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تيريزا ماي.. املصالح مع تركيا أولى من سمعة بريطانيا كمدافع عن حقوق اإلنسان

} لنــدن – يلقي الخروج من االتحاد األوروبي 
الـــوزراء  رئيســـة  علـــى  شـــديدة  بضغـــوط 
البريطانية تيريزا ماي التي يبدو أنها جعلت 
على رأس أولوياتها البحث عن شراكات بديلة 
ولـــو على حســـاب ســـمعة لنـــدن كمدافع عن 
حقوق اإلنســـان، وهو ما عّرضهـــا النتقادات 
شـــديدة خاصة في عالقتهـــا بالرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان الـــذي يطلق تصريحات 

عدائية ضد أوروبا.
وقالت لجنة تشريعية السبت إن بريطانيا 
فـــي ســـعيها لتوثيـــق العالقـــات مـــع تركيا 
تجـــازف بأن تبدو وكأنها تهتم بروابط الدفاع 
والتجارة دون االلتفات ألوجه القلق المتعلقة 

بحقوق اإلنسان.
يأتي هذا بينما تســـتعد رئيســـة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي لبدء التفاوض بشـــأن 
خـــروج بريطانيا من االتحاد األوروبي امتثاال 

لخيـــار الناخبين في اســـتفتاء أجـــري العام 
الماضي مما يدفع الحكومة للسعي إلى حلفاء 

وشركاء تجارة جدد.
وزارت ماي ووزراء بريطانيون تركيا هذا 
العام لمناقشـــة تعزيز التعـــاون األمني لمنع 
متشددي تنظيم داعش في سوريا من الوصول 
إلى أوروبا وسبل زيادة مبيعات أنظمة الدفاع 
ألنقرة، فضال عن مشاريع تجارية واقتصادية 

مختلفة.
لكـــن لجنة مـــن المشـــّرعين البريطانيين، 
كانـــت زارت تركيا لبحث العالقـــات الثنائية، 
عّبرت عن مخاوفها من االتجاه الذي يسير فيه 

المسعى الدبلوماسي.
وجاء في تقرير صادر عن لجنة الشـــؤون 
دولتيـــن  لدينـــا  أن  ”انطباعنـــا  الخارجيـــة 
تتشـــاركان فـــي المصالـــح أكثـــر مـــن القيم. 
والمملكـــة المتحدة تجـــازف بالظهور وكأنها 

تضع مخاوفها بشأن حقوق اإلنسان جانبا في 
سبيل إقامة عالقة ’استراتيجية‘ مع تركيا“.

وتمـــر عالقة تركيا مـــع االتحاد األوروبي، 
الذي تسير مســـاعيها لالنضمام إليه بوتيرة 

شديدة البطء منذ عقود، بمرحلة حرجة.
وأثـــارت تصريحـــات عدائية صـــادرة عن 
الرئيس التركي تجاه دول أوروبية مثل ألمانيا 
وهولندا حالـــة من الصدمة في أوروبا خاصة 
اســـتعادته لمفردات مثل النازية والفاشية في 
الهجـــوم علـــى المستشـــارة األلمانية أنجيال 
ميركل ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، 
مـــا يجعـــل مســـاعي أنقـــرة لدخـــول االتحاد 
األوروبي أمرا شـــبه مســـتحيل في المستقبل 

القريب.
وتخشى جماعات معنية بالحقوق وبعض 
حلفـــاء تركيا في الغـــرب أن يتخـــذ أردوغان 

محاولة االنقالب ذريعة إلسكات المعارضة.

وقـــال كريســـبين بالنـــت رئيـــس اللجنة 
التطهيـــر  إجـــراءات  ”تجـــازف  البريطانيـــة 
هـــذه بتقويـــض ســـمعة تركيـــا واقتصادها 
وبقدرة المملكة المتحـــدة على التجارة هناك 
وقـــدرة الجيش التركي علـــى مواجهة األعداء 

المشتركين مثل داعش“.
”وأضـــاف بالنت في حديثه عـــن إجراءات 
التطهيـــر ”واألهـــم أنهـــا تقوض قيـــم حقوق 
اإلنســـان والديمقراطية في تركيا والتي كانت 

قد ضعفت بالفعل كثيرا قبل االنقالب“.
وكانـــت ماي قد زارت تركيـــا أواخر يناير 
والتقـــت أردوغان وحثت فـــي تصريحات بعد 
اللقاء على ضرورة تعزيز تركيا لديمقراطيتها 
عبـــر الحفاظ علـــى دولـــة القانـــون واحترام 

التزاماتها الدولية على الصعيد الحقوقي.
وعـــزا متابعـــون للزيارة حديـــث ماي عن 
حقوق اإلنســـان فـــي تركيا كونـــه مجرد رفع 

للمالم، مشيرين إلى أن المصالح االقتصادية ال 
تبرر تبييض سجل أردوغان الذي بات موضع 

نقد على نطاق واسع في تركيا وخارجها.
وأظهـــرت تلك الزيارة رئيســـة الوزراء في 
موضع الباحث عن بدائل ســـريعة للبريكست 
دون مراعاة لتقاليد الدبلوماســـية البريطانية 
وضوابـــط الدفاع عن حقوق اإلنســـان وحرية 
اإلعـــالم التي كانت الســـبب المباشـــر لتوتر 
العالقة بيـــن تركيا ودول االتحاد بعد محاولة 

االنقالب الفاشلة في يوليو 2016.
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واشنطن وموسكو تنقالن صراع المواقع إلى ليبيا
} بغــداد - اعتـــرف التحالـــف الدولـــي الذي 
تقـــوده الواليات المتحدة ضـــد تنظيم داعش 
الســـبت بالقصف الذي خلف عشـــرات القتلى 
من المدنيين في الموصل، لكنه كشـــف عن أن 

العملية تمت بطلب من القوات العراقية.
وقـــال التحالـــف فـــي بيـــان له إنـــه ”بعد 
االســـتعراض األّولي لبيانـــات الضربات (…) 
ضربـــت قـــوات التحالـــف مقاتليـــن تابعيـــن 
لتنظيم الدولة اإلســـالمية ومعّداتهم بناء على 
طلـــب من القـــوات العراقية فـــي 17 مارس في 
غرب الموصل في الموقع الذي قيل إن ضحايا 

مدنيين سقطوا“.
وكان مســـؤولون عراقيون أعلنوا السبت 
سقوط عشـــرات المدنيين في الجانب الغربي 
للموصل إثر ضربات جوية نفذت خالل األيام 
الماضية في إطار عملية استعادة المدينة من 

الجهاديين.
وأشـــار بيان التحالف إلى احتمال سقوط 
220 قتيـــال بشـــكل غير متعمد خـــالل ضربات 
جوية لقـــوات التحالف منذ بداية مارس، لكنه 

أكد أن باقي الحوادث ال تزال قيد التحقيق.
وال يتوقـــع مراقبـــون للشـــأن العراقي أن 
تتوقف العمليات العسكرية في الموصل، ولو 
بشكل مؤقت بالرغم من الخسائر المرتفعة في 
صفوف المدنيين، الفتين إلى أن خطة القصف 
المكثف امتداد الســـتراتيجية أميركية عراقية 
تم إقرارها لتسريع اســـتعادة الموصل، وهي 
االستراتيجية التي كانت صحيفة ”العرب“ قد 

سبقت إلى الكشف عنها في عدد سابق.
المحمـــداوي  عبداألميـــر  المقـــّدم  وكان 
المتحدث باســـم قوات الرد السريع المشاركة 
في معركة الموصل قال الجمعة، إن العمليات 
العســـكرية ســـتتوّقف مؤقتا قبل أن ُتستأنف 
باعتماد أســـاليب جديدة تناســـب أكثر القتال 

في األحياء المأهولة.
لكن قيادة العمليات المشتركة في العراق، 
أعلنت الســـبت أن ”العمليات العســـكرية في 
الجانب األيمـــن من الموصل لـــم تتوقف وأّن 

العمليات حاليا تدخل في مسار جديد“.
ويخشـــى عراقيون وجود دوافع سياسية 
وراء الّلجـــوء إلـــى الكثافة النارية الســـتعادة 
أحياء الجانـــب الغربي مـــن الموصل، بهدف 
اختصار وقت المعركة وتحقيق انتصار سريع 
على داعش مطلوب من قبل الحكومة العراقية 
التـــي تواجه ضغوطا اقتصاديـــة واجتماعية 
وأمنية كبيرة، وأيضا مـــن الواليات المّتحدة 
التي وعـــدت إدارُتها الجديدة بهزيمة التنظيم 

والقضاء عليه.
وتدخل خطة الحسم في الموصل في سياق 
خطة أميركية أوسع تستهدف هزم التنظيم في 
الرقة الســـورية. لكن المتحدث باسم الجيش 
الروسي إيغور كوناشنكوف اعتبر السبت أن 
إعالن محاصرة الرقة، والبدء الوشيك لمعركة 

استعادتها ”ال صلة له بالواقع“.

[ تزايد الضغوط يجبر الحكومة العراقية 
    على وقف هجوم الموصل

التحالف: مجزرة 

الموصل بطلب عراقي

روسيا األقرب لحفتر

المتحـــدة  الواليـــات  قلبـــت   - واشــنطن   {
اســـتراتيجية الرئيس الســـابق باراك أوباما 
القائمة على االنسحاب العسكري من األزمات 
والرهان على وكالء محليين وإقليميين رأســـا 
على عقب، وعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
إلى المنافســـة الحاميـــة مع إيران وروســـيا 
الســـتعادة المواقع التي تخلـــت عنها اإلدارة 

السابقة في العراق وسوريا وليبيا.
وتجد واشنطن نفسها في وضع صعب في 
ظل لحـــاق رجل قوي مثل قائد الجيش الليبي 
خليفـــة حفتر بالخندق المقابل، أي بروســـيا، 
مـــع أنه حليـــف نموذجي لمواجهـــة التيارات 
المتشددة وبينها جماعة اإلخوان التي تخطط 
إدارة ترامـــب لحظرها، لكنها قد تجد نفســـها 

مجبرة على التحالف معها في ليبيا.
وقال قائـــد القوات األميركيـــة في أفريقيا 
تومـــاس وولدهـــاوزر إن ثمة صلـــة ”ال يمكن 
إنكارهـــا“ بيـــن روســـيا وحفتـــر مما يســـلط 
الضوء على القلق األميركي بشأن دور موسكو 

المتزايد في ليبيا.
وذكرت تقارير من قبل أن الواليات المتحدة 
الحظت وجود قوات خاصة روسية فيما يبدو 
وطائرات دون طيار في ســـيدي براني بمصر 
على بعد حوالـــي 100 كيلومتر من الحدود مع 
ليبيا. لكـــن الروس والمصرييـــن نفوا وجود 

هذه القوات.
وعندما ســـئل عن وجود قوات روسية في 
ليبيا قال وولدهاوزر ”يوجد روس على األرض 
في المنطقة“ مضيفا أن المحاوالت الروســـية 

للتأثير في ليبيا مثيرة للقلق.
وأضاف وولدهـــاوزر ”إنهـــم على األرض 
ويحاولـــون التأثير على العمـــل ونحن نراقب 
مـــا يفعلونه بقلـــق بالغ وتعرفـــون أنه فضال 
عن الجانب العســـكري في هذا شاهدنا بعض 
األنشـــطة فـــي اآلونة األخيـــرة في مشـــاريع 

تجارية“.
وقـــال وولدهـــاوزر فـــي مؤتمـــر صحافي 
”حســـنا أعتقـــد أنـــه أمـــر معـــروف للجميع.. 
الـــروس ورغبتهم فـــي التأثير على األنشـــطة 
داخـــل ليبيا.. أعتقـــد أن الصلـــة بين الروس 

وحفتر ال يمكن إنكارها في هذه المرحلة“.
وتتزامن التســـاؤالت بشـــأن دور روســـيا 
فـــي ليبيا مع مخاوف في واشـــنطن من نوايا 
موســـكو في ليبيا الدولة الغنية بالنفط والتي 
تحولـــت إلـــى مناطـــق متناحـــرة فـــي أعقاب 
انتفاضـــة 2011 المدعومـــة مـــن حلف شـــمال 
األطلسي على معمر القذافي الذي كانت تربطه 

عالقات باالتحاد السوفييتي السابق.

وخالل العامين الماضيين أرســـلت بعض 
الـــدول الغربية ومن بينهـــا الواليات المتحدة 
قوات خاصـــة ومستشـــارين عســـكريين إلى 
ليبيا، لكن تأثيرها ظل محدودا في ظل ارتباك 
الرؤية إلى الحل والرهـــان على دوائر محلية 

متناقضة المصالح والوالء القبلي.
ونفـــذ الجيـــش األميركي ضربـــات جوية 
دعما لحملة ليبية ناجحة العام الماضي لطرد 
تنظيم داعش من معقله في مدينة ســـرت، فيما 
اعترفت دول مثل إيطاليا وبريطانيا وفرنســـا 
على اســـتحياء بوجود قوات لهـــا في مناطق 

مختلفة من ليبيا.
واعتـــرف وولدهاوزر بوجود قوات خاصة 
أميركية محدودة العدد في ليبيا، مشـــيًرا إلى 
أنها تتولى عمليات اســـتخباراتية بـ“طائرات 
اســـتطالع دون طيـــار انطالًقا مـــن قاعدة في 

تونس“، وأن ذلك ”لغايات استخباراتية“.
وأضاف قائد القوات األميركية في أفريقيا 
”سنبقي قوة قادرة على اإلنتاج االستخباراتي 
والعمل مـــع مختلف المجموعات عند الحاجة 
لتتمكن من مســـاعدة حكومـــة الوفاق الوطني 

على مهاجمة أهداف لتنظيم داعش“.
ويعتقد محللون أن وضع الوجود الروسي 
فـــي ليبيا تحت المجهر هدفـــه إيجاد مبررات 
لدور أميركي أوســـع في الملـــف الليبي الذي 
أغفلتـــه الواليـــات المتحـــدة منـــذ اإلطاحـــة 

بالقذافي، ما ســـمح بتدخل أطراف كثيرة فيه 
كان آخرها روسيا.

وأشـــار المحللون إلى أن واشنطن ستجد 
أمامها فسيفســـاء من المتدخلين الخارجيين 
في ليبيـــا بعضهم حلفاؤهـــا والبعض اآلخر 
مـــن المنافســـين، فضال عن خليط واســـع من 

الميليشيات القبلية والحزبية المحلية.
وأدارت واشـــنطن الظهـــر للملـــف الليبي 
في ســـياق اســـتراتيجية أوباما القائمة على 
االنســـحاب من النزاعات وخاصة بعد حادثة 
مقتل السفير كريس ستيفنز (11 سبتمبر 2012) 
في هجوم لمجموعات ســـلفية علـــى قنصلية 
بالده بمدينة بنغازي، وهي المجموعات التي 

يقاتلها حاليا حفتر.
وســـيجد األميركيون أنفســـهم في معركة 
استعادة دورهم في ليبيا مخيرين بين الرهان 
على حفتر أو على مجموعات تحمل أفكار قتلة 

السفير وهذا ما سيزيد من تعقيد مهمتهم.
ورغـــم ما راج عن رغبتهـــا في التقارب مع 
قائـــد الجيـــش الليبـــي، فإن واشـــنطن تطلق 
تصريحات متناقضة أحيانـــا، فهي تريد دعم 
حكومـــة فايز الســـراج الواقعة تحـــت رحمة 
ميليشـــيات إســـالمية، وفي نفس الوقت تريد 
فتـــح قنوات التواصل مع حفتر الذي يبدو أنه 
حسم أمره باتجاه روسيا القادرة على إمداده 

بالسالح وتوفير التدريبات لمقاتليه.

وفـــي ظـــّل غيـــاب دور أميركي فعـــال في 
فتـــرة أوباما عملت قـــوى إقليمية بينها مصر 
على دعـــم حفتر لخـــوض حرب معقـــدة على 
مجموعات متشـــددة متحالفة مع دول إقليمية 

وتسيطر على العاصمة طرابلس.
ولجـــوء حفتـــر إلـــى روســـيا كان خطوة 
اضطراريـــة في ظل تمســـك الواليات المتحدة 
ودول أوروبيـــة بمنعـــه مـــن الحصـــول على 
األســـلحة فيما كانت الميليشـــيات المنافسة 

تحصل عليها بسهولة من داعميها.
وتحتاج الواليات المتحـــدة إلى أن تحدد 
اســـتراتيجيتها فـــي ليبيـــا بدقة حتـــى تقدر 
علـــى اســـتعادة حفتر من روســـيا. ويمكن أن 
تستفيد من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى واشـــنطن ولقائه المرتقب مع 
ترامب لتوضيح معالم تلك االســـتراتيجة وإال 
فإنها قد تجد نفسها وقد وضعت اليد في اليد 

مع ميليشيات مدعومة من قطر وتركيا.
وحّذر مراقبون ليبيون من أن إدارة ترامب 
قـــد تجد نفســـها متحالفـــة مع إخـــوان ليبيا 
بما يطيـــح بخططها لوضـــع التنظيم الدولي 
لإلخوان المســـلمين وفروعـــه المختلفة على 
قائمة التنظيمات اإلرهابية وتحميل الجماعة 
مســـؤولية التشـــدد الذي انتشـــر فـــي الغرب 
باعتبارهـــا الجماعـــة األم التـــي تفّرعت عنها 

مختلف التيارات التكفيرية واإلرهابية.
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} تونــس  – تتصاعد األصوات المنتقدة لعمل 
هيئـــة الحقيقـــة والكرامة المكلفة باإلشـــراف 
على مســـار العدالة االنتقاليـــة بتونس والتي 
تأسست بموجب قانون العدالة االنتقالية الذي 

صادق عليه البرلمان التونسي نهاية 2013.
وتتمثـــل مهـــام الهيئة في ”كشـــف حقيقة 
الحاصلـــة في  انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان“ 
تونس منذ األول من يوليو 1955، أي بعد نحو 
شـــهر من حصول تونس علـــى الحكم الذاتي 
من االســـتعمار الفرنســـي، وحتى 31 ديسمبر 
2013 و“مســـاءلة ومحاسبة المســـؤولين عن 
االنتهاكات وتعويـــض الضحايا ورد االعتبار 

لهم“.
وهذه ”االنتهاكات“ هي ”كل اعتداء جسيم 
أو ممنهج على حق من حقوق اإلنســـان صادر 
عـــن أجهـــزة الدولـــة أو مجموعـــات أو أفراد 

تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها“.
وهي أيضـــا ”كل اعتداء جســـيم وممنهج 
على حق من حقوق اإلنسان تقوم به مجموعات 
منظمـــة“ مثل ”القتل العمـــد واالغتصاب وأّي 
شـــكل من أشكال العنف الجنســـي والتعذيب 
توفـــر  دون  واإلعـــدام  القســـري  واالختفـــاء 

ضمانات المحاكمات العادلة“.
وأمام هيئة الحقيقة والكرامة مدة أقصاها 
خمس سنوات إلنجاز هذه المهام. غير أنه مع 
تقدم أشغال الهيئة بدأت األصوات تتعالى في 
تونس متهمة رئيســـتها الناشـــطة الحقوقية 
الســـابقة سهام بن ســـدرين وفريقها بتزييف 
التاريـــخ وعدم امتالكها لآلليات التي تخّولها 

معالجة ملفات تاريخية عالقة.

ويقـــول المـــؤرخ التونســـي عبـــد الجليل 
التميمـــي إن هيئة الحقيقة والكرامة ال تؤتمن 

على الحقائق والشهادات التي بحوزتها.
وأوضح التميمي أن المغرب نجح في هيئة 
الحقيقة واإلنصاف ألن على رأسها أكبر مؤرخ 
مغربي وفي تونس ال وجود في هيئة الحقيقة 
والكرامـــة لمؤرخين وال فاعليـــن وال يعرفون 
كيـــف يعالجـــون الوثائق فكيف تســـتطيع أن 
تعطي المســـؤولية التاريخيـــة الفاعلة لهيئة 
ليس لها كفـــاءة لمعالجة وممارســـة الوثيقة 

كوثيقة وهذا ليس مقبوال. 
وال تقف االنتقادات الموجهة لعمل الهيئة 
على المؤرخين، إذ يتحدث أعضاء سابقون في 

الهيئة نفسها عن قصور في أدائها.
ويقـــول الرئيس الســـابق للجنة الفحص 
الوظيفـــي وإصـــالح المؤسســـات بالهيئة إن 
”مسار العدالة االنتقالية في تونس ربما يكون 
نموذجا إلرســـاء مســـارات انتقالية أخرى في 
بلـــدان مجاورة، مـــا يعني أن نجاح أو فشـــل 
هذا الخيار ســـينعكس بالضرورة على تبنيه 
من عدمه في البلدان العربية التي تعيش اآلن 

توترات واضطرابات مسلحة وعنيفة“.
ويتساءل ”فلماذا تجعل تونس من نفسها 
نموذجا لفشـــل تجربة العدالـــة االنتقالية في 
البلدان العربية وتؤكد مرة أخرى ما يرّوج في 
دوائـــر النخب والمثقفين في الغرب أن العرب 

والديمقراطية ضدان ال يلتقيان؟“.
ويؤكد مراقبون ألشغال الهيئة وجلساتها 
العلنيـــة التي تخصص لالســـتماع للضحايا 
أن الهيئـــة غيـــر قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع 
ملفات تاريخية تســـبب انقســـامات حادة بين 
التونســـيين على غـــرار الصراع الذي نشـــب 
بين الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة 

وخصمه صالح بن يوسف.
وخصصت الهيئة جلسة االستماع العلنية 
التاســـعة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، 
مســـاء الســـبت، لشـــهادات توثق االنتهاكات 
المتزامنـــة مـــع اتفاقيات االســـتقالل وخروج 
المســـتعمر من تونس خـــالل فترة عرفت أوج 
نشـــاط الحركـــة الوطنيـــة وذروة المقاومـــة 
الوطنية المســـلحة، وتضمنت هذه الشهادات 
”اتهامات“ لبورقيبة بتســـليط عقوبات على كل 

من كان له انتماء أو توّجه يوسفي.

وتـــم خالل الجلســـة بالخصـــوص عرض 
شـــهادات عدد من مناصري بن يوســـف (1907 
– 1961) أحد زعمـــاء الحركة الوطنية والخصم 
البـــارز لبورقيبـــة الذي حكم البـــالد من 1956 

وحتى 1987.
وكان بـــن يوســـف وبورقيبـــة قياديْين في 
”الحـــزب الدســـتوري الجديد“ وقـــام بدور في 
النضال ضد االســـتعمار الفرنســـي ثم آل إليه 

الحكم بعد االستقالل.
وبسب خالفات سياسية حادة مع بورقيبة 
تم إقصاء بن يوسف من الحزب سنة 1955 قبل 
أن يصدر ضده حكم باإلعدام ســـنة 1958 ويتم 
اغتياله في ظروف غامضة بألمانيا سنة 1961.

ولـــدى إدالئه بشـــهادته قـــال المقاوم عمر 
الصيـــد (84 عاما) ”رغـــم تضحياتنا أصبحوا 
ألننـــا  (نظـــام بورقيبـــة) يســـموننا ’خونـــة‘ 
انضممنـــا إلـــى بـــن يوســـف. (حّولونـــا) من 

مناضلين إلى خونة“.
ورّدا علـــى االتهامـــات التـــي توجه لنظام 
بورقيبـــة بأنه قمع التيـــار القومي في تونس 
مـــن خالل اســـتهداف اليوســـفيين (مناصري 

بن يوســـف) يقول أســـتاذ التاريـــخ المعاصر 
خالد عبيد إن بن يوســـف لـــم يكن قوميا وهو 
من أشـــرف على مفاوضـــات الحكـــم الذاتي. 
وأكد عبيـــد أن هيئة الحقيقـــة والكرامة تريد 
كتابـــة التاريخ بمنطق الضحية والجالد وهو 

مخالف للحقيقة.
وتتحـــرك بعض األحزاب التونســـية ذات 
الخلفيات البورقيبية لعرقلة مشـــروع الهيئة 
في ما أسموه بتزييف التاريخ. وأعلن الحزب 
الدســـتوري الحـــر بداية مـــارس الدخول في 
تحركات ميدانيـــة وتنظيم وقفـــة احتجاجية  
للتنديـــد بـ“الممارســـات الالقانونيـــة للهيئة 
ومطالبـــة الســـلطات بتحمـــل مســـؤولياتها 
في ضمان هيبـــة الدولة والقطع مع سياســـة 

المكيالين في التعامل مع الملفات“.
من جهتها اعتبرت عضو اللجنة المركزية 
لحركة مشـــروع تونس بســـمة عياد أن الهيئة 
”تعمـــل جاهـــدة مـــن أجـــل تزييـــف التاريـــخ 
وتشويه الزعيم بورقيبة“، داعية إلى التظاهر 
يـــوم 6 أفريل القادم. وقالـــت عياد في تصريح 
صحافي، الســـبت، إنها مصـــرة على موقفها 

هذا كامـــرأة بورقيبية ترفض تشـــويه صورة 
زعيمهـــا من قبل أّي طـــرف أو أّي جهة كانت، 
مشددة على أن الظرف الراهن للبالد ال يحتاج 
إلى نصب المحاكـــم والعودة إلى الوراء بقدر 
مـــا هو في حاجة إلى الدعـــوة للمصالحة بين 
جميـــع األطـــراف مهمـــا كانـــت توجهاتهـــم 

وانتماءاتهم“.
من جهته دعا رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشي، المؤرخين إلى تقديم قراءة توافقية 

لتاريخ الحركة الوطنية التونسية.
ويضيـــف الغنوشـــي ”من المهـــم تطبيق 
منهـــج التوافق، الـــذي أنجح مســـار االنتقال 
الديمقراطي فـــي البالد، علـــى تاريخ الحركة 
الوطنيـــة حتى ال يتم ضرب دور أّي طرف، وال 

يقع إبراز دور أّي مكّون على حساب آخر“. 
ويقول مراقبون إن الغنوشـــي يســـعى من 
خـــالل دعوتـــه لكتابة تاريـــخ ”توافقي“ ال يلم 
بحيثيـــات الصراع بين جناح بورقيبة وجناح 
بن يوســـف رغبـــة منه في اســـترضاء أنصار 
التيارين وعدم  إثارة غضبهما حتى بااللتجاء 

إلى تحريف الوقائع التاريخية.

} القاهرة – أثار التوســـع فـــي تطبيق عقوبة 
الحبس مـــع إيقاف التنفيذ فـــي مصر مؤخًرا 
جـــدًال حقوقًيا وسياســـًيا في ظـــل اقتصارها 
تقريًبا على شخصيات تتمتع بقدر من الشعبية 
والقـــدرة على الحشـــد، ويتم تفـــادي إيداعهم 
داخل الســـجون بتكبيل حرياتهم وتحركاتهم 
خارجه والضغـــط عليهم لتجنـــب ارتكاب أّي 

فعل يودي بهم داخل أسوار السجن.
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل 
بالقاهرة، الســـبت، بحبس يحيي قالش نقيب 
جمال  والصحافييـــن  الســـابق  الصحافييـــن 
عبدالرحيـــم وخالد البلشـــي عاًمـــا واحدة مع 
اإليقاف لمدة 3 سنوات بتهمة إيواء مطلوبين 

أمنيا.
وعّمـــق تأييد حبـــس الصحافيين الثالثة، 
حتى وإن كان لـــن ينفذ على األرض، من جفاء 
العالقـــة بيـــن الصحافيين والنظام، ال ســـيما 
وأنـــه يعنـــي تقييد حرياتهم خالل الســـنوات 
الثـــالث المقبلـــة، ومنعهم من ممارســـة عمل 
سياسي يتسبب في تنفيذ عقوبة الحبس سنة.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على 
الصحافييـــن عمرو بدر (قبل أن يصبح عضًوا 
بمجلس نقابـــة الصحافيين الحالي) ومحمود 
السقا (متدرب) من داخل النقابة بعد انتقادات 
وجهت التفاقية ترســـيم الحدود البحرية بين 
مصر والســـعودية التي وقعت في أبريل 2016 
ونقلـــت تبعيـــة جزيرتي تيـــران وصنافير في 

البحر األحمر إلى السعودية.
ويبقى أمام قالش وعبدالرحيم والبلشـــي 
فرصة أخيرة للتحرر من هذا التقييد باللجوء 
إلـــى محكمـــة النقـــض (أعلى هيئـــة قضائية 
بالبالد) إللغاء العقوبة الموقعة عليهم، لكن قد 
ُيؤيد الحكـــم مرة ثانية خاصة أن األمر يتعلق 
بالســـلطة التقديرية للقاضي وحده، فضال عن 

أن التهمة ثابتة.
وقـــال قالش نقيـــب الصحافيين الســـابق 
إن الحكم يمثل تهديـــًدا ألصحاب  لـ“العـــرب“ 
الـــرأي والكلمـــة والمواقـــف وضربة قاســـمة 
للعمـــل النقابي الســـليم، فال يمكـــن أن يلجأ 
صحافي لنقابته لالحتماء فيها ويتم توصيف 
ذلك على أنه ”إيواء لمتهم“، موضًحا أن الحكم 
رســـالة موجهـــة لـــكل الصحافييـــن وأعضاء 

مجلس النقابة الجديد.

وكانـــت محكمـــة جنـــح قصر النيـــل (أول 
درجـــة) قضت فـــي 19 نوفمبـــر 2016 بمعاقبة 
نقيب الصحافيين آنـــذاك قالش، وعبدالرحيم 
والبلشـــي، بالحبس عامين (تم تخفيف الحكم 
لعـــام واحـــد)، التهامهـــم بإيـــواء ”مطلوبين 
أمنًيـــا“ داخل مبنى النقابة، وهما الصحافيان 
عمرو بدر ومحمود الســـقا عقـــب قرار النيابة  

بإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر.
وســـبق أن ُحكم على هشام جنينة الرئيس 
السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (الجهاز 
الخـــاص بمكافحة الفســـاد في مصـــر) بذات 
العقوبـــة التـــي صـــدرت بحـــق الصحافيين 
الثالثـــة، حيـــث أيدت محكمة االســـتئناف في 
القاهرة الجديدة في 22 ديســـمبر 2016 الحكم 
األولـــي بالحبـــس لمدة عام مع وقـــف التنفيذ 
3 ســـنوات بتهمة إشـــاعة أخبار كاذبة تتعلق 

بحجم فاتورة الفساد في البالد.
وتتوقع دوائر عديدة في مصر أن يتســـبب 
التوســـع في الحكم على شـــخصيات حقوقية 
وسياســـية بعقوبـــة ال تنفذ، فـــي أن تتعرض 
الحكومـــة النتقادات واســـعة خاصـــة أن هذه 
العقوبة أصبحت بمثابة السيف المسلط على 
رقاب من يحاول الخروج عن النص السياسي 

وحشد الرأي العام.
ويـــرى حقوقيـــون أن عقوبـــة الحبس مع 
إيقـــاف التنفيذ أصبحت موجهـــة تقريًبا إلى 
معارضين يمثل حبســـهم عمليـــا ورطة كبيرة 
للحكومة وقد يحولهم إلى أبطال شعبيين، لكن 
يتـــم اللجوء إلى صيغة عـــدم التنفيذ لتحجيم 
نشـــاطهم وإرغامهـــم على االنكفـــاء بعيًدا عن 

افتعال مشكالت وأزمات قد تثير البلبلة.
ويقول هـــؤالء إن  الحكـــم بـ“إيقاف تنفيذ 
العقوبة“ أو الوضع تحت الرقابة بعد الخروج 
من الســـجن، علـــى غرار ما حدث مع نشـــطاء 
سياســـيين (أحمد ماهر مثال مؤسس حركة 6 
أبريل المعارضة)، يمثل سجًنا خارج السجن، 
حيـــث يكون المتهم مقيد الحريات خشـــية أن 
يرتكب فعًال أو يقدم على شيء يخالف القانون 
يتســـبب في أن يودي لتنفيذ العقوبة ووضعه 

داخل السجن بشكل فعلي.
ويفســـر المستشـــار رفعت السيد الرئيس 
الســـابق لمحكمة الجنايـــات بالقاهرة عقوبة 
الحبس مع إيقاف التنفيذ بأن القانون ســـمح 
للقاضـــي أن يلجأ إليهـــا ”إذا وجد من ظروف 
القضية ومالبساتها وظروف المتهم نفسه أنه 

لـــن يعود إلى ارتكاب الجريمة المســـندة إليه 
والثابتـــة في حقه لمنحـــه فرصة لكي يصحح 

من سلوكه ويبتعد عن ارتكابها مجدًدا“.
ويعنـــي ذلـــك أن المحكـــوم عليـــه بهـــذه 
العقوبة مكبـــل الحرية المطلقـــة ومحّجم عن 
فعـــل أو ارتكاب أي شـــيء طوال فتـــرة تنفيذ 
العقوبة (الثالث ســـنوات) لتالفي صدور حكم 

ضده بالحبس فعلّيا.
أن القاضي  وأوضـــح الســـيد لـ“العـــرب“ 
ينظر إلى ”المصلحة العامة“ أيضا عند النطق 
بالحكم على الشـــخص الذي يستحق ”عقوبة 
مع وقف التنفيذ“ حيث يكتفي القاضي بوضع 

المثبت في حقه التهمة تحت االختبار.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن الحكـــم على 
شـــخصيات لها ثقل شعبي بعقوبة مع إيقاف 
تنفيذهـــا ليس ببعيد عن الدوافع السياســـية 
ألنه يجنب النظام اتهامه باالنتقام الحرفي من 
المعارضين وأصحاب األصوات المؤثرة، لكنه 
فقـــط يتم تحييدهم عن ارتـــكاب أفعال جديدة 

يمكن أن تثير االحتقان وتؤجج الشارع.
وقال خبراء إن الحبس دون التنفيذ يحمل 
داللة التهديد الصريح  في اإلقدام على ارتكاب 
فعل مماثل أو قريب من التهمة المنسوبة إلى 
المتهـــم ويجعله حريًصا بشـــدة على االلتزام 
بســـلوكيات ونمـــط تعامل محدد طـــوال فترة 
العقوبـــة، وفـــي الغالب يتم اللجـــوء إلى هذا 
النوع مع الشخصيات صاحبة الشعبية التي 

يمثل حبسها مشكلة كبيرة للوضع األمني.

اتهامات لهيئة الحقيقة والكرامة بتشويه فترة حكم بورقيبة

{مع إيقاف التنفيذ}.. حبس خارج السجن للمعارضني في مصر

سياسة

النبش في خالفات الماضي

الخناق يضيق

ــــــة الحقيقة والكرامة بالتالعب بتاريخ الحركة الوطنية عبر الهجوم  اتهامات في تونس لهيئ
ــــــى فترة حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وتشــــــكيك في قــــــدرة الهيئة على البت في  عل
مسائل تاريخية عالقة فيما دعت حركة النهضة إلى كتابة تاريخ توافقي سينتهي بالضرورة 

إلى تحريف الوقائع الحقيقة.

أحمد حافظ

القا {

تشكيك في قدرة هيئة 

الحقيقة والكرامة على البت 

في مواضيع تاريخية خالفية 

على غرار ملف الصراع الذي 

نشب بني الزعيمني في الحركة 

الوطنية إبان االستقالل صالح 

بن يوسف والحبيب بورقيبة

دوائر عديدة في مصر تتوقع أن 

يتسبب التوسع في الحكم على 

شخصيات حقوقية وسياسية 

بعقوبة ال تنفذ، في أن تتعرض 

الحكومة النتقادات واسعة، 

خاصة أن هذه العقوبة أصبحت 

بمثابة السيف املسلط على 

رقاب من يحاول الخروج عن 

النص السياسي وحشد الرأي 

العام

العدالة والتنمية يعجل 

باختيار مرشحيه للحكومة

} الربــاط – انطلقت الســـبت بالمقر المركزي 
لحـــزب العدالة والتنمية المغربي مشـــاورات 
هيئـــة اقتـــراح مرشـــحي الحـــزب لعضويـــة 

الحكومة المقبلة.
وتجري أشـــغال الهيئة، وفقـــا لما أفاد به 
الحزب ، بحضور األمين العام للحزب عبداإلله 
بن كيران ورئيس الحكومة المكلف سعدالدين 
العثمانـــي، وذلك حســـب الالئحة التي صادق 
عليهـــا المجلـــس الوطني للحزب فـــي دورته 

االستثنائية ألكتوبر 2016.
ومن المنتظر، حسب هذه الالئحة، أن تفرز 
أشـــغال الهيئة الئحة من 30 اسما على األكثر 
تتـــداول فيهـــا الحقـــا األمانة العامـــة للحزب 

باعتبارها هيئة الترشيح.
ويأتـــي هذا االجتمـــاع عقب اللقـــاء الذي 
عقدتـــه األمانـــة العامـــة للحزب خـــالل األيام 
الماضيـــة والذي أكدت خاللـــه دعمها لرئيس 
الحكومـــة المكلـــف في تســـييره للمفاوضات 
المقبلة ”من أجل تشـــكيل أغلبية تنبثق عنها 
حكومة قوية تحظى بثقـــة ودعم الملك محمد 
الســـادس وقـــادرة علـــى مواصلـــة ورشـــات 

اإلصالح وتستجيب لتطلعات المواطنين“.
وكان بالغ لألمانـــة العامة صدر عقب هذا 
االجتمـــاع قد أورد أن رئيس الحكومة المكلف 
عّبر عن عزمه على ”التسريع بتشكيل الحكومة 
اســـتثمارا للجو اإليجابي والبناء الذي مرت 

فيه الجولة األولى من المشاورات“.
وكان العثماني أجرى الثالثاء مشـــاورات 
مـــع أحـــزاب االســـتقالل والتجمـــع الوطني 
لألحرار واالتحاد الدستوري والحركة الشعبية 
واألصالـــة والمعاصرة واالتحاد االشـــتراكي 

للقوات الشعبية والتقدم واالشتراكية.
وكلـــف العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
السادس، الجمعة الماضي، العثماني بتشكيل 
حكومة جديدة، خلفا لبـــن كيران (زعيم حزب 
العدالـــة والتنميـــة الـــذي تصـــدر انتخابات 
أكتوبر الماضي)، الذي تعذر تشكيله للحكومة 

لمدة أكثر من خمسة أشهر.
وأخفقت مشـــاورات بـــن كيران لتشـــكيل 
الحكومة جراء تشـــبث حزبي التجمع الوطني 
لألحرار والحركة الشـــعبية، وهما مشـــاركان 
فـــي الحكومـــة المنتهيـــة واليتها، بمشـــاركة 
االتحاد االشتراكي (يســـاري)، وهو ما رفضه 

بن كيران.

الغنوشي يدعو إلى {توافق} يزيف تاريخ الحركة الوطنية التونسية



} واشنطن - يجتمع وزير الخارجية األميركي 
ريكس تيلرســـون مع كبار المسوؤلين األتراك 
فـــي أنقرة هـــذا األســـبوع إلجـــراء محادثات 
قد تكون حاســـمة فـــي الحملـــة المدعومة من 
الواليـــات المتحـــدة الســـتعادة مدينـــة الرقة 

السورية من تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتضغـــط تركيا علـــى الواليـــات المتحدة 
للتخّلـــي عـــن تحالفها العســـكري مع وحدات 
حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها 
أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي 
يخـــوض تمردا مســـلحا في تركيـــا منذ ثالثة 

عقود.
لكـــن المســـؤولين األميركييـــن يـــرون أن 
المقاتلين األكراد ســـيلعبون دورا رئيسيا في 
حملة اســـتعادة الرقة المعقل الرئيسي للدولة 
اإلســـالمية فـــي ســـوريا. ويعمـــل المقاتلون 
األكـــراد مـــع مقاتلين عرب فـــي تحالف قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة الذي تدعمـــه الواليات 

المتحدة.
وبـــدال مـــن ذلـــك تريـــد تركيـــا أن تعتمد 
الواليـــات المتحـــدة علـــى جماعات ســـورية 
عربية تدعمها أنقرة في حملة اســـتعادة الرقة 
التي يغلب العرب على ســـكانها لكن االقتراح 
لـــم يقنع المســـؤولين األميركيين إذ أنهم غير 
واثقين من حجـــم وتدريـــب المقاتلين العرب 

المدعومين من تركيا.
وقال مســـؤول كبير طلب عدم نشـــر اسمه 

”نحتاج أوال العمل على التفاصيل مع تركيا“.
ويضع القرار رغبة الرئيس دونالد ترامب 
فـــي تحقيـــق انتصارات ســـريعة في ســـاحة 
المعركـــة فـــي مواجهة الحاجـــة للحفاظ على 
تحالـــف اســـتراتيجي طويل األمـــد للواليات 
المتحدة مـــع أنقرة الحليفة في حلف شـــمال 
األطلســـي التي تتيح لواشـــنطن قاعدة جوية 

هامة لشن ضربات في سوريا.
ويبـــدو أن حملة الرقة تكتســـب زخما مع 
اقتـــراب الجهـــود المتداخلـــة المدعومـــة من 
الواليات المتحدة فـــي العراق من طرد الدولة 

اإلسالمية من مدينة الموصل.
وقال وزيـــر الدفاع الفرنســـي جـــان إيف 
لودريـــان الجمعـــة إن معركة اســـتعادة الرقة 

ســـتبدأ على األرجح خالل األيام القادمة. غير 
أن الجيش الروســـي اعتبر الســـبت أن إعالن 
فرنســـا محاصرة الرقة، معقـــل تنظيم الدولة 
اإلسالمية في سوريا، والبدء الوشيك لمعركة 

استعادتها ”ال صلة له بالواقع“.
وقـــال المتحدث باســـم الجيش الروســـي 
إيغور كوناشـــنكوف في بيان إن ”تفاؤل وزير 
الدفاع الفرنسي الذي أعلن إتمام تطويق الرقة 

(…) ال صلة له بالواقع والوضع الميداني“.
الواضـــح  ”مـــن  كوناشـــنكوف  وأضـــاف 
بالنســـبة إلـــى أّي اختصاصـــي عســـكري أن 
تحرير الرقة لن يكون نزهة للتحالف الدولي“، 
الفتـــا إلى أن مـــدة العمليـــة ونجاحها يبقيان 
رهنا بقدرة األطراف على ”تنســـيق تحركاتهم 
مع كل القـــوات التي تتصدى لإلرهاب الدولي 

في سوريا“.
من جهته قال قائد وحدات حماية الشـــعب 
الكردية لرويترز األسبوع الماضي إن الهجوم 

سيبدأ في أبريل وإن الوحدات ستشارك.

ويعتقد بعض المســـؤولين األميركيين أن 
هذا الجدول الزمني شـــديد التفاؤل ويشيرون 
إلـــى أن االنتهاء مـــن معركة رئيســـية جارية 
الســـتعادة السيطرة على سد الطبقة على بعد 
40 كيلومترا إلى الغرب من الرقة قد يســـتغرق 

أسابيع.
وقالت وزارة الدفاع األميركية إن الواليات 
المتحـــدة لم تتخذ قرارا بشـــأن تشـــكيل قوة 

الهجوم الذي تدعمه في الرقة.
ولدى الواليات المتحدة حوالي ألف جندي 
في سوريا في الوقت الراهن وقد تشمل حملة 

الرقة مئات آخرين.
وقـــال الســـناتور جـــون مكيـــن، رئيـــس 
لجنة القوات المســـلحة في مجلس الشـــيوخ، 
للصحافيين األســـبوع الماضي إنه ســـيكون 
مـــن الصعب إقناع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بمزايا دعم المقاتلين األكراد حتى لو 
أنهم يمثلون أكثر األسلحة فاعلية في مواجهة 

متشددي الدولة اإلسالمية.

وقـــال مكيـــن ”المعضلـــة هي أنـــك لو لم 
تســـتخدم األكراد فإن األمر سيســـتغرق وقتا 
أطول بكثير في حين ترســـل الدولة اإلسالمية 
اإلرهابييـــن إلى خارج الرقـــة“. وأضاف ”لكن 
إذا قمـــت بذلك فإنك تواجه تحديا هائال في ما 

يتعلق بالعالقات مع تركيا“.
وأوضـــح مكيـــن أن العالقة مـــع أردوغان 
مهمة بشكل خاص مشيرا إلى االستفتاء الذي 
سيجرى في تركيا يوم 16 أبريل بهدف توسيع 

صالحيات الرئيس.
ويأتي اجتماع تيلرســـون فـــي أنقرة بعد 
اجتمـــاع لشـــركاء التحالف البالـــغ عددهم 68 
في واشنطن هذا األســـبوع حيث اتفقوا على 
تكثيف العمليات ضد الدولة اإلسالمية بما في 

ذلك في سوريا.
وخالل االجتماع الـــذي جرى األربعاء قال 
تيلرســـون إن الواليات المتحدة ستعمل على 
إقامـــة ”مناطـــق اســـتقرار مؤقتـــة“ من خالل 
وقـــف إطالق النـــار لمســـاعدة الالجئين على 
العودة إلـــى ديارهم في المرحلـــة المقبلة من 
قتال الدولة اإلســـالمية والقاعدة في ســـوريا 

والعراق.
إال أن تيلرســـون لم يكشـــف عن التفاصيل 
علـــى الرغم من أن مســـؤوال أميركيـــا قال إنه 
لم يتـــم االتفاق إلى اآلن بيـــن جميع الوكاالت 
األميركية بشـــأن مكان هـــذه المناطق وكيفية 

إقامتها.
ومنذ أمد بعيد يتشـــكك الجيش األميركي 
فـــي جدوى إقامـــة مناطق آمنة داخل ســـوريا 
والعـــراق ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أّي منطقة 
آمنـــة تضمنهـــا الواليات المتحدة ســـتحتاج 
بالتأكيـــد إلـــى بعـــض الحمايـــة العســـكرية 

األميركية. 
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون ســـابقون 
وخبراء إن تأمين األرض وحدها يتطلب آالف 

الجنود.
وستكون هناك حاجة لزيادة القوة الجوية 
األميركية أو القوة الجوية للتحالف إذا اختار 
ترامـــب فرض مناطق حظر طيـــران وقد تكون 
ثمـــة حاجة أيضـــا إلى قـــوات بريـــة لحماية 

المدنيين في هذه المناطق.

} بغداد - أوقفت الحكومة العراقية هجومها 
الستعادة السيطرة على غرب الموصل من يد 
تنظيم الدولة اإلسالمية السبت بسبب المعدل 

المرتفع للقتلى والمصابين من المدنيين.
ويبدو أن ضغط تقارير المنظمات الدولية 
التــــي أطلقت صيحــــات فزع جــــراء االرتفاع 
الكبيــــر في  أعداد الضحايــــا المدنيين، أرغم 

بغداد على اتخاذ هذه الخطوة.
ومع ارتفاع حصيلــــة الضحايا المدنيين 
تعالــــت األصــــوات المطالبة بوقــــف الهجوم  
داخــــل العــــراق وخارجــــه مــــا وضــــع القادة 
المشــــرفين على  المعركة في دوامة التوفيق 
بيــــن التعجيــــل بإنهــــاء المعركــــة والحد من 

الخسائر في أرواح المدنيين على األقل.
وأعلن عن وقــــف المعارك في الوقت الذي 
عبــــرت فيه األمــــم المتحدة عن قلقهــــا البالغ 
الســــبت بســــبب تقارير عن واقعة حدثت في 
17 مــــارس خــــالل القتال وأســــفرت عن مقتل 
وإصابــــة العشــــرات من األشــــخاص في حي 
الجديدة الخاضع لســــيطرة الدولة اإلسالمية 
فــــي الموصل. وتتعلق الواقعــــة على األرجح 
بضربات جوية للقوات العراقية أو التحالف 

الذي تقوده الواليات المتحدة.
وقالت ليز جراند منســــقة األمم المتحدة 
للشــــؤون اإلنســــانية فــــي العراق فــــي بيان 
”صدمنا لهذه الخسارة الفادحة في األرواح“.

وقال مسؤولون من الدفاع المدني وسكان 
إن الكثير من األشــــخاص دفنــــوا تحت مبان 
منهــــارة بعد أن تســــببت ضربــــة جوية ضد 
الدولة اإلســــالمية في انفجار ضخم األسبوع 
الماضــــي. ولم يتضــــح الســــبب وراء انهيار 
المباني لكن نائبا محليا واثنين من الســــكان 

قالوا إن الضربات الجوية ربما فجرت شاحنة 
تابعة للدولة اإلســــالمية محملة بالمتفجرات 
ممــــا أدى لتدمير مبان فــــي المنطقة المكتظة 

بالسكان.
وتباينت التقارير الواردة عن عدد القتلى 
والمصابين لكن العميد محمد الجواري مدير 
الدفاع المدني قــــال للصحافيين الخميس إن 
فرق اإلنقاذ انتشلت 40 جثة من تحت أنقاض 
المباني المنهارة. ويحقــــق التحالف في تلك 

التقارير.
المنطقــــة  مــــن  فــــروا  ســــكان  وتحــــدث 
المحاصرة عــــن ضربات جويــــة عراقية ومن 
التحالف الذي تقــــوده الواليات المتحدة أدت 

إلى تدمير مبان وقتلت العديد من المدنيين.
المتشــــددين  إن  فــــارون  ســــكان  وقــــال 
اســــتخدموا أيضــــا المدنيين دروعا بشــــرية 
وفتحوا النار عليهــــم لدى محاولتهم الهروب 

من األحياء الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وأكــــد متحدث باســــم الشــــرطة االتحادية 
الســــبت ”العــــدد المرتفع في اآلونــــة األخيرة 
من القتلى بين المدنييــــن داخل الحي القديم 
أجبرنا على وقف العمليات لمراجعة خططنا.. 
حــــان الوقت لبحــــث خطط هجوم وأســــاليب 

جديدة. لن نواصل العمليات القتالية“.
وتمكنت العمليــــة المدعومة من الواليات 
المتحدة لطرد الدولة اإلسالمية من الموصل، 
والتــــي دخلــــت اآلن شــــهرها الســــادس، من 
اســــتعادة معظم أجــــزاء المدينة. وتســــيطر 
القــــوات العراقيــــة علــــى الجزء الشــــرقي من 
المدينة بالكامل ونحو نصف الجانب الغربي.

لكن التقدم تعثر في األسبوعين األخيرين 
مــــع وصــــول القتال إلــــى الحــــي القديم الذي 
تنتشــــر به األزقة الضيقة والذي يضم مسجد 
النوري حيــــث أعلن زعيم الدولة اإلســــالمية 
أبوبكــــر البغــــدادي دولة ”خالفــــة“ تمتد على 

مناطق شاسعة بالعراق وسوريا في 2014.
وقال المتحدث باسم الشــــرطة االتحادية 
”نحتــــاج إلــــى التأكد مــــن أن طــــرد داعش من 
الحــــي القديم لن يؤدي إلى ســــقوط عدد كبير 
من القتلــــى والجرحى المدنيين. نحن بحاجة 
لعمليات شــــديدة الدقة الستهداف اإلرهابيين 
دون التسبب في أضرار جانبية بين السكان“.
وذكــــر بيــــان للجيــــش نشــــرته صحيفــــة 
الصبــــاح الرســــمية أن قــــوات بريــــة مدربــــة 
جيدا على القتال في المدن ســــتنّفذ العمليات 

المقبلة.
وجــــاء فــــي البيــــان أن القــــوات العراقية 
ملتزمــــة بقواعد االشــــتباك وضمــــان حماية 

المدنيين.

وقال نائب القائد العام للتحالف األميركي 
الجمعة إن الحل قد يكمن في تغيير األساليب. 
وذكر البريجادير جنرال جون ريتشاردســــون 
إن الجيش العراقــــي يدرس فتح جبهة أخرى 
وعزل الحي القديم الذي يبدي المتشددون فيه 

مقاومة شرسة.
ووصف ســــكان فــــارون ظروف المعيشــــة 
القاســــية داخل المدينة قائليــــن إنه ال يوجد 
ماء وال كهرباء وال غــــذاء يدخل إليها. وتقول 
وكاالت إغاثة إن ما يصل إلى 600 ألف مدني ال 

يزالون في الشطر الغربي من الموصل.
لكــــن األســــر تخرج مــــن الموصــــل، ثاني 
أكبر مدينــــة عراقية، بــــاآلالف يوميا وتتوجه 
إلــــى مخيمات باردة ومزدحمــــة أو تذهب إلى 
أقاربهــــا. ويجعل الجوع والقتــــال الحياة في 

المخيمات غير محتملة.
وكشــــفت دائــــرة المعلومــــات والبحــــوث 
فــــي وزارة الهجرة والمهجريــــن في بيان عن 

”ارتفــــاع أعداد النازحين من مناطق الســــاحل 
األيمــــن (الغربي) لمدينة الموصل إلى 201275 
شــــخصا منذ انطالق عمليات تحرير الجانب 

األيمن للمدينة في 19 فبراير“.
وأشــــارت الوزارة إلى أنه تم إيواء 86235 
شــــخصا في مخيمات الجدعــــة والحاج علي 
ومــــدرج المطــــار فــــي ناحية القيــــارة جنوب 
الموصل، و39314 شخصا في مخيمات الخازر 
وحســــن شــــام وجه مكور و3255 شخصا في 
مخيــــم النركزلية التابع لمحافظة دهوك، فيما 
تم إيواء 72471 شــــخصا فــــي داخل المناطق 
المحررة بالساحل األيسر (الشرقي) لمحافظة 

نينوى وكوكجلي.
وقال المرصد العراقي لحقوق اإلنسان إن 
هناك تقارير غير مؤكــــدة عن مقتل قرابة 700 
مدني في ضربــــات جوية للحكومة والتحالف 
أو أعمــــال عنــــف للدولة اإلســــالمية منذ بدء 

الهجوم على غرب الموصل في 19 فبراير.

واستخدم المتشددون السيارات الملغومة 
والقناصة وقذائف المورتر للتصدي للهجوم. 
ويتمركــــزون أيضــــا في منــــازل لســــكان في 
الموصــــل بهدف إطــــالق النار علــــى القوات 
العراقية مما يســــتدعي فــــي كثير من األحيان 
تنفيــــذ ضربات جوية أو إطالق نيران مدفعية 

يسقط بسببها قتلى مدنيون.
وقالــــت جرانــــد إن المدنييــــن يتعرضون 
ألخطــــار جســــيمة مــــع احتــــدام القتــــال في 
الموصــــل وإن على كل األطــــراف أن تبذل كل 

ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا منهم.
وأضافــــت ”القانــــون اإلنســــاني الدولــــي 
واضح. أطــــراف الصراع، كل األطراف، ملزمة 
بفعل كل ما هــــو ممكن لحماية المدنيين. هذا 
يعنــــي أن المتحاربيــــن ال يمكنهم اســــتخدام 
النــــاس كدروع بشــــرية أو تعريــــض حياتهم 
للخطر من خالل االســــتخدام العشوائي لقوة 

السالح“.
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سياسة

دعوة لمؤتمر تأسيسي بهدف إعادة إنتاج النظام اللبناني

األحد 42017/03/26

} بيــروت – تزامنت دعوات أطـــراف لبنانية 
محســـوبة على فريق الثامن مـــن آذار إلى عقد 
مؤتمر تأسيســـي مع نضوج جـــو أميركي عام 
يميـــل إلى ضرب النفـــوذ اإليراني في المنطقة 
بـــكل امتداداته حيث تنتشـــر معلومـــات تفيد 
بتجديد العمل بنظام مكافحة تمويل حزب الله 

في لبنان والعالم.
بـــرزت جديـــة التوجـــه األميركي فـــي هذا 
الصدد في القبض على رجل األعمال قاسم تاج 
الديـــن في المغرب والذي يعـــد واحدا من أكبر 
ممولي حزب الله فـــي المغرب ومطالبة أميركا 
بتســـليمه إليها للتحقيق معه بغية الكشف عن 
الشبكات المرتبطة بحزب الله المنتشرة في كل 

العالم.
يبرز كذلك تطور ميداني مفاجئ في سوريا 
يتجلى في اســـتعادة فصائـــل المعارضة زمام 
المبـــادرة في أكثر من منطقـــة، وخصوصا في 
بعـــض أحيـــاء العاصمة دمشـــق بالتوازي مع 
خروج المعادلة الميدانية الســـورية من قبضة 

روسيا بعد التدخل األميركي المباشر.

