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} لندن - دأب الرئيس األميركي دونالد ترامب 
على إطالق تصريحات قوية ودقيقة تجاه قطر 
مـــا يجعل رهانهـــا على توظيف مـــا يبدو من 
تنوع في الموقف الرسمي األميركي لفائدتها، 
واتخاذه كحجة لالســـتمرار فـــي المناورة مع 

الدول األربع، أمرا مستحيال.
يأتي هـــذا في الوقـــت الذي تتمســـك فيه 
الدوحـــة بأّي محاولـــة دبلوماســـية يمكن أن 
تســـعفها بتأجيل األزمة ولو إلـــى حين، وهو 
ما يفّســـر حماســـها لزيارة وزيـــر الخارجية 

الفرنسي جان إيف لودريان السبت.
وأعلـــن ترامب، في أول تعليق رســـمي له 
على مصير قاعدة العديـــد األميركية في قطر، 
أن هناك مجموعة واســـعة من الدول مستعدة 
الحتضـــان القـــوات األميركية حـــال نقلها من 

قطر.
وقـــال الرئيـــس األميركـــي خـــالل مقابلة 
تلفزيونية حول مستقبل القوات األميركية في 
قطر ”في حال سنكون مضطرين إلى الخروج، 
ستكون هناك ثمة 10 دول راغبة في بناء قاعدة 
أخرى لنا، وهي، صدقني، ســـتتكفل بنفســـها 

اإلنفاق على ذلك“.
وجّدد ترامب خـــالل المقابلة ذاتها موقفه 
من األزمـــة الخليجيـــة الراهنـــة، قائال ”تمت 
مراجعـــة العالقـــات معهم (يقصـــد القطريين 
كما يبدو) ألنهم كانـــوا معروفين كجهة تمول 
اإلرهـــاب، ونحن قلنا لهم ال يمكنكم أن تفعلوا 
ذلك“. وأضاف ”علينا أن نجّوع الوحش حتى 
المـــوت، والوحش هـــو اإلرهـــاب، وليس من 
الممكـــن أن نســـمح بوجـــود دول غنية تغّذي 

الوحش“.
واعتبرت أوســـاط خليجية أن تصريحات 
الرئيـــس األميركـــي أفشـــلت، بشـــكل ال لبس 
فيه، رهان قطر علـــى دور اللوبي الموالي لها 
فـــي وزارة الخارجية األميركيـــة، خاصة بعد 
تصريحات الوزير ريكس تيلرسون التي أعلن 
موقـــف قطر في األزمة، وأن  فيها أنه ”يتفهم“ 

ردها على المطالب الـ13 كان ”منطقيا“.
وأشارت هذه األوساط إلى أن ترامب جدد 
تذكير القطريين بأنه صاحب القرار المرجعي 
في هذه األزمة، وأن واشنطن ما تزال تعتبرهم 
جهـــة راعية لإلرهاب، وأن عليها أن تكّف فورا 

عن ذلك.
ولم يخـــف الرئيس األميركي وجود خالف 
في مقاربة األزمة بينه وبين وزيره للخارجية، 
معتبرا أن ”ريكس يقوم بعمل رائع، لكن لدينا 

معه اختالف صغير من وجهة نظر اللهجة“.
وتمثـــل تصريحـــات الرئيـــس األميركـــي 
األخيرة ضغطا إضافيا على قطر التي لم تخف 
أســـفها لفشـــل زيارة تيلرســـون إلى المنطقة 
وعدم قدرته على الخروج بنتيجة قد تقود إلى 
تخفيف الضغوط عليها أو تعطيها هامشا من 
الوقت الستثمار الوساطات المختلفة حتى ال 

تبدو تنازالتها المرتقبة قد جاءت كأمر واقع.

أن  الخليـــج  لشـــؤون  متابعـــون  ويـــرى 
تصريحات ترامب عن االســـتعداد لالنسحاب 
مـــن قاعدة العديـــد فيها رســـالة تحذير خفية 
لقطـــر مفادها أن الواليـــات المتحدة يمكن أن 
ترفع عنهـــا غطاء الحماية فـــي أّي وقت، وأن 
أهمية القاعدة ليس في وجودها على أراضي 
قطر وإنما لكونها قاعدة أميركية تعطي األمان 

للدوحة وتمنع استهدافها.
وأشاروا إلى أن رســـالة ترامب تخفي ردا 
خفيـــا على تضخيـــم الدوحة لوجـــود القوات 
التركيـــة على أراضيها، وســـط تســـاؤل: ماذا 
تقـــدر القوات التركية أن تفعل لحماية قطر لو 
انســـحب 10 آالف جندي أميركي بعتادهم من 

قاعدة العديد؟
وقـــال الرئيـــس األميركـــي فـــي المقابلة 
التلفزيونيـــة ”فـــي حال ســـنحتاج إلى قاعدة 
عســـكرية بديلـــة، ســـتكون هنـــاك دول أخرى 

ستبنيها بسرور“.
ويعتبـــر المتابعـــون أن أســـلوب قطر في 
إدارة األزمة سيقودها إلى الزاوية خاصة أنها 
لم تبحث عن وســـاطة جادة هدفها حّل األزمة، 
وإنما عن تصريحات داعمة لموقفها سرعان ما 
يتم التراجع عنها بعد إعالن فشـــل الوساطة، 
وهذا حصل مع زيارات وزراء خارجية ألمانيا 
وبريطانيـــا والواليات المتحدة، وربما ينتهي 
األمر كذلك مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي 
الذي أطلق تصريحات قد تنهي مهمته قبل أن 

تبدأ.
وحـــث جـــون ليـــف لدوريـــان علـــى ”رفع 
العقوبات التي تستهدف المواطنين القطريين 
بســـرعة“ دون أن يوجـــه أّي رســـالة تطالـــب 

الدوحة بوقف فوري لدعم اإلرهاب وتمويله.
وقال لودريان للصحافيين عقب محادثات 
أجراهـــا مع أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني ومع وزير الخارجية القطري الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن ”فرنسا يجب 
أن تقوم بدور مســـّهل للوساطة“ التي تقودها 

الكويت.
وتقول باريـــس إن مهمـــة لودريان تهدف 
إلـــى الدعوة لـ“تهدئة ســـريعة“ في األزمة غير 
المسبوقة في الخليج. وتشمل الزيارة كال من 

السعودية والكويت واإلمارات.
وأشـــار الوزير الفرنســـي في هذه السياق 
إلـــى أن باريـــس ”قلقـــة للغاية مـــن التدهور 
المفاجـــئ في العالقات بين قطـــر والعديد من 
جيرانها“، مؤكدا أنه يعول على تعزيز التعاون 
بين فرنســـا وقطر ”في مجال مكافحة اإلرهاب 

وخصوصا في مكافحة تمويل اإلرهاب“.
ورحـــب وزيـــر الخارجية القطـــري ”بدور 
فرنســـا الداعـــم للوســـاطة الكويتيـــة في حّل 
األزمة على أســـاس االحترام المتبادل وأحكام 
القوانين الدولية“، وأشار إلى أن مباحثاته مع 
نظيره الفرنسي تناولت الظروَف التي تمر بها 

دولة قطر حاليا.
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صداع مرسوم حظر السفر يقض مضجع البيت األبيض

} واشــنطن – تقدمـــت وزارة العدل األميركية 
بطعن أمام المحكمة العليا لوقف العمل بقرار 
قـــاض فيدرالي يســـتثني األجـــداد واألحفاد 
واألقرباء المباشـــرين للمقيميـــن في الواليات 
المتحدة من قرار اإلدارة األميركية حظر دخول 

مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة.
وطلبـــت إدارة الرئيـــس دونالد ترامب في 
قرار الطعن من قضاة المحكمة العليا التسعة 
إلغاء قرار أصدره قاض فيدرالي الخميس في 

هاواي يضع قيودا على إجراء حظر السفر.
وكان المرســـوم الصادر عـــن ترامب في 6 
مـــارس الماضي يمنـــع قدوم المســـافرين من 

إيران وليبيا والصومال والســـودان وسوريا 
واليمن لمدة تســـعين يومـــا والالجئين لمدة 
120 يومـــا. وتصـــر اإلدارة األميركيـــة على أن 
اإلجراء ضروري لمنـــع دخول متطرفين يمكن 

أن يشكلوا خطرا على البالد.
وبعد سلســـلة من العقبـــات نتيجة تعليق 
المرســـوم في محاكم فيدرالية سجلت اإلدارة 
انتصـــارا جزئيـــا في يونيـــو عندمـــا أعادت 
المحكمـــة العليا العمـــل جزئيـــا بالحظر مع 
اســـتثناء من لديهـــم ”صلة قرابـــة وثيقة“ في 
الواليـــات المتحـــدة. إال أن الحكـــم لم يفســـر 

تحديدا ما يعنيه بـ“القرابة الوثيقة“.
وقدمـــت إدارة ترامـــب الئحة تحـــدد هذه 
الفئة التي تشمل الوالدين واألزواج واألطفال 
وأزواج األبنـــاء وزوجـــات األبنـــاء واإلخـــوة 

واألشقاء.
لكن القاضي الفيدرالـــي في هاواي ديريك 
تســـتثني  اإلدارة  الئحـــة  أن  قـــرر  واتســـون 
بشـــكل غير عادل األجـــداد واألحفاد فأضافهم 

عليها مع أزواج الشـــقيقات وزوجات األشقاء 
والخاالت والعمات واألخوال واألعمام وأبناء 
كّل من اإلخوة واألعمام والخاالت الموجودين 

في الواليات المتحدة.
وعلق جيفـــري وول الوكيل العام بالنيابة 
في الطعن قائال إن ”تفسير واتسون يفرغ قرار 
المحكمـــة العليا من معناه ألنه ال يشـــمل فقط 

األقارب المقربين بل كل األقرباء“.
إال إن اإلدارة قـــد تواجه صعوبة في إقناع 
القضـــاة الذين تتراوح أعمارهـــم بين 39 و84 

عاما بأن األجداد واألحفاد ليسوا ”مقّربين“.
كما لم يعرف متى ســـترّد المحكمة العليا 
التي ال تزال في إجـــازة الصيف لكن بإمكانها 
التدخل فـــي قضايا طارئـــة، أو متى يمكن أن 

يدخل قرار القاضي في هاواي حيز التنفيذ.
واعتبـــر القاضي واتســـون في قـــراره أن 
تحديد الئحة التصنيف الحكومية لما يشـــكل 
صلـــة قرابـــة ”وثيقة“ هـــو ”مناقـــض للحس 

المنطقي“.

وتابـــع القاضـــي أن الحكومـــة يجـــب أّال 
ترفض دخول الالجئين الذين لديهم ضمانات 
بإعادة توطينهم من قبل وكاالت على األراضي 

األميركية.
وقالـــت وزارة العدل في طعنها إن القســـم 
المتعلق بالالجئين من قرار واتسون سيجعل 

قرار المحكمة العليا ”بال معنى عمليا“.
ووضعـــت صيغتان لهذا المرســـوم قامت 
محاكـــم عـــدة بوقف العمـــل بهما فـــي فبراير 
ومـــارس. وفـــي المرتيـــن كان ترامـــب ينـــدد 

بـ“تسييس القضاء“.
ويبـــرر ترامـــب مرســـومه هـــذا بضرورة 
الحفـــاظ علـــى األمـــن القومـــي أمـــام هجرة 

أشخاص قد يشكلون خطرا أمنيا.
ومنذ اعتداءات الحادي عشـــر من سبتمبر 
2001 تبيـــن أن غالبيـــة االعتـــداءات الخطيرة 
التي وقعت في الواليـــات المتحدة قد قام بها 
أميركيـــون أو مواطنـــو دول مـــن غيـــر الدول 

الست المحددة في المرسوم.

ولقي مرســـوم ترامـــب معارضة شـــديدة 
خصوصـــا في الواليـــات المعروفـــة بميولها 

الديمقراطية في غرب البالد.
ويبـــدو أن تصريحات ترامـــب المناهضة 
لإلســـالم ســـاعدت كثيرا في صدور القرارات 

القضائية التي جمدت العمل بمرسومه.
وأّدى صـــدور المرســـوم في نهايـــة يناير 
إلى موجة اعتراضات في العالم وإلى فوضى 
فـــي المطارات األميركية، قبل أن يقوم القضاء 

بتعليق العمل به.
وبعد أســـابيع عدة من تسلمه سلطاته في 
يناير عيـــن دونالد ترامب قاضيـــا جديدا في 
المحكمة العليا هو نيل غورســـيتش ما جعل 
هـــذه المحكمـــة تميل لجهـــة المحافظين. فقد 
أعلن القضاة الثالثة في المحكمة العليا األكثر 
يمينيـــة وهم كالرنس توماس وصمويل أليتو 
ونيل غورسيتش معارضتهم لقرار ”التسوية“ 
الذي صدر االثنين الماضـــي، وكانوا يريدون 

إعادة العمل بالمرسوم كما صدر.

● أنقرة تعزل آالفا من رجال الشرطة والموظفين واألكاديميين في ذكرى االنقالب

● اإلدارة تطعن في قرار قضائي يسمح بدخول األجداد واألقرباء ● القاضي يصف التصنيف الحكومي لألقارب بأنه مناقض للحس المنطقي

أردوغان يغرق تركيا في الدكتاتورية

} أنقــرة - عزلـــت تركيـــا أكثـــر من ســـبعة 
آالف شـــرطي وموظف وأكاديمي في مرســـوم 
يوم الجمعة عشـــية الذكرى الســـنوية األولى 
لمحاولة االنقالب الفاشـــلة، في خطوة تعكس 
اســـتثمار الرئيس رجب طيـــب أردوغان لتلك 
وإحـــكام  الدكتاتوريـــة  لتكريـــس  المحاولـــة 

سيطرته على الحياة السياسية في البالد.
وتم تســـريح أكثر من ســـبعة آالف شرطي 
وجنـــدي وموظف حكومي فـــي تركيا بموجب 
مرســـوم جديد صـــدر الجمعة فـــي إطار حال 
الطوارئ المعمول بها منذ عام، وفق ما أفادت 

وكالة أنباء األناضول الحكومية.
ويأتي المرســـوم عشـــّية الذكـــرى األولى 
لالنقـــالب الفاشـــل في الـ15 مـــن يوليو 2016. 
ومنذ ذلك التاريخ اعُتقل نحو 50 ألف شخص 

وأقيل أكثر من 100 ألف.
وتقـــول أنقرة إّن الحملة التي شـــّنتها في 
أعقـــاب محاولة االنقالب ضروريـــة لمواجهة 
الخطر الذي ُتشـــّكله حركة الداعيـــة فتح الله 
غولـــن الذي تتهمـــه بالوقـــوف وراء االنقالب 
الفاشـــل. لكـــّن حكومـــات غربيـــة وحقوقيين 
انتقـــدوا حملـــة القمع التي تشـــّنها الحكومة 
التركية، معتبرين أّنها تجاوزت المشـــتبه في 

تدبيرهم االنقالب لتشمل معارضي أردوغان.
إن  أتـــراك  ونشـــطاء  حقوقيـــون  ويقـــول 
أردوغـــان اســـتثمر محاولة االنقـــالب إلغراق 
البالد في الدكتاتورية عبر االعتقاالت والفصل 
من الوظائف وتحويل اإلعالم إلى أبواق دعاية 

فقط للنظام.
واتخذ أردوغان أكثر من مرة قرارا بحجب 
موقع تويتر الذي يفوق عدد مشتركيه العشرة 
ماليين فـــي تركيا، ما أثار موجة واســـعة من 
االنتقادات. يضـــاف إلى ذلك أوامـــر باعتقال 
العشـــرات مـــن الصحافييـــن ممـــن عارضوا 

سياسة تطويع القانون إلسكات الخصوم.
وتوترت عالقة تركيا بالمنظمات الحقوقية 
واإلنسانية بسبب استمرار موجة االعتقاالت. 
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا الشـــهر، اعتقلت 
الســـلطات مديرة مكتب منظمة العفو الدولية 
في تركيا مـــع عدد من المدافعيـــن عن حقوق 
اإلنسان بتهم انتمائهم إلى مجموعة إرهابية.

وتخشـــى المعارضة مّما أســـمته ”شهوة 
التي تســـتبد بالرئيس التركي، وإال  االنتقام“ 
فمـــا معنى أن يضّحي بهذا العـــدد الكبير من 
الخبرات األمنية والعسكرية في وقت يتعرض 

فيه األمن القومي لتركيا لتهديدات إرهابية.
ونفـــى فتح اللـــه غولـــن، الـــذي يقيم في 
الواليـــات المتحدة، مســـؤوليته عـــن محاولة 
االنقـــالب، وندد في بيـــان الجمعة بـ“االنقالب 
الحقيـــر“ و“باالضطهاد غير المســـبوق“ ضد 

حركته (حركة خدمة).
وتابـــع غولن ”فـــي أعقاب هذه المأســـاة 
تـــم إلحـــاق األذى بكثير من األبريـــاء. فقد تم 

تســـريحهم بشـــكل غيـــر شـــرعي وتوقيفهـــم 
وسجنهم وحتى تعذيبهم“.

وانتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في 
تركيـــا الحملة الصارمة التي شـــنها أردوغان 
على خصومه خالل جلســـة خاصـــة للبرلمان 

بمناسبة الذكرى األولى للمحاولة.
وطالـــب كمـــال قليجـــدار أوغلـــو رئيـــس 
حزب ”الشـــعب الجمهوري“ بمحاســـبة هؤالء 
لالنقالبييـــن  ســـمحوا  الذيـــن  المســـؤولين 
بالتسلل في ”المواقع األكثر حساسية للدولة“.
ودعا قليجـــدار الرئيس التركي إلى تعزيز 
الديمقراطية وانتقد حالة الطوارئ ”الدائمة“، 

مضيفا ”لقد تم تدمير العدالة“.
وبـــدأت فئات كثيـــرة من الشـــعب التركي 
تشعر أنها مستهدفة من اإلجراءات المتعّسفة 

للرئيـــس الحالم باســـتعادة صفة الســـلطان 
العثماني القوي. وفيما تتحرك وسائل اإلعالم 
لمواجهة محاوالت تكميم اإلعالم بدا أن الدور 

سيأتي اآلن على المؤسسة العسكرية.
وأثـــارت ملصقات في شـــوارع العديد من 
المـــدن التركية جدال لما تحملـــه من تعريض 
بالمؤسســـة العســـكرية وازدراء بهـــا.  وفي 
إحدى الصور يظهر عسكري واضعا يديه على 
رأســـه وقد ارتسمت مشاعر الفزع على محّياه 

في مواجهة جمع غاضب.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 

الجمعة إن الملصقات ”ليس فيها ما ُيزعج“.
ولكن البعض اســـتاء من هـــذه الصور في 
تركيـــا حيث يعتبـــر الجيش عمـــاد جمهورية 

تركيا الحديثة العلمانية.

الهوس باالنقالب يتحكم بقرارات أردوغان
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} القاهرة – تواصل الشرطة المصرية السبت 
تحقيقاتها مع المتهم بقتل سيدتين ألمانيتين 
طعنا بالسكين وإصابة أربع أخريات حالتهن 
مســـتقرة في منتجع على البحـــر األحمر، في 
اعتـــداء قد يزيد مـــن معاناة قطاع الســـياحة 
في مصر. ورّحلت األجهـــزة األمنية المصرية 
بمدينة الغردقة بمحافظة البحر األحمر جنوب 
شرق القاهرة صباح الســـبت المشتبه به في 
حادث طعن عدد من السائحات إلى نيابة أمن 

الدولة العليا بالقاهرة.
ويقـــول محللـــون أن وقـــوع الهجـــوم في 
أحـــد أشـــهر المواقع الســـياحية فـــي البالد 
وخالل ذروة الموســـم يؤشـــر على رغبة قوية 
من الطرف الـــذي يقف وراء الهجوم في إرباك 
اقتصاد مصـــر الذي يقوم في جـــزء منه على 

عائدات قطاع السياحة.
وباشـــرت النيابة العامة بالغردقة ســـماع 
أقوال الـ15 شـــاهدا من العاملين في الشـــاطئ 
محـــل الواقعة وشـــاطئ الفنـــدق المجاور له، 

وكذلك سماع أقوال المصابين في الواقعة.
وبحســـب بيانات الهيئة العامة المصرية 
لالستعالمات، فإن االعتداء الذي نفذه شخص 
بســـكين الجمعة أســـفر عن مقتـــل ألمانيتين 

وإصابة 4 سائحات أجنبيات أخريات.
وكشـــفت التحقيقات األولية التي أجريت 
مع منفذ الحادث أنه يدعى عبدالرحمن شعبان 
أبوقورة ( 28 عاما) من قرية قلين بمحافظة كفر 
الشيخ (شمال القاهرة) و شهرته ”عبدالرحمن 

شمس الدين“ وهو خريج جامعة األزهر.
وأكد مصدر أمنـــي مصري أن عبدالرحمن 
ينتمـــي لتنظيم الدولة اإلســـالمية، وأنه على 
تواصـــل مـــع التنظيم عـــن طريـــق اإلنترنت، 

وتلقـــى تكليفـــا بمهاجمـــة الســـياح األجانب 
بشواطئ الغردقة، ولم يصدر بيان رسمي بهذا 

الشأن إلى حدود ظهر السبت.
وذكـــرت المصادر أن شـــمس الدين وصل 
إلـــى الغردقة في حافلة عامة حوالي الســـاعة 
الخامسة صباح الجمعة وانتظر إلى أن فتحت 
المتاجر أبوابها واشترى ســـكينا. وبعد ذلك 
دفع 100 جنيـــه (5.6 دوالر) ثمنا لتذكرة دخول 

الشاطئ وهاجم السائحات.
واستجوبت الشرطة صاحب المتجر الذي 
باع السكين للمشتبه به ثم أخلت سبيله. وأكد 
مصدر في فندق البالسيو أن غطاسا عثر على 

السكين في المياه.
وقالت المصادر إن إحدى المصابات نقلت 
إلـــى القاهرة بطائرة مجهزة طبيا الســـتكمال 
عالجها. ووصفت المصادر حالتها بأنها غير 

مستقرة لكنها لم تفصح عن جنسيتها.
وأغلـــق شـــاطئ ذهبيـــة الذي قتلـــت فيه 
الســـائحتان األلمانيتان السبت ووضع تحت 

التحفظ األمني.
وشددت السلطات إجراءات دخول الفنادق 
والشواطئ بالنسبة إلى المصريين كما زادت 

عدد نقاط التفتيش في منتجع الغردقة.
وذكر مصدر في الفندق الذي ألقي القبض 
في مياهه على شمس الدين أن المهاجم طعن 
ســـائحتين من جمهورية التشيك وسائحتين 
من أرمينيا على الشاطئ لكن مسؤولين آخرين 
قالوا إن إحـــدى المصابات روســـية. وتتلقى 

المصابات العالج في مستشفى بالغردقة.
ويشـــعر المســـؤولون األلمان ”باالستياء 
والغضب“ لمقتـــل مواطنتيهم طعنا وأضافوا 

أنه كان هجوما متعمدا على سياح أجانب.
وقالـــت متحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
األلمانية ”تأكدنا اآلن من الخبر المحزن بمقتل 
ألمانيتين في هجوم الغردقة“. وأضافت ”وفقا 
لما علمنـــاه كان هجوما متعمدا على ســـياح 
أجانـــب.. تصرف منحرف وإجرامي يشـــعرنا 

بالحزن واالستياء والغضب“.
وقالت وزارة خارجية جمهورية التشـــيك 
فـــي تغريدة على تويتر إن ســـائحة تشـــيكية 

أصيبت بجراح طفيفة في الساق.
وهذا أول هجوم على سائحين أجانب في 
مصر منذ هجوم شـــهدته الغردقـــة أيضا في 
يناير 2016 حين طعن رجالن ثالثة ســـائحين 

في أحد الفنادق.

وجـــاء الهجـــوم الجديد في وقـــت تواجه 
فيـــه مصر صعوبات في مجـــال إنعاش قطاع 
السياحة الذي تأثر بتهديدات أمنية وسنوات 

من االضطراب أعقبت انتفاضة 2011.
ويبـــدو أن الحادث لم يحدث أثرا ســـلبيا 
مباشـــرا على قطـــاع الســـياحة المصري، إذ 
اســـتقبل مطار الغردقة الدولي الســـبت 1600 
ســـائح ألماني قدموا لقضـــاء إجازاتهم على 

شواطئ محافظة البحر األحمر.
وقالـــت مصادر بالهيئة المحلية لتنشـــيط 
السياحة في البحر األحمر إن السياح األلمان 
وصلـــوا على متن 9 رحالت دولية، حيث جرى 
تسهيل إجراءات وصولهم وإسكانهم بالفنادق 

والمنتجعات السياحية بمدن المحافظة.
وأضافـــت المصـــادر أن نســـبة اإلشـــغال 
الســـياحي بفنـــادق الغردقـــة اقتربـــت من 65 
بالمئة، مؤكدة أن سوق السياحة األلماني يعد 
من أكبر األســـواق المصدرة للســـياحة لمدن 

البحر األحمر.

وأشـــارت إلى أن محافظـــة البحر األحمر 
اســـتقبلت في شـــهر يونيو الماضـــي 80 ألف 

سائح من ألمانيا.
وتأمـــل مصر فـــي أن تؤدي اســـتثمارات 
تعزيز أمن المطـــارات وانخفاض قيمة العملة 
المحلية إلى جذب الســـياح لزيارة شـــواطئها 
ومناطقها األثرية لتعود السياحة لمعدالت ما 

قبل انتفاضة 2011.
وتشـــهد مصر في اآلونة األخيرة تصاعدا 
الفتا فـــي العمليـــات اإلرهابيـــة كان أخطرها 
حينمـــا أقدمت عناصر جهاديـــة تابعة لوالية 
سيناء المبايعة لتنظيم داعش على شن هجوم 
على نقـــاط أمنية في مدينة رفـــح في 7 يوليو 

الجاري ما أدى إلى مقتل نحو 26 أمنيا.
وفـــي األشـــهر األخيـــرة طالـــت العمليات 
اإلرهابية كنائس ومنطقة الدلتا واإلسكندرية 
(شـــمال)، فضال عن هجوم مســـلح اســـتهدف 
مؤخرا ســـيارة تقل مواطنين مسيحيين وسط 

البالد ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ومن شـــأن هجوم الغردقـــة أن يعيد عجلة 
السياحة إلى الوراء مجددا خاصة وأنه يأتي 

في ذروة الموسم السياحي.
ولـــم ترفـــع بريطانيا وروســـيا بعد حظرا 
علـــى تنظيم رحـــالت جوية إلى منتجع شـــرم 
الشـــيخ على البحر األحمر منذ أســـقط تنظيم 
الدولة اإلســـالمية طائرة ركاب روسية في عام 
2015 بعد إقالعها من مطار المنتجع مما أسفر 

عن مقتل 215 شخصا كانوا على متنها.
وتعتمد مصر إلى حد كبير على الســـياحة 

في الحصول على العملة الصعبة. 
وتضررت الســـياحة بشـــدة من ســـنوات 
االنتفاضـــة  بعـــد  السياســـي  االضطـــراب 
الشـــعبية 2011 والزيادة في عنف اإلسالميين 

المتشددين.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة 
أن عدد الســـياح الوافدين إلى مصر زاد بنحو 
49 بالمئة في مارس بالقياس إلى الشهر نفسه 

من العام الماضي. 

} تونس - قبل أشهر فقط من تنظيم االنتخابات 
المحلية في تونس، ال تزال األحزاب السياسية 
الكبرى مترددة في النزول بثقلها إلى الشـــارع 
التونســـي بهـــدف تأميـــن حظوظهـــا فـــي هذا 

االستحقاق بالغ األهمية.
وتعتبر االنتخابات المقبلة بمثابة االختبار 
الحقيقي أمام األحزاب السياســـية وخاصة تلك 
المشـــاركة في الحكم، حيث ســـتمثل انعكاســـا 
أمثـــل لمدى ثقـــة الناخبين بعد 3 ســـنوات من 

الحكم.
وعلـــى الرغـــم مـــن اقتـــراب موعـــد هـــذه 
االنتخابات لم يشـــهد الشـــارع التونسي حراكا 

كبيرا مماثال لإلجراءات التي تسبق االنتخابات 
التشريعية والرئاسية.

ويحـــذر مراقبون مـــن أن عـــزوف األحزاب 
وتظاهـــرات  فعاليـــات  إقامـــة  عـــن  الكبـــرى 
للتحســـيس بأهميـــة تلك االنتخابات ســـيؤدي 
إلى عزوف كبير من الناخبين التونســـيين على 

التوجه إلى صناديق االقتراع.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  عضـــو  وأكـــد 
لالنتخابات نبيل بفون غياب األحزاب السياسية 
وعدم جدية انخـــراط مكونات المجتمع المدني 
في عملية التحسيس بالتسجيل في االنتخابات 

البلدية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر 2017.

وبـــدأت عملية تســـجيل الناخبيـــن يوم 19 
يونيـــو وتتواصـــل إلـــى 10 أغســـطس. وتعلن 
الهيئة العليا المســـتقلة لالنتخابات عن قائمة 
الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل 

أقصاه يوم 18 سبتمبر.
وأعلـــن بفون أن عـــدد المســـجلين في هذا 
االســـتحقاق االنتخابـــي بلغ إلى حـــد اآلن 167 
ألف و170 مسجال من بينهم 30 ألفا و252 عملية 
تحيين تخص المســـجلين الذين غيروا عناوين 

سكناهم .
وقـــال بفون فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا لألنبـــاء أنـــه مـــن المتوقع أن تشـــهد 

نسب التســـجيل التي مازالت إلى حّد اآلن دون 
المأمول ”نســـقا تصاعديا“ خالل العشـــرة أيام 
األخيرة التي تســـبق غلق باب التسجيل المقّرر 

ليوم 10 أغسطس القادم.
وذكر بفون بأن عدد مكاتب التسجيل القارة 
تبلـــغ 642 مكتبـــا موزعة على مقـــرات البلديات 
المستشـــفيات  وبعـــض  التونســـي  والبريـــد 
والمساحات التجارية الكبرى إلى جانب الفرق 
المتنقلـــة التي تكون حاضرة فـــي المهرجانات 

والشواطئ واألرياف وغيرها.
ونبـــه عضـــو هيئـــة االنتخابـــات األحزاب 
السياســـية إلى ما أســـماه ”بخصوصية“ ودقة 
الترشـــحات لالنتخابـــات البلدية مشـــددا على 
أنه عالوة على الشـــروط التي ضبطها القانون 
األفقـــي  بالتناصـــف  والمتعلقـــة  االنتخابـــي 
والعمودي وتمثيلية الشـــباب وحاملي اإلعاقة 
فإنه يتعين على كافة المترشـــحين لالنتخابات 
أن يكونـــوا مـــن الناخبيـــن أي مســـجلين في 
االنتخابـــات البلديـــة وإال فإنـــه يتـــم إســـقاط 
اســـم المترشـــح أو القائمـــة آليـــا، وعليه فإنه 
يتعين على األحزاب السياســـية القيام بواجب 

التحسيس للتسجيل.
وأشـــار إلى وجود شـــروط أخرى يمكن أن 
تســـهم في إسقاط بعض األســـماء أو القائمات 
المترشـــحة على غرار عدم سداد قسط التمويل 
الحمـــالت  فـــي  عليـــه  المتحصـــل  العمومـــي 

االنتخابية السابقة.
وخلـــص إلـــى التعبيـــر عن اســـتغرابه من 
تدّني نســـب إقبال األمنيين والعســـكريين على 
التســـجيل في االنتخابات البلدية التي وصفها 
بـ“الضئيلة والضئيلة جدا “ معربا عن األمل في 
أن تشهد هذه النسب تحسنا في األيام القادمة.
والعســـكريين  وأثـــارت مشـــاركة األمنيين 
فـــي االنتخابـــات البلدية جدال واســـعا قبل أن 
يصادق مجلس نواب الشـــعب فـــي يناير 2017 
على قانـــون االنتخابات المحلية والبلدية ويقر 
بالسماح لهذه األصناف األمنية بالتصويت في 

االنتخابات البلدية والجهوية دون سواها.
وأجلت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
في أكثر من مناسبة هذا االستحقاق االنتخابي، 
غيـــر أن التطـــورات السياســـية واألمنية التي 
شـــهدتها البالد وما رافقها من فشـــل األحزاب 
السياســـية في التوافق على القانون االنتخابي 
الذي على أساسه ستتم االنتخابات حالت دون 

تنظيمها ما أدى إلى استمرار هذا المأزق.