ال يخفـــى ارتباط هـــذا المنـــاخ بالدعوات 
البارزة والمباشـــرة التي أطلقها النائب طالل 
أرســـالن، المقرب من حزب اللـــه حول المؤتمر 
التأسيسي، بما تعكســـه من نية انقالبية على 
النظام اللبناني وباحتمال سقوط كل الخطوط 
الحمـــر التي ال زالت تحكـــم المعادلة اللبنانية 
حتـــى اآلن، وخصوصـــا في ما يتعلـــق بكيفية 
تعامـــل الحزب مع موجـــة العقوبـــات القادمة 

والتي ستطال المصارف اللبنانية.
وكان النقـــاش حـــول الضرائـــب المقترحة 
مـــن الحكومة اللبنانية لتمويل سلســـلة الرتب 
والرواتـــب قد كشـــف عن ميـــل عنـــد الثنائية 
الشيعية لشـــيطنة المصارف، وصل إلى حدود 
اتهامها بعرض رشـــوة على وزارة المال تصل 
إلى مليـــار دوالر لمنع زيادة نســـبة الضرائب 

على أرباحها.
وعمدت المصارف إلى نفي هذه االتهامات، 
ولكن هذا االشـــتباك يؤّشر لنية ضرب االنتظام 
المالي اللبناني لتأمين جو ينســـجم مع مناخ 
العقوبـــات القادم على لبنان، والذي ســـيفرض 
حصارا شـــديدا على جمهور حزب الله، وعلى 

أّي شخص أو مؤسسة تتبع له.

المنـــاخ  مواجهـــة  اللـــه  حـــزب  يحـــاول 
التصعيـــدي ضـــده بتفعيل الدعـــوات إلى عقد 
مؤتمـــر تأسيســـي يتضمـــن إعـــادة هيكلة كل 
النظام اللبناني بما فيه إعادة هيكلة السياسة 
الماليـــة، وقـــد برز هـــذا االتجـــاه واضحا في 
مواقفه التي تكشـــف عن رغبة في تغيير حاكم 

مصرف لبنان رياضة سالمة.

أولوية مصالح حزب الله

يؤكـــد النائب عن حزب الكتائب فادي الهبر 
أن ”الدعوات إلى عقد مؤتمر تأسيســـي ليست 
واردة عند معظـــم الكتل النيابية ومن يطرحها 
هو محـــور المقاومة الذي يتزعمـــه حزب الله، 
والرد على هذا المشـــروع يمكـــن أن يأتي عبر 
عقـــد طاولة حـــوار تتألـــف من رؤســـاء الكتل 
النيابية الذين يزيد عدد  النواب في كتلتهم عن 
أربعة نواب ومن رؤساء الجمهورية والحكومة 

السابقين“.
ويلفـــت الهبر إلـــى أن تأثيـــر وجود حزب 
الله في ســـوريا ”يطال كل الوضع االقتصادي 
واالجتماعي ووضع سلســـلة الرتب والرواتب 
وموازنة الدولة واالقتصاد بشكل عام“، مشيرا 
إلـــى أن ”القـــوى السياســـية اللبنانية تعيش 
حاليـــا حالة مـــن الحرب البـــاردة تحت عنوان 
قانـــون االنتخاب ألّن من يفرض قانون انتخاب 
يناسبه سيحكم البلد خالل الفترة القادمة، لذا 

فإن االنتظار هو سيد المرحلة“.
و من الممكـــن أن يفرز هـــذا االنتظار وفق 
الهبـــر ”مجموعة من التســـويات كما جرى مع 
انتهاء الشغور الرئاســـي، ولكن من المؤكد أن 
هناك سلسلة من االتفاقات والصفقات تجريها 
مختلف القوى السياســـية تحت سقف أولوية 

مصالح حزب الله“.
ويعرض الهبر لمسألة الخطر المتوقع على 
االقتصاد اللبنانـــي عموما والقطاع المصرفي 
خصوصا جـــراء العقوبـــات األميركية. ويقول 
”وضـــع مصـــرف لبنـــان هـــو وضـــع عالمـــي، 
واالســـتقرار المالـــي ال يزال قائمـــا حتى هذه 
اللحظة بفضل اإلجراءات التي يقوم بها رياض 
ســـالمة في انتظار نضوج ظروف اســـتخراج 
النفـــط وانتعاش الـــدورة االقتصادية، من هنا 
فـــإن الخطر الذي تمثلـــه العقوبات الدولية من 
شأنه التأثير سلبا على كل اللبنانيين وتخريب 

بنية االقتصاد وخلق حالة تخبط داخلي“.
ويضيف ”لقـــد تحول االقتصـــاد اللبناني 
إلـــى اقتصاد مصرفـــي يقوم علـــى المصارف 
التي يقـــارب حجـــم إيداعاتهـــا الــــ180 مليار 
دوالر، والمصـــرف المركـــزي يشـــكل بالتعاون 
مع المصارف شـــبكة أمان لتخفيف أثر العجز 

الناتج عن خدمة الدين العام“.
ويشـــدد الهبر على أن حـــزب الله ”قلق من 
التطـــورات الجديدة في ســـوريا لذلك يســـعى 
إلى خلق شـــبكة أمان داخلية تتشـــكل من تيار 
المســـتقبل بشـــخص ســـعد الحريـــري، ومن 
التفاهمـــات التـــي أرســـاها العهد الرئاســـي 
الجديد، ولكن ال أحد يستطيع أن يحمي األفراد 

والمؤسســـات التابعـــة للحزب مـــن العقوبات 
الدوليـــة، ألن هـــذا الموضوع معولـــم وال قدرة 

للحزب على مواجهته“.
يشـــير مستشـــار رئيس الحكومـــة  داوود 
المؤتمـــر  عـــن  ”الحديـــث  أن  إلـــى  الصايـــغ 
التأسيسي كان هامشيا في السنوات األخيرة، 
ولكـــن التصريـــح األخير لطالل أرســـالن قدمه 

للمرة األولى بشكل شديد الوضوح“. 
ويلفـــت إلى أن أّي طرح لمؤتمر تأسيســـي 
هو ”طرح وهمي، ألن النظام اللبناني ســـبق له 
أن تأســـس وال يمكن أن يكون هناك نظام غيره، 
فهـــل المقصود هو إعادة كتابة دســـتور جديد 
وإعـــادة النظر بصيغة الوفاق الوطني وميثاق 

العيش المشترك“.
ويشدد على أن ما يتم الحديث عنه اآلن هو 
”زوبعة سياسية ال يمكن لها أن تنجح في لبنان، 
وما يطرحه البعض عن إمكانية تأســـيس نظام 
سياســـي جديد في لبنان هو بعيد عن الواقع. 
هذه المكونات  تشـــكلت منذ قبل القرن التاسع 
عشـــر وفي أيام المتصّرفية، ثم عبر المناصفة 
ودستور الطائف، ولذا أنا أعتقد أنه مهما تكن 
الدوافـــع الحالية  لطرح هذا المشـــروع حاليا 
ذات بعد سياسي أو إقليمي فإنها تبقى بعيدة 

عن الواقع اللبناني ولن يكتب لها النجاح“.
يلفـــت الصايـــغ إلـــى أن لبنـــان بلـــد يحيا 
علـــى التوازنات وأنـــه في حال قـــرر أّي طرف 
االســـتقواء بالســـالح أو بالعـــدد أو بالخارج 
إلســـقاط التوازنـــات فـــإن هذا يعني ”ســـقوط 
صيغة لبنان ككل وليس فقط كنظام سياســـي، 
ففي ســـنة 1920 تجســـد الوفـــاق اللبناني في 
صيغـــة اختصـــرت التوافـــق بيـــن المكونات 
المسلمة والمسيحية. وليس بإمكان أّي طائفة 
أن تّدعـــي فـــي الداخل اللبناني أنهـــا األكثرية 

بالنســـبة إلى المجموعة، ولذلك فـــإن الحكمة 
تقضـــي بالحفاظ علـــى التوازنـــات“. ويرفض 
الصايـــغ المنطـــق الـــذي يقـــول إن العقوبات 
المتوقـــع أن تفرض على المصـــارف يمكن أن 
تبرر ”المس بالنظام اللبناني الذي يتشكل من 

المزج ما بين الدستور والوفاق الوطني“.

بين السياسة واالقتصاد

يلفـــت الخبيـــر االقتصـــادي غـــازي وزني 
إلـــى أن العقوبات المتوقـــع إقرارها قريبا هي 
”تفعيل للعقوبات الموجودة، وكانت المصارف 
اللبنانية قد عمدت إلى إقفال حســـابات كل من 
تم إدراجه على هذه الالئحة. وكانت المشـــكلة 
التي وقعـــت بين حـــزب الله والمصـــارف في 
العام الماضي تعود إلـــى أن المصارف عمدت 
بســـبب الخوف من العقوبات إلـــى إغالق عدد 
مـــن الحســـابات بشـــكل استنســـابي، فتدخل 
حاكم مصرف لبنان وتم التوصل إلى تســـوية 
تقضي بحصر إغالق الحســـابات باألشخاص 
والمؤسســـات التي يرد ذكرها مباشـــرة ضمن 
لوائـــح العقوبات“. ومن المرجح أن ”تتوســـع 
الئحة العقوبات وأن يضـــاف إليها العديد من 
األشخاص والمؤسســـات ولكن الضرر ربما ال 
يطال حزب الله مباشـــرة ولكنه ســـيطال حتما 

شبكة واسعة من المؤيدين له“.
ويضيف أن ”حزب الله أعلن مرارا وتكرارا 
أّن ال عالقـــة له بالقطـــاع المصرفي، يوجد عدد 
من المؤسســـات التـــي لها عالقة بحـــزب الله، 
وكان هنـــاك تواصل بين حاكـــم مصرف لبنان 
واإلدارة األميركية يهدف إلى توضيح مســـألة 
كون هذه المؤسســـات هـــي ذات إدارة لبنانية 
وتعمـــل ألهداف اقتصادية وخيرية وإنســـانية 

وطلـــب عـــدم إدراجها على الالئحـــة، ولكن في 
حال تم إدراج أشخاص ومؤسسات وجمعيات 
في أّي الئحة عقوبات جديدة فإن مصرف لبنان 

ملزم بتطبيقها بالكامل“.
ويحـــذر مـــن أن يتســـبب ارتفـــاع وتيـــرة 
االشـــتباك األميركي اإليراني فـــي المنطقة إلى 
”زيادة توظيـــف العقوبات كوســـيلة ضغط في 
هذا الصراع، ألن ذلك سيتسبب في إرباك كبير 
فـــي القطاع المصرفي الذي ال يســـتطيع إال أن 
ينّفذ ما تفرضه العقوبـــات األميركية، والقوى 
السياسية اللبنانية تتفهم هذا الواقع". ويشدد 
وزنـــي علـــى أن للمؤتمـــر التأسيســـي ”بعـــد 

سياسي وال عالقة له باالقتصاد“.
واالقتصادية  السياســـية  القـــراءات  تهمل 
التي تتنـــاول موضـــوع المؤتمر التأسيســـي 
مســـألة مهّمـــة وهي أنـــه يمكن إنتـــاج صيغة 
مؤتمـــر تأسيســـي انطالقا من النظـــام القائم، 
بمعنى أن فرض هذه الصيغة ال يتطلب تدميرا 
للبنى القائمة، بل يمكن تغيير الســـياقات التي 

تعمل فيها وتوجيهها في اتجاه آخر.
وقـــد تفترض منهجيـــة التدميـــر الممنهج 
للبنى القائمة الحفاظ على انتظامها مع تغيير 
تام في أهدافها. ولعل هذا البعد يفّســـر سلوك 
حزب اللـــه في هذه المرحلـــة، حيث يالحظ أن 
القوى السياســـية اللبنانيـــة في مجملها باتت 
تحـــاول الحفاظ على حضورهـــا داخل الحدود 
التي يحّددها، ســـواء في المواقـــف من قانون 

االنتخاب أو غيرها من المواضيع الشائكة.
مـــن هنا قد يكون لبنان قـــد دخل عمليا في 
مرحلة ما بعد المؤتمر التأسيســـي في الوقت 
الـــذي ال يزال فيـــه السياســـيون يتحدثون عن 
مناعة النظام اللبنانـــي وفرادته وخصوصيته 

واستحالة تدميره.

حزب الله يحاول مواجهة املناخ 

التصعيدي ضده بتفعيل 

الدعوات إلى عقد مؤتمر تأسيسي 

يتضمن إعادة هيكلة كل النظام 

اللبناني

املصارف العب سياسي أساسي في لبنان

} أثناء رحلة عمل خارجية مؤخرا سألني 
أحدهم لماذا ترون إيران خطرا عليكم في 
الخليج العربي؟ وكنت قد ذكرت له أنني 
كتبت، وكذلك فعل كثيرون غيري، حول 
مظاهر الجنون والعبثية الطائشة في 

ممارسات النظام اإليراني، وأن تجاهل هذا 
النظام للقانون الدولي واألعراف والمواثيق 

الدولية باتت مسألة ال خالف عليها، ولكن 
يبدو أن التناول األشمل للخطر اإليراني 

يحتاج إلى مزيد من التركيز، ال سيما أن فهم 
حدود الخطر اإليراني يتطلب فهما متكامال 

لحدود هذا الخطر ومظاهره وأبعاده.
في هذا المقال أحاول تتبع هذه المظاهر 

وفي مقدمتها السعي الحثيث إلى فرض 
طوق حصار استراتيجي حول دول مجلس 

التعاون بشكل مباشر وغير مباشر عبر 
توسيع النفوذ اإليراني في دول مثل سوريا 
والعراق ولبنان شماال واليمن جنوبا، وذلك 

من خالل وكالء إيران الممثلين في حزب 
الله اللبناني والحشد الشعبي الشيعي 

وجماعة الحوثي، فضال عن تمويل وتحريض 
جماعات مناوئة للدولة في البحرين وتأليب 

الشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية السعودية، إضافة إلى مد النفوذ 

اإليراني في منطقة القرن األفريقي بل وفي 

دول أخرى ذات تأثير في األمن الوطني 
الخليجي مثل باكستان وأفغانستان وبعض 

الدول األفريقية.
وثاني هذه المظاهر يتمثل في استخدام 

المردود االقتصادي الذي ترتب على تنفيذ 
االتفاق النووي الموّقع بين إيران والقوى 
الكبرى وتوجيه معظم األموال واألرصدة 

اإليرانية المجمدة في دول العالم بعد اإلفراج 
عن الكثير منها نحو تمويل مخططات 

التوسع المذهبي اإليراني.
وثالثها إطالق يد الحرس الثوري بما 

يمتلكه من موروث طائفي عدائي لدول 
الجوار الخليجية والعربية في إدارة 

العالقات اإليرانية إقليميا، حتى أن الجنرال 
قاسم سليماني قائد الحرس الثوري بات 

يعمل بصفة رسمية مستشارا عسكريا 
للحكومة العراقية وبات ظهوره  أكثر من مرة 

ميدانيا في كل من العراق وسوريا مسألة 
مألوفة.

ورابعها تنفيذ عمليات تطهير عرقي 
وخطط إعادة هندسة ديموغرافية واضحة 

المعالم في المدن والمحافظات العراقية 
والسورية التي يتم تحريرها من قبضة 

تنظيم داعش وتسكين مهجرين شيعة من 
باكستان وأفغانستان وإيران ومناطق عراقية 

أخرى بدال من سكانها األصليين السنة من 
أجل تهيئة المجال أمام خيارات التفكيك 

واالنفصال في كل من العراق وسوريا بهدف 
تغيير موازين القوى اإلقليمية وتعديل 

هياكلها لمصلحة إيران.

وخامسها سعي إيران بشتى الطرق 
إلى الضغط استراتيجيا على السعودية 

باعتبارها ركيزة األمن الوطني لدول مجلس 
التعاون، وذلك عبر مخططات ومؤامرات 
تتخذ أنماطا مختلفة تبدأ من التوظيف 

السياسي للشعائر الدينية وتنفيذ مخططات 
فتنة واضطراب خالل موسم الحج الذي 
يجمع نحو 3 ماليين مسلم في األراضي 
المقدسة بمكة والمدينة من أجل إحراج 
السعودية والسعي بكل الطرق إلفشال 

جهودها في تنظيم الحج من أجل تطبيق 
مخطط تدويل األماكن اإلسالمية المقدسة، 

وتأليب الشعب السعودي ضد بعضه البعض 
من خالل تدبير عمليات التفجير الطائفية 
والحوادث التي تسببت في مقتل المئات 

خالل مواسم الحج الماضية بهدف إضعاف 
قبضة المملكة أمنيا وتنظيميا وإحراجها 

إقليميا ودوليا.
وسادس مظاهر الخطر اإليراني يتمثل 

في مواصلة احتالل الجزر اإلماراتية الثالث 
(طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) 

والتعنت الشديد في رفض أّي مقترحات 
تسوية سلمية تعرضها دولة اإلمارات في 
مختلف المناسبات والمحافل، بما يعكس 
تصميم الجانب اإليراني على فرض إرادة 

االحتالل على هذه الجزر التي تثبت الوثائق 
التاريخية كافة ملكيتها لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة في ما تواصل إيران 

ممارساتها االحتاللية عليها، بما يتنافي مع 
مبادئ حسن الجوار والرغبة في التعايش 

السلمي بين الدول.
واألمر لم يقتصر على ذلك بل لجأ نظام 

طهران مؤخرا إلى الهروب من استحقاق 
الجزر الثالث بترديد مزاعم ال أساس قانونيا 

أو تاريخيا لها، تتمثل في أحقية إيران 
المزعومة في جزيرتي ”زاركوه“و“أريانا“في 

موقف يعكس تجّذر التهور والطيش في 
سلوكيات إيران.

سابع هذه المظاهر يكمن في امتالك 
إيران آلة إعالمية جبارة مكونة من عشرات 
الفضائيات والصحف والمواقع والجيوش 

اإللكترونية التي تعمل على التحريض 
الطائفي وبث نار الفتنة المذهبية وإشعال 
الحرائق وتقويض دعائم األمن واالستقرار 

في دول المنطقة.
وثامنا يأتي من حرص نظام إيران على 
إجراء المناورات والتدريبات واستعراض 
القوة العسكرية في مياه الخليج العربي 

بشكل دوري ينطوي على رسائل تهديد 
واضحة ومقصودة إلى دول الجوار بما 
يتنافي مع أّي اّدعاءات حول الرغبة في 

تحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي، فضال عن 
الحرص على تطوير منظومات صاروخية 

تمثل خطرا داهما على دول مجلس التعاون 
كون معظم عناصر هذه المنظومات تنتمي 

إلى الطرازات قصيرة المدى التي تستهدف 
مدن دول مجلس التعاون بشكل معلن لكل 

متخصص أو مراقب موضوعي.
واألمر ال يقتصر على ذلك، بل هناك 

أيضا تهديد عقائدي طائفي يحمل شعارات 

تحريضية تستهدف توظيف المواطنين 
الشيعة في دول مجلس التعاون واستقطابهم 

لمصلحة الدعاية اإليرانية واستمالتهم 
عاطفيا لمصلحة المشروع األيديولوجي 

اإليراني وتقويض والءات هؤالء المواطنين 
لدولهم عبر آليات ومخططات مذهبية مختلفة 

وصوال إلى غرس بذور الفرقة واالنشقاق 
في دول مجلس التعاون بما يسهل عملية 

الضغط استراتيجيا على هذه الدول.
وهناك أيضا التهديد األمني باالعتماد 

على كيانات شبه عسكرية مكونة من 
ميليشيات طائفية وعسكرة الشيعة في دول 

مثل العراق وتسليحهم وتمويل جماعات 
تعمل بالوكالة مثل جماعة الحوثي في اليمن 
وحزب الله اللبناني وغيرهما من التنظيمات 

التي تأتمر بأوامر المرشد األعلى وتنفذ 
تعليماته التي ينقلها قادة الحرس الثوري.

وكذلك استغالل الجماعات اإلرهابية 
السنية في تنفيذ المخطط التوسعي اإليراني 

عبر تمويل هذه الجماعات وتوفير المأوى 
لقادتها كما حدث مع تنظيم القاعدة من أجل 

اتخاذ هذه التنظيمات ذريعة للتدخل في 
دول الجوار السنية بدعوى حماية الشيعة 

والدفاع عنهم.
وهناك كذلك التهديد االقتصادي 

االستراتيجي فال تكف إيران عن التهديد 
بإغالق مضيق هرمز وتهديد المالحة 

البحرية في هذا المضيق الحيوي الذي تمر 
عبره معظم صادرات النفط الخليجية إلى 

الخارج.

الخطر اإليراني على األمن اإلقليمي

حزب الله القلق من التطورات في سوريا يسعى إلى خلق شبكة أمان داخلية

يبحــــــث حزب الله القلق من تطورات األحداث في ســــــوريا والتوجهات األميركية في عهد 
الرئيس دونالد ترامب عن خلق شبكة أمان داخلية يحتمي بها إذا ما تطور الوضع وبات 
يشــــــكل تهديدا وجوديا األمر الذي يدفعه إلى طرح فكرة عقد مؤتمر تأسيســــــي يتضمن 
إعــــــادة هيكلة كل النظام اللبناني، لكن القوى السياســــــية ترى أن هــــــذا المقترح لن يقود 

البالد إال إلى أزمة جديدة وأشد وطأة.

شادي عالءالدين
كاتب لبناني

سالم الكتبي
كاتب إماراتي



} أن يزور الملك عبدالله الثاني الملك محّمد 
السادس قبل أيام قليلة من انعقاد القّمة 
العربية في األردن، هذا دليل على وجود 

جّدية في مرحلة اإلعداد للقّمة العربية التي 
يعتقد كثيرون أّنها ال تقّدم وال تؤّخر.

كان مجيء العاهل األردني إلى الرباط 
بمثابة إشارة إلى الرغبة في جعل القّمة 

تقّدم شيئا، ولو في حدود المعقول، لما بقي 
من قضايا عربّية في ظّل التحديات الكبيرة 

التي تواجه المنطقة كّلها وليس مؤسسة 
القّمة العربية فقط.

كان ال بّد من إعطاء القّمة العربية معنى. 
ال يعطيها معنى سوى زعيم بحجم محّمد 

السادس عرف كيف ينقل المغرب إلى مرحلة 
جديدة وربطه بما يدور في العالم، خصوصا 

في محيطه األفريقي. ليس محّمد السادس 
سوى ملك يهتّم أّول ما يهتّم بالمغرب 

وتنميته ومتطلبات الشعب المغربي وفي 
كيفية التعاطي مع الواقع بدل إطالق 

شعارات فارغة.

ما يربط بين المغرب واألردن هو ذلك 
الذكاء الذي يجمع بين ملكين استطاعا 

تجاوز ما يسّمى ”الربيع العربي“ بطريقة 
حضارية. استفاد المغرب واألردن من 

”الربيع العربي“ بدل أن يكونا من ضحاياه 
كما حصل في تونس وليبيا ومصر وسوريا 

واليمن. ليس صحيحا أن تونس في وضع 
أفضل مما كانت عليه قبل ”الربيع العربي“. 

ليس صحيحا أن في اإلمكان إنقاذ ليبيا 
وسوريا واليمن.

أمكن إنقاذ مصر بعد انتزاعها من براثن 
اإلخوان المسلمين في اللحظة األخيرة 
بفضل جهود عربية صادقة. بذلت هذه 

الجهود دول خليجية كانت تدرك تماما أّن 
هناك حاجة عربية إلى مصر وإلى توازن 

على الصعيد اإلقليمي ال تؤّمنه سوى مصر، 

خصوصا بعد خسارة العراق الذي تحّول 
بفضل جورج بوش االبن ثّم باراك أوباما، 

إلى مستعمرة إيرانية.
صحيح أّن هناك فارقا كبيرا بين 

المغرب واألردن، لكّن الصحيح أيضا أّن 
هناك روابط كثيرة بين المملكتين. في مقّدم 
هذه الروابط العالقة الشخصية بين محّمد 

السادس وعبدالله الثاني. يمتلك االثنان 
مزايا عّدة ليست متوافرة سوى لدى عدد 
قليل من الزعماء العرب من طينة الشيخ 

محّمد بن زايد ولّي العهد في أبو ظبي الذي 
يمتلك بدوره رؤية واضحة لما يفترض أن 
تكون عليه الدول الحديثة ذات المؤسسات 

الراسخة والثابتة التي تشّكل جزءا ال يتجّزأ 
من التكامل بين مؤسسة الحكم والشعب، 

ممّثال بالمواطن العادي.
لعّل أبرز ما يجمع بين العاهلين 

المغربي واألردني هو أّنهما متصالحان 
مع شعبيهما. ليس سّرا أن محّمد السادس 
يستطيع النزول إلى الشارع والتحدث إلى 
المواطن العادي الذي ال يصّدق أحيانا أن 

ملك البالد إلى جانبه يسأله عن أحواله. لوال 
هذه الثقة المتبادلة بين الملك والشعب، لما 

كان محّمد السادس قادرا على اصطحاب 
عبدالله الثاني في سيارة مكشوفة في 

شوارع الرباط. مضى زمن لم يشاهد فيه 
العرب مثل هذا المشهد المعّبر عن العالقة 

المباشرة بين الحاكم والشعب. لكّن هذا 
المشهد أكثر من عادّي في المغرب حيث 

يصّر الملك على النزول إلى الشارع وعلى 
أن يلتّم الناس حوله، أكان ذلك في الرباط 

أو في الدار البيضاء أو مراكش أو فاس أو 
طنجه أو تطوان…

في كّل األحوال، هناك في المغرب ما 
يؤّكد يوميا شرعية المؤسسة الملكية 

التي تحظى بدعم شعبي كان أفضل تعبير 
عنه تجاوز ”الربيع العربي“، بل استغالله 

من أجل قيام إصالحات حقيقية. تثبت 
اإلصالحات في المغرب واألردن أّن البلدين 

يمتلكان مزايا خاصة بكّل منهما تجعل 
منهما استثناء عربيا.

قبل كّل شيء ال يمتلك المغرب ثروات 
طبيعية كثيرة. ثروته هي اإلنسان المغربي. 

لذلك استطاع تطوير نفسه نحو األفضل 
وتكريس دوره على الصعيد األفريقي وعلى 

صعيد تحّوله بوابة ألوروبا إلى أفريقيا.
األردن أيضا، ال يمتلك ثروات طبيعية. 

مثله مثل المغرب، استطاع الرهان على 
اإلنسان. على الرغم من األزمة االقتصادية 
العميقة في األردن، ال يوجد من يستطيع 

تجاهل دوره على الصعيد اإلقليمي، إن في 
سوريا، أو في العراق، أو فلسطينيا، أو في 

مجال الحرب على اإلرهاب.
هناك مجاالت عّدة يعتبر فيها المغرب 

واألردن شركاء. قبل كّل شيء، هناك العالقة 
المميزة للمملكتين بدول مجلس التعاون 

الخليجي. إّنهما عضوان بطريقة أو بأخرى 
في مجلس التعاون، على الرغم من أّنهما 

ليستا دولتين خليجيتين.
لكّن األهّم من ذلك كّله أن المغرب واألردن 
شريكان في الحرب على اإلرهاب، كما أّنهما 

يلعبان دورا أساسيا في كبح أّي تطّرف 
إسالمي من جهة والدعوة إلى االعتدال 

والتسامح واالعتراف باآلخر من جهة أخرى.
معروف أن عبدالله الثاني يعتبر الحرب 

على اإلرهاب والتطّرف هي حرب يجب أن 
يخوضها المسلمون قبل غيرهم. ومعروف 
أن محّمد السادس لم يترك ثغرة إّال وحاول 

سّدها في مجال القضاء على التطّرف 
الديني. لم يوّفر المغرب أّي وسيلة لنشر 

االعتدال في أفريقيا. لذلك هناك مؤسسات 
ومعاهد دينية وجامعات أنشئت في المغرب 

لتخريج علماء مسلمين ينشرون اإلسالم 
الصحيح بعيدا عن كّل أنواع المغاالة 

واإلرهاب والتطّرف.
استطاع المغرب واألردن، كّل على طريقته 

استيعاب اإلخوان المسلمين الذين حاولوا 
قدر المستطاع استغالل ”الربيع العربي“ 

إلشباع نهمهم إلى السلطة وال شيء آخر غير 
السلطة. ال مانع لدى المغرب في أن يكون 

رئيس الوزراء إسالميا في حال كان في 
استطاعته التعاطي مع اللعبة الديمقراطية 
التي فرضها الدستور الجديد. ال مانع في 
استبدال إسالمّي بإسالمّي آخر من أجل 

التأكيد أن هناك مؤسسة ملكية تحترم 
الدستور بأدق التفاصيل.

ال مانع في األردن أن يشارك اإلخوان في 
االنتخابات النيابية التي كشفت في واقع 
الحال حجمهم السياسي في المملكة. ال 

يوجد في نهاية المطاف من يعرف اإلخوان 
على حقيقتهم أكثر من عبدالله الثاني الذي 
عرف كيفّية الّتعاطي معهم وعرف خصوصا 

كيفّية تدجينهم.
يلعب المغرب دوره كواحة استقرار 

في المغرب العربي. ويلعب األردن الدور 
نفسه في المشرق العربي. هناك ملكان 

تجمع بينهما حماية المقّدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس ويلعبان الدور 

المطلوب منهما في إنجاح القّمة العربية 
بعيدا عن األوهام والتوقعات التي ال عالقة 

لها بما يمكن تحقيقه. هذا ال يمنع أّن 
كال منهما يعرف الواقع ويدرك تعقيداته. 

بالنسبة إلى محّمد السادس، ال يزال المغرب 
هّمه األّول واألخير. إّنه يؤمن بالمغرب 

أّوال وبأن يكون المواطن المغربي مكتفيا 
وراضيا وسعيدا قدر اإلمكان. أما عبدالله 
الثاني، فكان بين أول الذين رفعوا شعار 
”األردن أّوال“ بعيد صعوده إلى العرش في 

العام 1999.
في نهاية المطاف، ال يصّح إّال الصحيح. 
لو لم يكن األمر كذلك، لما كانت تلك العالقة 
الخاصة بين المغرب واألردن، وهي عالقة 
بين بلدين لكّل منهما ميزاته المختلفة عن 

اآلخر. ال يمنع التمايز بين المملكتين اللتين 
تفصل بينهما الجغرافيا وجود القاسم 
المشترك الذي اسمه القاسم الحضاري 

الذي تختزله رغبة محمد السادس وعبدالله 
الثاني في ربط بلديهما بالمستقبل وبكل 

ما له عالقة بتنمية اإلنسان. يبقى اإلنسان 
الثروة الحقيقية في كّل من المغرب واألردن، 
حيث حرب ال هوادة فيها على التطّرف بكّل 

أشكاله في ظروف في غاية التعقيد. لم يعرف 
كيفية التعاطي مع هذه الظروف المعّقدة 

سوى رجلين استثنائيين اختبرا في سنوات 
قليلة ما لم يستطع غيرهما اختباره في 

عقود طويلة بدليل ما تشهده هذه األّيام دول 
شمال أفريقيا ودول المشرق العربي من 

كوارث… باستثناء المغرب واألردن!
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ما يجمع بين المغرب واألردن

الملك والشعب أسرة واحدة

املغرب يلعب دوره كواحة 

استقرار في املغرب العربي. 

واألردن يلعب الدور نفسه في 

املشرق العربي. هناك ملكان 

تجمع بينهما حماية املقدسات 

اإلسالمية واملسيحية في 

القدس ويلعبان الدور املطلوب 

منهما في إنجاح القمة

} سيكون من األجدر أن تخوض وسائل 
اإلعالم األوروبية في أسباب نزوع الجيل 
الثاني والثالث للمهاجرين نحو التطرف 

بدل اللهث وراء التقصي بشأن أصول هؤالء 
وإلصاق التهم ببلدان منشأ اآلباء واألجداد.

تتغافل أوروبا عن حقيقة أن الغالبية 
العظمى من الشباب المتشدد والموّرط في 

أعمال إرهابية هو شباب صنعته البيئة 
األوروبية وال عالقة له بدول قدم منها آباؤهم 

قبل عقود طويلة.
كما تصّر أوروبا على أن تظل مغمضة 

العينين وغير مبالية بما يدور في ضواحي 
مدنها وبحاالت التشرذم االجتماعي لفئات 
واسعة من مواطنين تلقوا التعاليم والقيم 

األوروبية ذاتها مع غيرهم ممن يشاركونهم 
الوطن واللغة، ولكنهم بعد سنوات من 
االندماج يجدون أنفسهم على الهامش.

مع ذلك تبحث أوروبا حتى اليوم مع كل 
حدث إرهابي أو اضطرابات اجتماعية عن 

أصول مواطنيها الذين قدموا منذ عقود من 
وراء البحار ليعيدوا بناء اقتصادها المنهار 
في الوقت الذي تثار فيه األسئلة أكثر فأكثر 

بشأن السياسات االجتماعية في غرب القارة 
على وجه الخصوص ومسائل اإلدماج المهني 
واالندماج االجتماعي وفرص العمل المتكافئة 

والحدود الممكنة للرأسمالية السائرة نحو 
المزيد من التوحش والتجرد من اإلنسانية.

يعيش في دول االتحاد األوروبي الماليين 
من المواطنين من بين المهاجرين المندمجين 

منذ سنوات طويلة، مع ذلك ال تزال هذه 
الفئة تشكل ورقات انتخابية ووقودا لبرامج 
األحزاب اليمينية على شاكلة رابطة الشمال 

اإليطالية والجبهة القومية اليمينية في 
فرنسا وحزب الحرية في هولندا، وبدرجة أقل 

جماعات النازيين الجدد في ألمانيا.
وربما يحيل التململ االجتماعي 

والسياسي الحالي في أوروبا إلى األذهان 

المناخ الذي ساد في القارة خالل عشرينات 
وثالثينات القرن الماضي، وإن كان من 

المستبعد جدا توقع انفجار مماثل لسبتمبر 
.1939

ولكن أوروبا اليوم في المنعرج. هناك 
رهانات انتخابية مصيرية هذا العام وهي 

تأتي دون شك في ظل سياق قاتم بشأن 
مستقبل المجتمعات متعددة األعراق 

والثقافات، وأوروبا المنفتحة ومؤسسات 
االتحاد فضال عن نقاشات حول اتساع الهوة 
بين الحكومات ومواطنيها أيا كانت أصولهم.

في دول القاطرة األوروبية مثال تتخبط 
ألمانيا كما فرنسا في سجاالت انتخابية 

داخلية بالتوازي مع أزمة الهجرة واللجوء 
وتزايد تحديات اإلرهاب الذي ضرب البلدان 

بعنف وساهم في تعديل سياسات الحكومات 
بصفة آلية باتجاه اليمين.

واليوم بينما تحفل أوروبا بالمزيد من 
الخطابات الشعبوية تبدو األحزاب اليمينية 

في صعود مستمر كما الجبهة القومية 
اليمينية فرنسا أو حزب الحرية في هولندا، 

وإن لم يفز األخير في االنتخابات، وجميع 
هؤالء يطمحون إلى كنس المهاجرين من 

أوروبا وفض الشراكة مع مؤسسات االتحاد.
والثابت أنه مع دخول دونالد ترامب 

القصر البيضاوي أصبح المستحيل ممكنا 
في أوروبا. لم تعد فكرة عودة اليمين إلى 

الحكم فكرة سخيفة، فال أحد يستبعد رؤية 
لوبان في اإلليزيه أو مرشح البديل من أجل 
ألمانيا اليميني في قصر المستشارية هذا 

العام، بل إن االعتقاد السائد لدى أنصار هذه 
األحزاب أنها اليوم أقرب من أّي وقت مضى 

إلى دوائر الحكم.
وحتى في حال عدم توفق اليمين في 

الصعود إلى الحكم فإن نبرة جديدة يتوقع 
سماعها في خطابات الحكومات االئتالفية 

الهشة وفي المشهد السياسي األوروبي بشكل 
عام، كما حدث األمر في هولندا وألمانيا. 

فال أحد من األحزاب الكبرى يريد ترك 
الساحة لليمينيين بمفردهم في استقطاب 

الجماهير واللعب على وتر االقتصاد والهجرة 

واإلرهاب، حتى وإن دفع األمر إلى مجاراتهم 
في الشعبوية.

لم يتأخر األمر كثيرا فهناك تبدل ملموس 
في خطاب الحكومات األوروبية وشعاراتها 

الحافلة بالمزيد من الصرامة والتشدد بشأن 
سياسات الهجرة وإجراءات الترحيل، بجانب 

سباق محموم، إن كان بشكل جماعي أو 
منفرد، نحو عقد الصفقات مع دول الجنوب.
كان لزيارة المستشارة األلمانية أنجيال 

ميركل إلى الشمال األفريقي على سبيل المثال 
أكثر من تبرير مع احتدام النقاش الداخلي 
حول المهاجرين غير الشرعيين والصخب 
المستمر في اإلعالم حول أحداث التحرش 

في كولن وحادثة الدهس اإلرهابية في برلين، 
ولكن الخلفيات االنتخابية من وراء الزيارة 

كانت أكثر وضوحا بال شك.
وما يبدو للخبراء في ألمانيا من وراء 
الزيارة هو بحث عن تسويات وهمية على 

األرض لملف الالجئين في ظل وضع مضطرب 
ومعقد في شمال أفريقيا، والخلط المتعمد 

بين سياسة الباب المفتوح مع الجئي الشرق 
األوسط مقابل الجدل المفتعل حول مهاجرين 

ال يتعدون نسبة واحد بالمئة من الوافدين 
غير الشرعيين عبر المتوسط.

في كل األحوال ال يتعين على التحالف 
المسيحي الحاكم في ألمانيا ترويض الرأي 
العام الداخلي قبل موعد االقتراع القادم بعد 
خيبة االنتخابات في الواليات فحسب ولكن 

سيكون هذا التحالف ومن ورائه الجبهة 
األوروبية المناصرة لالتحاد ملزمين أكثر 

على حبس أنفاسهم إلى حين الوقوف على ما 
ستؤول إليه االنتخابات الفرنسية.

فأحد أكثر الملفات المركونة على المحك 
الفرنسي ترتبط بمستقبل االتحاد األوروبي 

برمته وهو أمر أصبح محل نقاش بأكثر 
جرأة وشكوكا حول مدى االستفادة الفعلية 

للفرنسيين واألوروبيين من التحول إلى 
منطقة اليورو. فمنذ لطمة البريكسيت لم يعد 

مشروع االتحاد األوروبي خطا أحمر وهذا 
في حد ذاته تهديد مستمر للمحور األلماني 

الفرنسي وأوروبا عامة.

مشروع الوحدة األوروبية لم يعد خطا أحمر

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

طارق القيزاني
كاتب تونسي

قادة االتحاد األوروبي: بالوحدة متمسكون 
}  لنــدن - نظـــم اآلالف مـــن األشـــخاص في 
بريطانيا وهولندا وبرليـــن وإيطاليا وغيرها 
من الدول األوروبية مسيرات لدعم من االتحاد 

األوروبي.
ولّوح متظاهرون، في لندن، بالفتات تحمل 
شعارات “أوقفوا خروج بريطانيا من االتحاد“ 
فيما حملت مســـيرة األلمان شعار "مسيرة من 
أجل أوروبـــا"، وحمل الهولنديون الفتات كتب 
عليهـــا "أحبك يا أوروبا". وقالت الفتات أخرى 
ببساطة ”عيد ميالد سعيد لالتحاد األوروبي“ 
في إشـــارة إلحياء الذكرى الســـتين لتأسيس 
التكتـــل التي تعقـــد من أجلها حاليـــا قمة في 
رومـــا، حيث جـــدد قـــادة االتحـــاد األوروبي 

العهود في عيده الستين.
وقال القـــادة األوروبيون خالل اجتماعهم 
فـــي رومـــا إنـــه ينبغـــي احتـــواء الخالفـــات 
واالنتقادات الموجهة للتكتل حتى يســـتطيع 

البقاء كيانا موحدا.
وقبل أربعة أيام من تقديم رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي أوراق انســـحاب 
بالدها في ضربة غير مســـبوقة للتكتل أشـــاد 
قادة الـــدول األعضاء بالســـالم والرخاء الذي 
تحقق على مدى الستين عاما وتعهدوا بتعزيز 
الوحدة التي تأثرت بأزمات إقليمية وعالمية.

لكن الجدل الدائر منذ أيام بشـــأن صياغة 
إعالن رومـــا المؤلف من ألف كلمـــة والتأكيد 
المنتظـــر مـــن مـــاي باالنســـحاب واحتشـــاد 
عشـــرات اآلالف من المتظاهرين خلف صفوف 
الطـــوق المشـــدد الذي فرضته الشـــرطة حول 
قصـــر كامبيدوليو كانت كّلها تذكر بالتحديات 
التي تواجه إبقاء 27 دولة على مسار مشترك.

ووســـط مخـــاوف مـــن أن يـــؤدي رحيـــل 
بريطانيـــا من االتحاد إلى تفككه، يقول العديد 
من القادة إن التحرك قدما هو السبيل الوحيد 

إلحياء التأييد الشعبي للتكتل.
وقـــال رئيـــس المفوضيـــة األوروبية جان 
كلـــود يونكـــر ”اليوم نجـــّدد عهودنـــا ونعيد 
التأكيد على التزامنا باتحاد غير منقسم وغير 
قابل لالنقســـام”؛ في ما حذر رئيس المجلس 
األوروبي دونالد توسك من شيوع انطباع بأن 
االتحاد األوروبي كيـــان يقتصر على القواعد 
التنظيميـــة. وقال ”لماذا نفقد الثقة في الهدف 
من الوحدة؟ هل لمجرد أن هذا أصبح واقعنا؟ 

أم ألننا مللنا وسئمنا؟”.
ووّقـــع قـــادة كل الـــدول األعضاء الســـبع 
والعشـــرين إضافـــة إلى رؤســـاء مؤسســـات 
االتحاد على إعالن يختتم بالقول ”اتحدنا من 

أجل األفضل. أوروبا مستقبلنا المشترك”.
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} عام 2011 ذهبت للصالة في مسجد يقع 
في أغلى منطقة بمدينة تورونتو قرب 

جامعة رايرسون. الشيخ قال لي إنه يطرد 
المتبرعين ويقول لهم ال نحتاج إلى مال 

”تبّرعوا لمسجد آخر“. يقول البارحة 
اتصل به تاجر خليجي ليتبرع بمبلغ كبير 
والشيخ الصومالي يّدعي بأن المال كثير 

وأكثر من قدرته على إدارته.
ورغم أن المسجد ”سلفي“ في الظاهر 

لكن مكتبته مليئة بمؤلفات سيد قطب 
وحسن البّنا واإلخوان عموما. صالة 

العشاء كانت جماعة والشيخ الشاب تقدم 
الصفوف وقرأ وصلى ثم أخذ بالدعاء لـ 
إخواننا“ في ليبيا و“إخواننا“ في مصر 

و“إخواننا“ في تونس. المسجد حركة 
سياسية وليس مجرد صالة روحية. 

ثم أين هي الحدود الفاصلة بين اإلسالم 
السياسي اإلخواني والسلفي والقاعدة 
وداعش؟ المسلم يدخل المسجد بصفته 
مسلما وكل شيء يحدث داخل المسجد 

بإشراف من اإلخوان. تناولت كتابا لسيد 
قطب فقال لي الشيخ أرجوك دعك من 

هذا الكتاب اآلن، أوال دعني أتعرف عليك 
وأعطيك كتبا في العقائد والمبادئ. وحين 

سألني على أّي مذهب أنت؟ قلت اإلمام مالك 
ففتح مكتبه وأعطاني فقه اإلمام مالك.

قال الشيخ أوال المبادئ ثم بعد ذلك 
تقرأ سيد قطب. إذن ال توجد حدود عندهم 

بين اإلخواني والسلفي وغيرها؟ إنه إسالم 
سياسي مرن يستقطب الناس في الغرب 

بسحر غريب هو سحر ”األخوة“ فأنت 
مغترب بعيد عن أهلك ومهاجر. المسجد 

يقدم لك ”المؤاخاة“ ماذا تريد؟ أصدقاء أم 
إكمال دراستك أم تريد فتح ورشة ميكانيك 

أم تريد الزواج أم لعلك خائف أن تمرض 
فال يزورك أحد أو تجوع فال يعينك أحد؟ 
المسجد يقدم لك عالجا لالغتراب ولكنه 

واجهة لمنظمة إخوانية عمالقة في النهاية 
تصّنفك وتتعرف عليك وتتدرج في المقام 

كالماسونية ويتم توظيفك للدعوة والجهاد 
في سبيل الله.

يأتي هجوم لندن األربعاء الماضي فيما 
ال تزال أوروبا في حالة إنذار كبرى بعد 
سلسلة هجمات جهادية بينها اعتداءات 
بروكسل 22 مارس 2016. وقالت الشرطة 

البريطانية إن اسم المهاجم خالد مسعود 
(52 عاما) ولد في إنكلترا. رئيسة وزراء 

بريطانيا تيريزا ماي قالت الخميس 
الماضي إن اإلرهاب لن يسود وحثت 

البريطانيين على مواصلة حياتهم اليومية 
والتمسك بقيم البالد.

كيف لرجل كهل َنَيّف على الخمسين 
من عمره أن يقتل بال رحمة ثالثة أشخاص 

دهسا وطعنا ويجرح 12 إنسانا آخرين 
ال يعرفهم وال ذنب لهم؟ من أين تأتي هذه 
األفكار؟ وكيف في عاصمة العقل الكونية 

وفي رمز الحرية البريطانية (مجلس 
العموم) يحدث هكذا شيء؟ ولماذا يقوم 

مسلم بالذات بهذا النوع من الجنون دائما؟ 
أين هو الخلل؟ من أين يتدفق هذا الخطر 

اإلرهابي على أوروبا؟ أعتقد بأن الغرب 
حفر قبره بمعوله حين قرر دعم اإلخوان 

المسلمين ضد الحكومات العربية.
الضربة األولى التي تعرض لها تنظيم 

اإلخوان المسلمين كانت على يد الزعيم 
التنويري جمال عبدالناصر بين عامي 1950 
و1954 وقد هاجرت مجموعات خطيرة منهم 

إلى كل من السعودية وقطر، بينما هاجر 
الشباب األقل شأنا حينها إلى الواليات 

المتحدة وأوروبا خصوصا بريطانيا 
وألمانيا الغربية.

مع الزمن انتشرت هذه المجموعات 
في أوروبا مستفيدة من مناخ الحريات 

والرفاه لنشر شبكة من المؤسسات الدينية 
والجمعيات الثقافية، وتم اعتماد عناصرها 

كمتحدثين باسم المسلمين المهاجرين 
هناك. معظم تلك المؤسسات تنفي 

ارتباطها العلني بالتنظيم السري لإلخوان 
المسلمين خصوصا بعد أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
يمتلك تنظيم اإلخوان قواعد ومؤسسات 

في 80 بلدا حول العالم، حيث استثمروا 
تلك العقود من الهجرات في بناء البنية 
التحتية لمشروعهم مستفيدين من تدفق 

المال إليهم من الخليج أوال، ومصادر 
أخرى حتى صاروا يملكون مصارف مالية 

خاصة ومعاهد تعليمية ومدارس أهلية 
ومساجد ومؤسسات خيرية ومراكز بحوث 

وشركات استثمارية.
جميع المراكز اإلسالمية في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا هي اليوم مرتبطة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بتنظيم اإلخوان 
المسلمين. بين نهاية الثمانينات من القرن 

الماضي وحتى عام 2000 كانت هناك عدة 
مظالت للتنظيم اإلخواني في أوروبا، تعود 
جميعها إلى داعم قوي متمركز في قطر هو 

الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان دوره 
في هذا الشأن أكبر بكثير من سيد رمضان 

وابنه طارق أو الداعم المالي اإلخواني 
الشهير يوسف ندى.

الشيخ القرضاوي أقنع أساطين المال 
حينها بضرورة بناء إمبراطورية إخوانية 

في إطار قانوني داخل أوروبا، وتم 
االتفاق على جعل هذه المنظمة الفيدرالية 

اإلسالمية لها قاعدة مركزية واحدة 
في بريطانيا، لقد بلغت تلك المنظمات 

السرطانية من القوة إلى درجة أنها 
صارت تكّلف محامين مسلمين وأوروبيين 

بمناقشة قانون خاص للعائلة المسلمة 
وتقترح قوانين خاصة في قلب أوروبا. 

عام 1997 أسس القرضاوي مركزا 
للفتوى وتعليم الشريعة اإلسالمية في 

أوروبا، وفي عام 2004 أسس الشيخ االتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين في بريطانيا 
حيث استفاد من دعوة وجهها له عمدة 

لندن المناهض إلسرائيل كين ليفنغستون. 
وهو ذات الرجل المشاكس الذي تم تعليق 
عضويته في حزب العمال البريطاني العام 
الماضي نتيجة تصريح له يقول إن ”هتلر 

كان مؤيدا للصهيونية“. 
القرضاوي استثمر العداء بين العمدة 

البريطاني وإسرائيل لصالحه طبعا وأسس 
قاعدة متشددة ضخمة لإلخوان المسلمين. 

إن استثمار إسرائيل لقضايا إرهابية 
برعت فيه والية الفقيه اإليرانية كما برع 

فيه تنظيم اإلخوان المسلمين. إن مكر 
المتطرفين يبلغ درجة أنهم يحاولون 

أحيانا استغالل بعضهم بعضا، كما يحاول 
اإلخوان مؤخرا استثمار قلق السعودية 
من إيران لتقديم خدماتهم كحماة للسنة 

والجماعة.
استطاع اإلخوان خداع اليسار 

األوروبي باسم التعاطف مع الفلسطينيين 
وحقوقهم المشروعة لدعم حركة حماس، 

إلى درجة أن القرضاوي لم يتردد بإصدار 
فتوى تبيح العمليات االنتحارية ضد 

اإلسرائيليين المدنيين، والشيخ القرضاوي 
معروف بفتاواه الدموية مثل دعوته لذبح 
الرئيس معمر القذافي قائال ”اقتلوه ودمه 

في رقبتي“.
الحكومات العربية قالت ببساطة إنها 
ال تدافع عن إسرائيل ولكنها قلقة جدا من 

رجل دين معروف يصدر فتاوى بشرعية 
العمليات االنتحارية وذبح رؤساء عرب. إن 

لعبا بالنار كهذا ُيقلق القادة العرب كثيرا 
ألنه من الممكن أن يرتد على المجتمعات 

العربية نفسها وهذا ما حدث في النهاية. 
منذ عام 2006 أصبحت تركيا هي 

األخرى مصدرا كبيرا لنشاط اإلخوان 

المسلمين وقاعدة دعمهم المالي، ففي 
إسطنبول تنعقد مؤتمرات االتحاد 

اإلسالمي وغالبا ما يسميها القرضاوي 
بالمؤتمرات التي تناقش مستقبل 

المسلمين في أوروبا. 
لقد نجح اإلخوان بالدخول في 

تناقضات السياسة األوروبية الداخلية 
وفهموا لعبتهم القانونية ولغتهم وصار 

اإلخوان يعتبرون أنفسهم الممثل الشرعي 
للمهاجرين والمسلمين في أوروبا. 

وكما وقعت السعودية في خطأ اعتبار 
اإلخوان نسخة أكثر حداثة ومرونة من 

السلفيين، فإن األوروبيين وقعوا في خطأ 
أكبر وهو اعتبار اإلخوان نسخة معتدلة 

لإلسالم يمكنهم استخدامها في اتجاهين؛ 
األول محاربة المتطرفين والثاني تهديد 

الحكومات العربية وابتزازها.
لقد مر ماء كثير تحت الجسر حتى عرف 

الجميع بأن اإلخوان هم البيئة الحاضنة 
التي تفّرخ اإلرهاب بجميع أنواعه وتجعله 

ممكنا.
عام 2010 انعقد في إسطنبول أحد أشهر 

المؤتمرات لعلماء المسلمين حيث حضره 
200 شيخ وكان 90 من هؤالء المشايخ قد 
ودعوا إلى  وقعوا على ميثاق ”الجهاد“ 

مّد حركة حماس بالسالح والمال وإعالن 
”الجهاد اإلسالمي“ حول العالم. كثير من 

مشايخ الجهاد الموقعين حينها كانوا 
ناشطين إسالميين في أوروبا.

 من المؤسف أن يمتطي تنظيم اإلخوان 
المسلمين القضية الفلسطينية لتحقيق 
أهدافه السياسية والمالية العالمية. لقد 
رأينا كيف انقلب الشيخ المصري وجدي 
غنيم ”اإلخواني“ فجأة إلى متطرف أكثر 
من داعش مدعيا بأنه قد خرج من تنظيم 

اإلخوان، وهذا تنسيق رفيع بينهم وتبادل 
أدوار. كذلك رأينا مؤخرا تدخل الشيخ 

القرضاوي في األزمة السياسية بين 
هولندا وتركيا داعيا المسلمين إلى 

الوقوف خلف أردوغان واصفا إياه بـ“أمير 
المؤمنين“.

المملكة المتحدة تعتبر اليوم مركز 
اإلخوان المسلمين في العالم. فعلى مر 

العقود ومنذ 1950 هاجر إليها قادة اإلخوان 
من مصر وليبيا وتونس وسوريا والجزائر 

والعراق. الجيل الثاني من اإلخوان 
جاء مسلحا باللغة اإلنكليزية والتعليم 

والثقافة الغربية موظفا كل ذلك في خدمة 
الرسالة اإلخوانية المخيفة التي تشبه 

الحركة الماسونية في بنيتها، مع الفارق 
أن الماسونية حركة مدنية بينما اإلخوان 

حركة دينية تطمح إلى شيء واحد هو 
”الخالفة“.

تعاون الناشطون اإلخوان في المملكة 
المتحدة لسنوات طويلة مع المتطرفين 

في باكستان وخصوصا أتباع أبو األعلى 
المودودي. وبريطانيا سمحت بأن يتخذ 

اإلخوان منها مركزا إعالميا وثقافيا لنشر 
أفكارهم ودعوتهم وحّولوا المسلمين 

والمهاجرين في أوروبا إلى رهائن ألنهم 
يتحدثون باسمهم ويقّررون مصيرهم.

 ومنذ عام 2006 ازداد نشاط اإلخوان 
اإلعالمي في المملكة المتحدة والحظنا بأن 

بريطانيا ليست مركزا لالستثمار والمال 
اإلخواني العالمي فقط بل هي أيضا مركز 

المليارات واالستثمارات القطرية والتركية. 
األمر الذي يجعلك تفكر جيدا كيف يمكن 

لمنظمة كهذه أن تزول أو تتوقف عن 
إنتاج الثقافة الشاذة واإلسالم السياسي 

والتحريض. 
رجل كهل مولود في بريطانيا عمره 

52 عاما أين تعلم اإلسالم؟ وكيف أصبح 
قاتال وحاقدا على مواطنيه وبالده 

وحكومته؟ من الذي حدثه عن الكّفار واألمة 
اإلسالمية والخالفة والجهاد؟ من الذي 

خلق البيئة المناسبة لهذا الرجل المسلم 
البريطاني ليكون بهذا الشكل؟ لو فكرت 
جيدا ستجد بأن اإلخوان المسلمين هم 

المسؤولون المباشرون عن هذه الجرائم. 
أردوغان يحّرض المسلمين في أوروبا 

أكثر من داعش ويصفهم بأعداء اإلسالم 
والصليبيين والنازيين. والى أن تفيق 

أوروبا وتضع حركة اإلخوان المسلمين في 
قائمة اإلرهاب الدولي فإن النار ستنتشر 

وتحرق كثيرين.

} في شهر أبريل 2014 أمر رئيس الوزراء 
البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون بإجراء 

تحقيق في نشاط اإلخوان المسلمين. 
وأوكلت المهمة للسير جون جينكينز، 

وهو دبلوماسي متمرس كان وقتها 
سفير بريطانيا لدى المملكة العربية 

السعودية وُكلف بالتحقيق في أصول 
اإلخوان المسلمين وفكرهم وسجّلهم 

خالل فترة حكمهم، وقبلها وبعدها، فضال 
عن نشاطاتهم في المملكة المتحدة وفي 

الخارج. ساعد السير جون في هذه المهمة 
شارلز فار الذي كان وقتها يشغل منصب 

المدير العام لمكتب األمن ومكافحة اإلرهاب 
في وزارة الداخلية البريطانية.

زار السير جون اثني عشر بلدا أثناء 
تحقيقه. والتقى بممثلين عن الحكومات 

والحركات السياسية والزعماء السياسيين 
واألكاديميين. وتحّصل على حق النفاذ 

إلى معلومات وفرتها وكاالت استخباراتية 
وأمنية بريطانية.

وبالرغم من أن التقرير النهائي الذي 
أعده السير جون تم تصنيفه باعتباره 

سرّيا، فإن ديفيد كامرون كشف للرأي العام 
عن أهم النتائج التي توّصل إليها التقرير 

في شهر ديسمبر 2015.
استخلص السير جون أن اإلخوان 

المسلمين لم يقوموا بما يكفي للبرهنة 

على االعتدال السياسي أو االلتزام بالقيم 
الديمقراطية طوال فترة حكمهم في 

مصر بين 2011 و2013، عبر حزب الحرية 
والعدالة.

وقال أيضا إن ”اإلخوان فشلوا في 
إقناع المصريين بكفاءتهم أو حسن 

نواياهم. وقامت لجنة الشؤون الخارجية 
الخاصة في مجلس العموم البريطاني 
(وأنا عضو فيها) بالتحقيق في أنشطة 

اإلخوان المسلمين في سنة 2016، وتوصلنا 
إلى أن النتائج األساسية لتقرير السير 
جون جينكينز فيها نقائص كبيرة من 
المحتمل أن تكون قد أضّرت بسمعة 

المملكة المتحدة“.
وبالنظر إلى األحداث األخيرة التي 

جرت في وستمنستر، في قلب الديمقراطية 
البريطانية، من الضروري حتما أن نفهم 

بشكل أفضل التنظيمات المرتبطة بالتطرف 
واإلرهاب. وهذه مسألة معقدة لها تبعات 

مهمة لكّل من السياستين الداخلية 
والخارجية.

من المهم أن نتذكر أن مؤسس وزعيم 
اإلخوان المسلمين حسن البنا قال إن 

العلمانية والتغريب هما أصل المشاكل 
المعاصرة، لكنه اعترف بأن القومية ليست 

الحل لمشاكل مصر. ومن المهم أيضا أن 
نتذكر أن جماعة اإلخوان المسلمين تطورت 

لتصبح تنظيما دوليا وتمتد خارج مصر 
والعالم اإلسالمي. هذا التنظيم محظور 

في بعض الدول العربية، في حين أنه 
في بعض الدول األخرى قانوني وناشط 

سياسيا.
حركة حماس على سبيل المثال تّدعي 
أنها فرع من جماعة اإلخوان المسلمين. 

وبالرغم من أن جماعة اإلخوان تخّلت 
رسميا عن العنف في السبعينات من القرن 

الماضي، كثيرا ما دافعت عن هجمات 
حماس ضد إسرائيل بما في ذلك استخدام 

التفجيرات االنتحارية وقتل المدنيين. 
كما بّررت شخصيات قيادية عليا 

ومرتبطة باإلخوان الهجمات ضد القوات 
البريطانية وقوات االئتالف في العراق 

وأفغانستان.
إثر إتمام التحقيق الذي قام به السير 

جون، ترأس مستشار رئيس البريطاني 

لألمن القومي مجموعة متابعة للنظر 
في تبعات نتائج التقرير على مستوى 

السياسات المتبعة من الحكومة 
البريطانية. وفي ردة فعل، رفض وزراء 
بريطانيون منح تأشيرات ألعضاء في 
جماعة اإلخوان المسلمين ومرتبطين 

بهم ثبت أنهم أدلوا بتصريحات متطرفة. 
وفرض الوزراء البريطانيون أيضا تجميد 

ممتلكات أعضاء حركة حماس.
وأخضعت الحكومة البريطانية أنشطة 

جماعة اإلخوان للمراقبة، وأيضا تمت 
متابعة ما يدلي به أعضاؤها من أراء. 

لكن أعتقد أنه من المهم اتخاذ الحكومة 

لخطوات عاجلة لتحديد ما ستكون عليه 
سياستها تجاه اإلخوان المسلمين على 

المدى الطويل، ومناقشة بذلك بأكثر 
تفاصيل.

ومن المؤسف أن تقرير سنة 2014 يبدو 
أنه تم تجاهله، فنادرا ما يشير الوزراء 

إلى التقرير أو نتائجه. وقّدمت سؤاال إلى 
وزيرة الداخلية مستفسرا عن التقييم الذي 
قامت به مجموعة مراجعة سياسة الحكومة 

البريطانية، وأتمنى أن تسّلط المزيد من 
الضوء على المسألة في ردها.

أعتقد كذلك أنه من الصواب أن يملك 
البرلمان البريطاني الفرصة المناسبة 

لتفحص نتائج التقرير. وبالرغم من أنني 
أتفهم بأن التقرير الكامل يتضمن معلومات 

حساسة يجب أن تبقى سرية، أعتقد أنني 
وغيري من أعضاء في حاجة إلى االطالع 
على ما هو أكثر من مجمعة نقاط النتائج 

األساسية.
يجب أن نعطي الثقة للمسلمين، 

سواء في بريطانيا أو في كافة أنحاء 
العالم، بأن لدينا فهما جيدا لإلخوان 

المسلمين وفكرهم ونشاطاتهم، فنحن ال 
نستطيع رد الفعل بشكل مناسب إال متى 

فهمنا هذا التنظيم وتأثيره في كافة أرجاء 
العالم.

يجب أن نعطي الثقة للمسلمني، 

سواء في بريطانيا أو في كافة أنحاء 

العالم، بأن لدينا فهما جيدا لإلخوان 

املسلمني وفكرهم ونشاطاتهم، 

فنحن ال نستطيع رد الفعل بشكل 

مناسب إال متى فهمنا هذا التنظيم 

وتأثيره في كافة أرجاء العالم

اململكة املتحدة تعتبر اليوم مركز 

اإلخوان املسلمني في العالم. 

فعلى مر العقود ومنذ 1950 هاجر 

إليها قادة اإلخوان من مصر وليبيا 

وتونس وسوريا والجزائر والعراق. 

الجيل الثاني من اإلخوان جاء 

مسلحا باللغة اإلنكليزية والتعليم 

والثقافة الغربية موظفا كل 

ذلك في خدمة الرسالة اإلخوانية 

املخيفة

األدلة موجودة في تقرير السير جينكينز

أسعد البصري
كاتب عراقي

دانيال كافشينسكي
عضو مجلس العموم البريطاني



} بيــروت - لميكن إحيـــاء الذكرى األربعين 
كمال جنبالط برصاص  الستشـــهاد ”المعلم“ 
الحقـــد والفتنة يومًا عاديًا فـــي حياة تيمور 
وليد جنبالط. فقد تّولى رسميًا وأمام حشود 
قّدرتهـــا مصـــادر أمنيـــة بأكثر مـــن 100 ألف 
شخص الزعامة التقليدية على دار المختارة 
التي تنتقـــل من األب إلى االبـــن منذ أجيال، 
واســـتطرادًا قيادة مصير ورســـم مســـتقبل 
أكثر من 80 بالمئة من أبناء طائفة الموحدين 
الدروز الذين يدينون بوالئهم للدار وسّيدها.

وفـــي خطـــوة غير مســـبوقة فـــي تاريخ 
آل جنبالط السياســـي ســـّلم رئيس ”الحزب 
النائـــب وليد جنبالط  التقدمي االشـــتراكي“ 
كوفية الزعامة إلى نجلـــه تيمور أمام رئيس 
الحكومة ســـعد الحريـــري وممثـــل الرئيس 
نبيـــه بـــري النائب علـــي بّزي فـــي خطوة لم 
يحًظ بمثلها ال وليد الذي تســـّلم عباءة والده 
كمـــال المغّمســـة بالدم وال ســـعد الذي تولى 
المســـؤولية بعد استشـــهاد والـــده الرئيس 

رفيق الحريري.

وخاطـــب وليد جنبـــالط نجلـــه قائًال ”يا 
تيمور ســـر رافع الـــرأس، واحمل تراث جدك 
الكبير كمـــال جنبالط، وأشـــهر عاليًا كوفية 
فلســـطين العربيـــة المحتلـــة، كوفيـــة لبنان 
التقدميـــة، كوفية األحـــرار والثـــوار، كوفية 
المقاوميـــن إلســـرائيل أّيـــا كانـــوا، كوفيـــة 
المصالحة والحوار، كوفية التواضع والكرم، 

كوفية دار المختارة“.
وتحـــّول ”يـــوم الوفـــاء“ لكمـــال جنبالط 
إلى تظاهرة شـــعبية لم يشـــهد الجبل مثلها 
حتى في يوم تشـــييع ”المعّلم“، بعدما زحفت 
قرى وبلـــدات ومناطق عن بكرة أبيها، فخلت 
بيوت الجبل ووادي التيم وحاصبيا وراشيا 
والبقاعيـــن األوســـط والغربي من ســـكانها، 
عا على  رجاًال ونســـاء وشيوخا وأطفاال ورضَّ
األكتاف، كّلهم حّجوا إلى ضريح المعّلم الذي 

مألت صوره كل مكان.
”يـــوم الوفاء“ كان يومًا مشـــهودا آخر من 
أيام الجبل أعاد للساحات مجدها وللمختارة 

شمســـًا لم تغـــب، وظلـــت الوفود الشـــعبية 
تتوالى إلـــى أن انتصف النهار وكان كثيرون 
ال يزالـــون علـــى مداخل المختارة والشـــوف 
عندمـــا كان الحـــدث يوشـــك علـــى النهاية، 
وبذلك أثبت جنبالط أنه ال يزال الزعيم األبرز 
للجبـــل وقادرًا على تحريـــك الجزء األكبر من 

الموحدين الدروز حين يشاء وكيفما شاء.

متواضع يصغي طويال

تيمـــور هـــو نجـــل جنبـــالط البكـــر مـــن 
زوجتـــه األولى جيرفيت، تخـــّرج في الجامعة 
األميركية فـــي بيروت في العلوم السياســـية 
وتابع دراســـاته العليا فـــي باريس حيث نال 
ماجيســـتير في العالقات الدولية ودراســـات 
األمن من جامعة سيانس بو الفرنسية. تزوج 
مـــن ديانا زعيتر التي تعّرف إليها على مقاعد 

الدراسة الجامعية ولديه منها طفالن.
بـــدأ تيمـــور (35 عاًمـــا) فـــي الســـنتين 
األخيرتين باســـتقبال الوفود الشـــعبية التي 
تزور دار المختـــارة، قصر العائلة التاريخي، 
أسبوعًيا، واالستماع إلى مطالبها، كما شارك 
في العديد من اللقاءات والنشاطات السياسية 

الحزبية والعامة في لبنان.
واســـتنادًا لعارفيـــه، فتيمـــور ”متواضع 
وذكـــي ويحترم الناس. ويصغـــي أكثر بكثير 
مّمـــا يتكلم“، غيـــر أن الصـــورة العامة التي 
تكّونـــت عنه لدى الصحافيين الذين يحاولون 
دومـــًا الفـــوز بســـبق الحديث معه هـــي أنه 
”صاحـــب شـــخصية قويـــة ولبقـــة وجذابـــة 
على كل المســـتويات وســـاحر يجذب بطلته 

وشخصيته وكالمه كل الكاميرات“.
خالل اســـتقباله جنبـــالط وابنه في 

يوليـــو 2015 بارك الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هوالنـــد إعـــالن جنبالط من 
قصر اإلليزيه نّيتـــه ”إلباس العباءة“ 

البنـــه قائًال إنه ”ال يتصور لبنان من دون 
أحد من عائلة جنبالط“.

وبعـــد عاميـــن علـــى االنخـــراط الجـــّدي 
والمتباعة اليومية للعمل االجتماعي يســـتعد 
تيمور لالنطالق في العمل السياســـي بعدما 
قـــرر والده العزوف عن الترشـــح لالنتخابات 
البرلمانيـــة. وال يـــزال اللغـــط يـــدور حـــول 
موعدها الذي كان مفترضًا في يونيو المقبل. 
وبالتالي ترؤســـه لكتلة ”اللقاء الديمقراطي“ 
البرلمانية التي ســـتكون ”الئحة تضم خليطًا 
مـــن المحاربيـــن القدامى والوجوه الشـــابة 
الجديـــدة“ على ما قال فـــي حديثه الصحافي 
في مطلع  األول إلى الزميلة ”الشرق األوسط“ 

مارس الحالي.

نحن موجودون وسنبقى موجودين

مـــن المؤكـــد أن مهمة الزعيـــم الجديد لن 
تكون سهلة، فالقضية بالنسبة إلى تيمور هي 
قضية بقاء سياسي ودرزي، فهو حفيد الزعيم 
الوطنـــي والعربي واإلنســـاني الذي ”جازف 
في الســـير ضد التيار“ ورفـــض ”الدخول في 
الســـجن العربـــي الكبير“ ودفـــع حياته ثمنًا 
لموقفـــه، ونجـــل الزعيم الـــذي تعّلـــم كيفية 
”اإلبحـــار مـــع التيـــار“ فثّبت موقعـــه وموقع 
الطائفة التـــي وصفها يومـــًا بأنها أصبحت 
مثـــل ”الهنـــود الحمر على حافـــة االنقراض“ 
وهّمه الوحيد كان في كيفية المحافظة عليها 

وتجنيبها مخاطر ”األقلية واألكثرية“.

ربما ألنه شعر بعبء مسؤوليته 
التـــي ال تخفـــى على عاقـــل أراد 

تيمـــور أن يكـــون رّده علـــى كل 
المحـــاوالت التـــي تبـــذل فـــي 
ســـبيل إنجـــاز قانـــون جديـــد 
لالنتخابـــات النيابيـــة يبـــدو 
واضحـــًا للمتابعين أنه يصاغ 
برغبة دفينة لتحجيم دور وليد 

جنبالط والموحدين الدروز بأن 
قال أمـــام وفود شـــعبية زارته 
كالعـــادة فـــي نهاية األســـبوع 
موجودون  ”نحن  المختارة  في 

وسنبقى موجودين“.
كثـــر  ”هنـــاك  أن  وأوضـــح 
يهاجموننا. وأنا أردت أن أوجه 
لهؤالء رسالة بسيطة مفادها أنه 
مع انتخابات ومن دونها ووفق 
أّي قانـــون أكثري أو نســـبي أو 
مختلط نحن ســـنبقى موجودين 

وال أحد قادر على إلغائنا“.

حجر الزاوية

يـــدرك تيمـــور جيـــدًا أن فـــي هذا 
العالـــم الـــذي بإمكان المســـيحيين أن 

يجـــدوًا معينًا لهم فـــي الغرب وأن يجد 
الشـــيعة مـــالذًا لهم فـــي إيران والســـنة 

الذيـــن يبحـــرون فـــي محيـــط األكثرية في 
هـــذه المنطقة فـــإن الموحدين الدروز 

ليس لديهـــم أّي عمق أو أفق 
يســـتنجدون به، لـــذا فإن 
الوحيد  الدفـــاع  خـــط 

وجودهم  أمـــام 

في هـــذا الشـــرق هو أنفســـهم دون 
غيرهم.

كان تيمور قـــد عّبر عن قناعته بهذا 
الواقع حين قال ”إننـــا نعيش في لبنان 
حيث لـــكل طائفة زعيمهـــا الذي يفترض 

به رعاية أمورهـــا وقيادتها في هذا البحر 
الهائج الـــذي تضرب أمواجـــه لبنان ودول 
المنطقة“، لكنه أشـــار في الوقت نفســـه إلى 
أنه يـــدرك صعوبـــة التجربة التـــي تنتظره 
والتي ينظر إليهـــا بتفاؤل إذ أنه ”واثق من 
كفاءة فريق العمل الذي يســـانده في عمله“، 
كمـــا أنه يحتفظ بـ ”أكبـــر معّلم“ وهو والده 

وليد جنبالط.
في هذا اإلطار تحديدًا، أكانوا من محبيه 
أو كارهيـــه، مؤيديـــه أو معارضيـــه، إال أن 
الميـــزة الوحيـــدة التي جمعتهـــم كلهم هي 
تأكيدهم على أن وليد جنبالط هو السياسي 
األبرع الذي تمّكن طيلة 40 عامًا من عمله في 
الشأن العام أن يشـــّكل حجر الزاوية في كل 
المحطـــات التي مّر بهـــا لبنان ووجوده إلى 
جانب تيمـــور لتثقيفه وتوجيهـــه هي ميزة 
يحســـده عليها كثيرون مـــن الطامحين في 

ولوج باب الخدمة العامة.
ويؤّكـــد تيمور أنه ”يجـــب علينا التركيز 
علـــى قضايـــا النـــاس. النـــاس بحاجة إلى 

رؤيـــة التغيير، وإلـــى رؤية وجـــوه جديدة 
شـــابة. وهذا مـــا يريـــده والدي مـــن خالل 
دعمه لي ومســـاندته إّيـــاي في التوّجه نحو 
العمـــل السياســـي. وآمـــل أن أقـــدم شـــيئا 
جديـــدا ومقبوال، وأن يحكموا علّي من خالل 
أدائي ومن خالل أفـــكاري، وأال يؤيدوني أو 
يعارضوني من خالل تأييدهم أو معارضتهم 

لوالدي“.
من الواضح أن تيمـــور ال يحب الزعامة 
التقليديـــة وال اإلقطـــاع وال الطريقة القديمة 
فـــي التعاطي مع السياســـة. وهو إن كان له 
الحق في المفاخـــرة بأنه ولد في كنف زعيم 
اســـتثنائي، إال أنـــه من المؤكـــد أنه يرغب، 
كمـــا كّل الشـــباب الجديد، في بنـــاء حيثية 
خاصة بـــه وأن يكـــون إنجـــازه مرتبطًا به 
وليس بموّرثه وهو أّكد على ذلك بالقول ”أنا 
ابـــن زعيم، وهذا ال يجعلنـــي تلقائيا زعيما. 
الزعامـــة تحتاج إلى عمل وجهـــد، وآمل أن 

أوّفق فـــي تقديم نمـــوذج إيجابي. 
ويمكن على األقل للناس أن تطمئن 
إلى أني ســـأكون صريحـــا جدا معهم في كل 

الشؤون التي تهمهم“.
لكن في العودة إلى مشـــهدية األســـبوع 
الفائـــت، فـــإن فـــي زحـــف دروز لبنـــان إلى 
المختـــارة خصوصيـــة ينبغي علـــى تيمور 
الحفـــاظ عليهـــا في بلـــد تنخـــره المذهبية 
منـــذ نشـــأته في عـــام 1926 إلى اليـــوم. فقد 
ومبايعة  كان المشهد أشبه بـ“موســـم حج“ 
لتيمـــور بغـــرض الحفاظ على هـــذا الموقع 

واستمرارّيته.
وبما أن الموســـم االنتخابـــي في أوجه 
ربمـــا كانـــت الرســـالة األهم التـــي وجهها 
الـــدروز الجنبالطيـــون أمـــس تقـــول ”نحن 
الرقم الصعـــب في الجبل“، وهذه الرســـالة 
على أهميتها ”ســـيف ذو حدين“ على تيمور 

امتشاقه ومعرفة كيفية الضرب به.

وجوه

زعيم الدروز الجديد يتولى القيادة في الذكرى األربعني الغتيال جده

تيمور جنبالط

في مهمة حرب بقاء وسط شرق ال يرحم

رئيس {الحزب التقدمي 

االشتراكي} النائب وليد جنبالط 

يسلم كوفية الزعامة إلى نجله 

تيمور أمام رئيس الحكومة سعد 

الحريري وممثل الرئيس نبيه بري 

النائب علي بزي، في خطوة لم 

يحظ بمثلها ال وليد الذي تسلم 

عباءة والده كمال املغمسة 

بالدم وال سعد الذي تولى 

املسؤولية بعد استشهاد والده 

الرئيس رفيق الحريري
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[ “يوم الوفاء“ لكمال جنبالط يتحول إلى تظاهرة شـــعبية لم يشـــهد اجلبل مثلها حتى في يوم تشـــييع ”املعلم“ بعدما زحفت قرى وبلدات ومناطق عن بكرة أبيها فخلت بيوت اجلبل ووادي التيم وحاصبيا وراشـــيا والبقاعني األوســـط والغربي من سكانها، 
رجاال ونساء وشيوخا وأطفاال ورضعا على األكتاف، كلهم حجوا إلى ضريح كمال الذي مألت صوره كل مكان.
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ربما ألنه شعر بعبء مسؤوليته
التـــي ال تخفـــى على عاقـــل أراد 
تيمـــور أن يكـــون رّده علـــى كل

ي

تبـــذل فـــي المحـــاوالت التـــي
ســـبيل إنجـــاز قانـــون جديـــد
لالنتخابـــات النيابيـــة يبـــدو
واضحـــًا للمتابعين أنه يصاغ
و يب بي ي بب

برغبة دفينة لتحجيم دور وليد
جنبالط والموحدين الدروز بأن 
قال أمـــام وفود شـــعبية زارته
كالعـــادة فـــي نهاية األســـبوع 
موجودون  ”نحن  المختارة  في 

وسنبقى موجودين“.
كثـــر ”هنـــاك  أن  وأوضـــح 

يهاجموننا. وأنا أردت أن أوجه 
لهؤالء رسالة بسيطة مفادها أنه 
مع انتخابات ومن دونها ووفق 
أّي قانـــون أكثري أو نســـبي أو 
مختلط نحن ســـنبقى موجودين

وال أحد قادر على إلغائنا“.

حجر الزاوية

هذا  يـــدرك تيمـــور جيـــدًا أن فـــي
العالـــم الـــذي بإمكان المســـيحيين أن 
يجـــدوًا معينًا لهم فـــي الغرب وأن يجد
ن يين ي ن بإ ي يم م

الشـــيعة مـــالذًا لهم فـــي إيران والســـنة
يج ن و رب ي هم ي و هيج

الذيـــن يبحـــرون فـــي محيـــط األكثرية في
هـــذه المنطقة فـــإن الموحدين الدروز

ليس لديهـــم أّي عمق أو أفق 
يســـتنجدون به، لـــذا فإن
الوحيد الدفـــاع  خـــط 
وجودهم أمـــام 

في هـــذا الشـــرق هو أنفســـهم دون 
غيرهم.

قـــد عّبر عن قناعته بهذا  كان تيمور
”إننـــا نعيش في لبنان  الواقع حين قال
حيث لـــكل طائفة زعيمهـــا الذي يفترض 
به رعاية أمورهـــا وقيادتها في هذا البحر
الهائج الـــذي تضرب أمواجـــه لبنان ودول

لكنه أشـــار في الوقت نفســـه إلى  المنطقة“،
أنه يـــدرك صعوبـــة التجربة التـــي تنتظره
من ”واثق أنه إذ بتفاؤل إليهـــا ينظر والتي

رؤيـــة التغيير، وإلـــى رؤية وجـــوه جديدة 
مـــن خالل  شـــابة. وهذا مـــا يريـــده والدي
نحو التوّجه في إّيـــاي ومســـاندته لي دعمه

أوّفق فـــي تقديم نمـــوذج إيجابي. 
ويمكن على األقل للناس أن تطمئن 
كل في معهم جدا صريحـــا ســـأكون أني إلى



} عمــان - ال تذكر مدينـــة املوصل العراقية 
إال وتذكر شـــاعرتها بشـــرى البســـتاني، وال 
تذكر بشـــرى البســـتاني إال وتذكـــر املوصل، 
لذلك فاحلديث مع البستاني يطغى عليه ذكر 
املوصل، ولكن، منذ نيســـان 2003 وحتى هذا 
اليـــوم، وبضمنها مجازر داعش في املوصل. 
البســـتاني املذبوحة بني مشـــهدين؛ مشـــهد 
العـــراق زاهيـــًا بتقدمه العلمـــي والعمراني 
ومحط أنظار وآمال العرب النبالء في الوطن 
العربـــي والعالم، وبني دم العراق والعراقيني 
وأبريـــاء املوصل املســـفوح ظلمًا، وأشـــالء 
آثارها احلضاريـــة والعمرانية املتناثرة على 
األيـــادي القـــذرة ملؤامـــرات الكيـــد األميركي 

الصهيوني الفارسي الداعشي.

وعلى الرغم من هـــذا التالزم الوثيق بني 
الشـــاعرة واملدينة وجدت بشـــرى البستاني 
نفســـها مرغمة على مغادرة مدينتها واإلقامة 
فـــي العاصمة األردنيـــة عمان بعد أن ســـاد 
املدينـــة إجـــرام تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي 
وحجارتها، التي عمرها  واستهدف إنسانها 

آالف السنني.

حراب داعش وموسليني

تقول الشاعرة بشرى البستاني لـ ”العرب“ 
إن املوصـــل أول مدن العـــراق تاريخيًا وأقدم 
حضاراتـــه وأثـــرى مكتباتـــه ومتاحفه، هي 
املدينة التي أهـــدت العالم حريرها املوصلي 
”املوســـليني“ فأهداها ِحراَب داعش، عراقيٌة 
زاهية بني ربيعني حيث دجلُة الهادُر بعنفواِن 
الفرســـاِن يقتحـــُم الزمَن الويًا أعنـــَة الغزاة، 
حتـــى التقمها حوٌت ليـــس كاحليتان، أربعٌة 
وثالثون شـــهرًا وأهلوها في شباك القتل بال 
رواتب وال دخـــول وال ماء وال كهرباء، ال أحد 
يســـأُل كيف لتلك املاليني البريئة الفقيرة أن 

تعيش في ظل السحق االقتصادي الظالمي.

تلك هي مكتبة آشور أعظم مكتبات الدنيا 
وأقدمها، قبل امليالد بسبعة قرون، يعني أنها 
أقدم مــــن مكتبة اإلســــكندرية بأربعــــة قرون. 
وذلــــك الثــــور املجنح (721 ق.م) وهو يبتســــم 
ألنامل املوصليِّ التي صاغت ابتســــامته، ثوٌر 
بأجنحة أســــطورية تقي أمجادهم وسلطانهم 
من احلســــد، وبعد ذلــــك كله، هو ثــــوٌر بوجه 
إنســــانّي يتبّسم، هل عرفت مخيلة العالم قبل 

م؟ العراقيني املوصليني ثورًا يتبسَّ
وتضيــــف ”أرادوا إبادتهــــا قتــــًال لــــروح 
التاريخ في ذاكرة العراقيني وإنهاء حلّســــهم 
احلضاري، كما أكد كيســــنجر عراب السياسة 
األميركية، فسحقوا بنيتها التحتية وحطموا 
مدارســــها ومعاملهــــا وأوقفــــوا أبناءهــــا عن 
مواصلــــة تعليمهــــم ثــــالث ســــنوات والعالم 
يتفــــرج. وقبل ذلك كله هدموا تراثها بســــرقة 
آثارها وتكســــير معالم فنونها، وباسم الفنت 
والدينيــــة املفتعلة شــــتتوا أهلها  الطائفيــــة 
ســــعيًا إللغائها، لكنــــي ابنة املدينــــة وأعرف 
أهلي العصّيني على اإلبادة، كونهم مثاًال للجد 
واملثابــــرة واإلخالص للحياة واحترام عوامل 
اإليجــــاب فيهــــا. من هنــــا أجدنــــي على يقني 
باندحار أعــــداء املوصل ومــــن خانوا العراق 
وحلمة شعبه وأعلنوا العداء لهويته العربية، 
وعلــــى يقني من انتصارنا علــــى حقد احللفاء 
وامليليشــــيات اإليرانية الداعشــــية التي قتلت 
أعالم املوصل وعلماءها وقياداتها العسكرية 
وأحلقت بإخوتنا املســــيحيني أشــــرس األذى 
والعدوان واغتصاب املمتلكات، وهم شــــركاء 
األرض والوطن وأخــــوة املصير، لكّن املوصل 
ســــتنتصُر بقيمها السامية بالرغم من عوامل 

السلب والطغيان“.
املوصـــل بعد بغـــداد فـــي عـــدد أدبائها 
ومثقفيها لكن أصواتهم ضاعت بني أصوات 
الرصـــاص والقنابـــل والصواريخ، في محنة 
متر بها املدينة وهي أشد وأقسى من محنتها 
خـــالل احلصـــار الـــذي ضربه حولهـــا امللك 

الفارسي نادر شاه قبل 274 سنة.

مثقفو الموصل مهجرون

لكـــن البســـتاني تـــرى مســـوغًا لغيـــاب 
أصـــوات مثقفي املوصل، فهـــي تقول ”مثقفو 
املوصل وكتابها ونخبهـــا وكفاءاتها ومعظم 
أكادميّييها واإلعالميـــني فيها من صحافيني 
ومذيعني منذ االحتالل األميركي والداعشـــي 
تعرضـــوا الضطهـــاداٍت شـــتى مـــن اغتيال 
لبيوتهم،  ومداهمـــات  وخطـــف  ومالحقـــات 
فخرج معظمهم تاركـــني مدينتهم إلى املنافي 
خارج العراق وداخله، فهم اآلن في الشـــتات، 
لكنهم لم ينســـوا املوصـــل وال ما حلَّ بها من 
دمـــار، وظلوا يفكـــرون بأهلهم فـــي نينوى، 
وظلت قصائدهم تتغنى بصمودها عبر احملن 
التاريخية، التي مـــرت بها وبدجلتها اخلالد 
وبآثارهـــا احلضارية التي تعـــّد الطليعة في 
الرموز اإلنسانية، وبالربيعني فيها ومبنارتها 
احلدبـــاء التـــي مازتهـــا عـــن منائـــر العالم 
اإلســـالمي وجعلت جامعها النـــوري الكبير 
قبلـــة زوارها واحملتفني بعراقتها وعراقيتها، 
وقد قرأمت عـــن حمالتهم خارج العراق إلغاثة 

مكتبة جامعـــة املوصل وإعـــادة مجد كتبها 
ومصادرها بعد أن أحرقها داعش“.

األدب  تيـــارات  أن  البســـتاني  تعتقـــد 
وتوجهاته ال ميكنها االبتعاد عن بلورة ظروفه 
ومجمـــل الوقائـــع، ومـــن هنا ســـتبقى ذاكرة 
األدب املوصلـــي وفنـــون هـــذه املدينة حتمل 
صـــور الكارثـــة التاريخية الكبـــرى التي متر 
بها املدينة؛ عربات الدفع اخلشـــبية املتجولة 

مغطـــاًة بالبطانيـــات يكشـــفها الرجـــُل 
صارخًا هؤالء أوالدي وزوجتي وأمي. 

مكدسني كانوا على شاشة التلفاز، 
يبحـــث الشـــباب لهـــم عـــن قبور 
تواريهـــم.. أطفاٌل ميوتـــون جوعًا 
النعـــدام احلليـــب، بيـــوت باملئات 
حتولت إلى أنقاض وحتتها بشـــر 

يســـتغيثون وال ُمغيـــث. املئات من 
الشـــهداء األبرياء ُدفنوا في حدائق 
املوصلية،  الســـراديب  وفي  بيوتهم 
انعـــدام األدويـــة ومن يســـتطيع أن 

ينسى؟
وهـــل لـــألدب غير املخيلـــة؟ وهل 

للمخيلـــة غيـــر مطـــارق الذكـــرى وما 
يتيحه الواقع من إشـــارات كلما 

جتّذرت  ضاريـــًا  وجعها  كان 
انفراجـــات  عـــن  وبحثـــت 
والكتابة  للقول  مادة  وصارت 

والفنـــون؟ إّن كارثـــة املوصـــل 
تكشـــف عن زيف منظمـــات حقوق اإلنســـان 

وكذبها وأدجلتها لصالح املعتدين.

البستاني وفضاءات اللغة والحياة

ترى البســـتاني أن ما جرى في العراق من 
ســـحٍق لإلنسان واألوطان سيظل مصدرًا مهمًا 
من مصادر تناسل األسئلة الوجودية والواقعية 
واإلنســـانية التي تقود مبجملهـــا إلى جتديد 
التشـــكالت الفنية، ومـــن املوضوعية القول إن 
الشـــعر العراقي وفنونه كثيرًا ما يفتقد الفرح 
لبشاعة املناخات الكارثية التي تكتنف وجوده 
وهيمنة الشـــعور بالفقدان عليه، فقدان الوطن 
والبيـــت وغيـــاب األحبة، إال أن وعي الشـــاعر 
التاريخي وحّســـه احلضاري كانا على الدوام 
كفيلني بضبـــط التوازن بـــني فعاليات احلدث 
الشـــعري، فظلـــت جتاربه احلقيقيـــة متوهجة 
وهي ُمشتتة لألســـف، وظلت لغته تكتنز طاقة 
تّتســـم بالرمزية العاليـــة واالنزياحات املرّكبة 
التي تثري مستويات تشـــكيله وتفتح قراءاته 
علـــى التعدديـــة، فضًال عـــن االنحيـــاز للحياة 
بالرغـــم من هيمنة عوامل الســـلب على الواقع 
العراقـــي املكســـور باحلـــروب واالحتـــالالت، 
واحلـــرص على اجلهاز التنّفســـي للشـــعر من 
التلـــوث بقيود األدجلـــة اخلانقـــة والبقاء في 
فضاء قضايا اإلنســـان واحلرص على ســـالمة 
حياتـــه وكرامته، لكن هذا النوع من الشـــعر لم 
يســـتطع أن ينال أّي اهتمام بحثي مؤسساتي 
يحتفي به ويجمعه توثيقًا وحتليًال ودراســـة، 
بينما جند الشعر الهالمي ومتواضع القدرات 

هو السائد على املستوى اإلعالمي.
 الشـــاعر العراقـــي بني منفيـــني مذ غدت 
األرض العراقيـــة وإنســـانها ضحية للبطش 

والنيـــران، وصـــار الشـــاعُر فـــي منفى 
اخلـــارج ضحية االغتراب والتلفت والشـــعور 
بالفقـــدان، لذلك تطالب البســـتاني القصيدة، 
سواء كتبت في الداخل أم اخلارج، ولكي تفي 
باشـــتراطات فنها أن تكون قادرة على جتاوز 
راهنيتهـــا والعبـــور على اللحظـــة احملكومة 
بظرفهـــا ومالمح مرجعيتها الواقعية من أجل 
الوصول إلى هدف الفن األسمى واألوسع أفقًا 
وهو يســـعى للدفاع عن قضية اإلنســـان، من 
خالل القدرة فنيًا على إقناع اآلخر بعدالة تلك 
القضية لكن بطرائق شعرية. املهم، هنا، كيفية 
حتويل املكان إلى فعٍل شعري في القصيدتني، 
وهل استطاعت عملية التحويل الشعري التي 

تعدُّ أهم السمات اإلبداعية من إجناز ذلك.
تقـــول البســـتاني ”ظل اإلنســـان ُيخضع 
العالقـــات والنظم لفاعلية املـــكان ويلجأ إلى 
اللغة إلضفاء فاعليـــٍة مكانية على التصورات 
الذهنيـــة مما يجعـــل األمكنة جـــزءًا مهمًا من 
الشـــخصية اإلنسانية، وعاكســـًا لسمات تلك 
الشخصية على املكان كذلك، مبعنى أننا ندافع 
في احلـــروب عن األرض والطبيعة والشـــجر 
واملياه ألنها جزٌء من إنسانيتنا. إننا مننحها 
قدرًا مهمًا من طاقتنا وجهدنا وزمننا فتمنحنا 
باملقابل ما يعمل على إدامة احلياة، فضًال عن 
مّدنـــا بالطاقـــة اجلمالية التـــي ال تقل أهمية 
عن املاء والغذاء“. مشـــيرة إلـــى أن طاقة هذه 
املعاني تتأتى من طاقة التشـــكيل وهو ”يضّم 
في داخلـــه رؤى املبدع وذاكرتـــه وأفق تلقيه، 
وذلـــك يعني بإيجاز حركيـــة احلدث اإلبداعي 

التي ال جتد فضاءها إال بني اللغة واحلياة“.

األكاديمية بمواجهة الظواهر

مألت البســـتاني احلياة الثقافية العراقية 
في السبعينات والثمانينات من القرن املاضي 
بإبداعها الشعري، ثم انزوت مؤخرًا، حتى قيل 
إنها هجرت الشـــعر، ولكنها تنفي ذلك وتؤكد 
”في ســـبعينات القـــرن املاضي كنـــت متفرغة 
واجلماهيـــري  الصحافـــي  والعمـــل  للشـــعر 
الذي تعلمت منه الكثيـــر، لكني حاملا التحقُت 
بالدراسات العليا والعمل اجلامعي في بداية 
الثمانينـــات تغّير األمر، ولم يعـــد زمني ملكًا 
للشـــعر وحده، وإن كان الشـــعر هو الهاجس 
األصيل الذي حّرك ويحرك اشتغاالتي كلها. في 
هذه العشرية صدر لي ديوانان ’زهر احلدائق‘ 
(1984 بغـــداد) الـــذي عّبر عن مشـــهد احلرب 
العراقيـــة اإليرانية يوم حتّول شـــباب العراق 
وأزهاره من حدائق العمل والبناء إلى جبهات 
ُل كفَّ العراق‘ (1988 بغداد) الذي  القتال، و‘أقبِّ
شـــهد خروج العراق من تلك احلرب الطاحنة. 
أما في العقد التســـعيني من القرن العشـــرين 
فقـــد أخذني العمُل األكادميي كلّيًا من الشـــعر 
واحلياة العامة، فتفرغـــُت ملواكبة املعرفة في 
االختصاصـــني الدقيـــق والعـــام، وصارت لي 
قضيٌة جديدة في الدراســـات العليا هي قضية 
الطلبـــة ومواكبة مواضيعهـــم التي يجب أن 
تخرج مـــن تقليديتها ومن الركـــود الذي كان 
يكتنـــف األكادمييات في ذلك الوقت، فضًال عن 
انصرافي ملـــا يتطلبه العمل األكادميي املأزوم 
بفعاليات شـــّتى مـــن بحث وتأليـــف وتقومي 
بحـــوث ومناقشـــة أطاريح وعمل فـــي اللجان 

واملؤمتـــرات العلمية، وهكذا 
مّر أكثر من أحَد عشـــر عامًا من دون أن يصدر 
لي ديوان، لكّن الشـــعر كان من أشـــّد همومي 

املضمرة“.
تروي ”صـــادف يومـــًا أْن التقيت في أحد 
املؤمترات األســـتاذ عادل إبراهيـــم مدير عام 
الشـــؤون الثقافيـــة آنـــذاك، فبادرني بســـؤال 
عددته فيما بعد أجمل حتية. أين هو الشـــعر، 
ارفضي اســـتحواذ األكادميية على الشـــاعرة. 
وكانت هذه التحية مبادرة العودة إلى الشعر 
واالهتمـــام بحضـــوره موازيـــًا لالهتمامـــات 
األخـــرى، حينها تفرغت جلمـــع ديواني الذي 
صدر مطلـــع العـــام 2000 موســـوما بـ‘البحُر 
يصطـــاُد الضفـــاف“ (بغـــداد). وبعـــده كانت 
الهجمُة األمبريالية تشتدُّ على وطني وشعبي 
فكان ديوان ’مكابدات الشـــجر‘ (بغداد، 2002). 
أمـــا ديوان ’ما تركته الريـــح‘ فصدر بطلب من 
احتاد األدباء والكتاب العرب في دمشق �2001.

استشراف الهاوية

للشـــاعرة  واألدبيـــة  العلميـــة  الســـيرة 
البروفيسورة البستاني أستاذة األدب والنقد 
فـــي كليـــة اآلداب بجامعـــة املوصـــل زاخـــرة 
باإلبـــداع واإلجنازات الكثيـــرة، حصدت منها 
ألقابًا وأوسمة وتكرميات، مثل وسام األستاذ 
املتميـــز األول علـــى األكادمييـــة العراقية من 
وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي للعام 
2012، ووشـــاح اإلبـــداع مـــن رئيـــس جامعة 
املوصل لعام 2014. ووســـام األســـتاذ املتميز 
األول علـــى جامعـــة املوصـــل 2011، ووســـام 
األســـتاذ املتميز األول على كلية اآلداب 2000، 
ودرع اإلبـــداع مـــن رابطـــة األكادمييـــني فرع 
نينوى 2014، وســـبع شـــارات للعلم واإلبداع 
مـــن وزارة التعليـــم العالي والبحـــث العلمي 
ووزارة الثقافـــة والفنون ومـــن االحتاد العام 
لألدباء والكتاب في العراق ومن االحتاد العام 
لنساء العراق ومنظمة حقوق اإلنسان، وعشر 
دروع لإلبداع من جامعات مختلفة، وصدر لها 
16 ديوانـــًا ومجموعة شـــعرية، باإلضافة إلى 
ثالثة دواوين شـــعرية مشـــتركة، وعشرة كتب 
أكادميية مشـــتركة، عدا عشـــرة كتب في النقد 
هو  واحلادي عشر ”الشعرية وفتنة التشكيل“ 

قيد الطبع اآلن.
”إن أبشـــع ما يعيشه اإلنســـان في األزمات 
تقول البســـتاني.  هو استشـــراف الهاويـــة“ 
وتضيف ”إنني أحتاج إلى قدرة هائلة ملواصلة 
املقاومة ضـــّد االجنـــرار وراء موجات اليأس 
الطاغيـــة التي يعيشـــها الكثيـــرون في األمة 
العربية املنكوبـــة بكوارَث تكتنفها في الداخل 
وضربات متالحقة تأتيهـــا من اخلارج، وضدَّ 
مشاعر اإلحباط جّراء الوقائع اجلسيمة التي 
يعيشها أهلي في املوصل، وأهم طريقة لتجنب 
االستســـالم للكارثـــة هي االنهمـــاك بالعمل“. 
انتهـــت البســـتاني من إعـــداد ديـــوان جديد 
للنشـــر بعنوان ”هذا القرنفـــُل ليس لي“. ولها 
في سلســـلة ”ألن“ األكادمييـــة التي تصدر عن 
دار الســـياب كتاب ”الرواية العربية وحتوالت 
ما بعـــد احلداثة“ الذي انتهت البســـتاني من 
حتريـــره كما أنهـــت كتابها ”الشـــعرية وفتنة 

التشكيل“.

وجوه

شاعرة يمتزج صوتها بنداءات الموصل البعيدة

بشرى البستاني

شاهدة على العراق وعلى دمه المسفوح

[ البســـتاني تقول لـ“العرب“ إن املوصل ستنتصر بقيمها السامية رغم عوامل السلب والطغيان، وكارثة املوصل تكشف عن زيف منظمات حقوق 
اإلنسان وكذبها وأدجلتها لصالح املعتدين (آخر ما تبقى من سور املوصل قلعة باشطابيا التاريخية).

الشاعر العراقي بني منفيني مذ 

غدت األرض العراقية وإنسانها 

ضحية للبطش والنيران، 

ولذلك صار الشاعر في منفى 

الخارج ضحية االغتراب والتلفت 

والشعور بالفقدان، من أجل هذا 

تطالب البستاني القصيدة، 

سواء كتبت في الداخل أم 

الخارج، أن تفي باشتراطات 

فنها وأن تكون قادرة على تجاوز 

راهنيتها
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سالم الشماع
صل وإعـــادة مجد كتبها

حرقها داعش“.
األدب تيـــارات  أن  اني 
 االبتعاد عن بلورة ظروفه
ومـــن هنا ســـتبقى ذاكرة
نـــون هـــذه املدينة حتمل
ريخية الكبـــرى التي متر
لدفع اخلشـــبية املتجولة

يكشـــفها الرجـــُل  ت
ج بي ع

ي وزوجتي وأمي. 
رج ه ي

شاشة التلفاز، 
هـــم عـــن قبور 
ميوتـــون جوعًا 
بور ن م ره

بيـــوت باملئات 
وحتتها بشـــر 
يـــث. املئات من
فنوا في حدائق
املوصلية، اديب 
من يســـتطيع أن

ير املخيلـــة؟ وهل 
ـارق الذكـــرى وما

شـــارات كلما 
جتّذرت  ًا
رر

فراجـــات 
والكتابة 

ة املوصـــل 



ـــل الكاتـــب اليمنـــي عمر  } أبوظبــي - ُميثَّ
عبدالعزيز قامة إعالمية وفكرية وأدبية وفنية 
على الساحة العربية، إليه تشدُّ الرحال بحثا 
أو تـــزودا بقضايـــا اإلبســـتيمولوجيا وإلى 
رصيـــده وجتربتـــه اإلعالمية يتـــم االحتكام 
ممـــن عاصروه أو من األجيـــال اجلديدة مبن 
فيهـــم أولئك املنتمـــون إلى اإلعـــالم اجلديد 
اإللكتروني واالجتماعي. ومن رؤيته النقدية 
وأحيانا الفلسفية يتلقى الباحثون اإلجابات 
الكبـــرى املتعلقة باحلركات واملدارس األدبية 
مثلما ينخرطون معه، إن أرادوا، في التفاعل 
األطروحـــات الكبرى املتعلقة بالفلســـفة  مع 
والوجود ومن إملامـــه بعلم اجلمال والفنون، 
خاصة الرسم، يتم حتري مسار الفن ودروبه 

ومجاالته عربيا وعامليا.

علـــى النَّحو الســـابق هو موســـوعة بكل 
رنـــا ُكُتبه وكتاباته ومحاضرته  املقاييس تذكَّ
وندواته بأسلوب األولني في الدرس والبحث 
دون أن يفقده ذلـــك عصرنة املنهج والنظرية 
واألســـلوب. حتى أن املتعـــة التي نفقدها في 
غالبيـــة األعمال األدبيـــة تنظيرا وتدريســـا 
وتأليفا في ساحاتنا العربية جندها حاضرة 
ـــن معرفـــي بعيدا عن  لديـــه مصحوبـــة بتزيُّ
التنطع أو اإلســـفاف أو التعقيد. وباختصار 
تتجلى فيه وعبره ”احلكمة اليمنية“ رغم أن 
واقع اليمن احلالي جعلها تختفي في انتظار 

سيادة أهلها في املستقبل املنظور.
مـــن ناحية أخرى يعـــدُّ عمـــر عبدالعزيز 
شـــاهدا علـــى التجربـــة العربيـــة منـــذ أيام 

انتصار الثورات العربية ضد احملتل األجنبي 
ورفع شـــعارات الوحدة واالشتراكية والقرار 
الوطني املستقل والتحرر االقتصادي، ٌمُرورًا 
بانتصارات وخيبات وانتكاســـات املشـــروع 
القومي ُوصوال إلى الثورات العربية اجلديدة 
ضـــد احلكومـــات الوطنية املســـتبدة والتي 
الزلنا نعيش ويالت إخفاقها ألســـباب كثيرة. 
وتلـــك شـــهادة شـــاملة فصلها فـــي كتاباته 
الصحافيـــة وتطبيقاتـــه اإلعالمية في املجال 
املرئي وفي طرحـــه لقضايا االقتصاد واألدب 

والفن وكل مجاالت اإلبداع األخرى.

بين زمانين وفضاءين

 بـــدأ عبدالعزيـــز حياته املهنيـــة في عدن 
عاصمة جمهورية اليمن اجلنوبية الشـــعبية 
ثـــم عاصمة جمهوريـــة اليمـــن الدميقراطية 
الشـــعبية ُمحّررًا صحافيا بوكالة أنباء عدن 
وهو لم يتجاوز الثامنة عشـــرة من العمر، ثم 
إعالميَا بوزارة اخلارجية بداية الســـبعينات 
من القرن العشرين فمعاونًا لشؤون التخطيط 
والثقافة واإلعالم بسكرتارية مجلس الوزراء 
فمديرًا عامًا لتلفزيون اليمن اجلنوبى سابقًا 
ثـــم رئيســـًا لتحرير مجلـــة ”نـــداء الوطن“ 

اخلاصة باملغتربني اليمنيني.
ويكمن تقسيم التجربة العملية والبحثية 
واإلبداعيـــة للمفكـــر عمـــر عبـــد العزيز إلى 
مرحلتني، املرحلة األولى طغى عليها اجلانب 
اإلعالمـــي وهـــي غارقـــة فـــي محليـــة اليمن 
اجلنوبي مـــن الناحية املؤسســـاتية ولكنها 
أيضا أظهرت توســـع نشـــاطه فـــي اجلانب 
األكادميي، من ذلك تعيينـــه محاضرًا منتدبًا 
ملادة ”علـــم اجلمال“ بكليـــة التربية بجامعة 
عـــدن وبعدهـــا أصبـــح مديـــرا عامـــًا ملعهد 
الفنـــون اجلميلـــة فيهـــا وفي الوقت نفســـه 
محاضـــرًا منتدبًا ملادة ”االقتصـــاد الدولي“ 
بكلية االقتصاد بعدن أيضًا ورئيســـًا الحتاد 
األدباء والكتـــاب اليمنيني كما أقام معرضني 

تشكيليني هناك.
زت بتغير في  أما املرحلـــة الثانية فقد متيَّ
جغرافيـــا املكان وما يتبع ذلـــك من دور ومن 
منجـــز معرفي وإبداعـــي، بدأها من منتصف 
عـــام 1995 وإلى غاية اليـــوم قضاها في دولة 
اإلمارات العربيـــة املتحدة وقد متيزت بتعدد 
إبداعاته وتنوعها، وهـــي متقاربة من ناحية 
املدة الزمنية من الفترة األولى من حياته التي 
قضاها في اليمن، وهـــذه الفترة األخيرة من 
جتربته سيطر عليها البعد اإلعالمي وتعتبر 

في ســـنواتها الثماني األولى مكملة 
التـــي متثل  لفتـــرة عدن 

املرحلـــة األولى مـــن حياتـــه وإن كانت أغزر 
إنتاجا وأكثر حضورا.

عمرعبدالعزيز مـــن الباحثني القالئل في 
الوطـــن العربي الذي لم يتمّلكه تخصصه وال 
ســـيطرت عليه جتربته اإلعالمية، وبالتالي 
لم يتمكنا مـــن احليلولة بينه وبني إبداعه 
األدبي والفني، وإن كان قد استفاد منهما 
في تعميق أطروحاته الفكرية حيث جنده 
يوظف شفافية ودقة االقتصاد في التحليل 
وهو احلاصل  على رســـالة املاجســـتير 
املجازة فـــي كلية العالقـــات االقتصادية 
الدوليـــة برومانيا بعنوان ”أثر العالقات 
النقديـــة الدولية على اقتصاديات البلدان 
النامية“، وعلى رسالة الدكتوراه املجازة 

في أكادمييـــة العلوم االقتصادية برومانيا 
االقتصادي  التعـــاون  ”إشـــكاليات  بعنوان 
العربـــي“، كما يوظف اإلعـــالم في حضوره 
الطاغـــي والفاعـــل واملتميز في الســـاحات 
العربيـــة ومنها على ســـبيل املثـــال صنعاء 
وعدن وعمان وأبوظبي والشـــارقة والكويت 
واخلرطـــوم  والدوحـــة  وتونـــس  ودمشـــق 

وغيرها.
 وقد أبدع في اإلعالم املرئي حني أعّد 
وقدم عددا من البرامج لفضائية الشارقة 
منها على سبيل املثال ”مدارات“ و“زمن 

اإلبداع“، فنال اجلائزة الثانية في 
مهرجان القاهرة للبرامج الثقافية 

العربية، وأيضا من خالل 
كتابته لزوايا أسبوعية 

وشهرية في املجالت 
والصحف ومنها الرافد 

ومرامي واخلليج 
اإلماراتية وعشتروت 
السورية و26 سبتمبر 

والثقافية اليمنيتني.

لغة الكون واحدة

يشـــغل عبدالعزيز في الوقـــت الراهن 
منصـــب مدير إدارة البحوث والدراســـات 

بدائـــرة الثقافـــة واإلعالم بالشـــارقة، ورغم 
إشـــرافه املباشـــر على عملية النشـــر، وهي 
كثيرة ومتنوعة، إال أنه ظل وفيا إلبداعه وقد 
ساعدته معرفته للغتني الرومانية واإلنكليزية 
باإلضافـــة للعربية على  إثراء األدب العربي، 
وإجـــراء مقارنـــات بـــني مبدعـــني غربيـــني 
ومؤسســـني عرب أوائل ومعاصرين، وتأليف 
عدد مـــن الكتب فـــي مختلـــف التخصصات 
واملجاالت منها على ســـبيل املثال املجموعة 
القصصيـــة ”من يناير إلـــى يناير“ وكتابات 
أولى في اجلمـــال ”بحث في علم اجلمال“ 
و“ناجـــي  و“مقاربـــات فـــي التشـــكيل“ 
و“الصوفية  العلي الشاهد والشـــهيد“ 
والتشكيل“ و“زمن اإلبداع“ و“حتوالت 

النص“ كتاب مشـــترك مع كوكبـــة من النقاد 
التشكيليني وأخيرًا ”النقد واإلبداع“.

يبقى أن نشير هنا إلى منجز معرفي آخر 
لدى عبدالعزيز وهو األلسنيات جلهة دراسة 
داللة مفـــردات اللغة واألصوات واملوســـيقى 
وموقع ذلك في تراثنـــا العربي وفي االبتكار 
اللغوي الراهن لـــدى الغرب. ومن ثم املقارنة 
بينهما ســـواء من خالل اللغة الشـــفاهية أو 
املكتوبـــة وكأنه بذلك يحيلنـــا إلى العالمات 
الدالـــة فـــي املجتمعـــات والتـــي ال يكمن لنا 
ل  أن نكتـــب دون قراءتهـــا. وهو بذلـــك يؤصِّ
قضايا إبســـتيمولوجية هي محل نقاش دائم 
بـــني املختصني، ففـــي مقال له حتـــت عنوان 

احلروف..  ”هندســـة 
بني ابـــن عربي ودي 
سوسير“ يقول ”قبل 
الزمـــان  مـــن  حـــني 
ب عالم اللغويات  تنكَّ
فرديناند  السويسري 
ة  دي سوســـير مشـــقَّ
البحث املســـتفيض 
فـــي معـــارج اللغـــة 
الكثيـــرة،  وتفاصيلهـــا 
وقد أدرك حينها أن اللغة 
في  األصل  هي  الشـــفاهية 
ُمعادلة الكتابة، بل واللسان 
باملعنى الواســـع للكلمة، وقد 
تبنيَّ له الحقًا أن اللغة ال تقف 
عنـــد تخوم املســـتويني املشـــار 
ـــع لتصل إلى ما  إليهما، بل تتوسَّ
ميكن تســـميته بالكتابـــة الناجمة 
عـــن اختيـــارات اعتباطيـــة للهيئات 

واألشكال“.
وفي املقال نفســـه يشـــير إلى كيفية 
تنـــاول التـــراث العربي هندســـة احلروف 
ويذكـــر بهـــذا اخلصوص ما يلـــي ”في متنه 
ية، قال الشيخ  الكبير بعنوان: الفتوحات املكِّ
محي الدين بن عربي إن لغات الكون واحدة، 
واعتبر العربية معيارًا لكل تلك اللغات، وهو 
فيما قـــال ذلك كان يومئ حلقيقة مطلقة تقول 
إن أّي لغة معروفـــة على وجه الكرة األرضية 

ميكنها أن تكون معيارًا لكل اللغات“.