اعتداء الغردقة في ذروة املوسم السياحي يهدف إلى إرباك اقتصاد مصر

عزوف عن التسجيل يهدد بفشل االنتخابات املحلية في تونس

سياسة

لتخفيف وطأة الهجوم

في انتظار االستحقاق األهم

تترقب األوســــــاط السياســــــية واالقتصادية في مصر اآلثار الفورية العتداء الغردقة، الذي 
أدى إلى مقتل ســــــائحتين ألمانيتين، على قطاع الســــــياحة الحيوي في البالد، خاصة وأن 
الهجوم جاء في ذروة الموســــــم السياحي وكشفت التحقيقات األولية عن وجود ترابط بين 

تنظيم داعش ومنفذ العملية.

مصر تأمل في أن تؤدي 

استثمارات تعزيز أمن املطارات 

وانخفاض قيمة العملة املحلية 

إلى جذب السياح لزيارة 

شواطئها ومناطقها األثرية 

لتعود السياحة ملعدالت ما قبل 

انتفاضة 2011 

التحقيقات األولية تكشف دور تنظيم داعش في الترتيب للهجوم

} بنغازي (ليبيا) - أعيد رســـميا الســـبت فتح 
مطار بنغـــازي الدولي أمام الرحالت التجارية 
وســـط تواجد أمني مكثف بعـــد أن ظل مغلقا 

لثالث سنوات بسبب القتال في المدينة.
وأقلعت أولى الرحـــالت الجوية المتجهة 
إلـــى خـــارج المدينـــة مـــن مطـــار بنينـــا إلى 
العاصمة طرابلـــس والعاصمة األردنية عمان 
ومدينة الكفرة الواقعة في جنوب شرق ليبيا. 
ومن المقرر أيضا إقالع واستقبال رحالت من 
وإلى تونس وإسطنبول واإلسكندرية ومدينة 

الزنتان بغرب ليبيا.
وتديـــر هـــذه الرحـــالت الجوية شـــركتان 
مملوكتان للدولة هما الخطوط الجوية الليبية 
والخطوط الجويـــة األفريقية، وتقع بنينا إلى 
الشـــرق مباشـــرة من بنغازي ثاني أكبر مدن 
ليبيـــا حيث تصاعـــد القتال فـــي صيف 2014 
عندما شنت القوات الموالية للقائد العسكري 
المتمركز في شـــرق البالد خليفة حفتر حملة 

عسكرية ضد إسالميين وخصوم آخرين.
وقالت شـــركة الخطـــوط الليبيـــة أن هذه 
الخطـــوة جـــاءت بعـــد صـــدور إذن الطيران 
المدنـــي بفتح األجواء أمام شـــركات الطيران 
للهبوط واســـتقبال وتوديع المســـافرين، بعد 
االنتهاء من أعمال الصيانة واســـتيفاء جميع 
الشـــروط المتعلقة باألمن والســـالمة، بحسب 

”بوابة الوسط“.
وكان حفتر قد أعلن هذا الشـــهر انتصاره 
فـــي هذه الحملـــة بعد أن اشـــتبكت قواته مع 

خصومها في آخر معقل لهم.
وأبـــدى مســـافرون وموظفـــون بالمطـــار 
ارتياحهـــم إزاء عـــدم اضطرارهم للســـفر إلى 
مطار األبرق الذي يقع شرقي بنغازي على بعد 
أربع ساعات بالســـيارة والذي أصبح المطار 
الرئيســـي للجزء الشـــرقي من ليبيـــا بدال من 
مطار بنينا. وكانت بعض الرحالت الرســـمية 
ورحـــالت الشـــحن تقلع بالفعل مـــن بنينا في 

األشهر األخيرة.
ويوجـــد أيضا مطار عســـكري فـــي بنينا 
استمر في العمل خالل الصراع مع استهداف 
قـــوات حفتر خصومها بغارات جوية. ولحقت 
أضرار جسيمة بمطار طرابلس الدولي بسبب 
القتال في 2014 وكانت الطائرات تقلع منذ ذلك 
الوقـــت من مطار معيتيقة الدولي قرب وســـط 

العاصمة.

فتح مطار بنغازي بعد 

كسب معركة اإلرهاب



} بغداد – شـــارك الحشـــد الشعبي السبت في 
استعراض عسكري أطلق عليه اسم ”التحرير 
والنصر“ وسط العاصمة العراقية بغداد جنبا 
إلى جنب مع تشـــكيالت عســـكرية وأمنية في 

وزارتي الدفاع والداخلية.
وحضـــر العرض رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي الـــذي أعلن في العاشـــر من 
الشـــهر الجاري النصر في الموصل بعد نحو 
ثالثـــة أعوام من اســـتيالء التنظيم المتشـــدد 
عليها. وفرضت قـــوات األمن العراقية بمحيط 
المنطقة الخضـــراء إجراءات أمنية مشـــددة، 

تحسبا ألّي طارئ.
ويمتلك الجيش العراقي أســـلحة ومعدات 
قتالية أميركية وروســـية الصنـــع، كما يمتلك 
أســـطوال متطورا من الطائرات المقاتلة اآلف 
16 األميركية، والسوخوي الروسية، ومقاتالت 

كورية.
وتمثل مشـــاركة الحشد الشـــعبي في هذا 
االســـتعراض مؤشـــرا قويا على الـــدور الذي 
يريد لعبـــه في المرحلـــة المقبلة بعـــد نهاية 

معركة الموصل بصفة كلية.
وشارك الحشد الذي تشـــّكل بفتوى دينية 
من المرجع الشـــيعي األعلى علي السيستاني 
في مواجهة تنظيم داعـــش لدى غزوه مناطق 

واسعة في العراق صيف العام 2014.
وكان له دور فاعل في وقف زحف التنظيم، 
والحقا في طرده من عـــّدة مناطق، األمر الذي 
جعل له ســـمعة كبيـــرة لدى بعض األوســـاط 
قاربت ”القدســـية“ أحيانـــا، كما جعله موضع 
رهان للكثير من السياســـيين الشيعة لتدعيم 
مراكزهم في الســـلطة بعد تراجع ثقة الشارع 

بهم.
الموازي المزيد من  ويثير هذا ”الجيـــش“ 
الخالفات داخل البلد، كونه قابال لالســـتخدام 
فـــي مرحلة مـــا بعـــد تنظيم داعـــش لتكريس 
هيمنة الطائفة الشيعية على المشهد العراقي، 
خصوصا وقد برزت مطالبات واضحة بإسناد 
دور سياســـي له من خالل السماح له بالتقّدم 
لالنتخابـــات البرلمانية القادمـــة كهيكل قائم 
الذات، بينما تتداول أوســـاط سياسية عراقية 
إمكانية منح قادة الحشـــد ميزات سياسية من 
قبيـــل الحصول على حقائب وزارية ســـيادية 
دون اعتبار نظام المحاصصة المعمول به إلى 

حّد اآلن.
ويزداد الخالف بشـــأن الدور المســـتقبلي 
للحشد تعقيدا حين يتحّول إلى مدار خصومة 
سياســـية ال بين المكونات الطائفية والعرقية 
العراقية المختلفة ولكن داخل البيت السياسي 
الشيعي في حّد ذاته. ويعول قادة الحشد على 
نتائج االنخراط في الحرب ضد تنظيم داعش 

من أجل توســـيع قواعدهم الشـــعبية. ويشكل 
هذا التوسع الشـــعبي تهديدا مباشرا لمعظم 

قوى اإلسالم السياسي الشيعي في العراق.
ويؤكد مصدر عراقي تعّرض العبادي إلى 
ضغوط هائلة للقبول بمشــــاركة الحشــــد في 
هذا االستعراض العســــكري األخير، تتويجا 
”لمســــاهمته في دحر داعش وتمهيدا إلعطائه 
دورا أكبر في مستقبل العراق ما يهدد بتعميق 
الخالفــــات الطائفية التي غذتهــــا جرائم هذه 
الميليشــــيات بحق مدنيين ســــّنة في عدد من 

المناطق المحررة من التنظيم اإلرهابي.
وتواجــــه الحكومــــة المركزية فــــي بغداد 
تحديات كبرى في هــــذا المضمار بعد تحرير 
الموصل مــــن بينهــــا خفض حــــدة االحتقان 
الطائفــــي إضافة إلى المهمــــات الضخمة في 

إعادة اإلعمار إلى المدن المدمرة.
وإذا كانــــت الســــلطات العراقية قد أعلنت 
االثنين الماضي انتصار قواتها في الموصل 
على تنظيــــم الدولة اإلســــالمية، فــــإن الدمار 
غير المســــبوق والوضع األمني غير المستقر 
يهــــددان بتأخيــــر عــــودة مئــــات اآلالف مــــن 

النازحين إلى منازلهم في الموصل.
ومنذ بدء القــــوات العراقية هجومها على 
الموصل فــــي أكتوبر الماضي نــــزح أكثر من 
مليــــون مدني هربا من المعــــارك، ال يزال 825 
ألفــــا منهم في عــــداد النازحين وفق ما أعلنت 

عنه منظمة الهجرة الدولية.
ومع انتهــــاء المعــــارك وعودة ما يشــــبه 
الهــــدوء في األحيــــاء الغربيــــة التي تعرضت 
لغارات جوية وعمليات قصف يســــعى بعض 
الســــكان إلى العودة. لكــــّن المفوضية العليا 
لالجئين التابعة لألمم المتحدة حذرت مؤخرا 
من أنه ”مــــن المحتمل أن يضطر مئات اآلالف 
مــــن الناس للبقــــاء نازحين لفترة قد تســــتمر 

ألشهر“.
المجلــــس  باســــم  المتحدثــــة  وتقــــول 
النرويجــــي لالجئيــــن فــــي العــــراق ميالنــــي 
مــــاركام إن النازحيــــن ”مــــا عــــادوا يرغبون 
بالبقاء في المخيمات ولكن ال شيء ينتظرهم 
فــــي منازلهــــم“. وتضيف أنــــه ”ال وجود لماء 
وال  لمــــدارس  وال  لغــــذاء  وال  لكهربــــاء  وال 
لمستشــــفيات، ووفــــق مــــا يقولونه لنــــا، فإن 

منازلهم سحقت“.
ويقــــر المديــــر المؤقت لمنظمة ”ميرســــي 
األميركية في العــــراق أرنو كيمين  كوربــــس“ 
أنه ”في ما يتعلــــق بالنازحين نتوقع حصول 
األشــــياء ببطء شــــديد“. ويضيف ”ســــتكون 
عمليــــة طويلة جدا. نحــــن نتعامل مع أرقام ال 
مجال لمقارنتها علــــى اإلطالق بأزمات أخرى 

مماثلة“.

} عــدن (اليمن) – قـــال رئيس الوزراء اليمني 
أحمد عبيد بن دغر، السبت، إن الوحدة اليمنية 
”لم تعد قابلة لالستمرار إال في صيغة اتحادية 
جديـــدة وضعنا أسســـها في مؤتمـــر الحوار 

الوطني“.
جـــاء ذلك خـــالل كلمة ألقاها بـــن دغر في 
الحفل الذي أقيم فـــي العاصمة المؤقتة عدن، 
بمناسبة الذكرى الثانية لتحريرها من سيطرة 
(الحوثييـــن) وقوات  جماعـــة ”أنصار اللـــه“ 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، حســـب 
وكالة األنباء الرسمية ”سبأ“. وأضاف بن دغر 
”مضى عامـــان على التحريـــر والزالت الحرب 

مســـتمرة، والزال العدو (في إشارة للحوثيين 
وصالح) يرفض االنصياع لصوت العقل تمده 

إيران وبعض الدول بأسباب الرفض“.
وسخر بن دغر من شعار ”دم الجنوبي على 
الجنوبـــي حرام“ الذي رّددتـــه المظاهرة التي 
دعا لهـــا ”المجلس االنتقالـــي الجنوبي“ غير 
المعترف به، في الـ7 من الشهر الجاري بقوله 
”البعـــض يقـــول دم الجنوبي علـــى الجنوبي 

حرام، واستثنى البعض من هذا التحريم“. 
وتابع ”نحن نقول وبالمطلق دم الجنوبي 
على الجنوبي حرام، ودم اليمني على اليمني 
حـــرام، ودم العربـــي والمســـلم علـــى العربي 

والمسلم حرام، بل إن دم اإلنسان على اإلنسان 
حرام“.

وأكـــد أنه ”لن تعود األمور كما كانت عليه، 
قبـــل مـــارس 2015 (تاريخ ســـيطرة الحوثيين 
وقوات صالـــح على عدن) أو كمـــا كانت عليه 
بعـــد 1994، (العام الذي شـــهد حرب االنفصال 
في 27 أبريل واستمرت شهرين، وانتصر فيها 
الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 
وحلفـــاؤه مـــن الجنوبييـــن بقيـــادة الرئيس 
الحالي عبدربه منصور هادي، وخسرها علي 
ســـالم البيض الذي كان يشـــغل منصب نائب 
رئيس الجمهورية) لكننا لن نســـتطيع صناعة 

حلول بمفردنا“.
واســـتطرد بن دغر ”في األفـــق ال أرى حًال 
سياســـًيا مقبوًال على المســـتوى الوطني غير 
الدولـــة االتحاديـــة الكفيلة بالتوزيـــع العادل 

للسلطة والثروة“.
ونّصـــت مخرجات الحـــوار الوطني الذي 
عقد في الفترة من مارس 2013 إلى يناير 2014 
على عدم امتالك أّي طرف للسالح الثقيل سوى 

الدولة، وتقسيم البلد إلى 6 أقاليم اتحادية.
وكشـــف بن دغر جملة مشاريع ستنفذ في 
عدن منها ”مشروع عمالق لمياه ومجاري عدن 
كلفته تبلغ مليـــارات الرياالت وفي االتصاالت 
لدينا مشـــروع عمـــالق بكل معنـــى الكلمة في 
اإلنترنت ســـنفتتحه في عـــدن األيام القادمة“، 

دون تحديد موعد بدقة“.
ولـــم يكـــن العمـــل ســـهال أمـــام الحكومة 
اليمنية منذ عودتها إلى عدن، فالبنى التحتية 
مدمرة والحياة شـــبه معطلة ومفاصل الدولة 
المركزيـــة يتحكـــم بهـــا الحوثيـــون، ما جعل 
مهمتهـــا في توفير الخدمات صعبة للغاية في 

محافظة تتوزع على ثمان مديريات.
ويقول أســـامة الشـــرمي الوكيل المساعد 
لـــوزارة اإلعـــالم اليمنية بأن ”مـــا تحقق على 
مستوى تطبيع الحياة في العاصمة عدن حتى 
اآلن ال يلبي الطموح رغم الجهود التي تبذلها 

الحكومة“. 
ويعتبـــر الشـــرمي أن ”اســـتمرار الحرب 
وســـيطرة االنقالبيين علـــى العاصمة صنعاء 
ومؤسســـات الدولـــة المركزيـــة فيهـــا، فضال 

عـــن الدمار الـــذي خلفته الميليشـــيات في كل 
المناطق المحررة، وشح الموارد االقتصادية، 
كلها أسباب لعدم قيام الحكومة بمهامها على 

الوجه األكمل“.
ويشـــهد اليمن منذ خريف عام 2014 حربًا 
بيـــن القـــوات المواليـــة للحكومـــة مـــن جهة 
والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق 
علي عبداللـــه صالح من جهة أخـــرى، مخلفة 
أوضاعًا إنســـانية وصحيـــة صعبة فضال عن 

تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
وتأتـــي تصريحـــات بن دغر فـــي ظل أزمة 
سياســـية يشـــهدها جنوب اليمـــن إثر إعالن 
قيـــادات بالحـــراك الجنوبي اليمنـــي، في 11 
مايو الماضي، عن تشكيل ”المجلس االنتقالي 
الجنوبيـــة  المحافظـــات  إلدارة  الجنوبـــي“ 
المحـــررة من الحوثيين برئاســـة محافظ عدن 

الُمقال عيدروس الزبيدي.
ومنـــذ اإلعـــالن عـــن المجلـــس االنتقالي 
الجنوبـــي االنفصالي، برئاســـة محافظ عدن 
الســـابق، تشـــهد عـــدن انقســـاما يبـــدو معه 
مســـتقبلها أكثـــر ضبابية خاصة مـــع اتهام 
المجلـــس للحكومة بالفشـــل فـــي إدارة ملف 
الخدمات وتهديده بإدارتها في حال استمرت 

األوضاع على حالها.
وتحمل حكومـــة عبدربه منصـــور هادي، 
التي تشترك فيها جماعة اإلخوان المسلمين، 
علـــى محمل الجـــّد القّوة الصاعـــدة للمجلس 
االنتقالي الذي قد ينتهي بســـحب البساط من 

تحت قدميها.
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التلويح باالستقالل ورقة تفاوضية لألكراد
} طهــران - اعتبــــر مســــؤول فــــي حكومة 
كردستان العراق أن االستفتاء على استقالل 
اإلقليــــم المقرر إجراؤه في ســــبتمبر المقبل 
يعــــد تكتيــــكا تفاوضيا للضغــــط على بغداد 
للوفاء بوعودها حول ملفات الطاقة وتقاسم 

السلطة. 
وعبر ناظــــم الدباغ، الــــذي يمثل حكومة 
إقليــــم كردســــتان العــــراق في طهــــران، عن 
مخاوفــــه مــــن مهاجمــــة القــــوات العراقيــــة 
للمواقــــع الكرديــــة بعد انتهائهــــا من تحرير 

الموصل من تنظيم الدولة اإلسالمية.
لكنه شدد على أن أكراد العراق يفضلون 
البقــــاء كجزء مــــن العراق، رغــــم الدعوة إلى 
اســــتفتاء على االســــتقالل في 25 ســــبتمبر 

المقبل.
وقــــال الدبــــاغ فــــي مكتبــــه بالعاصمــــة 
اإليرانية ”نحن نقوم بذلك (إجراء االستفتاء) 
لحل مشــــاكلنا في العراق. حتى اآلن، ليست 

لدينا نّية االنفصال“. 
وأضــــاف ”نحــــن ال نشــــعر بــــأن العراق 
يقبلنا. ولهذا السبب، نسعى النتهاز الفرص 
المناســــبة، عبــــر الدبلوماســــية، البرلمــــان 
والشــــعب، من أجل المطالبة بحقوقنا. وإذا 

لم يريدوا (السلطات العراقية) حل مشاكلنا، 
فشعبنا مستعد للتضحية“.

الوفــــاء  بعــــدم  بغــــداد  الدبــــاغ  واتهــــم 
بوعودها الرئيســــية المدرجة في الدســــتور 
العراقي فــــي العام 2005، بما فيها حّل وضع 
كركــــوك، المدينة الواقعة علــــى الحدود بين 
إقليم كردســــتان الذي يتمتع بالحكم الذاتي 

وبقية العراق.
وأوضح أن بغداد لم تصادق على قوانين 
حــــول عائدات النفــــط وتمويل قــــوات األمن 
الكردية المعروفة بالبيشــــمركة، رغم دورها 
الحاســــم فــــي المعركة ضــــد تنظيــــم الدولة 

اإلسالمية.
وقــــال الدباغ ”أعتقــــد أن بعــــض القادة 
العراقيين ال يزالــــون يفكرون بعقلية بعثية“ 
في إشــــارة لحــــزب الرئيس الســــابق صدام 
حســــين. وتابع ”ال يقبلون اآلخــــر ويلجأون 

دوما للجيش لحل المشاكل“.
وُســــئل عمــــا إذا كان يشــــعر بالقلق من 
احتمال مهاجمــــة الجيــــش العراقي وقوات 
الحشــــد الشعبي الشــــيعية إلقليم كردستان، 
فأجاب ”مئة بالمئة. هذا ما أخشــــاه“. ويعي 
أكــــراد العراق البالغ عددهم خمســــة ماليين 

نســــمة وضعهــــم المحفــــوف بالمخاطر، إذ 
تحيــــط بهــــم دول تعارض بشــــدة أّي خطوة 
نحــــو اســــتقاللهم ما قــــد يشــــجع خطوات 

انفصالية مماثلة في أقاليمها الكردية.
وقال الدباغ ”نعيش في منطقة جغرافية 
وإيــــران وتركيا  بالعــــراق  محاطــــة  مغلقــــة 
وســــوريا. إذا أرادت هــــذه الــــدول يمكن أن 

تحاصرنا“.
وتقيــــم إيــــران، التــــي تضم نحو ســــتة 
ماليين كردي، عالقات قوية مع أكراد العراق 
لكنها عارضت سياسة حافة الهاوية بإعالن 

االستفتاء.
وقــــال المرشــــد األعلــــى اإليرانــــي علي 
خامئنــــي إن ”إيران ترفض الهمســــات حول 
إجراء اســــتفتاء يرمي إلى انفصال جزء من 

العراق“.
بدوره اعتبر الســــفير العراقي في طهران 
الســــبت اســــتقالل كردســــتان ”مســــتحيال“ 
وانتهاكا للدســــتور العراقي. وقال الســــفير 
راجــــح صابر الموســــوي لوكالــــة مهر نيوز 
”إذا نشأت دولة كردية فستولد ميتة. آمل بأن 
يتصرف أشــــقائي األكراد بمزيد من الحكمة 

وأال يختاروا هذا المسار الخطير“.



} حين انتصر القائد العسكري البريطاني 
برنارد مونتغمري على القائد العسكري 
األلماني إرفين رومل في معركة العلمين 

الثانية عام 1942، وأسقط أسطورة الجيش 
األلماني الذي ال يقهر وأنهى الحرب العالمية 

الثانية، لم تطّبل وتزمر وتهلهل حكومات 
الحلفاء ومخابراتها وجيوشها لهذا النصر 

التاريخي الذي غّير العالم بالقدر الذي طبلت 
به حكومة دولة الخالفة اإلسالمية (الشيعية)، 

ومخابراتها وحرسها الثوري، ومعها 
مستعمراتها العربية المتآخية (العراق ولبنان 

وسوريا واليمن)، وإعالمها وحسينياتها 
ومسيراتها الشعبية الهادرة لتحرير الموصل 
من احتالل (شقيقتها) دولة الخالفة اإلسالمية 

(السنية) الراحلة.
وليس غريبا أن يعمد اإليرانيون، 

ووكالؤهم العراقيون واللبنانيون والسوريون 
واليمنيون، إلى اختالس النصر في الموصل 

من أصحابه الحقيقيين، وأن يقوموا بتجييره، 
كلِّه لعظمة القائد التاريخي قاسم سليماني، 

والزعم بأنه وحده صاحب الفضل األول 
واألخير فيما تحقق في الموصل.

وليس غريبا، أيضا، إهمالهم، أو بعبارة 
أصح، إنكارهم الكامل لدور الجيش العراقي 

والشرطة وعشائر المنطقة والبيشمركة 
والقوات األميركية األرضية والجوية 

والفضائية والبحرية وقوادها ومستشاريها 
العسكريين وأقمارها الصناعية التجسسية،  

ونسيانهم قناطير األموال واألسلحة والذخائر 
التي صبت على حكومة حيدر العبادي 

من أميركا والعشرات من حكومات الكرة 
األرضية، ما عدا إيران، من أجل هزيمة داعش، 

والتخلص من كل أنواع الفكر التكفيري  
الطائفي المتطرف، سنيا كان أو شيعيا.

واألغرب من هذا وذاك (تطنيشهم) عن 
عرفان حيدر العبادي، وهو منهم وإليهم، 

بما قدمته الحكومات األميركية واألوروبية 
والعربية من دعم حقيقي لحكومته في 

الموصل، وعن تكراره القول، أكثر من مرة، 
بأن ”النصر، لوال هذا الدعم، ما كان ليتحقق“.
شيء آخر. لقد ظل اإليرانيون ووكالؤهم، 
من أول العام 2014، يعظمون (جيوش) داعش 

الجرارة، ويبالغون في تقدير ثمن هزيمتها. 
والغاية من ذلك معروفة. فهي الغطاء والمبرر 
المشروع والواجب لعمليات الضخ المتواصل 
لعشرات الميليشيات المدّججة بأنواع المدافع 
والصواريخ والمفخخات، وآلالف (المجاهدين) 

الحاملين صور اإلمامين الخميني وخامنئي، 
والهاتفين بحياة الثورة اإلسالمية، 

والمطالبين بثارات أحفاد الحسين من أحفاد 
يزيد، لمحاصرة أّي مدينة عراقية خرج منها 

مقاتل شارك في حرب الثماني سنوات، ثم 
لدخولها، بعد تحريرها من داعش، وإلحاق 
أقصى ما يمكن من خراب ودمار بمنازلها 
ومدارسها وأسواقها ومساجدها وآثارها 

وبرجالها وشبابها ونسائها وشيوخها.

وتزامنا مع االحتفاالت التي شهدتها 
إيران، أكثر من العراق، بتحرير الموصل 

طافت مسيرة استعراضية ثأرية أخرى 
صاخبة شوارع مدينة تكريت تتقدمها صورة 
مكبرة جدا لإلمام الخميني، لإلعالن بالصوت 
والصورة عن انتصار اإلمام الخميني، أخيرا، 

عته في حرب  على المدن (المجرمة) التي جرَّ
الثماني سنوات كأسا من السّم ظلت مرارته 

تحت لسانه حتى أنفاسه األخيرة.
شيء آخر، هل سمعتم أّي إيراني، في 

الحكم وخارجه، وأّي وكيل عراقي أو لبناني 
أو سوري أو يمني أو بحريني أو سعودي، 

طالب، ولو مرة واحدة، ولو من باب رفع 
العتب، بأن يحال إلى القضاء َمن تسبب في 

كارثة احتالل الموصل وغيرها، واالقتصاص 
منه بما حل بالعراق من موت ودمار وخراب 

وفقر وتهجير؟
ولكي ال نخدع أنفسنا، كما خدع 

اإليرانيون ووكالؤهم العراقيون واللبنانيون 
أنفسهم، فإن الدواعش في الموصل، رغم 

حقيقة توحشهم، ورغم استماتتهم في الدفاع 
عن آخر قالعهم، كانوا مجرد فئران في 

ر التحالف الدولي عددهم بألفين  مصيدة، َقدَّ
لدى بدء الهجوم على الموصل منتصف 

فبراير الماضي، وهم محبوسون في مدينة 
محاصرة من جهاتها األربع، وليس لديهم 
ة عليهم  ما لدى الجيوش النظامية الملتمَّ

من الطائرات والمدافع والصواريخ العابرة 
للمحيطات واألقمار التجسسية، وقد ثبت بعد 
هزيمتهم أن كل ما كان لديهم حفنة مفخخات 

وألغام وكومة بنادق ومسدسات وخناجر 
وسيوف، وهمجية من الوزن الثقيل مقابل:

[ الجيش وقوات األمن العراقية: تم إعداد 
الفرقة 15 والفرقة 16 واللواء الرابع من الفرقة 

الثامنة وقوات الشرطة االتحادية وقوات 
جهاز مكافحة اإلرهاب، باإلضافة إلى قوات 

عمليات نينوى التي تتكون من الفرقة السابعة 
وبإسناد من سالح الجو العراقي.

[ قوات الحشد الشعبي: تؤكد الوقائع 
على األرض أن عدد مجنديها الفعلي يقدر 

ما بين 30 و40 ألفا يشرف فيلق القدس على 
تدريبها وتسليحها. قوات البيشمركة الكردية: 
ويشارك منها ثالثة ألوية باإلضافة إلى وحدة 

مدفعية وفرق هندسة.
[ الحشد الوطني السني: وتقدر أعدادهم 

بأربعة آالف مقاتل يضاف لها الحشد 
العشائري، وتشرف قوات التحالف الدولي 

على عمليات إعدادهم وتدريبهم وتقديم 
االستشارات العسكرية لهم، وتقدم لهم اإلسناد 

الجوي والمدفعي.
[ التحالف الدولي: بطائراته ومدّرعاته 

ومستشاريه وأقماره التجسسية ومساعداته 
العينية العسكرية والمالية والغذائية 

والدوائية التي لم تنقطع.
ورغم أن الهزيمة التي تحققت على 

الدواعش، في النهاية، كانت متوقعة، فإن 
َمن جعل الموصل قاعا صفصفا هما فاعالن 
فقط ال ثالث لهما: األول داعش، دون جدال. 

والثاني خليط من ميليشيات الحشد الشعبي 
وقوات عسكرية عراقية تم استقدامها من 

ميليشيات وأحزاب طائفية، وتم ضمها إلى 
الجيش العراقي والشرطة العراقية، عند 

تأسيسهما، وفصيل من البيشمركة، وقوات 
متفرقة من التحالف الدولي.

وقد تحدثت عن هذه الفصائل منظمة 
العفو الدولية، واتهمتها بارتكاب جرائم ضد 

اإلنسانية، وطالبت بالتحقيق المحايد في 
صحة ما توفر لديها من معلومات ووثائق 

وشهادات. ولكن القائد العام للقوات المسلحة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي سخر منها 
ومن حيادها، ودافع عن الحشد الشعبي، 

ورفض أّي اتهام يوجه إليه، وكان منتظرا 
منه، باعتباره رئيَس وزراء جميع العراقيين، 

والبَس ثياِب اإلصالح والعدالة ودولة القانون، 
أن يكون رجال وشجاعا ويتمسك بحياده 

وحصافته وعدالته، ويأمر بالتحقيق المحايد 
في المعلومات واالتهامات الواردة في تقرير 

المنظمة الدولية، بدل أن يشتمها بالقلم 
العريض. ولكن هذا ما كان وما سوف يكون، 

وال خوف على حماة الديمقراطية والعدالة 
والسيادة الوطنية، وال يحزنون.

} عكس القـــرار األخيـــر للواليـــات المتحدة 
فـــي يوليـــو الجاري بإرجـــاء رفـــع العقوبات 
االقتصاديـــة علـــى الســـودان لثالثـــة أشـــهر 
جملة مـــن الدالالت األساســـية تتعلق بطبيعة 
التوجهـــات الخارجيـــة إلدارة الرئيس دونالد 
ترامب وسياســـات النظام السوداني وطبيعة 
الســـياقات اإلقليمية والدولية التي لم تكتسب 
النضـــوج الكافي إلحـــداث انفراجـــة كلية في 
عالقات واشـــنطن والخرطوم، ال ســـيما وأنها 
تأرجحـــت مدا وجزرا منذ صعود نظام اإلنقاذ 

للسلطة في العام 1989.
بـــدا أن الفرصـــة التـــي انتظرهـــا النظام 
الســـوداني على يد إدارة ترامب -طيلة الستة 
أشـــهر الماضية- لم يحن موعدها بعد، حيث 
تواجه إرثا معقدا من قيود القرارات الرئاسية 
والقوانين التي أصدرها الكونغرس األميركي 
بفرض عقوبات على السودان، خالل العشرين 

عاما الماضية.
لـــذا، لم يكن رهـــان الخرطـــوم دقيقا على 
ســـهولة التعامل مع تلـــك اإلدارة الجمهورية 
لمجـــّرد أنهـــا غيـــر مهتمة بحقوق اإلنســـان، 
مقارنة بســـابقتها الديمقراطية، ذلك أن جوهر 
قرار إرجاء رفع العقوبات عن الســـودان يشي 
بحالـــة من عدم الثقة األميركية في سياســـات 
الخرطـــوم، ليس فقط تجاه القضايا الداخلية، 
وإنمـــا أيضـــا لرهانـــات نظـــام عمر البشـــير 
المتنقلـــة والمتناقضة بين المحاور اإلقليمية 
والدولية، األمر الذي ال يلّبي الهدف األساسي 
من العقوبـــات األميركية والمتعلق بـ“التعديل 

لسلوكيات النظام السوداني. الكامل“ 

صحيـــح أن واشـــنطن ربمـــا ال تتراجـــع 
عن مســـار رفـــع العقوبات، ولـــو تدريجيا عن 
الخرطـــوم، خاصة أنها ال تنكر تعاون األخيرة 
فـــي مجاالت التعاون األمني، وخاصة مكافحة 
اإلرهـــاب، بمـــا يعني تعديل ســـلوكها جزئيا، 
لكنهـــا بالمقابل تمنح مصالحها فرصة أخرى 
لتقييم ما إذا كان السلوك السوداني سيحقق 
تقدما بنهاية فترة المراجعة التي مّددت حتى 

أكتوبر المقبل.
هنا ال يختلف مضمون المنطق المتشـــكك 
إلدارة ترامب في السودان عن سابقتها، برغم 
كونهما يمثالن توجهين مختلفين (الجمهوري 

والديمقراطـــي). فعندمـــا قـــرر أوبامـــا رفـــع 
العقوبـــات االقتصادية والمالية -التي فرضت 
إبـــان إدارة كلينتـــون فـــي العـــام -1997 عـــن 
الخرطـــوم مؤقتا قبيل مغادرته البيت األبيض 
في يناير الماضي، فإنه نقل إنفاذها من عدمه 
إلى خليفته ترامب، وبدت مشـــروطة بمراقبة 

السياسات السودانية لستة أشهر.
بل إن التوجـــه األميركي لرفـــع العقوبات 
عـــن الخرطوم لـــم يمنع من أن تظـــل األخيرة 
في القائمة األميركيـــة للدول الراعية لإلرهاب 
منـــذ العام 1993، أو حتـــى تبقي على عقوبات 
إضافيـــة أخرى تم فرضها مثال في العام 2006 
على خلفية اتهامات بجرائم اإلبادة الجماعية 
واالنتهـــاكات فـــي دارفـــور غربي الســـودان، 
ومحتمـــل أن يســـتهدف قـــرار إرجـــاء رفـــع 
العقوبات إفســـاح المجـــال للواليات المتحدة 
للمزيـــد من الشـــروط الضاغطة علـــى النظام 

السوداني.