سريالية األوضاع اليمنية

كتب عبدالعزيز ما ميكن أن يكون وجهة 
نظر النخبة اليمنية التي ترى بالدها وهي 
تنهـــار نهبـــًا لإليرانيني وذيولهـــم ونهبًا 
أيضًا النعدام الرؤية االســـتراتيجية ممن 

يتصدون لذلك الزحف الهمجي. 
وقال في مقال من مقاالته نشـــرته البيان 
اإلماراتية ”وقف املراقبـــون في عموم العالم 
العربي أمام التطورات املســـتجدة في اليمن 
والتـــي َبدْت فـــي أعني البعـــض منهم كما لو 
أنها حالة ســـريالية ُمســـتعصية على الفهم 
واالســـتيعاب، إال أنها عند العليمني بتاريخ 
وجغرافيا اليمن ليســـت ســـوى إعادة إنتاج 
م علـــى ُخطى  ملهـــاوي لتاريـــخ طاملـــا تقـــدَّ
التناســـخ األكروباتي لثقافة الكر والفر، بقدر 
ثقافة التعايش والتكامل“ ويضيف عبدالعزيز 
”من احملـــزن حقًا أننا ال نقرأ التاريخ القريب، 
وكانـــت حـــروب صعدة الســـت مثـــاال فاقعا 
عـــن خيبة املســـعى واملآالت، فقـــد جرت تلك 
احلـــروب بعنـــوان صارخ يتحـــدث عن مترد 
احلوثيـــني على الدولة، فيمـــا كانت األهداف 
امليكيافيللية اخلفية للحـــرب قابعة في فكرة 
التخلـــص مـــن رفـــاق الـــدرب غيـــر القابلني 
بالترتيبـــات السياســـية اجلديـــدة اخلارجة 
مـــن دوالب الرئيـــس الســـابق ومستشـــاريه 

امليامني“.
ورغـــم هذا الثـــراء املعرفـــي العميق يرى 
بعـــض املختصـــني أن تنوع املنتـــج الفكري 
واإلبداعـــي لـــدى عبدالعزيز أحـــدث تقاطعا 
بني القضايـــا املطروحة فضاعت بذلك نتائج 
التأســـيس، لكن احلقيقة في حـــدود قراءاتي 
ومتابعتي لنشـــاطه هو مفكر تنويري يســـير 
في جديـــة البحث علـــى خطـــى األوائل أهل 
الفكر املوســـوعي. كيف ال وهو الـــذي كثيرًا 
ما استشـــهد في حديثه عـــن اليمن ورجاالت 
اليمن بالعالمة الكبيـــر ابن خلدون، إذ يأخذ 
عنه أن كان ”أول من كاشـــف محنة الزعامات 
التي تقود األوطان وعينها على املال، بل كان 
اقًا في اعتبار القيادة الرشيدة مستحيلة  ســـبَّ
عنـــد القائد التاجـــر، وبلغة عصرنـــا القائد 
املنخـــرط في جتـــارة املال واألمالك وشـــراء 
الذمم والضمائر، واالتكاء على أسوأ العقول 

والقلوب“. 

وجوه

ابن لطبقة ثقافية وسياسية حدودها العرب والعالم

عمر عبدالعزيز

مفكر يمني تنويري بجدية األقدمين

خالد عمر بن ققه

رغم أن  تتجلى فيه وعبره ”احلكمة اليمنية“
واقع اليمن احلالي جعلها تختفي في انتظار 

سيادة أهلها في املستقبل املنظور.
مـــن ناحية أخرى يعـــدُّ عمـــر عبدالعزيز 

ور ب ي ه

شـــاهدا علـــى التجربـــة العربيـــة منـــذ أيام 

التـــي متثل وكتابات لفتـــرة عدن  القصصيـــة ”من يناير إلـــى يناير“
”بحث في علم اجلمال“ أولى في اجلمـــال
و“ناجـــي  و“مقاربـــات فـــي التشـــكيل“
و“الصوفية  العلي الشاهد والشـــهيد“
و“حتوالت  و“ و“زمن اإلبداع و“ والتشكيل

املكتوبـــة وكأنه بذلك يحيلنـــا إلى العالمات
املجتمعـــات والتـــي ال يكمن لنا الدالـــة فـــي
ل أن نكتـــب دون قراءتهـــا. وهو بذلـــك يؤصِّ

ي ي

قضايا إبســـتيمولوجية هي محل نقاش دائم
بـــني املختصني، ففـــي مقال له حتـــت عنوان

[ عبدالعزيز يطرح ما ميكن أن يكون وجهة نظر النخبة اليمنية التي ترى بالدها وهي تنهار نهبا لإليرانيني وذيولهم. فقد قال في مقال من مقاالته عن األحداث التي يشهدها اليمن إنها ”عند  العليمني 
بتاريخ وجغرافيا اليمن ليست سوى إعادة إنتاج ملهاوي لتاريخ طاملا تقدم على خطى التناسخ األكروباتي لثقافة الكر والفر بقدر ثقافة التعايش والتكامل“.

عمر عبدالعزيز يعد شاهدا على 

التجربة العربية منذ أيام انتصار 

الثورات العربية ضد املحتل 

األجنبي ورفع شعارات الوحدة 

واالشتراكية والقرار الوطني 

املستقل والتحرر االقتصادي 

مرورا بانتصارات وخيبات 

وانتكاسات املشروع القومي 

وصوال إلى الثورات العربية 

الجديدة ضد الحكومات الوطنية 

املستبدة والتي الزلنا نعيش 

ويالت إخفاقها ألسباب كثيرة

املنجز املعرفي الخاص لدى 

عبدالعزيز يتمثل باأللسنيات 

لجهة دراسة داللة مفردات 

اللغة واألصوات واملوسيقى 

وموقع ذلك في تراثنا العربي 

وفي االبتكار اللغوي الراهن لدى 

الغرب. ومن ثم املقارنة بينهما 

سواء من خالل اللغة الشفاهية أو 

املكتوبة

ملرحلـــة األولى مـــن حياتـــه وإن كانت أغزر 
نتاجا وأكثر حضورا.

عمرعبدالعزيز مـــن الباحثني القالئل في
لوطـــن العربي الذي لم يتمّلكه تخصصه وال 
ي ني ب زيز ب ر

ســـيطرت عليه جتربته اإلعالمية، وبالتالي
م يتمكنا مـــن احليلولة بينه وبني إبداعه 
ألدبي والفني، وإن كان قد استفاد منهما 
في تعميق أطروحاته الفكرية حيث جنده
يوظف شفافية ودقة االقتصاد في التحليل
وهو احلاصل  على رســـالة املاجســـتير
ملجازة فـــي كلية العالقـــات االقتصادية
العالقات لدوليـــة برومانيا بعنوان ”أثر

اقتصاديات البلدان  لنقديـــة الدولية على
لنامية“، وعلى رسالة الدكتوراه املجازة 

في أكادمييـــة العلوم االقتصادية برومانيا 
االقتصادي التعـــاون  ”إشـــكاليات  بعنوان 
لعربـــي“، كما يوظف اإلعـــالم في حضوره
لطاغـــي والفاعـــل واملتميز في الســـاحات
لعربيـــة ومنها على ســـبيل املثـــال صنعاء

والشـــارقة والكويت  وعدن وعمان وأبوظبي
واخلرطـــوم  والدوحـــة  وتونـــس  ودمشـــق 

وغيرها.
وقد أبدع في اإلعالم املرئي حني أعّد
وقدم عددا من البرامج لفضائية الشارقة 
و“زمن ”مدارات“ منها على سبيل املثال

إلبداع“، فنال اجلائزة الثانية في
مهرجان القاهرة للبرامج الثقافية

لعربية، وأيضا من خالل 
كتابته لزوايا أسبوعية
املجالت وشهرية في

والصحف ومنها الرافد 
ومرامي واخلليج 

إلماراتية وعشتروت 
6لسورية و26 سبتمبر
والثقافية اليمنيتني.

غة الكون واحدة

يشـــغل عبدالعزيز في الوقـــت الراهن 
منصـــب مدير إدارة البحوث والدراســـات 

احلروف..  ”هندســـة 
بني ابـــن عربي ودي 
”قبل  ”يقول سوسير“ 
الزمـــان  مـــن  حـــني 
ب عالم اللغويات  تنكَّ
ز ني

فرديناند  السويسري 
ة  دي سوســـير مشـــقَّ
ي ر ري وي

البحث املســـتفيض 
فـــي معـــارج اللغـــة 
الكثيـــرة،  وتفاصيلهـــا 
وقد أدرك حينها أن اللغة 
في  األصل  هي  الشـــفاهية 
ُمعادلة الكتابة، بل واللسان 
ي ي

باملعنى الواســـع للكلمة، وقد 
تبنيَّ له الحقًا أن اللغة ال تقف 
و ع و ى وب ى

عنـــد تخوم املســـتويني املشـــار 
ـــع لتصل إلى ما  إليهما، بل تتوسَّ
ميكن تســـميته بالكتابـــة الناجمة 
عـــن اختيـــارات اعتباطيـــة للهيئات 

واألشكال“.
وفي املقال نفســـه يشـــير إلى كيفية 
تنـــاول التـــراث العربي هندســـة احلروف 
”ويذكـــر بهـــذا اخلصوص ما يلـــي ”في متنه 
ية، قال الشيخ  الكبير بعنوان: الفتوحات املكِّ
ي ي ي وص به ر يوي

محي الدين بن عربي إن لغات الكون واحدة، 
واعتبر العربية معيارًا لكل تلك اللغات، وهو 

و ون إن ربي بن ين إي

فيما قـــال ذلك كان يومئ حلقيقة مطلقة تقول 
إن أّي لغة معروفـــة على وجه الكرة األرضية 

ميكنها أن تكون معيارًا لكل اللغات“.
ر وج ى رو ي ىإن

سريالية األوضاع اليمنية

كتب عبدالعزيز ما ميكن أن يكون وجهة 
نظر النخبة اليمنية التي ترى بالدها وهي 
تنهـــار نهبـــًا لإليرانيني وذيولهـــم ونهبًا 
ي و ب ر ي ي ي ب ير و ب ر ي ي ي

أيضًا النعدام الرؤية االســـتراتيجية ممن 
هب و م ه يو و يني إلير هب ر ه

يتصدون لذلك الزحف الهمجي. 
وقال في مقال من مقاالته نشـــرته البيان 
”وقف املراقبـــون في عموم العالم  اإلماراتية
العربي أمام التطورات املســـتجدة في اليمن 

ْ َ
ي مي

9 األحد 2017/03/26



} لنــدن - قبله لـــم يغادر الرســـم في لبنان 
غرف وقاعات الكنائـــس واألديرة وصفحات 
الكتـــاب المقـــدس. غيـــر أن ما فعلـــه حبيب 
سرور يتجاوز ذلك التحول الكبير في مفهوم 
الرسم حين نجح في تأسيس تقاليد فنية كان 
من أهم نتائجها ظهور جيل من الرســـامين 
الذين ســـيقومون بوضع األسس المتينة لما 
سيكون عليه مستقبل الرسم في بلد سينتقل 
إلى الحداثة في وقت مبكر قياسا بما شهده 

محيطه اإلقليمي.
ولو عرفنـــا أن من بين َمن درســـوا على 
يديه فنانين من نوع مصطفى فروخ ورشـــيد 
وهبـــي وصليبـــا الدويهي إضافـــة إلى أنه 
كان أول َمـــن اكتشـــف موهبة جبـــران خليل 
جبـــران الفنيـــة ألدركنـــا األهميـــة القصوى 
للـــدور التاريخي والفني الذي لعبه ســـرور 
وهو يؤســـس أول محترف فني فـــي لبنان، 
وهـــو المكان الذي احتضـــن الكوكبة األولى 
من الرســـامين اللبنانيين. كان محترفه أول 

مدرسة لتعليم الرسم في لبنان.
”رســـام الحيـــاة المدنية“ لقب يســـتحقه 
حبيب ســـرور بعد ثالثة قرون من الرســـوم 
الدينيـــة التـــي لـــم تكن هويـــة َمـــن ينفذها 
ضروريـــة، ذلك ألنها لم تكن تعّبر عن المزاج 

اللبناني بقدر ارتباطها بالحكايات الدينية.

غيـــر أن تحـــّرر ســـرور مـــن الحكايـــات 
الدينية لم يبدأ من الطبيعة بل من الرســـوم 
الشـــخصية. وهو ما جعله يستبدل الوجوه 
المتخيلة بوجوه واقعية، وجوه ستبقى من 
بعده لتشير إلى قوة المحاولة الفنية وداللة 
البعـــد التاريخي الذي انطـــوت عليها فكرة 
االنتقال بالرســـم من مرحلة وصف المعاني 
الدينية وتخيل الشـــخصيات المقدســـة إلى 
مرحلـــة تكريس الحيـــاة العاديـــة من خالل 

وجوه بشر سيدخلون التاريخ بقوة الرسم.
معّلم الرســـم األول في لبنان كان أّول من 
رســـم الوجوه الشـــخصية وأيضا الطبيعة 

الصامتة.
في ســـن العاشـــرة انتقل حبيب ســـرور 
(1860 ـــــ 1938) برفقة أهله إلـــى روما ليبقى 
هنـــاك إلى أن أتـــم دراســـته األكاديمية. من 
هناك انتقل إلى مصر ليشهد مرحلة النهضة 
الفنية التي ظهرت سماتها من خالل مدرسة 

اإلسكندرية. عاد إلى لبنان ليعمل أستاذا في 
مدرس الصنائع اللبنانية ببيروت.

صليبـــي  وخليـــل  القـــرم  وداود  شـــكل 
الجيـــل الفنـــي الذي أرســـى قواعد الرســـم 
االتباعـــي علـــى أســـس االلتـــزام بقوانيـــن 
الحرفة والموضوعات غير أنه انفرد بقدرته 
االستثنائية على أن يتحرر من تلك القوانين 
وهو مـــا ألقى بظالله على طريقته في تعليم 
الرســـم والتي ورثها عنه جيل من الرسامين 

كانوا روادا للحداثة الفنية.
مـــن محترفـــه خرجـــت رؤى المحدثيـــن 
األوائـــل، بالرغـــم من أنـــه لم يقطـــع صلته 
نهائيـــا بالرســـم الديني. هنـــاك كنائس في 
لبنـــان تضم عددا من رســـومه. غير أن أكثر 
ما ُعرف عنه اهتمامه بالرســـوم الشخصية 
التي صّور من خاللها وجوه كبار سياسيي 
عصـــره ووجهائـــه. فكانـــت تلك الرســـوم 
ومعها رســـوم الطبيعـــة الصامتة بمثابة 
تحية للحياة التي استشـــعر إقبالها على 

التحول.

استعادة الواقع خياليا

ألنه تعّلم الرســـم على أصوله ونهله 
من منابعه األصلية في روما فإن حبيب 
ســـرور حرص على أن تكـــون لوحاته 
مـــرآة لمـــا تعلمه من فنـــون الحرفة 
واإلتقان فكانت ممارسته للرسم في 

محترفه الشـــخصي بمثابة درس تعلم 
مـــن خالله الكثيـــرون الكيفية التـــي يتمكن 
من خاللها الرســـام من فهـــم المعادلة التي 
طرفاهـــا الخيـــال والموهبة بحيـــث ال يعلو 

أحدهما على حساب اآلخر.
وبغض النظر عن الموضوع فإن السعي 
إلـــى الكمال كان هدفا في حد ذاته. وســـواء 
رســـم حبيب األم المقدســـة أو امـــرأة عارية 
فإنـــه كان مثاليـــا فـــي تلمـــس الطريق إلى 
الطهر والعفة، فلم تكن صورة المرأة العارية 
لتنطوي على شيء من اإلثارة بل ظل الجمال 

يدثر تلك المرأة بعفته.
يرى المـــرء لوحته ”معصـــرة الزيتون“ 
فيكتشـــف أن خـــروج الرســـام الفعلـــي إلى 
الحياة لم يكن ميسرا. لقد تواطأ الخيال مع 
الموهبة إلنجاز صـــورة هي من صنع إلهام 

النظر المستعاد خياليا داخل المحترف.
كل المشاهد الخلوية التي رسمها سرور 
هي في حقيقتها مشـــاهد مستعارة من حياة 
ســـابقة. يرســـم الرســـام ليتذكر. خيال يده 
يحمـــل الكثير من ذكريات عينـــه. وهو ما ال 

تزال لوحات الرسام اللبناني تذّكر به.
مثلـــه في ذلك مثل أّي رســـام تقليدي فقد 
كان الرســـم بالنسبة إليه هو محاولة إلعادة 
إنتاج الجمال الطبيعـــي بطريقة فنية. وهو 
مـــا جعلـــه يقـــدم الشـــبه علـــى التعبير في 

الوجوه التي رسمها.
وبالرغـــم من أنـــه تعلم الرســـم في زمن 
صعـــود االنطباعية فـــي باريس فـــإن روما 
المحافظة قيدت طريقته في النظر إلى الرسم 

بقوانينها المحكمة.
لذلك يمكـــن النظر إلى طريقته المتحررة 
فـــي تعليم الرســـم باعتبارهـــا الحدث األهم 

فـــي حياته. ذلك ألنها فتحـــت الباب للتفكير 
بوالدة نوع جديد من الرسم.

شـــيء من االستشراق تســـّلل إلى رسوم 
ســـرور. هو ابن تقاليد عصره. يومها كانت 
الحياة شـــيئا والرسم هو شيء آخر. لم تكن 
الواقعية فكرة مقبولة في الرسم، بالرغم من 
أن الرســـامين يّدعون اإلخالص إلى الواقع 
دفعا لشـــبهة الكـــذب. وهو ما شـــكل غطاء 
نظريا لرســـوم المستشـــرقين التي تأثر بها 
سرور وصار يســـعى إلى استعادة تقنياتها 
في صناعة مشاهد زائفة، كانت بالنسبة إليه 
بمثابة الحصن الذي يحفظ للرسم استقالله.

لقد ترك الرســـم الديني أثره في الطريقة 
التي اتبعها ســـرور وهو يســـتعيد مشاهد 
الحيـــاة. رســـومه التـــي خلت مـــن الطابع 
الدينـــي كانت عبارة عن إســـقاطات دنيوية 
على تخطيطات ســـبقتها إلـــى الحياة على 
سطح اللوحة وهي تخطيطات مستلهمة من 

تكوينات الرسوم الدينية.
خرج ســـرور عن إطار التكوين الّشـــكلي 
للوحة الدينية التي ســـبق له أن تدرب عليها 

زمنـــا طويال. وهو ما جعـــل من لوحاته 
مرايـــا تجريبيـــة يرى الرســـام مـــن خاللها 
تفاصيـــل حياته وقد احتلـــت مكانا غير ذلك 

المكان الذي هي فيه.

تعاليم هي أشبه بالوصايا

على مستوى تأثيره الفني فإن سرور كان 
حالـــة خاصة. في هذا المجال ال أجازف حين 
أقول إن رسومه ليســـت هي العامل األساس 
الذي أكســـبه أهمية اســـتثنائية دون ســـواه 
من أبناء جيله. لقد اكتســـب تلك األهمية من 
التعاليم التـــي حملها تالميـــذه مثل وصايا 
ثمينة. فعن طريق تلـــك التعاليم الذي تزاوج 
بين التمســـك بالحرفة والحنـــّو على الخيال 
والتماس الطريق إلى الفن عن طريق الحرية 

تغير الرسم في لبنان.
ذلك التحول الذي صنعه تالميذ سرور هو 
ما صنع ظاهرته الفريدة من نوعها في تاريخ 
الفـــن اللبناني. فلو اســـتعدنا تجـــارب أهم 
تالميذه وهم الثالثة مصطفى فروخ ورشـــيد 

وهبـــي وصليبـــا الدويهـــي لعرفنـــا المدى 
الواســـع الذي فتحه ســـرور وهو يسعى إلى 
إخراج الدرس األكاديمي من طابعه التلقيني. 
ما لم يفعله بنفسه فعله تالميذه بقوة إلهامه 

وحيوية إيحائه.
كان حبيب سرور رائدا لحداثة فنية لم ير 

نتائجها بنفسه.

وجوه
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فنان مجدد تمرد على اللوحة الدينية

حبيب سرور

رائد الحداثة الذي لم ير نتائجها

فاروق يوسف

{رسام الحياة املدنية} لقب 

يستحقه حبيب سرور بعد 

ثالثة قرون من الرسوم الدينية 

التي لم تكن هوية من ينفذها 

ضرورية، ذلك ألنها لم تكن 

تعبر عن املزاج اللبناني بقدر 

ارتباطها بالحكايات الدينية

لوحته {معصرة الزيتون} 

تكشف أن خروج الرسام 

الفعلي إلى الحياة لم يكن 

ميسرا. لقد تواطأ الخيال مع 

املوهبة إلنجاز صورة هي من 

صنع إلهام النظر املستعاد 

خياليا داخل املحترف

ى لبنان ليعمل أستاذا في
بنانية ببيروت.

صليبـــي وخليـــل  لقـــرم 
ي أرســـى قواعد الرســـم
ســـس االلتـــزام بقوانيـــن
عات غير أنه انفرد بقدرته
ن يتحرر من تلك القوانين
الله على طريقته في تعليم
ها عنه جيل من الرسامين

ة الفنية.
خرجـــت رؤى المحدثيـــن
من أنـــه لم يقطـــع صلته
لديني. هنـــاك كنائس في
من رســـومه. غير أن أكثر 
مه بالرســـوم الشخصية
لها وجوه كبار سياسيي 
ه. فكانـــت تلك الرســـوم 
بيعـــة الصامتة بمثابة 
استشـــعر إقبالها على 

خياليا

ــم على أصوله ونهله 
روما فإن حبيب  في
 أن تكـــون لوحاته
من فنـــون الحرفة 
ارسته للرسم في 
ي بمثابة درس تعلم

رون الكيفية التـــي يتمكن
م من فهـــم المعادلة التي
والموهبة بحيـــث ال يعلو

ب اآلخر.
عن الموضوع فإن السعي
دفا في حد ذاته. وســـواء
مقدســـة أو امـــرأة عارية
فـــي تلمـــس الطريق إلى
تكن صورة المرأة العارية
 من اإلثارة بل ظل الجمال

فته.
حته ”معصـــرة الزيتون“ 
وج الرســـام الفعلـــي إلى
سرا. لقد تواطأ الخيال مع
ـــورة هي من صنع إلهام

ياليا داخل المحترف.
خلوية التي رسمها سرور
شـــاهد مستعارة من حياة
رســـام ليتذكر. خيال يده
ذكريات عينـــه. وهو ما ال

ه تذّك نان الل
و و ي ري

فـــي حياته. ذلك ألنها فتحـــت الباب للتفكير
جديد من الرسم. بوالدة نوع

شـــيء من االستشراق تســـّلل إلى رسوم
م ر ن ي ج وع

ســـرور. هو ابن تقاليد عصره. يومها كانت
الحياة شـــيئا والرسم هو شيء آخر. لم تكن
الواقعية فكرة مقبولة في الرسم، بالرغم من
أن الرســـامين يّدعون اإلخالص إلى الواقع

ي

دفعا لشـــبهة الكـــذب. وهو ما شـــكل غطاء
نظريا لرســـوم المستشـــرقين التي تأثر بها
ا ات تقن ة ا ت ا إل ا

زمنـــا طويال. وهو ما جعـــل من لوحاته
مـــن خاللها مرايـــا تجريبيـــة يرى الرســـام
تفاصيـــل حياته وقد احتلـــت مكانا غير ذلك

المكان الذي هي فيه.

تعاليم هي أشبه بالوصايا

على مستوى تأثيره الفني فإن سرور كان
حالـــة خاصة. في هذا المجال ال أجازف حين
ا األ ل ا ال ه ل ه إن ل أق

وهبـــي وصليبـــا الدويهـــي لعرفنـــا المدى
فتحه ســـرور وهو يسعى إلى الواســـع الذي
إخراج الدرس األكاديمي من طابعه التلقيني.
ما لم يفعله بنفسه فعله تالميذه بقوة إلهامه

وحيوية إيحائه.
كان حبيب سرور رائدا لحداثة فنية لم ير

نتائجها بنفسه.
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الثقافي

الهويات المنشطرة

} تطرف ودماء وفقـــر، اقتصاديات تتهاوى 
وأوطان تتفكك وتنحل، عنف واقتتال وفساد 
وتلوث، انحطاط أخالقـــي وحضاري.. واقع 

مأساوي بملء الفم.
كل تلك المشـــكالت ليســـت ســـوى أوجه 
عديدة ألزمة واحدة، تلك األزمة هي أزمة فهم 
وإدراك، ولـــن تحـــل تلك األزمـــة إال إذا حدث 

تحول إدراكي جذري.
ويأتـــي هذا التحـــول اإلدراكـــي الجذري 
مصاحبًا لتحول أكبر في نسق القيم المركزي 

خاصة والبراديم االجتماعي على نحو عام.
وعلـــى هـــذا، ثمة حاجـــة ملحاحـــة إلى 
سوســـيولوجيا عميقـــة تفك شـــفرة الواقع، 
إلى تحليل سوســـيولوجى معمق ينفذ داخل 
البنيـــة الثقافيـــة والبنية المعرفيـــة والبنية 
االجتماعية محاوًال اســـتكناه كنه تلك البنى 

وذلك عبر استنطاقها واستجوابها.
نحـــن بحاجة إلـــى قراءة معمقـــة للواقع 
العربي المأساوي الراهن وال أعنى بالقراءة 
هنـــا تلك المهمـــة المعرفية التـــي تتغيى فك 
شـــفرة النصوص، فالقـــراءة ليســـت مجرد 
هرمنيوطيقـــا وتأويـــل، لقـــد غـــدت القراءة 
بوصفهـــا فعـــال اجتماعيـــا ينفذ إلـــى بنية 
المعنـــى ويعيد ترتب العالقـــات االجتماعية 

الداعمة لها.

وثمـــة شـــروط وعوامـــل ُكثـــر تجتمـــع 
ل الوعي  وتتداخـــل حيث تســـهم فـــي تشـــُكّ
ل  تشـــُكّ وكـــذا  والوجـــدان  العقـــل  ل  وتشـــُكّ
المســـار الثقافي والمسار المعرفي والمسار 
االجتماعـــي، ومن ثم المســـار الحضاري، إذ 
المجتمعـــات واألوطان ليســـت مجرد حدود 
أيكولوجيـــة إقليمية متموقعـــة، فثمة حدود 
روحيـــة قيمية هي ما يمنـــح الوطن المعنى 
والمغزى، فالوطن هو تلك المساحة الروحية 
التـــي تتآلـــف داخلهـــا القلـــوب والعقـــول، 

وتتحّلق حولها.
تلـــك العوامـــل والشـــروط ماثلـــة كانت 
أو كامنـــة يمكـــن تتبعهـــا ورصدهـــا، وذلك 
عبر تفحـــص البناءات الثقافيـــة والمعرفية 
تمنـــح  التـــي  والسياســـية  واالجتماعيـــة 
مجتمعا ما خصوصيتـــه المائزة له، ولنا أن 
نتلمس هـــا هنا مقدمات البراديم االجتماعي 
المنطمرة داخل نســـق القيم المركزي، وكذا 
الفهـــم المشـــترك الثقافي والبنـــاء المعرفي 
والمســـار  الدينـــي  والمســـار  (العقالنـــي) 
السياســـي، هذا فضًال عن الثقافة والمخيلة 
الشعبية، وسنلمس أنها كلها تحلق وتسبح 

في أفق الفصل.

الفصل يشطر الذات والهوية اإلنسانية

الفصل تلك الســـمة المقيتة والخصيصة 
الوحشية الشرسة أســـهمت في شطر الذات 
والهوية اإلنســـانية العربية، إذ تشـــيد هوية 
وحـــدود متعارضـــة إقصائية تشـــطر الذات 
اإلنسانية وتشـــطر الهوية، بل تشطر الذات 

الكونية.
مجـــّرد  ال  أيديولوجّيـــا  الفصـــل  وغـــدا 
أفـــق، أيديولوجيـــا نافذة غائـــرة في صلب 
البنية الثقافيـــة والبنية االجتماعية والبنية 
المعرفيـــة، حيـــث تســـهم في شـــطر الهوية 
اإلنسانية قيم وأنساق ثقافية مضمرة جائرة 
وذلـــك عبـــر التأســـيس لثنائيـــة ذكر/أنثى، 
العقالنـــي/ الجســـد/الروح،  عقل/شـــعور، 
االجتماعي.. الخ تلك التعارضات الوحشـــية 
والتـــي تقضـــي بأن يقصـــى الطـــرف األول 

من تلـــك التعارضات الطـــرف الثاني ويعلو 
عليه فيشـــق الذات والهويـــة وتغدو الذوات 
والهويـــات اإلنســـانية منشـــطرة متصارعة، 
ويحـــّل الصدام بدًال من االلتئام واالنســـجام 

والتناغم.
وهـــا هنا في تلـــك الثنائيـــات المذكورة، 
والتـــي هي بعض مـــن ثنائيـــات ُكثـــر تُلّف 
وتوّجه الحاضر وتمـــارس فعلها في الحياة 
اليومية وتســـهم فـــي تشـــكيل أدق تفاصيل 
الحياة اإلنســـانية، يعلو الذكـــر على األنثى، 
والعقل على الشـــعور، والجســـد على الروح 
والعقالنـــي المعرفـــي علـــى االجتماعي. في 
تلكـــم العالقة الثنائية ليس ثمة التئام وليس 
ثمـــة انســـجام، بل شـــقاق وصـــدام وعنف.. 
وتلك مخالفـــة صريحة لما ينبغـــي أن تكون 
عليه طبيعة الحقائـــق والوقائع االجتماعية 

والذوات اإلنسانية.
ولنا أن نحاول هنا تتّبع بعض الشـــروط 
والبنى التي قد تكشـــف على نحو عميق عن 
مبررات ودواعي تلك الســـياقات المأســـاوية 
العنيفـــة الراهنـــة التـــي اســـتنت التناحـــر 
واالقتتال، ويأتي نســـق القيـــم المركزي في 
مقدمـــة تلـــك الشـــروط والبنى وكـــذا البناء 
المعرفـــي والمســـار الدينـــي ودور النخبـــة 

والسياسات العولمية.

نسق القيم المركزي

لكل مجتمع قلـــب، أو منطقة مركزية، هذا 
القلب يتفاعل بطرق شـــتى مـــع أولئك الذين 
يعيشـــون داخل حـــدود الحقـــل األيكولوجي 
الـــذي يقع فيـــه المجتمـــع، فانتمـــاء األفراد 
للمجتمع ليس مجرد انتماء أيكولوجي، ليس 

مجرد انتماء لحدود إقليمية جغرافية.
االنتمـــاء للمجتمع ال يعني مجرد التكيف 
مع عوامل بيئية أو أشخاص يعيشون داخل 
حدود اإلقليم نفسه. إذ يتأسس االنتماء وفقًا 
لعالقة األفـــراد بتلك المنطقة المركزية والتي 
تحتل مكان القلب فـــي بنية المجتمع، وعلى 
الرغـــم مـــن أن تلـــك المنطقة ليســـت ظاهرة 
مكانية (ليست مســـتقرة في المكان) مع ذلك 
تملـــك مكانا محددا داخل الحـــدود اإلقليمية 
للمجتمـــع وهـــذا المـــكان ليـــس لـــه عالقـــة 
بالهندســـة وال الجغرافيا، فهذا القلب أو تلك 
المنطقة هي نســـق القيـــم والمعتقدات التي 

تحكم المجتمع. ولكن لماذا هي القلب؟
ذلـــك ألنهـــا تتشـــارك المقـــدس مكانتـــه 
وطبيعتـــه، فـــكل مجتمـــع له مقدس رســـمي 
حتـــى وإن كان هذا المقـــّدس دنيويا ومدنيا 
وجمعيا. فثمة ســـطوة للقيـــم االجتماعية قد 
تفوق ســـطوة القيم الدينية واألخالقية، ولنا 
أن نلفت بداءة إلى أحد أهم مقدمات البراديم 

االجتماعي أال وهو نسق القيم المركزي.
وعلـــى هـــذا، لنـــا أن نقارب نســـق القيم 
المركـــزي بوصفـــه أحـــد مقدمـــات البراديم 

البراديـــم  بمقدمـــات  ونعنـــى  االجتماعـــي، 
والعـــادات  والمعاييـــر  القيـــم  االجتماعـــي 

والمعتقدات.
والبراديـــم االجتماعـــي هـــو المرجعيـــة 
الجمعية وإطار ضام يتشـــاركه أولئك الذين 

يشتركون في الدين والوطن والعرق.
يســـهم البراديـــم االجتماعي في تشـــكل 
الوعي وفى تشـــكل البناء االجتماعي والبناء 
الثقافـــي والبنـــاء المعرفي. وعبـــر تفحص 
مقدمـــات البراديم االجتماعي يتكشـــف على 
نحـــو عميـــق جلـــّي أنه ثمـــة قيـــم ومعايير 
تلتئـــم وتؤســـس للتطرف والعنـــف، ولنا أن 
نلمـــس ذلك عبر االلتفات إلى شـــيوع وإعالء 
قيـــم تأكيد الـــذات على التواشـــج والهيمنة 
علـــى التشـــارك واالســـتغالل علـــى الرعاية 
والتنافس على التعاون.. كل تلك القيم تسهم 
في شـــطر الهوية اإلنســـانية وتشويه الواقع 
والحياة االجتماعية، وذلك بوصفها تؤســـس 
لهيراركية تفضي إلى شـــطر الـــذات ومن ثم 

الهوية اإلنسانية.
وعندمـــا تأمل تلك القيم ســـنجد أنها قيم 
(بطريركية) ذكورية خلقتها الخبرة الذكورية.
فإذا مـــا انتقلنا إلى الحديـــث عن البنية 
المعرفيـــة والتوجهات الثقافيـــة التي تحكم 
الممارســـات المعرفية ومن ثم الممارســـات 
االجتماعية والسياسية سنرى كيف أسهمت 
البنـــاء  شـــطر  فـــي  الثنائيـــة  التعارضـــات 

المعرفي.

البناء المعرفي المنشطر

انبنى المســـار المعرفي العربي ـبصورة 
أو بأخـــرى- وفقـــًا لعـــدد مـــن التعارضـــات 
الثنائية كثنائيـــة عقالني/اجتماعي وثنائية 
العقل/الشـــعور تلك الثنائية التي أســـهمت 
فـــي انفصال المســـار المعرفي عن المســـار 
فالعقالنية  االجتماعي،  والمســـار  السياسي 
االنحيـــاز  عـــن  بعيـــدًا  تبقـــى  أن  تقتضـــى 
واالنهمـــام والتعاطـــف والسياســـات، تلـــك 
ففـــي  والموثوقيـــة  الموضوعيـــة  ضمانـــة 
انفصـــال الـــذات عـــن الموضـــوع ضمانة ا 
لموضوعية والعقالنية وأخذ العقل التحليلي 
يؤسس لفصل المعارف عن الحيوات، العقل 
التحليلي ُيجمد العالم، يـــرى العالم بوصفه 
عـــددًا من الموضوعـــات يتأملهـــا على نحو 
محايـــد نزيه، وهذا يقتضـــى أن تبقى الذات 
العارفة خـــارج حدود الحقـــل المعرفي الذي 

تدرسه.
تلـــك الصـــورة للمعرفـــة مهمـــة إلزالـــة 
المســـؤولية عـــن المعرفة، فالمعرفة ليســـت 
مســـؤولة وبناء علـــى تلك الرؤيـــة التقليدية 
للمعرفة، انتفت المسؤولية عن المعرفة. وإذ 
يبحث العقل التحليلي العالم، ليس منغمسًا 
فيه. يتـــم توظيفه أيديولوجيا حيث يســـهم 
في إخفاء أشـــكال القهر والعنـــف، وذلك بأن 

يجعل الشـــروط اإلنســـانية الجائرة الماثلة 
تبدو ”طبيعية“، وعلى هذا هو ليس مسؤوًال 
عن تغييرها، فالعقل التحليلي يشيد المعرفة 
متوخيـــًا الفصل، فصل الذات عن الموضوع، 
فصل المعارف عن الحيوات، فصل المســـار 
المعرفـــي عـــن المســـار السياســـي، فصـــل 
األكاديمـــي عن اإلنســـاني، العقـــل التحليلي 
يشـــيد التعارضات الثنائيـــة وذلك بوصفها 
أفق الفصل الذي يشطر البناء المعرفي ومن 
ثم يشـــطر البنـــاء االجتماعي، حيث يســـهم 
فـــي أن يغدو المجتمع بيئـــة حاضنة للعنف 
والتطرف ويغدو الســـياق االجتماعي داعمًا 
للصدام بدال مـــن التناغم وااللتئام، وذلك ألن 
فصل المسار المعرفي عن المسار االجتماعي 
السياسي من شـــأنه أن يسهم في إخفاق أّي 

مشروع حداثي.
ولنـــا أن نعـــّرج اآلن على المســـار الدين 
والذي يعـــد -بصورة أو بأخـــرى- جزءا من 

البناء المعرفي والثقافة العربية.

فصل الفقه عن التصوف

الديـــن تجربة روحية في األســـاس، حيث 
الخبـــرة الروحيـــة ســـابقة علـــى التجربـــة 
الدينية، فبالوســـع القول إن الدين هو الوجه 
العملـــي للتجربة الروحية؛ الدين هو الجانب 
العقالني للخبرة الروحيـــة فإذا ما انفصلت 
الخبـــرة الروحيـــة عـــن التجربـــة الدينيـــة 
تســـتحيل التجربـــة الدينيـــة تجربـــة كمية 
ميكانيكية مختزلة مجتـــزأة، فاختزال الدين 
في افعل وال تفعلـ في التحريم والتحليل، في 
األمر والنهى أضفى قداسة زائفة على أولئك 
الفقهاء الذين يمارســـون تلـــك المهمة، وغدا 
الدين أقرب إلى ســـوط يقيم الحدود ويعاقب 
من يقع فيها، انتفت العالقة الروحية، انتفى 
الحب والتعلق بالـــذات اإللهية تعلقًا روحيًا. 
انفرد الفقهاء بالدين، انفرد الشـــيوخ الغالظ 
القساة الصارمون بالدين والفتوى واإلرشاد 
والتوجيـــه واخُتـــزل الدين في الممارســـات 
واألقوال الميكانيكية الصماء ونحّيت الخبرة 
الروحية وهـــي التي تحتل مكان القلب داخل 
الدين ثم تجريف ومحو تلك الكتلة الصغيرة 
الكبيـــرة، الديـــن قلب محب عاشـــق ال مجرد 

جوارح تخطئ وتصيب تعصي وتطيع.
وعلى هذا، تبدو الحاجة ماسة إلى إعادة 
النظـــر أو لنقـــل نقـــد المؤسســـات الدينية، 
وعلـــى المؤسســـة الدينية أن تمـــارس النقد 
الذاتي الخالق، فقد تحّول الدين إلى ســـلطة، 
وتحولت المؤسسة الدينية إلى سلطة وتوّلد 
عن ذلك عالقات الســـلطة، تلـــك العالقة التي 
تمـــارس بين طرفيـــن أحدهما أعلـــى واآلخر 
أدنـــى، فالســـلطة الدينيـــة أو المعرفية هي 
عالقـــة بين Y وX، فمـــا يقوله Y هو حقيقي ال 
لشيء سوى ألن من يقوله هو Y ويغدو Y هو 

المتحدث الرسمي باسم الحقيقة.

أيديولوجيا أفق الفصل

} عندما كان العرب يعيشـــون في البادية 
غلب على شـــعرهم طابع البداوة، وأقصى 
تمّرد بلغوه في الصورة الشعرية كان عند 
عمـــر بن ربيعه حين أنشـــد ”قلي بربك هل 
ضممت إليك ليلى“، لكنهـــم عندما فتحوا 
العراق والشـــام ثم بالد فارس وشـــاهدوا 
الِنعـــم وآيـــات الجمال ونعومـــة العيش، 
ســـرعان ما رّقـــوا، فرّق شـــعرهم وتالقح 
مع موسيقى المســـتعربين من سكان تلك 
البلدان األصليين، وعندما فتحوا إسبانيا 
وابتعدوا عن مصادرهم األصولية نســـبيا 
تفجـــّرت قرائحهـــم فكتبـــوا فـــي الشـــعر 
أعذبه، ثم فككوا موسيقاهم ومزجوها مع 
موســـيقى الطوائف وارتقوا بالعزف إلى 
مراتـــب الرقي، ثم تفلســـفوا فبزوا الغرب 
بنظرياتهم، حتى أن األوربيين اســـتكثروا 
عليهم تفوقهم في الفلســـفة فغّيروا اســـم 

 .(Averroes) ابن رشد إلى
وكما خرجت الرّقة في شـــعر الغزل من 
معطف التصوف، وهو وجه آخر من وجوه 
التدّين، خـــرج الغناء الحديث مطلع القرن 
مـــن عباءة التدّين أيضا، يـــوم كان التدين 
مبنّيـــا علـــى التســـامح وطيـــب النفوس 
ومديح صنع الخالق في الجمال، فكانت أم 
كلثوم، الفتاة المنشـــدة للمديح في حلقات 
الذكر وأغلب معلميها كانوا من الشـــيوخ، 
حّتى أن الشيخ مصطفى عبدالرزاق رحمه 
الله كتب فـــي العام 1926 يقول، وإني كلما 
ذكرت الشيوخ ذكرت أم كلثوم أميرة الغناء 
في وادي النيل، فإن لها هي أيضا شيوخا 
يحفـــون بها فـــي عمائم مرفوعـــة، وأكمام 
مهفهفـــة، وقفاطين زاهيـــة المعة، وجبب 
طويلة واســـعة.. عن اليمين شيخان وعن 
د  اليســـار شـــيخان، ومازال جمهور ســـيِّ
درويش والكثيـــر من محبيه يطلقون عليه 
د“، وهو لقب  لقب الشـــيخ أو ”شـــيخ ســـيِّ
يخلـــع على من يجيد الغنـــاء ويرتقي إلى 
تلـــك المرتبة من رّقة الصوت وعذوبته في 

المديح. 
ولم تركـــن النفـــوس الُمحبـــة للطرب 
التوحـــش،  فتـــاوى  لســـماع  والتهذيـــب 
فتحايلـــت على األمـــر بالتجويد في أحلك 
الظروف قمعا وتشـــّددا، وراح المجّودون 
يشـــذبون طرقهـــم في األداء بعـــد أن دخل 
اإلسالم العراق والشام ومصر واألندلس، 
وراح المجيدون منهم يعملون على ضبط 
إيقاعهم وفـــق مقامات الغنـــاء وأصولها 
التـــي دخلـــت العـــراق مـــن بالد فـــارس، 
لكـــن دهاقنـــة التوحـــش والمنظريـــن له 
الُمدلسة  باألحاديث  لتحكيمه  والســـاعين 
أو الموضوعـــة، ظلـــوا حّتـــى يومنا هذا 
يقاومـــون الجمـــال والرّقة ما اســـتطاعوا 
إلى ذلك ســـبيال، حّتى جزعت النفوس من 
تصّحـــر أفكارهـــم الســـود وراحت تبحث 
للتطبيـــب والتطّييب،  عـــن متنفـــس مـــا 
فظهر التناقـــض في الحيـــاة العاّمة، لكن 
ظلـــت الرّقة مثـــل النبـــت الطّيـــب تنبثق 
براعمهـــا الخضر النضرة وســـط صخور 
تحنط يخمـــش األرواح ويعّذبها، لعل من 
تمظهراتـــه في عصرنـــا تلـــك التابوهات 
التـــي يضعهـــا البعض بدعـــوى الفضيلة 
النصوص  ومحاوالتهم المستمرة تحويل 
اإلبداعيـــة إلى مســـوخ خالية مـــن الروح 
وبذرة التمـــّرد ونزعة الخلق، حّتى جزعت 
نفـــوس المبدعين وضاقت عليهم فســـحة 
النشر واالنتشـــار، وما هي سوى رّدة إلى 
مفهوم التصحر إّياه وما أكثرها من رّدات 
شـــهدها العرب على مّر التاريخ، لكّن يبقى 
اإلبـــداع المحـــض عصّيا على التشـــذيب 
والعقلنـــة واالستســـالم ومـــازال يبتكـــر 
أدواتـــه وحيله ليرتقي ويجســـد معجزاته 
الصغيرة فـــي منح القارئ تلـــك األجنحة 
الرقيقة الكفيلة بحملة إلى عالم من الخيال 

اآلسر.
إن وضع أّي اشـــتراطات مســـبقة أمام 
الّنـــص لهي خيانـــة كبيرة لـــروح اإلبداع 
وإهانـــة صريحة توجه لروح الّنص، مهما 
المبـــررات التي يســـوقها أصحاب  كانت 
هـــذا التوجـــه، وبمـــا أن الكتـــاب تجربة 
حيـــاة مطويـــة بيـــن دّفتيه وينـــام وديعا 
على الرفـــوف بانتظار من يتطّوع القتنائه 
وقراءته، فهو ال يفرض نفسه على أحد وال 
يدخل بيـــوت ”الفضالء“ عنـــوة كما يفعل 
التلفزيون مثال، فإن فرض التابوهات عليه 
ومحاولـــة عقلنته وترويضه يبقيان عملية 

بائسة ومريضة في أحسن األحوال.

التوحش والرقة

عزيزة بدر
كاتبة وأكاديمية من مصر

محمد حياوي
كاتب من العراق

* لوحة: منيف عجاج

مفردة   {نخبة}   تؤسس  لهيراركية  
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 هذا   التمييز   يعد   أحد   أشكال  

 تحويل   املعرفة   إلى   سلطة   وذلك  

 عبر   االمتياز   املمنوح   لتلك   النخبة  

   العلماء   واملثقفني ،  هذا   االمتياز  

 يتيح   للنخبة   أن   تنتج   املعرفة   وأن  

 تغدو   املتحدث   الرسمي   باسم  

 الحقيقة

ينشر املقال باالتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كامال على املوقع االلكتروني T



كتبالثقافي

} عقب ثورة يناير 2011 أصدرت شيرين أبو 
النجا كتاًبا بعنـــوان ”المثقف االنتقالي من 
االســـتبداد إلى التمرد“، وهو أشبة بدراسة 
حالة عن أوضاع المثقفين، سعت فيه لمناقشة 
تبدالت مفهوم المثقف، بعد مســـألة اإلحراج 
التي تعّرض لها شكل المثقف المصري الذي 
ظـــّل منشـــغًال بتكريس وتوظيـــف «الثقافة» 
ـــلطة، َوُمنعزًال في برجه العاجي.  لصالح السُّ
ولكـــن مع قدوم الثـــورة تحّطمت صورة ذلك 
«المثقف» عبـــر جيل جديد ارتبط بالشـــارع 
وقـــام بتقديم اقتراحـــات ثقافية على األرض 
وغير ُمنفصل عنها. أحداث الرواية األخيرة 
للشـــاعر األردني أمجد ناصـــر ”هنا الوردة“ 
الصادرة عـــن دار اآلداب، ال تنفصل عن هذا 
الســـياق في تقديم صورة لهذا المثقف، وما 
حّل عليه من انتكاسات وتيه. بعبارة مختزلة 
”هنا الوردة“ هي تجســـيد لسقوط الشعارات 
واأليديولوجيات وتبعثر األحالم، هي رواية 

المآالت الضائعة.

فلنرقص هنا

عنوان الرواية ”هنا الوردة“ في أصله هو 
جزء من عبارة ”هنا الوردة .. فلنرقص هنا“ 
لكارل ماركس من كتابه الشهير «الثامن عشر 
من بروميير» على حد قول أمجد ناصر نفسه 
في أحد الحوارات معه، وإن كانت في أصلها 
األول قبـــل تحوير ماركس، هي عبارة هيجل 
التي استوحاها من الميثولوجيا اإلغريقية، 
مغزى العبارة ُيوحـــي بالتحدي أمام أدعياء 
المعرفة علـــى نحو ما ســـعى هيجل، داعيا 
إياهم للمبـــارزة، ومع أن مضمـــون الرواية 
قـــد يتماس ولـــو جزئًيا -مـــن وجهة نظري 
على األقـــل- مع هـــذا المعنى الـــذي قصده 
هيجـــل، إال أن ثمة معنى آخـــر قصده أمجد 
ناصر لروايته -حســـب قوله- حيث يضعها 
في ســـياق صرخة الحياة بـــأن «ال عودة إلى 
الماضي»، فالحياة هي نفســـها التي تصرخ، 
أمام الوضع الذي يخرج، أو يتخلَّق من رحم 

المراوحة والتكرار قائلة ”هنا الوردة“.
لكي يستقيم معنى التحدي والفشل علينا 
أن نتأّمل تساؤالت إبراهيم الحناوي صديق 
يونـــس الخّطـــاط، وهو يشـــعر بتوجس من 
غياباته المتكررة؛ فيتســـاءل ”لماذا ُيعارض 
بة  سة للحامية، مقرَّ شاب من العائالت المؤسِّ
من الحفيد، ميسورة الحال، نظام الحكم على 
هذا النحو الطائـــش؟“، ينتهي الحناوي من 

ا، وإن كان كل  تساؤالته إلى ”أنه ليس منطقّيً
شـــيء في الحامية ممكنا“. هذه التســـاؤالت 
تضع شخصية يونس في سياقها الصحيح 
فهـــو في نظره ”يتســـّلى بالخطـــر مثل طفل 
ر مـــدى خطورتها“. في  يلهـــو بقنبلـــة ال ُيقدِّ
الحقيقة إن هذه المغامرات الدونكيشـــوتية 
التي ُيْقـــدم عليها يونس، أشـــبه بمغامرات 
القصـــص التـــي يهـــوى قراءتهـــا، وإن كان 
الحناوي في سياق آخر يرى ”أن هذه ليست 

الحياة مهما ادعت الكتب قربها منها“. 
الرواية فـــي أحد أوجهها تحكي ســـيرة 
يونـــس الخّطـــاط، ســـليل أســـرة مقّربة من 
الحاكم (الحفيد) واألســـرة الحاكمة، بل هو 
يمتلك شرائط المثقف العضوي التي تدفعه 
إلى التغيير؛ فهو شاعر ولديه شغف بالكتب 
القديمة، وينتمي إلى تنظيم يساري ُيعارض 
سياسات الحفيد، بل ينخرط مع التنظيم في 
عملية فاشـــلة الغتيال الحفيد زعيم الحامية 
الجنوبيـــة، تلقي بـــه طريـــًدا وتائًها خارج 
ا في الفكر ”الذي  البـــالد. كما أنه منصهر كلّيً
ر العالم الذي يتصادم (….) بكل ما يؤمن  سيغيُّ
به محيطه، تقريًبا“. ومع هذه االســـتعدادات 
عـــالوة على اســـتعارته صفات بطـــل رواية 
دون كيشـــوت الشهيرة لســـرفانتيس، التي 
يحملهـــا معه في رحلته إال أن صفات يونس 
نفســـها تدعو للقلق، فهو كما يصفه الراوي 
”فـــي يونـــس شـــيء مـــن التفّلـــت والتمـــّرد 
والمباشـــرة في الـــكالم والنطنطة المزعجة 
منـــذ الصغر“. ومـــن هنا تتماهـــي الخيوط 
بينـــه وبيـــن بطل دون كيشـــوت، فـــي رغبة 
كليهمـــا فـــي محاربة طواحين الهـــواء، وإن 
كان -هنـــا- الهدف محدًدا بالمطالبة بتغيير 
العالم. هذه الصـــورة التي بدا عليها يونس 
وهـــو يحمل لواء التغيير تتوازى مع صورة 
المثقف العضوي كما عند بندا وجرامشـــي، 
لكن العجيب أن هـــذا المثقف بهذه الصفات 
وبتلـــك اآلليات على مـــّر التاريخ -على األقل 
فـــي واقعنا العربـــي- لم يـــأت التغيير على 
يديه، وهو مـــا كان بمثابة اإلحراج على حد 
تعبير شيرين أبو النجا، وهو المعنى اآلخر 
الذي يلّمح إليه النص عبر هذه الشخصيات 
على األقل السياســـية النخبويـــة والمثققة؛ 
إبراهيـــم الحناوي، ومحمـــد فيضي،… إلخ، 
فجميع هذه الشـــخصيات تسقط في تحقيق 
أهدافها الخاصة (الحب مثال) وليس أهداف 
المجموع التي هي مع األسف منفصلة عنه، 
وإن كانت تتحدث باســـمه كما بدا جليا عبر 
أدبيـــات التثقيف الماركســـي التـــي يتقنها 
أصحـــاب يونس في التنظيـــم ويراد لها ”أن 
تشفي العالم من آالمه األرضية ونواحه على 

كسرة خبز وشربة ماء“.

تغيير العالم

ال يغدو مطلب تغيير العالم حسب الفكر 
الماركســـي، في وعي يونس الخّطاط مجرد 
شـــعارات أو حتى حبيس أدبيـــات التثقيف 
الحزبي الجافة، بل يقطع يونس شوًطا بعيًدا 
في عملية تغيير الحيـــاة التي توازي تغيير 
العالم عند ماركس، عبر عدة مستويات تبدأ 
أوال بعالقته بعقلة األصبع وتصديه له، وهو 
مـــا أهله ليكون صديًقا له بعد أن نال احترام 
عقلة األصبـــع، وفي مرحلـــة النضج بعالقة 
يونس الخّطاط الســـرية بالتنظيم المعارض 
ا بمهمتين:  لسياسات الحفيد، وتكليفه فعلّيً
األولـــى تتمّثل في توصيل رســـالة إلى أحد 
أعضاء التنظيم في مدينة السندباد، وينجح 
ـــف بالمهمة  فـــي هـــذه المهمة، ومـــن ثم ُيكلَّ
األصعـــب، وهـــي تســـهيل الطريـــق لعملية 
الذئب التي كان هدفها اغتيال الحفيد، زعيم 
الحامية أثاء حضوره الحفل الوطني الكبير، 
وبالفعـــل ُيهيـــئ الفرصـــة لمـــن اختارتهما 

القيادة للوصول إلى أقرب نقطة للتنفيذ.
الســـؤال األهـــم: هـــل حّقـــق يونس حلم 
التغييـــر أو حتى زرع األمل فـــي الرغبة في 
التغيير؟ الجـــواب، ال، فيونـــس لم يجن من 
أفكاره ســـوى الهـــروب، وعاش فـــي متاهة 
أشـــبه بمتاهة دون كيشـــوت، لم يخرج منها 
بل أقحم فيها كل َمـــن اقترب منه. وكأّن هذا 
الفشـــل الذي ُمني بـــه هو جـــزاء َمن يطمح 
ـــا مع مآالت  للتغيير، وهـــو ما يتوزاى فعليَّ
الربيع العربي. وإن كان بهذه الرؤية يتسّرب 
معنى ســـلبّي دون أن يقصده المؤلف؛ يشير 
إلى فشـــل أدوات المثقف فـــي التغيير، وهو 
الفشل ذاته الذي ينزاح على المعارضة بكافة 
أيديولوجياتهـــا، خاصـــة بعد فشـــل ثورات 
الربيع العربي، وعودة األوضاع إلى أســـوأ 
ما كانـــت عليها من قبل، وكأن الدكتاتوريات 
التي ثـــارت عليها الجماهير، تتحدى وتقول 
”هنا الوردة … هنا ردوس“ بتعبير هيجل في 

أصل األسطورة.

صناعة الرب اإلله

ما ُيحمـــد للمؤلف أنه مع إقراره بفشـــل 
التغييـــر عبـــر هـــذه اآلليـــات، إال أنـــه يقدم 
أســـباب هذا الفشـــل، وأيًضا ذرائـــع تغّول 
للحـــراك  وتكبيلهـــا  الدكتاتوريـــات،  هـــذه 
الثـــوري. فيرصد الراوي لممارســـات القمع 
التـــي ُتمارســـها الدكتاتوريات فـــي صورة 
الحفيد، الذي ُيلقي جـــاّم غضبه على مغنية 
البالد األولى، بسبب فلتة لسانها في إحدى 
حفالتها الخاصة. لكن أهم آفة لهذا السقوط 
المريع، وتلـــك المتاهة، هو حـــاالت التأليه 
وصناعـــة االســـتبداد أو ما يمكن تســـميته 
بالـــرب اإللـــه، فالجماهير هي التي تســـعى 
بنفســـها لهذا الفعـــل الُمخزي، فيشـــير إلى 

الدعايات التـــي يقوم بها وجهـــاء الحامية 
من رجال أعمال وتّجار، ورؤساء الجمعيات 
ومدراء المدارس، والعائـــالت، من إعالنات 
دون فيها البيعة له، ومنها أيًضا حاالت  ُيجدِّ

التواطـــؤ بيـــن األنظمـــة واألحـــزاب 
والجمعيـــات، فـــي صيـــغ 
المحفـــزات والدعم اللذين 
لهـــذه  الدولـــة  ُتقدمهمـــا 
الوالء  مقابـــل  الجمعيـــات 
لها، على نحو ما فعلت مع 
واإلصالح  الهـــدى  جمعية 
طويلـــة  أبـــو  كان  التـــي 
عضـــًوا  يونـــس  صديـــق 
ألفكارها،  ومتعّصًبـــا  بهـــا 
وكانت الدولة تتخذ من دعم 
الجمعيـــة وســـيلة لمواجهة 
الجماعـــات الملحـــدة، وهذا 
الدعم أتـــى ُأُكله حيث وقفت 
هـــذه الجمعيـــة مـــع النظام 
الجنوبـــي،  التمـــرد  أثنـــاء 
وهـــو الـــدور الذي لم تنســـه 
الدولـــة لها، فقدمت لها الكثير 

مـــن التنـــازالت علـــى الصعيـــد االجتماعي 
والتربـــوي ممثًال في قانـــون االختالط الذي 
فرضته ورفع المنسوب الديني في المناهج 

والحّد من رخص البارات.

سلطة الراوي

يهيمن على الخطاب الســـردي راو عليم 
ُمشـــارك (غائـــب) مضطلـــع بحركة الســـرد 
من البدايـــة، يمتاز بقربه من الشـــخصيات 
وتنقالتهـــم، وإن كانـــت معرفته تســـمح له 
برؤية األحـــداث من الخارج، حســـبما أراد 
لـــه المؤلف، ومن هنا عمد إلـــى حيلة تقنية 

تمثلـــت في حضور راٍو مـــواٍز ميزه المؤلف 
ببنط كتابي عريـــض، وبخط مائل عن الخط 
المســـتخدم في المتن. مهمة هذا الراوي هي 
تفســـير، ما لم يفصح عنه الـــراوي الغائب، 
أو التـــي عجزت ســـلطاته عن 
الوصول إليها. تتعّدد األدوار 
التي يقوم بها هـــذا الراوي، 
ثغـــرات  ترميـــم  فيتجـــاوز 
الراوي  عن  الغائبة  الســـرد، 
الغائب/العليم، وفي بعضها 
يقترب من صفة المحامي في 
دفاعه عن المتهم/الشخصية 
التي يتناولها، فهو ال يبطل 
حجـــة أبـــو طويلـــة، وإنما 
عن  مخفية  لصـــورة  يقـــدم 
الحنـــاوي وعالقته بالفتاة 
بوثيقة  أشـــبه  وهو  حياة، 
دامغة لنفي هذه المراوغة 
طويلة،  أبـــو  ادعاها  التي 
الزواج  إتمام  استحالة  ثم 
أودى  الذي  مرضها  بسب 
بها بســـبب إهمـــال األطبـــاء في 

المستشفى.
تنعكـــس هـــذه الخروقـــات والتداخالت 
مـــن الراوي الضمنـــي، على طبيعـــة الزمان 
الســـردي، الذي يســـتجيب لهذه الخروقات، 
ويبـــدأ هـــو اآلخر فـــي مراوحـــة زمنية بين 
الماضـــي حيـــث دائًمـــا يعود علـــى الراوي 
الضمنـــي، والزمـــن الحاضر حيـــث حكاية 
الهارب يونس وتنقالته، ومن ثم تكشف هذه 
التدخالت عن ماضي الشـــخصيات جميعها 
وتكويناتهم االجتماعية والثقافية، وبعضها 
يعـــود إلى زمن أســـبق مـــن زمـــن الحكاية 
نفسها، حيث تكوين الحامية، ودور الجنرال 

األصهب في تأسيسها.

رحلة الشاعر من القصيدة إلى الرواية
{هنا الوردة} ألمجد ناصر والبطل دون كيشوت عربي

دون كيخوتة نموذج مرجعي لبطل رواية أمجد ناصر (الرسم لبابلو بيكاسو)

يهيمن على الخطاب السردي 

راو عليم مشارك (غائب) 

مضطلع بحركة السرد من 

البداية، يمتاز بقربه من 

الشخصيات وتنقالتهم، وإن 

كانت معرفته تسمح له برؤية 

األحداث من الخارج، حسبما 

أراد له املؤلف، ومن هنا عمد 

إلى حيلة تقنية تمثلت في 

حضور راو مواز ميزه املؤلف 

ببنط كتابي عريض

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م
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آخر القالع

} تدور أحداث رواية ”آخر القالع“ للروائية الفلســـطينية رائدة الطويل (الصادرة 
عن المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر) قصة الالجئة الفلسطينية ”شاتيال“ 
المقيمـــة في لبنان، والباحثـــة عن بصيص انتماء في ظلمـــة وطن يعّج بالحروب 
األهلية وخيبات الالجئين وأحالمهم المبتورة. تســـتجدي ”شـــاتيال“ االنتماء من 

”ســـليم“، ابن الجيران الذي يكبرها بثالثين عاما، 
وشـــاركها ألـــم الحرب فـــي مخّيم شـــاتيال، وكان 
بمثابة حقل زرعت فيـــه أحالمها وانتماءها حتى 

بعدما رحل إلى فرنسا ناشدا الكرامة واألمن.
تالمـــس الكاتبـــة وجـــع االغتراب مـــن خالل 
اســـتحضار ”شـــاتيال“ لقطات مـــن طفولتها التي 
رسم مالمحها ”سليم“. وتكشف في التفاصيل عن 
إحساس عميق بالوجع العربي، الذي تتطرق إليه 
في عدة أحداث تمر بها منطقة الشرق األوسط. ما 
يلفـــت القارئ أيضا قـــدرة الكاتبة على جعل 
المونولوج الداخلي يتمدد هبوطا وصعودا، 
من بدء الحكاية إلى نهايتها، كاشـــفا عن 
عالقـــة اآلني بمـــا مضى، ملقيـــا الضوء 
على شـــبكة من الحوافز التـــي تدفع دفعا 
بالمتواليات السردية نحو اللحظة األخيرة.

التوأم

} تحكـــي رواية ”التوأم“ (منشـــورات المركز الثقافي للكتـــاب، بيروت/الدار 
البيضاء) للروائية والشـــاعرة المغربية فاتحة مرشيد قصة مخرج سينمائي 
يتأرجح بين الواقع والخيال، بين الذاكرة والنســـيان، بين الســـّر والعالنية، 
بيـــن تـــوأم وامرأتين. إنها روايـــة البحث عن المكان/المـــالذ الذي يوجد في 

أعمـــاق كّل مّنا، على اعتبـــار أن ”لكلٍّ توأمه 
وحظـــه مـــن الحنين“ كمـــا جاء فـــي ديوان 
مرشيد ”ما لم يقل بيننا“ الحائز على جائزة 

المغرب للشعر.
تكتب مرشيد على الغالف الثاني للرواية 
”هناك مـــكان بداخلي، بعمـــق أعماق ذاتي ال 
يســـتطيع أحد الوصول إليه، مكان ُمحّصن، 
أهرب إليه كلما شـــّنت الحيـــاة حربها علّي 
ولّفتنـــي بالضياع المضاجع، مكان آمن كأنه 
حضن أمي، أو قســـط من الفـــردوس، عماده 
الجمال والحب غير المشـــروط لذاتي، مكان 
دب الدفينة، أحس فيه باألمان  محفور بين النُّ
وبالحرية، أعيد فيه ترتيب مســـودة حياتي، 
أنّقحها، أشـــطب على فصول منها وأضيف 

أخرى وفق مزاجي“.

بطنها المأوى 

} تحكي رواية ”بطنها المأوى“ (منشـــورات المتوسط في إيطاليا) للروائية 
والمترجمـــة العراقية ُدنى غالـــي قصة ”عامر“، التي صـــارت ترنيمة رّددتها 
األمهـــات، وما زلن ُيرّقصن األطفال على إيقاع نغماتها. ”عامر“ الذي لم يمت، 
لكنـــه تاه بين أكثر من بيت وبلد ولغة وامرأة وهو يحاول عبثا الجمع بينهم 

في آن واحد. ويتقـــدم ”عامر“ بطلب اللجوء، 
وأثناء االنتظـــار الذي طال كثيرا يتعّرف إلى 
امرأتيـــن في آن واحـــد، ”مريـــم“، اآلتية من 
مدينتـــه البصـــرة المولود فيها. أمـــا المرأة 
الثانيـــة فهي ”تينـــا“، األوروبيـــة التي تريد 
عامر وتخشـــاه في الوقت نفسه، لعدم ثقتها 

به كرجل أّوال، وكونه أجنبيا ثانيا.
 تقســـم ُدنـــى غالـــي الروايـــة إلـــى متن 
وهامش، فنجد في الهامش إعادة سرد لحياة 
الشـــخصيات المهاجـــرة في المتـــن، وتتّبع 
لجذور نشأتها األولى عبر عودة إلى الماضي، 
وإضاءة بعض جوانب مـــا مّر به العراق في 
فترة الســـتينات من القرن العشـــرين عبورا 
إلـــى الفترة ما بعد انتفاضة 1991، ومنتصف 

التسعينات من القرن الماضي.
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الثقافي

} جيلبيـــرت هوتـــوا أكاديمي وفيلســـوف 
بلجيكي مهتم بمســـائل اإليتيقـــا والتقنو-

علم، أســـتاذ في جامعة بروكسل الحرة وهو 
يشـــغل كرسي الفلسفية المعاصرة فيها منذ 
1979. وهـــو عضو في قســـم اآلداب والعلوم 
األخالقية والسياسية في األكاديمية الملكية 
فـــي بلجيـــكا وكذلـــك فـــي المعهـــد الدولي 
للفلســـفة. وعضـــو فـــي ”لجـــان أخالقيات“ 
عديدة في أوروبا. وعضو في اللجنة المديرة 
الفلســـفة  لجمعيـــات  الدوليـــة  للفيدراليـــة 
وفـــي فريق أخالق العلـــوم والتكنولوجيات 
الجديدة. وأســـتاذ زائر فـــي جامعات كثيرة 
في أميركا الشمالية والجنوبية وفي أفريقيا 
وأوروبـــا مـــن بينهـــا الكوليـــج دو فرانس 

الشهير بباريس سنة 2003.
للباحـــث مؤلفـــات كثيرة مـــن بينها: ما 
هي البيوتيقا؟ التقنو-علم والحكمة، فلسفة 
العلوم، فلســـفة التقنيـــات، العلـــم بين قيم 
الحداثة ومابعد الحداثة، الكرامة واختالف 
البشـــر، وآخر ما صدر له: العبر-إنســـانية 
هل هـــي مذهب إنســـاني؟ كما أشـــرف على 
عديـــد المؤلفات الجماعية مـــن بينها معجم 

وموسوعة البيوتيقا.

] العرب: إنســــــانوية، عبر إنســــــانية، مابعد 
إنسانية: ماذا تعني لك هذه الكلمات الثالث؟

[ هوتوا: يحمل كل لفظ من األلفاظ الثالثة 
مدلـــوالت متعـــددة. قد تكون ”اإلنســـانوية“ 
دينيـــة أو علمانيـــة. فهـــي ذلك الفهـــم الذي 
يضع العنصر البشري في قلب نظرته للعالم 
مانحا له ميزات معينة يعتقد اعتقادا مطلقا 
أن األحياء األخرى ال يمكن أن تتميز بها أبدا 
كالوعي والحريـــة والحس األخالقي والعقل 
الكونـــي الـــخ. ويؤمـــن المذهب اإلنســـاني 
أو اإلنســـانوية بالتقـــدم اآلتـــي عـــن طريق 
التقنيات الماديـــة المطبقة على البيئة وعن 
طريق التقنيات الرمزية المطبقة على األفراد 
والمؤسسات  اإلنسانية  والعالقات  كالتربية 

واألخالق والحقوق الخ.
أما مابعد اإلنســـانية فهـــي ذلك االتجاه 
الناقـــد لهـــذا التصـــور األســـمى والكوني 
لإلنســـان، هي رفـــض لتصور اإلنســـانوية 
الســـابق الذكـــر، إذ يتميز األفـــراد بالتنوع 
واالختـــالف فـــي رأي هـــذا االتجـــاه، وهـــم 
المجتمـــع  بشـــروط  محكومـــون  بالتالـــي 

وظروفـــه التاريخية والالوعـــي وبعدد كبير 
مـــن الحتميـــات البيولوجيـــة. وغالبـــا مـــا 
يستعمل مصطلح مابعد اإلنسانية كمرادف 
للعبرإنسانية بينما يعرف هذا األخير نفسه 
كمناد ومشجع للتحسين اإلرادي للفرد على 
المســـتوى المعرفي والجســـدي والعاطفي 
إلى مـــا ال نهايـــة بواســـطة التكنولوجيات 
المادية (علم الوراثة، اإللكترونيك، الكيمياء، 
والنانوتكنولوجيـــا  العاليـــة،  التقنيـــة 
اإلعالم  وتكنولوجيـــات  والبيوتكنولوجيـــا 

والعلوم المعرفية.. الخ).
ونظـــرا لزمـــن التطـــور الطويـــل (ألوف 
وماليين السنين) فيمكن لهذا التدخل التقني 
العلمي المســـتمر أن يؤدي إلى تغيير جزئي 
أو كّلي للنوع البشـــري وهكـــذا تبدو مابعد 
اإلنسانية بهذا المعنى عبرإنسانية متطرفة. 
وعموما دعنـــا نقول إن العبرإنســـانية هي 
حركـــة فلســـفية وثقافية مهمومة بتشـــجيع 
تطوير تكنولوجيات بهدف تحســـين قدرات 

اإلنسان وتنمية نطاق تفّتحه وازدهاره.

] العرب: ما رأيك في العبارة العبرإنســــــانية 
الشهيرة: ”من الحظ إلى االختيار“؟

كتـــاب  إلـــى  إشـــارة  هـــي  هوتـــوا:   ]
صـــادر في أميـــركا مـــن تأليف بوتشـــانان 
وأللي،والمقصود إجماال هو: كي تكون هناك 
عدالة فعلية حقيقية فـــي مجال الفرص بين 
األفراد منذ والدتهم فمن المستحسن أن نزيل 
على األقل المعوقات ذات األصل الوراثي بدل 
من محاولة تعويض ذلك الظلم الطبيعي إلى 
حّد ما عن طريق تدابير اجتماعية فيما بعد. 
لتكون حقيقية ينبغي أن تتحول المســـاواة 
في الحقوق إلى مساواة فعلية. واختصارا، 

ال يجـــب أن نتـــرك كل شـــيء لـ“اليانصيب“ 
الوراثـــي (الحـــظ): من الضـــروري أن يكون 
اإلنســـان فرديـــا وجماعيا قـــادرا في حدود 
الجينيـــة  قاعدتـــه  اختيـــار  علـــى  معينـــة، 
(الوراثية). ولكن ليس المقصود هنا تشجيع 
تحسين النسل التوتاليتاري التي قد ترتكبه 
الدولـــة كمـــا أرادت أن تفعـــل النازية مثال. 
ينبغـــي أن يبقى االختيار أساســـا وحصريا 
بيـــن أيـــدي األفـــراد. واختصـــارا تلخـــص 
العبـــارة ما جـــاء في الكتـــاب المذكور وهو 
تبرير وإعطاء الشرعية لتحسين اإلنسان من 
وجهة نظر اجتماعية سياسية باسم العدالة 
والمســـاواة. وال توانـــي المحاججـــة فـــي 
الدفاع عن تحســـين القدرات اإلنســـانية إلى 
مستوى يفوق ما هو موجود طبيعيا بشرط 
أن يكون ذلك فـــي متناول الجميع. وفي قلب 
القيم العبرإنســـانية نجد اســـتقاللية الفرد، 
الحر في تغيير جســـده إذ هو غير محدد في 

مورفولوجيا خاصة وطارئة.

] العــــــرب: من الناحية األيديولوجية، من أين 
يأتي العبرإنسانيون؟

[ هوتـــوا:  العبرإنســـانية خليـــط يتمّيز 
على وجـــه الخصوص بعـــدم الوضوح على 
المســـتوى األيديولوجي. كان رسلها األوائل 
جوليان هكسلي وجون ديمون برنال وجون 
بردن هالدين بريطانيين اشتراكيين بل يمكن 
القـــول إنهم كانوا أقرب إلى الشـــيوعية. في 
الواليـــات المتحدة األميركية ومـــع تفاؤلية 
ماكس مـــور العلمية علـــى وجه الخصوص 
فرضـــت الفردانيـــة الليبراليـــة نفســـها بل 
ومعهـــا حتى االتجاه التحـــرري الفوضوي. 
مع مؤسسة الجمعية العبرإنسانية العالمية 
(تحت رئاسة بوســـتروم، بيرس ثم هوغس) 
حظيـــت االنشـــغاالت االجتماعيـــة باهتمام 
أكبر ومستمر مما حدا بالجمعيات الوطنية 
(البرامج التقنية) إلى التقرب سياســـيا أكثر 

إلى وسط اليسار.

] العرب: يرى البعض في مابعد اإلنســــــانية 
والعبرإنسانية وكل ما جاورهما مجرد استمرار 
للحرب بين المثاليين والماديين بوســــــائل أخرى، 

ما هو تحليلك؟ 

[ هوتـــوا:  تنتمـــي العبر-إنســـانية إلى 
الماديـــة إذا كنـــا نقصد بذلـــك أنها تعارض 
ولكـــن  الروحانيـــة.  والماهويـــة  الثنائيـــة 
هـــي مادية ال تقـــدم تعريفا لجوهـــر المادة، 
لماهيتهـــا. والمـــادة هـــي فـــي آن جامـــدة 
وميكانيكيـــة، جوهر وطاقة، حيـــة وعفوية، 

مفكـــرة وواعيـــة، صغيرة وكبيـــرة.. ومادية 
كهـــذه ليســـت اختزالية أو تبســـيطية، هي 
بالعكس مكبرة، مضاعفة. ووســـائل التكبير 
وعلـــى  التقنو-علـــوم  هـــي  والمضاعفـــة 
يســـمى بـ“تكنولوجيـــات  مـــا  الخصـــوص 
النانوتكنولوجيا  هـــي  والمقصود  التالقي“ 
اإلعالم  وتكنولوجيـــات  والبيوتكنولوجيـــا 
والعلـــوم المعرفية. وهذه العلـــوم هي التي 
تجعل نســـبية تلـــك االختالفـــات التي كانت 
توصـــف تقليديـــا بأنها غير قابلـــة للتجاوز 
الحـــي، المفكـــر- الخامـــدة،  المـــادة  بيـــن 
التقنـــي، فكل مـــا هو موجود يولـــد انطالقا 
مـــن ”قماش العالم“ المكّون من الجســـيمات 
األولية وتفاعالتها. ولكن هذا ال يعني إثباتا 
أنطولوجيا بقدر ما هي مســـلمة تكنولوجية 
مفادها أن كل شيء يمكن التصرف به وربطه 
بغيره وتغييـــره وإعادة تنظيمه بما في ذلك 

الدماغ الواعي دعامة الشخصية البشرية.

] العرب: إنســــــان آلي، إنســــــان معّزز، طب 
ُمزّود.. هل هو الســــــير المحتوم نحو نهاية النوع 

البشري التقليدي؟         

[ هوتـــوا: يجـــب أن نحتاط مـــن اإلفراط 
في مســـايرة مـــا يقترحه علـــم الخيال ومن 
التنبؤات الكارثية، قصيرة المدى. فالمقياس 
الزمني المناســـب للتفكير في العبر ومابعد 
اإلنســـانية هو مقياس نظريـــة التطور الذي 
يحســـب بآالف وماليين السنين. كل ما نفكر 
فيه اليوم وننتظر وقوعه ســـيأخذ زمنا غير 
محـــدود وأطول مما يراه البعض وقد يخفق 
بشكل كبير وربما بشـــكل كامل. فالمستقبل 
مفتـــوح ومعتم في نفـــس الوقـــت. بطبيعة 
الحال ستكون هناك ”تحســـينات وزيادات“ 
أنثروبولوجيـــة تقنية وســـتصحبها العديد 
واالقتصاديـــة  مـــن المشـــاكل االجتماعيـــة 
واألخالقية، ولكن نحن أبعد من نهاية النوع 

البشري كما نعرفه اليوم.

هــــــدف  ــــــك  رأي فــــــي  هــــــو  مــــــا  العــــــرب:   [
العبرإنسانيون النهائي؟

[ هوتوا:  يتحدث العبرإنسانيون ومابعد 
اإلنسانيون عن تحســـين الفرد البشري إلى 
ما النهاية. والعبرإنســـانية ليست غائية وال 
طوباوية وهو مـــا يميزها عن ديانات كثيرة 
اســـتهدفت  أيضا  حديثـــة  وأيديولوجيـــات 
نهاية األزمان أو نهاية التاريخ: حلول مدينة 
الله أو الوصول إلـــى مجتمع بدون طبقات. 
وهي أحالم كانت موجـــودة دائما غير بعيد 

عن المستقبل في رأي منتظريها.

مابعد اإلنسانية

أول محاولة علمية للقضاء على الظلم الوراثي

حوار

جلبيرت هوتوا: العبر إنسانية نزعة رافقت ما يسمى نهاية التاريخ 

العبرإنسانيون ومابعد 

اإلنسانيون يتحدثون عن 

تحسني الفرد البشري إلى 

ما النهاية. والعبرإنسانية 

ليست غائية وال طوباوية 

وهو ما يميزها عن ديانات 

كثيرة وأيديولوجيات حديثة 

أيضا استهدفت نهاية 

األزمان أو نهاية التاريخ
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حميد زناز
كاتب من الجزائر

} يؤكد بعض الباحثين األوروبيين بنوع 
مـــن التعالي وبنبـــرة عنصريـــة مضمرة، 
الشـــفاهية  الثقافـــات  ذات  الشـــعوب  أن 
العاطفيـــة  الطبيعـــة  ذات  والشـــعوب 
المنفتحة تبالغ في اســـتخدام اإلشـــارات 
والمواقـــف،  االنفعـــاالت  عـــن  للتعبيـــر 
ويعدونها سمة للشعوب الشرق أوسطية، 
وكلمـــا كان المجتمع مّتســـما بالعقالنية 
وبعيدا عن التدفق العاطفي تناقصت لديه 
إشـــارات األيـــدي والتعابيـــر المفرطة في 
الوجه والجســـد.. ويقدم هؤالء الباحثون 
فالشـــعوب  طروحاتهـــم،  علـــى  أمثلـــة 
اإلسكندنافية وشعوب شمال أوروبا عادة 
هي التي تتجّنب التعبير الجسدي بحركة 
األيدي والوجه، بينما يمثل سكان حوض 
البحر المتوسط: اليونانيون واإليطاليون 
واألســـبان والعرب واألتراك النمط الثاني 
الـــذي يبالـــغ في اســـتخدام لغة اإلشـــارة 

وتعابير الوجه.
يعلـــن علمـــاء لغـــة محدثـــون أن لغة 
اليد واإلشـــارة لغة أساســـية موازية للغة 
المنطوقـــة وال يمكن االســـتغناء عنها في 
مواقـــف كثيرة، وهي لغـــة تتميز بالبراعة 
والقدرة على إســـناد اللغـــة المنطوقة في 

إيصال المعلومة..
كشـــف مشـــروع بحـــث جامعـــي فـــي 
ألمانيـــا عـــن بعـــض جوانب مـــن نتائج 
بحـــوث الفريق المكون من عشـــرين عالما 
فـــي تخصصات مختلفة مـــن مركز بحوث 
الشـــرقية.  جامعة ”فرانكفورت أون أودر“ 
درس المشـــروع لغة اإلشارة لدى اإلنسان 
الناطق فـــي مناطـــق مختلفة مـــن العالم 
وبين فئات متباينـــة. وقام أعضاء الفريق 
بتصويـــر عّينـــات عشـــوائية مـــن أناس 
مختلفيـــن يتحدثـــون ويقرنـــون الحديث 
بإشـــارات وإيمـــاءات ذات دالالت متنوعة، 
ودرســـت رئيســـة الفريق هذه اإلشـــارات 
وأنجزت بحثا تحليليا لقواعد لغة اإلشارة 
التي يستخدمها اإلنسان الناطق، ووجدت 
أنهـــا تختلف عـــن تلـــك اإلشـــارات التي 
يســـتخدمها الصـــم. وبناء علـــى البحوث 
الميدانية والتحليلية كشفت هي وفريقها 
عن قواعد لهذه اللغة تضم أربع مجموعات 

أو أصناف من اإلشارات:
األفعال،  إشـــارات  األولى  المجموعـــة 
والثانيـــة إشـــارات الموديلنـــك أي تمثيل 
الشيء، وإشارات الرسم التي ترسم أشكال 
التجسيدية،  واإلشارات  األشياء،  وأحجام 
وخلصت إلى أن لغة اإلشارة ليست مسألة 
بسيطة، بل هي غاية في التعقيد واختزان 
المعاني، فنحن البشر الناطقون نستخدم 
اإلشـــارة كفنانيـــن ألننـــا غالبا ما نرســـم 
ونؤدي الحركات ونعرض المشـــهد ونقوم 
بالتمثيـــل البانتومايم ونختار اإلشـــارات 
التي تتناغـــم وتتالءم مع الكالم والمحيط 
الثقافـــي والحدث الذي نرويـــه أو الفكرة 

التي نقدمها.
وتـــدرس مجموعة مـــن الفريـــق عمل 
المناطـــق العصبيـــة في الدماغ وتشـــرح 
إحدى الباحثات أن نوع األنشطة الدماغية 
المصاحبة لإلشارات تختلف عن األنشطة 
التـــي تصاحب النطـــق اللغـــوي لألفعال 
نفســـها، وتضرب مثال بعملية فتح الباب 
بمفتاح، إذ ينشـــط جزءان من الدماغ على 
اليمين واليســـار إذا قمنا بالعمل وفتحنا 
الباب حقيقة، ولكن إذا أدينا إشـــارة فتح 
الباب دون أن أفتح، فإن الجزء األيسر من 
الدماغ هو الذي ينشط فحسب وهو الجزء 
المختص باللغة، ومعنى ذلك أن اإلشـــارة 
تعادل اللغة في نشـــاط الدمـــاغ! وفي هذا 
دحض لما طرحه الباحثون حول تقســـيم 
الشعوب إلى متخلفة ومتحضرة بمقدار ما 

تستخدم من لغة اإلشارة.
يقـــول أحد علماء الفريق ”إن اإلشـــارة 
هي ضرب من فعاليـــة لغوية وتقع منطقة 
االســـتجابة لها فـــي الجانب األيســـر من 
الدماغ حيث مركز االســـتجابات اللغوية“. 
وانطالقـــا من هـــذه الحقيقـــة أوجد فريق 
البحـــث قواعـــد لهـــذه اللغـــة اإلضافيـــة 
المســـاندة للغـــة المنطوقـــة وتوصل إلى 
أن اإلمكانـــات المتوفرة لـــدى الصم تفوق 
إمكانـــات الناطقيـــن ألن الصـــم يمتلكون 
قدرات كبيرة للتعبير الرمزي باإلشـــارات 

وتطويعها.
وتصبـــح اليـــد، فـــي حالـــة التعبيـــر 
باإلشارة، هي األبجدية واألصابع حروفها 
والحركة تكويناتها، فنحن البشر ال نكتفي 
باللغات التي ورثناها والتي اكتســـبناها 
بالتعلـــم بل نلوذ بالجســـد يمدنـــا بلغات 
مرئية تتراقـــص فيها المعاني وتلتوي أو 
تتواشـــج وتهبنا إمكانات ال حدود لها في 

التواصل واالتصال..

تصنيفات عنصرية

رأي

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق



} يحتفل المسرحيون في جميع أنحاء العالم 
يوم االثنين 27 مارس بيوم المســـرح العالمي 
في ســـنته الخامســـة والخمســـين ويتبادلون 
التهاني في قاعات المســـارح وعلى خشباتها 
وعبر وســـائل التواصل االجتماعي، ويعّبرون 
عـــن ســـعادتهم وتطلعاتهم إلـــى االرتقاء بفن 
المســـرح بوصفـــه واحـــدا من أعـــرق الفنون 
وأعظمها وأهم جزر المصداقية اإلنسانية ألنه 
ينّحي جانبا كل ما يفرق بين البشر ويدعم كل 
ما هو مشـــترك بين الناس ويكشـــف عن القلب 
الذي يشـــتركون فيه، مما يجعله أفضل وسيط 
للســـالم كما يقول المخرج الفرنسي جان لوي 
بـــارو، والمـــكان النموذجي الـــذي يتأمل فيه 
اإلنســـان شرطه التاريخي والوجودي معا كما 

يقول سعدالله ونوس.

مسرح عالمي

  فـــي هـــذا اليوم أيضـــا تفتح المســـارح 
أبوابها في أكثر من 90 دولة تنتمي إلى المعهد 
الدولـــي للمســـرح (آي. تـــي. آي)، الســـتقبال 
الجمهـــور من دون تذاكر وُتعقد ندوات وورش 
تدريبيـــة وُتنظم لقـــاءات مباشـــرة بين فناني 
المســـرح ومحبيهم وأصدقائهم من األوســـاط 

الثقافية واالجتماعية األخرى.
ولـــد يـــوم المســـرح العالمي إثـــر مقترح 
قدمه رئيس المعهد الفنلندي للمســـرح الناقد 
والشاعر والمخرج أرفي كيفيما (-1904 1984) 
إلى منظمة اليونســـكو في يونيو 1961، وجرى 
االحتفـــال األول فـــي الســـابع والعشـــرين من 
مـــارس 1962 فـــي باريـــس تزامنا مـــع افتتاح 

مسرح األمم.
اتفـــق على تقليد ســـنوي يتمثل بأن تكتب 
إحدى الشـــخصيات المســـرحية البـــارزة في 
العالم بتكليف من المعهد الدولي للمسرح كلمة 
ُتترجم إلى عشـــرات اللغات وتعّمم على جميع 
مســـارح العالم حيـــث ُتقرأ خـــالل االحتفاالت 
المقامة في هذه المناســـبة وُتنشر في وسائل 

اإلعالم المسموعة والمرئية.
كان الكاتـــب الفرنســـي جـــان كوكتو أول 
شـــخصية اختيرت لهذا الغرض فـــي احتفال 
العام األول بباريس. وتوالى على كتابتها، منذ 
ذلك العام، خمس وخمسون شخصية مسرحية 
مـــن مختلـــف دول العالـــم، منها: أرثـــر ميلر، 
لورنـــس أوليفيـــه، بيتر بروك، بابلـــو نيرودا، 
موريـــس بيجـــارت، يوجين يونســـكو، إدوارد 
ألبي، ميشيل فاتسالف هافل، سعدالله ونوس، 
فتحيـــة العســـال، أريان منوشـــكين، ســـلطان 

القاسمي وروبير لوباج.

احتفال سنوي

ُيعـــّد االحتفـــال بيـــوم المســـرح العالمي 
واحدا من مجموعة نشـــاطات وفعاليات مهمة 
يقوم بهـــا المعهد الدولي للمســـرح في مجال 

االتصـــال بين الثقافات وتبـــادل الخبرات بين 
المسرحيين في العالم.

ومن المعروف أن هذا المعهد هو مؤسســـة 
عالميـــة غير حكومية تأسســـت في عـــام 1948 
وكان مقره مدينة براغ وأســـهمت في تأسيسه 
شـــخصيات مســـرحية عالميـــة، وُيعّد شـــريك 
اليونســـكو الرئيســـي في مجال فنون العرض 

الحية ويقع مقره اآلن في باريس.
وهو يهـــدف إلى تنشـــيط تبـــادل المعرفة 
والممارســـة المسرحية بين دول العالم وزيادة 
التعاون بين فناني المســـرح وتعميق التفاهم 
المتبادل واإلســـهام في ترســـيخ الصداقة بين 

الشعوب.
كمـــا يحارب كل أشـــكال التمييز العنصري 
والسياسي واالجتماعي. وتنبثق عنه مجموعة 
لجـــان متخصصة فـــي مجـــاالت مختلفة مثل: 
المسرح الموسيقي، الكتابة المسرحية، التربية 
المســـرحية، والصـــورة الثقافيـــة والتنميـــة. 
وللمعهد عدة مكاتب إقليمية في بلدان مختلفة 
كالمكتب اإلقليمي للشـــرق األوسط في الكويت، 

والمكتب اإلقليمي األفريقي في بوركينافاســـو، 
ومكتـــب لالتصال فـــي تونس، ومقـــر لجامعة 

مسرح األمم.
  في ما يتعلق بالمسرح العربي عقد المعهد 
مؤتمرا دوليـــا في القاهرة بعنـــوان ”مواجهة 
فنية دولية“ في الفتـــرة من -14 22 أبريل 1999 
واختـــار الكاتب المســـرحي الســـوري الراحل 
سعدالله ونوس لكتابة رسالة المسرح الدولية 
لعام 1996، والكاتبة المسرحية المصرية فتحية 
العسال لعام 2004، والكاتب المسرحي الدكتور 

سلطان القاسمي حاكم الشارقة لعام 2007.
 كتـــب رســـالة العـــام الماضي المســـرحي 
الروســـي أناتولي فاســـيليف تساءل فيها ”هل 
نحتاج للمســـرح؟ ذلك هو الســـؤال الذي سئم 
من طرحه، على أنفســـهم اآلالف من المحترفين 
اليائســـين في المســـرح والماليين من الناس 
العاديين. وألّي شـــيء نحتاجه؟“، وأجاب بأننا 
”نحتاج لكل أنواع المســـرح ولكن ثمة مســـرح 
واحد ال يحتاجه أّي إنسان هو مسرح األالعيب 
الساســـة، مسرح مشاغلهم  السياسية، مسرح 

غير النافعة. ما ال نحتاجه بالتأكيد هو مســـرح 
اإلرهاب اليومي، سواء كان بين األفراد أو بين 
الجماعات. مـــا ال نحتاجه هو مســـرح الجثث 
والـــدم في الشـــوارع والميادين فـــي العواصم 
واألقاليم، مسرح دّجال لصدامات بين الديانات 

والفئات العرقية“.
واختار المعهد الممثلة الفرنســـية إيزابيل 
هيوبرت لكتابة كلمة العام الحالي (2017)، وهي 
من مواليـــد باريس 1953، وحائزة على عدد من 
الجوائز من مهرجانات ســـينمائية عالمية من 
بينها ”برلين“ و“موسكو“ و“فينيسيا“، إضافة 
إلـــى ”جائزة ســـيزر“ 1996 كأفضـــل ممثلة عن 
دورها في فيلم ”المراسم“ وجائزة  من مهرجان 
مونتريال السينمائي (2008) عن مجمل أعمالها 
الســـينمائية. كما حصلت مرتيـــن على جائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان كان الســـينمائي عن 
(1987) من  دوريها في فيلم ”مغامـــرة فيوليت“ 
من  إخراج كلود شـــابرول، و“عازفـــة البيانو“ 
إخـــراج مايكل هانيكـــي (2001)، واختيرت عام 

2009 رئيسة للمهرجان نفسه.

رأيمسرحالثقافي

أنا لست ممثلة أنا من الناس
إيزابيل هيوبرت تكتب كلمة المسرح للعام 2017

} فـــي ظل الغياب والطمـــس الذي يحيط 
بالشـــعر ومســـيرته، كأن يأتـــي االحتفاء 
الرمزي بـــه في يومه العالمي باردا؛ ألن ال 
أحزاب له، وال سلط، ماعدا أرضه الخصبة 
التـــي تقتضي وضوءا شـــعريا لعبورها. 
إقـــرار هذا اليوم عالميا لالحتفال، شـــيء 
جميل، لكنه بقي عتبة لمســـكن ظل غريبا 
دون امتداده في اإلنســـان والحياة. وهو 
الشيء الذي يدفع إلى الحلم مرة أخرى أو 

اللجوء للشعر.
أتوقـــع فـــي اليـــوم العالمي للشـــعر، 
أن تفتـــح كل أســـرة كتاب الشـــعر، وتذكر 
الموتى منهم بخير، وتحيي الباقين بروح 
عالية باعتبارهم أداة أو وســـيطا نمســـك 
به للغوص. وفي مقابـــل ذلك، على امتداد 
العيـــن ســـيطرح األهالي جدوى الشـــعر 

اليوم،ولما
ال يألفونـــه ويألفهم، ولو في الدهشـــة 
التي لن تتحول إلى روتين. طبعا الشـــعر 
ال يـــؤكل من الكتف وال يوضـــع إلى جنب 
األشـــياء الثقيلة والثمينة؛ألنه خفيف في 
الميـــزان ومتخفف مـــن متـــاع الزبد كما 
الرعشـــات التـــي بإمكانهم أن تكـــرك أمة 

انطالقا من نقطة في عمق.
المؤسســـات  تخصـــص  أن  أتوقـــع 
التربويـــة يوما خاصا للشـــعر وبه، ليس 

لقراءته
فقـــط؛ بـــل للتـــداول حـــول شـــؤونه، 
وأســـئلته قصد تحبيبه للناشـــئة. وعليه 
يمكن أن نتنفســـه في يـــوم آخر، يمكن أن 
يدفعنـــا للبحث عنه في الزمن وحواشـــي 
الحياة. آنذاك قد يتحول إلى أداة لتجديد 
اللغـــة والحيـــاة، قصـــد شـــحذ الداخـــل 
ومواصلة المسير بحيوية وقوة التحدي.

أتوقع أن تخصص الجمعيات الثقافية 
فـــي شـــأنه مناظـــرات وترفـــع توصيات، 
وتســـعى إلى تفعيل ما ينبغي تفعيله من 
قبيل التربيـــة على الشـــعر التي تقتضي 
اإلنصـــات وامتـــالك ولـــو حـــد أدنى من 
الثقافة الشـــعرية. في هـــذه الحالة، يمكن 
تقوية الصالت بالحياة وبالجسد. ولست 
أدري إلـــى ما يبقـــى التواصل معطال بين 
ثقافتـــه  لـــكل،  كأن  الثقافيـــة،  اإلطـــارات 

وشعيره، عفوا شعره؟
أتوقع التنسيق بين جمعيات المجتمع 
لتمريـــر  التخصصـــات؛  بكافـــة  المدنـــي 
هذا الشـــعر فـــي حلل مختلفـــة، ألنه ليس 
حكـــرا على إطـــار دون آخر؛ وألن الشـــأن 
اإلنساني يقتضي بناء شـــموليا. أكيد أن 
الشعر يطوي على معرفة متعددة بالواقع، 
بالتاريخ، بالفكر…لكنه ال يقول ذلك بكيفية 
تقريرية، بـــل يعجن المعرفة لتســـري في 
رؤيا الشـــاعر للعالـــم وللحيـــاة. طبعا ال 
يتحقق ذلك إال في النصوص العميقة التي 
تدرك نفسها وما حولها في تجاذب خالق.
أتوقـــع من اإلعالم بأشـــكاله المختلفة 
أن يتجـــاوز ثقافـــة اإلعـــالن؛ ويخصـــص 
بعضـــا منـــه للقـــول الشـــعري قصيـــدة 
ونظـــرا من مقاالت وتصريحـــات وملفات؛ 
لنبدو مســـؤولين أمام الشعر، ألنه وحده 
داخلنـــا، سيحاســـبنا على ذلـــك إلى آخر 
ذرة فـــي الحياة. طبعا يطرح هنا ســـؤال 
اإلعـــالم الثقافـــي بإلحاح، وكذا مســـاحة 
أن  يبـــدو  المتعـــدد.  باإلعـــالم  الثقافـــي 
الغياب وتقليص المســـاحة الخاضع للمد 
والجـــزر هي الصفات الغالبة اليوم والتي 
تنعكس بمعنى ما على التلقي الشعري في 

اإليصال، والنشر، وكذا النقد.
أتوقع من الدولة أن تتصالح ولو لمرة 
واحدة في الســـنة مع الشعر، وتعلن قليال 
نزولـــه للشـــارع واإلنصـــات لصوته دون 
منصـــات أو علو متخشـــب. طبعا ال يمكن 
لدولـــة أن تنهض على الشـــعر وحده؛ ألن 
هذا األخيـــر اختـــار االمتـــداد والوجود، 
اختـــار تكســـير المســـطرة بكامـــل القيم 
المغايرة التي تقتضي تجددا يوميا. ولكن 
حين يتم االلتفات للشعر يعني اإلستقواء 
مـــن قيم المحبـــة كخلفية فكرية وليســـت 
إثيوبيـــات فقـــط أو “ بـــوس الحناك “ في 

خداع وحربائيات مكشوفة.
أتوقع الكثير، وتحت الســـقف العالي، 
وال يمكـــن أن يليق ذلك إال بالشـــعر وفيه. 
فشـــكرا له على هذا الفيض الذي ال راد له. 
قادر هذا الشـــعر، أن يخلص الشعراء من 
األذران وجوعهـــم الغامـــض كلما اقتربوا 
من سلطة أو قرار. نعم القصيدة والكتابة 
تجربـــة فرديـــة، ولكن ذلـــك ال يحول دون 
صداقات خاضعـــة للقيـــم النبيلة، وليس 
للمقايضـــة والتعضيد واللـــف واالغتيال 
الضاحـــك. الصداقات التـــي بإمكانها أن 
تخوض المســـافات الطويلة تحت ســـقف 

الكتابة العالي.

 السقف العالي

إيزابيل هيوبرت ممثلة مسرحية وسينمائية فرنسية كبيرة وشخصية ثقافة محبوبة

عواد علي
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عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب

* نحن هنا في باريس المدينة الرائدة الجاذبة 
لمختلف المجاميع المســـرحية الدولية نلتقي 
لنبجل المسرح، باريس مدينة عالمية مناسبة 
الحتـــواء تقاليد المســـرح العريقة من مختلف 
بلـــدان العالم في يوم االحتفال بالمســـرح. من 
هنـــا، من عاصمة فرنســـا، بإمكاننـــا أن نرحل 
مع أنفســـنا إلى اليابان من خالل تجاربنا في 
مسرح النو ومسرح بونراكو الياباني، من هنا 
نتتبع خطا محمال باألفكار والتعابير المتنوعة 
ليصل بنا إلى أوبرا بكين والكاتاكالي الهندي.

* في غضون 24 ســـاعة فقـــط يمكننا أن ننتقل 
من فرنســـا إلى روسيا، من راسين ومولير إلى 
تشخيوف، كما أننا نستطيع أن نعبر المحيط 
األطلسي كرصاصة إلهام لنمارس المسرح في 
حـــرم جامعي ما في واليـــة كاليفورنيا، لنغري 
طالبا شـــابا، ونكتشـــف موهبتـــه لنجعل منه 

اسما المعا في عالم المسرح.

* المســـرح لديه حيـــاة مزدهـــرة يتحدى بها 
الوقت والفضاء. أغلب المنمنمات المســـرحية 
المعاصـــرة يتـــم تغذيتها من خـــالل إنجازات 
القرون الماضية. جل الكالســـيكيات الســـابقة 
في المســـرح تصبح حديثة وتبث فيها الحياة 
من جديد بمجـــرد إعادة عرضهـــا مرة أخرى. 
المسرح ُيبعث من جديد من خالل رماده. يظل 
المســـرح حّيا من خالل إعادة تدوير أشـــكاله 

القديمة وتشكيلها من جديد.

* أنــــا يونانية، أفريقية، ســــورية، فينيســــية، 

روســــية، برازيلية، فارسية، رومانية، يابانية، 
فلبينية، أرجنتينية، مواطنه حقيقية هكذا أنا 

لذلك فأنا أنتمي لهذا العالم.

* أنا لســـت نفسي، أنا لســـت ممثلة، أنا من 
النـــاس الذين يســـتخدمون المســـرح كقناة 
”وجـــود“، وعلينـــا أن نتقبل ذلـــك، أو بعبارة 

أخرى نحن ال نجعل للمسرح وجودا، بل علينا 
أن نشكر المسرح ألنه أشعرنا بوجودنا.

* المســـرح قوّي جدا فهو يقـــاوم وينجو من 
كل شيء، من الفقر، الحروب، الرقابة، البؤس. 
يكفينا أن نقول إن الخشـــبة عبارة عن مشهد 
عاٍر. من وقت غير محدد كل ما تحتاجه ممثال 
أو ممثلة. األسئلة تثار: ماذا سيفعلون؟ ماذا 
ســـيقولون؟ هل ســـيتكلمون؟ أســـئلة يثيرها 
الجمهـــور وينتظر إجاباتها، الـــكل يعلم أنه 
ليـــس هنالك مســـرح دون جمهـــور، علينا أّال 
ننســـى ذلك أبدا، علينا أن نعلم أن شـــخصا 
واحدا فـــي صالة الحضـــور يعتبر جمهورا. 
نتمنى نحن كمســـرحيين أّال يوجد الكثير من 

كراسي الحضور فارغة.

* المســـرح بالنســـبة إلّي يمثـــل اآلخر، وهو 
اللغـــة بيننا. المســـرح هو غيـــاب الكراهية. 
علينا أن نبدأ بالصداقة بين الشـــعوب حاال. 
وفي الحقيقة أنا ال أعـــرف عن كيفية تحقيق 
هذا، أنـــا مؤمنة بالمجتمعـــات لتحقيق ذلك، 
الصداقة بين المتفرج والعاملين في المسرح 
تســـتند إلى االتحـــاد الدائم ما بيـــن الناس 
والفاعلين في المسرح الذي يجمع الفنانين، 
المعلميـــن، مصممـــي األزيـــاء، األكاديميين، 
والجماهيـــر.  المترجميـــن،  الممارســـين، 
المســـرح يحمينـــا، يؤوينا، يحبنـــا بقدر ما 

نحبه.

* ترجمة سامي الزهراني

الشغف بالمسرح شغف بالحب وفرح كوني

إيزابيل هيوبرت: أنا أممية



} ُأقيـــم فـــي مســـرح ومتحف مدينة ســـانت 
نيـــكالس بالتعاون بيـــن العديد مـــن الجهات 
الثقافيـــة ببلجيـــكا مهرجـــان سبيشـــال آرت 
فيســـتيفال السنوي الذي يســـلِّط الضوء على 
جملة من التجارب الفنية التي تقوم على فكرة 
التشـــكيل حيث كانت فكـــرة المعرض في هذا 

العام تدور حول ثيمة ”االنتظار“.
االنتظار بما يحمله من معان كبيرة تتصل 
بكثير من القضايا فـــي المجتمعات األوروبية 
ـــز القائمون  كمـــا المجتمعـــات األخرى فقد ركَّ
على الممازجة في الفن بين التجارب الشـــرقية 
والعربيـــة واألفغانيـــة واإليرانيـــة واألفريقية 
والبلجيكية على حد سواء من خالل معروضات 
متنوعة تضمنت قصصـــًا عبر لوحات منثورة 
ثت عن ثيمة االنتظار التي يمر بها الالجئ  تحدَّ

في خطواته األولى باتجاه الحياة الجديدة.
مُه الفنانـــون كان قائمًا  فاالنتظـــار الذي قدَّ
ُب  على فكرة قســـوته على النفـــوس التي تترقَّ
ما ليس لها فيه القرار. ففي ظل الســـرعة التي 
طت المعرض لوحة  ُز بها هذا العصر توسَّ يتميَّ

َلت البحر األبيض المتوسط باعتباره  كبيرة مثَّ
طريقًا يسكُن فيه االنتظار يسُلُكُه الالجئون من 
ضفة إلى أخرى مسكونين أيضًا بفكرة انتظار 

الوصول.

فكرة المعرض

عن هـــذا المعرض يقول الفنـــان البلجيكي 
ألكســـندر دازة، المســـؤول عـــن مشـــروع غرفة 
الرغبة الخاصة بالرسم في مسرح هيتخوفولخ 
المشارك في المهرجان، إنه من الهام والضروري 
للناس معرفة ماذا يعني أن تكون الجئًا، وكيف 
تعيش فكرة االنتظار التي تم االشـــتغال عليها 
خالل عدة أســـابيع بعد زيارات مكوكية لمراكز 
اإليواء المنتشـــرة في إقليم فالندرز في المملكة 
البلجيكية بهدف انتخاب بعض المواهب التي 
تستطيع تقديم هذه الفكرة، فألكسندر يعتقد أن 
الفن قادر على تغيير الصورة النمطية المسبقة، 
وهو قادر بالضـــرورة على تغيير العالم، ففكرة 
معـــرض االنتظـــار بدأت بشـــكل بســـيط ثم تم 

تطويرها لتكون أكثر شمولية واتساعًا.
يتابـــع ضيفنا أن االشـــتغال مـــع الالجئين 
دون موقف مســـبق يضع المهتـــم في مواجهة 
حقيقية مـــع مجموعة من القصص اإلنســـانية 

بتفاصيلها التي ال ُتظِهرها وسائل اإلعالم التي 
تخاطـــب المجتمعات المحلية، لهـــذا كان ال بد 
من التفكير بشكل مختلف لتسليط الّضوء على 
معاناة االنتظـــار التي يمر بها الالجئ الواصل 
حديثـــًا ســـواء فـــي ســـبيل انتظـــار االعتراف 
القانونـــي، أو انتظار العائلة، أو انتظار فرصة 
فـــي الحياة الجديدة، هكذا يغـــدو االنتظار كما 
يراه دازة موضوعًا وثيمـــة لمرحلة مهمة يعّبر 
بها الالجئ، فالتقاط هـــذه التفاصيل الصغيرة 
من القصص اليوميـــة وإعادة إنتاجها بصورة 
لوحات فنيـــة ووضعها فـــي ذات الوقت بمكان 
عام وهام كمتحف ومســـرح مدينة سانت كالس 
سيلفت االنتباه أكثر إلى هذه الشريحة، فالعمل 
مـــع الالجئين يكمـــن في مســـاعدتهم من خالل 
التفكيـــر بكيفية وآليـــة إقامة جســـور حقيقية 
بيـــن ثقافتهـــم وثقافة اآلخر. الفكـــرة هنا تقوم 
على االندمـــاج وليس االنصهار، فالجمال يكمن 
فـــي التنوع وهذه هي الرســـالة التـــي يحملها 
المعرض الذي يشـــهد إقباال كبيرًا من الجمهور 
المهتم، ومن هنا يرى ألكســـندر دازة أنَّ المهمة 
األساســـية لهذا المشـــروع تكمن فـــي الحفاظ 
علـــى الهوية المحلية لكل فنان باعتباره إضافة 
حقيقية للتنـــوع البلجيكي، فالتميز يكُمن عنده 
في االنطـــالق إلى العالمية من خـــالل المحلية 
وتأصيلها بصورة مشـــاريع تصلـــح لكل زمان 

ومكان.

المشاركة العربية

المشـــاركة العربيـــة جـــاءت بيـــد الفّنـــان 
العراقـــي علي العطار المقيم فـــي بلجيكا منذ 
سنوات حيث قّدم العطار أربعة وجوه صامتة 

تنقل للمتلقِّي أربع حاالت مختلفة لإلحســـاس 
اإلنساني، ينتقل بينها العطار بمراحل متتابعة 
بين إحساس العدم، االندهاش، الحزن، الفرح، 
ليختصـــر بهـــذه اللوحـــات حالـــة االنتظـــار 
ومراحلهـــا المختلفـــة، جاءت المالمـــح التي 
رســـمها الفنان العراقي مزيجًا بين العديد من 
َمُه عَكس في مالمحه  الثقافات. فالوجه الذي قدَّ
منطقة الشرق األوســـط، القوقاز، أفريقيا، إلى 
جانـــب اللمســـة األوروبيـــة، عن هـــذه الفكرة 
يقـــول العطار الـــذي درس الفنون التشـــكيلية 
في العراق قبـــل أن ُيكمل مشـــواره األكاديمي 
في مدرسة الفن التشـــكيلي بمدينة تورنهاوت 
البلجيكيـــة، إن فكرة التتالي في الصور األربع 
نابعة مـــن حقيقـــة الواقع الصادم الـــذي يمّر 
به الالجئ فـــي المرحلة األولـــى لوصوله إلى 
البالد الجديدة، فاختـــالط العواطف والّتعبير 
فـــي فضـــاء لغوي وثقافـــي جديـــد تجعله بال 
مالمح ثابتـــة حتى تســـتقر أوضاعه ويطوي 
تلـــك المراحل، فيصف العطـــار حالة االنتظار 
بالكريهـــة، تلك التي تجعل اإلنســـان جزءًا من 

معادلة صعبة ليس هو طرفًا فيها.
تضّمـــن المعرض عرضـــًا الفتـــًا لترتيب 
عشـــوائي لمجموعة كبيرة من حقائب السفر 
جاءت بأحجام مختلفة وانتظمت كسيمفونية 
نة تحكي عـــن حقائب الالجئين العابرين  ملوَّ
للحدود مـــن قارة إلـــى أخرى بغـــض النظر 
عن جنســـياتهم لتحمل بيـــن جنباتها أحالم 
حامليها. كمـــا تضمن المعرض أيضًا العديد 
من المشاركات األخرى والمنحوتات واألفالم 
والنصـــوص األدبيـــة التـــي تـــدور فـــي فلك 
الثيمة األساسية التي طرحها القائمون على 

تنظيمه.