بعد الصفقات
يتعـــزز ذلك الفهم في ضـــوء جملة عوامل 
تشـــكل برمتهـــا ســـياقا متشـــابكا وال يمكـــن 
عزلها عن بعضها البعض عند تفســـير القرار 

األميركي باإلرجاء.
أول تلـــك العوامل بـــروزا يتعلـــق بالبعد 
الصفقاتـــي لسياســـة ترامـــب الخارجية منذ 
وصوله إلى البيت األبيض، إذ بدا أن سلوكياته 
تجاه القضايـــا اإلقليمية والدوليـــة لم تبتعد 
كثيرا عن الشـــعارات االنتخابية التي طرحها 
حـــول ”أميركا أوال“، من جهة، وطبيعته كرجل 
أعمال يســـعى إلـــى إدارة العالقات الخارجية 
عبر اســـتخراج أكبر عوائد ممكنة، ســـواء من 
الخصوم أو األصدقاء، من جهة أخرى، وكذلك 
إعادة ترتيب أولويات القضايا الخارجية، بما 

يخدم األمرين السابقين، من جهة ثالثة.
على الرغم من أهمية الســـودان في خارطة 
المصالح األميركية في شـــرق أفريقيا، إال أنها 
لـــم تحظ بالكثير من تركيز إدارة ترامب، حتى 
أنها لم تعين -حتى اللحظة- مبعوثا للشؤون 
األفريقيـــة، بـــل إنها رفضت حضـــور الرئيس 
الســـوداني عمر البشـــير القمة اإلســـالمية-
األميركيـــة في الريـــاض في مايـــو الماضي، 
الســـت  الـــدول  ضمـــن  الســـودان  وأدرجـــت 
المحظـــور حصـــول رعاياها على تأشـــيرات 

للواليات المتحدة في يناير الماضي.
تتعّمـــق صورة عدم االهتمام األميركي تلك 
بالنظـــر إلى عامل ثان يتعلـــق بقابلية النظام 
الســـوداني لالســـتجابة للضغوط، فاألوضاع 
داخل السودان تشـــهد هدوءا نسبيا، ال سيما 
مـــع إعـــالن الخرطـــوم وقف إطـــالق النار مع 
الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان 
والنيـــل األزرق فـــي أكتوبر الماضـــي والذي 
تم تجديـــده على التوالي فـــي يناير الماضي 
ويوليو الجاري، في مســـعى سوداني إلثبات 
جديتـــه للواليات المتحدة. وعّد ذلك األمر أحد 

القضايا الخمس التي تناقشها لجنة سودانية 
أميركية لتخفيف العقوبات منذ منتصف العام 
الماضـــي. إذ تضم أيضا قضايـــا أخرى مثل 
مكافحة اإلرهاب وتسهيل وصول المساعدات 
اإلنسانية إلى مناطق النزاع والتوقف عن دعم 
جيش الرب األوغندي والمســـاهمة في تحقيق 

السالم في جنوب السودان.
كان الســـودان أقـــدم بالفعل على تســـهيل 
وصول المســـاعدات اإلنســـانية إلـــى مناطق 
النـــزاع الداخليـــة باعتـــراف األمـــم المتحدة، 
والتي عّبرت عن رغبتها قبل أيام بصدور قرار 
ايجابي حـــول العقوبات، ورفضـــت الخرطوم 
استقبال رياك مشار زعيم المعارضة في جنوب 
الســـودان. لذلك كله ال تشـــكل قضية السودان 
ضغوطـــا ملحـــة على إدارة ترامـــب في الوقت 
الراهـــن، بما يدفعها لإلســـراع بحســـم قضية 
رفع العقوبات، مقارنة بقضايا أخرى مثل أزمة 
مقاطعة قطـــر وكوريا الشـــمالية والعالقة مع 

روسيا وحلف الناتو والصين وغيرها.

الممانعة المؤسسية
شـــكلت الممانعـــة المؤسســـية األميركية 
عامـــال ثالثـــا يفســـر إرجـــاء رفـــع العقوبات 
األميركية، ومفادها أن تصور السودان بنزوع 
ترامب للخروج عن األطر المؤسسية األميركية 
إلحداث نقلة نوعيـــة في عالقات البلدين ليس 
من اليسير تحققه في ضوء تحدي الكونغرس، 
والـــذي ال يزال يمثـــل عبر جماعـــات الضغط 
وخاصـــة المتعلقة بدارفور وحقوق اإلنســـان 
أداة تأثيـــر أساســـية فـــي مواجهـــة أّي رفع 
للعقوبات على الســـودان، ومـــا يدلل على ذلك 
أن قـــرار إرجاء رفع العقوبات على الســـودان 

سبقه في الـ30 من يونيو الماضي مذكرة وقع 
عليها أكثر من خمســـين عضـــوا من الحزبين 
الديمقراطـــي والجمهـــوري يطالبـــون فيهـــا 
ترامـــب بتأجيل رفع تلك العقوبات 12 شـــهرا 
كفترة مراقبـــة إضافية، إضافة إلى ضغوطات 
مؤسسات المجتمع المدني التي تنظر لقضية 
الســـودان من منظور حقوقي ال أمني، وتدعم 
المعارضة السياســـية في هذا البلد، ال سيما 
وأن الرئيـــس البشـــير ال يـــزال مطلوبـــا أمام 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية منـــذ العام 2009 

بتهم جرائم حرب في دارفور.
في المقابل، فإن األجهزة األمنية األميركية 
تدعـــم رفع العقوبات عن الخرطوم لتشـــجيعه 
على مزيد من التعاون األمني، مثلما عّبر مدير 
المخابرات الوطنيـــة األميركية دانيال كوتس 
في إفادته أمام الكونجرس في مايو الماضي، 
عندما أشـــار إلى أن الســـودان سيلتزم بشكل 
كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وأنه 
يسعى للحوار البناء مع واشنطن لرفع بعض 

العقوبات في العام 2017.
في الوقـــت عينـــه، فـــإن وزارة الخارجية 
تواجه موقفا حرجا إزاء قضية رفع العقوبات، 
ال ســـيما إذا علمنا أن أحد أعضاء الكونغرس 
األميركي كان قـــد اتهم وزير الخارجية ريكس 
تيلرســـون بأنه عقد صفقات مع السودان بين 
عامـــي 2003 و2006، إبـــان عمله الســـابق في 

شركة أكسون موبيل للنفط، برغم العقوبات.
وألن العالقـــة بيـــن الســـودان والواليات 
المتحـــدة ليســـت ثنائية وإنما تشـــتبك معها 
أطراف إقليميـــة ثالثة، يبرز عامل رابع يتعلق 
بالسياســـة الخارجية الســـودانية التي تتسم 
األوســـط،  تجاه قضايا الشـــرق  بـ“المناورة“ 
فعلـــى ســـبيل المثال، لـــم توضـــح الخرطوم 

موقفهـــا من أزمة مقاطعة قطر، حيث اقتصرت 
علـــى الدعـــوة الحتـــواء األزمـــة، حفاظا على 
مصالحها مع المحاور المتناقضة في األزمة.

إذا كانـــت تلـــك العوامـــل تمثـــل محاولة 
لتفسير القرار األميركي بإرجاء رفع العقوبات 
عـــن الخرطوم، فمـــا يلفت النظر أن الســـلوك 
الســـوداني ما يزال يراهن على إدارة ترامب، 
إذ رد الرئيس البشير على ذلك القرار بتجميد 
عمـــل لجنـــة التفاوض مع واشـــنطن بشـــأن 
تخفيف تلك العقوبات حتـــى الـ12 من أكتوبر 
المقبل كنوع من حفظ ماء الوجه بعد الترويج 
الذي أقدم عليه المســـؤولون السودانيون بأن 
العقوبات األميركية باتت قاب قوسين أو أدنى 

من الرفع الجزئي.
ولم تتضمن ردود الفعل السودانية -مثال- 
تجميد وقـــف إطالق النار فـــي مناطق النزاع 
أو إصـــدار قرار بالتضييق على المســـاعدات 
اإلنســـانية، أو حتى اإلعالن عن وقف التعاون 
األمنـــي، ما يعنـــي أنها ال تـــزال تأمل في رفع 

العقوبات لحل أزمتها المتفاقمة.
العقوبـــات  مســـألة  إن  القـــول  ويمكـــن 
األميركية على الســـودان ســـتظل قائمة، حتى 
وإن رفعت جزئيا في أكتوبر المقبل، إذ تذهب 
التوقعـــات الغربية بأن تظل ســـيفا مســـلطا 
لتغييـــر ســـلوكيات النظام الســـوداني، حتى 
نهاية فترة حكم البشير في العام 2020، خاصة 
وأن األداة العقابية األميركية وإن لم تستهدف 
إســـقاط هذا النظـــام، فإنها دفعتـــه للتفاوض 
باتجاه تقسيم الســـودان عبر اتفاقية نيفاشا 
2005، خاصة وأن قانون ســـالم السودان الذي 
أصـــدره الكونغرس األميركي فـــي العام 2002 
ربط آنذاك رفع العقوبـــات بتقدم المفاوضات 

مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

سياسة
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قضية السودان ال تشكل ضغوطا 
ملحة على إدارة ترامب في الوقت 

الراهن، بما يدفعها لإلسراع 
بحسم قضية رفع العقوبات مقارنة 

بقضايا أخرى

تزامنا مع االحتفاالت التي 
شهدتها إيران، أكثر من العراق، 

بتحرير املوصل طافت مسيرة 
استعراضية ثأرية أخرى صاخبة 

شوارع تكريت 

العالقات األميركية السودانية لم تكتسب النضوج الكافي إلحداث انفراجة فيها
لماذا أرجأت واشنطن رفع العقوبات جزئيا عن الخرطوم

الطبق لن يمأل قريبا

تهيأ الشــــــارع الســــــوداني، على مدار شهور، الســــــتقبال قرار رفع العقوبات االقتصادية 
ــــــة عن البالد، وتطلع إلى دخولها حيز التنفيذ علها تســــــاعد على تخفيف األعباء  األميركي
ــــــوء حتتها البالد. لكــــــن انقضت املهلة التي حددهــــــا البيت األبيض  ــــــة التي تن االقتصادي
ــــــر املاضي، ولم ترفع العقوبات بل أصدرت واشــــــنطن قرارا يقضي بتأجيل رفع  في يناي

العقوبات ملدة ثالث أشهر أخرى، تنتهي في الثاني عشر من أكتوبر املقبل.

د. خالد حنفي علي
باحث مصري في الشؤون األفريقية

الخميني في الموصل وتكريت
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} عشرات الجنود العراقيين احتفلوا وسط 
األنقاض على ضفتي نهر دجلة في الموصل 

دون انتظار إعالن االنتصار رسميا، وبعضهم 
رقص على أنغام موسيقى تصدح من شاحنة 

وأطلقوا نيران األسلحة اآللية في الهواء.
وأخيرا أعلن رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي يوم االثنين الماضي النصر 
على تنظيم الدولة اإلسالمية في الموصل 

بعد ثالث سنوات من سيطرة التنظيم 
المتشدد على المدينة. وقال العبادي في 

كلمة بثها التلفزيون الرسمي ”أعلن من هنا 
انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة واإلرهاب 

الداعشي الذي أعلنها اإلرهاب الداعشي من 
الموصل“. وأعلن العراق عطلة مدتها أسبوع 
بمناسبة النصر واحتفل في شوارع العاصمة 

بغداد ومدن جنوبية.
وِفي يوم إعالن النصر العراقي نقلت 
وسائل إعالم إيرانية عن الجنرال قاسم 

سليماني قوله إن إيران أرسلت ”آالف 
األطنان“ من األسلحة والطائرات المقاتلة 

إلى العراق للمساعدة في هزيمة الدولة 
اإلسالمية.

كاتب يقول ”وكان فيلق القدس اإليراني 
قد دخل سوريا إلنقاذ نظام األسد من 

االنهيار في البداية تحت ذريعة حماية 
المزارات الدينية الشيعية. واآلن يبني 

وجوده العسكري بحجة محاربة داعش، لكن 
في الحقيقة له مشروع طويل األمد، وهو 

الهيمنة على العراق وسوريا ولبنان. إيران 
بتحركاتها ستمزق العراق وتزيد سوريا 

تمزيقا“.
وآخر يقول ”إطاللة داعش دفعت المرجع 

الشيعي آية الله السيستاني إلى إصدار 
فتوى تجيز حمل السالح. لم تتأخر طهران 

في اغتنام الفرصة. حولت المقاتلين الشيعة 
أفواجا في الحشد الشعبي ونجحت في 

إعطائهم غطاء شرعيا على طريق جعلهم 
جيشا رديفا على غرار الحرس الثوري لديها. 
أعطت إطاللة داعش الجنرال قاسم سليماني 
فرصة التجوال محّررا في األنبار، مع كل ما 
يمكن أن يعنيه ذلك للتوازن بين المكونات 

العراقية“.
وتقول األمم المتحدة إن 920 ألف مدني 

فروا من منازلهم منذ بدء العملية العسكرية 
في أكتوبر. وما زال ما يقرب من 700 ألف 

شخص مشردين. وقالت ليز جراندي منسقة 
األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية بالعراق 

”من المريح أن تنتهي الحملة العسكرية في 
الموصل. قد يكون القتال انتهى لكن األزمة 

اإلنسانية لم تنته“. وأضافت ”فقد الكثيرون 
مّمن فروا كل شيء. إنهم بحاجة للمأوى 

والغذاء والرعاية الصحية والماء والصرف 
الصحي وأدوات اإلسعافات األولية. 

مستويات الصدمة النفسية التي نشهدها من 
أعلى المستويات على اإلطالق“.

وسط أجواء الفرح العراقي بالنصر 
الكبير والرقص في احتفاالت المدن الشيعية 
الجنوبية والعاصمة بغداد ذكرت نائبة ممثل 

منظمة اليونسيف في العراق أنه قد تكبد 
نحو 650 ألف طفل من األوالد والبنات الذين 

عاشوا كابوس العنف في الموصل ثمنا 
باهظا وعانوا الكثير من األهوال على مدى 
السنوات الثالث الماضية. وتقول جراندي 
”أخبرنا أحد األطباء الذين تحدثنا إليهم أن 
الرضع مّمن تقل أعمارهم عن أسبوع واحد 

واألطفال واألمهات يخرجون من المعارك 
وهم جرحى وتغطيهم األتربة واألوساخ، 

وبعضهم يعاني من سوء التغذية. وتضيف 
”في األيام الماضية، شهدت اليونيسف 

وشركاؤها زيادة في عدد األطفال المعرضين 
للخطر غير المصحوبين بذويهم أو أسرهم 
الذين يصلون إلى المرافق الطبية ومراكز 

االستقبال. كما تم العثور على بعض األطفال 
الرضع وهم بمفردهم بين الحطام“.

نصر بطعم الهزيمة

رسالة من رجل موصلي يقول ”يحتفلون 
بالنصر وهم من صنعوا وأدخلوا داعش 

إلى الموصل وتركوه 3 سنوات يصول 
ويجول ويقتل ويجند األطفال. كان باإلمكان 

القضاء على داعش من األسبوع األول لدخول 
عناصره وكانت أعدادهم ال تتجاوز المئات.  

دمروا المدينة وأهلكوا الحرث والنسل ولم 
يبقوا لنا شجرة نستظل بظلها وال جدارا 

نأوي إليه. أنا مواطن موصلي هناك هاجس 
يالحقني دوما بأنني ربما ُأعتقل بتهمة 
االنتماء إلى داعش ونفس الهاجس كان 

يالزمني بوقت داعش ممكن أن ُأعتقل من 
قبلهم بتهمة الردة أو التعاون مع القوات 
األمنية. واآلن يراقبونك ويجبرونك على 

االحتفال بالنصر المزعوم وإن لم تفعل فأنت 
مناصر لداعش“.

ويضيف ”أصبح حالنا كحال تلك 
التغلبية زوجة عمرو بن مالك عندما جاء 

زوجها منتصرا على أهلها التغلبيين 
(الزير سالم) وطلب أن تزغرد رغما عنها. 

كل هؤالء المواصلة المحتفلين بالنصر هم 
اآلن يعيشون في صدمة وقد غّيب وعيهم 

بسبب تلك الصدمة المرعبة. الموصل لم تعد 
الموصل فماذا بقي منها؟ 22 فردا من أقاربي 

مازالوا تحت األنقاض اتصلنا بالدفاع 
المدني النتشالهم فأجابونا بأنه لم يأت 

دورهم بعد فهناك 75 عائلة قبلهم مازالوا 
تحت األنقاض“.

كاتب عربي يقول أما في العراق فنسمع 
التساؤل «ماذا بعد تحرير الموصل؟ لقد أدى 

داعش المهمة المأمولة منه، كما فعل من 
قبله تنظيم القاعدة، وأجهز على الحضور 

السياسي والديمغرافي للعرب السّنة الذين 
لعبوا دورا محوريا في قيام العراق الحديث 

عام 1920“.
سيدة من الموصل كتبت إلّي ”ال أستطيع 

أن أحتفل بتحرير الموصل وال أسميه 
نصرا (قلبي يحترق) كل رفيقاتي وأساتذتي 

يقومون بنشر صور الموصل ما قبل األحداث 
في 2014 ويكتبون تحررت الموصل ورجعت 

وانتصرنا. ال أعرف على من انتصرنا وقد 
تحققت كل الغايات التي صنعوا داعش 

من أجلها. شوارع الجانب األيسر مملوءة 
بالمكادي (المتسولين) والفقراء والمعوقين 

وشباب تركوا أهلهم وهم اآلن بأوروبا 
وتركيا. مدينة كاملة مطعونة في عقيدتها وال 

تعلم من أين نزل هذا العذاب، وبسبب من 
ولماذا نحن دون غيرنا؟“.

وتضيف ”الركام الذي مأل نصف الجانب 
األيمن هو ذكرياتي وذكريات المدينة. حزينة 
أضع نفسي يوميا في زاوية البيت وأنتحب 

ما هذه مدينتي وال هذه أرضي، تنّجست 
األرض حين فقدنا كرامتنا. انصحني أرجوك 

وانصح شباب الموصل لو تكرمت ماذا 
نفعل؟ كيف أضحك على نفسي بالوطنية 

واألخوة بينما يجب أن أبرر لكل من أصادفه 
كيف أنني من الموصل؟ مدينتنا التي سقطت 
وشهداؤنا الذين دفنوا تحت أنقاض منازلهم 
والعراة الجائعون والمتشردون، كلنا سقطنا، 

ال أستطيع أن أعبر عن حزني حتى بين 
صديقاتي. هل من المعقول أنني الوحيدة 
التي ال تستطيع أن ترى الفرح هنا أو أنه 
ليس موجودا فعال والذين يتراقصون هنا 

كعصفور يرقص من األلم أم أنهم إلى اآلن لم 
يعوا ما فقدنا“.

تواصل السيدة الموصلية متسائلة ”ما 
معنى أن أحزن على سوق وجامع وطريق 
قديم جدران بيوته من الحجر العتيق. إلى 

أين سوف يذهب كل هؤالء األيتام واألرامل  
والثكالى؟ هناك امرأة في رأس شارعنا تبكي 
ابنتها المراهقة كلما ذهبت أّمي بمساعدات 

لهم تقول ’لسنا أهال للصدقة‘ هؤالء 
أهل الموصل عزيزو النفس الذين ُأذلوا 

وُأخرجوا عراة من بيوتهم، متى يعودون 
ومن سيعطيهم ثمن الدار التي سقطت؟ 

سيدة رأت زوجها وفارسها في الغرام هزيال 
عاريا يرتجف أمام الجنود ويتوسل خيمة 
في العراء كيف تفرح بالنصر؟ منذ أسبوع 

يرن في قلبي موشح أندلسي ال أدري من أين 
التقطته ”قف بنا يا صاِح نبكي الُمُدنا/ بعد 

من قد كان فيها سكَنا“.
هل يهتم الطرف اآلخر بتأثير هدم 

الموصل مثال عند العرب والمحيط اإلقليمي؟ 
أم أن الشيعة ال يكترثون بهذه األشياء 

ويعيشون حالة من ”الثورة الدائمة“ إنهم 
حتى ال يحاسبون الجيش والحكومة على 
تسليم الموصل لداعش وكأن الموصل هي 
المذنبة. المهم داعش هدد بهدم كربالء وتم 
هدم الموصل في النهاية. أي أن المشروع 
الشيعي مستمر وال توجد فكرة سالم وال 

نوايا صادقة باتجاه اإلعمار. التفكير 
اإليراني دائما يرتكز على المعركة القادمة.

داعش مبرر للجريمة التي هي هدم المدن 
السنية وتشريد أطفالها. بعد القضاء على 
داعش ينتهي المبرر وتبقى الجريمة تفوح 

رائحتها في الفضاء. كما تقول نازك المالئكة 
”والليالي في سراها/شهدت ما كان من جهد 

ثقيْل/كّلما غّطوا على ذكرى القتيْل/يتحّداهم 
شذاها“.

محتلون أم منتصرون

بالقرب من مدّرج مدمر في مطار الموصل 
يجلس عراقيون شردتهم الحرب على حقائب 

أمتعتهم ليأخذوا قسطا من الراحة قبل أن 
يواصلوا رحلتهم إما سيرا على األقدام أو 
في حافالت. هؤالء أيضا عليهم أن يفرحوا.

رجل يقول ”أستاذ هناك 138 ألف عسكري 
من الجيش والميليشيات ونفذ التحالف 
الدولي أكثر من 6 آالف غارة جوية خالل 

ثماني أشهر على الموصل ومئات الصواريخ 
أرض-أرض اإليرانية والفرق العسكرية 

المشتركة هي 5 و9 و16 والشرطة االتحادية 
بأكملها تقدر بـ12 لواء وجهاز مكافحة 
اإلرهاب يتكون من ثالث فرق عسكرية. 

الفرنسيون اعترفوا قبل ثالثة أيام على قناة 
الحدث العربية بأنهم نفذوا 600 غارة جوية 
بطائرات الميراج والرافال ومئات المدفعية 

الثقيلة والهاونات والراجمات . أصبحنا 
بال بيت وال مدينة وال مال وطلعنا (بطرك) 

المالبس والروح“.
تقدر إحصائية أولية لنسبة الدمار في 
الموصل بـ80 بالمئة: تدمير 63 دار عبادة 

بين مسجد وكنيسة غالبيتها تاريخية، 29 
فندقا و212 معمال وورشة منها معامل الغزل 

والنسيج والكبريت واإلسمنت والحديد 
ودائرة البريد واالتصاالت. شمل التدمير 

أيضا 9 مستشفيات من أصل 10 و76 مركزا 
صحيا من أصل 98 والجسور الستة للمدينة. 
ُدمرت أيضا 308 مدرسة و12 معهدا وجامعة 

الموصل وكلياتها ونحو 11 ألف منزل 
ودمرت 4 محطات كهرباء و6 محطات للمياه 

ومعمل أدوية.
لو كان الجنود الذين انتصروا في 

الموصل وطنيين فعال لخّروا على األرض 
وبكوا كل جدار وشجرة بعد النصر، ألعلنوا 
الحداد ألجل األطفال والنساء القتلى. إنهم 

يتصرفون كغزاة يحتفلون بالنصر على 
الوهابية ويرفعون أنخاب الفرح على خراب 

النواصب والسنة والعرب. يقفزون حول النار 
التي أحرقوا بها عمر بن الخطاب صغارا. 

لو كانوا جنودا أبطاال لدافعوا عن مدينتهم 
حتى آخر جندي، كما دافع فرسان المعبد 

الصليبيين عن بيت المقدس ولم يقّدموها في 
نصف نهار للدواعش ليسترجعوها أنقاضا 
خالل ثمانية أشهر من الحرب بمساعدة من 

أميركا وإيران.
وفوق ذلك يفرحون بمليون نازح ومدينة 

محترقة ويرفعون رايات الحسين على 
الموصل. أين الوطنية والبطولة والشرف 

بالموضوع إذا كان الدواعش 6 آالف مقاتل 
واألميركان الذين شاركوا على األرض في 

القتال 6 آالف عسكري. هناك خدعة غير 
مفهومة.

يقولون ال تشكك بالنصر العراقي احتراما 
للشهداء وهم جاؤوا بالسيد أبومهدي 

المهندس قائدا للحشد الشعبي (الحرس 
الثوري العراقي) وهادي العامري قائدا 

لقوات بدر اإليرانية ومحمد الغبان ضابط 
سابق بالجيش اإليراني أصبح اليوم وزيرا 

للداخلية. كيف تعين الجنرال قاسم سليماني 
مستشارا عسكريا وقائدا لـ“المجاهدين 

الشيعة“، وهؤالء جميعا كانوا مقاتلين مع 
الجيش اإليراني ضد الجيش العراقي في 

الحرب العراقية اإليرانية (1980-1988). أّي 
شهداء نحترم دماءهم والدولة العراقية قد 

شطبت نصف مليون شهيد عراقي في الحرب 
العراقية اإليرانية وجاءت بقتلة الجندي 
العراقي ليكونوا قادة مقدسين وأبطاال 

وطنيين.
نائب قائد قوات مكافحة اإلرهاب الفريق 

عبدالوهاب الساعدي شكر قوات الحشد 
الشعبي (األبطال) على دورهم في دحر 

اإلرهاب. الساعدي كان ضابطا عراقيا مقاتال 
مع العراق ضد إيران في عهد الرئيس السابق 

صدام حسين بينما قائد الحشد الشعبي 
أبومهدي المهندس كان مقاتال مع إيران ضد 
عبدالوهاب الساعدي. هما يقاتالن اليوم في 

جبهة واحدة جنبا إلى جنب ويمتدح أحدهما 
اآلخر. السؤال ما الذي حدث؟ َمن الذي تغّير؟ 

هل أصبح أبومهدي المهندس وطنيا أم 
أصبح عبدالوهاب الساعدي إيرانيا؟

تعرض الجنرال الساعدي النتقادات 
مؤخرا ألن الحكومة الصفوية العراقية منذ 

االحتالل عام 2003 قامت بحل الجيش الوطني 
وطردت ضباط الموصل من القوات المسلحة 

العراقية وهم أساس المدرسة العسكرية 
العراقية، وبعضهم تعّرض للخطف واالغتيال 

فكيف يمكن تسويق هدم مدينة الموصل 
بمساعدة من الجنرال قاسم سليماني 

والطيران األميركي كبطولة عسكرية وطنية 
للجنرال الساعدي؟ شاعر عراقي مخضرم 

أطلق عل الساعدي لقب ”عار السواعد“ وقال 
إن ”الموصل هي مدينتنا العراقية الوحيدة 

فكّل مدن العراق بما فيها بغداد أصبحت 
مجرد عشوائيات. وهدم الموصل هو مجرد 
حقد أبناء العشوائيات على مدينة العراق 

الوحيدة“.

ليست النهاية

جاء في رسالة من ضابط عراقي ”أستاذ 
أسعد بعد أن احتل العراق عام 2003 طلبوا 

عودة ضباط القوات الخاصة فقط  والحضور 
إلى المدرسة في بغداد. وعندما حضرنا 

أبلغونا بالمقابلة أنت سني أو شيعي، وين 
أهلك؟ بالحرف الواحد قالوا لنا ال نرغب 
بعودتكم أنتم أهل الموصل إلى الجيش. 

والتحق أغلب أصدقائي من الفرات األوسط 
والجنوب وبعض الذين لديهم واسطات من 
الحزب اإلسالمي اإلخواني وحركة الوفاق 

والمؤتمر. وكالمك مضبوط طردوا العسكرية 
العراقية ِمن الموصل وجّمدوها. ولو نظرت 

إلى الضباط الحاليين الموجودين في 
الجيش  98 بالمئة  منهم شيعة وإذا أكو سني 

معناها عنده عالقة بأحد األحزاب“.
وتقول رسالة من ضابط آخر ”كنت 

ضابطا في الحرس الجمهوري سابقا برتبة 
مالزم وقد التحقت بالجيش الجديد بهدف 
الدفاع عن أهلي من العرب السنة وتخفيف 

الضغط عنهم. وتم قبولي كضابط إعالم 
إلى أن خرج األميركان عام 2011. وِفي فترة 

المالكي تم اعتقال الكثير من الضباط السنة 
في الشعبة الخامسة وسجن المطار حيث 

كنت مع 85 ضابطا سنيا محتجزا من رتبة 
فريق فما دون. والتهم كانت أغلبها ملفقة 
وكنت معتقال معهم عام 2012 ويتهموننا 

بتهم غريبة مثل نريد منك مكان عزة الدوري، 
أو أين أسلحة الجيش السابق؟ أو أنتم 

تخططون النقالب عسكري وكانت تهمة أحد 
الضباط هي ’شتم الحسين‘ ولدّي الكتب 

الرسمية التي تؤيد اعتقالي. حاليا أنا الجئ 
في النرويج“.

يا لهف نفسي على سلطان هاشم وماهر 
عبدالرشيد، يا لهف نفسي على أياد فتيح 

الراوي ورشاش اإلمارة وبارق الحاج حنطة، 
أبطال الجيش العراقي السابق حماة الديار 

العراقية. ماذا سنقول؟ الجيش العراقي ألقى 
بأسلحته وخلع ثيابه وهرب من الموصل 

بينما الدواعش قاتلوا حتى آخر محارب. يا 
لهف نفسي على الجيش العراقي السابق، 
على الحرس الجمهوري. لهف نفسي على 
حماة الديار الذين دفعهم الصفويون دفعا 

ليكونوا إرهابيين.
يقولون إن تحرير الموصل ليس نهاية 
اإلرهاب ويجب أن  يستمّروا حتى يتأكدوا 
من عدم عودة اإلرهاب مرة أخرى. يجب أن  
تتأكدوا من عدم هروب الجيش مرة أخرى 
وتسليم حواضر العراق لإلرهابيين، يجب 

أن تتأكدوا من عدم وجود مخطط إيراني 
جديد لتدمير المدن والتجريف الديمغرافي 
ومشاريع اإلبادة. يجب أن تتأّكدوا من عدم 

تصاعد االستفزاز الطائفي والظلم العنصري 
بحيث ينفجر الغضب السني من جديد.
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سياسة

رسالة من رجل موصلي يقول فيها 

{يحتفلون بالنصر وهم من صنعوا 

وأدخلوا داعش إلى املوصل وتركوه 

3 سنوات يصول ويجول ويقتل 

ويجند األطفال. كان باإلمكان 

القضاء على داعش من األسبوع 

األول لدخول عناصره وكانت 

أعدادهم ال تتجاوز املئات}

بعد القضاء على داعش انتهى المبرر وبقيت الجريمة

داعش هدد بهدم كربالء وتم هدم الموصل في النهاية

ركعتا شكر بني أطالل املوصل القديمة بعد {تحريرها}

أسعد البصري
كاتب عراقي



} عدت بالطائرة إلى المملكة المتحدة 
بعد خمسة أشهر من الغياب. كانت عودتي 
بمثابة الوصول إلى عالم مواز. بالمقارنة 

كانت سوريا (حيث كنت أغّطي حربا تلعب 
فيها الواليات المتحدة وروسيا لعبة من 

األقوى) تبدو ساكنة. الصفائح التكتونية 
تتحرك. الرياح القوية تعصف. وميض البرق 
يكشف عن مشهد حرب ينتظر فيه المواطنون 

الحذرون زمجرة الرعد.
سمحت سباقات رويل أسكوت للخيول 

للرجال بخلع ستراتهم في الحر. رئيس 
مجلس العموم أعلن أن األعضاء الذكور ال 
يتوجب عليهم ارتداء ربطات العنق. هتف 

حشد من اآلالف في مهرجان موسيقي للزعيم 
الماركسي لحزب العمال جريمي كوربن 

وكأنه ميك جاغر. ألم تكن هناك منذ سنة 
فقط حكومة محافظين ال تقهر وفي طريقها 

إلى تحقيق التوازن في الميزانية والبقاء في 
االتحاد األوروبي؟

هناك مّد شعبوي في طور االرتفاع، لكن 
من جهة اليسار هذه المرة. هذه الموجة 

يشارك فيها الشباب الذين ضجروا من الديون 
الطالبية والقطارات التي ال تعمل والرشاوى 

التي تقدم للمستشارين واستحالة شراء 
منازل كالتي اشتراها آباؤهم من قبل. 