رأيفنونالثقافي

حقائب في حالة انتظار
فنانون عرب وبلجيكيون: بالفن نغير العالم

عرض مسرحي فرنسي عن التباس العالقة بين الضحية والعالم

مذنبون وأبرياء

} تعلن الثقافة عن نفسها على إنها سلوٌك 
واطـــالٌع وتبّحٌر واســـتطالٌع وأثٌر وتأثير.. 
وهـــي محصلٌة ومحطـــٌة ونتـــاٌج وحصاد 
مـــراٍن وتجربٌة واســـتغراٌق وتأمـــل، مثلما 
تعلن الفلســـفة عن نفسها على أنها البحث 
عن إشـــكاليات الحياة بما فيها إشكاليات 
وجود اإلنسان وتلّمس واقعه، وهي بمعنًى 
آخر البحث عن الجواب لســـؤال الفلســـفة 

العميق ”لماذا“.
وهي كمـــا قال أرســـطو ترتبط بماهية 
اإلنســـان كونه يرغـــب بالمعرفة، والمعرفة 
تبدأ بســـؤاٍل مثلمـــا تبدأ الثقافـــة بالحفر 
لمعرفـــة الـــذات واإلجابة على الـــذات في 
إيجادها للســـؤال لكي يتـــم طرحه من أجل 
التبّحـــر واالطـــالع العميق فـــي مجريات 

الحياة.
ولهذا ال فلســـفة بدون ثقافـــٍة وال ثقافة 
بدون معرفٍة وإجابٍة وسؤاٍل وهي بهذا في 
حاجٍة إلى فلسفة التكّيف مع الذات وماهية 
الوجـــود ومفعـــول الثقافـــة كونهـــا األداة 
الفّعالة لفهم معنى الســـؤال وإيجاد طريقٍة 
لطرح اإلجابة وفـــق معطيات العصر الذي 

يتم فيه طرح السؤال.
إن الخطـــوة األولـــى إلدراك الحياة هي 
الوعي بماهية الكينونـــة والجمال والقبح 
والعـــذاب والحـــزن والحب والفـــرح وكّل 
المتناقضات التـــي تغّلف الذات والكينونة 

المهّمة في ترتيب البيت الذاتي.
وألن الجمال روٌح والفلســـفة إحساٌس 
فإّن الثقافة هي القاســـم المشـــترك األعظم 
لكّل هذه الماهيات. ال معنى للفلســـفة دون 
إدراك لماهيـــة ترتيبها لكي تكون مشـــاعًة 
وقـــادرًة على اإلجابة على ســـؤالها األزلي 
”لماذا“. بدون ثقافة ســـلوك ال معنى لطبيٍب 
نفســـي ال يدرك خطـــورة العالج فيكون هو 
مجنـــوٌن، ال أهمية له في العالج ألّن عالجه 

لن يكون ناجعًا بل له تأثيرات سلبية.
ولهذا فإّن الثقافة هي لملمة المتناقضات 
لوضع الطريق وتوضيح خرائطه. وإذا ما 
كانت الفلسفة هي الحديث عن ”االرتباطات 
القائمـــة بيـــن األفـــراد والطبيعـــة وبيـــن 
الشـــخص والمجتمع والفلســـفة نابعة من 
االســـتغراب وحـــب المعرفة واالســـتطالع 
واالكتشـــاف والرغبة في المعرفة والبحث“ 
فإن الثقافة هي روح هذا الحديث ألّنه حلقة 
الوصل بين اإلنسان والطبيعة لكي تتمّكن 

الفلسفة من اإلجابة على معطياتها.
”إن  قـــال  قـــد  أرســـطو  كان  مـــا  وإذا 
الفلســـفة ترتبـــط بماهيـــة اإلنســـان التي 
فإن  تجعلـــه يرغب بطبيعته فـــي المعرفة“ 
الموازين تحتاج إلى عدالة الطبيعة. ولهذا 
يكـــون العقل هو االتزان فـــي المعرفة وهو 
الـــذي يضع التســـاؤل أمام الفلســـفة لكي 
ال يصنـــع األزمـــات كما يقـــول البعض في 
مفهوم الفلســـفة، بل ليخـــّص رؤًى وأفكارًا 
تنيـــر الطريق وتزيل االتهامـــات المتوّترة 
في عمليـــات التفاقم المتراتبـــة بين العقل 
اإلنســـاني الخالق للجمال واآلخر المضاد 

له.
ولذا فإن الفلســـفة قد تقـــّدم اقتراحات 
لحلـــوٍل أو تقـــّدم حلوًال لمعضـــالت، ولكن 
القابـــل لهـــا والمتقّبـــل منها المرســـل له 
يحتاج إلى ثقافٍة إذا ما عّدت الفلســـفة هي 
المرتبة العليا في تراتبية الثقافة التي تبدأ 
من المعرفة باألشـــياء واألخذ من كّل شيٍء 
جزءًا من المعرفة دون الخوض في تفاصيل 
الجوانـــب األخرى وربما هي ال تحتاج إلى 
طرح أســـئلٍة وتكرارها وتناسلها، في حين 
تعنى الفلســـفة بهـــذه العملية التناســـلية 
التكاثرية في طرح األســـئلة ألن الواقع بدأ 

بسؤال ولم يزل يبحث عن إجابة.
الثقافـــة  بيـــن  الرابطـــة  الحلقـــة  إن 
والفلســـفة هي الوعي باألمـــور وإن هناك 
مفتاحًا مهمًا في حقل الفلسفة وهو العقل 
وهناك حقوٌل مهمٌة وواسعٌة بالثقافة التي 
تعني العقل أيضـــا. لذا فإن المحاولة في 
التنظير المهم إلى أن اإلشـــكالية الكبرى 
هي أن الفلســـفة تخلص إلى إيجاد إجابٍة 
نظرية في حين تســـعى الثقافة إلى تأطير 
هـــذه اإلجابـــة لمعرفتهـــا وتحويلها إلى 

ميداٍن عملي.
بمعنـــى أن الفلســـفة قـــد تلجـــأ إلـــى 
التوفيقيـــة فـــي اإلجابـــة أو التقـــارب بين 
المســـلمات أو حتـــى إلى إيجاد المشـــكل 
بينها، لكـــن الثقافة هي المحور األســـاس 
الـــذي نـــراه فـــي أهميـــة هـــذه التوفيقية 
أو االســـتجابة للتقـــارب والتأكيـــد علـــى 
المســـلمات ألن الفلســـفة إذا كانت إنتاجا 
فكريًا فـــإن المتقّبل لها هـــو المتلقي الذي 
يفترض أن يكون مثقفـــًا لكي يقتنع ويقبل 
أو  الفلســـفة  بتوافقيـــة  ســـواء  ويرضـــى 

باالستجابة لها.

الفلسفة والثقافة

علي لفته سعيد
كاتب من العراق

} شهد مســـرح التارماك في باريس العرض 
وهـــو  األســـماك“  عدالـــة  ”فـــي  المســـرحي 
مونودرامـــا تؤديها الممثلة الســـورية ناندا 
محمد إلى جـانب الموسيقي دايـفيد تـشايسا. 
العرض من تألـيف وإخـراج الفرنســـي هنري 
جـولـــز جوليان وفيه تقف أمامنا ناندا محمد 
لتطرح تســـاؤالت عن العدالـــة والموت ومن 
هـــم المذنـبون دون علمهم ومـــن هم األبرياء 

حقيقة.

نـــرى نانـــدا محمد قبل العـــرض في بهو 
المســـرح، من يعرفها يلقي السالم، في حين 
أن الجمهور من ”اآلخرين“ الذين ال يعرفونها 
ينتظـــرون موعد الدخول إلى الصالة، وما إن 
يســـتقر الجميع في مقاعدهـــم تنهض محمد 
من بينهم و تتجه إلى الخشبة، ذات الجمهور 
الذي كانت تقـــف بينه يجلس منصتًا لصوت 
الموســـيقى التي توّتر األعصاب، تقف محمد 
لتخبرنا بالفرنســـية أوًال عـــن مفهوم العدالة 
وقوانيـــن القصاص وحاالتها االســـتثنائّية، 
أال وهي القتل غيـــر العمد، تلك الجرائم التي 
تحـــدث مصادفـــة والتي لم يكـــن فيها إزهاق 
الروح مقصودًا بل مجـــرد حدث عابر نتيجة 

سوء تقدير أو سهو، لتتابع بعدها عن مفهوم 
مدن اللجوء تلك التي تســـمح لمرتكبي القتل 
غيـــر العمد أن يعيشـــوا بأمـــان دون أن ينال 
منهم من يطالبون باالنتقـــام لقتالهم، أولئك 
مـــن يريـــدون العين بالعين والســـن بالســـّن 
رغبتهـــم بالقصاص معّلقـــة ألن غرماءهم في 
مدن اللجوء حسب الّسفر العبري الذي يبني 
عليـــه النـــص مفهوم ”اللجـــوء“ فهم في مدن 
األمن الكامـــل، نصف مذنبين ونصف أبرياء، 
هم قتلـــوا دون قصـــد، ومجرد اســـتمرارهم 

أحياء يترك سؤال العدالة معلقًا.
يحيل النـــص بعدها إلى المدن األوروبّية 
وســـكانها أولئك الذين يعيشـــون فـــي الرفاه 
والمشابهين لسّكان ”مدن اللجوء“ هم مذنبون 
نوعـــا ما بوصفهم جزءا مـــن أنظمة تحميهم 
وتوفر سلمهم وحاجاتهم، ذات األنظمة التي 
تســـلب اآلخريـــن حقوقهـــم، فهـــم، أي أولئك 
المطالبون بحقهـــم، بعدالتهم ينتظرون دومًا 
قصاصهـــم المتأّخـــر وتحقيـــق العدالة، هذه 
التغيرات بين المذنبيـــن والضحايا تنعكس 
فـــي النص  الـــذي تلقيه أمامنـــا محمد ثالث 
مـــرات، مرتيـــن بالفرنســـية ومـــرة بالعربية 
لتتغيـــر الضمائر في النص بيـــن المخاطب 
والغائب بتغير المذنبين ليبقى السؤال الذي 
يطرحـــه العـــرض معلقًا ”نحن ســـكان المدن 
األوروبية، أال نحمل بعد من المســـؤولّية عن 
المآسي التي تحدث بعيدًا عنا، ببساطة ألننا 
ليتغير بعدها الضمير ”هم ســـكان  أثرياء؟“  

المدن األوربّية …“.
يعالـــج العـــرض العالقة بيـــن المذنبين 
والضحايـــا علـــى الصعيـــد العالمـــي كمـــا 
يشـــير إلى العالقة بين إســـرائيل وفلسطين، 
وخصوصـــًا أن مفهوم دول اللجوء في النص 

يحيـــل إلى مدن في فلســـطين يذكرها النص 
باالســـم وكانت مخصصة للقتلة بالمصادفة 
كما يوّجـــه اللوم إلـــى األوروبيين بوصفهم 
مذنبيـــن، ولـــو أّنهم حقيقة لم يفعلوا شـــيئًا 
ســـوى كونهم ولـــدوا في أماكن ما وعاشـــوا 
حياتهـــم بأمـــان، بعكـــس أولئـــك المنتمين 

لجغرافيات العنف والخراب.
بالّرغـــم من تماســـك الفرضيـــة نوعا ما 
وإثارتهـــا لالهتمـــام فـــإن العـــرض بصريًا 
ال يثيـــر االهتمـــام فهـــو دعـــوة للتفكير فقط 
بســـبب شـــعرية النص وخصوصًا أن محمد 
تقـــرأ أمامنا مـــن أوراق فـــي يدهـــا، فمتعة 
المشـــاهدة المســـرحية غير موجودة، وكان 
باإلمـــكان لنـــا أن نقـــرأ النص فـــي مجلة أو 
جريدة متخصصة أو نســـمعه على الراديو، 
وبالرغم من حالة المواجهة مع الجمهور في 
البداية ثم االقتراب منه، وغيرها من التقنيات 
جهـــة  مـــن  الحميمـــة  لخلـــق  المســـتخدمة 
من جهة أخـــرى إال أن ذلك لم  و“المســـرحة“ 
يكن كافيًا لخلق التجربة البصرية المرتبطة 
بالمســـرح، بل إن ذلك وّلـــد الملل أحيانًا، إثر 
الحركات المجانية الالدرامية في سبيل ملء 
الخشـــبة، فاألداء ال يتجاوز كونه مجرد إلقاء 
متقن لنص مكتوب أشـــبه بحكاية ترويها لنا 

مع بعض االنفعاالت.

العرض يعالج العالقة بني 

املذنبني والضحايا على الصعيد 

العاملي كما يشير إلى العالقة 

بني إسرائيل وفلسطني 
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عمار المأمون
كاتب من سوريا

أين ذهب األطفال حقائب الجئني بتشكيل فني

القراءة من الورق أضعفت العرض

في مراحل الحياة يعيش اإلنسان حاالت كثيرة يربط فيما بينها جسر انتظار انتهاء واحدٍة 
ودخول أخرى، الالجئ أو الواصل حديثًا إلى فضاء ثقافي وإنســــــاني جديد، يعيش حالة 
االنتظار بشــــــكل مزدوج، هذا ما أراد فنانون تشكيليون من جنسيات مختلفة تقديمه كثيمة 
لمعرض فني في مدينة سانت نيكالس الواقعة في إقليم فالندر بالمملكة البلجيكية، ”العرب“ 

حضرت هذا المعرض وكانت هذه التغطية.

عبداهللا مكسور
كاتب من سوريا



} ”أخضر يابس“ فيلم المخرج الشاب محمد 
حمــــاد هو نتــــاج مغامرة ســــينمائية جديدة 
خاضتها مجموعة من الشباب بشكل مستقل 
تمامــــا عن الســــينما الســــائدة خــــارج إطار 
ســــينما الحبكة والمواقف المصنوعة صنعا 

لنقل تأثير عاطفي ما.
الوحدة والهّم والحــــزن والموت والفراغ 
والرتابــــة كلهــــا نغمــــات وأفــــكار تخيم على 
هــــذا الفيلم القاتم بشــــخوصه ومواقفه، لكن 
المتميــــز، رغم ذلــــك، برقتــــه وبراعة مخرجه 
في التعبيــــر بالصورة، من خالل ســــيناريو 
يبدو كقطعة منتزعة مــــن الواقع، من الحياة 
التــــي نعرفها وال نراهــــا، أو ال نريد أن نراها 
كأن حركــــة الزمن توقفت وأصبــــح محكوما 
على بطلته الشــــابة التي شــــاخت قبل األوان 
بالموت المبكر. ومن هنا جاء عنوان الفيلم.

في اللقطة األولى من الفيلم نرى ”إيمان“ 
تــــروي النباتــــات الجافة في شــــرفة الشــــقة 
القديمــــة التــــي تقيم فيها مع شــــقيقتها بعد 
رحيــــل األب واألم والشــــقيق الصغير أيضا. 
ال نعــــرف بالضبط كيف حدث هذا، لكنه ليس 
مهمــــا، فالمهم أن إيمان أصبحت تواجه اآلن 
حياتها الجافة وحدها تقريبا ترعى شقيقتها 
التــــي مازالــــت تذهب إلى  الصغــــرى ”نهى“ 
المدرسة ومع ذلك فهي تتأهب للخطوبة على 
أن تتــــزوج بعد أن ينتهي عريســــها المنتظر 

(الذي ال نراه) من دراسته.
بمثابة األب واألم  لقد أصبحت ”إيمــــان“ 
بالنســــبة إلى شــــقيقتها الصغــــرى. تتوقف 
الكاميرا طويال أمــــام إيمان وهي تتطلع إلى 
النباتات الجافــــة وبينها زهرة الصبار التي 
تســــتخدم في الفيلم ضمــــن مجموعة أخرى 
من الرمــــوز. وعلى الفور ننتقــــل من الداخل 
إلى الخارج، إلــــى إيمان داخل إحدى عربات 
المتــــرو العتيــــق المترهــــل تجلــــس صامتة 
شاردة، ثم تهبط لتعبر الجسر العلوي لتهبط 
فــــي الناحية األخرى، تجرجــــر ذيل جلبابها، 
تحكم غطاء الرأس حول رأســــها، تتحرك في 
عزم وتصميم، ولكن من دون حماس، مثل أّي 
فتاة أو امرأة شــــابة عاملــــة تنتمي للطبقات 

التي طحنها الزمن في بالدنا.
بعــــد أن تخضــــع للفحــــص الطبــــي ثــــم 
تجــــري االختبــــارات التــــي طلبهــــا الطبيب 
تكشــــف نضوب الدورة الشهرية لديها مبكرا 
قبــــل األوان. وعندمــــا تتطّلع إلــــى حافظتها 
الصغيرة نلمح صورتيــــن األولى ألحمد ابن 
عمها الذي ســــنراه فيما بعــــد، وأخرى لطفل 

صغير هو شقيقها الغائب.

مـــا الذي يربطها بأحمـــد؟ هل تحبه؟ هل 
كانـــت مخطوبة له مـــن قبل بدليـــل الخاتم 
الـــذي مازالـــت تحتفـــظ به في علبـــة تجمع 
فيها أشـــياءها الثمينة؟ الفيلـــم ال يميل إلى 
تفسير كل شـــيء عن طريق الشروح الكثيرة 
والحوارات المرهقة، بل يكتفي باإلشـــارات 
الضمنيـــة داخل الســـياق وعلى المشـــاهد 
أن يربـــط بينهـــا ويصـــل إلى اســـتنتاجاته 

الخاصة.
تحصـــر الكاميـــرا إيمـــان فـــي لقطـــات 
قريبة ترّكز علـــى نظراتها الطويلة الصامتة 
الحزينـــة الغامضـــة التـــي تعكس شـــعورا 

داخليـــا بالجفاف وبالمـــوت البطيء، وبين 
وقت وآخر نشـــاهد الســـلحفاة التي تحتفظ 
بهـــا إيمان في مســـكنها تـــارة تزحف، ربما 
بحثـــا عن شـــيء تأكله، وتارة أخـــرى نراها 
مقلوبة على ظهرها، تحاول جاهدة أن تعتدل 
وتكرر المحاولة كثيرا ولكن دون جدوى، كما 
لو كان هذا قدرها. هذه السلحفاة تقع أيضا 

ضمن رموز الفيلم المتعددة.

الجفاف الروحي

فكـــرة البحث عن أحـــد أعمامها لحضور 
خطوبة شـــقيقتها الصغرى يبـــدو كأنه قدر 
مكتـــوب على إيمـــان، إنها تســـتنكر دورها 
وتحـــاول التمرد علـــى القيام بهـــذا الدور-
دور األم- لكنهـــا تجـــد نفســـها مرغمة على 
اســـتكماله على نحو قدري، فالقدر في الفيلم 
وجوده ملحـــوظ وقوي، فكل شـــيء يخضع 
لدائرة مرســـومة مســـبقا ال يبـــدو أن هناك 

فكاكا منها.
الشــــخصيات التــــي نراها فاقــــدة للقدرة 
على الفعل وعلــــى الحركة وعلى الخروج من 
المــــأزق وعلى مغادرة حالة الجفاف الروحي 
والعقم والتدهور. والجفاف ملحوظ في كل ما 
نشاهده، في تفاصيل الصورة وفي أعماقها: 
المبانــــي المتداعيــــة، جــــدران الشــــقة التي 
أصبحت بالية ضعيفة لم تعد تقبل المسامير 
وبالتالي تبقى الشقة عارية من الستائر التي 
يمكن أن تعطي قيمــــة جمالية مفترضة طبقا 
لمفاهيم البورجوازية الصغيرة التي تنتمي 
لها الفتاتان، مــــع اإللحاح على فكرة ضرورة 
في اســــتقبال العريس  وجود ”رجل العائلة“ 

وأسرته وقت الخطوبة.
أما رمزية التفاصيل المتمثلة في األزهار 
الجافة، الســـلحفاة، الجفـــاف المبكر للدورة 
الشـــهرية، القطـــارات التـــي تتحـــرك بطول 
الفيلـــم، ال تتوقـــف عـــن المرور أمام شـــرفة 
الشـــقة ونافذة غرفة ايمـــان، تقطع الصمت، 
تصنع فواصل وتضفي على شريط الصوت 
نغمة رتيبة رتابة الحياة التي تعيشها إيمان 
التي تنتقل من مـــكان إلى آخر، ولكنها تظل 
داخـــل الدائرة المفرغة. فهـــي تخرج لتعمل 
ولتبحث عن حل لموضوع خطبة شـــقيقتها، 
ثم تعود إلى الشـــقة المظلمـــة، بل نراها في 
أحـــد المشـــاهد وهي تغلـــق نافـــذة الغرفة 
لتحجـــب ضـــوء النهار تماما ثـــم تغلق باب 
الغرفـــة عليها وتـــأوي إلى فراشـــها مبكرا. 

وكأنها تدخل بإرادتها قبرها.
زواج الشــــقيقة الصغــــرى هل ســــيتم؟ ال 
شيء يبدو أنه ســــيكتمل في هذا الفيلم فهو 
المغلقة بل ينتهي  ليس من أفالم ”الحبكــــة“ 
محكــــوم عليها  نهايــــة مفتوحــــة. ”إيمــــان“ 

بالدوران في دائرة عمل ممل مرهق مع غياب 
الصحبة والرفيق وعالقة محدودة هامشــــية 
بالعالــــم وبالرجــــل، وهــــي قد كفت عــــن أّي 
محاولة للتواصل وأغلقت على نفسها جميع 

األبواب.
أعمــــام الفتــــاة جميعهم يتذرعــــون بأّي 
ذريعــــة لعــــدم القيــــام بما يفتــــرض أن يكون 
”الواجب“، فاألول تقنعه زوجته بعدم التورط 
في ما ال يعلمون عنه شــــيئا خشية من عاقبة 
ما يحدث فيما بعد في حالة فشــــل الخطوبة، 
والثاني ليس لديه وقت ألنه ســــيغادر البالد 
عائدا إلــــى البلد الخليجي الــــذي يعمل فيه، 
والثالــــث الذي يوافق يشــــتد المــــرض عليه 

فيمنعه من الوفاء بوعده.
قطارات عتيقة متهالكة تواصل مساراتها 
فــــوق قضبــــان حديديــــة ال تتغير مــــع مرور 
الزمــــن. حيــــاة إيمان مــــع شــــقيقتها وباقي 
شــــخصيات الفيلم ومواقفه كلها ”عادية“ أي 
أنها شــــخصيات ال تمتلك أّي ســــمات خاصة 
تجعلهــــا تختلف عن غيرها كما أن ما تمر به 
مــــن مواقف هــــي أيضا ”عاديــــة“ أي تقع في 

الحياة اليومية.

عادية األشياء

إيمـــان (الفتـــاة المحجبـــة العاديـــة التي 
نراهـــا بالماليين يوميا) التي تســـكن في حي 
شـــعبي (مألـــوف) وتعمـــل في مهنـــة (مألوفة 
عاديـــة)، تنصـــت باهتمام إلى القـــرآن الكريم 
وأحاديث الدعـــاة كما يفعـــل الماليين مثلها، 
تعيش حياة ”عادية“ لكن من داخل هذه السمة 
العادية أو االعتيادية المألوفة تحديدا يستمد 
الفيلم قيمته وتميزه بل وسحره، فهذه السمة 
”المألوفـــة“ تجعل من الفيلم من الناحية الفنية 
عمال ”غير عادي“ فهو يكشف لنا من خالل ذلك 
”العادي“ مـــا ال نراه عادة مـــن حولنا. والفيلم 
كله يســـير في هـــذا اإلطار أي إطار ”األشـــياء 
العادية“. خذ مثال المشهد الذي نرى فيه إيمان 
داخل محل الحلوى تتحدث هاتفيا لتطلب من 
المخبز تزويد المحل ببعض الحلوى ثم تلمح 
زبونا بدينا يدلـــف من الباب. إنها وحدها في 
المحـــل. يقترب الرجل ويطلب بعض الحلوى. 
يتطلـــع إليهـــا.. تنظـــر هـــي إليه فـــي ترقب. 
والمتفرج المعتاد علـــى أفالم المفاجآت ال بد 
أنه يتوقع أن يحدث شيء ما ”غير عادي“ هنا، 
كأن يعتدي الرجل عليها مثال أو يســـرق شيئا 
أو يأخـــذ الحلوى ويهرب دون أن يدفع الثمن، 
لكن المشـــهد الذي نراه في زمنه الواقعي بكل 
تفاصيلـــه بما في ذلك اختيـــار أنواع الحلوى 
ورصها في العلبة ثم ربط العلبة بشريط.. إلخ 
يســـير بشـــكل عادي، وينتهي نهاية عادية أي 

بأن يدفع الرجل ثمن ما اشتراه ثم ينصرف.

هنا قد يتســـاءل البعض: هل هذا المشهد 
ضـــروري؟ ألم يكن من األفضل اســـتبعاده من 
الفيلـــم؟ واإلجابـــة أنه جزء عضـــوي من بناء 
الشـــخصية وبناء الفيلم، فهـــو يأتي في إطار 
التـــي تريد  تجســـيد تلـــك الســـمة ”العادية“ 
أن يشـــعر المشـــاهد بإيقاع الحياة من خالل 
التفاصيل الصغيرة العادية، لذلك يمكن القول 
إن كل شيء في هذا الفيلم موجود في موضعه 
تماما وليس من الممكن استبعاد أي لقطة من 
اللقطات وهذا شـــأن األعمال الفنية الحقيقية 

كاللوحات التشكيلية.
يصنع المخرج الشـــاب محمد حماد فيلمه 
مـــن لحظات الصمـــت الطويل ومـــن اللقطات 
القريبـــة والقريبـــة جـــدا للوجـــه وللعينيـــن 
ولليديـــن ومن اللقطـــات الطويلة التي تحصر 
أو  وجـــه بطلتنا الشـــابة العجـــوز ”إيمـــان“ 
تتابعها خـــالل تحركها في الفضاء الخارجي، 
تتوقف أمـــام نظراتها الحزينـــة الهائمة التي 
تحـــدق في الفراغ. كما يهتم كثيرا بالتكوينات 
التي تعكس الطبيعة القاتمة للشقة وللشوارع 
الضيقة وللبيـــوت المتالصقة المتداعية التي 
توحي بأجواء المقابر، إضافة إلى الليل الذي 
يعقبه النهـــار والنهار الذي ال ينطق بالحقيقة 
والضوء الذي ال يغير أو يكشـــف شـــيئا. إنها 
رؤيـــة واقعيـــة محملـــة بالرموز، رؤيـــة تنقل 
للمشـــاهد حالة نفســـية واجتماعية تجسد ما 
وصلت إليه تلك الطبقة من جفاف قاتل وعجز.

معالم األسلوب

يتوقف الفيلـــم من خـــالل التفاصيل أمام 
تلك االهتمامات والمشـــاغل العادية الصغيرة 
التي تحيط بحياة هذه الشخصيات الهامشية 
دون أن تتيـــح لها الفرصة ألن تتأمل نفســـها 
مـــن الداخل، وعندما تفعـــل فإنها ترتكب فعال 
عنيفـــا يفض غالف الجفاف وربما يفتك أيضا 
بالعذريـــة التي أصبحـــت لعنة. عالـــم الفيلم 
يعكس البطء واالنغـــالق على الذات والتزمت 
في الشـــكل وفي الســـلوك ومحاولة التشـــبث 
بتقاليد قد تبدو وســـط هذه ”الحالة“ عبثية ال 

معنى لها.
إننـــا أمام فيلـــم بديع من ناحيـــة البالغة 
في التعبير بالصـــورة بأقل قدر من الكلمات، 
محاولـــة نقـــل إيقـــاع الحيـــاة اليوميـــة كما 
يعيشها البشـــر وليس كما يتخيلها المتفرج 
وهـــو إيقـــاع مدهش رغـــم رتابتـــه وعاديته. 
وتبدو الشخصيات وكأنها في مرحلة انتظار 
أن يقع شـــيء يغير حياتها.. لكنها ال تســـعى 
إليـــه بـــل تظل تدور فـــي إطـــار حياتها التي 
تحكمهـــا قوانين وأقدار أكبـــر منها. المخرج 
يراقـــب هذه الشـــخصيات خلســـة بالكاميرا 
يتتبعهـــا ويريد أن يقتحـــم أرواحها، وبوجه 

خاص، روح بطلته المنكســـرة الحزينة التي 
تعانـــي في صمت مـــن عدم التحقـــق وغياب 

األمل.
يبتعد محمد حماد في فيلمه عن استخدام 
الكلمـــات الكبيرة كما يتجنـــب تماما الوقوع 
فـــي شـــباك الميلودراما ومحاولة اســـتدرار 
الدمـــوع ليبقـــي على مســـافة بيـــن المتفرج 
وما يشـــاهده على الشاشـــة، مســـافة تسمح 
بالتأمـــل وبإقامـــة عالقة ذهنيـــة ال تخلو من 
المشـــاعر مع الشـــخصيات التي ال تنقســـم 
أبدا إلى شـــخصيات شـــريرة وأخرى طيبة، 
فهي فقط شـــخصيات ”طبيعيـــة“ أو ”عادية“ 
نعرفها ونرى في كل منها شـــيئا من أنفســـنا 
ونتعاطـــف معهـــا جميعا ونفهمهـــا حتى لو 
لم نتقبل ســـلبيتها واستســـالمها ونعرف أن 

وراءها ميراثا هائال من القهر.

عن الصورة 

من ضمن المعالم البـــارزة في هذا الفيلم 
التصويـــر الذي يعتمد تمامـــا على المصادر 
الطبيعية للضوء واالستفادة من كل تفاصيل 
المكان وتجسيد الظلمة والشعور باالنقباض 
والتركيز علـــى عالقة الشـــخصيات بالمكان 
الممثليـــن  لمجموعـــة  الموفـــق  واالختيـــار 
والممثـــالت جميعـــا، وبوجه خـــاص، بطلة 
الفيلم الممثلة المدهشـــة هبة علي التي تبدو 
متالئمة تمامـــا مع دور ”إيمـــان“. إنها تعبر 
بنظراتهـــا وصوتها وتفاعلها مـــع الممثلين 
اآلخريـــن وهي داخل محل الحلوى وجالســـة 
داخـــل عربة القطار كأنها ســـتنتظر إلى األبد 
واالنكســـار  شـــعورها بالحزن  التعبير عـــن 
واليـــأس من دون أّي تعبير خارجي متشـــنج 
ودون أن تتغيـــر نبرات صوتها كثيرا لتخرج 
عن طابـــع التحفظ واإليجاز. فهـــي تعبر من 
خالل الصمـــت ونظرات الوجـــه أقوى كثيرا 

مما يمكن أن تعبر بالكلمات.
وال شك أن الوجود القوي لعنصر التمثيل 
في الفيلم مـــن أول ممثل وهو أحمد العايدي 
الـــذي قام بـــدور الطبيب بشـــكل مقنع تماما 
إلـــى ممثلي دور األعمام الثالثة (أحمد حماد، 
إكرام حنا، نبيل ســـامي) إلـــى صاحب محل 
الحلوى (ســـعد عامـــر) والشـــقيقة الصغرى 
”نهى“ (أســـماء فوزي) وجون إكـــران في دور 
”أحمـــد“ الحاضر الغائب، فقـــد كانوا جميعا 
يتفاعلون مع بعضهم البعض بشـــكل طبيعي 

شديد البساطة واإلقناع.
فيلم ”أخضر يابس“ تجربة شجاعة قدمها 
أساسا ثالثة مبدعين هم محمد حماد ومحمد 
الشـــرقاوي وخلود ســـعد، مع باقي العناصر 
الفنية، وال شك أن استمتاعهم جميعا بالعمل 

معا انعكس بشكل إيجابي على الفيلم.

الثقافي

أخضر يابس مغامرة سينمائية جديدة
عبث الواقع ودهشة العادي والجفاف المجنون

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

 الشقيقتان في لقطة تؤكد هيمنة األولى في المقدمةإيمان تسعى إلقناع أحد أعمامها بحضور خطوبة شقيقتها

اللقطة البعيدة الطويلة إحدى سمات الفيلم

فيلم أخضر يابس تجربة شجاعة 

قدمها أساسا ثالثة مبدعني هم 

محمد حماد ومحمد الشرقاوي 

وخلود سعد، مع باقي العناصر 

الفنية، وال شك أن استمتاعهم 

جميعا بالعمل معا انعكس بشكل 

إيجابي على الفيلم
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سياحة

العاصمة البريطانية وجهة السياح املفضلة عامليا 
لندن تحتوي مزيجا من أشهر املعالم والشوارع والحدائق واملاركات

حظيت العاصمـــة البريطانية لندن  } لنــدن – 
بالمركـــز الثانـــي فـــي ترتيـــب أفضـــل المدن 
الســـياحية فـــي العالـــم الـــذي نظمـــه موقـــع 
”تريـــب أدفيزور“ الســـنوي الذي ينظم للســـنة 
التاســـعة. وكان المركـــز األول من نصيب بالي 

اإلندونيسية.
في منح  ويســـتند موقع ”تريب أدفيـــزور“ 
جوائـــزه علـــى اختيـــارات المســـافرين وعلى 
الوجهـــات المفّضلـــة للمقيمين وعلى أســـاس 
المالييـــن مـــن التقييمـــات واآلراء الُمجمعـــة 
مـــن الزوار، علمـــا وأنه وقـــع إدراج الجزر في 

الترتيب للمرة األولى.
ووفقـــا لتقييـــم الماليين من المســـافرين 
حصلت لندن على لقب أفضل وجهة في أوروبا 
بفضل ما تتحلى به من ثقافة غنية ومعالم فنية 
وعروض الطهي، باإلضافة إلى أن لندن صنفت 
أيضا فـــي المركز األول فـــي بريطانيا من قبل 

السياح تليها إدنبره وجيرسي.
وللكشـــف عـــن الفائزين تم تقييـــم عدد من 
االســـتعراضات والتصنيفات المقدمة للســـكن 
والمطاعـــم ومناطق الجذب فـــي كل بقعة على 
مدى فترة 12 شـــهرا بطريقـــة خوارزمية فضال 

عن سلوك الحجز على الموقع.
اإلندونيســـية  بالـــي  جزيـــرة  وأبهـــرت 
المصطافين بمزيج من حقول األرز والشـــعاب 
المرجانية والغابات والشـــواطئ التي ال نهاية 

لها، لتتوج كأفضل وجهة في العالم.
وبعد لندن جاءت باريس في المركز الثالث. 
وجاءت مدن شعبية مثل روما في المركز الرابع 
ونيويـــورك في المرتبـــة الخامســـة. واحتلت 
كريت أكبر جزيرة في اليونان المركز السادس 
تلتها برشلونة الساحلية اإلسبانية في المركز 
الســـابع. وقد أعجب المســـافرون بسيم ريب، 
كمبوديا، التي احتلـــت المركز الثامن، وجاءت 
مدينـــة براغ في المرتبة التاســـعة، والشـــاطئ 
الســـاخن فوكيـــت بتايالنـــد كان فـــي ترتيـــب 

المقاصد السياحية العشرة األوائل.

ومع هيمنة الوجهات األوروبية على ســـتة 
مراكز من العشـــرة األوائل علـــى أفضل قائمة 
في العالم يتم رفع ســـقف الطموحات. وطاردت 
باريس لنـــدن إلى المركز الثانـــي في الترتيب 
األوروبـــي واحتلـــت رومـــا المركـــز الثالـــث. 
واحتلت كريت وبرشلونة وبراغ المركز الرابع 

والخامس والسادس.
أما في آسيا وأوروبا فقد احتلت إسطنبول 
المرتبة الســـابعة، تلتها ســـان بطرســـبرغ في 
المركـــز الثامن ولشـــبونة في المركز التاســـع 

وأمستردام في المركز العاشر.
وتم اختيار كومبريا ليثني عليها الســـياح 
حيـــث أن المقاطعة هي موطن الثنين من المدن 
الفائزة، ويندرمير وكيزويك. وفي شمال إدنبره 
احتلت ويندرمير وليفربول وكيســـويك ويورك 
وجالســـجو المركز الثاني والرابع والخامس 

والســـادس والســـابع والثامن علـــى التوالي.. 
بينمـــا فـــي جنـــوب لنـــدن، جيرســـي، جزيرة 
وايت وباث تأتي في المرتبـــة األولى والثالثة 

والتاسعة والعاشرة على التوالي.
وقالـــت هايلـــي كولمـــان المتحدثة باســـم 
موقع تريب أدفيزور ”تظهـــر جوائز هذا العام 
أن عاصمـــة بريطانيا يمكـــن أن تكون أكثر من 
مجرد مدينة بل هي أفضل الوجهات في العالم 
المحبوبة فـــي أوروبا وتحتـــل المركز الثاني 

على مستوى العالم“.

أفضل وجهة أوروبية

تعّد مدينة لندن إحدى المدن الراقية عالميا 
في مجال الثقافة واألزياء والتمويل والسياسة 
والتجـــارة. وتمّثل الســـياحة فـــي لندن إحدى 
الوجهـــات الهامـــة والمفّضلة لـــدى الكثير من 
الســـياح في العالم، وذلك نسبة لكثرة المناطق 
الطبيعية فيها ومعالمها السياحية المشهورة 
التـــي قـــّل نظيرها في أماكن أخـــرى من العالم 
كاآلثـــار القديمة والقصور والمتاحف واألبراج 

والكنائس وغير ذلك.
وتعتبر ســـاعة بيغ بن من بين أهم المعالم 
الســـياحية بلنـــدن فهي تعـــّد رمـــزا لعاصمة 
بريطانيا حيث يتهافت العديد من الســـياح من 
كافـــة أنحاء العالم على رؤيتهـــا، علما وأنه تم 
إنشـــاؤها وافتتاحهـــا في عام 1858، وتشـــتهر 
الّســـاعة بدقتهـــا المتناهية في قيـــاس الوقت 
فضـــال عـــن أن دقاتها تعتبـــر رمـــزا للتوقيت 

العالمي.
ويشـــجع الســـياح على زيارة برج لندن أو 
قلعـــة لندن، وهو عبارة عـــن قلعة تاريخية تقع 
في وســـط المدينة على نهـــر التايمز من ضفته 
الشـــمالية، حيث كان ويليام الفاتح هو من أمر 
ببناء البرج األبيض ليصبح رمزا لقوة األسرة 
الحاكمـــة في إنكلترا فيما بعـــد. ويعتبر البرج 

أحد أشهر وأهم أماكن السياحة في لندن.
وال يفّوت السائح الذهاب إلى جسر البرج، 
وهو أشـــهر الجســـور فـــي العالـــم وأحد أهم 
األماكن الســـياحية في لندن، وهو جسر معلق 
ومتحرك يربط بين ضفتي نهر التايمز ويتألف 
من برجين رئيســـيين يصل بينهما في الطابق 

العلوي ممران أفقيان للمشي.
أما من أشـــهر المعالـــم الترفيهية في لندن 
أو  أو ”عجلـــة األلفية“  فهو معلـــم ”عين لندن“ 
”لندن أي“ وكلها أسماء تطلق على هذا المعلم. 
وقد أنشـــئ احتفـــاال بمهرجان بريطانيا ســـنة 
1951، ويقـــع فـــي الطـــرف الغربي مـــن حدائق 
اليوبيل، تماما على ضفة نهر التايمز الجنوبية 

بين جسر وستمنستر وجسر شونغيرفورد.
وعجلـــة عين لنـــدن هـــي عجلة ســـياحية 
ضخمة طولها يبلغ 135 مترا وقطرها 120 مترا، 
ويمكن للراكـــب فيها أن يرى أهـــم معالم لندن 
ويرجع ذلك لتصميمها الهندســـي الرائع الذي 
يتيح للراكب رؤية الكثير من المعالم في األفق 
حتى مســـافة 40 كيلومترا مـــن الجهات األربع 
والتمّتع بالمناظر الجميلة أثناء دورانها حول 

محورها.
ومـــن بيـــن المعالـــم التي تجتذب ســـنويا 
اآلالف مـــن الســـياح إلى لندن قصـــر باكنغهام 
الـــذي يعتبر مـــن أهم قصـــور المدينـــة وأحد 
أهـــم القصور الملكية في العالم ومقّر الســـكن 
الرســـمي للملكة إليزابيث الثانيـــة. وله مكانة 
خاصة فـــي بريطانيا إلى جانب كونه أحد أهم 
معالم السياحة في لندن، ويضم القصر حدائق 
تعد مـــن أكبر الحدائـــق الخاصة فـــي العالم. 
ويعد قصر وستمنستر أيضا من أشهر األماكن 

الســـياحية في لندن وبريطانيـــا عموما، حيث 
يلتقي فيه مجلـــس البرلمان، لذا يعرف القصر 
أحيانـــا بمجلـــس البرلمان ويعـــود بناؤه إلى 

القرن التاسع عشر.
وتقع كنيســـة وستمنستر القوطية الكبيرة 
إلى الغرب من قصر وستمنســـتر، وهي من أهم 
المبانـــي الدينية في المملكـــة المتحدة، وهي 
اآلن مشهد للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

أشهر المتاحف العالمية

 تضـــم مدينـــة لندن متاحف شـــهيرة حيث 
تعددت المتاحف األثرية التي تجذب الســـياح 
وتتيح لهم مشـــاهدة مختلف اآلثـــار والتعرف 

على التاريخ القديم. 
ومن أهم هذه المتاحـــف التي تجذب عددا 

كبيرا من زوار هذه المدينة نجد:
[ المتحـــف البريطانـــي وهـــو األقـــدم من 
بين متاحـــف لندن ويعتبر كذلـــك من أحد أهم 

المتاحف في العالم. 
[ ومتحـــف العلـــوم والتكنولوجيـــا الذي 
يعتبـــر من أكثر المتاحف شـــهرة فـــي أوروبا 
فضال عـــن أنه يعرض كبســـولة أبولو للتحكم 

الفضائي.
[ متحـــف التاريخ الطبيعـــي وهو من أهم 
متاحـــف لنـــدن التي تعـــرض تاريـــخ األرض 
الطبيعي منذ القدم، كما يوجد به مجموعة من 
والعينـــات الذي جمعها  الكتب والمخطوطات 

دارون خالل بحثه في علم الوراثة والتطور.
[ المتحـــف الوطنـــي أو المعرض الوطني 
وهو أحد أهم المعارض الموجودة في العالم.

[ متحـــف البرج وهو من المعالم المعروفة 
في لنـــدن والـــذي يعـــرض داخلـــه الكثير من 
األســـلحة والـــدروع الملكية الخاصة باألســـر 

الملكية.
[ متحف الشـــمع لمدام توسو الذي يعتبر 
من أشهر متاحف الشمع الموجودة في العالم.

متحـــف فيكتوريـــا وألبرت وهـــو من أكبر 
المتاحف في لندن وهو عبارة عن متحف لفنون 
التزيين يقع في شارع المعارض الذي يحتوي 

على العديد من المتاحف األخرى.
[ متحـــف المواصـــالت وهـــو عبـــارة عن 
متحف خاص بالمواصالت التي خدمت مدينة 
لنـــدن حيـــث أن غالبيـــة المعروضـــات داخل 
المتحـــف تعود للمواصـــالت اللندنية. ويوثق 
المتحف للحقب الزمنيـــة التي مّر عليها تطور 

صناعة المواصالت في لندن منذ سنة 1800.

أجمل الحدائق اللندنية

تشتمل لندن على مجموعة من أجمل وأروع 
الحدائق في العالم التي تتميز بروعة الطبيعة 
مّمـــا يجعـــل منها مقصـــدا هاما للســـياح من 

مختلف أنحاء العالم ومن أهم  هذه الحدائق:
[ حديقـــة هايـــد بـــارك وهي إحـــدى أكبر 
حدائـــق لندن الملكيـــة وأهمها حيـــث تقع في 
وســـط المدينـــة، وهنـــاك العديد مـــن المرافق 
المهمـــة فـــي الحديقـــة منها ركـــن المتحدثين 
ونصـــب األميرة ديانا التـــذكاري والهايد بارك 
كورنر الذي يســـمح فيه ألّي شـــخص للتحدث 

بحرية في عطلة نهاية األسبوع.
[ حديقـــة ريجنـــت بـــارك التـــي تقع خلف 
متحـــف مـــدام توســـو (متحف الشـــمع) وتعد 
من أهم حدائـــق لندن وأشـــهرها، حيث يوجد 
فيها مســـجد ريجنت بارك أحد أكبر المساجد 
فـــي لندن، كما تضم مجموعـــة حدائق غاية في 
الروعة كحديقة الزهور المشهورة التي تتفتح 
بها عشرات األلوان واألنواع من الزهور صيفا.

[ حديقة الحيوانـــات التي تعد واحدة من 
أكبـــر حدائق لندن وتقع ضمـــن حديقة ريجنت 
بارك وهي أقدم حديقة حيوان علمية في العالم.
[ حدائق كيو وهو اســـم الحدائق النباتية 
الملكيـــة البريطانية، وهي أكبـــر حدائق لندن 

حيث تضـــم أكثر مـــن 300 فدان مـــن الحدائق 
الخضـــراء ومجموعـــة كبيـــرة مـــن النباتـــات 
والحيوانـــات وأكبـــر مجمع لحفظ األعشـــاب. 
وتشـــتمل حدائق كيـــو على الحديقـــة المائية 
وتحتـــوي على 40 نوعا مـــن الزهور والنباتات 

المائية، باإلضافة إلى أماكن للعب والتسلية.
[ حديقة ســـانت جيمس بارك التي تشتهر 
بأنهـــا أحد أجمل حدائق لنـــدن بفضل موقعها 

الرائع بالقرب من قصر باكنغهام.
[ حديقـــة هوالند بارك وهـــي من الحدائق 
التي تتصف بجمال الطبيعـــة والهدوء الرائع 
الـــذي توفـــره لزوارها بوفرة أماكـــن الجلوس 
فيها والمساحات الخضراء الكبيرة وكذلك برك 

الماء المتواجدة في عدة أماكن في الحديقة.
[ منتزه ألكســـاندرا بارك الذي يقع شـــمال 
لندن وتبلغ مســـاحته 80 هكتارا ويســـتضيف 
العديد من الفعاليات والمهرجانات خالل العام.

شوارع لندن

تزخـــر العاصمة البريطانية لندن بالمتاجر 
الفخمة التي تعـــرض أرقى الماركات التجارية 
العالميـــة وتتـــوزع هـــذه المتاجر فـــي العديد 
مـــن الميادين والشـــوارع التي اشـــتهرت على 

مستوى أوروبا والعالم.
ومـــن أشـــهر ميادين لندن التي تســـتقطب 

الكثير من السياح العرب واألجانب:
[ شارع أوكسفورد وهو من أشهر الشوارع 
علـــى الصعيد األوروبي ويحتوي على أكثر من 
300 محل تجاري مليئة بآخر صيحات الموضة 

للثياب الجاهزة.
[ شـــارع ريجنت وهو أحد أشـــهر شوارع 
لندن للتسوق يقع في ويست آند لندن ويعد من 
أكثر الشوارع نشاطا، ويشتهر بأبنيته األثرية 
المدرجـــة على قائمة التراث الوطني، ويحتوي 
علـــى الكثير من معالم الجذب فضال عن الكثير 

من الفنادق.
[ شارع أدجوير ويعرف أيضا باسم شارع 
العرب ويعتبر من أهم الشوارع في لندن، وهو 
مـــكان لتواجد مزيـــج من الثقافـــات في منطقة 
واحدة. ويجمع الشـــارع جميع العرب من كافة 
أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعديد 

من الدول اإلسالمية األخرى.
[ جيرمين ستريت وهو من أشهر الشوارع 
في لنـــدن ويعرف باحتوائه علـــى أرقى متاجر 
األزيـــاء والمالبـــس الرســـمية فـــي العاصمة 

البريطانية.
[ شـــارع هاي ســـتريت كنزينغتون يشـــبه 
شـــارع أوكســـفورد إلى حد كبير، غير أنه أقل 
ازدحاما من أوكســـفورد ويوفـــر لزواره فرصة 

التسوق بحرية أكبر.
[ ميدان بيكاديللي وهو من أشـــهر ميادين 
لنـــدن ويعتبر من الوجهات الســـياحية الهامة 
في العاصمة البريطانية حيث يحتضن العديد 
من المحالت التجارية ودور الســـينما وأماكن 

الترفيه، باإلضافة إلى المطاعم والمقاهي.
[ ميدان ليســـتر الذي يقع في قلب المدينة 
في منطقة ويســـت آند الحيوية ويضم العديد 
مـــن دور الســـينما، كمـــا أنه يعد مـــن األماكن 
الرئيســـية فـــي لنـــدن حيـــث يســـتضيف أهم 
المناســـبات الســـينمائية ومن بينها مهرجان 

لندن السينمائي.

المطاعم المفضلة لدى العرب

تشـــتهر لنـــدن بمجموعة من أفخـــر وأرقى 
المطاعم العربية والغربية والتي تحظى بإقبال 

عربي كبير ومنها:
[ مطعم شـــيزان وهو أقدم مطعم هندي في 

لندن.
[ مطعـــم األرز الذي يقدم أشـــهى الوجبات 
اللبنانيـــة التقليديـــة، ويعد من أشـــهر مطاعم 

لندن الحالل. 

ــــــدن على المرتبة الثانية عالميا كأفضل مدينة ســــــياحية  حصــــــول العاصمة البريطانية لن
والمرتبة األولى كأفضل وجهة أوروبية بحســــــب قائمة موقع ”تريب أدفيزور“ السنوي جاء 
نتيجة لتقييم الماليين من المسافرين الذين اجتذبتهم لندن بما تضمه من معالم وشوارع 

وحدائق يعد بعضها من أهم وأشهر األماكن في العالم.

وفقا لتقييم املاليني من 
املسافرين حصلت لندن على 

لقب أفضل وجهة في أوروبا 
بفضل ما تتحلى به من ثقافة 

غنية ومعالم فنية وعروض 
الطهي، كما صنفت الثانية 

كأفضل مدينة سياحية عامليا

حاويات الشحن 
تصبح فندقا

املجاز وجهة مائية تجمع 
الترفيه بالثقافة 

} فتح فندق جديـــد صديق للبيئة ُبني من 
عشـــرات من حاويات الشحن، حيث جاءت 
تصميماته في أضيق احلدود، أبوابه أمام 
السائحني في منتجع جودوري للتزلج في 
جورجيـــا على بعد نحـــو ٢٠٠ كيلومتر من 
العاصمـــة تفليس. ويضـــم الفندق وحدات 
من الغرف املربعة املوجودة على مستويات 
مختلفـــة واملرتبطة مع بعضهـــا من خالل 

ممرات مفتوحة.
ويشهد الفندق إقباال كبيرا نظرا ملوقعه 
املمتاز واملناظر الطبيعية اجلبلية اخلالبة 

التي تشرف عليها نوافذ كل غرفة به.

} تســـتقطب منطقـــة المجـــاز الكثيـــر من 
الســـياح المتجوليـــن فـــي إمارة الشـــارقة 
حيـــث أصبحت واحدة من أبـــرز الوجهات 
السياحية في اإلمارات، ونجحت في المزج 
بيـــن أجواء األلعـــاب والنوافير المائية في 
بحيرة خالد، وأجواء الحدائق والمنتزهات 
العصريـــة التـــي تتـــوزع فيهـــا المناطـــق 
المخصصة أللعـــاب األطفـــال، وتطل فيها 
المقاهـــي والمطاعـــم علـــى واجهـــة مائية 
تنيرها أضواء األبراج والبنايات المحيطة 

بالبحيرة.

مقتطفات من العالم

جهاز يقضي على مزاعم 
تسلق جبل إيفرست

} كشـــفت تقارير إخبارية أن نيبال ستوفر 
أجهـــزة تحديـــد مواقـــع عالميـــة لبعـــض 
المتســـلقين الذيـــن يحاولون تســـلق جبل 
إيفرست هذا العام لمنعهم من اإلدعاء زورا 
بأنهم وصلـــوا للقمة ولتتبع المتســـلقين 

الذين يقعون في محنة.
ويتعين على المستلقين الذين يصلون 
قمـــة الجبل أن يقدموا صورا لهم في القمة 
كدليل على صعودهـــم باإلضافة إلى تقرير 

من مسؤول االتصال الخاص بهم.

الطني األبيض 
يجتذب السياح

} تجتـــذب بحيرة بلو الغون األيســـلندية 
الشـــهيرة الســـياح من كل أرجاء العالم من 
خـــالل طينهـــا األبيـــض الذي يعـــد عالجا 
ألمراض البشـــرة باإلضافة إلى أنها المكان 

األنسب لالسترخاء.
 وتعد هذه البحيرة الطبيعية الساخنة 
قبلـــة الكثيـــر مـــن النـــاس الراغبيـــن في 
االســـتجمام الصحي واالســـتمتاع بكل ما 
يحيطها من مناطق طبيعية خالبة. ويحظى 
والرعايـــة  الطبيعـــي  بالعـــالج  زائروهـــا 

الصحية النفسية واأللعاب الجسمانية.

ال مجال للشعور بالضجر



} واشــنطن – أكدت شركة أبل شراءها ”دسك 
كونكت“ وهي شـــركة ناشـــئة صاحبة تطبيق 
وركفلو الذي يتيح لمستخدمي هواتف آيفون 
وأجهـــزة آيباد اللوحية وســـاعة أبـــل أتمتة 

المهام.
وعلـــى عكس الصفقـــات المماثلة ال تعتزم 
أبـــل إيقاف التطبيق، بل قامت بإتاحته مجانا 
على متجر آب ستور بعد أن كان يتوفر بسعر 

33 دوالرا.
كما كشـــفت الشـــركة األميركية في الفترة 
األخيـــرة عن مجموعة مـــن التقنيات الجديدة 
التي ســـتميز هواتفها في المســـتقبل. وتأتي 
هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشـــركة األميركية 
فبراير الماضي عن موعد مؤتمرها الســـنوي 

للمطورين ”دبليو دبليو دي سي 2017“.
وســـيعقد المؤتمر فـــي الفتـــرة بين 5 و9 
يونيو من هذا العام في ســـان خوسيه بمدينة 
كاليفورنيـــا األميركية داخل مركـــز مؤتمرات 
ماكنري، علما وأن تســـجيل المشاركين سوف 

يبدأ في الـ27 من مارس الحالي.

مـــن  اآلالف  يحضـــر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مطوري أبل، ال ســـيما وأن الشـــركة ســـتعمد 
خالل هـــذا الحدث علـــى اســـتعراض ميزات 
برامجها الجديدة وتقوم أيضا بمعاينة أحدث 
إصـــدارات نظام ”أي أو إس“ و“ماك“ والعديد 

من البرامج األخرى.
ولتحســـين صورتهـــا بعد ما تم الكشـــف 
عن سلســـة مـــن التفجيرات آليفـــون 7 تطرح 
أبل نســـخة خاصة باللون األحمر من هاتفيها 
الذكييـــن آيفـــون 7 وآيفون 7 بلـــس، وذلك في 
إطار شـــراكة تمتد لعشر ســـنوات مع منظمة 
أحمـــر التـــي تتعاون مع شـــركات عـــدة لبيع 
منتجات باللون األحمر يعـــود ريع جزء منها 

إلى مكافحة فيروس اإليدز.
وقالت الشـــركة األميركية العمالقة بمجال 
التقنية في بيان إن ”هذا يعطي العمالء طريقة 

لم يســـبق لها مثيل للمســـاهمة في الصندوق 
العالمـــي وجعـــل العالم أقرب إلـــى جيل خال 
من اإليدز“. وأضافت أن النســـخة الحمراء من 
هواتف آيفون متاحة للطلب عبر اإلنترنت وفي 
المتاجر حول العالم منذ يوم 24 مارس 2017.

كما أن أبل بدأت خطوات جادة في االعتماد 
علـــى تقنيـــة الواقـــع المعـــزز فـــي منتجاتها 
المســـتقبلية ســـواء بإضافة مميـــزات تعتمد 
على هذه التقنية في الجيل المقبل من هواتف 
آيفون الذكية أو بإطالق نظارات خاصة تعمل 

بهذه التقنية.
وكشـــف تقرير لوكالة بلومبيرغ اإلخبارية 
أن الشركة كّونت فريقا يضم خبرات سبق لها 
العمل فـــي تطوير وصناعة منتجـــات للواقع 
المعزز واالفتراضي، ســـواء أشـــخاص عملوا 
فـــي شـــركة أوكلـــوس أو فـــي تطويـــر نظارة 
هولولينـــس لصالـــح مايكروســـوفت بجانب 
مهندســـين متخصصيـــن فـــي المؤثـــرات من 

هوليوود.
وأشـــارت بلومبيـــرغ في تقريرهـــا إلى أن 
أبل دعمت هذا الفريـــق بتقنيات وعناصر من 
شـــركات اســـتحوذت عليها خالل الســـنوات 
القليلـــة الماضية، ومنها شـــركات متخصصة 
في مجـــاالت صناعـــة معدات الواقـــع المعزز 
وتطويـــر األلعاب ثالثية األبعـــاد، وبرمجيات 

الواقع االفتراضي.
وأكـــدت أن فريـــق أبل يعمل علـــى تطوير 
عـــدة منتجـــات تعتمـــد علـــى تقنيـــة الواقع 
المعزز ومنها نظـــارات رقمية يمكن توصيلها 
الســـلكيا بهواتف آيفون، وهي الهواتف التي 
ســـتقوم ببـــث محتوى مثل األفـــالم أو مقاطع 
الفيديـــو أو الخرائـــط علـــى هـــذه النظارات، 
هذا ويعمـــل الفريق كذلك علـــى تقنيات يمكن 
دمجها في هواتف آيفون التي ســـيتم طرحها 
مســـتقبال. وأضافت بلومبيـــرغ أن أبل تضع 

فـــي اســـتراتيجيتها تطوير محتوى مناســـب 
لمنتجـــات الواقـــع المعزز التي ســـتطرحها، 
إضافة إلى توفيـــر هذه المنتجات بمواصفات 
تقنيـــة مناســـبة لضمان عمـــل التقنيـــة دون 
مشـــاكل، ومنها نظام تشـــغيل خاص للنظارة 
وبطاريـــات عالية الســـعة في هواتـــف آيفون 
للتغلب على اســـتهالك الطاقة العالي المتوقع 
عند اتصـــال النظارة مع الهواتـــف، وكل ذلك 
إلى جانب طرح هذه المنتجات بسعر مناسب 

لضمان انتشارها.
ويـــرى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبـــل أن تقنية الواقع المعزز ســـتحقق نجاحا 
أكبر من تقنية الواقع االفتراضي، وأنها تقنية 
يمكن االعتماد عليها من قبل شركته للسيطرة 

على سوق المنتجات الذكية.
يذكر أن المحلل المعروف عنه دقة توقعاته 
بشـــأن أبل مينج شـــي كو كان قـــد أكد أن أبل 
تعتزم التوســـع مســـتقبًال في استخدام تقنية 
الواقع المعـــزز وذلك بدمجها مـــع الكاميرات 
الخلفيـــة في مجموعة من هواتـــف آيفون إلى 
جانب الكاميرات األمامية، لتعتمد الشركة على 
هذه التقنية لتقوي موقف أجهزتها في السوق 

أمام الهواتف العاملة بنظام أندرويد.
تجدر اإلشـــارة إلى أن أبل تعتزم الكشـــف 
عـــن آيفـــون 8 مـــع هاتفيـــن آخرين فـــي وقت 
الحق هـــذا العام، وهـــو الهاتـــف المنتظر أن 
يضم شاشـــة بقياس 5.8 بوصة من نوع أوليد 
وبكثافة بكســـالت 520 بكسل لكل بوصة، وأن 
يدعـــم بتقنيـــة الشـــحن الالســـلكي وأن يزود 

بهيكل زجاجي نحيف الحواف.
ونشر موظف ســـابق في شركة أبل صورة 
بعنـــوان ”آلـــة معاينـــة آيفـــون“ وهـــو جهاز 
يســـتخدم لصيانة هواتف آيفون مباشـــرة في 
متجر أبل بحســـب مذربورد، مـــع العلم أن آلة 
معاينـــة آيفون توجـــد في جميـــع متاجر أبل 

الرســـمية، ولكن الذين يعلمون بوجودها قلة. 
وقـــال المصدر إن اســـتخدام هذه األجهزة بدأ 

بعد إصدار هاتف آيفون 5 إس.
وقال الموظف الســـابق في أبل ”تبدو هذه 
اآللة الخرقاء الكبيـــرة كما لو أنها جمعت في 
الفنـــاء الخلفـــي“. ووفقا لـــه كان يجب ضبط 
اآللـــة لمـــدة نصف ســـاعة تقريبا قبـــل القيام 
بإصـــالح الهاتف الذكـــي باإلضافة إلى وجود 
ســـائل خطيـــر داخل اآللـــة ينبغي اســـتخدام 
قفـــازات لنقله. ويمكن للجهاز معاينة الكاميرا 
والشاشـــة وكذلـــك إصالح الماســـح الضوئي 

وقارئ البصمات.
الجديـــر بالذكر أن هذه الميزة غير متوفرة 
لـــدى المتاجـــر غير الرســـمية وبهذا الشـــكل 
تكون الشـــركة قد احتكرت أنواعـــا معينة من 

إصالحات آيفون.
وكشـــفت شركة أبل عن جهاز آيباد الجديد 
الـــذي يأتي بدون مســـّمى إضافي ويحل محل 

الجهاز آيباد إير 2.
وأزاحت الشـــركة النقاب عن كليبس وهو 
تطبيـــق جديد قالت إنه ”يقـــدم للجميع طريقة 
مرحة وســـهلة إلنشـــاء فيديوهات معبرة على 

أجهزة آيفون وآيباد“.
وأوضحت أبل في بيـــان ”يتميز التطبيق 
بتصميم فريـــد يجمع مقاطع الفيديو والصور 
والموسيقى لتصبح فيديوهات في قمة الروعة 
تمكن مشاركتها مع األصدقاء بواسطة تطبيق 
الرسائل أو على إنستغرام أو فيسبوك وغيرها 

من وسائل التواصل االجتماعي الشائعة“.
تســـمح  ميـــزة  أيضـــا  كليبـــس  ويقـــدم 
للمســـتخدمين بإنشـــاء عناويـــن ونصـــوص 

متحركة باستخدام صوتهم فقط. 
كما يسمح لهم بإنشاء فيديوهات بمقاطع 
متعددة على آيفون أو آيباد من دون استخدام 

جداول زمنية أو مسارات أو أدوات تعديل. 

ضـــم معرض ســـيبت  } هانوفــر (ألمانيــا) – 
معـــرض  أكبـــر  يعـــد  الـــذي  التكنولوجـــي 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات في العالـــم وانتظم 
بمشـــاركة أكثر مـــن 3000 جهـــة عرضة من 70 

دولة أحدث المنتجات الرقمية.
وكانت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
افتتحت هذا المعرض تحت شـــعار ”االقتصاد 
الرقمي ال نهاية له“ يوم 19 مارس الحالي رفقة 
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إذ أن اليابان 
هي ضيف شرف النسخة الحالية من المعرض 
في مدينة هانوفـــر واختتمت فعالياته يوم 24 

من نفس الشهر.
وقالت ميركل في ســـاحة المعرض موجهة 
حديثهـــا إلـــى قطـــاع الصناعـــة ”إن إشـــراك 
الماليين من الناس في العصر الجديد للرقمنة 
لن تنجزه السياســـة وحدها“، مشـــيرة إلى أن 

األمر يتعلق ”بماليين الناس“.
واعترفـــت ميركل بأن أوروبا بطيئة للغاية 
فـــي مجـــال الرقمنـــة ”28 دولـــة عضـــوا (في 
االتحاد األوروبي) يتعين عليها بطبيعة الحال 
استخدام قدراتها (لهذا الغرض)، لكننا نشعر 
أن الســـرعة عالية في العالم ولدينا صديقتنا 

اليابان التي استفادت من هذه السرعة“.
وتابعـــت ”إن الرقمنة تؤثر على اقتصادنا 
بقوة شديدة أكثر من أي شيء آخر“، الفتة إلى 
أن الرقمنة تفتح بابا على عالم آخر لالقتصاد 
والعمـــل واالســـتهالك. وأضافـــت ”إن تحليل 
كميات هائلة من البيانـــات يتيح نموذج عمل 
جديدا، ومنتجـــات يتّم تصميمهـــا بدقة وفقا 

لرغبات العمالء“.

ويسعى المعرض هذا العام لجعل التحول 
الرقمي بصفة خاصة قابال للمعايشة من خالل 
أمثلة ملموسة، إذ يعتزم عرض تقنيات جديدة 
هذا العام مثل روبوتات أو طائرات دون طيار 

في أمثلة تطبيقية ملموسة.
واســـتمر المعرض لمدة خمســـة أيام قدم 
خاللهـــا تقنيات جديدة مثل كيفية اســـتخدام 
الروبوتـــات والطائـــرات غيـــر المأهولـــة في 
النمـــاذج التطبيقيـــة. وهيمنـــت االختراعات 
اليابانيـــة على منصات معرض ســـيبت 2017 

من خالل مجموعة من الروبوتات التي تحاكي 
عمل البشـــر وألعاب صغيرة مبتكرة وسيارات 

ذاتية القيادة.
وأوضحـــت اليابان أنها تطمح عبر تطوير 
الـــذكاء االصطناعي إلـــى تصنيـــع روبوتات 
تحاكـــي البشـــر، وقد طرحت خـــالل المعرض 
نموذجـــا لروبوت يمكنه التعـــرف على وجوه 
البشـــر، باإلضافة إلى أن قدرتـــه على التعامل 
مع أصدقائه أفضل من معاملته للغرباء. ويرى 
مصممـــوه أن هـــذه الخاصيات تســـاعد على 

توظيف مثل هذا الروبـــوت في مراكز العناية 
بكبار السن أو في الفنادق.

وقد انتشـــرت الهيـــاكل الروبوتية في كل 
ركن من أركان المعرض فمنها ما هو مخصص 
لزيادة كفاءة األجســـام البشرية ومنها ما هو 

مصنوع لتعويض األعضاء المبتورة.
وكانت الســـيارات ذاتية القيـــادة من أبرز 
المنتجات اليابانية المعروضة، وقدمت شركة 
ميتسوبيشي خرائط ثالثية األبعاد دقيقة جدا 

تضم كل الشوارع اليابانية.
وكشـــفت شـــركة فوجيتســـو عن الب توب 
جديد بشاشة قياس 13 بوصة ووزن 920 غراما 

فقط، وذلك خالل مشاركتها في المعرض.
وأوضحـــت الشـــركة اليابانيـــة أن جهاز 
اليف بوك يو 937 الجديد الذي يأتي في جســـم 
مصنوع من المغنيسيوم يمتاز بماسح ضوئي 
لبصمـــة األصابـــع إلى جانب ماســـح ضوئي 
لرصد أوردة اليـــد بدون تالمس باإلضافة إلى 

قارئ البطاقات الذكية.
وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز 
الـــالب توب الجديد على معالج إنتل كور أي 7 
من الجيل السابع كابي الك مع أقراص الحالة 
الساكنة إس إس دي، وتروج الشركة اليابانية 
لجهازهـــا الجديد الذي ال يتجاوز ُســـمكه 1.6 
ســـنتمترا من خالل تزويـــده بتقنية آل تي أي 

ومنفذ إتش دي أم أي.
وأشـــارت إلـــى أن فتـــرة تشـــغيل بطارية 
الـــالب توب تمتد إلى 11 ســـاعة ومـــن المقرر 
طرح جهاز في األســـواق العالميـــة في أبريل 

القادم.
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السعي الدائم إلى مفاجأة المستخدمين

الروبوتات حاضرة بقوة

ــــــذي تعمل فيه شــــــركة أبل  فــــــي الوقت ال
على تعزيز مكانة مطوريها أثناء مؤتمرها 
الســــــنوي للمطورين ”دبليو دبليو دي سي 
2017“ وذلك من خالل إطالق مجموعة من 
أحــــــدث البرمجيات، ال تنفــــــك العديد من 
التقارير اإلخبارية تنشــــــر تسريبات حول 
الشركة وخصوصا حول هاتف آيفون 8 
ــــــب التركيز على حوادث التفجير  إلى جان

التي تعلقت بآيفون 7.

فريق أبل يقدم نظارات رقمية 

يمكن توصيلها السلكيا 

بهواتف آيفون لبث محتوى 

مثل األفالم على هذه النظارات، 

ويعمل الفريق على تقنيات 

يمكن دمجها في هواتف آيفون 

املستقبلية

} طــــورت شــــركة أميركية ما أســــمته بأول 
ســــاعة ذكية مــــزودة بمركز تنبيهــــات يعتمد 
على الذكاء االصطناعي ومتوافقة مع نظامي 
التشــــغيل الرئيســــيين أندرويد وآي أو إس 
معا في آن. وتتميز الساعة التي أطلق عليها 
اســــم داغادام باحتوائها على مركز تنبيهات 
ذكي يسمى داغادام هب ُيحلل ويتعلم الطرق 
التــــي يتفاعل بها المســــتخدم مع التنبيهات 
واإلشــــعارات القادمة مــــن التطبيقات ليقوم 
تفضيــــالت  حســــب  وتصنيفهــــا  بترتيبهــــا 

المستخدم وعاداته اليومية. 
وتضم الساعة ميزة تسمح بتبادل جهات 

االتصال ومعلومات.

} تعتزم شركة غوغل إطالق تطبيق ”فاميلي 
لينــــك“ قريبــــا والــــذي يتيح لآلبــــاء إمكانية 
التحكم في الهواتف الذكية الخاصة بأبنائهم 
الصغار، وليــــس فقط مراقبتهــــم، بل يتمكن 
اآلبــــاء من اختيار التطبيقات المتاحة لهم أو 

حظر البرامج غير المناسبة ألعمارهم. 
ويتمكن اآلباء عــــن طريق تطبيق فاميلي 
لينــــك من معرفة الوقت الــــذي يقضيه األبناء 
في اســــتعمال الهاتف الذكــــي، باإلضافة إلى 
إمكانية ضبط مدة االستعمال اليومي بشكل 
مســــبق، وإذا تم تجاوز هــــذه المدة فإنه يتم 

حظر استعمال الهاتف الذكي. 

} أعلنت شركة نينتندو عن إطالق لعبة سوبر 
ماريو رن الشـــهيرة لألجهزة الجوالة المزودة 

بنظام تشغيل غوغل أندرويد.
وأشـــارت الشـــركة اليابانيـــة إلـــى طرح 
تحديـــث جديـــد مـــن لعبـــة ســـوبر ماريو رن 
لألجهزة الجوالة المزودة بنظام تشـــغيل أبل 

آي أو إس.
وكانت شـــركة نينتندو قامت في ديسمبر 
2016 بإطالق لعبة ســـوبر ماريـــو رن للهاتف 

الذكي آيفون والحاسب اللوحي آيباد.

} أعلنت شـــركة ســـوني عن إطـــالق هاتفها 
الذكي إكســـبيريا آل 1 الجديـــد المزود بتقنية 
آل تـــي أي ونظام تشـــغيل غوغـــل أندرويد 7 
(نوغا). ويشـــتمل الهاتـــف الجديد على ثالثة 
أوضاع لتوفير الطاقـــة باإلضافة إلى برنامج 
ســـمارت كلينر الذي يقوم في الخلفية بإغالق 
التطبيقات غير المســـتخدمة وحذف البيانات 

غير الضرورية.
وأعلنـــت الشـــركة اليابانيـــة عـــن إطالق 
الهاتف الذكي إكســـبيريا آل 11 الجديد باللون 
األبيـــض واألســـود والـــوردي في األســـواق 

اعتبارا من يونيو القادم.

} أطلقــــت شــــركة بالكبيري تطبيقــــا جديدا 
يســــمح للمســــتخدمين بأن يقومــــوا بحجب 
الرؤية عن شاشتهم بالنسبة إلى من حولهم.

ويتيح التطبيق الجديد إمكانية أن يقوم 
المســــتخدم باختيار مســــتوى إظالم شاشة 
هاتفه بحيــــث ال يتمكن من يقف حوله من أن 
يــــرى معه ما يقوم به على الهاتف إلى جانب 
أن هنــــاك إمكانية أن يقوم بتحديد مســــاحة 
معينــــة تتيح الرؤيــــة له، تتحــــرك مع حركة 
أصابعه على الشاشــــة، وبالتالي ســــيتحكم 
فــــي أي مــــكان من شاشــــة هاتفــــه تمكن  من 

خاللهاالرؤية بوضوح.

   جديد التكنولوجيا



} واشــنطن – تـــرى مجموعـــة مـــن األطبـــاء 
العضليـــة  اللياقـــة  تماريـــن  أن  والمدربيـــن 
والهوائيـــة تعد أفضل التدريبات التي ينصح 
بها من يعانون من أمراض بالقلب والسكري، 

ال سيما من النوع الثاني.
ويصف مدربو التمرينات الرياضية بأنها 
أفضـــل األدويـــة للقلـــب المريـــض ولمرضى 
السكري ويعتبرونها عنصرا أساسيا للحفاظ 

على جسم سليم وخال من األمراض.
وتوصـــي ”وصفة للتمرينـــات الرياضية“ 
التي أصدرتها جمعية القلب األميركية بإجراء 
توليفـــة من تماريـــن األيروبيـــك الهوائية مع 
تمارين التدريب على رياضة تقوية العضالت. 
وتعتبـــر هـــذه التوليفة أعظـــم توليفة لتقوية 

القلب.
وتبـــدو هـــذه االســـتراتيجية المزدوجـــة 
ناجعـــة، فتمرينـــات اآليروبيـــك والمشـــي أو 
الســـباحة تقّوي القلب والرئتين والعضالت. 
وهي تساعد أيضا في ضبط ضغط الدم وسكر 
الـــدم، كما أنها تحافظ على مرونة الشـــرايين 
وهـــي حيويـــة إلنقـــاص وزن الجســـم الزائد 

وتقليل حجم الدهون الكبيرة فيه.

أما تمرينات القوة وهـــي تمرينات للياقة 
العضلية فإنها تســـاعد العضالت على حسن 
االســـتجابة لألنســـولين، الهرمون الذي يقود 
سكر الدم إلدخاله في الخاليا. وممارسة جولة 
واحدة من التمارين العضلية والهوائية يمكن 
أن تجعـــل الخاليـــا ”تنصت أو تســـتمع“ إلى 
األنسولين أفضل لفترة تمتد من 12 ساعة فما  

أكثر.
وبمقدور أغلب المصابين بالسكري البدء 
ببرنامج للمشـــي دون الحاجـــة إلى إجراء أّي 
اختبار لحاالتهـــم. ولكن ولكي يكون المريض 
في حالـــة آمنة، فإن جمعية القلـــب األميركية 
توصي بإجراء اختبار للمشـــي على الدواسة 
الكهربائيـــة إن كان الشـــخص خامـــال وكانت 
لديه حالة مشّخصة لمرض في القلب أو مرض 
في الشـــرايين المحيطة أو مرض في األوعية 
الدموية أو أنه يعانـــي في بعض األحيان من 
آالم في الصدر أو من صعوبة التنفس أحيانا 
دون ســـبب واضح أو ألنه يرغب في االنخراط 
فورا في برنامج تمرينات رياضية شديدة. أما 
جمعية الســـكري األميركية فقد وســـعت هذا 

النطـــاق من اإلجراءات ليشـــمل إجراء اختبار 
لإلجهاد على كل شخص أصيب بالسكري قبل 

10 سنوات أو أكثر.

محاذير التمارين الرياضية

ينبغي علـــى المصابين بالســـكري الحذر 
أكثر من غيرهم من التمرينات، فقد يشكل سكر 
الدم خطـــرا كبيرا على بعض المصابين. وفي 
ما يلي بعض النصائح حول سالمة التمرينات 

الرياضية لمرضى السكري:
[ إن كنـــت مـــن المبتدئيـــن فـــي إجـــراء 
التمرينات الرياضيـــة ابدأ بالتمارين الخفيفة 
مثل المشـــي والســـباحة أو ركـــوب الدراجة 
الهوائية. ثم قم بزيادة فترة تمريناتك اليومية.

[ أفضل أوقات التمرينات يكون بعد مرور 
نحو ســـاعة على تناول الطعـــام عندما يكون 

مستوى سكر الدم أكثر قليال.
[ قس ســـكر الدم قبـــل التمرينات وبعدها 

لكي تتعرف على مدى استجابة جسمك لها.
[ تأكد مـــن راحة قدميك فـــي الحذاء لكي 
تتوقـــى حدوث أّي  تقرحـــات فيهما. وإن كنت 
تعانـــي من ألم في عصـــب أو ال تحس بألم في 
عصـــب، أي حالة ”اعتالل األعصـــاب“، حاول 
االبتعاد عن التمرينات التي تسبب التقرحات 

أو الكسور الصغيرة.
[ إن تعرضت واحدة من عينيك أو كلتاهما 
إلى حاالت غير طبيعية في أوعيتهما الدموية 
مثل حالة اعتالل الشـــبكية السكري ابتعد عن 
رفع أثقال ثقيلـــة أو إجراء أّي تمرينات تؤدي 
إلى زيادة مفاجئة في ضغط الدم التي قد تقود 
إلـــى حدوث نزيف في العيـــن. أما رفع األثقال 
الخفيفة فهو مسألة مقبولة؛ فقط ال تتوقف عن 

التنفس عند رفع تلك  األثقال.
[ تـــزود بالماء والمأكـــوالت الخفيفة عند 
إجراء التمرينـــات الرياضية. ومن  المأكوالت 
المهمـــة تلـــك الغنيـــة بالكربوهيـــدرات التي 
يمكنها زيادة ســـكر الـــدم الذي قد يهبط كثيرا 

أثناء التمارين وبسرعة.
[ ارتـــِد ســـوارا أو قالدة مـــع عالمة طبية 
للتعريـــف بحالتـــك بأنـــك مصاب  بالســـكري 

لحاالت الطوارئ. 

أنواع التمرينات وفترات إجرائها

[ من هـــذه التمرينـــات نجد: المشـــي أو 
التمرينـــات الخفيفة األخـــرى: يكون ذلك لمدة 
تتـــراوح ما بيـــن ثالثة وســـبعة أيـــام لفترة 
تصـــل إلـــى 1500 دقيقة في األســـبوع. وبينت 
دراســـة أميركيـــة حديثة أن المشـــي الخفيف 
أو متوســـط السرعة لمدة 15 دقيقة بعد تناول 

الوجبة بنصف ساعة يساعد في الحفاظ على 
ســـكر الدم ضمن الحـــدود الطبيعية، ويحمي 
من االرتفـــاع الحاد بمســـتوياته بعد الوجبة 

وخاصة لدى المتقدمين بالعمر.
وشـــملت هذه الدراســـة التي نشـــرت في 
دوريـــة العنايـــة بداء الســـكري على عشـــرة 
مشـــتركين أعمارهم فوق الســـتين عاما ممن 
ال يشـــكون من داء الســـكري. ولكن مستوياته 
مرتفعـــة قليًال لديهم، حيث تمت مراقبة ســـكر 
الدم لديهم على مدار الساعة سواء لم يقوموا 
بأّي جهد أو بعد المشـــي لمـــدة 45 دقيقة إما 
في الصباح أو بعد الظهر، أو المشي لمدة 15 
دقيقة بعد تناول الوجبة بنصف ساعة. وتبين 
أن المشـــي لمدة ربع ساعة بعد الوجبة كان له 
التأثيـــر األكبر على ضبط ســـكر الدم وخاصة 
في الفترة الممتدة لثالث ساعات بعد الوجبة.

وأوضح الباحثون أن أهمية هذه الدراسة 
تكمن في أن مســـتوى ســـكر الـــدم يرتفع بعد 
الوجبة بشكل حاد. وهذا ال يعتبر مشكلة لدى 
الشـــباب األصحاء، حيث يستطيع األنسولين 
ضبط ســـكر الدم عبـــر إدخاله إلى األنســـجة 
العضليـــة والكبد وتخزينه فيهـــا، لكن كفاءته 
تنخفـــض مع العمر مّما يمكن أن يســـبب بقاء 
مســـتوياته مرتفعة. وما وجدته هذه الدراسة 
يســـاعد في ضبط سكر الدم من دون استعمال 
األدوية وبمجهود أقل مما يناسب كبار السن.

وبينت دراسة يابانية نشرت قبل أشهر أن 
المشـــي الخفيف بعد ساعة من تناول الوجبة 

الدســـمة يخفف من االرتفاع الحاد بمستويات 
بالشحوم الثالثية في الدم.

من جهـــة أخرى يجب االنتباه لعدم الخلط 
بيـــن نتائج هـــذه الدراســـة إذ أنهـــا تقتصر 
على المشـــي لمدة قصيرة وبسرعة متوسطة 
وتســـتهدف كبار السن بشـــكل أساسي، وبين 
المشي السريع أو التمارين الرياضية الشديدة 
والطويلة والتي ينصح بإجرائها بعد الوجبة 
بـ3-4 ســـاعات وذلك للتقليل من االضطرابات 
الهضمية ألن الجهد العضلي الشـــديد ســـواء 
بســـبب المشي السريع أو التمارين الرياضية 
يحّول الدم نحـــو العضالت مّما يحرم األمعاء 
منـــه، وهـــذا يؤثر بشـــكل كبير علـــى الهضم 
وامتصـــاص األغذيـــة ويتســـبب بالتقلصات 
والتشنجات المعوية والمغص وسوء الهضم.
يذكـــر أن هنـــاك الكثير مـــن العوامل التي 
تزيد من االضطرابات الهضمية بعد التمارين 
الرياضية ومنها العمر والجنس، إذ أن صغار 
الســـن والنســـاء أكثـــر عرضـــة لالضطرابات 

الهضمية بعد الرياضة. 
كما يعتبر تناول األطعمة الغنية باأللياف 
والقهوة والمشروبات التي تحتوي على كمية 
كبيرة من السكر ونقص كمية الماء المتناولة 
عوامل محرضة لالضطرابات الهضمية بسبب 

الرياضة.
[ الهرولـــة أو التمارين الرياضية األشـــد: 
وتكون لمدة ثالثة أيام في األسبوع لفترة تصل 

في مجموعها إلى 900 دقيقة في األسبوع.

[ رفـــع األثقـــال أو تمرينـــات ”المقاومة“ 
الرياضيـــة: هذه التمرينـــات تقوي العضالت 
مثل آالت رفع األثقال، وممارســـتها تكون لمدة 

ثالثة أيام في األسبوع.
يقـــول الدكتور إنغو فروبـــوزه من المعهد 
األلماني للتأهيل الرياضي في جامعة كولونيا 
”إذا بقي المرء دون حركة فهذا يعني أن نســـبة 
الســـكر في دمه ترتفع إلى معدالت عالية جدًا، 
وذلـــك ألن الجســـم يبقى متوتـــرًا والطعام لم 

ُيهضم بصورة جيدة“.
ونصح خبراء المعهـــد األلماني بضرورة 
ممارســـة الحد األدنـــى من النشـــاط كصعود 
الـــدرج بدال مـــن المصعـــد أو المشـــي وذلك 
لتفادي أمراض السكري والسمنة. كما خلص 
باحثـــون أميركيون، بناء علـــى تحليلهم، إلى 
أن الجلـــوس بال نشـــاط لفتـــرات طويلة جدا، 
أي أكثـــر مـــن 10 ســـاعات يوميا، هـــو وحده 
المرتبـــط بزيادة خطر اإلصابة بأزمة قلبية أو 
جلطة دماغية أو الوفاة نتيجة أمراض متصلة 

بالقلب.
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تدريب العضالت يحسن مرونتها واستجابتها لألنسولني

لياقة

يختلف شــــــكل التمارين وحّدتها وفق خصوصيات كل جســــــم ومدى قدرته على التجاوب 
مــــــع التدريب دون اإلصابة بأّي أذى أو إجهاد، فالرياضة التي تتوافق مع صاحب القلب 
السليم، مثال، ال تتماشى مع من يواجه بعض الصعوبات في التنفس وفي الشرايين وفي 

عضلة القلب نفسها.

المشي من أكثر الرياضات سالمة لكل األعمار

جولة واحدة من التمارين العضلية 

والهوائية يمكن أن تجعل الخاليا 

تتجاوب أكثر مع األنسولني لفترة 

تمتد من 12 ساعة فما  أكثر

أفضل أوقات التمرينات يكون 

بعد مرور نحو ساعة على تناول 

الطعام عندما يكون مستوى 

سكر الدم أكثر قليال

} لنــدن – أكد باحثـــون أن التمارين الرياضية 
بريئـــة مـــن التهـــاب المفاصـــل وأنهـــا آمنة 
وضروريـــة لتخفيف اآلالم شـــرط ممارســـتها 

باعتدال وانتظام.
قارنـــت إحـــدى الدراســـات بيـــن 284 من 
الرياضيين العدائين األشـــداء مع 156 من غير 
العدائين ولم تجد سوى دالئل ضئيلة على أن 
التمارين تتسبب في حدوث التهاب المفاصل.
وبعد فترة 21 ســـنة مـــن المتابعة ظهر أن 
العدائين لم يتعرضوا إال إلى قليل من اإلعاقة 
العضلية العظمية الملموسة مقارنة باآلخرين 

الخامليـــن، كما تمتع العـــداؤون بمعدل 
وفيات يقل بنسبة 39 بالمئة.

البحـــث يؤكد نتائج  وهذا 
دراســـات ســـابقة أشارت إلى 
ال  الســـابقين  العدائيـــن  أن 

تظهـــر لديهـــم حـــاالت التهاب 
المفاصل في أرجلهم بشكل أكثر من 

السباحين الســـابقين. وغالبا ما توصف 
المصابين  لألشـــخاص  الرياضية  التماريـــن 

بالتهاب المفاصل.
عام 2005 راجع باحثون بريطانيون نتائج 
13 من التجارب الســـريرية العشـــوائية التي 
قارنت ما بين تأثير رياضة المشـــي ورياضة 
تقوية العضالت وبين تأثير العالج التقليدي 
دون تمارين على المصابين بالتهاب المفصل 

العظمي في الركبة.
وظهر أن المشـــي وتقوية العضالت آمنان 

وفّعـــاالن ألنهما قلال من األلـــم ومن اإلعاقة. 
و2007   2006 عامـــي  وفـــي 
أفـــاد باحثـــون مـــن بريطانيا 
وهولنـــدا أن برنامج التمارين 

المتدرجة آمن وفعال للمصابين بالتهاب في 

مفصـــل عظم الحوض أو عظم الركبة. وأثبتت 
الدراســـات الطبيـــة التي أشـــرفت عليها كلية 
هارفـــارد األميركيـــة أن التماريـــن الرياضية 
آمنة وفعالة في تقليل آالم وخشونة المفاصل 
وتحّسن من مدى حركة المفصل. كما أن معظم 
التهابات المفاصل والخشونة تأتي من زيادة 
الوزن، وممارســـة الرياضة سوف تقلل الوزن 

على المفاصل وتقلـــل الضغـــط 
عدم وعلى الجانب  اآلخر 

سة  ر مما
الرياضة 

يؤدي إلـــى تفاقم الحالـــة المرضية. وأفادت 
دراســـة علمية حديثة أن ممارســـة الرياضة 
تقلل من التهاب مفاصل الركبة وآالمها لمدة 
ســـتة أشـــهر لألشـــخاص الذين يعانون من 

هشاشة العظام.
الباحثـــون، بقيـــادة مارتن فان  وأوضح 
ديريـــش أســـتاذ العظـــام والروماتيـــزم في 
أمســـتردام بهولنـــدا، أنـــه تم نشـــر العديد 
من الدراســـات التـــي تؤكد فوائـــد التمارين 
الرياضيـــة آلالم التهـــاب المفاصـــل بســـبب 
الغضـــروف  وانهيـــار  العظـــام  هشاشـــة 
المفصلي مع مرور الوقت الذي يســـبب األلم 
والتورم وانخفـــاض الحركة عادة في اليدين 
والركبتيـــن والوركيـــن أو العمـــود الفقري. 
وأشار الباحثون إلى أن الوزن الزائد والتقدم 
في السن يزيدان من خطر هشاشة العظام 
الـــذي يصيـــب أكثر مـــن 50 
مليونـــا مـــن البالغين في 
الواليـــات المتحدة وفقًا 

لمراكـــز الســـيطرة على األمـــراض والوقاية 
منها.

ولتأكيـــد نتائج الدراســـة قـــام الباحثون 
بتحليل بيانات أكثر من 55 دراسة بشكل عام. 
ووجـــدوا أن برامج التدريب خّفضت بشـــكل 
ملحوظ من األلم وحســـنت من وظيفة الركبة 

مباشرة بعد العالج.
ووجـــد الباحثون خـــالل الدراســـة التي 
اســـتمرت علـــى مدى 6 أشـــهر أن ممارســـة 
الرياضـــة مثـــل المشـــي تخفـــض مـــن آالم 
الركبـــة وفقًا للتقرير الذي نشـــر في الدورية 

البريطانية للطب الرياضي.
 وأضـــاف الباحثون أن فوائـــد الرياضة 
تشـــابه فوائد األدوية لكـــن دون آثار جانبية 
وفقًا لما صدر عبـــر الموقع الطبي األميركي 

”هيلث نيوزماكس“.
وأكد أطباء إمكانية اســـتفادة كبار السن 
مـــن مزاولة رياضة المشـــي لمـــدة 45 دقيقة 
أسبوعيا في تخفيف حدة ما يعانونه من آالم 

التهاب المفاصل.
فقـــد توّصلـــت نتائـــج بحثهـــم إلـــى أن 
المشـــاركين الذين حققوا الحد األدنى من 45 
دقيقة من النشـــاط البدني المعتدل مثل 
المشي السريع أسبوعيا شهد 80 بالمئة 
منهـــم تحســـنا ملموســـا ومحافظة على 

الكفـــاءة الوظيفية للمفاصل في المســـتقبل 
مقارنـــة بالوضـــع قبل عامين بيـــن المرضى 
الذيـــن لم يشـــاركوا فـــي ممارســـة الرياضة 

بصورة منتظمة.
”نـــورث  جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  وأراد 
األميركيـــة تحديد ســـلبيات تدني  وســـترن“ 
مســـتوى النشـــاط الحركي في محاولة لحث 
الفئات األقل نشـــاطا على ممارســـة الرياضة 

لمدة 45 دقيقة أسبوعا.
كما أشاروا إلى أن الرجال والنساء الذين 
شاركوا في الدراســـة وانتظموا في ممارسة 
الرياضـــة تراجعت بين الثلـــث منهم أعراض 
التهاب المفاصل واســـتعادوا كامل القدرات 
الوظيفيـــة للمفاصـــل فـــي غضـــون العامين 
مؤكدين أن النشاط القليل أفضل من ال شيء.
واســـتخدم الباحثـــون جهـــاز التســـارع 
المتطـــور لرصـــد الحركـــة لقياس النشـــاط 
البدني بين 1600 بالغ في إطار مبادرة بحثية 
وطنية للكشـــف المبكر عن هشاشـــة العظام 

تصل الفخذ والقدمين.
يذكـــر أن التهاب المفاصل هو التهاب في 
غشـــاء المفاصل يتســـبب في حدوث درجات 
متفاوتة من األلم ويقيد حركة المريض، حيث 
يكون له تأثير على األنشـــطة الطبيعية التي 

يقوم بها الشخص. 
ويمكـــن أن يكـــون االلتهـــاب جرثوميًا أو 
ناتجًا عن ســـبب آخـــر معـــروف أو مجهول 
وقد يصيـــب مفصًال أو أكثر. يمكن أن يحدث 
التهـــاب المفاصل في أية مرحلة عمرية، وهو 
ُيعد أحد أكثر المشـــاكل الطبية شـــيوعًا في 
الواليـــات المتحدة، حيث يصيـــب واحدًا من 
كل ســـبعة أشـــخاص وثمة أكثر من 100 نوع 

من حاالت التهاب المفاصل.

التمارين الرياضية آمنة على المفاصل حتى وإن كانت مريضة

ل ب ه و ي
 ســـنة مـــن المتابعة ظهر أن 
رضوا إال إلى قليل من اإلعاقة 
الملموسة مقارنة باآلخرين  ة

تمتع العـــداؤون بمعدل 
بالمئة. 39 بة

ث يؤكد نتائج 
أشارت إلى  قة
ال  لســـابقين 

حـــاالت التهاب 
جلهم بشكل أكثر من 

ابقين. وغالبا ما توصف 
المصابين  لألشـــخاص  ضية 

ل.
جع باحثون بريطانيون نتائج 
الســـريرية العشـــوائية التي 
ثير رياضة المشـــي ورياضة 
وبين تأثير العالج التقليدي 
المصابين بالتهاب المفصل 

بة.
شـــي وتقوية العضالت آمنان 

ومن اإلعاقة. قلال من األلـــم
و2007  2006
مـــن بريطانيا
امج التمارين

فعال للمصابين بالتهاب في 

ل لو ى
عدم وعلى الجانب  اآلخر 

سة  ر مما
الرياضة 

ي ر م بهو م ر
من الدراســـات التـــي تؤكد فوائـــد التمارين 
الرياضيـــة آلالم التهـــاب المفاصـــل بســـبب 
الغضـــروف  وانهيـــار  العظـــام  هشاشـــة 
المفصلي مع مرور الوقت الذي يســـبب األلم 
والتورم وانخفـــاض الحركة عادة في اليدين 
والركبتيـــن والوركيـــن أو العمـــود الفقري. 
وأشار الباحثون إلى أن الوزن الزائد والتقدم 
السن يزيدان من خطر هشاشة العظام في
50 الـــذي يصيـــب أكثر مـــن
مليونـــا مـــن البالغين في 
الواليـــات المتحدة وفقًا 
ي ين ب ن ييو

لمراكـــز ا
منها.

ولتأكي
بتحليل بي
ووجـــدوا
بي ي ب

ملحوظ من
مباشرة ب
ووجـــ
اســـتمرت
الرياضـــة
الركبـــة و
ري

البريطاني
 وأضـ
تشـــابه فو
وفقًا لما ص
و ب

”هيلث نيو
وأكد أ
مـــن مزاو
أسبوعيا
التهاب الم
فقـــد ت
المشـــارك
دقيقة
المش
منهـــم

اتباع برنامج التمارين املتدرجة 

يعد آمنا وفعاال للمصابني 

بالتهاب مزمن في مفصل عظم 

الحوض أو عظم الركبة
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مرأة

ميزان القضاء بيد النساء: أحكام عادلة أم جائرة
القاضيات العربيات يحسمن جدل الحكم على جنسهن

} يعطـــي العالـــم العربـــي اليوم صـــورة أكثر 
إشـــراقا لمجتمعـــات الدول األخرى فـــي العالم 
بمشاركة نصف المجتمع في البّت في القوانين 
واتخـــاذ القرارات وفق ما يخـــدم الصالح العام 

ويحقق العدالة.
ويبـــدو أن فخر العراقييـــن بأول قاضية في 
العالـــم العربي لم يعـــد ذا تأثير في زمن أعيدت 
فيه نساء العراق إلى قرون التحجيب والتكميم 
تحت ســـطوة األحزاب الدينيـــة والطائفية، إال 
أن تعييـــن صبيحة الشـــيخ داود فـــي عام 1956 
كقاضية في محاكم بغداد سيظل تاريخا مشرقا 

وملهما لبقية المجتمعات.
وعندما نتحـــدث عن القاضيـــات العربيات 
تتبادر إلى الذهن أســـماء كثيرة عاشت في زمن 
كان فيه القضاء مبنيا على موروث ثقافي مليء 
باإلجحاف ضد المرأة، ولم يكن من السهل على 
النساء تحدي تفســـيرات رجال الدين للشريعة 
اإلســـالمية التـــي حالـــت دون اعتالئهن منصة 

القضاء لعقود طويلة.
ويعتـــّز التونســـيون بآمنـــة عويـــج المرأة 
األولى التي عكست في سنة 1968 أنظار النساء 
التونســـيات على ســـلك القضـــاء، فتمكنت من 
بعدهـــا جويدة جيجة من الجلـــوس فعليا على 
منصة القضاء وإصدار حكم في إحدى القضايا 
إال أن البعض من زمالئها الرجال حاولوا الكيد 
لها وحشـــد الرأي العام ضدهـــا، ولكن الرئيس 
الراحل الحبيـــب بورقيبة أنصفها فقال ”ُتعامل 
كما يعامل الرجال لها ما لهم وعليها ما عليهم“.
ويمـــر اليوم أكثر من نصف قرن على انتزاع 
أمينـــة عبدالـــرازق في عـــام 1961 لصفة قاضية 
بالمحكمـــة اإلقليمية بالربـــاط متحدية بذلك كل 
المســـاعي الرجعية المرتبطة بالنظرة الدونية 

لألنثى.
ويتباهـــى اللبنانيـــون بالقاضية جورجيت 
شـــدياق التي لم تســـتلم لإلقصاء الذكوري ضد 
جنســـها ونجحت في اعتالء منصة القضاء في 
عام 1969. فـــي حين لم يثر اســـم فريدة أبركان 
أّي حساســـيات في المجتمـــع الجزائري عندما 
تم تعيينهـــا قاضية بمجلس قضاء قســـنطينة 
فـــي عـــام 1969 ألن المجتمع الجزائـــري وقتها 
كان متفتحـــا ونجاح المرأة في هذا المجال كان 

بمثابة الفخر للجميع.
ويحفظ التاريخ اســـم إحسان محمد فخري 
بوصفها أول امرأة ســـودانية تعين قاضية في 

المحاكم الشرعية في عام 1965.
ودخلت المرأة الســـورية ســـلك القضاء في 
عـــام 1975 وكانت غادة مـــراد أول امرأة تتولى 

مهمة النائب العام للجمهورية السورية.
وبـــدأ الدخول الفعلـــي للمـــرأة اليمنية في 
مجال القضاء عام 1974، فيما جاء تعيين المرأة 
المصرية في سلك القضاء متأخرا بالمقارنة مع 
بقية الدول العربية حيث اختار مجلس القضاء 
األعلى المصري في عام 2003 المستشارة تهاني 
الجبالـــي لتكون أول قاضية في مصر وذلك بعد 
عقود من الجدل حول مدى شرعية اعتالء المرأة 

لمنصة القضاء.

جرعة عادلة

أما في فلســـطين فقد تم في عام 1996 تعيين 
قاضيتين واحدة بالمحكمـــة العليا وأخرى في 
محكمة الصلح، وفي ليبيا كانت رفيعة العبيدي 
وفاطمة البرعصي أولى النساء العامالت بسلك 
القضـــاء الليبي في عام 1989، فيما عينت األردن 

تغريد حكمت كأول قاضية في عام 1996.

وعينت البحرين منى جاســـم الكواري كأول 
قاضية فـــي عام 2006، وتبعتهـــا اإلمارات التي 
عينت خلـــود أحمد جوعـــان الظاهري كقاضية 
ابتدائيـــة من الفئـــة الثالثة في إمـــارة أبوظبي 
فـــي عام 2008، وكانت ســـلطنة عمـــان أول دولة 
خليجية تعيـــن 16 امرأة في منصب وكيل نيابة 

في عام 2004.
ولم يعد العمل في مجال القضاء حكرا على 
الرجل حتى في باكســـتان التـــي عينت بدورها 
أشـــرف جيهان كأول امرأة قاضية في المحكمة 
الفيدراليـــة اإلســـالمية فـــي عـــام 2013، وكانت 
المـــرأة الموريتانيـــة آخـــر الملتحقين بســـلك 
القضـــاء ففي عـــام 2014 تم تعييـــن أمامة بنت 
محمد ولد الشيخ سيديا كأول قاضية، فيما ظل 
حلـــم العمل في الســـلك القضائي صعب المنال 

على المرأة السعودية.
ولكن رغم الخبرات والتجارب التي أصبحت 
تتمتع بها القاضيات اليـــوم في مختلف الدول 
العربية ودورهن الكبيـــر في جعل القضاء أكثر 
مرونـــة وفاعلية فإن الجدل مـــا زال قائما حول 
طبيعـــة المرأة الســـيكولوجية التي ينظر إليها 
علـــى أنها تعيقهن عـــن أداء مهامهن كقاضيات 
وتجعل أحكامهن متســـرعة وهامش أخطائهن 
كبيـــرا، فما رد القاضيـــات العربيـــات وخبراء 

القانون ورجال الدين على ذلك؟
تـــرى القاضية التونســـية ســـامية دولة في 
أن القانون التونســـي  تصريحهـــا لـ“العـــرب“ 
كّرس منذ االستقالل مبدأ المساواة في الحقوق 
والواجبات وعدم التمييز بين الجنســـيين، وقد 
تجسد جليا في قانون مجلة األحوال الشخصية 

الذي صدر في 13 أغسطس 1956.
وأوضحـــت أن بالدها قد أقـــرت حق المرأة 
فـــي تولي جميع المناصـــب، والدليل من وجهة 
نظرها تولي النســـاء للمهام القضائية منذ سنة 
1966 مقابـــل تحجير هذه المهنة على العديد من 

نساء الدول العربية األخرى.
وقالـــت دولـــة ”من موقعـــي كقاضيـــة أرى 
أن المـــرأة القاضيـــة لم تعد تنقصهـــا الجدارة 
والكفـــاءة وأحكامها عادلة، وهـــذا يؤكده رضا 
المتقاضـــي الذي أصبح ال ينظـــر إلى القاضية 
نظرة دونية أو تمييزية، وكل ما يهمه اإلنصاف 

والعدل“.

نظرة ذكورية

في حين اعتبرت زهرة المبروكي التي تعمل 
وكيل رئيس بالســـلك القضائـــي أن عمل المرأة 
في القضاء يمثل نتاجا طبيعيا لتطور الشعوب 
وانفتاحهـــا، مشـــيرة إلـــى أن بلدهـــا قد حقق 

أشواطا كبيرة في هذا المجال.
إن ”أكثر  وقالت فـــي تصريحها لـ“العـــرب“ 
رؤســـاء الدوائر المدنية في المحاكم االبتدائية 
في تونس هن من النســـاء، فمثال قسم النزاعات 
المدنية الذي يعد من أصعب األقســـام في سلك 
القضاء تترأسه في الغالب النساء، وهذا في حد 

ذاته إقرار بجدارة المرأة في هذا المجال“.
وأضافـــت المبروكـــي ”المـــرأة التونســـية 
القاضية حازمة في عملها وبعيدة عن الشبهات 
وال تتجاوز ميزان القضاء، بل على العكس إنها 
تقدم جرعة عادلة في إطار المنظومة القانونية“.

فندت المستشـــارة تهانـــي الجبالي المرأة 
األولـــى التي اعتلـــت منصة القضـــاء في مصر 
كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، المعتقدات 
الرائجـــة فـــي بعض األوســـاط حـــول إمكانية 
اختالل ميزان العدالة إذا ما كان القاضي امرأة.

أن  لـ“العـــرب“  تصريحهـــا  فـــي  وأكـــدت 
الجـــدل الدائر حول طبيعة المرأة الجســـمانية 
والفسيولوجية هدفه الوحيد إقصاء النساء من 

هذا المنصب والتشكيك في قدراتهن.

وقالـــت ”إذا كانـــت المرأة تمتلـــك العاطفة 
وتتعـــرض لتغيـــرات، فالرجل نفســـه قد تكون 
لديه عاطفة مماثلـــة مع بعض الحاالت، وأعتقد 
أن الحديـــث حول هـــذا األمر يهدف باألســـاس 
إلى ترســـيخ الذكورية والتقليل من شأن المرأة 
ودورها، فهي صانعة القرار في المنزل أكثر من 
الرجل، والنساء أعقل من الرجال في الكثير من 
األمـــور الحياتيـــة والمصيرية لألســـرة، فكيف 
يتحدث بعـــض أعداء المرأة علـــى أنها ناقصة 

عقل ودين وهي مربية أجيال؟“.
وبدأت القاضية التونســـية حنان مرســـني 
بســـؤال إنـــكاري قائلة ”هل  حديثها لـ“العرب“ 
المـــرأة بنصف عقـــل لتحمل نصف ميـــزان؟“، 
مشـــيرة إلى أن الجدل الدائر حول توّلي المرأة 
للقضاء قـــد تم تجاوزه في تونس منذ عقود من 
الزمن، وأكبر دليل بالنســـبة إليها على ذلك هو 
عدد النساء القاضيات الذي أصبح يمثل حوالي 
48 بالمئـــة من جملـــة عدد القضـــاة في تونس، 
إضافة إلى وجود 57 قاضية يشغلن أعلى الرتب 
في القضاء التونسي. وقالت مرسني ”تجربتي 
فـــي القضـــاء بالمحكمـــة العقاريـــة بمحافظة 
ســـليانة مكنتني من الوقـــوف عينيا على كفاءة 

المرأة في هذا المجال رغم مشقته“.
وأضافت ”يكفي أن أشـــير إلـــى التوجهات 
العينيـــة والتحريرات التي تقـــوم بها القاضية 
المختصـــة فـــي الشـــأن العقـــاري واحتكاكها 
المباشـــر بالمتقاضيـــن ومواجهتهـــا أحيانـــا 
للرفـــض من قبلهم، ولكـــن مرونتها في التعامل 
مع المواطنين وصرامتها فـــي تطبيق القانون 

جعلتهم يطمئنون ألحكامها ويقبلون بها“.
ورجحـــت مرســـني أن الِحْمـــل قـــد يكـــون 
أثقل على المـــرأة ألنها مطالبـــة بالتوفيق بين 
واجباتها األسرية كأّم وزوجـة وعملها كقاضية 
ولكنها تســـعى دائما إلى تحقيـــق التوازن بين 
األمريـــن، وهذا من وجهة نظرهـــا يفّند فكرة أن 

المرأة هوائية وتحتكم للعاطفة في أحكامها.
الســـابقة  الجزائريـــة  القاضيـــة  وقالـــت    
الجزائريـــة  ”الســـلطة  عبدالوهـــاب  صليحـــة 
والمشـــرع الجزائري فتحا أبواب جهاز القضاء 
أمـــام المـــرأة الجزائرية ألنهما آمنـــا بقدراتها 
وإمكانياتهـــا فـــي أن تكون فـــي أي منصب بما 
فـــي ذلك منصـــب القضاء رغم مـــا يحيط به من 
خصوصيات وظروف قـــد ال تظهر للرأي العام، 
لكن المنصب ينطوي علـــى عدة محاذير تتعلق 
بالمهنة بشـــكل عام وليـــس بالمـــرأة كامرأة“، 
مضيفـــة ”قد يـــرى البعـــض أن طبيعـــة المرأة  

النفسية وعاطفتها يمكن أن يؤثرا على القضايا 
المطروحـــة أمامها ويدفعانهـــا إلى عدم تطبيق 
القانون أو تقدير المسائل بعكس الحقائق، لكن 
تكوين القاضي ووعيه يجعالنه دائما يراعي كل 

الخصوصيات الجنسية والفئوية“.
واعتبـــرت عبدالوهـــاب أن ”هنـــاك بعـــض 
الذهنيات المتحجرة التي تســـتند إلى نصوص 
دينية دون فهم أو تعمق فـــي المعنى والمغزى 
وتعمل على تســـويق صـــورة ناقصة عن المرأة 
القاضيـــة، لكن الحقيقـــة أن هذه المـــرأة التي 
تفصل بين الناس بتطبيق القانون هي بنت هذا 
المجتمـــع وهذه البيئة، وقـــد تملك من الرصيد 

المعرفي والخبراتي ما يخفى عن هؤالء“.
 وأوضحت أن رســـالة وعدالة واســـتقاللية 
وطبيعـــة  بخصوصيـــات  تتعلـــق  ال  القضـــاء 
القاضية بقدر ما تتعلق بتكوين ونزاهة وضمير 
القاضي فـــي التعاطي مع القانون والفصل بين 

المتقاضين بنزاهة وحياد.

جهل املتشددين

في حين لم تنكر القاضية سهام بن مسعود 
نائبة رئيـــس المحكمـــة االبتدائيـــة بمكناس 
أن المرأة  المغربيـــة في حديثهـــا لـ“العـــرب“ 
بطبيعتهـــا حساســـة وتتأثـــر بـــأّي وضع أو 
موقـــف، إال أنها أكدت على ضرورة اســـتبعاد 
العواطف عند إصـــدار األحكام من أجل التزام 

الحياد وتحقيق العدل.
وقالـــت القاضية المغربيـــة ”أحيانا تحال 
علينا بعض القضايـــا ونتأثر بما يوجد فيها، 
إال أننا نلزم الحياد ونطبق القانون ونعمل ما 

في وسعنا لتحقيق العدل بين المتقاضين“.
وأضافت ”بحكم مقابلتي للنزالء والنزيالت 
في الســـجون واالستماع إليهم وإلى شكاواهم 
ومشـــاكلهم أتأثر لمرضهـــم وفرحهم وحزنهم، 
ولكـــن مـــن دون أن يؤثر ذلك على ممارســـتي 
لمهامي كقاضيـــة“، موضحة ”قد أحزن لوضع 
المتقاضين إما بسبب مشـــاكلهم أو لظروفهم 
لكـــن مـــن دون أن أظهـــر ذلـــك، وتســـاعدني 
طبيعتي السيكولوجية إيجابا على التمحيص 

والتدقيق أكثر للوصول إلى الحقيقة“.
أكبـــر  المـــاوردي  الحســـن  أبـــو  يقـــول 
قضـــاة الدولة العباســـية في كتابـــه ”األحكام 
الســـلطانية“ في باب والية القضـــاء ”قال أبو 
حنيفـــة: يجوز أن تقضي المـــرأة في ما تصح 
فيه شهادتها“، ثم أردف قائال ”وشذ ابن جرير 

ز قضاءها في جميع األحكام وال  َبري فجـــَوّ الَطّ
اعتبار بقـــول يرّده اإلجمـــاع“. وهذا يعني أن 
كافة المذاهب ال تجّوز إســـناد وظيفة القضاء 
للمرأة باستثناء المذهب الحنفي الذي ال يرى 

مانعا في ذلك.
وال يـــرى أحمـــد كريمة أســـتاذ الشـــريعة 
اإلســـالمية بجامعة األزهر المصرية أّي مانع 
أن تكون المرأة ذات الكفاءة وحســـنة السلوك 
قاضية ألن الشـــريعة على حد قوله لـ“العرب“ 
تنظر إلى الكفاءة وليس إلى الجنس البشري، 
مشـــيرا إلى أنه مثلما يوجد بيـــن الرجال من 
ال يصلـــح ليكـــون قاضيا عادال فـــإن هناك من 

النساء من ال تصلح للحكم بين الناس.
وقـــال كريمـــة إن ”الحديث النبـــوي الذي 
يقـــول ’ما أفلح قوم وّلـــوا أمرهم امرأة‘، كانت 
لـــه واقعتان فقط في عهـــد النبي محمد (ص)، 
لكنـــه ليس حكما عاما بدليـــل أنه لم يعد هناك 
الخليفة وال اإلمام في هذا الزمان، وتغّير الحكم 

من سلطان الفرد إلى سلطة المؤسسات“.
ويعتقـــد أن الحديـــث عـــن عـــدم صالحية 
المرأة لمنصب القاضية بسبب عاطفتها ليس 

سوى جهل يروجه المتشددون فكريا ودينيا.
 أما قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري 
بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس فقد 
أكد لـ“العرب“ أن المرأة اليوم ليست أقل علما 
أو شـــأنا من الرجـــل، كمـــا ال ينقصها الحس 
موضحا  وأعبائها،  القضائية  بالمســـؤوليات 

أن الرجل ال يتفّوق عليها في شيء. 
ويـــرى ســـعيد أن إقامـــة العـــدل ال ترتبط 
بجنس الحاكم بل بالتشريعات التي يتم سنها 
وباســـتقاللية القضاة رجاال كانوا أو نســـاء، 
مرجحـــا أن التجـــاوزات والنقائـــص التي قد 
تحصل في القضاء ال عالقة لها بجنس القاضي 
بقدر ما هي مرتبطـــة بمنظومة قضائية كاملة 

وبمنظومة سياسية يتحرك داخلها القضاة.

فكــــــرة توّلي المرأة للقضاء كانت تعتبر فــــــي نظر المجتمعات الذكورية ضربا من الهذيان 
ــــــم، فقد كان ينظر إلى النســــــاء على أنهن يفتقرن إلى القــــــدرات الذهنية والثبات  والتحري
العاطفــــــي ما يمكنهن من النظر بحكمة في القضايا الصعبة. إال أن تلك الفكرة عفا عليها 
الزمــــــن اليوم، فلم تعد أروقــــــة القضاء العربي حكرا على الرجال بعد أن ارتفعت أصوات 
ــــــم، فميزان العدالة  ــــــر المحاكم منتصرات للحق ورافعات للظل ــــــات من أعلى مناب القاضي

أصبح بيد النساء أيضا وأكف الرجال معهن.