هناك انقسام جيلي بين الشباب الذين 
أرادوا بقاء المملكة المتحدة ضمن أوروبا 

مّما يمنحهم الحق في العيش والعمل في أّي 
مكان داخل الكتلة، وبين حكام من الشيوخ 

يتصورون أن بريطانيا ما بعد أوروبا 
ستستعيد المجد اإلمبراطوري للجزيرة. 

ويبدو أن األمر شبيه بسنة 1964 عندما كتب 
بوب ديلون يقول:

”هناك معركة في الخارج،
وهي تحتدم،

سترّج نوافذك عاجال،
وتزلزل جدرانك،

فالزمن بصدد التغيير“.
في الليلة التي وصلت فيها إلى لندن 

تناولت العشاء في حديقة جميلة في نوتينغ 
هيل. وتفاخر أحد أقدم أصدقائي، وهو 

محافظ مدى حياته كان والده قد خدم في 

مجلس وزراء مارغريت تاتشر، بأنه في الثامن 
من يونيو صّوت لفائدة حزب العمال ألول مّرة 
في حياته. ولم يخف صوته زهوا متمردا بأن 

تصويته كان واحدا من بين عشرين صوتا 
أوصل أول مترشح عمالي من كسينغتون 

وتشيلسي إلى البرلمان.
وقال لي صديق آخر إن دائرته االنتخابية 
في مدينة ”كنت“ من مقاطعة كنتربري تحولت 

هي األخرى إلى حزب العمال. 
قبل يوم االقتراع حكم الخبراء على حزب 
كوربن العمالي بالنسيان، لكنه تحصل على 

ثالثين مقعدا في حين خسر المحافظون 
التابعون لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ثالثة 

عشر مقعدا، ومن ثمة خسروا األغلبية. 
تعلقت رئيسة الوزراء بحكومة أقلية، لكن 

أصبحت أيامها معدودة حتى أن الصحف 
تتكلم عنها على أنها ”زومبي“ و“امرأة ميتة 

تمشي“.
في األثناء يقوم ثوار سان كيلوت 

الموالون لكوربن بالقرع على البوابات من 
أجل إسقاط قصر الباستيل الليبرالي الجديد 

الذي شيدته تاتشر وأبقى عليه توني بلير 
وجعله ديفيد كاميرون -واآلن تيريزا ماي- في 

اإلنعاش.
دار النقاش خالل العشاء حول النجاح 
المحتمل لحملة كوربن لتحويل دفة األمور 
بعيدا عن أصحاب البنوك ومدراء صناديق 

التحوط وبقية األقلية الصغيرة التي استفادت 
من برنامج تاتشر وبلير.

أغلب األشخاص الذين استمعت إليهم، 
بما في ذلك المحافظون من حزب رئيسة 
الوزراء يتوقعون خسارة ماي التصويت 

على الثقة في أقرب وقت يخضع فيه متمردو 
حزبها لالختبار. وتمضي التخمينات بأنها 

بعد ذلك ستكون عليها الدعوة إلى انتخابات 
ستخسرها. وبالطبع قد يخطئون مثلما 

أخطأوا قبل استفتاء بريكسيت واالنتخابات. 
الحقيقة هي أن ال أحد يعلم.

في الـ14 من يناير، وبعد ستة أيام من 
مغازلة الناخبين مع حزب العمال، التهمت 
النيران برج غرينفيل. انتشر حريق صغير 

اندلع في الطابق الرابع إلى الطوابق األربعة 
والعشرين وأدى إلى وفاة 80 شخصا على 

األقل وجعل أكثر من 600 ساكن دون مأوى. 
قال لي صديق أفغاني مات والده في 

الحريق إن أّمه وأخواته أجبرن على االنتقال 

إلى ”مخيم“ تحت الطريق السيارة. كان يتوقع 
حدوث مثل تلك األشياء في أفغانستان لكن 

ليس في بريطانيا.
توافق الحريق مع سياسة التقشف التي 

فرضتها حكومة ماي على الحكومات المحلية 
وأجبرتها على التقتير فيما يتعلق بالسالمة 
وتركيب أرخص المواد المتوفرة في السكن 
العمومي، وذلك بالرغم من أن اإلجارات في 

هذه المباني تعود بالربح للمجالس البلدية 
في لندن.

وكشفت التحقيقات السريعة التي قامت 
بها الصحف عن اآلالف من الخروقات لقوانين 

الوقاية من الحرائق في المساكن العمومية. 
فمن بين 2295 من العمارات الشاهقة العمومية 

في البالد، هناك 18 عمارة فقط تملك أنظمة 
رش إلطفاء النيران، كما تبين أن الحكومة 

كانت توّفر أموال دافعي الضرائب عن طريق 
عدم توفير مرشات ماء للمدارس قيد البناء. 

وهكذا نرى كيف أن الدولة تقامر بحياة 
الفقراء وبأطفال كل الطبقات االجتماعية. إذن 

فالغضب يتنامى.
لم يخرج أحد من كارثة برج غرينفيل 

بشرف ماعدا المواطنين الذين وفروا المأوى 
لجيرانهم المصدومين والسكان الذين غامروا 

بحياتهم إلخراج الناس من المبنى. لقد 
خّلف الحادث ندبا على الجسم السياسي 

البريطاني، ووعد كوربن (الذي كان إلى وقت 
قريب يصّور على أنه مهووس لدفاعه عن 
الفقراء) بمعالجة الجرح. لكن الوعد يبقى 

بعيدا جدا عن اإلنجاز.
يقف هيكل برج غرينفيل المحروق في 

األفق وكأنه إرث الرفاه بين السياسيين 
والباعثين العقاريين والمديرين الخواص 
للسكن العمومي. وتذّكر أبعاده السياسية 
بتمرد البحارة الروس على متن السفينة 
الحربية بوتمكين سنة 1905 التي بشرت 
بثورات 1917، أو بإحراق حشد من عامة 

الناس لفندق شابرد البريطاني في يناير 1952 
الذي أدى إلى الثورة في يوليو. ومن المرجح 
أن تحظى تيريزا ماي بنفس درجة النجاح في 

مقاومة المّد السياسي الذي حظي به الملك 
كانوت عند مجابهته للمد الحقيقي الذي 

ضرب الشواطئ البريطانية قبل ألف عام. 

} شّكل الملف السوري محورا رئيسيا في 
اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين بنظيره األميركي دونالد ترامب 
خالل قمة دول العشرين في مدينة هامبورغ 

األلمانية في بداية شهر يوليو. وانتهى 
اللقاء الذي دام ساعتين  باتفاق الطرفين 
على تطبيق جزئي لوقف إطالق النار في 

مناطق الجنوب الشرقية السورية التي تشمل 
القنيطرة والسويداء ودرعا ومناطق البادية 

السورية وصوال إلى  نقطة التنف المعبر 
الحدودي مع العراق.

وحتى كتابة هذه السطور يمكن القول إن 
االتفاق نجح في تحقيق الهدنة في المنطقة 
المحددة، بانتظار تفعيل آلياته من الجهات 
المعنية والعمل على تثبيته رسميا ليكون 
نموذجا للحل في المناطق األخرى ونقطة 

للبدء في ترسيخ عمليات الهدنة في سوريا 
بشكل عام.

يعود طرح منطقة الجنوب باألساس 
إلى طبيعة المنطقة وتداخلها الحدودي 
مع العراق واألردن وإسرائيل. واإلسراع 

على الموافقة في وقف القتال في الجبهة 
الجنوبية من قبل الدولتين يؤكد محاولة 

موسكو وواشنطن التعاطي مع األمور بشكل 
جدي في محاولة منهما إلنجاح االتفاق. 
لتكون هذه النقطة تجربة جديدة وفعلية 

لطرح سيناريوهات قادمة لحل عام أو جزئي 
في ظل غياب الحلول الفعلية لألزمة السورية 

من قبل الدول المشاركة في الحرب، وكذلك 
فشل نظرية التقسيم التي كانت دول عديدة 
تعمل على فرضها بواسطة السالح والفرز 

الديمغرافي.
أتى التفاهم السريع على وقف القتال 

في جبهة المنطقة الجنوبية نظرا ألهميتها 
الجيوسياسية للدول المتحاربة وأيضا 
لخطورة االنزالق في حروب مدّمرة في 

المنطقة نتيجة التداخل اإلسرائيلي فيها، 
فالجبهة الجنوبية ستكون أساسا في عملية 

التفاهمات الدولية للتعاطي مع المشكلة 
السورية مستقبال في حال نجاح هذا االتفاق.
وتحاول روسيا فتح باب التحاور مع اإلدارة 

األميركية من خالل ترسيخ مفاهيم جديدة 
للتعاطي مع األزمة السورية. 

وأعطت موسكو إشارات عديدة بأن 
مفتاح الحل بات مرهونا باالعتراف بنفوذها 

الجيوسياسي في سوريا. وروسيا يمكنها في 
أّي لحظة التخلي عن بشار األسد والبحث في 

مستقبل نظام جديد في سوريا.

ال يمكن لروسيا االستمرار في نفس 
التعاطي مع األزمة السورية التي باتت تشكل 
أزمة اقتصادية لها وتستنزف قدراتها المالية 

وتشكل تهديدا داخليا باندالع مواجهات 
قادمة في الشارع الروسي. لذلك نرى أن من 

أهم نتائج اجتماع هامبورغ أن روسيا معنية 
بالتنسيق السريع مع األميركيان للحصول 

على اعتراف يؤمن لها شراكة سياسية 
واقتصادية في النظام القادم ويضمن لها 

نفوذا مستقبليا في سوريا ويفتح لها أفقا 
جديدا في العالقات الروسية األميركية.
وأثار التصعيد العسكري األميركي 

مؤخرا شكوكا حول توجه واشنطن نحو 
الحل العسكري في سوريا بمساعدة حلفاء 

الواليات المتحدة في المنطقة، لذلك ال 
نستغرب تحركا عسكريا أميركيا وبريطانيا 

مع األردن في سوريا وشن ضربات ضد 
التنظيمات اإلرهابية أوال والميليشيات 
التابعة إليران وربما الجيش النظامي 

السوري ثانيا.
كانت روسيا على اطالع مباشر بمجريات 

معارك البادية السورية والتهديد المباشر 
للقوات اإليرانية، باإلضافة إلى فشل مؤتمر 

جنيف وعدم التوصل إلى حلول ونتائج 
وأيضا عدم التعاطي اإليجابي مع مقررات 
قمة أستانة، لذلك باتت تسعى لتأمين هذا 

التفاهم بأسرع مما يمكن والوصول إلى 
نتائج حتى ولو كانت صغيرة.

نجاح وقف إطالق النار في مناطق 
الجنوب وضبط الحدود من قبل الدول الثالث 
المعنية (روسيا واألردن والواليات المتحدة)، 

سيمكن الروس الحقا من البحث في ملفات 

أخرى كبرى يحاولون فتحها مع المفاوض 
األميركي بخصوص سوريا وغيرها. 

وكانت اإلدارة األميركية التي حملت 
شعار المواجهة في سوريا قد غابت عنها 

الرؤية الفعلية للتعامل مع هذه األزمة 
المعقدة واقتصرت استراتيجيتها على 

محاربة اإلرهاب وداعش.
لكن تطورات األزمة السياسية وامتداد 

نيرانها فرضا عليها البحث الجدي في 
مستقبل سوريا بعد انهيار داعش، فكانت 

الخطة األميركية الجديدة تعتمد على التفاهم 
مع روسيا واالنطالق من منطقة الجنوب 

التي ستكون بالون اختبار لنوايا وتصرفات 
روسيا وقدرتها الفعلية على تنفيذ االلتزامات 

المقترحة والمطروحة وسيحدد مدى قدرة 
روسيا على كبح  طموح إيران وميليشياتها.

بالطبع ستكون إيران العائق األكبر لهذا 
الّطرح ولن تلتزم بالهدنة وستعمل على 

إفشالها. وهذه السياسية ليست جديدة على 
إيران التي عمدت من قبل على إفشال اتفاقات 
عديدة كانت روسيا قد عقدتها مع المعارضة 

السورية. 
كان الموقف اإليراني واضحا وثابتا من 
خالل استنزاف المعارضة في هذه المناطق 

وتحجيم دورها واالنقضاض التدريجي عليها 
دون االلتزام بأّي اتفاقات في ظل الغياب 

األميركي الواضح عن الصورة التفاوضية.
تعي إيران جيدا أن معارك المناطق 

هي ما سيقّرر مستقبل سوريا لذلك تعمل 
بالتوافق مع النظام للسيطرة على المعابر 
السورية ألن المسيطر على المعابر هو من 
يتحكم بالقرار السياسي وبالتالي وصولها 
إلى الجنوب من خالل ميليشياتها سيكون 

فرض األمر الواقع.
في حال خسارة الجنوب تعرف إيران أنها 

لن تكون العبا أساسيا في صياغة مستقبل 
سوريا ولن تتمكن من تحقيق أهدافها. وقد 

كانت خطة إيران منذ اندالع الحرب السيطرة 
على تمرير خطوط أنابيب الغاز والنفط من 

إيران إلى البحر المتوسط للوصول إلى 
أوروبا من خالل السيطرة على الهالل النفطي 

الذي يؤّمن إليران موقعا جديدا في النفوذ 
الجيوسياسي واالقتصادي العالمي.

لن توافق إيران التي قاتلت في سوريا 
طوال ست سنوات لتنفيذ مشاريعها على ما 

تسعى إليه روسيا في الجنوب األمر الذي 
ينذر بقرب خالفات بين طهران وموسكو. 

وذروة الخالف الوشيك ستأتي من باب 
االقتصاد حيث لن تسمح روسيا إليران 

بمنافستها على خطوط أنابيب الغاز إلى 
أوروبا، خاصة وأن أوروبا تسعى إليجاد 
خطوط جديدة بعيدة عن سيطرة روسيا.

بالرغم من التحالف بينهما، أسباب كثيرة 
تمنع استمرار عالقة الصداقة بين موسكو 
وطهران على المدى الطويل. فروسيا تنظر 

بالدرجة األولى إلى مصالحها. وفي النهاية 
انفتاح األفق بين روسيا والواليات المتحدة 
في سوريا سيكون تأثيره مباشرا على إيران.
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الهدنة في منطقة الجنوب ستكون 
بالون اختبار لنوايا وتصرفات 

روسيا وقدرتها الفعلية على تنفيذ 
االلتزامات املقترحة واملطروحة 

من قبل املفاوضني

خالد ممدوح العزي

ّّ {

باحث مختص في الشؤون الروسية

تشارلز غالس
كاتب أميركي-بريطاني

معارك المناطق تقرر مستقبل سوريا

واشنطن أو طهران، أينما تكون املصلحة تقف موسكو

آثار أزمة من الصعب محوها

المملكة المتحدة تكافح من أجل أن ترقى إلى مستوى اسمها

* عن مركز ستراتفور لألبحاث األمنية 
واالستراتيجية
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ابن طرابلس ونائبها وضحية حرب البعثين

عبدالمجيد الرافعي

سقوط بغداد لم يمنعه من مواصلة الحلم

} بيــروت - يطوي غياب الدكتور عبداملجيد 
الرافعـــي صفحـــة من تاريـــخ لبنـــان. لبنان 
املرتبط مباشرة باألحداث العربية وتطوراتها 
وانعكاســـها على الوطن الصغير الذي حتّول 
في مرحلة معّينة، في ظّل الوجود الفلسطيني 
ثم اإليراني، ”ســـاحة“ للصراعات والنزاعات 
اإلقليمية وحروب البعثْني السوري والعراقي.

كان عبداملجيـــد الرافعـــي شـــاهدا علـــى تلك 
احلـــروب التـــي كانـــت مدينـــة طرابلس من 
ضحاياها. وكان في كّل وقت من بني رهائنها 
ومن ضحايا الظلم الـــذي حلق باملدينة التي 

اختارت أن يكون نائبا من نوابها.

فـــي أّيـــام عبداملجيـــد الرافعـــي، الرجل 
النقي الـــذي توّفى قبـــل أّيام قليلـــة، البعيد 
أكثـــر البعد عن مســـاوئ االنتهازية، وعضو 
مجلـــس النـــّواب اللبناني بـــني 1972 و1992 
وعضو القيادة القومية حلزب البعث العربي 
االشـــتراكي (اجلناح العراقي)، كانت املنطقة 
مختلفة وكان لبنـــان مختلفا. املنطقة تغّيرت 

ولبنان تغّير.
انطفـــأ عبداملجيـــد الرافعي، السياســـي 
اإلنسان، الذي آمن مببادئ معّينة في موازاة 
انطفـــاء احلياة السياســـية فـــي البلد. عاش 
جـــزءا من حياته في العـــراق وفي بلده لبنان 
حيث اســـتطاع مواطن بعثي يؤمن بالوحدة 
العربيـــة، أي بـ“القطـــر اللبنانـــي“ الوصول 

إلى مجلس النـــّواب بفضل ما كان ميتلك من 
رصيـــد في طرابلـــس وليس بفضـــل الدبابة 

السورية أو سالح ”حزب الله“.

الطبيب وفقراء طرابلس

كانـــت ميـــزة لبنـــان، الـــذي لـــم يتوقف 
عبداملجيـــد الرافعـــي يوما عـــن خدمته، بدءا 
بفقـــراء طرابلـــس الذين كانوا يلجـــأون إليه 
كطبيب مســـتعد ملعاجلتهم مـــن دون مقابل، 
إّنه قادر على اســـتيعاب كّل أبنائه. استوعب 
لبنان أولئـــك الذين كانوا يعتقـــدون أّنه كان 
في إطار الوحدة  يجب أن يكون مجّرد ”قطر“ 
العربية التي مثلت فـــي كّل وقت وهما كبيرا 

وشعارا فضفاضا ال معنى عمليا له.
كان الرافعـــي، ابـــن العائلة الطرابلســـية 
العريقة البعثي الوحيد الذي استطاع دخول 
مجلس النّواب اللبناني عن استحقاق، وليس 
عن طريق طرف سياســـي خارجي، كما حصل 

مع نّواب البعث السوري.
كان لـــدى عبداملجيد الرافعـــي ما يعطيه 
للبعث وليس العكس. كان ذلك بسبب لبنانيته 
وقاعدته الشـــعبية احلقيقيـــة أّوال. كان نوعا 
من العملة النادرة في حزب لم تبق فيه سوى 
قّلة قليلة من األشخاص الصادقني املستعدين 
للذهاب بعيدا في الدفاع عن مبادئ آمنوا بها 
إميانا عميقا في مرحلة صعود األفكار احلاملة 

بالوحدة واحلرية واالشتراكية.
كان البعث كّل شـــيء باســـتثناء الوحدة 
واحلرية واالشـــتراكية. مع ذلك، آمن به رجل 
مثالي، إلى حّد كبير، مثل عبداملجيد الرافعي. 
بقـــي ”الدكتور عبداملجيد“ رجـــال حاملا حّتى 

اليوم األخير من حياته.

مأساة اللبنانيين

مـــن خـــالل جتربـــة عبداملجيـــد الرافعي 
يتكشف أمران. األّول مدى نقاء الرجل واآلخر 
مأســـاة اللبنانيني الذين كانـــوا يحلمون بأّن 
الوحـــدة العربية ميكن أن تكون شـــيئا آخر 
غيـــر مطّية ألنظمة دكتاتوريـــة. ال تؤمن هذه 
األنظمـــة إّال بإلغـــاء اآلخر، فـــي حني تصلح 
الشـــعارات الســـتخدامات كثيرة على رأسها 
االحتفاظ بالســـلطة والتشـــبث بها إلى أبعد 

حدود التشبث.
ُظلم عبداملجيـــد الرافعـــي. كان ظلمه من 
الظلم الـــذي حلق بطرابلـــس. عندما انتخب 
نائبـــا في العام 1972، كانـــت طرابلس مدينة 
لكّل أهلها. كانت مدينة العيش املشترك. حاز 
على أعلى نسبة من أصوات املسيحيني فيها. 
كذلك، على أعلى نسبة من أصوات العلويني. 
لـــم يكن نظـــام حافظ األســـد، الـــكاره للمدن 

الســـّنية، حتّكم بعد بسوريا 
حتّكمـــا كلّيا. لـــم يكن مّد 
بعد نفـــوذه إلى طرابلس 
حيـــث جّيـــش العلويني 
فيها، من زاوية طائفية، 
خدمتـــه  فـــي  ليكونـــوا 

وخدمة أجهزته.
قاوم عبداملجيد 

الرافعي، املؤمن بطرابلس 
كمدينة للعيش املشترك 

أبعد حدود املقاومة 
إلى أن اضطر إلى 

مغادرة لبنان بعد وضع 
اليد السورية عليه. رفض، 

استنادا إلى أشخاص 
عرفوه، كّل احملاوالت التي 

جرت الحتوائه. كان احلّل السهل 
بالنسبة إليه االنتقال من البعث 

العراقي إلى البعث السوري، لكّنه لم 
يفعل، كما فعل كثيرون غيره سيتغّنون 

هذه األّيام مبزايا عبداملجيد الرافعي ومدى 
قربهم منه. اختار املنفى على التخلي عّما 

كان يعتقد أّنه صواب.

طهران والبعث السوري

بقـــي الرجل كّل حياتـــه مقاوما 
اضطهد  الـــذي  الســـوري  للنظـــام 
كّل بعثـــّي عراقي، كمـــا غّير طبيعة 

العالقة بـــني الســـّنة والعلويني في 
طرابلس مـــع ما ترافق مـــن تهجير 
ملســـيحيي املدينة الثانيـــة في لبنان 
وعاصمـــة الشـــمال فيـــه. وزاد هذا 

االضطهـــاد للبعثيـــني العراقيني كّلما 
زاد التغلغـــل اإليرانـــي في لبنـــان. إّنه 
تغلغـــل فـــي العمق ارتبـــط بالعالقة بني 

طهـــران والبعث الســـوري، الـــذي كان بعثا 
علويـــا قبـــل أّي شـــيء آخر يؤمـــن بتحالف 
األقّليـــات، وبالعالقـــة املصيريـــة مـــع نظام 
”اجلمهورية اإلســـالمية“ الذي أقامه آية الله 

اخلميني في إيران.
كان من بني اخلطوات التي أقدمت عليها 
إيـــران بعيـــد مباشـــرة تثبيـــت قدميهـــا في 
لبنـــان التخّلص من كّل بعثـــي عراقي ينتمي 
إلـــى الطائفة الشـــيعية. صـــار ممنوعا على 
الشـــيعي أن يكون بعثيا ينتمي إلى اجلناح 
العراقـــي في احلـــزب، خصوصا مـــع اندالع 
احلرب العراقية-اإليرانية في العام 1980. أّما 
البعثيون اآلخرون من ســـّنة ومسيحيني فقد 
توّلـــت األجهزة الســـورية أمرهم. حصل ذلك 
بعد وضع النظام السوري يده على كّل لبنان 

في خريف العام 1990.

دفع عبداملجيـــد الرافعـــي فواتير كثيرة، 
في مقّدمها فاتورة كونـــه ابن طرابلس الذي 
اســـتطاع دخـــول املجلـــس النيابـــي بفضل 
القاعدة الشـــعبية التي كّونها لنفســـه وذلك 
على الرغـــم من االعتراضات الســـورية. كان 

حّقا ”طبيب الفقراء“.
كان رجال طيبا بكّل معنى الكلمة. ولكن ما 
العمل عندما لم يعد أمامه سوى خيار املنفى 
للمحافظـــة على حياته من جهـــة وكي يكون 

صادقا مع نفسه من جهة أخرى؟
لم مينع املنفـــى عبداملجيـــد الرافعي من 
مســـاعدة املؤسســـات اللبنانيـــة التي كانت 
تعمل فعال من أجل خدمـــة املواطنني، بغض 
النظر عن أّي انتمـــاء طائفي أو مذهبي. تلك 
كانت ميزته األولى، ميزة عبداملجيد الرافعي 
اإلنسان الذي عمل كّل ما يستطيع في مرحلة 
معّينـــة مـــن أجـــل إنقـــاذ ”جمعيـــة املقاصد 

اخليرية اإلســـالمية“ التـــي عانت من ضائقة 
ماليـــة. كان ذلـــك في أّيـــام الرئيـــس صائب 
ســـالم الذي بقي، من منفاه السويسري، يكّن 

احتراما خاصا لعبداملجيد الرافعي.
مـــن بني الفواتير التي دفعها الرجل الذي 
كان ضحيـــة حـــروب البعثْني، املأســـاة التي 
حّلت بالعراق. دفع فاتورة املغامرة الكويتية 
املجنونة لصّدام حســـني في 1990 وما تالها 
من حصار، ثم فاتورة احلرب األميركية على 

العراق في العام 2003.
عندما ســـقطت بغداد وجرى تســـليم 
أميركي للعراق إلى إيران، عاد عبداملجيد 
الرافعـــي إلى طرابلس احلضـــن الدافئ 
ألبنائها. بســـقوط بغـــداد انتهت حروب 
البعثْني، خصوصا أن البعث الســـوري 
صار شيئا فشـــيئا، وخصوصا في عهد 
بّشار األسد، أقرب إلى تابع إليران وأداة 

من أدواتها اإلقليمية.

غصة الرافعي

بقـــي عبداملجيـــد الرافعي فـــي طرابلس 
محافظـــا على ما آمن به وإلـــى جانبه رفيقة 
العمر زوجته الفاضلة السيدة ليلى بقسماطي 
التي عّلمت اللغة العربية في ”األنترناشونال 
كولدج“ في بيروت في ستينات القرن املاضي. 
بقـــي عبداملجيد الرافعي بعثيا رافعا شـــعار 
فلســـطني على الرغم من تراجع القضّية. بقي 
يحذر من اخلطـــر اإليراني. عاش هذا اخلطر 
في لبنان والعراق وفـــي لبنان مجددا. كانت 
لديه فـــي كّل الوقت اجلـــرأة الكافية لقول ما 
يجب قوله عن املشروع التوّسعي اإليراني 
الـــذي أنهـــى العراق ويـــكاد يقضي على 
لبنـــان. األكيد أنه رحل وفـــي قلبه غّصة، 
غّصـــة على العـــراق الذي كان وطنـــه الثاني 

حّقا.

عبداملجيد الرافعي سياسي 

إنسان آمن بمبادئ معينة في 

موازاة انطفاء الحياة السياسية 

في البلد. عاش جزءا من حياته 

في العراق وفي بلده لبنان حيث 

استطاع مواطن بعثي يؤمن 

{القطر  بالوحدة العربية، أي بـ

اللبناني} الوصول إلى مجلس 

النواب بفضل ما كان يمتلك من 

رصيد في طرابلس وليس بفضل 

الدبابة السورية أو سالح {حزب 

الله}

معظم اللبنانيني مأساتهم بأنهم 

يحلمون بأن الوحدة العربية يمكن 

أن تكون شيئا آخر غير مطية 

ألنظمة دكتاتورية. ال تؤمن هذه 

األنظمة إال بإلغاء اآلخر، في حني 

تصلح الشعارات الستخدامات 

كثيرة على رأسها االحتفاظ 

بالسلطة والتشبث بها إلى أبعد 

حدود التشبث

[ ابن طرابلس يعد من قامات النضال الوطني اللبناني ويبدو في هذه الصورة 
في مسيرة سياسية جمعته مع مع كمال جنبالط.

خيراهللا خيراهللا

[ الرئيس العراقي الســـابق صدام حسني يعده الرافعي صديقًا كبيرا له، وكان 
يقول عنه إنه اسنت قوانني استثنائية.

[ أما ميشـــيل عفلق األمني العام التاريخي حلزب البعـــث فقد حرص الرافعي مرارا 
على نفي ما تردد من رفضه للحرب ضد إيران.

[ املنفـــى الطويـــل للرافعي لم يجعله يخســـر مكانته الكبيرة لدى اللبنانيني ســـواء 
اتفقوا معه سياسيا أم اتخذوا نهجا مغايرا لنهجه.

[ ســـقوط بغداد وتسليمها إليران أعاد الرافعي إلى طرابلس وأنهى حرب البعثني 
بعد ارمتاء بعث سوريا في عهد بشار في احلضن اإليراني.

ْ
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ن هه

م ب بعدعد ب بسوسوريرياا حتكحتّكمّ الالسـســـــنّّنيةية،،
مدمّدّ يكيكنن لـلـــــمم ا.. ككليلّياّ مـــــاـا حتكحتّكمّ
ووريري بب بب مم يي

نفنفـــــوـوذهذه إ إلىلى ط طرارابلبلسس بعبعدد
الالعلعلويوينيني ـــــششششششش جيجّيـّ ححيـيـــــثث
طاطائفئفيةية،، زازاويويةة ممنن ففيهيها،ا،
خخدمدمتـتـــــهه ففـــــيـي ليليكوكونـنـــــواوا

أأأججهجهزتزته.ه. ووخدخدمةمة
قاقاوموم ع عبدبداملاملجيجيدد

بطبطرارابلبلسس املاملؤمؤمنن االرلرافافعيعي،،
ااملشملشترتركك كمكمديدينةنة ل للعلعيشيش
املاملقاقاومومةة دعدعد ح حدودودد أبأب
إلإلىى ا اضطضطرر أنأن إلإلىى

وضوضعع بعبعدد لبلبنانانن ممغاغادردرةة
ضفضفض،، االسلسوروريةية ع عليليه.ه. ر ر الاليديد
أشأشخاخاصص إلإلىى اساستنتناداداا

االتلتيي احملاحملاواوالتالت كلكّلّ ععرفرفووهوه،،
صص ىىىىىىىىىىى إإ

هسهسهللل الال ااحللحلل الحالحتوتوائائه.ه. ك كانان جرجرتت
يي وو لل وو ييرر

الالبعبعثث م م مننن لالال ااالنالنتقتق إلإليهيه بسبسبةة بابالنلن
ه ل لمم ثعثعث ا السلسووروريي،ي، ل لكنكّنهّ االعلعراراقيقي إ إلىلى ا البلب

بب نننن لل يي إإ بب بب

ونن سس س سيتيتغنغّنوّ غغيغيرهره ييفعفعل،ل، ك كماما ف فعلعل ك كثيثيرورونن
مم ورورييي بب ىى إإ يي ممرر

يعيعي و ومدمدىى االرلرافاف جملجملجيديد عبعبدادا مبزمبزاياياا امم ههذهذه ا األيألّياّ
الالتختخليلي ع عمّّماا علعلىى املاملنفنفىى اخاختاتارر ققربربهمهم م منهنه..
ييي

أأنأنهه ص صواواب.ب. يعيعتقتقدد كاكانن
رر ربربهمهم

ططههرراانن  ووااللللببععثث  االلسسوورريي

حيحياتاتـــــهـه م مقاقاوموماا كلكّلّ الالررجرجللل ببقـقـــــيي
اضاضطهطهدد الالـــــذـذيي الالسـســـــوروريي للللنظنظـــــاـامم
طبطبيعيعةة كمكمـــــاـا غ غيّّيرر بعبعثـثـــــيّّي ع عراراقيقي،، كلكّلّ
هه يي وروريي مم

ففيي واوالعلعلولوينييني الالسـســـــنننننةة بـبـــــنيني االعلعالقالقةة
ببيي ييرر يي رر يي بب

تهتهجيجيرر مـمـــــنن ترترافافقق مماا طرطرابابلسلس م مـــــعـع
لبلبنانانن الالثاثانينيـــــةـة ف فيي ململسـســـــيحيحييييي ا املدملدينينةة
هذهذاا االشلشـــــمـمالال ف فيـيـــــه.ه. و وزازادد ووعاعاصمصمـــــةـة
ككلكّلمّماا االعلعراراقيقينيني للللبعبعثيثيـــــنيـني ااالضالضطهطهـــــاـادد

ووزز يي وو

فيفي ل لبنبنـــــاـان.ن. إ إنّّنهه الالتغتغلغلغـــــلـل ا اإليإليرارانـنـــــيي زازادد
يينيني رر نيني يي بب هه

ب ب بنيني ارارتبتبـــــطـط ب بالالعالعالقةقة الالعمعمققق فـفـــــيي تتغلغلغـغـــــلل
ننانان ب بعثعثاا االـلـــــذيذي ك ك الالسـســـــوروري،ي، طهطهـــــرـرانان و والالبعبعثث
ححتحتحالالفف آ آخرخر ي يؤمؤمـــــنـن ب ب شـشـــــيءيء أيأّيّ علعلويويـــــاـا ق قبـبـــــلل
ننظاظامم املاملصيصيريريـــــةـة م مـــــعـع وبوبالالعالعالقـقـــــةة ااألقألقلليـيـــــاتات،،

بب نن ييؤؤ رر يي يي لل بب ويويويوي

ا اللللههه الالذيذي أ أقاقامهمه آ آيةية اإلاإلسـســـــالمالميةية““ ””ااجلمجلمهوهوريريةة
إيإيراران.ن. اخلاخلميمينيني ف فيي

علعليهيهاا أقأقدمدمتت االتلتيي تاتات اخلاخلطوطو ببنيني منمن كاكانن
تثتثبيبيـــــتـت ق قدمدميهيهـــــاـا ف فيي مبمباااشاشـــــرـرةة بعبعيـيــــدد إإيـيـــــرارانن
ينينتمتميي قققققققققققاقاقيي عرعر بعبعثـثـــــيي ككككلكل لبلبنـنـــــانان ا التلتخلخلصص م منن
يي يهيه بيبي رر بب يي بب نن رر ررإإيي

علعلىى ممنممنوعوعاا ششششششلشلشـــــيـيعيعية.ة. ص صـــــاـارر اا إلإلـــــىـى ا الطلطائائفةفة
اجلاجلنانا إلإل ننتت اا ثث ن كك أن الالشش

فوفواتاتيرير ك كثيثيرةرة،  رررلرلرلرلرافافافعععـعـــــيي اا ددفعفعفعفع ع عبدبداملاملجيجيـــــدـد
االذلذيي طرطرابابللللسلس اابابنن كوكونـنـــــهه ففاتاتورورةة مهاها فيفي م مقدقّدمّ

يي

بببببب ب بفضفضلل الالنينيابابــــيـي ااملجملجلـلـــــسس ااسـســـــتطتطااعاع د دخـخـــــولول
ووذلذلكك لنلنفسفســـــهـه يتيتيتي ك كوّّونهنهاا الال االشلشـــــعـعبيبيةة االقلقاعاعدةدة

يي

كاكانن الالسسـســـــوروريةية.. االاالعتعترراراضاضاتت الالرغرغـــــمـم ممنن علعلىى
االفلفقرقراءاء““.. بيبيب ””طبطب ححقّّقاا

ىىىى

ولولكنكن م ماا الالكلكلمةمة.. ببكبكلّّل م معنعنىى ككانان ر رجالجال ط طيبيباا
رر بييب

املاملنفنفىى لملم ي يعدعد أ أمامامهمه س سوىوى خ خيايارر عنعندمدماا الالعمعملل
جهجهـــــةـة و وكيكي ي يكوكونن لللملمحاحافظفظـــــةـة ع علىلى ح حياياتهته م منن

نمنمن ج جهةهة أ أخرخرى؟ى؟ معمع ن نففسفسهه صاصادقدقاا
نن افاف ااالل املامل اااااملاملنفنف نن لل

ضاضائقئقةة عاعانتنت م منن الالتـتـــــيي اإلاإلسـســـــالمالميةية“ ااخليخليريريةة
االرلرئيئيـــــسـس ص صائائبب ـــامام أيأّيّ ف فيي ذلذلـــــكـك كاكانن ماماليليـــــةـة..

يي

ي يكنكّن  رررسرسري،ي، ا السلسويوي منمن م منفنفاهاه الالذيذي ب بقيقي،، سســـــالـالممممم
ب يي مم ي يي بيي

الالرارافعفعي.ي. لعلعبدبداملاملجيجيدد ااحتحتراراماما خ خاصاصاا
االرلرجلجل الذلذيي د دفعفعهاها ييييتيتي الال بنيبني ا الفلفواواتيتيرر مـمـــــنن
االتلتيي ااملأملأسـســـــاةاة ، الالبعبعثنيثْني،ْ ووروروبب حـحـــــ ضحضحيـيـــــةة كاكانن
يي جج يي يي و بنيبني

يتيتيةة االكلكويوي ااملغملغامامرةرة فافاتوتورةرة دفدفعع حلحلتت ب بالالعرعراقاق..
يي نيني بب روروبب يي ننن

ت تالهالهاا 19199090 و وماما حسحســـــنيـني ف فيي امم 00ااملجملجنونونةنة ل لصدصدصّداّ
علعلىى احلاحلربرب ا األمألميريركيكيةة ثمثم ف فاتاتورورةة حصحصارار،، ممنن

..20200303 الالعاعامم الالعرعراقاق ف فيي
تتسـســـــليليمم وجوجرىرى بغبغدادادد سـســـــقطقطتت عنعندمدماا
إيإيراران،ن، ع عاداد ع عبدبداملاملجيجيدد إلإلىى ل للعلعراراقق أمأميريركيكي
االدلدافافئئ ــــنـن ااحلضحلض طرطرابابلسلس إلإلىىىى االرلرااافافعـعـــــيي
ح ح حروروبب ا انتنتهتهت بغبغـــــدـداداد ألبألبنانائهئها.ا. ب بسـســـــقوقوطط
الالسـســـــوروريي الالبعبعثث أأنن خخصوصوصاصا ، الالبعبعثنيثْني،ْ
ووب بب وو بب بب

عهعهدد وخوخصوصوصاصا ف فيي فشفشفشـــــيـيئائا،، صصارار ش شيئيئاا
وأوأدداداةة إليإليرارانن أقأقربرب إ إلىلى ت تابابعع األاألسدسد،، بشبشاارر
هه يي وو وو يي يي رر

ااإلقإلقليليميمية.ة. أ أدودوااتاتهاها منمن

غغصصةة  االلررااففععيي

ففـــــيـي ططرارابلبلسس ا الرلرافافعيعي بقبقــــيـي ع عبدبداملاملجيجيـــــدـد
رفرفيقيقةة جاجانبنبهه وإوإلـلـــــىى ب بهه آآآآ آ آمنمن ماما علعلىى محمحافافظـظـــــاا
بقبقسمسماطاطيي الالسيسيدةدة ل ليليلىى الالفافاضلضلةة زوزوجتجتهه الالعمعمرر
””ااألنألنترترناناشوشونانالل االعلعربربيةية ف فيي ع عللمتمت ا اللللغةغة الالتيتي

يي زوزوجج زوزورر

ا القلقرنرن املاملاضيضي.. ستستينيناتات فيفي ب بيريروتوت ففيي ككولولدجدج““
شـشـــــعاعارر رارافعفعاا بعبعثيثياا الالرارافعفعيي بقبقـــــيـي ع عبدبداملاملججججججججيجيدد
بقيي ة.. منمن ت تراراجعجع القلقضيضّيةّ الالررغرغرغمم علعلىىىى ففلسلســـــطـطنيني

يي يي

ااخلطخلطرر ه هذاذا اإلاإليريراناني.ي. ع عاشاش ـــــــطـطــــــــــــرر اخلاخل يحيحذرذر م منن
مجمجددددا.ا. ك كانانتت لبلبنانانن وو و وفـفـــــيي فيفي ل لبنبناانانان و والالعرعراقاق
للقلقولول م ماا الالكاكافيفيةة ااجلـجلـــــرأرأةة االولوقتقت لدلديهيه ف فـــــيـي ك كلل

جج نن بب يي وو قق رر وو نن بب يي

ريراناني  اإلاإل عيي االتلتوسوّسعّ املاملشششششششششششرشروعوع قوقولهله ع عنن يجيجبب
علعلىى ي يقضقضيي ويويـــــكـكاداد االـلـــــذيذي أ أنهنهـــــىـى ا العلعراراقق
ة،، غصغّصةّ وفوفـــــيـي ق قلبلبهه رحرحلل أنأنهه لبلبنـنـــــانان. األاألكيكيدد
يي

ا الثلثانانيي الالذيذي ك كانان و وطنطنـــــهـه الالعـعـــــراراقق علعلىى ـــــةة غغغغغغغغصغّصـّ
يي

ححققا.ا.

ممععععععععظظظظمم االلللببننااننيينيني ممأأسسااتتههمم ببأأننههمم 

ييححللمموونن  ببأأنن االلووححددةة  االلععررببييةة ييممككنن 

أأنن تتككوونن  ششييئئاا آآخخرر غغييرر ممططييةة 

ألألننظظممةة ددككتتااتتووررييةة. الال  تتؤؤممنن ههذذهه 

ااألألننظظممةة إإالال ببإإللغغااءء ااآلآلخخرر،، ففيي ححنيني 

ااتت ا تتخخ الال ااتت اا اللشش لل تت



وجوه

قائد جديد للعمليات تعيينه يدشن تغييرات محمد بن سلمان

فهد بن تركي

أمير مقاتل تعرفه جبهات اليمن

} الريــاض- أمير ســـعودي وقائد عســـكري 
برز اسمه بشـــكل كبير عقب انطالق ”عاصفة 
فـــي مـــارس 2015، حيـــث أنيطت به  احلزم“ 
مهمة قيـــادة العمليـــات اخلاصة املشـــتركة 
لـــدول التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية في 
عملية ”إعادة األمل“، إضافة إلى دوره كنائب 
لقائد القوات البرية السعودية التي عّني بعد 
ذلـــك بفترة وجيزة قائدا لهـــا، نتيجة لرباطة 
جأشه ودوره الفاعل في املشاركة في عمليات 
التحالـــف العربي علـــى األرض والثقة التي 
حاز عليها من العاهل السعودي امللك سلمان 
بـــن عبدالعزيز وولـــّي عهده ووزيـــر الدفاع 
األميـــر محمد بن ســـلمان الذي قلده بنفســـه 

رتبة الفريق الركن التي منحت له.

تأهيل القائد

ينتمي األمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز 
آل ســـعود للجيل الثالث مـــن العائلة املالكة 
الســـعودية، فوالده هو األميـــر تركي الثاني، 
نائب وزير الدفاع والطيران الســـابق واالبن 
احلادي والعشـــرون من أبناء امللك املؤســـس 
عبـــد العزيز آل ســـعود، والـــذي وافته املنية 
أثناء مشاركة جنله في املعارك بني احلوثيني 
واجليش السعودي، وقد نقلت وسائل اإلعالم 
الســـعودية مشـــاركة األمير فهد بن تركي في 
جنازة والده وهو يرتدي الزي العســـكري في 
ســـابقة من هذا النوع، وقالت إنه ”ســـينتهي 
مـــن العزاء، ثم يحمل ســـالحه ثانية؛ ليحمي 

دينه ووطنه“.
وتعكس الســـيرة الذاتيـــة لألمير فهد بن 
تركي شغفه املبكر باحلياة العسكرية وتدّرجه 
في املناصب العسكرية نتيجة دراسة وتأهيل 
لم ينقطعا في مسيرته، حيث التحق باخلدمة 
العســـكرية فـــي مايـــو 1983 وُمنح شـــهادة 
الدبلوم من مدرســـة املشاة للجيش األميركي 
فـــي قاعـــدة فـــورت بيننـــج بجورجيـــا بعد

ذلك بعـــام تقريبـــا، كما حصل على شـــهادة 
الدبلوم بنجاح في الدورة التأسيسية لضباط 
املشـــاة من ذات القاعدة في سبتمبر من العام 

.1984

وبالتزامن مع دراســـاته العســـكرية 
انخـــرط فـــي دراســـة إدارة األعمال 

الدوليـــة التـــي حـــاز فيهـــا درجة 
املاجســـتير من جامعة الواليات 
املتحدة األميركيـــة الدولية في 

شهر يونيو من العام 1983.
تدّرج األمير فهد بن 

تركي في املناصب العسكرية 
وصوال إلى تعيينه نائبًا 

لقائد القوات البرية وقائدًا 
لوحدات املظليني والقوات 

اخلاصة بناء على قرار 
ملكي في مارس 2013. وقد 

أوكلت إليه مهمة تطوير 
قوات النخبة في اجليش 
السعودي في تلك الفترة، 

وساهم في تخريج العديد من 
وحدات الكوماندوس اجلبلي 

من خالل التدريب املشترك 
مع نخبة الكوماندوس اجلبلي 

الفرنسي، ومتت التدريبات في ظروف 
قاسية سواء من ناحية الطقس أو 

من الناحية اجلغرافية في جبال األلب 
الفرنسية وهو كما يبدو محاولة إلعداد 

قوات سعودية قادرة على خوض القتال في 
املناطق اجلبلية في جنوب السعودية التي 

شهدت هجمات متكررة للحوثيني، وهي 
االستعدادات التي كانت نتائجها حاضرة 

بعد ذلك من خالل تطورات األحداث في 
املنطقة وانطالق عملية عاصفة احلزم
 التي أعلنها التحالف العربي لدعم

 الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في 
مارس 2015، حيث انتقل إلى احلدود 

السعودية مع اليمن وأشرف على 
العمليات العسكرية في مواجهة 
احلوثيني، قبل أن يتولى قيادة 
العمليات اخلاصة املشتركة في 

عاصفة احلزم وإعادة األمل، وهي 
املهمة التي برز فيها بالرغم من عدم 

ميله للظهور اإلعالمي.

جبهات مشتعلة

عرف عـــن األمير فهد بن تركي مشـــاركته 
شـــخصيا في العديد من العمليات، وقد ظهر 
مرتديا الزي العســـكري فـــي معظم اجلبهات 
املشـــتعلة ســـواء على احلدود السعودية أو 

داخل اليمن.
ونظرا لدوره البـــارز في الفترة التي تلت 
عاصفة احلزم فقد أعلنوا مرارا عن مقتله في 
محاولة لرفع معنويات مقاتليهم، وكانت املرة 
األولى التـــي يعلن فيها احلوثيـــون عن ذلك 
بعد مرور شـــهر تقريبا من اندالع احلرب في 
اليمن، حيث احتفت وســـائل اإلعالم التابعة 
للحوثيـــني وأخـــرى حوثية، وادعـــت وكالة 
فـــي أبريل 2015  األنبـــاء اإليرانية ”فـــارس“ 
”مقتل األميـــر فهد بن تركي في االشـــتباكات 
التـــي شـــهدتها منطقة جنران علـــى احلدود 
اليمنيـــة برفقـــة 18 من جنـــوده“، مضيفة أن 
”العديـــد من األمراء يجتمعـــون في مقر تركي 
بن عبدالعزيز آل سعود للقيام بواجب العزاء 

واملواساة ألسرة األمير“.
فّضـــل األميـــر حينهـــا عـــدم الـــرد على 
الشـــائعات اإليرانية واحلوثيـــة، إال أنه ظهر 
بعد تلك الشـــائعة بحوالي خمسة شهور في 
أول زيارة له إلى محافظة مأرب برفقة رئيس 

هيئـــة أركان اجليش الوطنـــي اليمني اللواء 
محمد علي املقدشـــي، وكانت قوات التحالف 
والشـــرعية اليمنية قد حررت أجزاء واســـعة 

من احملافظة.
كمـــا أردف زيارتـــه تلـــك بعـــدة زيارات 
كانـــت في مجملها مؤشـــرات على قرب البدء 
بعمليـــات نوعيـــة ضـــد ميليشـــيا احلوثي 
وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
وفي الذكرى األولى النطـــالق عاصفة احلزم 
قـــام فهـــد بن تركـــي بزيارة أخـــرى حملافظة 
مأرب مبعيـــة نائـــب القائد األعلـــى للقوات 
اليمنية في ذلك احلني علي محســـن األحمر، 
واعتبرت الزيارة رسالة من التحالف العربي 
علـــى عزمه املضي قدما نحـــو تقويض نفوذ 
االنقالبيني في اليمن والتقدم نحو العاصمة 
صنعـــاء واســـتكمال بناء اجليـــش الوطني 

اليمني.

وفي كلمة له أكد األمير فهد 
بن تركي على استمرار دول 
التحالف العربي الستعادة 
الشرعية في اليمن في 
مساندة اليمنيني حتى 
استعادة دولتهم، 
وأشاد بالتقدم 
امللموس لقوات 
اجليش الوطني 
واملقاومة الشعبية في 
اليمن في مختلف 
جبهات القتال 
ضد امليليشيا 

االنقالبية.
ونقلت وسائل 
اإلعالم عنه تصريحه 
املقتضب الذي خاطب 
فيه قادة اجليش اليمني 
بالقول ”نحن معكم في 
ميادين الشرف والعزة، 
وشاركتكم قوات التحالف الدم 
والروح إلحقاق احلق، وحتقيق 
األهداف املنشودة، ويجب أال 
نعطي اجلماعات اإلرهابية املجال 
للتوسع داخل املجتمع اليمني“.

الحرب ضد القاعدة

في ظهـــور نـــادر لألمير املقاتـــل تداولت 
وســـائل إعالمية صـــورة للـــواء الركن 
األميـــر فهد بـــن تركي بعد ذلـــك بفترة 
وجيزة في محافظة حضرموت (أقصى 
شـــرق اليمن) بالتزامن مـــع العمليات 
العســـكرية التي كانت قـــد بدأت في 
احملافظـــة  لتحريـــر   2016 أبريـــل 
الشاسعة من قبضة تنظيم القاعدة، 
وهي العملية التي حققت أهدافها 
خالل وقت قياســـي مبشاركة قوات 
اجليش الوطني واملقاومة الشـــعبية 
ووحـــدات خاصـــة مـــن قـــوات التحالـــف 
املشتركة من كل من اململكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
وفـــي نوفمبـــر 2016 وفي زيـــارة خلطوط 
التمـــاس وعلـــى مرمـــى حجر مـــن محافظة 
صعـــدة اليمنية أعلن األمير فهد بن تركي عن 
بدء مرحلة جديدة في احلرب التي يخوضها 
التحالـــف العربي والشـــرعية اليمنية ضد 
ميليشيات االنقالب في اليمن. حينها زار 
األمير خطوط املواجهة في حدود محافظة 
ظهـــران اجلنـــوب الســـعودية مـــع محافظة 

صعدة اليمنية.
كما ظهر األمير فهد بــــن تركي في العديد 
من اجلبهات املشتعلة مثل اخلطوط األمامية 
في ”نهم“ القريبة من العاصمة صنعاء، وكذلك 
منفذ ”علب“ على الشريط احلدودي بني اليمن 

واململكة،وجبهات أخرى في مأرب وعدن.
أداؤه ذاك أثار إعجاب القيادة السعودية 
التـــي منحته في العام 2016 وســـام امللك فهد 
مـــن الدرجـــة الثالثة لدورة البـــارز في قيادة 

عمليات القوات اخلاصة في اليمن.

فريق األمير محمد بن سلمان

تقـــول العديد من املصـــادر إن أداء األمير 
فهد بن تركـــي في إدارة املعارك ســـواء على 
احلدود الســـعودية أو في العمق اليمني من 

خالل املشـــاركة في عمليـــات ضد االنقالبيني 
أو اجلماعـــات اإلرهابية عـــزز من مكانته في 
قمة هرم القيادة السعودية ممثلة بامللك وولّي 
العهـــد وزير الدفاع، وهي األمور الذي جعلته 
حاضـــرا في األوامر امللكيـــة التي صدرت في 
الـ22 من أبريل 2017، واشتملت تلك القرارات 
على قـــرار مت مبوجبه تعيـــني األمير فهد بن 
تركي بـــن عبدالعزيـــز قائدا للقـــوات البرية 
الســـعودية خلفا للفريق ركن عيد بن عواض 
بن عيد الشـــلوي، كما متـــت ترقيته إلى رتبة 
فريق ركن ليصبـــح بذلك قائدا للقوات البرية 
الســـعودية وقائدا لوحـــدات املظليني وقوات 

األمن اخلاصة.
وكدأبه علـــى االبتعاد عن أضواء اإلعالم، 
وفيما يبدو أنه انسجام مع طبيعته العسكرية 
الصارمة والعملية، وجه األمير فهد بن تركي 
بعدم تهنئته باملنصـــب اجلديد في الصحف 

من أّي جهة كانت.
وعقـــب تعيينه بثالثة أيـــام قام ولي ولي 
العهد الســـعودي ووزير الدفاع آنذاك األمير 
محمد بن ســـلمان بتقليد األمير فهد بن تركي 

رتبته اجلديدة كفريق ركن.
وفي الثاني عشر من مايو 2017 قام الفريق 
الركن األمير فهد بن تركي بتسّلم راية ”القوات 
من قائدها السابق الفريق الركن عيد  البرية“ 
بن عواض بن عيد الشلوي املستشار مبكتب 
وزيـــر الدفاع خـــالل فعالية نظمتهـــا القوات 
البريـــة امللكيـــة الســـعودية في ميـــدان كلية 
امللـــك عبدالعزيز احلربية بالرياض، بحضور 
قـــادة وضباط أفرع القـــوات البرية وأفرادها 
كتعبير عـــن ”التقدير لدور الفريق الشـــلوي 
فـــي خدمة الوطن من خـــالل عمله في القوات 
بحسب ما ذكرته وســـائل اإلعالم  املســـلحة“ 

السعودية.
ويرى العديد من اخلبراء أن تعيني األمير 
فهد بن تركي يأتي في سياق عملية التحديث 
التي يقودهـــا ولّي العهد الســـعودي ووزير 
الدفاع األمير محمد بن ســـلمان والذي ميتلك 
رؤيـــة طموحة لتطويـــر مختلـــف القطاعات 
احليوية في الســـعودية وفـــي مقدمتها أفرع 
الســـعودي املختلفة، ويعتقد خبراء  اجليش 
مطلعون على الشـــأن اليمني أن الصالحيات 
التـــي بـــات ميتلكهـــا قائـــد القـــوات البرية 
السعودية ستنعكس إلى حد كبير على امللف 
اليمنـــي نظرا خلبـــرة األمير فهد بـــن تركي 
وعالقاته الواسعة مع قيادات اجليش اليمني 
واملقاومة الشـــعبية ومعرفته بطبيعة املعركة 
في اليمن وتشّعباتها وأبعادها املختلفة على 

أمن املنطقة.

دوره البارز في الفترة التي تلت 

{عاصفة الحزم} يشكل هاجسًا 

لدى الحوثيني وداعميهم، فقد 

أعلنوا مرارا عن مقتله. حيث 

احتفت وسائل اإلعالم التابعة 

للحوثيني وأخرى حوثية، وبثت 

وكالة األنباء اإليرانية {فارس} 

في أبريل 2015 نبأ {مقتل األمير 

فهد بن تركي في االشتباكات 

التي شهدتها منطقة نجران على 

الحدود اليمنية برفقة 18 من 

جنوده}

مهمة تطوير قوات النخبة في 

الجيش السعودي تعد من أبرز 

املهام التي أوكلت إلى األمير 

فهد بن تركي الذي ساهم 

في تخريج العديد من وحدات 

{الكوماندوس} الجبلي من خالل 

التدريب املشترك مع نخبة 

{الكوماندوس} الجبلي الفرنسي 

في ظروف قاسية بجبال األلب

صالح البيضاني

[ تعيني األمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية امللكية يأتي في سياق عملية التحديث التي يقودها ولي العهد السعودي 
اجلديد ووزير الدفاع األمير محمد بن سلمان ضمن رؤية طموحة لتطوير مختلف القطاعات السعودية.

من مع دراســـاته العســـكرية
ي دراســـة إدارة األعمال 

حـــاز فيهـــا درجة  تـــي
 من جامعة الواليات
يركيـــة الدولية في

.1983  من العام
مير فهد بن 

ناصب العسكرية 
تعيينه نائبا 

ب

ت البرية وقائدًا 
ب يي

ظليني والقوات
ء على قرار 
رس2013. وقد
مهمة تطوير

ة في اجليش 
ي تلك الفترة،

تخريج العديد من
وماندوس اجلبلي

تدريب املشترك 
كوماندوس اجلبلي 

متت التدريبات في ظروف
ء من ناحية الطقس أو 

جبال األلب اجلغرافية في
هو كما يبدو محاولة إلعداد

ية قادرة على خوض القتال في
بلية في جنوب السعودية التي 
مات متكررة للحوثيني، وهي

ت التي كانت نتائجها حاضرة 
 خالل تطورات األحداث في 
طالق عملية عاصفة احلزم
لدعم ا التحالف العربي

ي اليمن بقيادة السعودية في 
 حيث انتقل إلى احلدود 
مع اليمن وأشرف على
عسكرية في مواجهة
بل أن يتولى قيادة 
خلاصة املشتركة في 
زم وإعادة األمل، وهي
برز فيها بالرغم من عدم

ر اإلعالمي.

شتعلة

ـن األمير فهد بن تركي مشـــاركته 
ي العديد من العمليات، وقد ظهر 
 العســـكري فـــي معظم اجلبهات 
ســـواء على احلدود السعودية أو 

.
دوره البـــارز في الفترة التي تلت 
زم فقد أعلنوا مرارا عن مقتله في 
ع معنويات مقاتليهم، وكانت املرة 
ي يعلن فيها احلوثيـــون عن ذلك 
في احلرب اندالع من تقريبا شـــهر

هيئـــة أركان اجليش الوطنـــي اليمني اللواء
املقدشـــي، وكانت قوات التحالف محمد علي
والشـــرعية اليمنية قد حررت أجزاء واســـعة

احملافظة. من

كلمة له أكد األمير فهد وفي
بن تركي على استمرار دول
الستعادة التحالف العربي
الشرعية في اليمن في
مساندة اليمنيني حتى
استعادة دولتهم،
وأشاد بالتقدم
امللموس لقوات
اجليش الوطني
واملقاومة الشعبية في
مختلف اليمن في
جبهات القتال
ضد امليليشيا

االنقالبية.
ونقلت وسائل
اإلعالم عنه تصريحه
املقتضب الذي خاطب
فيه قادة اجليش اليمني
”نحن معكم في بالقول
ميادين الشرف والعزة،
وشاركتكم قوات التحالف الدم
والروح إلحقاق احلق، وحتقيق
األهداف املنشودة، ويجب أال
نعطي اجلماعات اإلرهابية املجال
للتوسع داخل املجتمع اليمني“.

الحرب ضد القاعدة

في ظهـــور نـــادر لألمير املقاتـــل تداولت
وســـائل إعالمية صـــورة للـــواء الركن
األميـــر فهد بـــن تركي بعد ذلـــك بفترة
وجيزة في محافظة حضرموت (أقصى
شـــرق اليمن) بالتزامن مـــع العمليات
العســـكرية التي كانت قـــد بدأت في
احملافظـــة لتحريـــر  2016 أبريـــل 
الشاسعة من قبضة تنظيم القاعدة،
وهي العملية التي حققت أهدافها
خالل وقت قياســـي مبشاركة قوات
اجليش الوطني واملقاومة الشـــعبية
ووحـــدات خاصـــة مـــن قـــوات التحالـــف
املشتركة من كل من اململكة العربية السعودية

ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
زيـــارة خلطوط 2016 وفي نوفمبـــر 6وفـــي
التمـــاس وعلـــى مرمـــى حجر مـــن محافظة
صعـــدة اليمنية أعلن األمير فهد بن تركي عن
بدء مرحلة جديدة في احلرب التي يخوضها
التحالـــف العربي والشـــرعية اليمنية ضد
ميليشيات االنقالب في اليمن. حينها زار
األمير خطوط املواجهة في حدود محافظة
ظهـــران اجلنـــوب الســـعودية مـــع محافظة

صعدة اليمنية.
كما ظهر األمير فهد بــــن تركي في العديد
األمامية اخلطوط مثل املشتعلة اجلبهات من

األحد 82017/07/16

[ خبراء مطلعون على الشأن اليمني يعتقدون أن الصالحيات التي بات ميتلكها قائد القوات البرية السعودية ستنعكس إلى 
حد كبير على امللف اليمني نظرا لعالقاته الواسعة مع قيادات اجليش واملقاومة الشعبية.



وجوه

وزيرة ليبرالية تتولى تخطيط مصر وإصالح مؤسساتها

هالة السعيد

تخالف رؤية كثيرين بقرارات اقتصادية قاسية

} القاهــرة -الرئيــــس املصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي خاطب املصريني، قبل أســــبوعني، 
مؤكــــدًا أن حكومتــــه تنفــــذ برنامجــــا جــــادا 
لإلصــــالح االقتصــــادي يهدف إلــــى معاجلة 
املشــــاكل االقتصاديــــة للبالد، مشــــيدا بقدرة 
الشعب املصري على ”تفّهم القرارات الصعبة 
االقتصــــادي“.  اإلصــــالح  مشــــاق  وحتّمــــل 
السيســــي قال هذا في كلمة مبناسبة الذكرى 
الرابعــــة ملظاهــــرات 30 يونيــــو. وقــــد رفعت 
احلكومــــة املصريــــة أواخــــر الشــــهر املاضي 
أســــعار احملروقات في البالد بنسب تراوحت 

بني 40 و60 باملئة.
لكّن الرئيــــس املصري أضاف أنه ”رغم أن 
تغيير واقع الشــــعوب يحتاج لوقت طويل، إّال 
أّننــــا ننظر بفخر إلى مــــا حققناه ونحققه كل 

يوم“.