قال أبو حنيفة: {يجوز أن تقضي 

املرأة في ما تصح فيه شهادتها}، 

ثم أردف قائال {وشذ ابن جرير 

الطبري فجوز قضاءها في جميع 

األحكام، وال اعتبار بقول يرده 

اإلجماع}

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة بلندن

من أعلى منبر القاضية تسود وتحكم

حنان مرسني:

هل المرأة بنصف عقل لتحمل نصف ميزان

سامية دولة:

المتقاضي ال يهمه جنس القاضي بل العدل

تهاني الجبالي: 

النساء أعقل من الرجال في عدة أمور

سهام بن مسعود: 

طبيعتي السيكولوجية ترشدني للحقيقة

ّ



} واشــنطن – النســـاء الجميـــالت غالبـــًا ما 
يصبحـــن زوجات فاشـــالت وال يملكـــن حياة 
زوجية ســـعيدة، هذا ما أكدته دراسة أميركية 
حديثة حيـــث أظهر عالم االجتمـــاع األميركي 
كريســـتيان ماكليماس من جامعة شيكاغو أن 
ما ســـماه بـ“تأثير الجمال“ يمثل عامًال سلبيًا 
علـــى الحياة االجتماعيـــة للزوجة الجميلة، إذ 
أن جمالها؛ ال ســـيما لو كان زائدًا، يكون سببًا 
في وقوعها بمشاكل زوجية واجتماعية كثيرة، 

وغالبا من أقاربها من النساء.
وشملت الدراســـة حوالي 80 امرأة جميلة 
تراوحت أعمارهن ما بين 25 و45 عامًا. وأفادت 
النتائـــج أن جمالهـــن يؤثـــر علـــى المنظومة 
االجتماعية التي يعشـــن فيهـــا، كما أنه يؤدى 
إلى تزايد شـــكوك أزواجهن في ســـلوكهن، ما 
يؤدى إلى زيادة المشاكل الزوجية ويؤدى في 

بعض الحاالت إلى وقوع حاالت الطالق.
ويـــرى الكثيـــرون أن الجمـــال الحقيقـــي 
هو جمـــال الروح لذا ال يســـعون إلى االرتباط 
بامرأة فائقة الجمال ألن عيوبها قد تغطي على 
جمالهـــا، كما يرون أن الجمـــال ال يعد مصدرا 
للســـعادة بين األزواج، ويعتبـــرون أن الجمال 
زائـــل ال محالة أما الجمـــال الخالد فهو جمال 

األخالق والمعاملة الحسنة.
وقال باحثون إن الرجال غالبا ما ينجذبون 
ويعجبون بالنساء الجميالت من ذوات الجسم 
الرشيق واإلطاللة الالفتة، إال أن ما ال يعلمونه 
أن هذا الجمال يســـبب لهم عددا من األمراض. 
ونصحـــوا الرجـــال باالبتعاد عـــن الجميالت؛ 
حيـــث أظهـــرت دراســـة أن المتزوجيـــن مـــن 

قبيحات هم األكثر حظا من حيث طول العمر.
وقال أحد المتخصصين في علم االجتماع 
وكان من المســـاهمين في الدراســـة ”إذا كانت 
زوجتك جميلة وجذابة وتمتلك حاســـة األناقة 
وبقية المتطلبـــات الجمالية األخرى فال تطمع 
بطول العمـــر يكفيك ما حصلت عليه، أما طول 

العمر فهو من حظ أزواج القبيحات“.
وأضاف أن زوج المرأة التي ال تتمتع بقدر 
عال من الجمال يشـــعر بالراحة من مشـــكالت 
الغيـــرة ومـــا يتبعهـــا من مشـــكالت نفســـية 
وصحيـــة متراكمة تؤدي مع مـــرور الزمن إلى 
تقصيـــر العمر. ونبـــه علماء اجتمـــاع إلى أن 
المرأة الجميلة تثير الكثير من المشـــكالت في 

الحياة االجتماعية إلثارتها مشاعر الغيرة لدى 
النســـاء بســـبب جذبها إلعجـــاب الرجال، كما 
تضر قلب الرجل لزيـــادة توتره أمامها خاصة 
الذين يظنون أنهم ليسوا على القدر الكافي من 

الشجاعة لمجاراتها.
وأجمعت دراســـة أميركية وبريطانية على 
أن الغيرة تســـبب أمراض الضغط، وأن زيادة 
نســـبة اإلصابة بأمراض الضغط تـــزداد لدى 

الرجال المتزوجين من نساء جميالت.
وكشـــفت دراســـة أنجزتها جامعة فالنسيا 
اإلســـبانية أن بقاء الرجل لمـــدة 5 دقائق فقط 
بمفـــرده مع امرأة جذابة قد يؤدى إلى إصابته 
بأمـــراض القلب أو الســـكري أو ارتفاع ضغط 
الدم أو العجز الجنســـي، واألخطر من ذلك أنه 

يقّصر من عمره.
وأشارت إلى أن السبب وراء هذه األمراض 
داخل  هو ارتفاع هرمون يسمي ”الكورتيزول“ 
جســـم الرجل بمجـــرد أن يجلس أمـــام امرأة 
جميلة لمدة طويلة، وهو هرمون ينتجه الجسم 
فـــي حـــاالت اإلجهاد الجســـدي أو النفســـي، 

وارتفاع معدالته يمكن أن يضر بالجسم.
وأشـــارت دراســـة نرويجية إلى أن الرجل 
يصـــاب بخلل لـــدى رؤيته امـــرأة جميلة فيما 
يتعطل كمبيوتر الدماغ لدقائق وربما لساعات، 
ولمعرفة تأثير ذلك على الدماغ أجرى باحثون 
في جامعة أوسلو النرويجية تجربة في الجزء 
األول منها عرضوا على 30 شـــخصا مجموعة 
صور لعدة نســـاء لمدة 5 ثوان لكل صورة، ثم 

طلبوا منهم تقييم جمال كل امرأة.
وأتيـــح للرجـــال التحكم في مدة مشـــاهدة 
كل صـــورة مـــن خالل الضغط على زر يســـمح 
بالمـــرور للصـــورة التالية في الجـــزء الثاني، 
وفـــي المرحلـــة األخيرة تـــم تقســـيم الرجال 
الخاضعين للدراســـة إلى 3 مجموعات وإعادة 

عـــرض الصـــور. وأفـــادت نتائج الدراســـة أن 
الذين حصلوا علـــى المورفين أعطوا عالمات 
أكبر للوجـــوه النســـائية التـــي أعجبتهم في 
الجـــزء األول من التجربـــة وزادت رغبتهم في 
المشاهدة بشكل أكبر في حين زاد نفورهم من 
الوجـــوه التي لم تعجبهم فـــي المرحلة األولى 

من التجربة.
أمـــا المجموعة الثانيـــة التي حصلت على 
مـــادة النالتريســـكون فقـــد أعطـــى أعضاؤها 
عالمـــات أقـــل حتى للوجـــوه التـــي أعجبتهم 
فـــي أول تجربة كمـــا قّلت رغبتهم فـــي النظر 
طويال إلى الصـــور. وأوضحت الباحثة أولغا 
تشـــلنكوفا أن نتائج الدراســـة تقدم دليال على 

إمكانية التالعب بنظرتنا للجمال.
وكشـــفت دراســـة أخـــرى أن الرجـــل يأخذ 
قـــرارات متهورة وخطيرة أكثـــر بوجود امرأة 
جميلة ونظر الباحثون في ســـلوكيات 96 يبلغ 
متوسط أعمارهم 22 عاما خالل ممارسة رياضة 
التزلـــج علـــى اللوح، وتـــم قياس مســـتويات 
هرمـــون تستوســـتيروس الذي يزيد الشـــعور 
باإلثارة أو النشـــاط أو الحماس بعد كل خدمة 
أمام الشـــباب فقط وأمام الشـــابات، والحظت 
الدراسة أن الشباب أكثر تهورا بحركاتهم أمام 

الشابات أكثر ممن هم من جنسهم.
وقـــال باحثـــون إن االرتباط بفتـــاة جميلة 
يشـــكل أزمة وهذه األزمة تظهر بشـــكل واضح 
عند االحتكاك بالحيـــاة االجتماعية المتفاعلة 
لبعض األســـر األخـــرى حيث ينعـــدم التوازن 
وتتحرك مشـــاعر الغيرة عنـــد كل األطراف ألن 
المـــرأة المميـــزة تثيـــر حفيظة بقية النســـاء 
وتكـــون موضـــع اهتمـــام الرجـــال ممـــا يفقد 

البعض الطمأنينة.
ويعتقد الباحثون أن الرجال الذين يقضون 
ولو بضـــع دقائق رفقة امـــرأة جذابة يقل أداء 

عملهم عن أولئك الذين يتحدثون مع ســـيدة ال 
يجدونها جذابة، ويعود السبب في ذلك إلى أن 
الرجال يســـتخدمون الكثير من وظيفة الدماغ 
أو ”المـــواد المعرفية“ في محاولة للفت انتباه 
الجميـــالت ممـــا يبقي القليل مـــن أجل األمور 

األخرى.
هـــذا وأكـــدت دراســـة ســـابقة أن الرجال 
يفضلون ســـمة الذكاء على الجمال في المرأة 
عند البحث عن شـــريكة الحيـــاة، حيث توصل 
الباحثان مارسيل سنتنر في معهد علم النفس 
من جامعة أنسبروك األلمانية والباحثة أليس 
إيغلي أســـتاذة علـــم نفس فـــي جامعة نورث 
وسترن األميركية إلى أن األولويات في اختيار 
شـــريك الحياة بيـــن المـــرأة والرجل تشـــهد 
تغيرات سريعة ومفاجئة وأصبحت تميل أكثر 

للمساواة بين الرجل والمرأة.
وبعـــد تحليـــل واســـع لدراســـات تناولت 
التأثيـــرات االجتماعيـــة على اختيار شـــريك 
الحيـــاة خلـــص الباحثان إلى أن االســـتجابة 
للتغييرات البيئية بمرونة تســـمح لألشخاص 
بتكييف أولويات اختيار شريك الحياة بحسب 
التغيـــرات االجتماعية، وأوضحـــا أن معايير 
اختيار الشـــريك تكون بحســـب مدى انسجام 

اآلخر مع نمط الحياة التي يعيشها اإلنسان.
وتتغيـــر أنماط الحيـــاة بوضوح من خالل 
زيادة المســـاواة بين الجنسين، وهو ما يفسر 
تغيـــر أولويات الرجال في بحثهم عن شـــريكة 
الحياة، إذ أصبحت المرأة التي تتمتع بتأهيل 
علمي عـــال ولديها دخل مـــادي جيد مرغوبة 
أكثر بالنســـبة إلى الرجـــال. وفي المقابل لم 
يعد الرجل الذي يملك دخال عاليا بالضرورة 
هو الشـــريك المالئم، بل يكفـــي مظهر الرجل 

الخارجي وخبرتـــه في األعمال المنزلية لينال 
إعجاب النساء.
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أسرة

الجمال سالح ذو حدين في العالقات الزوجية

} قدم المصمم اللبناني إيلي صعب مجموعة 
جديـــدة مـــن األزياء ضمـــن فعاليات أســـبوع 
الموضـــة خريـــف 2017 المقام فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس. وجمعت أزياء صعب بين 
األناقة والفخامة في إطالالت مميزة استوحاها 
من راقصات الباليه ومن المســـرحية الغنائية 

الشهيرة ”جيزيل“.
وأبهـــر  صعـــب  أبـــدع  وكعادتـــه 
الحضـــور بتصاميمـــه الرومانســـية 
التي تالئم المرأة الحالمة والمفعمة 
باألنوثـــة، بألوانهـــا المختلفة التي 
واألزرق  البنفســـجي  بيـــن  تراوحت 

والزهري واألسود.
المنمقـــة  التطريـــزات  وميـــزت 
المخمل  من  الفاخرة  األثواب 
والترتر  والتـــول  والدنتيـــل 
والتي صممت بها الفساتين 
المتنوعـــة في األشـــكال ما 
بيـــن الطويلـــة والقصيرة، 
اإلطـــالالت  نّســـقت  كمـــا 
مرّصعـــة  جـــوارب  مـــع 
وأحذيـــة  بالكريســـتال 
خبـــراء  وأشـــار  أنيقـــة. 
الموضـــة إلـــى األنوثـــة 
لها معنـــى مختلف لدى 
صعب لذلك قدم فساتين 
جمـــال  تدلـــل  أنيقـــة 
المرأة وتبرز مالمحها 
وتكشـــف  األنثويـــة 
بعض أجزاء الجســـم 
قدم  كما  واالنحناءات، 
فســـاتين وردية ناعمة 
التشـــكيلة  وبهـــذه 
يكون قـــد أرضى كل 
األذواق وواكـــب 
بأزيـــاء  الموضـــة 

عصرية وراقية.
ت  سيطر
التصاميم  على 
ثالثـــة ألـــوان 
هـــي  و
األرجواني 
واألســـود 
واألزرق 
الزاهـــي 
ولكن اللون 
األرجواني 

هو األبرز.

   موضة

   طبق اليوم

األحد 2017/03/26

عجة الكوسا في الفرن

يلعب مقياس اجلمال دورا أساســــــيا في 
اختيار الرجل لشريكة حياته، حيث يصر 
الكثير من الرجال وأسرهم على أن تتمتع 
زوجة املســــــتقبل بقدر كبير من اجلمال ثم 
تأتي املواصفات األخرى في درجة ثانية، 
وفي مقابل ذلك يرى آخرون أن اجلميالت 
ــــــة هادئة  ــــــر حياة زوجي ال يســــــتطعن توفي

ومريحة.

تصاميم تالئم المرأة 

الحالمة المفعمة باألنوثة

* المقادير:

• 2 حبات كوسا مفرومة فرما ناعما.
• كوب بقدونس مفروم.

• كوب نعناع أخضر مفروم.
• ثمرة طماطم كبيرة.

• بصلة مفرومة.
• 3 فصوص ثوم مفروم ناعما.

• 3 حبات بيض.

• 4 مالعق طحين.

• كوب ماء.
• ربع كوب زيت زيتون.

* طريقة اإلعداد:

• توضع الخضار المقطعة مع البيض في 
وعاء ويتم تحريكهما جيدًا. ثم يضاف الماء 

والطحين والملح والفلفل ويقلب المزيج 
جيدًا.

• يوضع القليل من زيت الزيتون في طبق ثم 
يسكب مزيج العجة فوقه. 

ويوضع الطبق في فرن ساخن حتى تحمّر 
عجة الكوسا من األسفل، ثم يتم تحميرها من 

األعلى.

زوج املرأة التي ال تتمتع بقدر 

عال من الجمال يشعر بالراحة 

من مشكالت الغيرة وما يتبعها 

من مشكالت نفسية وصحية 

متراكمة تؤدي مع مرور الزمن 

إلى تقصير العمر

لتي تتمتع بتأهيل 
ادي جيد مرغوبة
. وفي المقابل لم

 عاليا بالضرورة 
ـــي مظهر الرجل 
مال المنزلية لينال

صعــ أبـــدع  وكعادتـــه 
الحضـــور بتصاميمـــه الر
التي تالئم المرأة الحالمة
باألنوثـــة، بألوانهـــا المخ
البنفســـج بيـــن  تراوحت 

والزهري واألسود.
التطريـــزات وميـــزت 
م الفاخرة  األثواب
والتـــو والدنتيـــل 
والتي صممت به
المتنوعـــة في األ
بيـــن الطويلـــة
نّســـقت  كمـــا 
جـــوارب مـــع 
بالكريســـتال 
وأشــ أنيقـــة. 
الموضـــة إلـــ
لها معنـــى م
صعب لذلك ق
تدلـ أنيقـــة 
المرأة وتبر
األنثويـــة
بعض أجز
واالنحناءات
فســـاتين و
وبهـــذه
يكون قـــد
األذوا
الموض
عصري

على
ثال

ه

مقاييس اختيار شريكة العمر ما بين شدة الحسن والعقل

هل يفسد جمال المرأة حياتها الزوجية

} القاهرة – العالقـــة العاطفية بين الزميلين 
فـــي العمـــل قد تكـــون صعبـــة ألن خالفاتهما 
الشخصية من شـــأنها أن تؤثر بشكل طبيعي 
على العمل وهو ما يدفع إدارة العمل إلى منع 
العالقات الرومانســـية بيـــن الموظفين كليا، 
وفـــي حالة نهايـــة العالقة بينهما فستســـود 
عالقتهمـــا حالة مـــن التوتر ولـــن يتمكنا من 

العمل براحة كاملة.

وأشـــارت دراسة أميركية إلى أن 40 بالمئة 
من األميركيين عاشـــوا قصص حب وعالقات 
رومانسية في العمل، وأن النساء كن أكثر ميال 
نحو ذلك. وفي اســـتفتاء أجـــراه موقع ”وورك 
باليس أوبشـــنز“ األميركي وجد أن حوالي 85 
بالمئة مـــن الموظفين من عمر 18 إلى 29 عاما 
ال مشـــكلة لديهم في االرتبـــاط بزميل لهم، في 
حين جاءت النسبة بين األعمار ما بين 30 و46 

عاما حوالي 35 بالمئة و30 بالمئة أعمارهم ما 
بين 47 و66 عاما.

وأظهر االستفتاء أن أن هناك بعض المهن 
التي يزيد فيها احتمال ارتباط موظفيها حيث 
احتلت الرومانســـية المرتبة األولى في المهن 
الفندقية ووجد أن 47 بالمئة من الموظفين في 
الفنادق والمطاعم ومراكز االستجمام ارتبطوا 
بزميلهم في العمل، واحتلت الخدمات المالية 
المركـــز الثاني حيث ارتبط موظفو المصارف 

بنسبة 45 بالمئة.
وجـــاءت خدمـــات المرافـــق العامـــة فـــي 
المرتبة الثالثة بنســـبة 43 بالمئة للرومانسية 
بين الزمالء، واحتل مجـــال تقنية المعلومات 
الرابعـــة  المرتبتيـــن  الصحيـــة  والرعايـــة 
والخامســـة بنســـبة 40 بالمئـــة و38 بالمئـــة، 
مؤكديـــن أن محفـــزات الموظفيـــن لمواعـــدة 
الزميـــل في العمل تمثلت فـــي اللقاءات خارج 
مـــكان الوظيفة فـــي أوقات العمـــل اإلضافية 

بالفترات الليلية.
وتقول مـــروة رخـــا أخصائيـــة العالقات 
الزوجيـــة والعاطفيـــة ”االرتباط بيـــن زميلين 
في العمـــل يحدث نتيجة وجود توافق بينهما 
في الكثير من الصفات واألشياء التي تؤهلهم 
لعالقة أبدية تســـتمر مـــدى الحياة، لكن هناك 
بعض الســـلوكيات الخاطئة التي تحدث بين 
الزميلين المرتبطين عاطفيـــا خاصة إذا كانا 
يعمالن في مكان واحد وفي إطار مشـــترك، ألن 
كل طـــرف يكون مراقبا فـــي تصرفاته وأفعاله 
ومعامالتـــه مع اآلخرين من قبل الطرف اآلخر، 

وقد تصل الغيرة والشكوك بينهما 
إلـــى حـــد التفتيـــش فـــي الهاتف 
للتأكـــد من تصرفاتـــه، وهو ما قد 
يؤدي إلـــى انتزاع الثقـــة بينهما 
وزيـــادة حالـــة االنشـــقاق ويجعل 
العالقـــة العاطفيـــة محكوما عليها 

بالفشل“.
أما عـــن المشـــاكل التي تواجه 
العالقـــات العاطفيـــة فـــي العمـــل 
فتوضـــح أمينة كاظم أســـتاذة علم 
النفـــس االجتماعـــي بجامعـــة عين 
شـــمس بالقاهـــرة أنـــه علـــى رأس 
المشـــكالت التي تواجـــه الزميلين 
المرتبطيـــن عاطفيا في مكان عمل 
واحد أن قليال من األشخاص هم 
الذين يفصلون بين قضايا العمل 
والمنـــزل؛ ففـــي األغلب تنعكس 
المشاكل األســـرية على طبيعة 
العمـــل وتـــؤدي إلـــى نتائـــج 

سلبية في األداء المهني.
 كما أشارت إلى أن الكثير 
بسبب  تفشـــل  العالقات  من 
تســـارع كل طرف لمنافســـة 
اآلخـــر في العمل والحصول 
على تقديـــرات معنوية أكثر 
منه، وهـــو ما يؤثر بشـــكل 
عالقاتهمـــا  علـــى  ســـلبي 
العاطفيـــة خاصـــة في حالة 

تفوق المرأة على الرجل. عالقة ال تخلو من مشاكل

العالقات العاطفية في العمل حب محكوم عليه بالفشل



} لنــدن – يبدو أن حســـم صـــدارة المجموعة 
الســـابعة مـــن التصفيـــات األوروبيـــة بيـــن 
المنتخبيـــن اإلســـباني واإليطالـــي وبالتالي 
بطاقة التأهل المباشـــر إلى نهائيات مونديال 
روسيا 2018 ســـيكون في الجولة الثامنة يوم 
الثاني من سبتمبر المقبل عندما تحل إيطاليا 
ضيفـــة على إســـبانيا على ملعب ســـانتياغو 
برنابيـــو الخـــاص بريـــال مدريـــد، وذلك ألن 
المنتخبيـــن الفائزين معا باللقـــب العالمي 5 
مرات ما زاال على المسافة ذاتها، ولكّل منهما 
13 نقطـــة من أصل 15 ممكنة، بعد انتصارهما 
الجمعة على ضيفيهما األلباني واإلســـرائيلي 

4-1 و2 -صفر على التوالي.
وتتصدر إســـبانيا الترتيب بفارق النقاط 
عن إيطاليا التي اكتفت بالتعادل مع ”ال فوريا 
روخا“ على أرضها 1-1 في الجولة الثانية في 
مباراة قد تكلفهـــا غاليا في نهاية المطاف، ال 
سيما وأن إسبانيا لم تعرف طعم الهزيمة على 
أرضها منـــذ انطالق مشـــوارها في تصفيات 

النسخة األولى التي أقيمت عام 1934.
ولـــم تـــذق إســـبانيا طعـــم الهزيمـــة في 
تصفيـــات كأس العالم فـــي مبارياتهـــا الـ56 
األخيـــرة (44 انتصارا و12 تعـــادال)، وتحديدا 
منذ خســـارتها أمام الدنمارك صفر- 1 في 31 

مارس 1993.
ويتأهـــل إلى النهائيات مباشـــرة صاحب 
المركز األول في كل من المجموعات التســـع، 
فيما يلعب أفضـــل ثمانية منتخبات حلت في 
المركـــز الثاني الملحق الفاصـــل الذي يتأهل 
عنه أربعة منتخبـــات ليصبح المجموع العام 
13 منتخبـــا من القـــارة األوروبية، إضافة إلى 

روسيا المضيفة.
وتقام الجولة السادسة في 11 يونيو حيث 
تلتقي إســـبانيا مع مضيفتها مقدونيا في ما 

تلعب إيطاليا مع ضيفتها ليختنشتاين.
وعلـــى ملعـــب آل مولينون فـــي خيخون 
لم تجد إســـبانيا، التي ســـتلتقي الثالثاء مع 

مضيفتها فرنســـا وديا، أّي صعوبة في حسم 
اللقـــاء والمحافظـــة على ســـجلها الخالي من 
الهزائـــم للمباراة الثالثة عشـــرة على التوالي 
في التصفيات، إن كان لـــكأس العالم أو كأس 

أوروبا.
وافتتح رجال المـــدرب خولن لوبيتيغوي 
التسجيل منذ الدقيقة 13 عبر العب مانشستر 
ســـيتي اإلنكليزي دافيد ســـيلفا الذي وصلته 
الكـــرة بتمريـــرة متقنـــة من مدافع برشـــلونة 
جوردي ألبا فتلقفها مباشـــرة وســـددها بين 
ساقي الحارس اإلسرائيلي رافعا رصيده إلى 

ثالثة أهداف في التصفيات الحالية.
وأضـــاف فيتولو الهدف الثاني إلســـبانيا 
قبل نهاية الشـــوط األول إثر تمريرة من تياغو 
ألكانتـــارا وبعـــد خطأ مـــن الحـــارس عوفير 
مارســـيانو الذي مرت الكرة من تحته وتهادت 
فـــي الشـــباك (45+1)، وهو الهـــدف الرابع في 
التصفيات الحالية لمهاجم إشبيلية البالغ 27 

عاما.
وبدأ اإلســـبان الشـــوط الثانـــي من حيث 
تشيلســـي  مهاجـــم  وأضـــاف  األول  أنهـــوا 
اإلنكليـــزي دييغو كوســـتا الهـــدف الثالث في 
الدقيقة 51 بكرة رأســـية إثر ركلة ركنية نفذها 
تياغو ألكانتـــارا، إال أن المنتخب الزائر أعاد 
الفـــارق إلى هدفيـــن خالفا لمجريـــات اللعب 
بفضل ليـــور ريفايلوف الذي تابع بتســـديدة 
”طائرة“ كـــرة مرتدة من القائم إثر رأســـية من 

زميله رامي جيرشون (76).
وترك البديل إيسكو الذي دخل في الدقائق 
العشـــرين األخيرة بدال من أندريس أنييســـتا 
بصمته في المباراة بتســـجيله الهدف الرابع 
ألصحاب األرض في الدقيقة 88 بكرة ســـددها 
العب وســـط ريال مدريد أرضية من حوالي 20 

مترا إثر تمريرة من ياغو أسباس.
وعلى ستاديو رنتسو باربيرا في باليرمو 
احتفـــل الحـــارس القائد جانلويجـــي بوفون 
بمباراته األلف على صعيدي الفرق والمنتخب 
الوطني بأفضـــل طريقة، وذلك بفـــوز إيطاليا 
على ضيفتها ألبانيا -2صفر في مباراة توقفت 
لثمانية دقائق مع بداية الشوط الثاني بسبب 
المفرقعـــات التي رماها الجمهـــور الزائر إلى 

أرضية الملعب.
وبدأ الحارس األسطوري بوفون (39 عاما) 
مســـيرته عام 1995 وهو في الســـابعة عشـــرة 
من عمره مـــع نادي بارما، ليصبـــح مع مرور 
األعوام أحد أفضل حراس المرمى التاريخيين 

في إيطاليا والعالم.

وخـــاض بوفـــون 220 مبـــاراة مـــع ناديه 
األول، و612 مبـــاراة مـــع يوفنتوس حتى اآلن 
وال يزال مســـتمرا معه، وكانت مباراة الجمعة 
ضد ألبانيا الدولية الـ168 لبوفون الذي تحدث 
عشـــية اللقاء عن ”أنها نهاية عظيمة، والشيء 
الوحيد الذي أســـتطيع قوله بكل تأكيد هو أنه 

لن تكون هناك 1000 مباراة أخرى“.
وأصبـــح بوفون الجمعة صاحب أكبر عدد 
مـــن المباريات الدولية في القـــارة األوروبية، 
وأصبح في المركز الخامس عالميا مشـــاركة 
مع اإلكوادوري إيفان هورتادو (168 مباراة من 
1992 حتى 2014)، متفوقا بفارق مباراة على كل 
من الحارس اإلســـباني إيكر كاسياس الذي لم 
يستدع إلى تشكيلة بالده منذ األول من يونيو 
الماضـــي، والعب الوســـط الالتفي الســـابق 
فيتالييس إستافييفس. وإذا ما تأهلت إيطاليا 
إلى مونديال 2018، سيخوض بوفون نهائيات 

كأس العالم للمرة السادسة وقد يحصل أيضا 
علـــى فرصة الوصول إلى الرقم القياســـي في 
المباريات الدولية والمســـجل باسم المصري 

أحمد حسن (184 من 1995 حتى 2012).
ويديـــن بوفون وفريق المـــدرب جانبييرو 
فنتورا، الـــذي يلتقي الثالثاء وديا مع مضيفه 
الهولنـــدي، بنقـــاط المبـــاراة والفـــوز األول 
للمنتخـــب األزرق في هـــذه الحملة على أرضه 
(خـــاض مباراة أخـــرى بين جمهـــوره وكانت 
أمام إسبانيا) إلى العب وسط روما المخضرم 
دانييلي دي روسي ومهاجم التسيو تشيروي 

إيموبيلي اللذين سجال الهدفين.
وافتتح دي روســـي التسجيل منذ الدقيقة 
12 مـــن ركلة جـــزاء انتزعها مهاجـــم تورينو 
أندريا بيلوتي من ميغيين باشـــا. وبعد توقف 
المباراة لثماني دقائق بسبب المفرقعات التي 
رماها الجمهـــور األلباني إلى أرضية الملعب، 

عزز إيموبيلـــي تقدم أبطال أعوام 1934 و1938 
و1982 و2006 بهـــدف ثان فـــي الدقيقة 72 بكرة 
رأســـية إثر عرضية متقنة مـــن مدافع تورينو 
دافيدي زاباكوســـتا، مســـجال هدفه الخامس 
في مشـــاركاته الســـت األخيرة مع ”سكوادرا 

أتسورا“.
وتحدث فنتورا بعد اللقاء عن بعض التوتر 
في بداية المباراة فقال ”افتقدنا إلى السالسة، 
لكن باستثناء تسديدة لهم في البداية لم نفتح 
الباب أمامهم لخلق أي شيء“، واعتبر فنتورا 

أن فوز الجمعة ”يشكل خطوة نحو األمام“.
أمـــا العـــب وســـط باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي ماركـــو فيراتي الذي أشـــاد فنتورا 
بأدائـــه في المبـــاراة، فقال بـــدوره ”تحضرنا 
جيـــدا للقاء، نحـــن نحتـــرم كل الخصوم، كان 
بإمكاننا تســـجيل المزيد من األهـــداف، ألننا 

خلقنا الكثير من الفرص“.

رياضة

فوز إسبانيا وإيطاليا يؤجل الحسم في ورقة التأهل ملونديال روسيا

جانلويجي بوفون يحتفل بمباراته األلف بفوز على ألبانيا

} منذ سنوات طويلة خلت حدثني جدي 
عن قصة شقيقين فّرقت بينهما الظروف 

واألقدار حيث ولدا في عائلة فقيرة للغاية، 
وبحكم الخصاصة والحاجة فرطت األم 
في أحدهما لجارتها العاقر الثرية، نشأ 

الشقيقان كل في عائلة وكبرا في حّي واحد 
ولم يكن يعرفان أنهما من بطن واحدة، كانا 
يختصمان كثيرا بل تولدت بينهما منافسة 

شديدة للغاية في الدارسة أو اللهو بلغت 
حد العداوة فكل منهما يريد أن يكون األول 

والمسيطر و“الزعيم“.
كبرا يوما بعد يوم والتحقا بالجندية 

ليحمال بعد ذلك السالح معا ودافعا سويا 
عن الوطن، تحولت في تلك اللحظة عالقة 

العداوة إلى صداقة صادقة خاصة وأن 
الولد الغني كاد يلقى حتفه لوال تدخل الولد 
الفقير الذي دفعه بعيدا لينقذه من رصاصة 
طائشة، أصبحا في حب الوطن مثل الرجل 

الواحد ال فرق بينهما، لكن بمجرد عودتهما 
إلى مسقط الرأس والحّي عادا ليختصما من 

جديد ويتنافسا على فتاة واحدة لخطبتها.
هي قصة ذكرتني بما يحدث اليوم ومنذ 
سنوات بين الصديقين ”اللدودين“ سيرجيو 

راموس مدافع ريال مدريد وجيرارد بيكيه 
مدافع برشلونة، فهذان الالعبان يعرفان 

بعضهما جيدا منذ سنوات طويلة ويلتقيان 
سويا كلما تمت دعوتهما للعب مع المنتخب 
اإلسباني، بل ال يتورع أحدهما على الدفاع 

عن اآلخر، لكن بمجرد العودة للعب مع 
فريقيهما تبدأ الحروب الكالمية، وكل منهما 
يدافع بشراسة عن ناديه حتى وإن كان ذلك 
على حساب الصديق المدافع عن ”معسكر 

العدو“.
عالقة راموس وبيكيه هي أشبه بفصل 
متصل بالرواية العالمية الشهيرة ”األخوة 
للكاتب الروسي دستويفسكي  كارامازوف“ 

التي جسد خاللها صراع العقل والقلب 

وصراع المصلحة الذاتية في خصامها 
الدائم مع المصلحة العامة، فبين حّب الذات 
والّذود عنها في نطاق ضيق وتأثير المحيط 

والروابط األسرية خيط رفيع قضى على 
”األخوة كارامازوف“، لكنه ساهم في تطهير 
المنافسة  عالقة راموس وبيكيه من ”دنس“ 

المحتدمة بين المعسكرين القويين داخل 
إسبانيا.

إسبانيا، نعم هي من وحدت بين 
الالعبين، واللعب تحت علمها ولوائها 

ساهم في جعلهما قريبين جدا ومستمتعين 
للغاية باللعب جنبا إلى جنب، حتى وإن كان 

كل منهما ينتمي لمعسر العدو داخليا.
بدأت عالقة بيكيه وراموس مع 

”الماتادور“ اإلسباني، أي المنتخب منذ 
حوالي عشرة أعوام، فبعد تألقهما مع 

برشلونة والريال كان لزاما دعوتهما للدفاع 
عن الراية اإلسبانية، وبما أنهما يلعبان في 
الدفاع، فإنهما لعبا جنبا إلى جنب وتشاركا 

في تنفيذ الهدف الواحد تحت راية واحدة.
ومع كل مباراة دولية مع المنتخب 

اإلسباني سواء في بطولة أوروبا التي توج 
بها الالعبان أو بطولة العالم التي احتفل 
بها راموس وبيكيه معا سنة 2010، كانت 
الفرحة والتكامل والتضامن رابطا قويا 

بينهما، فأصبحا صديقين مقربين، وال حرج 
بينهما في إظهار هذه المودة والصداقة مع 

المنتخب في المالعب أو خارجها.
آخر ظهور لراموس وبيكيه معا كان 

منذ فترة قليلة في مباراة تصفيات مونديال 
2018، حيث لعبا معا وتقاسما فرحة تحقيق 

الفوز، لم يكن بينهما أّي حقد أو كراهية، 
بل هو العكس وهو ما أّكده كل زمالئهم في 
المنتخب، إلى درجة جعلت الالعب جوري 

ألبا يؤكد بعد المباراة أنهما سعيدان 
للغاية لتواصل لعبهما جنبا إلى جنب 

مع المنتخب. ظهور سيتواصل بال شك، 
ألن الحلم المشترك القادم سيكون بلوغ 
نهائيات كأس العالم والسعي للحصول 

على اللقب العالمي مرة أخرى واالحتفال 
سويا مجددا، بيد أن هذه العالقة الودودة 

والرائعة ستنتهي سريعا، فبمجرد نزع 

قميص المنتخب اإلسباني سيعود الالعبان 
لمعقليهما في مدريد وبرشلونة، وسيذود 

كل منهما على ألوان فريقيهما المتنافسين 
دوما على األلقاب محليا وقاريا.

سيعود بال شك بيكيه إلى نشر تعاليقه 
في مواقع التواصل االجتماعي النتقاد 

الريال أحيانا والحكام الذين يديرون 
مباريات فريق مدريد أحيانا أخرى، سيعود 

معه راموس للحديث عن قوة فريقه وجدارته 
بالفوز تارة وعن ”التصرفات والتصريحات 

الصبيانية“ تارة أخرى.
سيعود التنافس القوّي والمحتدم 

قريبا للغاية بال شك، خاصة وأن األسبوع 
األخير من الشهر المقبل سيعرف مواجهة 

حامية الوطيس بين المعسكر المدريدي 
الذي يدافع عنه راموس من جهة والمعسكر 
الكاتالوني الذي يضم بيكيه من جهة ثانية، 

سيكون مدارها المراهنة على لقب الدوري 
المحلي. ستبدأ قريبا ”الحرب الكالمية“ 
وكل طرف سيدافع بكل قوة عن مصالحه 

ومصالح فريقه حتى وإن كان ذلك على 
حساب تلك الصداقة القديمة والمستمرة 

إلى اليوم.
ربما يشعر كّل من راموس وبيكيه أن 
مادامت لم تخرج عن  مثل هذه ”الحروب“ 
السيطرة مشروعة ومقبولة، بل هي تبدو 

أحيانا مثل المنّكهات التي تزيد من حالوة 
التنافس القوي والمحتدم بينهما بألوان 

الفريقين ”الغريمين“.
ومع ذلك، كل شيء سينتهي مع انتهاء 

الموسم الرياضي، فبمجرد الدعوة من 
جديد لتعزيز صفوف منتخب ”ال فوريا 

روخا“ تعود تلك العالقة الرائعة وتظهر 
للعلن، ستنتهي بذلك كل الحروب المعلنة 

وغير المعلنة، وينتهي خصام ”األخوة 
كارامازوف“، فبيكيه وراموس يدركان جيدا 

أن التنافس محليا يجب أال يؤثر بالمرة 
على عالقتهما وال ينبغي أن يكون مصدر 

قلق صلب المنتخب اإلسباني، هما يعلمان 
جيدا أن سر نجاحهما سابقا مع المنتخب 

هو أن كل األلوان تنتفي بمجرد اللعب 
باللون األحمر الذي يميز ”الماتادور“.

هاميلتون أول المنطلقين في جائزة أستراليااألخوة كارامازوف والماتادور

} ملبورن – ينطلق البريطاني لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس أوال في سباق جائزة أستراليا 
الكبرى االفتتاحي لموســـم فورمـــوال 1 األحد، 
بعد تفّوقه في التجارب التأهيلية الرسمية على 

حلبة ألبرت بارك في ملبورن السبت.
وينطلق األلماني سيباســـتيان فيتل سائق 
فيـــراري وبطل العالم ســـابقا أربـــع مرات من 
الصـــف األمامي إلى جانـــب هاميلتون، بعد أن 

احتل المركز الثاني في التجارب التأهيلية.
ويبـــدأ الفنلنـــدي فالتيري بوتاس ســـائق 
مرســـيدس الثاني الســـباق من المركز الثالث 
مباشـــرة قبل مواطنـــه كيمي رايكونن ســـائق 

فيراري وبطل العالم في 2007.
وانضم بوتـــاس إلى مرســـيدس قادما من 
وليامز ليقود لبطل العالم بعد اعتزال األلماني 
نيكـــو روزبرغ الـــذي تـــّوج باللقب فـــي العام 
الماضي واعتزل مباشرة على نحو غير متوقع.

واحتل الهولندي الشـــاب ماكس فرستابن 
ســـائق رد بول المركز الخامس فـــي التجارب 
التأهيلية للســـباق األول في الموسم، في حين 
ينطلـــق زميله فـــي الفريق األســـترالي دانييل 
ريتشـــياردو أمام مواطنيه من المركز العاشر، 

بعـــد تعثره فـــي الجولة األخيرة مـــن التجارب 
التأهيلية وخروج سيارته عن المضمار.

وبهذا فإن هاميلتون (32 عاما) الذي ســـبق 
لـــه الفوز ببطولة العالم ثالث مرات، ينطلق من 
المقدمة للمرة 62 خالل مسيرته مع السباقات، 
بعد أن سجل دقيقة واحدة و22:188 ثانية، وهو 
رقم قياســـي بالنســـبة إلى حلبة ألبـــرت بارك 

وتفوق بفارق 0:268 ثانية على فيتل.
ويأتي تفوق هاميلتون الســـبت بعد عشرة 
أعوام من ظهوره األول في نفس السباق عندما 
انطلـــق من المركز الرابع واحتل المركز الثالث 

في السباق مع فريقه السابق مكالرين.
وقـــال هاميلتون بعد ضمـــان االنطالق أوال 
”الوضـــع رائع حتى اآلن، أنا حقا فخور بفريقي 
بعـــد أن عمـــل الزمالء بكل جـــد واجتهاد حتى 

تكون السيارة في وضعها الحالي“.
وبعد تفـــوق فيـــراري في التجـــارب توقع 
كثيرون منافســـة كبيرة بين الفرق في الموسم 
الجديـــد بعد أن ســـيطر مرســـيدس على لقبي 
الســـائقين والصانعيـــن فـــي األعـــوام الثالثة 
الماضية. ويتكون الموسم الجديد من 20 سباقا 

ويختتم في أبوظبي في 26 نوفمبر المقبل.

بقي الوضع على حاله

بدأ الجد

بقيت الصدارة على حالها في املجموعة الســــــابعة بعد فوز العمالقني اإلسباني واإليطالي 
ــــــي اجلمعة في اجلولة  ــــــى ضيفيهما األلباني واإلســــــرائيلي ٤-١ و٢-صفر على التوال عل

اخلامسة من التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال روسيا ٢٠١٨.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

بوفون خاض 220 مباراة مع ناديه 

األول باليرمو، و612 مباراة مع 

يوفنتوس حتى اآلن وال يزال مستمرا 

معه، وكانت املباراة ضد ألبانيا 
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أفـــادت تقاريـــر إخباريـــة أن  } الريــاض – 
السعودية قامت بتوقيع عقد شراكة مع شركة 
صينية كبرى إلنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية 

باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي إطـــار عمل 
الســـعودية على اللحاق بالركب، إذ انتشرت 
تكنولوجيـــا الطباعـــة ثالثية األبعـــاد بقوة 
وســـرعة فـــي جميـــع المجـــاالت، خصوصا 
في الـــدول المتقدمة لنجاعتهـــا ومردوديتها 
وسهولة اســـتخدامها، إلى جانب قدرة تقنية 
الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد علـــى تطوير قطاع 

البناء والتشييد.
كما أن هذه التكنولوجيا تقوم باألســـاس 
علـــى التصنيـــع، حيث يخلق الشـــيء ثالثي 

األبعاد بوضع طبقات متتالية.
وتســـاعد التقنية علـــى تخفيض تكاليف 
الجمع والنقل والبناء، بحيث يمكن الحصول 
على مـــكان للعيش صديق للبيئة وبأســـعار 
معقولـــة جـــدا، باإلضافة إلـــى أن الطابعات 
ثالثية األبعاد في العادة أسرع وأوفر وأسهل 
في االســـتعمال من التكنولوجيـــات األخرى 

للتصنيع.
ووقعـــت الســـعودية عقـــدا مـــع شـــركة 
مليـــون   1.5 إلنشـــاء  الصينيـــة  ووينســـان 
وحدة ســـكنية باســـتخدام التقنيـــة الواعدة 
والمتجـــددة والصديقة للبيئـــة بقيمة مالية 

بلغت 1.45 بليون دوالر.
وبّينت وســـائل إعالم سعودية أن االتفاق 
ينـــص علـــى تزويد الشـــركة للمملكـــة بـ100 
ماكينة طباعة ثالثية األبعاد إلنشاء الوحدات 
خالل 6 أشـــهر من توقيع العقد، الفتة إلى أن 

التقنية الجديدة ســـتمكن من بناء أكثر من 10 
منازل في اليوم الواحد.

الطباعـــة  ماكينـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
العمالقة تقوم ببناء هياكل إسمنتية متكاملة 
عقب إمدادها بالمواد الالزمة من البالســـتيك 
والبوليمـــرات واإلســـمنت، علـــى أن تقـــوم 
الماكينـــات بتحويـــل األوامـــر الرقميـــة إلى 

نماذج متكاملة ثالثية األبعاد.
وتراهن الصيـــن بقوة علـــى تكنولوجيا 
الطباعـــة الثالثيـــة، حيث افتتـــح في مجمع 
جانسو الصناعي الصيني معرض للمساكن 

المطبوعة بواسطة الطابعة ثالثية األبعاد.
وفي حال اســـتخدام النفايات اإلنشـــائية 
والزجاج واإلسمنت والفوالذ كمواد إنشائية، 
أي كحبـــر للطابعـــات ثالثية األبعـــاد يمكن 
تصنيع مبان ســـكنية يبلغ ارتفاعها 6.5 متر 

وطولها 152.4 مترا وعرضها 9.7 متر.
وأفـــاد منظمو المعرض أنه يمكن شـــراء 

نماذج جاهزة معروضة في المعرض.
واعتبـــروا أن المواقـــع اإلنشـــائية فـــي 
المستقبل ستكون أكثر نظافة وأقل ضجيجا.

وتتيح الطابعات ثالثية األبعاد للمطورين 
القـــدرة علـــى طباعـــة أجـــزاء وتجميعـــات 
وتركيبـــات مصنوعـــة مـــن مـــواد مختلفـــة 
مختلفة  وفيزيائية  ميكانيكيـــة  وبمواصفات 

في عملية بناء واحدة.
كمـــا أن التكنولوجيات المتقدمة للطباعة 
ثالثية األبعاد تنتج نماذج تشابه كثيرا منظر 

وملمس ووظيفة النموذج األّولي للمنتج.
وقد حققت الطباعة ثالثية األبعاد إنجازا 
جديدا على مســـتوى التوقيـــت بنجاحها في 

بناء منـــزل كامـــل صديق للبيئـــة خالل يوم 
واحد فقط.

وليســـت هذه المـــرة األولى التـــي تغامر 
فيهـــا الطابعات بدخول عالـــم البناء، غير أن 
ســـرعة اإلنجاز تعد ســـبقا يقّرب أكثر من أي 
وقت حلم تشـــييد مدن كاملة في وقت قياسي 

وحل أزمة السكن المتفاقمة وإلى األبد.
وفي منشـــأة اختبـــار واقعة بســـتوبينو 
البعيـــدة حوالـــي 60 ميال إلـــى الجنوب من 

موسكو، طبعت شـــركة كابيس كور الروسية 
الواقـــع مقرها في ســـان فرانسيســـكو منزال 
صغيرا بمساحة 400 قدم مربع دائري الشكل 

وأقرب لشكل النجمة.
واســـتغرقت العمليـــة يوما واحـــدا فقط 

وبكلفة تزيد قليال عن 10 آالف دوالر.
 كما أن الشـــركة المتخصصـــة بالطباعة 
الثالثية استخدمت تقنية 3 دي يمكنها طباعة 

منزل صغير بالكامل خالل 24 ساعة فقط.

وتم تشـــييد المنزل من مزيج الخرســـانة 
التي تدوم بحسب الشركة لحوالي 175 سنة.

وأوضحت المواقع المعنية بهذه التقنية 
أن الســـعودية ستســـتأجر ماكينـــات طباعة 
عمالقة أيضا لبناء مســـاكن متعددة الطوابق 

في أقل من 24 ساعة.
وتقدم الطباعـــة ثالثية األبعـــاد عروضا 
هائلـــة لتطبيقـــات اإلنتاج. وتســـتخدم هذه 

التقنية في المجوهرات واألحذية وغيرهما.

السعودية تستعين بتقنية الـ3 دي إلنشاء مساكن صديقة للبيئة

} الكويــت – عاشت الكويت الجمعة الماضي 
علـــى وقع افتتاح أول مهرجان ســـينمائي لها 
انتظم بمشاركة 23 فيلما كويتيا قصيرا تحت 
اســـم مهرجان الكويـــت الســـينمائي، والذي 
يأمـــل صناعه فـــي تطـــوره ســـريعا ليتحول 
إلـــى مهرجان دولي يأخـــذ موقعه على خارطة 

المهرجانات الكبرى.
وتضّمـــن حفـــل االفتتـــاح عرضـــا خاصا 
الذي أقيم على مســـرح  لفيلم ”عاليه وعصام“ 
الدســـمة، كان أنتجه المخـــرج خالد الصديق 

قبل نحو نصف قرن.

ويشـــهد المهرجان الذي سيســـتمر حتى 
الـ28 مـــن مارس الحالي، توزيـــع 10 جوائز 3 
منها لألفـــالم الوثائقية الطويلة و3 للوثائقية 
القصيـــرة و3 لألعمال الدراميـــة. أما الجائزة 
العاشـــرة فتحمـــل اســـم المخـــرج الكويتـــي 
خالد الصديق، وســـيتم منحهـــا ألحد األعمال 

المختارة.
وفـــي كلمة له خـــالل االفتتاح قـــال األمين 
العـــام للمجلـــس الوطنـــي للثقافـــة والفنون 
واآلداب (حكومـــي)، علي اليوحة إن الســـينما 

هي ”أحد أبرز الفنون“.

ولفت إلى أن ”صناعة الســـينما بالتحديد 
تطورت وأصبحت مرآة لتقدم الشعوب ورقيها 

وعنوانا جذابا لنهضتها وتحضرها“.
وأضاف أن ”الكويت قطعت خطوات مهمة 
في المجـــاالت الثقافية على اختالفاتها، وكان 
لها حضور مميز في السينما منذ فيلم ’بس يا 

بحر‘ الذي أنجز قبل أكثر من 40 عاما“.
وأشـــار اليوحة إلى أن ”المهرجان سيدعم 
ويســـاند توجه الدولـــة للوصول إلـــى مكانة 
مرموقة في ميادين الثقافـــة والفنون واآلداب 
تماشيا مع خططها التنموية البارزة للوصول 

بالوطن إلى مبتغـــاه بالتحول إلى مركز مالي 
مرموق“.

ويشـــمل مهرجان الكويت الســـينمائي 23 
فيلما موزعة على ثالث مسابقات هي مسابقة 
القصيـــرة (من  الكويت  أفـــالم 
دقيقة)   39 إلـــى  دقيقتين 
ومســـابقة أفالم العالم 
القصيـــرة (40 دقيقة 
ومســـابقة  فأكثر) 
الوثائقية  األفـــالم 

الطويلة.

} ماينز (ألمانيــا) – قامت المتاحف في ألمانيا 
بعملية رقمنة مجموعـــات ضخمة من األعمال 
الفنيـــة والوثائق القديمـــة بدافع حمايتها من 

التدمير أو السرقة.
ويعمل تقريبا كل متحف رئيسي في البالد 
ليس فقط من أجـــل جعل هذه المجموعات من 
األعمال الفنية والوثائق أكثر أمنا، ولكن أيضا 
من أجل جعلها في متناول الماليين من الناس 

عبر شبكة اإلنترنت.
وكان الســـبب وراء هذه العملية سلســـلة 
من الحـــوادث العرضية الغريبة والتي تذكرنا 
بأنه ال شـــيء آمن تماما، حيـــث أن الكثير من 
كنوز المحفوظات الخاصـــة بمدينة كولونيا، 
على ســـبيل المثـــال، فقدت على نحـــو يتعذر 
استرجاعها في عام 2009 عندما انهار المبنى 
المكون من ســـتة طوابق والـــذي كان يحتوي 
على وثائق تعود إلى عام 922 ميالدية، وتحول 

إلى كومة من األنقاض.
وقال نائب رئيس جامعة ماينز مشـــتهيلد 
درايـــر، خـــالل مناقشـــات متخصصـــة جرت 
مؤخرا في المدينة بشأن المحتوى الرقمي في 
مجال الفنون والعلوم الثقافية ”لو كنا قد قمنا 
برقمنة هذه الوثائق في الوقت المحدد، لكانت 

ال تزال موجودة لدينا“.
وفـــي مدينة بريمـــن شـــمالي ألمانيا، بدأ 
معـــرض كونســـتهاله للفنـــون الشـــهير على 
مســـتوى العالم المهمـــة أي رقمنـــة مخزونه 

الثري من المنحوتات واللوحات.

الكويت تخوض أول تجربة في تنظيم المهرجانات السينمائية

ألمانيا تشن حملة 

لرقمنة كل متاحفها

قامت العاصمة الســــــعودية الرياض بتوقيع عقد مع شــــــركة صينية كبرى إلنشــــــاء 1.5 
مليون وحدة ســــــكنية صديقة للبيئة باســــــتخدام تقنية الطباعــــــة ثالثية األبعاد والتي من 

شأنها أن تساعد على تخفيض تكاليف البناء.

السير نحو االستفادة من الخدمات الرقمية

ما سر بقاء هاني شاكر نقيبا للموسيقيين

} القاهرة - أعـــرب المطرب المصري هاني 
شـــاكر عدة مرات عـــن رغبته في االســـتقالة 
من منصبه كنقيب للموســـيقيين إال أن طلبه 

رفض حيث لقي تمسكا كبيرا به.
وجاء ســـر تمسك الموســـيقيين بنقيبهم 
ضمـــن تقريرهم المالي حيـــث قدمت النقابة 
تقريرا يشـــمل السنوات األخيرة التي أعقبت 
ثـــورة يناير، وقد أظهر التقرير أنه منذ تولى 
هاني شاكر منصب النقيب في 2015 استطاع 
تحقيق الكثير من األهداف من بينها حصوله 
علـــى مبالغ محترمـــة كمســـتحقات للنقابة، 
باإلضافة إلـــى رفعه من أجـــر العاملين بها، 
إلى جانب شـــراء مقر لنقابة الموسيقيين في 

محافظـــة األقصر ومقر في دمنهـــور وزيادة 
مصاريف الجنازة للعضو المتوفى وألقاربه.

ومـــن اإلنجـــازات التـــي حققهـــا أيضـــا 
رفع الحـــد األقصى للعالج وزيـــادة وتطوير 
منظومـــة العالج عـــالوة على إقامـــة ناد في 

أسوان.
وأكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين 
أنه ســـيظل داعما للنقابة وأنه على عهده مع 
أعضـــاء المجلس في الســـعي إلـــى االرتقاء 
بمســـتوى العمل النقابـــي حفاظا على كرامة 
المهنة وأبنائها المنتمين لنقابتهم، مشـــيرا 
إلـــى عدم تخليـــه عن النقابة مـــا دامت هناك 
أهداف واضحة ومحددة يسعى الجميع وهم 

على قلب رجـــل واحد لتحقيقها 
دون أّي انقسامات أو تكوين 

جبهات مضادة.
وأفاد شاكر 
تجميده وديعة 

جديدة بقيمة 
مليون جنيه 

لصالح النقابة 
ليصل حجم 

اإليداع إلى 12 
مليون جنيه 

بزيادة 4 ماليين 
جنيه عن المعتاد.

} هنـــا على هذه الرقعة من األرض انقلبت 
املفاهيم، فالقافلة تنبـــح والكالب تنبح وال 

أحد يسير، وفق ما يقول بعضهم.
لقـــد صـــرح رجل أعمـــال تونســـي أنه 
ســـيكلم رجل أعمال آخر ليطلـــب منه جلم 

كالبه (ساسة وصحافيني).
تســـبب كالم املليونيـــر، الـــذي ســـبق 
من  أن تشدق ســـابقا أنه اشـــترى ”حفنة“ 
الصحافيـــني أغـــدق عليهـــم املـــال لتلميع 
صورته ورمبا حذاءه، في صدمة للتونسيني 
سرعان ما جتاوزوها ليسخروا من أنفسهم 

أوال ومن املتالعبني بهم ثانيا.
كان التصريـــح األكثـــر ســـخرية علـــى 
فيســـبوك أنـــه علـــى إثـــر انتهـــاء األجزاء 
العشرة من مسلسل ”وادي الذئاب“ التركي 
بطولـــة مراد علـــم دار، آن األوان تونســـيا 
وقـــد اقتـــرب رمضان، إلنتـــاج اجلزء األول 
من السلسلة الهزلية ”وادي الكالب“ بطولة 
الوجه الفني اجلديد يوســـف علم طار، في 

إشارة إلى واقعة العلم الشهيرة.
تعني  األنغلوساكســـوني  املفهـــوم  في 
”واتش دوك“ أو كلب احلراســـة قيام اإلعالم 
بأحد أهم وظائفه، وهي حماية الدميقراطية 
ومراقبـــة قواعـــد اللعبة السياســـية وأداء 
مؤسســـات احلكومـــة واملجتمـــع املدنـــي، 

وضمان شفافية املعامالت املالية.
ويعنـــي هـــذا أيضـــا أن اإلعـــالم يقظ، 
ومتحّفز وشرس في الدفاع عن احلق متاما 
مثل كلب احلراســـة. فعبارة ”الصحافيون 
مثل الـــكالب“، هو وصف مجـــازي مقبول 
في الثقافة األنغلوساكسونية لكن ال يصح 

عربيا تشبيه إنسان بكلب.
 لكـــن رجل األعمـــال هذا قـــدم مفهوما 

تونسيا خاصا لـ“كلب احلراسة“.
وبات املفهوم يعني أن هؤالء مأجورون 
يأمترون بأوامر أسيادهم فمتى أرادوا لهم 
أن ينبحـــوا نبحـــوا ومتـــى أرادوا لهم أن 
يخرسوا صمتوا لألبد. ويعني األمر أيضا 
أن هـــؤالء كانـــوا يعضون الشـــعب ألجل.. 
اإلقناع، كما وصفهم الشاعر العراقي أحمد 

مطر في قصيدته ”ابن الكلب رئيسا“.
وبعيدا عـــن مدى حقيقـــة تصريح بيع 
وشـــراء الذمم التي ال يســـتبعدها أحد في 
بالد ظنت أنها تخلصت من أبواق ســـابقة 
عادت في املـــدة األخيرة إلى الواجهة بقوة 
أكبـــر، فـــإن هـــؤالء اإلعالميـــني املصنفني 
حارســـني لدميقراطيـــة ال تـــزال معطوبـــة 
يتحملون املســـؤولية لتمكينهم كل من هّب 

ودّب من منبر للتطاول عليهم من ناحية.
ومن ناحيـــة أخرى، يعكـــس التصريح 
األعمـــال  رجـــال  بعـــض  مســـتوى  جليـــا 
والسياســـيني والصحافيني في هذه البالد 
التي تتشدق بثورة ال تعرف مباذا تسميها.
وإن كان الشـــعب ال يعـــرف مباذا ينعت 
ثـــورة ظـــن أنها جلبـــت له حريـــة التعبير 
على األقـــل، فقد أصبح مطالبا بقيادة ثورة 

أخالق.

صباح العرب

وادي الكالب

لبنى الحرباوي

ت الثقافية على اختالفاتها، وكان
’بس يا مميز في السينما منذ فيلم

نجز قبل أكثر من 40 عاما“.
”المهرجان سيدعم  اليوحة إلى أن
جه الدولـــة للوصول إلـــى مكانة 
ميادين الثقافـــة والفنون واآلداب 
خططها التنموية البارزة للوصول 

القصيـــرة (من الكويت  أفـــالم 
دقيقة) 39 إلـــى  دقيقتين 
ومســـابقة أفالم العالم
القصيـــرة (40 دقيقة
ومســـابقة فأكثر) 
الوثائقية األفـــالم 

الطويلة.

جـــل واحد لتحقيقها
سامات أو تكوين

دة.
كر 
عة 
ة

بة

12

يين 
عتاد.
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