وفــــي الفريق االقتصادي للّسيســــي تبرز 
شــــخصية هالــــة الســــعيد وزيــــرة التخطيط 
واملتابعــــة واإلصــــالح اإلداري فــــي احلكومة 
املصريــــة. الســــعيد ليســــت مجــــرد باحثــــة 
أكادميية متميزة أو أستاذة جامعية شهيرة، 
بل لهــــا من اإلجنــــازات العمليــــة والوظيفية 
والبحثية ما جعل كاتبة أميركية تصنفها قبل 
شــــهور في كتاب لها بأنها واحدة من بني 38 
ســــيدة أسهمن في تغيير املجتمع املصري في 

السنوات األخيرة.
واملتابع ألنشطة السعيد سوف يلحظ أنها، 
وقبل أن تتولى الوزارة، امتلكت رؤية شــــاملة 
وواضحــــة لكيفية إصالح االقتصاد. ومع ذلك 
فإّن مصــــر معروف عنها أن تصريحات املفكر 

واحمللل االقتصادي وهو خارج السلطة شيء، 
ثــــم عندما يتوّلى املنصب الــــوزاري نراه وقد 
حتّول إلى شــــخص آخر، وطبًعا الســــبب هو 
جبــــل التحديــــات واملعوقات التــــي توجد في 
الواقع املعيــــش وليس في الكتــــب. لذلك فقد 
فرض الســــؤال نفســــه عندما تولت الســــعيد 
الوزارة، وماذا ميكن أن تقدم جديًدا لم يقّدمه 

سواها؟

إلغاء الدعم

فــــي كتــــاب ”بنــــات النيل-ســــيدات مصر 
يغّيــــرن عاملهن“، الصادر في بريطانيا مؤخًرا 
ويتنــــاول قصص جنــــاح 38 ســــيدة مصرية 
بارزة، قالت السعيد إن عائلتها ساهمت كثيرا 
في تكوين مسيرتها املهنية فيما بعد، وتعلمت 
من والدها حلمي السعيد ومن والدتها سعاد 
فرحــــات املثاَبــــرة واإلصــــرار علــــى النجاح، 
وأهمية التسلح بقيم احلداثة واملعاصرة لكن 
دون إغفــــال املوروثات الثقافيــــة املصرية مع 

احلرص على التمسك بالقيم الدينية.
على الرغــــم من البســــاطة الظاهرية لتلك 
اجلــــذور التي زرعتها فيها عائلة الســــعيد إال 
أنها رأت أن ”ذلك هو األســــاس الذي ساعدها 
علــــى بنــــاء شــــخصيتها املســــتقلة، وأن تلك 
اجلــــذور كانت هي املشــــكاة التي اهتدت على 
ضوئهــــا كلما تدرجــــت في حياتهــــا املهنية، 
ســــواء عندما كانت أول عميدة منتخبة لكلية 
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
فــــي عــــام 2011 أو عندمــــا أصبحــــت وزيــــرة 
للتخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري في عام 

.” 2017
شـــخصية الســـعيد املســـتقلة في تفكيرها 
وحياتهـــا العملية جتّلت بعد ذلك عندما أخذت 
التوجه الليبرالي االقتصادي على عكس توجه 
والدها االشتراكي الذي عمل طويًال مع الرئيس 
املصري الراحل جمال عبدالناصر. ارتبط اسم 
أبيها حلمي السعيد باسم أكبر مشروع تنموي 
في مسيرة عبدالناصر وهو بناء السد العالي، 
وكان وزيرا للكهرباء والســـد العالي في الفترة 
من نوفمبـــر 1970 وحتى مايـــو 1971، كما كان 

مؤسس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة.
فـــي  ظهـــرت  الســـعيد  هالـــة  ليبراليـــة 
تصريحاتها وحواراتهـــا الصحافية حتى قبل 
أن تصبـــح وزيرة، فقد ذكرت في أحد حواراتها 
أن من أهم العوائق التي تواجه مصر ترشـــيد 
الدعـــم الذي رأتـــه عبئا كبيرا علـــى االقتصاد 
املصري وعلى املوازنـــة العامة للدولة، خاصة 
دعم الطاقة، وقالت ”إصالح االقتصاد املصري 
يجـــب أن يتضمن تقليص عجـــز املوازنة فوًرا، 
وهـــو مـــا لـــن يتـــم دون معاجلة قضيـــة دعم 
الطاقة الذي أصبح حتمًيـــا من أجل االقتصاد 

واملستقبل“.
من  في مصـــر تعد مســـألة ”إلغـــاء الدعم“ 
املوضوعات شديدة التعقيد واحلساسية، سواء 
على مســـتوى رجل الشارع العادي أو بالنسبة 
إلى كبار املســـؤولني واحملللـــني االقتصاديني، 
ودائًمـــا ما يرفضها املنتمون لليســـار املصري 
ويرونها انحياًزا مـــن الدولة إلى األغنياء على 

حســـاب الفقراء وبســـطاء املجتمع، وأن حّل 
مآزق االقتصاد يجب أّال يكون على حســـاب 
اخلضـــوع لشـــروط صندوق النقـــد الدولي 

املجحفة والتي من بينها هذا اإللغاء.
مـــع ذلك قالت الســـعيد بجـــرأة ”ملف 
الدعـــم لم يعـــد يحتمل التأجيـــل بعد أن 
أصبـــح عبًئا علـــى االقتصـــاد واملوازنة 
العامة، وال ميكن استمرار األمر هكذا دون 
إعادة هيكلة دعم الوقود الذي بلغ حجمه 
فـــي العام 2016 أكثر مـــن 130 مليار جنيه 
(ما يقرب من ستة مليارات دوالر)، ويكفي 
أن نقول إن إلغـــاء دعم الطاقة للمصانع 
كثيفة اســـتخدام الطاقة لوحده سيوفر 

20 مليار جنيه (حوالي مليار دوالر).
الكـــروت  تطبيـــق  ”إن  وأضافـــت 
(البطاقات) الذكية في البنزين والســـوالر 

ســـيوفر العديد من املليارات، ولهذا ينبغي 
علـــى احلكومـــة أن متضـــي قدًما فـــي هذا 

الطريق دون تأخير“.
فما الســـّر وراء هذا االختالف بني تفكيرها 
وتفكيـــر والدها؟ ملـــاذا لم تتّنب الســـعيد الفكر 
االشـــتراكي منهجـــا في تفكيرهـــا؟ هنا ميكن 
احلديث عن ســـببني، أولهمـــا اختالف البيئة 
الثقافيـــة والسياســـية لهالة عن بيئـــة أبيها، 
فاألولى سيطر فيها تيار القومية واالشتراكية 
والعدالـــة االجتماعيـــة فـــي ســـتينات القـــرن 
املاضـــي، بينما الثانية -بيئـــة النصف الثاني 
مـــن ســـبعينات القرن العشـــرين ومـــا تالها- 
ســـيطر عليهـــا الفكـــر الرأســـمالي واالنفتاح 

وجتنيب دور الدولة.
أما الســـبب الثاني فيتمثل في أن 
الكثيريـــن مـــن املثقفـــني واألكادمييني 

املصريني من جيل هالة السعيد رأوا في 
أفكار ستينات القرن املاضي وشعاراتها مجرد 
رومانســـية غير واقعية ال ميكن تطبيقها على 
أرض الواقـــع فاجتهـــوا تلقائًيا إلـــى ليبرالية 
االقتصاد وانفتاحه على الغرب وليس الشرق، 
ومـــع ذلك قـــد تكون لديها أســـباب شـــخصية 

أخرى.
السعيد -في ظل تفكيرها الليبرالي- تؤمن 
بـــأن واجب الدولة لم يعـــد توظيف اخلريجني 
اجلـــدد، وإمنا يجب أن تركـــز أكثر على تطوير 
التعليـــم وتوفير برامـــج التدريب ورفع قدرات 
اخلريجني اجلدد حتى يســـهل بالنســـبة إليهم 
إيجـــاد فـــرص عمـــل وتوســـيع البدائـــل أمام 
اختياراتهـــم الوظيفيـــة، لكن علـــى الدولة في  
نفس الوقـــت التوســـع في مشـــروعات البني 
التحتية والتشـــييد والبناء ألنها مشـــروعات 
كثيفة العمل، فضال عن ضرورة تسهيل الدولة 
إمكانية حصول اخلريجني اجلدد على قروض 
مصرفيـــة تســـاعدهم علـــى بداية مشـــاريعهم 
الذاتية، وخاصة إذا كانت في مجال تكنولوجيا 
املعلومات الذي ينمو بصورة مذهلة في العالم.

الفكر االقتصادي املختلف

تصـــّور الســـعيد الليبرالي امتد ليشـــمل 
آليـــات ”احلوكمة“ السياســـية، وهي تقول إن 
على الدولـــة املصرية اّتباع آليات الشـــفافية 

والتواصـــل ومصارحة املواطـــن مبا يواجهه 
االقتصاد املصري مـــن أزمات، واحلرص على 
إدماج تصورات املواطنني املختلفة من جميع 
الشرائح االجتماعية في احللول التي تتخذها 
احلكومـــة على طـــول الطريق، وذلـــك بدوره 
ســـيجعل خارطة اإلصالح االقتصـــادي التي 
تعلنها الدولة محّل توافق مجتمعي من جميع 
فئات الشـــعب املختلفة ما سيساعد كثيرا عند 
البداية في تطبيق احللول على أرض الواقع.

ظهر توجه السعيد في الطريقة التي أدارت 
بها كلية االقتصاد والعلوم السياسية في ظل 
عمادتهـــا لهـــا، وآمنـــت دائًما بأهميـــة الدور 
التفاعلـــي للطالب أثناء ســـنوات دراســـتهم 
اجلامعية، لذلك حدثت طفرة كبيرة في عهدها 
في عدد األنشـــطة الطالبية ومناذج احملاكاة، 
واشـــتهرت الكلية بأنها األفضـــل في جامعة 
القاهـــرة فيما يتعلق بتلك األنشـــطة، كما زاد 
عدد الندوات التثقيفية داخل الكلية والبرامج 

املشتركة مع عدد من اجلامعات األوروبية.
وعن أثر كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
في حياة هالة السعيد، ذكرت في كتاب ”بنات 
أن تلك  الليل-ســــيدات مصر يغّيــــرن عاملهن“ 
الكلية هي التي وجهت نظرها إلى دور املرأة 
احملوري في املجتمع املصــــري، وزرعت فيها 
بذور التفكير االبتكاري ومحاولة تغيير األمر 
الواقــــع، خاصة أن الســــعيد درســــت على يد 
أســــاتذة كانوا يؤمنون كثيــــرا بقيم احلداثة، 
مــــن أمثال بطرس غالــــي وعمرو محيي الدين 
وزكي شافعي ومحمود خيري عيسى وحامد 

ربيع وغيرهم.

رؤية لإلصالح

تتلخص رؤية السعيد إلصالح االقتصاد 
املصري في أربعة عناوين رئيسية؛ األول هو 
ســــرعة التعامل مع مشــــكالت االقتصاد دون 
أّي إبطــــاء أو تلّكؤ، وهو ما يثير اســــتفهاًما 
عّمــــا إذا كانــــت الوزيــــرة تؤيد مــــا اتخذته 
احلكومة مؤخًرا، أيًضا ما ســــوف تتخذه في 
يوليو اجلاري من إجراءات رفعت األســــعار 
وعّومت اجلنيه فأغضبت الشارع وزادت من 

احتقانه.
العنـــوان الثانـــي هـــو ضـــرورة مكافحة 
البطالة التي تزيد حالًيا على 13.4 باملئة حسب 
تقديـــرات احلكومة، وإن كانت تقديرات أخرى 
تقول إنها أكثر من ذلك بكثير، وترى الســـعيد 
أن األولويـــة يجب أن تكون لـــدرء هذا اخلطر 
بسرعة ألنه بات يهدد السلم االجتماعي، وفي 
هذا السياق ترى ضرورة إطالق مبادرة قومية 

للتشغيل تتضمن برامج مكثفة للتدريب.
البنـــد الثالـــث في تصورهـــا للحل يتمثل 
في التوســـع في إقامة املشـــروعات الصغيرة 
واملتوسطة، كذلك املشروعات كثيفة استيعاب 
العمالـــة، أمـــا الرابـــع فهـــو تشـــجيع تدفق 
االستثمارات، وأن ذلك لن يتم إال برفع تنافسية 

االقتصاد املصري على مستوى العالم.

بالتأكيد كان تركيز السعيد على املشروعات 
الصغيرة فـــي أبحاثها العديـــدة التي قدمتها 
عبر حياتها األكادميية أحد أسباب اختيارها 
حلقيبـــة التخطيـــط، ألن الرئيـــس املصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي يعـــّول كثيـــًرا على 
الشـــباب ليكونـــوا ظهيًرا سياســـًيا له في 
الفتـــرة املقبلة، وطبًعا لـــن يتم ذلك إال من 
خـــالل توفير فـــرص العمل لهـــم وإنهاء 

بطالتهم.
قالت فـــي هذا الصدد ”من الضروري 
أن يعمل القائمون على إدارة السياســـة 
النقديـــة في مصـــر على إعـــادة حتفيز 
الطلـــب مـــن خـــالل دعـــم املشـــروعات 
تتســـم  التـــي  واملتوســـطة  الصغيـــرة 
بتشـــغيل عجلة اإلنتـــاج وتوفير فرص 

العمل التي حتد من البطالة“.

صناعة مصرية

على خالف الكثير من اخلبراء والوزراء 
الســـابقني والالحقني، الذين تلقوا تعليمهم 
فـــي جامعات اخلـــارج، فإن الســـعيد تلقت 
دراســـتها فـــي كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم 
السياسية وحصلت منها على البكالوريوس 
عام 1978، ثم الدكتوراه في عام 1989 وتولت 

عمادتها من 2011 وحتى 2016.
ومعروف عن السعيد أنها سبق ورفضت 
توّلي الـــوزارة أكثر من مـــرة، وهي لم يأت 
توليهـــا املنصب الوزاري ككثير من غيرها 
من الوزراء الذين مت أخذهم مباشـــرة من 
احلياة األكادميية إلى كرسي الوزارة، 
بل لقد ســـبق وتولت عضوية الكثير 
الهيئـــات  إدارات  مجالـــس  مـــن 
والبنـــوك واملؤسســـات، مثـــل 
البنك  إدارة  مجلـــس  عضوية 
املركـــزي املصـــري، ومجلـــس 
أمنـــاء مكافحة غســـل األموال، وتولـــت إدارة 
املعهـــد املصرفي التابع للبنـــك املركزي، فضًال 
عـــن عمادتها لكلية عريقة مثـــل كلية االقتصاد 

بجامعة القاهرة.

يذكر أن الســـعيد كانت مجتهدة في جميع 
مراحل حياتها الدراسية، وحصلت على شهادة 
الثانويـــة العامـــة املصرية بترتيب الســـادس 
علـــى مســـتوى اجلمهورية، ثـــم حصلت على 
بكالوريـــوس االقتصـــاد بتقدير جيـــد جدا مع 
مرتبـــة الشـــرف من كليـــة االقتصـــاد والعلوم 
السياســـية، ثـــم أكملـــت دراســـتها األكادميية 
لتحصل على ماجســـتير فـــي االقتصاد بتقدير 
ممتاز من كلية االقتصاد والعلوم السياســـية، 
والدكتـــوراه فـــي فلســـفة االقتصـــاد من نفس 
الكليـــة، إلى جانب شـــغفها الدائـــم باالنخراط 
في احليـــاة العامة منذ الصغـــر وعدم االكتفاء 
باجلانـــب األكادميـــي، وكانت رئيســـة الحتاد 
طـــالب مدرســـتها، واختيرت كأفضـــل رئيس 

الحتاد الطلبة حينها.
الســـعيد ظلت مقتنعة طوال حياتها بأنها 
يجـــب عليها أن تخـــدم مجتمعها املصري مبا 
تعّلمتـــه فـــي حياتهـــا األكادمييـــة أو حياتها 
العمليـــة، وطـــورت مـــن برامـــج التدريب في 
البنـــك املصرفي ليصبح اآلن واحًدا من أفضل 
اجلهـــات التي تـــدّرب املصرفيـــني ليس على 
مستوى مصر بل على مستوى الشرق األوسط 
كله، كما شاركت في تأسيس أول استراتيجية 
قوميـــة للتمويـــل متناهي الصغـــر بالتعاون 
مـــع البرنامج اإلمنائي لـــألمم املتحدة وهيئة 
املعونـــة األميركية عام 2005، فضال عن قيامها 
بتأســـيس أول قاعـــدة بيانـــات للمشـــروعات 
الصغيـــرة واملتوســـطة مـــا ســـاهم كثيرا في 
تسهيل عملية اإلقراض لتلك املشروعات سواء 
مـــن قبل املانحـــني الدوليني أو بنـــوك القطاع 

اخلاص أو العام.
ويبقى أنها، رغـــم ليبراليتها، صرحت في 
أكثر من مناسبة بإعجابها بعبدالناصر، وهو 
ما يطرح جملة من األسئلة حول كيفية مواءمة 
املســـؤول احلكومي بني قناعاته الشـــخصية 
ومقتضيـــات وظيفته حســـبما ميليـــه إيقاع 
العصر عليـــه، وأيًضا ما إذا كانت تســـتطيع 
حتقيـــق رؤيتها وهـــي باحثـــة أكادميية على 
أرض الواقـــع، خاصـــة وأنها تولـــت تخطيط 

مصر في ظروف أصعب من أّي وقت مضى.

ليبرالية هالة السعيد تبدو 

واضحة في تصريحاتها وحواراتها 

الصحافية حتى من قبل أن تصبح 

وزيرة، وليس فقط بعد أن رفعت 

الحكومة املصرية أواخر يونيو 

املاضي أسعار املحروقات في 

البالد بنسب تراوحت بني 40 

و60 باملئة. فقد ذكرت في أحد 

حواراتها أن من أهم العوائق التي 

تواجه مصر ترشيد الدعم الذي 

رأته عبئا كبيرا على االقتصاد 

املصري وعلى املوازنة العامة 

للدولة، خاصة دعم الطاقة
الوزيرة هالة السعيد تؤمن أن 

واجب الدولة لم يعد توظيف 

الخريجني الجدد وإنما يجب أن 

تركز أكثر على تطوير التعليم 

وتوفير برامج التدريب ورفع 

قدرات الخريجني

[ هالة السعيد ترى أنه من الضروري اإلسراع مبكافحة البطالة التي تزيد حالًيا على 13.4 باملئة حسب تقديرات احلكومة، وإن كانت تقديرات أخرى 
تقول إنها أكثر من ذلك بكثير، وترى أن األولوية يجب أن تكون لدرء هذا اخلطر، ألنه بات يهدد السلم االجتماعي.

سمير الشحات
لحلحّلّ وبســـطاء املجتمع، وأوأنن ححســـاب الفقراءء
ااالالقتصاد يجب أّال يكون ععلى حســـاـابب قزق مآ
لل ن و ع ج وب ر ب

ا الدلدولوليي خلاخلضـضـــــووع لششـــروط صندوق النقنقـــد
ممن بينها هذا اإلإللغاء.. تلتي ووا فحفةة ااملج

””ململففف اللســـعيد بجـجـــرأرأةة ققالتلت ”مـــع ذلذلكك
يحتمل التأجيجيـــل ببعدعد أ أننن ملم يععـــدد الدعـــم 
تقتصصـــاد و واملاملواوازنزنزنةةة اال ع عبئبًئا علـــــىى أصبـــح
ننن ب ل جي ل ي ي مم يم

دودونن ه هكذكذاا ألاألمر ساستمتمرارر اللعامة، وال ميكن 
االذي بلغ حجمجمهه ه هييكلة دعم الوقوقودد إعادة
رار ج جنينيهه 130 ملي مـــنن 0 أكثر 201616 االعام 6فـــي
من ستة مليارات دوالر)، ويويكفكفيي رقرب (ما ي
نقنقولول إن إلغـــاء دعمعم الطاقة للمصمصانانعععع أأنن
فوفوفررر كثثيفيفة اســـتخدام الطاقة للوحده سيسي

رالرالر).). 200 مليار جنييه (حوالي مليار دو
الكـكـــــرووتت تطبيـــق  ”إن وأضافـفــــت 
يفي االلبننزين والســـوالوالرر (البطاقاقاتت) الذكية 
رارات، وولهذا ينبغغيي ملاملللي ســـيوفر العدييد من 
مت متضضـــي قدقدًما فـــي هذا نأن علـــى احلكومـــةة
ي

ت تأخخيرير““. ددونون الطريق
ب بني تفكيرها االاالختختالفالف السـســــرّر و وراراء هذهذا فمفماا
لالالسسـســـعيد الفكرر ت تتنبتّنبّ ملـملـــااذا لم هاها؟؟ وتوتففكييـيـــر واوالدل

ني

هنا ميكنن هرهـــــاـا؟؟ منمنهجهجـــا في تفكي كاكيي ااالششـــتر
ئيئةة ا اختختالفالف الب سـســـببببنيني، أولهمـــا ااحلحلديث ععنن
ب بيئيئـــة أبيهاهاها،، ساســـية لهالة عن الثقاففيــــةـة و والسسي
اراراكيكيةة هيها تيار القومية واالشت سسيطرطر ف ففاألاألولولىى
رـرـرنن االجتجتماماععيـــة فـــي ســـتينات الققــ دادالـلــــةة واوالعل
ثلثانانيي ئيئـــة النصف ا الالثثانية -ب ـــــي، بينمنماا املاضاض
رـريين ومـــا تالتالهاها-- شعشــــ الالقرقرن ال نـن ســـبعينناتت ممــ
يلي واالنفنفتاحح علليههـــا الفككـــر الرأســـمما ســـيطيطرر

د دورور االدلدولولةة. ووجتنجتنيبيب
أأنن يني فيتمثل في الالثاثا ا السلســـبـببب أأمما
مـــن املثقفـــني واألكادميينيني ــنن االكثكثيريريـي
يعيد رأوا في ااملصريني من جيل هالة الس

و وششعاراتها مجرد املاضيضي نرن ا أفكار ستينات الق
رووماانســـية غير واقعية ال ميكن تطتطبيقها ععلى
أأرضرض الولواقـــع فاجتهـــوا تلقائًيا إلـــى ليبراليلية
قرق، شلش داد وانفتاحه على الغرب وليس ا صتص االق
ومـــع ذلك قـــد تكون لديها أســـباب شـــخصية

أأخرى.
السعيد -في ظل تفكيرها الليبرالي- تؤمن
بـــأن واجب الدولة لم يعـــد توظيف اخلريجني
اجلـــدد، وإمنا يجب أن تركـــز أكثر على تطوير
التعليـــم وتوفير برامـــج التدريب ورفع قدرات
اخلريجني اجلدد حتى يســـهل بالنســـبة إليهم
ئائـــل أممام صرص عمـــل وتوســـيع البد إيجـــاد فـــ

ي يوواجهه امبا املواواطـــن  والتواصـــل ومصارحةة
االقتصاد املصري مـــن أزمات، واحلرص على
إدماج تصورات املواطنني املختلفة من جميع
الشرائح االجتماعية في احللول التي تتخذها
احلكومـــة على طـــول الطريق، وذلـــك بدوره
ســـيجعل خارطة اإلصالح االقتصـــادي التي
نلنلنها الدلدولة محل توافق مجتمعي من جميع تع
ي ي ح إل ر يج

فئات الشـــعب املختلفة ما سيساعد كثيرا عند
البداية في  تطبيق احللول على أرض الواقع.

بالتأكيد كان تركيز السعيد على املشروعات
االصغيرة فـــي أبحاثها العديـــدة التي قدمتها
ربر حياتها األكادميية أحد أسباب اختيارها ع
صملصــــري حلحلقيبـــة التخطيـــط، ألن الرئيـــس ا
حاح السيســـي يعـــّول كثيـــًرا على ععبدالفتـــ
ا سياســـًيا له في االشلشلشـــباب ليكونـــوا ظهيًرً

ي ح

إال من االفلفتتـــرة املقبلةة، وطبًعا لـــن يتم ذلكك
ي

تتووفير فـــرص العمل لهـــم وإنهاء خـــالل
ببطالتهم.

”من الضروري قالت فـــي هذا الصدد
القائموون على إدارة السياســـة أنأن يعملل
حت حتففيز النلنقديـــة في مصـــر على إعـــادة
االلطلـــب مـــن خـــالل دعـــم املشـــروعات
تتســـم التـــي  واملتوســـطة  االصغيـــرـرة 
جاج وتوفير فرص عجلة اإلنتـــ بتشـــغيلل

العمل التي حتد من البطالة“.

صصننااععة مصرية

اخلبراء والوزراء رير منن خالف الكث عللىىىى
نيقني، الذين تلقوا تعليمهم لالالالح االســـابقني و
ف فإإن السلســـعيد تلقت ااخلـــارج، فـــي جامعات
دراســـتها فـــي كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم
السياسية وحصلت منها على البكالوريوسس
توتولت  1989 عام ععام 1978، ثم الدكتوراه في

.2016 وحتى 2011 ععمادتها من
ومعروف عن السعيد أنها سبق ورفضت
تتوّلي الـــوزارة أكثر من مـــرة، وهي لم يأت
ور بق ه ي ن رو وو

تتوليهـــا املنصب الوزاري ككثير من غيرها
من الوزراء الذين مت أخخذهم مباشـــرة من
احلياة األكادميية إلى كرسي الوزارة،
كلكثير ببببل لقد ســـبق وتولت عضوية ا
الهيئـــات إدارات  مجالـــس  مـــن 
والبنـــوك واملؤسســـات، مثـــل
البنك إدارة  مجلـــس  ععضوية 
املركـــزي املصـــري، ومجلـــس
أمنـــاء مكافحة غســـل األموال، وتولـــت إدارة
املعهـــد املصرفي التابع للبنـــك املركزي، فضًال
ر إ و و ل و رل

عـــن عمادتها لكلية عريقة مثـــل كلية االقتصاد
بجامعة القاهرة.

الوزيرة هالة السعييد تؤمن أن 

واجب الدولة لم يعد توظظيف

أن ا إن ال ني الخ
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} لندن - ”سُيجن العالم بعد قليل“ تلك هي 
جملتك األولى لو هبطـــت إلى حلق الوادي 
ليـــال، كما حدث لي. هذا ما يمكن أن يقع في 
أّي لحظـــة. أقصد أن يقع الجنون بطريقة ال 
إراديـــة. غير أن ما ال يتوقعه المرء أن يكون 
ذلك الجنون رهينا بقدومه إلى مكان بعينه.

كائنات سعيدة في الليل

ن  ”أتراني سأجّن أنا اآلخر وأنا أبحث عَمّ
في اللحظة  يشبهني في ذلك الليل البهيم؟“ 
التي وطأت قدماي أرض حلق الوادي وهي 
إحدى ضواحي العاصمة التونسية شعرت 
أن العالـــم من حولي قد تغيـــر بعد أن نفخ 
إســـرافيل فـــي بوقه. مـــا الـــذي تفعله تلك 
الحشود ليال في الشارع الذي ُخّيل إلّي أنه 
الشـــارع الوحيد في البلدة؟ وهو ما لم يكن 

في إمكاني التحقق منه.
لـــم يكن هناك من الضـــوء ما يكفي لكي 
يرى المرء وجوه تلك الكائنات التي تمشي، 
كمـــا لـــو أنها تؤدي طقســـا جماعيـــا يذّكر 
بالمســـيرات الكبـــرى. ما من شـــموع وما 
من لغة مشـــتركة غيـــر أن األصوات العالية 
وهي تتداخل تترك أثرا في الفضاء شـــبيها 

بانفجارات األلعاب النارية.
يشعر المرء بالخوف بالرغم من أن أحدا 
لـــم يكن ينظر إليه أو يالحظه أو حتى يهتم 
بـــه. كان البحر قريبا. لم يكن الصخب هناك 

أقـــّل. المدينة كلها هناك أيضا. ترك األهالي 
وصـــاروا يصطادون طيورا  بيوتهم فارغة 
وهمية في عتمة ذلك الليـــل المثقل بمياهه 

اللزجة.
لـــم يكن هناك من معنى غير ذلك المعنى 
الـــذي يفّســـر الحيـــاة من خالل شـــروطها 
الواقعيـــة. الحياة هـــي الحيـــاة. في حلق 
الوادي يعيش البشـــر حياتهـــم باعتبارها 
مناســـبة للحركة ليس إال. كل تلك الحشود 
ال تبحـــث عن مغزى لخروجها الجماعي من 

البيوت.
فـــي لحظة فـــزع وهمـــي ُخّيل إلـــّي أن 
هناك من يراقبنـــي باعتباري غريبا. العاقل 
الوحيـــد الـــذي ال يجد معنى فـــي ما يفعله 
المجانيـــن من حوله. لم يكـــن العالم كله قد 
ُجـــّن بعد. لذلك يمكننـــي أن أكون المجنون 
الوحيد وســـط شـــعب عاقل يمارس عاداته 

في العيش.
فـــي كل ليلـــة يعيـــد النـــاس اكتشـــاف 
مدينتهـــم. الشـــارع نفســـه. البحر نفســـه. 
المقاهي والمطاعم نفســـها. البشر وحدهم 

يتغيرون بين ليلة وأخرى.
أنا الكائن الوحيـــد الذي نزل من كوكب 
آخر. وهو ما جعلني أشعر بأني أضع على 
وجهـــي قناعا يميزني عنهم. لســـت مثلهم. 
لم أكـــن ســـعيدا مثلهـــم. كانت ســـعادتهم 

تغيضني.
هل التونســـيون سعداء حقا؟ أعصابهم 
المشدودة مثل إيقاع لغتهم ال توحي بذلك.

فريد األطرش على الخط

"صقليـــة الصغيـــرة" هي حلـــق الوادي 
التـــي تقع شـــمال العاصمة التونســـية. ال 
تزال هنـــاك جالية إيطالية كبيرة تعيش في 
المدينة التـــي اســـتقبلت أجدادهم ومعهم 
أعيان قادمون من جزيرة صقلية واألندلس 

في القرن السادس عشر.
منـــذ أن شـــيد كارلـــوس الخامس ملك 
إســـبانيا عام 1535 حصن القصبة نشـــأت 
قريبـــا منه بلدة تميزت عبـــر مراحل نموها 
بتســـامحها الدينـــي. المدينـــة الصغيـــرة 
تحتضـــن الكنيـــس اليهـــودي والكنيســـة 

المسيحية والمسجد اإلسالمي.
حيـــن أقمت ليال في فنـــدق ”ليدو“ على 
بعـــد أمتار مـــن البحر لم يكـــن صعبا علّي 
العثـــور على مطعـــم لألســـماك. ”الحوت“ 
كما يســـّمي التونسيون السمك هو الوجبة 
الغذائية التي أكسبت حلق الوادي جزءا من 

شـــهرتها على النطاق 
المحلي على األقل.

وهو أمر يختلف 
التونســـيون  عليه 

فبالرغم من  كعادتهـــم. 
أنهـــم يجمعون على أن 
ميناء حلق الوادي يعّد 
مـــن األماكـــن المميزة 

لتقديم وجبة السمك 
منهم  البعـــض  فإن 

يفضـــل الذهاب 
إلى المرسى التي 

ال تبعـــد كثيرا عنه 
لتناول الســـمك. 

وكمـــا يبـــدو فإن 
تلـــك المفاضلة ال 

تصـــدر إال عن 
زات  نحيـــا ا

جهويـــة. وهي 
األخرى عادة تونسية متأصلة. 

التونســـي يحب البلدة التي ولد وعاش 
فيها بطريقة تجعله ال يرى سواها.

يقول فريـــد األطرش في أغنيته بســـاط 
الريح ”تونس أيا خضرا/ يا حارقة األكباد/

غزالنـــك البيضـــا/ تصعب علـــى الصياد/ 
غزالن في المرســـى/ وإال فـــي حلق الواد/ 
على الشطوط تعوم/ ما تخاف صيد المي“.

وكما يبـــدو فـــإن المطرب الـــذي أحبه 
التونســـيون دخـــل هـــو اآلخـــر فـــي حّمى 
التنافس بين البلدتين الســـاحليتين بالرغم 

من أنه لم يذكر الحوت في أغنيته.
فـــي تلـــك الليلـــة طلبت حوتـــا في أحد 
المطاعـــم التـــي تقع على الشـــارع الرئيس 
فأحضر لي عامل المطعم سمكة صغيرة في 
صحن كبير مكتظ بالسلطة التونسية التي 

تتميز بطعمها الحارق.
حين عـــدت إلـــى الفنـــدق وأنا أشـــعر 
بالجوع ذهبت إلى مطعمه مباشرة وسألت 
العامل هناك عما لديهم فقال ”هل أجلب لك 
حوتا؟“ ضحكت وقلت له ”اجلب لي حوتين 

لو سمحت“.

أجمل ساحرات إيطاليا

ســـحرها فـــي تواضعها بالرغـــم من أن 
قلعتها التي كانت يوما ما ســـجنا هي أول 
مبنى يـــراه المرء حين يدخـــل إليها. وكما 
يبدو فإن المرء يتأخر في اكتشـــاف أّي نوع 
من المدن هي حلق الوادي حين يقدم إليها 

ليـــال. كانت غرفتي تطل على البحر ففضلت 
أن أبقي شـــباكها الكبيـــر مفتوحا من أجل 
اإلنصـــات إلى هديـــر األمـــواج. وهي عادة 

تمّكنت مني كّلما أقمت في مدينة بحرية.
المدينـــة  فـــي  فاجأنـــي  مـــا  غيـــر أن   
التونســـية أن ضجيج المارة والســـابحين 
قـــد غّطى على صوت البحر. أما حين عرفت 
بأن المدينة ال تنام فـــي ليالي الصيف بعد 
أن سألت اســـتعالمات الفندق فقد صدمني 
ذلك االكتشـــاف ألنني لم أكـــن مهيئا لقضاء 
ليلة من غير نـــوم. حينها قررت الهبوط من 
الغرفـــة والذهاب إلى الســـاحل متبعا آثار 
قدمي فاتنة لم تغادر صورتها وهي تجلس 
في الماء ببنطالها الجينز من أجل أن يأخذ 

شكل ساقيها.
 أخذتنـــي كلوديا كاردينالـــي في نزهة 
ليلية في المدينة التي ولدت فيها عام 1938. 
أجمـــل فتيات إيطاليـــا التونســـيات كانت 
صورة من تلك الفتـــاة التي رأيتها في فيلم 
فلينـــي ”ثمانية ونصف“. كنت أتبع خيالها 
وأنا أكلم نفســـي وال أحد ينصت أو يلتفت 
إلّي. أليســـت واحدة من عالمات الجنون أن 
يكلم المرء نفسه؟ كانت كاردينالي رفيقتي.

لقـــد قيل لي صباحا إن شـــارع روزفلت 
(الرئيـــس األميركـــي) وهو شـــارع المدينة 
الرئيسي يضم أربعين مطعما للسمك. وهو 
ما يعني أن ليس هناك شـــارع ينافســـه في 

شمال أفريقيا في هذا المجال.

كيلومترات  ثالثة 
يخترقها المرء 
محموال بروائح 
السمك المشوّي 
والمقلـــي. وكان 
هنـــاك َمـــن حدثني 
عـــن مهرجـــان 
الســـمك الـــذي 
تشـــهده المدينـــة 
كل ســـنة حين ســـألته 
عـــن عالقـــة المدينـــة 
بالســـمك. ما لم أنتبه 
إليـــه وقد دخلـــت المدينة 
ليال أن هناك جدارية بثالث 
ســـمكات تســـتقبل الزائر هي 
بمثابة شعار للمدينة. هناك َمن 
يقول لك ”أهال بـــك في مدينة 
الســـمك“ ما مـــن مدينة 
حلق  ســـوى  العالم  في 
الوادي تفخـــر بعالقتها 
البحرية  الكائنـــات  بتلـــك 
بهـــذه الطريقة. لم أســـأل كلوديا ليلة أمس 
عن ســـّر تلك العالقة. َمـــن صنع الوهم أوال. 
اإليطاليون أم التونســـيون؟ بالنســـبة إلى 
اإليطالييـــن كانـــت حلـــق الـــوادي بمثابة 
لقية استشـــراقية غيـــر أنها كانـــت بالقوة 
نفســـها بالنســـبة إلى التونســـيين لمســـة 
إيطالية كشـــفت عن واحد من أعظم أسباب 

وجودهم.

من ســـاحل حلق الوادي يمكن للمرء أن 
يـــرى إيطاليـــا على الخرائط. نعـــم إيطاليا 
هناك. وكانت هنا دائما بناســـها. عبر قرون 
لم يكن المتوســـط بحرا يفصل بين قارتين. 
كانت اإليطالية يومـــا ما هي لغة أهل حلق 
الوادي. بعدهـــا تعّلم اإليطاليـــون العربية 

ليكونوا أبناء بلد وباعة سمك.

أماكن
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مدينة األسماك الثالث

حلق الوادي

التي تستقبل زائرها برائحة شوائها

فاروق يوسف

التونسيون يجمعون على أن ميناء 

حلق الوادي يعد من األماكن 

املميزة لتقديم وجبة السمك، 

أما البعض منهم فيفضل الذهاب 

إلى املرسى التي ال تبعد كثيرا 

عنه لتناول السمك. وكما يبدو 

فإن تلك املفاضلة ال تصدر إال 

عن انحيازات جهوية. وهي األخرى 

عادة تونسية متأصلة

حلق الوادي تمتاز بشريطها 

الساحلي الذي يمتد على طول 

2.5 كيلومتر وبه نزهة شاطئية 

يقصدها الزوار للتمتع بجمال 

البحر و يعتبر  ذلك الشاطئ 

اقرب شاطئ إلى تونس 

العاصمة

 األهالي
ن طيورا
 بمياهه

 المعنى
ــروطها
في حلق
عتبارها
لحشود
اعي من

لـــّي أن
 العاقل
ما يفعله
م كله قد
مجنون

م

س عاداته

تشـــاف
نفســـه.
وحدهم

ن كوكب
على ضع

شـــهرتها على النطاق 
المحلي على األقل.
وهو أمر يختلف
التونســـيون عليه 

كعادتهـــم. فبالرغم من
أنهـــم يجمعون على أن 
ميناء حلق الوادي يعّد 
مـــن األماكـــن المميزة 
دددددقديممميميميم وجبة السمك لت
منهم البعــضضـض  فإن 

يفضـــل الذهاب 
إلى المرسى التي

ال تبعـــد كثيرا عنه 
لتناول الســـمك.
وكمـــا يبـــدو فإن
تلـــك المفاضلة ال

تصـــدر إال عن 
زات  نحيـــا ا
جهويـــة. وهي

األخرى عادة تونسية متأصلة.
التونســـي يحب البلدة التي ولد وعاش

فيها بطريقة تجعله ال يرى سواها.
يقول فريـــد األطرش في أغنيته بســـاط
األكباد/ حارقة يا خضرا/ أيا ”تونس ”الريح

ليـــال. كانت غرفتي تطل على البحر ففضلت
أن أبقي شـــباكها الكبيـــر مفتوحا من أجل
عادة وه واج األم ر هدي إلى ات اإلنص

كيلومتر ثالثة 
يخترقها الم
محموال بروا
السمك المشو
والمقلـــي. وك
هنـــاك َمـــن حدث
عـــن مهرجــ
الســـمك الـــ
تشـــهده المدين
كل ســـنة حين ســـأ
عـــن عالقـــة المدين
بالســـمك. ما لم أن
إليـــه وقد دخلـــت المد
ليال أن هناك جدارية بثال
ه ســـمكات تســـتقبل الزائر
بمثابة شعار للمدينة. هناك
”أهال بـــك في مد يقول لك
الســـمك“ ما مـــن مد
ح ســـوى  العالم  في
تفخـــر بعالقت الوادي
البحر الكائنـــات  بتلـــك 
بهـــذه الطريقة. لم أســـأل كلوديا ليلة أم
عن ســـّر تلك العالقة. َمـــن صنع الوهم أو
بة بالنس يون؟ التونس أم اإليطاليون

[ كنيســـة القديس أوغســـطني والقديس فيديـــل بحلق الوادي تعيش فيهـــا مجموعة من أخوات 
راهبات احملبة، وذلك باالعتناء بعدة جدات كبار في السن  أردن إنهاء حياتهن في تونس.

[ حلـــق الوادي املدينة الوحيدة بافريقيا التي يتوفر فيها شـــارع مخصص للمطاعم حيث يوجد بشـــارع روزفالـــت ما ال يقل عن 40 مطعما لألكالت 
التونسية.

[ "أوروبا" ســـفينة سياحية تشـــتهر بزيارة ميناء حلق الوادي وتتوجه 
منه، كل مرة، نحو اجلزائر واملغرب مغادرة إلى أوروبا.

[ كلوديا كاردينالي تأخذ زائر حلق الوادي في نزهة ليلية في المدينة 
التي ولدت فيها عام 1938. 
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الثقافي

نظريات المؤامرة والجهل اإلرادي
} في بداية التســـعينات من القرن الماضي 
زارنا فـــي مراكـــش الكاتب أحمـــد بوزفور  
وتحلقنـــا حولـــه على مائدة الغـــداء، فعلنا 
أحـــد  يـــزال،  وال  بوزفـــور،  كان  بانبهـــار. 
الشـــباب  للقصاصيـــن  الكبـــار  الملهميـــن 
خصوًصا من أصحاب النـــزوع التجريبي. 
وكنـــُت قـــد كتبت قصتـــي األولـــى ”الرأس 
القاحل“ بتأثير فوري مباشر من سماعي له 
يقرأ قّصته البديعة ”صدر حديًثا“ في إحدى 
مدرجات كليـــة اآلداب بمراكش. حتى أنني 
حذفت تلك القصة من مختاراتي القصصية 
”فـــرح البنـــات بالمطر الخفيـــف“ ألّني وأنا 
أعيـــد قراءتهـــا لحظـــة إعـــداد المختارات 
وجدُت روح بوزفور تســـكُنها، وكأّن مدادها 

ُمستعاٌر من محبرته.
فتأثيـــر بوزفور عليَّ وعلـــى جيلي كان 
كبيـــًرا. لذلـــك، كانـــت الّرّجة قويـــة حينما 
الَحْظنا اهتمـــام القاص الكبيـــر القادم من 
الدار البيضاء بالســـؤال عن أحوال أديبنا 
المحّلي أبويوســـف طه. أخبرناه أن الرجل 
بخيـــر، ولعله ســـاعتها يشـــرب قهوته في 
مقهى المعتمد، مكمنه األثير بشـــارع محمد 

الخامس.
في ذلـــك اللقاء انطلـــق بوزفور يعطينا 
درًســـا في القصة عنوانه ”أبويوسف طه“، 
فالقـــاص التجريبي الـــذي ُيلهمنـــا يعَتِبر 
صاحبنـــا من أهـــم رواد القصة فـــي البلد. 
هكذا أعدنا مباشـــرة قراءة أبويوســـف طه. 
لم تكن  وألن مجموعته األولى ”سلة العنب“ 
قد صدرت بعد في زمٍن كانت فرُص النشـــر 
فيه عزيزًة، فقد صرنا نحرص على قصصه 
المنشـــورة في ملحق ”العلم الثقافي“، قبل 
أن نتلّقـــف مجاميعه القصصيـــة ورواياته 
القصيرة تباًعا بشـــغف ”الشتاء الضوئي“، 
”عشـــاء البحـــر“، ”ســـلة العنـــب“، ”مدينة 

بحجم الكف“، و“المدينة وسقوط العقل“.
ومع ذلك، ما زلنا نشـــعر أن هذا القاص 
الذي اقتحم المشـــهد األدبـــي المغربي منذ 
1964 بنشـــر قصته األولى ”ماسح األحذية“ 
في ”العلـــم الثقافـــي“ كان بإمكانه التوقيع 
علـــى حضور أقوى لوال اختيـــاره االنقطاع 
عن العالم والناس لســـنوات قبل أن يعاود 
الظهور. هو هكذا دائما، مثل ثعلب زفزاف، 
يظهر ويختفـــي. لكن حين ينعزل، يفعل عن 
سبق إصرار. فانعزاله احتجاٌج. عزلٌة تدفعه 
إليها المرارة والخيبـــة، إضافة إلى الرغبة 
في التأمل، لكنها فســـحة صفـــاء مع الذات 
يحتاجهـــا ”ليقـــرأ بإمعان ويكتـــب بروّية، 

فالعزلة الخالقة غير االنطواء اليائس“.
كان أول درس تعلمنـــاه من أبويوســـف 
هـــو اللغـــة. فالكاتُب لغـــٌة أيًضا. بـــل لعله 
لغة أساًســـا. وللرجل لغة دقيقـــة جميلة ال 
ُتضاهى. فهـــو يتحّكم في العالم عبر اللغة. 
يســـّمي بدقة مـــا يتلعثم األدبـــاء إزاءه من 
أشـــياء وكائنات. ويعّبر عن أكثر المشـــاعر 
التباًســـا. يفعـــل بدقـــة في ســـياق أدبي ما 
زال الكّتـــاب فيه يكســـلون عن تدقيق أنواع 
الطيور واألشـــجار فـــي نصوصهم. فالطير 
يحّط فوق الشـــجرة، هكذا بالمطلق، وكفى 
اللـــه المبدعيـــن عنـــاء التدقيـــق ومشـــّقة 

التحقيق.
ثم إن لغة أبويوســـف بالغـــة العذوبة. 
ففي ســـياق أدبـــي كانت القصـــة المغربية 
فيـــه بتأثير مـــن إدريس الخـــوري ومحمد 
زفزاف قـــد اجتهدت في بلـــورة لغة محلية 
ح الـــّدارج وُتدّرج الفصيح، لغة حّريفة  ُتفصِّ
ال تتســـّرب إليهـــا توشـــيات وال تخالطهـــا 
ُمنّكهـــات، تســـّلل إلـــى قبيلـــة القصاصين 
عـــدٌد من ضعاف الموهبـــة مّمن وجدوا في 
اختيارات الخـــوري الواعيـــة التي تعكس 
انغـــراس هذا القـــاص الكبير فـــي محلّيته 
وتوقه العميق إلى التحّرر التام من ســـلطة 
المشـــرق، فرصًة ســـانحة العتماد نموذجه 
إخفـــاًء لفقر لغتهـــم وضمور قواميســـهم. 
هنـــا كان أبويوســـف يرفع الســـقف عالًيا. 
فاللغة الجميلة في قصته تزيد الســـرد قوًة 

والوصف وضوًحا والتعبير دّقة.
أمـــا قصصـــه ورواياتـــه القصيرة فهي 
بالنهايـــة ســـرود تكتـــب الـــذات وترصـــد 
تحّوالتهـــا، وتكتـــب مراكـــش بالتقســـيط. 
ســـوانح من طفولتـــه البعيـــدة. تجوال في 
المدينة الحمراء من دروب مدينتها العتيقة 
حتى أحياء المدينة العصرية التي أنشأها 
االســـتعمار: جيليز والنواحـــي. تنّقٌل َدِرٌب 
بيـــن األمكنة واألزمنة ببراعـــة وذكاء. لذلك 
لـــم يكن عبًثا أن أطلق عليه الشـــاعر ســـعد 
ســـرحان مّرة وعن جدارٍة لقبه األثير: قاّص 

الحمراء.

قاص الحمراء قرع أجراس العقل

} ما كاد الرئيس الفرنســـي المنتخب إمانويل 
ماكرون يصعـــد المنصة التي أعـــّدت له قبالة 
هـــرم اللوفر ليلة فوزه بالرئاســـة، حتى تنادى 
القائلـــون بنظريـــة المؤامـــرة علـــى شـــبكات 
التواصـــل االجتماعي ليؤكدوا أنهـــم رأوا في 
الشكل الهندســـي للهرم البلوري الذي تنعكس 
عليـــه األضـــواء، وفي قمتـــه التـــي تعلو رأس 
الرئيس الشاب، وفي حركات يديه وهو يتوجه 
إلى أنصاره ومناضلـــي حركته ما يقيم الدليل 
علـــى أن الرجـــل واحد من جمعيـــة المتنّورين 
(إّلوميناتي) وهي فرقة ســـرية خيالية ينســـب 

إليها تسيير العالم في الخفاء.
قبلها، تـــداول هـــواة المؤامرة ســـيناريو 
يخالـــف مـــا روته وســـائل اإلعالم عـــن عملية 
شـــارلي إيبدو. وقبلها أيضا وضع الفرنســـّي 
تييري ميسان، مؤســـس شبكة فولتير، أحداث 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر موضع شّك، وألف 
أكد فيه أال  كتابا بعنـــوان ”الخديعة الكبـــرى“ 
وجود ألّي طائرة ضربت البنتاغون، وأال وجود 
ألّي إرهابي يقـــود الطائرتين اللتين قيل إنهما 
دّمرتـــا برجي نيويـــورك، وأن العملية كلها من 
تدبيـــر أميركي. وقس على ذلـــك أحداثا أخرى 
يســـتعمل فيها أصحاب تلـــك النظرية حجاجا 
منطقيـــا متماســـكا فـــي أغلب الحـــاالت حتى 
ليصعب على اإلنســـان العادي تكذيبه، كما هو 

الشأن مع محاضرات فرنسوا أسولينو.
ولكـــن قد يبالغون أحيانا حّد الشـــطط كما 
حصل فـــي زيلندا الجديدة، حين اســـتغل أحد 
المواطنين بندا دستوريا، فأرغم رئيس الوزراء 
على االســـتظهار بما يدّل على أنه آدمي، وليس 
زاحفا متحـــّوال من ســـكان الكواكـــب البعيدة 
متنكرا فـــي هيئة آدمية، ضمـــن مخطط يهدف 
إلى إخضاع الكرة األرضية واســـتعباد أهلها. 
وأذعن رئيس الحكومة عمال بأحكام الدستور، 
فعرض نفســـه على طبيب ثم بيطـــري أثبتا له 
أنـــه ال ينتمي إلى فصيلة الزواحف، ال األرضية 
وال الماورائيـــة. أو أنهم ينكرون حقائق علمية 
راســـخة، كالزعـــم، بعـــد بطليمـــوس بأكثر من 
ألفـــي عام، بـــأن األرض مســـطحة وأنها مركز 
الكون، وأن الشـــمس هي التي تدور حولها كل 
يوم، من المشـــرق إلى المغـــرب. كما يعتبرون 
االحتبـــاس الحـــراري خدعة وأدويـــة التلقيح 
مؤامرة صيدالنيـــة تقود إلـــى االنطوائية. أي 
أنهم يشـــكون في العلم أو ينظرون إليه كمجرد 
أيديولوجيا. والسبب، ليس الجهل، بل الجهل 
اإلرادي كمـــا يقـــول الفيلســـوف األميركي لي 

ماكنتاير.
وال يهّم أن يدحض الواقع اّدعاءاتهم، بل إن 
ذلـــك ال يزيدهم إال تشـــبثا برأيهم واإلمعان في 
الطريق التي سلكوها. في كتاب ”عندما تخطئ 
الصادر عام 1956، وهو من كالسيكيات  نبوءة“ 
علـــم النفـــس االجتماعي، قام ليون فيســـتنغر 
وهنـــري ريكـــن وســـتانلي شاشـــتر، بتحليل 
ردة أفعـــال الذيـــن يؤمنون بعقيدة مـــا إيمانا 
راســـخا، بعد أن يتضح زيفها. اشـــتغلوا على 
سلوك ِنحلة ُتدعى سيكيرس كانت تنذر بوشك 
تفجر طوفان يجرف العالم بأســـره، باســـتثناء 
المؤمنين الحق، فتخّلت عن كل ُمرَتخص وغاٍل، 
والذت بأماكن محددة ســـوف تأتي منها مراكب 
فضائية لتخّلص أفرادها، ولكن لم يحدث شيء 
مما كانت تتوّقعه. وبدل أن تعدل عن اعتقادها 
الزائـــف ازدادت اعتصاًما به ودعوًة إليه. وهو 
مـــا اصطلـــح أولئـــك الباحثون على تســـميته 
بـ“التنافـــر المعرفي“، أي فـــي حالة التعارض 
بيـــن العقيدة والواقع، نحـــاول التكّيف بإنكار 
الواقـــع. وهـــو ما لخصه فيســـتنغر فـــي قوله 
”إنســـان ذو قناعات هو إنســـان صعب تغييره. 
إن أعربـــت له عن اعتراضك أدار لك ظهره. وإن 

أريَته وقائع وأرقاما ســـألك عن مصدرها. وإن 
استدعيت المنطق أجابك أن ذلك ال يعنيه“. قال 
قولته تلك قبل أن يبتكـــر بيتر وازون مصطلح 
”انحـــراف تأكيـــد“ للداللة على ظاهـــرة إيثارنا 
المعلومات التي تسير في اتجاه رؤيتنا للعالم، 

وتجاهل ما يعارضها.
والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه: كيف وصل 
األمر إلى هذا الحّد في مجتمعات متقدمة صارت 
تســـتهين بالحقيقة وال تتـــورع عن الحديث عن 
عصر ”مابعد الحقيقة“، أي عصر يســـتوي فيه 
الشيء ونقيضه، ويصبح الكذب الفادح وسيلة 
لتبرير الفشل بدعوى المؤامرة، كما فعل مؤخرا 
مرشـــح اليمين فرنســـوا فيون، حينما أعلن عن 
وجود ”مكتب أســـود“ في قصر اإليليزيه يديره 

الرئيس هوالند.
والجـــواب الذي يتبدى ألهل الذكر يكمن في 
تغير وســـيلة التوزيع والترويج عّما كانت عليه 
مـــن قبل، فبفضل اإلنترنت، لـــم تعد للناس آراء 
مختلفـــة، بل صارت لهم أحـــداث مختلفة، حيث 
مكنت التكنولوجيا سائر ســـكان المعمورة من 
ممارســـة عملية االتصال التي كانت حكرا على 
وســـائل اإلعـــالم، ولكنها في المقابل شـــّجعت 
رؤيتهـــم الضيقـــة للعالم، بدفعهـــم إلى البحث 
عن أشباههم في شبكات التواصل االجتماعي، 
وبذلـــك خلقت ”قبليـــة جديدة“ بعبـــارة الكاتب 
والصحافـــي الجنـــوب أفريقي فرهـــاد مانجو. 
ويكمـــن أيضا فـــي األيديولوجيا التـــي ال تزال 
تهيمـــن على العقول، فالنـــاس ال يزالون يقفون 
مـــن القضايـــا، حتـــى وإن كانت عـــن انقراض 
بعض األجنـــاس والتصّحر وتغير المناخ، وفق 
انتمائهم األيديولوجـــي، وكأّن في ذلك الموقف 
عالمة وفاء. وكل فريق على الشـــبكة يسعى إلى 

إلغاء كل من ال ينسجم مع رؤيته للعالم.
ثـــم إن العالـــم صـــار يعيـــش أزمـــَة حقيقٍة 
بســـبب اإلنترنت، الـــذي لم يضاعـــف من كمية 
األخبـــار الزائفة فقط، بل أكســـب حضورا غير 
مســـبوق للمحتويات التآمرية التي كانت فيما 

مضى تتنقل بشكل ســـري، كالبضائع المهربة، 
وأصبحت اليوم علنية تقريبا، تعرض نفســـها 
علـــى كل مبحر في الشـــبكة، حتـــى من ال يرغب 
فـــي االطـــالع عليهـــا. وهـــو مـــا يؤكـــده عالم 
االجتماع جيرالد برونر في كتاب جديد بعنوان 
”ديمقراطيـــة الّســـّذج“، ففـــي رأيـــه أن نظريات 
المؤامـــرة واألخبـــار الزائفـــة ليســـت جديدة، 
ولكنها كانت في الغالب محصورة في فضاءات 
راديكالية. أما اليوم فقد اجتاحت الفضاء العام، 
ال سيما أن المدافعين عنها متحّمسون أكثر من 
المواطنيـــن العادييـــن لفرض وجهـــة نظرهم. 
وعـــدُم تماثل الحماس هذا يلعب دورا حاســـما 
في انتشـــار ســـرعة التصديق، إذ أن عددا قليال 
من المتحمســـين يمكـــن أن يجـــد آلرائه صدى 
داخل اإلنترنت أكثر مّما في الحياة االجتماعية. 
ألن اإلنترنـــت كمـــا يقـــول ديمقراطيـــة عجيبة، 
فهـــو يســـمح لبعـــض مســـتعمليه بالتصويت 
ألـــف مرة، فيما ال يصّوت غيـــره أبدا. ولما كان 
المؤمنون بنظرية المؤامرة يصّوتون بانتظام، 
فالكفـــة في صالحهم على الـــدوام. وبما أن هذه 
الســـوق المعرفية تســـمح ألّي كان بعرض خبر 
أو معلومة في الفضاء العام، فقد خلقت تنافسا 
مطردا تتســـابق فيه األطراف لتقديـــم الجديد، 
وزادت فـــي ســـرعة انتشـــار المعلومـــات غير 
المنتخبة، ما ينعش إمبراطورية المعتقدات، إذ 
صارت أســـاطير المؤامرة تظهر سويعات فقط 
بعد وقوع األحداث. ومـــا يمنحه اإلنترنت لتلك 
الميثولوجيات التآمرية هو زمن تخمر وحضانة 
محـــدود، ما يجعل عدد المواضيـــع التي يمكن 
أن تثير معتقداٍت وإشـــاعاٍت ونظرياِت مؤامرٍة 
أكبـــر، ويزيد بصفة آلية كميـــة المعتقدات التي 

تشغل الفضاء االجتماعي.
لقد عرفت أســـاطير التآمـــر المعاصرة كيف 
تنّمـــي اإلمكانات التـــي تقدمهـــا تكنولوجيات 
االتصال الحديثة لتضاعف انتشارها، مستغلة 
انخرام ســـوق المعلومات. وصرنا نرى هيمنة 
أفـــكار خاطئـــة ورواجها في شـــتى األوســـاط 

كحقيقـــة ال تقبل الجـــدل، ألنها ما عـــادت تجد 
”رجـــال جمـــارك“ يراقبـــون الحدود. رغـــم أنها 
تقـــوم علـــى ثنائية مانويـــة، وعلى ما يســـميه 
المتخصصـــون ”انحـــراف قدرة اإلنســـان على 
الفعل فـــي العالم“. فاألحـــداث الكبرى في رأي 
المؤمنين بنظريـــة المؤامرة وراءها بالضرورة 
أســـباب كبرى، وما يتجّلى على الســـطح تتخذ 
قراراته في الخفاء قوى غيبية، وتحّرك خيوطه 
أيـــاد مجهولـــة. ومـــا زال ثمـــة مـــن يعتقد إلى 
اليـــوم أن بيرل هاربر ذريعـــة أميركية لمحاربة 
اليابان، وأن االتحاد األوروبي صنيعة الواليات 
المتحـــدة، وأن فالتـــر هالشـــتاين، أحـــد اآلباء 
المؤسسين ألوروبا، كان رجل قانون كلفه هتلر 

بتصور ”أوروبا جديدة“ مع موسوليني..
يقول جيرالد برونر ”إن ديمقراطية السّذج 
أحد تحديات عصرنا الكبرى، وليس لنا من حّل 
لمواجهتهـــا إال بإعادة االعتبار إلى العقالنية، 
كأســـاس لكل ديمقراطية“. غير أن دان كاهان، 
أســـتاذ علـــم النفـــس بجامعة ييـــل األميركية 
يذهب مذهبا آخر، ففي رأيه أن المشـــكل ليس 
ألن الناس يفتقرون إلـــى العقالنية والمعرفة، 
بـــل ألنهم يســـتعملون العقل لتأكيـــد موقعهم 
داخـــل المجموعة. وكلما كانـــوا أذكياء كانوا 
أقدر علـــى إقامة الحجة لصالـــح موقفهم، أي 
أن الذكاء عندهم يصلح قبل كل شـــيء لتدعيم 
األفكار المسبقة. وهذا معناه أن المشكل ليس 
بالســـهولة التي نتصور، وأنه باٍق ما بقي في 

الكون وجود بشري.
وصفــــوة القــــول إن مــــن يرتابــــون مــــن 
الســــلطات يؤمنون بالمؤامرة بســــهولة، رغم 
مستواهم التعليمي. فهم إما يشعرون بالعجز 
سياســــيا إزاء العولمة، أو هــــم ال يعرفون من 
يتخذ القرار فعال، عالوة على شــــعورهم بعدم 
الرضى عــــن الحيــــاة التي يحيونهــــا، وعدم 
قدرتهــــم على تغييرها نحــــو األفضل، في ظل 
كســــاد اقتصادي مســــتحكم وأزمة اجتماعية 

تستعصي على الحل.

* لوحة: محمد عرابي

ياسين عدنان
كاتب من المغرب

العالم صار يعيش أزمة حقيقة 

بسبب اإلنترنت، الذي لم يضاعف 

من كمية األخبار الزائفة فقط، 

بل أكسب حضورا غير مسبوق 

للمحتويات التآمرية التي كانت 

فيما مضى تتنقل بشكل سري، 

كالبضائع املهربة، وأصبحت اليوم 

علنية تقريبا، تعرض نفسها على 

كل مبحر في الشبكة، حتى من ال 

يرغب في االطالع عليها

ّ

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس



كتبالثقافي

} كتب كارل ماركس ذات يوم أن الفالســـفة 
لـــوا العالـــم بطرق عدة بيـــد أن المهم هو  أوَّ
تغييـــره. ال شـــك أن هنـــاك من الكتـــب تلك 
التي ســـاهمت فـــي تبديل وجـــه العالم، هل 
دته، ذلك حديـــث آخر. نتذكر  بيَّضته أم ســـوَّ
منها ”جمهورية أفالطـــون“، واحدًا من أبرز 
الكتب الفلسفية والسياسية على مر التاريخ 
لما يحفل به من مبادئ الخير والشـــر وعدد 
مـــن المفاهيم المحورية كالملك الفيلســـوف 

وخلود الروح ونظرية األشكال.
ليناصـــر  ”األميـــر“  كتـــب  ميكافيلـــي 
الذرائعية في عبارته الشـــهيرة ”الغاية تبرر 
اســـتراتيجية  برســـائل  ويبعث  الوســـيلة“ 
تســـدي النصح لألمير كيف يتبـــوأ العرش 
وكيـــف يحافـــظ عليـــه. ماركس أيضـــًا حفر 
عالمته في التاريخ ببيان الحزب الشـــيوعي 
بما ضمه من دعوة للطبقة العاملة بالنهوض 

واستئصال الصراعات الطبقية.
ـــت رواية  ومـــن بيـــن أمهـــات الكتب مثلَّ
”الحرب والســـالم“ لتولســـتوي ضميرًا أدار 
بوصلـــة العالـــم. وكانت من فـــرط واقعيتها 
وتعمقها في االستقصاء النفسي لشخوصها 
أن اعتبرهـــا النقاد أفضل روايـــة في تاريخ 

البشرية.
ـــا روايـــة الكاتـــب الهولنـــدي ”ماكس  أمَّ
هافـــالر: مزادات القهوة في شـــركة التجارة 
(1860)، فقد ”قتلت الكولونيالية“  الهولندية“ 
-علـــى األقل في إندونيســـيا- وفقـــًا لتقدير 
الروائي اإلندونيســـي براموديا أنانتا توير 
فـــي جريدة ”نيويـــورك تايمـــز“. وقد أصدر 
مشـــروع ”كلمـــة“ للترجمـــة التابـــع لهيئـــة 
أبـــو ظبي للســـياحة والثقافة هـــذه الرائعة 
الكالسيكية في العام الجاري. وترجمها إلى 
اللغة العربية األكاديمي الســـوري د. موسى 

الحالول.
ملتاتولي اسم مستعار باللغة الالتينية، 
ويعني ”تحملُت كثيرًا“. اسم الكاتب الحقيقي 
هو إدوارد داوس دكر (1820-1887). ُترجمت 
”ماكـــس هافـــالر“ إلى أكثر مـــن 40 لغة، وفي 
خاتمة نســـختها الهولنديـــة يعدها المؤلف 
الهولندي جيه جيه أوفرشتيجن أعظم رواية 

أنتجتها هولندا على اإلطالق.

قبضة المستعمر

يْحضر في صدر الرواية ”ماكس هافالر“ 
الموظف الحكومـــي العامل في جزيرة جاوا 
بإندونيســـيا. وينصب الســـرد على تجاربه 
التـــي نستشـــف منهـــا أنهـــا ســـيرة ذاتية 
لملتاتولي نفســـه. فالروايـــة تتمحور حول 
ما عايشـــه لمدة ثمانية عشـــر عامًا في جزر 
الهند الشـــرقية أثناء وقوعهـــا تحت قبضة 

الهولنديين.
عقب تلـــك الخدمة الطويلة يرفض رفضًا 
باتًا أن تأتي راحته أو راحة األوروبيين على 
حســـاب كرب المستعمرة. يخز ضميره حاُل 
المحلييـــن المهين فيقف في وجه اإلســـاءة، 
ولكن الســـلطة المطلقة ُتفِســـد بشكل مطلق 

والمعاِرض ال يلقى أي صدى من المحتل.
يْشـــويه تاجر القهوة األنانـــي َبتافوس 
دروخســـتوپل بســـياط النقد، ومعه يشـــتد 
وعينا ببـــراءة الكاتب وورطتـــه. كما يعرقل 
دأبه المنتفعون مع أن السياســـة الحكومية 
المعلنـــة هو أن عليه بحكـــم وظيفته أن يقي 

المواطنين شرور االضطهاد.

ل مصيره  ومثله مثل كل الشـــجعان ُيسجِّ
النهائي بيده على نحو تراجيدي. بعد شـــّد 
وجذب مـــع حكومة االســـتعمار يكابد حياة 
عارية من االســـتقرار والهدوء ثم يضطر إلى 
االستقالة ويعود إلى أوروبا عام 1856 رجًال 

تحرر من خديعة الوهم السياسي.
فـــي أوروبـــا ال يهـــاب هافـــالر بطـــش 
االســـتعمار. وبقلم ســـاخر يميـــط اللثام عن 
أوضاع مقيتة تعيشـــها جـــاوا منتقمًا خير 
انتقـــام من طرده من وظيفتـــه. وهو ال يدخر 
جهدًا لشجب قهر فرضه سادة اإلندونيسيين 
وكـــذا الهولنديون على أهل البلد مســـتغًال 

أدواته األدبية لفضح نظام بلده.

معالجة سياسية واقتصادية

تتألـــق فـــي الرواية قصة حب الشـــابين 
ســـيدجاه وأديندا وفـــي ذيلها اتهـــام مرير 
فيطالعنـــا  باالســـتغالل،  االحتـــالل  لنظـــام 
الكاتب كشخصية ال تستســـيغ القسوة قط، 
كرجـــل ال تمســـه النقائص تعهـــد أن يحمي 
األضعف واألقل حظًا. ســـوف يتوقف القارئ 
في ”ماكس هافالر“ أمام ســـيل من العبر عن 
التضحية واإليثـــار. الحق أن الكاتب يصور 
هافالر -أي نفسه- مثاليًا معلنًا أن ما يعيبه 

فقط هو ”الكرم وشرود الذهن“!
ال يتقيـــد الكاتـــب بالقواعـــد الســـردية 
المألوفـــة حينـــذاك. إذ يحبك بنيـــة تراتبية 
ويلجـــأ إلى عـــدد من الرواة علـــى غير عادة 
ـــاب عهده. نجده يكـــّوم طبقات من القص  كتَّ
فوق بعضها بعضًا ضافرًا نســـخ معقدة من 

الحكي شبهها أحد النقاد بالبصلة!
تســـتند الحبكـــة إلـــى األعمـــال الكاملة 
لماكس هافالر الذي يعمل مساعدًا للمحافظ 

في جاوا. كان قد كتبها باأللمانية، ويترجمها 
الطالب شـــتيرن الذي حـــل ضيفًا على تاجر 
القهوة دروخستوپل في أمستردام. والتاجر 
هو من يســـجل وجهة نظر مخالفة عن حال 
المســـتعمرة. يـــزوره يومًا زميله الســـابق 
سيالمان ليطلب منه نشر مخطوطة تتضمن 

التجارب الحقيقية لماكس هافالر.
كلها أحداث َيِشـــيها ملتاتولي بمســـحة 
تهكميـــة تكســـر قالب المرجعية اإلنســـانية 
فـــي الكتـــاب. يصـــف الموظـــف الحكومي 

عليهـــا بهـــدوء وبطء وحذر يحســـده 
مـــن  غْيـــره  الَعظائيـــات! 
الســـواد األعظم يعّدونها آية 
مـــن آيـــات الدماثـــة وضبط 
أن  يردف  والحكمـــة.  النفس 
تشـــي  رقيقة  وجهه  مالمـــح 
بقـــدر من التدريـــب الفكري، 
ولكـــن نظرته تنّم عن شـــيء 
بارد، شـــيء أشـــبه ”بجدول 
اللوغاِرْثمات“. يتابع الكاتب 
أن مظهـــره ليـــس كريهًا أو 
منّفرًا، ولكـــّن المرء ال يملك 
إال أن يشـــك فـــي أن ”ســـأمًا 

خالـــج أنفه الضخم في ذلـــك الوجه حيث ال 
شيء يجري!“.

القهوة البغيضة

يرمي ملتاتولي تجار القهوة بأقذع التهم 
قائـــًال إنهم يتخفـــون وراء مهنتهـــم، وإنهم 
اقون يتكســـبون من عمل ال يمّت للشـــرف  أفَّ
بصلة. تاجر القهوة البغيض دروخســـتوپل 
يعتبر نفســـه من ملـــح األرض على حين أنه 

مثال حي على البرجوازية التافهة.

يبرر بلسان معسول كل شر وكل خطيئة، 
من جبنه إلى عشـــقه للمال إلى ُشحه البالغ. 
هـــو أيضـــًا راٍو يمهـــد الطريـــق لمنعطفات 
الرواية مدينًا نفســـه بنفسه. يفتح لنا كذلك 

سبيًال للكوميديا قد ال يتوفر لنا بدونه.

قيم برجوازية

يكتب ملتاتولي مـــن منظور المحكوم ال 
الحاكم. ففيما عدا مراســـالت رسمية كتبها 
لموظفين حكوميين نافـــدي الصبر وأبرزت 
د  تفرَّ البرجوازية،  بالقيـــم  تأثرًا 
أســـلوبه بتطويع لغة المواطن 
مناجاتـــه  فـــي  البســـيط 
عكـــس  علـــى  السياســـية 
التقعـــر المنمـــق الطاغي 
كتابـــات  أغلـــب  علـــى 
القـــرن  فـــي  نظرائـــه 

التاسع عشر.
ومـــع ذلـــك وقع 
الرتابة  فـــخ  فـــي 
اإليقـــاع  وبـــطء 
للروايات  المميزيـــن 
في عهده. يترجى ”القارئ العزيز“ أن يغفر له 
اســـتطراداته الكثيرة ثـــم يقودنا في التو إلى 
انحراف آخر عن الموضـــوع! ما لنا نحن بما 

كان يقع في والية الملك وليام الفاتح!

التماس عاطفي

جاءت نهاية الكتاب مســـرحيًة على عادة 
الكتـــب المغرقة في الفضيلـــة. يفرد المؤلف 
ذارعيـــه ويتفاخـــر بهـــدم منظـــوري عملـــه 
المتضادين. إذ يجيئنا صوته على بغتة وهو 

ُيســـقط قناعه مصرحًا بأن الشـــخصيات من 
وحي خياله ليس إال. وبعدها يوجه التماســـًا 
عاطفيـــًا إلـــى ملك هولنـــدا، بصفتـــه رئيس 
الدولـــة، راجيًا إيـــاه أن يتدخل لنصرة الحق 

وإنقاذ سكان جاوا.
ســـرعان مـــا خلق هـــذا الكتـــاب عاصفة 
هوجاء عند نشـــره، وجاءت للكاتب الشـــهرة 
من حيث ال يحتســـب. وبمعالجته السياسية 
واالقتصادية الجريئة يطرح ثماره، فاالحتالل 
ال يصمد أمام شـــهادة واحد من أهلها. استاء 
منه وقتذاك جمع غفير من السياسيين ومعهم 
الرأي العام الهولنـــدي مما تطلب إصالحات 
فوريـــة لرفـــع البـــؤس عن أهـــل البلـــد. كما 
اســـتفز جدًال أخالقيًا حول النهب االقتصادي 
للمســـتعمرة الصغيرة، كان من إحدى تبعاته 

أن خسرت هولندا إندونيسيا خالل الحرب.

الضمير الغائب

أصداء  نلمح بين سطور ”ماكس هافالر“ 
أخالقية تدين الضمير القومي الغائب. كافح 
اإلندونيســـي،  ملتاتولي نيابة عن الشـــعب 
وبقلم لم يهمل كبيرة أو صغيرة إال ويحللها، 
لم يخّلف للمنافقيـــن واالنتهازيين من أبناء 
جلدته فســـحًة لتبرير جرائمهـــم لُيخرج لنا 
إضافة نوعية ألدب الكولونيالية الُمعاِرضة.

وبروايته هـــذه صار ملتاتولي ممثًال عن 
الضمير اإلنســـاني في كافـــة أرجاء أوروبا. 
ألهم حـــركات التحـــرر كالمفكريـــن األحرار 
واالشـــتراكيين والفوضوييـــن. وال ريب أن 
حركـــة ”التجارة العادلـــة“ كانت نتيجة لهذا 
الكتاب وغيـــره من الكتب التي حفرت الذنب 
ته علـــى تعويض  فـــي قلـــب المحتـــل وحضَّ

مستعمراته عما لحق بها من غبن وجور.

القهوة مرادفا للبطش واالستعمار
أدب الكولونيالية المعارضة في ثوب ساخر

رسم يظهر في الجانب األيمن منه صورة كوالجية للكاتب في غابة تنتج حبوب النب
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الهيمنة البطريركية على المرأة باسم الدين 

} في كتابها ”األســـئلة التي ُتغضب“ تقول الباحثة المغربية أســـماء لمرابط 
إن الحديث عن المواضيع التي تغضب في اإلســـالم، ال سيما تلك التي تتعلق 
بالمرأة، ليس اســـتفزازا بل ضـــرورة، حتى نوّضح ونصـــّوب ونفضح أيضا 

الخلط بين رســـالة النص الدينـــي والتأويل 
المكّرس عبـــر العصور. وهي إذ تســـتعرض 
عـــددا مـــن األحـــكام الذكورية المســـبقة في 
التقاليد اإلســـالمية التي تهين المرأة وتقدم 
على كونهـــا من تعاليـــم ديننـــا، تدين أيضا 
مـــا خلقتـــه الثقافـــة البطريركية فـــي أذهان 
المســـلمين بوضعها المـــرأة موضع دون، ما 
جعـــل المرأة تعانـــي من ميز حقيقي باســـم 
الديـــن، والحـــال أن الدين منه بـــراء. في هذا 
الكتـــاب تبين الباحثـــة المغربية أيضا أن 
الكالسيكية  القروسطية  التأويالت  أغلب 
هي نتاج لوسطها االجتماعي والثقافي 
بنيـــت على هامـــش القـــرآن، وأحيانا 
خالفا للقـــرآن الذي يحمـــل رؤية أكثر 

عدالة وانفتاحا.

ماوراء الحدود

} يعتبـــر ”تاريـــخ العالميات“ الذي جمع بحوثا تحت إشـــراف إريك أنصو 
وجاك أوليفيي بودون وأوليفيي دارد أول كتاب يهتم بتاريخ العالميات ومدى 
صحة مفهومها، ليذكر بـــأن التاريخ الحديث والذاكرة الجمعية ال يحتفظان 

الشـــيوعية،  أي  الحمـــراء،  بالعالميـــة  إال 
ويغفالن عن السوداء (الفاشية)، والبيضاء 
(الفاتيـــكان)، واألنارشـــية، والديمقراطيـــة 
المســـيحية. والســـبب أن تلك العالميات لم 
تبلـــغ ما بلغته مـــن حيث االنتشـــار عالمية 
العمال في القرن التاســـع عشـــر، ثم الحركة 
الشيوعية التي انفصلت عن العمال عام 1919 
وتشـــكلت تحت لـــواء الكومينترن في القرن 
العشـــرين. إحدى عشـــرة مداخلة لمؤرخين 
وباحثين تتبعت مسار تلك التجمعات التي 
التي حاول  تمتد من ”العالميـــة الليبرالية“ 
ضباط نابليون إنشـــاءها كرّد على الساعين 
إلى إعادة الملكية، إلى المنظمات اإلرهابية 
يســـارية  للقـــارات،  العابـــرة  المعاصـــرة 

وإسالمية.

هل يضمحل اليسار الفرنسي

} السؤال الذي طرحه المؤرخ أندري بورغيير في كتابه ”هل يضمّحل اليسار؟“ 
كان فـــي محّله، والرجل لم يرجـــم بالغيب بعد هزيمة اليســـار المنكرة، إذ صدر 
الكتاب قبل شـــهر من االنتخابات الفرنســـية، الرئاســـية والتشريعية، بل استند 

إلى قـــراءة للواقع الراهن ولألســـس التي قام 
عليها اليســـار، ليبين أن القاسم األيديولوجي 
المشـــترك، كإرث مباشـــر للثورة الفرنسية، ال 
يزال يشـــكل بنية التمثالت السياسة، ويالحظ 
أن الولـــع النبيل بالمســـاواة تراجع ألن تطور 
المنظومة النيابية وســـلطة النواب وحرفيتهم 
ألغت صوت المواطنين، إضافة إلى الدوالنية، 
أي مّد ســـلطة الدولة وصالحياتها على الحياة 
االقتصادية واالجتماعية قاطبة، والدستور ذي 
الطابـــع الملكي، وضعف العمل النقابي وتفاقم 
األزمات. ولكن األخطر من كل ذلك بالنسبة إلى 
اليسار رضوخه لضغوط الليبرالية االقتصادية 
وانتهاجه سياســـات أمنية، ما جعله يخفق في 
الغايات التي وجد من أجلها، أي جعل المجتمع 

أكثر عدالة وحماية وديمقراطية.
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هالة صالح الدين
ركاتبة من مصر ب



الثقافي

} بيــروت - تكّرم مهرجانـــات جبيل الدولية 
الموســـيقار الراحل فيلمـــون وهبي والمطرب 
نصـــري شـــمس الدين في حفـــل يحمل عنوان 
”نصـــري وفيلمون فـــي البال“. يحيـــي الحفل 
المطـــرب غســـان صليبـــا والمغنيـــة باســـمة 
والمطربـــة المغربيـــة أســـماء المنـــور الذين 
ســـيقّدمون مجموعة من أغنيات نصري شمس 

الدين وباقة من ألحان فيلمون وهبي.
ســـاعتين  امتـــداد  علـــى  الحفـــل  يســـتمر 
ويتضمن إضافة إلى استعادة أعمال العمالقين 
الراحليـــن، عرضا موســـيقّيا راقصـــا يخرجه 
مـــروان الرحباني ويقوده غـــدي الرحباني مع 
مرافقة على البيانو من أسامة الرحباني. ويقّدم 

العرض الممثل المسرحي رفيق علي أحمد.
يشـــّكل هذا التكريم مناسبة لمحاولة تقديم 
قـــراءة ترصـــد أثـــر فيلمـــون وهبـــي ونصري 
شـــمس الدين داخل التجربة الرحبانية تكامال 
واختالفـــا، حيث يســـود انطباع عـــام يحرص 
على وضعهما في ســـياق مظلومية تســـّبب بها 

الرحابنة، شملتهما مع قامات كثيرة غيرهما.

فيلمون والتجربة الرحبانية 

كانت التجربة الرحبانية نهرا متدّفقا يجرف 
كل مـــا يقف في ســـبيله ولكنها كانت في الوقت 
نفســـه الســـاحة التي أتاحت للكثيرين الظهور 
بشكل متفرد والتعبير عن أنفسهم بخصوصية 
تنافس التجربة الرحبانية وتناقشها من داخل 

ما كّرسته من خصوصية وكذلك من خارجها.
ولعـــل عوامـــل التقـــارب التي تجمـــع بين 
فيلمـــون وهبي والرحابنة تكمن بشـــكل خاص 
في مشـــروع لبننـــة األغنية اللبنانيـــة الذي بدأ 
بإخراجهـــا من دائرة النـــص الغنائي المكتوب 
باللهجـــة المصريـــة، والذي ربما يكـــون القرار 
الـــذي أصدره رئيـــس الحكومـــة ووزير اإلعالم 
ريـــاض الصلح الذي يفـــرض علـــى الملّحنين 
اللبنانيين البحث عن نصوص شـــعرية لبنانية 
أللحانهم فاتحة الحّض على تحوله إلى مشروع 

واضح.
بدأ المشروع بلبننة نصوص األغاني ثم ما 
لبث أن توسع ليخلق مشـــروع لبننة األساليب 
الغنائيـــة اللبنانيـــة، وابتـــداع مدرســـة لحنية 
خاصـــة تختلف عـــن المدرســـة المصرية التي 
كانت تعرف ســـطوة كبيرة فـــي نهاية النصف 
األول من القرن العشرين الذي شهد ظهور قرار 

رياض الصلح.
يســـجل لفيلمون وهبي أنـــه نجح في إقناع 
المطربة المصرية المعروفة شـــريفة فاضل في 
الغنـــاء باللهجة اللبنانية، فبعـــد أن طلبت منه 
لحنـــا أخبرهـــا أنه ســـيلحن لها نصـــا مكتوبا 
باللهجـــة اللبنانية ما أثار اســـتغرابها، ولكنه 
أكـــد لها أن األمر بســـيط، وأن بإمكانها التعود 
على اللهجة. هكذا خرجت إلى النور أغنية ”يوم 
الحـــد تالقينا“ التي علق عليها فيلمون في أحد 
المقابالت معتبـــرا أن المطربة المصرية أدتها 

وكأنها بنت الجبل اللبناني.
إلـــى ذلك يحـــرص كثيـــرون علـــى تصوير 
فيلمـــون وهبـــي فـــي موقـــع مظلومية تســـبب 
بهـــا الرحابنة عـــن قصد، ويتحدثـــون عن ميل 
الرحابنة الدائم إلى تحجيم وتقزيم كل من كان 

يعمل معهم.
ربمـــا يكون هـــذا األمـــر محل جـــدال كبير 
وعقيـــم علـــى األرجح، ولكنـــه علـــى العموم ال 
ينطبـــق على تعامل الرحابنة مع فيلمون وهبي 
الذي منح دورا واســـعا في المسرح الرحباني 
كممثـــل خصصـــت له شـــخصية ”ســـبع“ التي 

الزمته إضافة إلى أنه كان الوحيد الذي ســـمح 
له باالقتراب لحنيا مـــن األيقونة التي يعتبرها 
الرحابنـــة درة تـــاج مشـــروعهم الغنائـــي أي 
الســـيدة فيروز في األعمال المسرحية الغنائية 

الخاصة بهم.
ال يشكل اقتصار الحضور اللحني لفيلمون 
علـــى لحن واحد في المســـرحية انتقاصا بقدر 
ما يمكن أن يجّر إلى طرح أســـئلة مغايرة حول 
سماح الرحابنة لتجربة مغايرة لهم بأن تنطلق 
من داخل عرينهم، ما يشـــي بأن الرحابنة كانوا 
مقتنعيـــن بأن فيلمون وهبي ليـــس حالة يمكن 
تطويعهـــا ولجمها أو حصرهـــا، وأن التحالف 
معـــه يصب فـــي خدمة عنـــوان لبننـــة الغناء، 
ومنحه بعدا متمايزا عن ســـائر أنـــواع الغناء 

المنتشرة في المنطقة.
مـــن هنا تمثلت خصوصيـــة التحاور الفني 
الذي جمع بينهم وبيـــن فيلمون والتي اتخذت  
من صوت السيدة فيروز مسرحا تستعرض في 
آفاقه الرحيبـــة األمزجة التلحينيـــة الرحبانية 
واالنســـيابية  باألناقـــة  تتســـم  كانـــت  التـــي 
والفخامة، إلى جانب فرادة فيلمون في تصميم 
ألحـــان يمكن وصفها بأنها تنطوي على معادلة 
تقديم خالصة تطريب مكّثـــف وموجز ومّتصل 

يطلق األداء إلى أقصى حدوده.
كان معروفا أن فيلمون وهبي يخص فيروز 
بأفضـــل ما يمكن له أن يقدمه مـــن ألحان. وفي 
لقـــاء تلفزيوني لـــم يعرف تاريخـــه تناط مهمة 
إجـــراء حوار مـــع فيلمون وهبـــي إلى منصور 

الرحباني.
يفتتـــح منصور حـــواره معه بســـؤاله عن 
الســـبب الـــذي يدفعه إلى تخصيـــص أجمل ما 
عنده للســـيدة فيـــروز مع أنه صاحـــب تجربة 
تلحينيـــة عريضـــة، فيجيـــب فيلمـــون أن ذلك 
عائد إلى: أني أحبكم أوال، وألن الســـيدة فيروز 
هي صاحبة الصوت العظيم الواســـع،  ســـائال 
منصـــور هـــل تســـتطيع أنـــت أن تـــؤدي لحنا 

وضعته لفيروز؟
- لمـــاذا تحـــزن حين تســـمع لحنـــا جميال 

لغيرك، لدرجة أنك ال تنام ليوم كامل؟
- ال أحـــزن بـــل أغار مـــن كل لحـــن جميل، 

فعندما تصنعون لحنا جميال ال أنام.
- إذن، لن تنام أبدا.

- فيكم البركة وفّيي البركة.
- لماذا تشـــتمنا دائما وال تراضينا إال حين 

نأتي إلى دمشق؟
- أنتم ال تشتمون.

- سمعتك بأذني تشتمنا.
- طيب هيك وهيك.

يلخص هـــذا الحـــوار غير الشـــائع كثيرا 
طبيعة العالقة بين فيلمـــون والرحابنة والتي 

تقوم على االعتراف والندية والصداقة.
لفيلمـــون وهبي العشـــرات مـــن األغنيات 
الســـاخرة والتـــي لم يتـــوّرع فـــي بعضها عن 
توجيـــه شـــتائم مباشـــرة وباالســـم إلـــى كل 
السياســـيين الذيـــن كانـــوا في الســـلطة إبان 
مرحلة الحرب األهليـــة، وقد باتت تلك األغاني 
التي لم يســـجل معظمها رسميا بمثابة التراث 
الفيلموني الموازي الذي يخرج من أسر الهالة 
الفيروزيـــة والرحبانية، ليقيـــم في مدار الخفة 

والسخرية.
شـــكلت تلك األغنيات رصيدا ثمينا وخاصا 
في مســـيرة فيلمون، إذ أن ســـهولتها وســـرعة 
انتشـــارها وتوقيـــت ظهورها فـــي مرحلة من 
أقســـى المراحل الدمويـــة التي مر بهـــا البلد 
منحتها خصوصية الفته، فقد استعملها الناس 
وسجلوها من جلسات خاصة وتداولوها فيما 
بينهـــم بصيغتهـــا الطازجـــة التي لم تمســـها 

ضرورات التسجيل أو يطالها مقص الرقيب.
بدت تلك األغنيات إضافة إلى التســـجيالت 
من سهرات خاصة التي كان فيها فيلمون يلحن 
النكات تقريبـــا، وكأنها العالـــم الموازي الذي 

يســـخر فيه من البلد وأحوالـــه التي اضطرته 
إلى الفرار من مســـقط رأســـه كفرشـــيما، ومن 
السياســـة وكذلك من صـــورة الملحن المتجّهم 
والجّدي، ومن الوضعيات المتخيلة التي طالما 

ارتبطت بصورة الملحنين.
أجاب مرة عن ســـؤال يتعلـــق بالحالة التي 
يكـــون فيها عندمـــا يلحن وهل هنـــاك وضعية 
معينة يتخذها، أو أجواء يحرص على تأمينها، 
فأجـــاب متهكمـــا ألحن وأنا قاعـــد، وأنا واقف 

وأنا أدخن وأنا أصطاد.
من هنا يمكن القول إن فيلمون كان يحارب 
المنطق الذي يعتبر التلحين فعال مســـتقال عن 
الحياة ومنفصال عنهـــا ومتطلبا لوضع يركب 
من خـــارج ســـياقاتها اليوميـــة. كان يؤمن أن 
التلحيـــن والغناء والفـــن عموما هو ما يفيض 
من الحيـــاة في تفاصيلها العاديـــة والمألوفة، 
وأنـــه يمكـــن أن يجمـــع الحلـــم والخيـــال مع 
النقد والمالحظة وتســـجيل التفاصيل العابرة 

والبناء عليها.
هكذا فإنه في موازاة كرم العاللي، والصيف 
المصّيـــف علـــى جبهة الحبيـــب، يطالب بكش 
الدجاج من قدام البيت، ويعاتب رشا على تأخر 
العشـــاء، ويزمر لفيليب حبيب الذي يضرب وال 

يصيب، ويعلن أن فيلمون أتى ليبهدلكم.
كان فليمـــون  يطلـــق علـــى مـــا يلقيـــه في 
المناسبات الرسمية من كلمات تسمية القصائد 
الخنفشارية كتعبير عن استخفافه بها، إضافة 
إلى أنه كان يصرف وقتا كبيرا في التدخل لدى 
المحاكـــم وتقديم وســـاطات ومرافعات دفاعية 
لمحاولـــة تجنيب مـــن يقصده مـــن المغلوبين 
علـــى أمرهـــم مغبـــة الظلـــم، مســـتعمال هالته 
وشهرته، وعندما ســـئل إذا كان ذلك يصب في 
خدمة مشروع زعامة سياســـية، ما كان منه إال 

أن أجاب“ لكان، الزعامة منيحة“.
كان فيلمـــون يعتبر أن قيمتـــه التلحينية ال 
تتبع ســـياقات التعظيم، بل تكمن في أنه يفتح 
ســـكة جديدة على حّد تعبيره، ولعل ذلك أصدق 
توصيف يمكن أن يعّبر عـــن واقع تلك التجربة 

التي لم نكتشف كل أسرارها بعد.

نصري شمس الدين: المرارة والبهجة

ال يزال رحيل الفنان المميز نصري شـــمس 
الديـــن والظـــروف التـــي رافقتـــه تثيـــر نوازع 
الحسرة واألســـى على الرغم من مرور 34 عاما 

على وفاته.
توفي شـــمس الدين  بعد ســـقوطه المفاجئ 
على المســـرح في فنـــدق دمشـــق الكبير خالل 
تقديمه إحـــدى وصالته الغنائيـــة إثر إصابته 

بنزيف في الدماغ.
عـــاد جثمان ابـــن قرية جون إلـــى لبنان في 
موكب رســـمي شـــكل بأمر من الرئيس السوري 
آنذاك حافظ األســـد، ولكـــن الموكب توقف عند 
نقطة ظهر البيدر وبقـــي الجثمان مربوطا على 

سطح سيارة أجرة.

لم يجد من ينقله مباشـــرة إلى مسقط رأسه 
علـــى الرغم مـــن االتصـــاالت التي يـــروي ابنه 
مصطفـــى أنـــه أجراها مـــع كبار المســـؤولين 
الرســـميين في تلك الفترة ومع الصليب األحمر 

لتأمين انتقال الجثمان إلى مسقط رأسه.
تبّرع ســـائق ســـيارة تاكســـي بالمهمة بعد 
أن عرف لمن يعود الجثمـــان الراقد في النعش 
العالق عنـــد المعبـــر، فأنجز المهمـــة متحمال 

المخاطر.
وخالل التشييع الذي تّم بعد أربعة أيام من 
الوفاة أصر مصطفى نجـــل الراحل على رفض 
تســـلم وســـام قرر أمين الجميل الـــذي كان في 
منصب رئيـــس الجمهورية في تلـــك الفترة أن 
يمنحه للفنان الراحل، كموقف يحتج به على ما 
تعـــرض له والده في لحظة رحيله من قلة تقدير 
من الجهات الرســـمية، خلفت مرارة قاســـية ال 

يمكن محوها.
مقابـــل تلك الخاتمة الحزينة تنفتح ســـيرة 
حياة تضج بالبهجة والحيوية التي يؤكدها كل 
من كان يعرف نصري شـــمس الدين أو عايشه، 
فالرجـــل كان محبا للطعام والمرح والصداقات، 
ولعل هذه النزعة انعكست على طبيعة ما قدمه 
من أغنيات شـــاعت وانتشرت بقوة بعد أن وجد 
فيه الرحابنة استثمارا مثاليا ومميزا، دفع بهم 
إلى تكريســـه بوصفه الشـــخصية التي اكتملت 
بها أعمـــدة البناء الرحباني، فكان يوصف بأنه 

يمثل العمود الرابع في هذا البناء.
وكمـــا هـــو الحـــال مـــع فيلمون الـــذي كان 
واحـــدا مـــن أبـــرز الملحنيـــن الذيـــن منحـــوا 
نصري ألحانـــا مميزة، فإن حديـــث المظلومية 
الرحبانيـــة لـــه ومحاصرته في دائـــرة محددة 
طالـــه كما طال فيلمـــون. في الحقيقـــة ال يمكن 
تلّمـــس ما يدعم هذا الخطـــاب من خالل متابعة 
تاريـــخ الحضـــور البارز لنصري في المســـرح 
الرحباني وتخصيصه بألحان ألغنيات يؤّديها 
بشكل منفرد في المســـرحيات، وإعطائه موقعا 
مميزا في الحوارات الغنائية التي كانت ســـمة 

خصوصية للمسرح الرحباني.
إذا كان هنـــاك من ظلم مـــا وقع على نصري 
فإنه عائد إلى تصادف ظهوره وبروزه مع وجود 
الوحش الغنائـــي، صاحب الصوت الذي يمتلك 
قدرات اســـتثنائية أي وديع الصافي، الذي كان 
يتسبب بأزمة ألّي صوت غنائي ظهر في الفترة 
نفســـها، أو ألّي صوت يشترك معه في محاورة 
غنائية. وحـــده صوت صباح كان الصوت الذي 

ال يذوب تماما في وهج صوت وديع الصافي.
على الرغم من ذلك نجح نصري شمس الدين 
في أن يشّكل حالة خاصة في األغنية الفلكلورية 
القصيرة واألغنية الشعبية، إضافة إلى شهرته 

بطريقته الخاصة في تقديم الموال.
وكان الفتا أن السمعة التي ارتبطت بنصري 
تقول إنـــه صاحب الصوت الـــذي ال يقّلد، ليس 
ألنـــه يصعب وجود أصوات قـــادرة على إصابة 
الطبقات الصوتية التي كان يملكها بل بســـبب 
طريقته الخاصة في األداء، التي جعلت عمليات 

إعادة إنتاج تراثه الغنائي وانتشارها بأصوات 
مطربين جدد قليلة إلى حد الندرة.

والمفارقة تكمن في أن األمر نفسه ال ينطبق 
علـــى التعامل مع تراث وديـــع الصافي صاحب 
الصـــوت المرعـــب، الـــذي نجـــد أن الكثيريـــن 
يحرصون على إثبات امتالكهم لطاقات صوتية 
مبهـــرة من خـــالل اســـتعادة أعمالـــه الغنائية 

وتسجيلها.
كل هـــذا يؤكد أن نصري شـــمس الدين كان 
حالـــة خاصة لم يقتصـــر حضورها على الغناء 
الفلكلوري والموال، بل تشكل هذه التجربة التي 
طبعت أســـماعنا وســـيطرت على تلقينا لتراثه 
الغنائي سوى المرحلة التي استقر عليها فترة 
طويلة، ولكن كانت هناك مراحل كثيرة تسبقها 

تتضمن غناء القصائد والموشحات.

 ضـــاع الكثير من تراث نصـــري مع ضياع 
بعض التسجيالت التي كانت اإلذاعة اللبنانية 
تنفذهـــا أو وقعت ســـرقتها في فتـــرة الحرب، 
إضافة إلى أن بعضها تم في الكويت وغيرها. ال 
يـــزال الكثير من أعماله والذي ال تعرفه األجيال 
الجديـــدة والتي قد يكون بعضـــه قد غاب حتى 
عن معاصري فترة ســـطوع نجمه مع الرحابنة، 
في انتظار نفض الغبار عنه وإصالحه وترميمه 

وعرضه من جديد على الناس.
يؤكد كثير من الباحثيـــن أّن ما وصل إلينا 
من أعمال نصري شـــمس الدين ال يشـــكل سوى 
جـــزء من مجمل ما قّدمـــه، والذي ال يزال ينتظر 

الكشف عنه واإلضاءة عليه.
كذلـــك تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن نصـــري ال 
يختصر في شـــخصية المطـــرب، فقد نجح في 
التمثيـــل لدرجة أن هالـــة الممثل صارت توازي 
هالة المطرب، وخصوصا بعـــد أدائه الخرافي 
لدور فخر الدين في المســـرحية الرحبانية التي 
تحمل االســـم نفســـه، ولكنـــه كان حريصا على 
وضـــع الممثل فـــي خدمة المطـــرب، حيث كان 
يؤكـــد دائما أن الدور المســـرحي إنما يشـــكل 

إطارا تتحرك داخله الحالة الغنائية.
ولعل توصيفه لطغيان األغنية الشعبية في 
إحدى المقابالت يضيء على مالمح شخصيته، 
فقـــد قـــال بوضـــوح إن األغنية الشـــعبية هي 
الســـائدة ألننا في عصر الســـرعة الذي يفرض 
نمطا من األغنيات التي ال تتجاوز مدتها الثالث 

دقائق، كما أن ”فيها عملة أكتر“.
تتجلى ثقته العالية بنفسه وقدراته الغنائية 
في جوابه على ســـؤال حول قدرة مطرب يغني 
اللون الشعبي في بلد مثل لبنان على أداء اللون 
الشـــعبي في بلد آخـــر، وإذا كان يســـتطيع أن 
يغني مثل محمد رشـــدي مثال، فأجاب ببساطة 
”بالطبـــع أســـتطيع، ولكـــن ال أعتقـــد أن أحـــدا 
يســـتطيع أن يقدم اللون الشـــعبي الذي أقدمه 

مثلي“.
وفـــي ختام الحديث عـــن نصري الذي يبقى 
ضّيقا مهما اتســـعت مساربه يمكن أن نستعمل 
وصف فيروز له التي قالت عنه ”إنه الشـــخص 

الذي ألغى نفسه لصالح الجماعة“.
ربما لم يلغ نصري شـــمس الدين نفســـه إال 
لكـــي يجدها وقد توزعت وانتشـــرت في نفوس 
كثيرة تكرمـــه اآلن وتكرم فيلمـــون وهبي الذي 
فارقنا عام 1985 في زمن ال يمنح التكريم فيه إال 

للقتلة ومخربي الذوق وهادمي الثقافة.

مهرجانات جبيل الدولية تكرم فيلمون وهبي ونصري شمس الدين

سبع التلحين وعمود الغناء

احتفاء
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شادي عالء الدين

فيلمون كان يحارب املنطق 

الذي يعتبر التلحني فعال مستقال 

عن الحياة ومنفصال عنها. كان 

يؤمن أن التلحني والغناء والفن 

عموما هو ما يفيض من الحياة في 

تفاصيلها العادية واملألوفة

كاتب من لبنان



الثقافي

جورج عشي الباحث عن الجمال في كل صورة وصوت

شاعر وموسيقي وتشكيلي له عين مصور

فنون

جورج عشي: فنان متعدد األوجه

بورتريه امرأة من الساحل السوري

نضال قوشحة
كاتب من سوريا

} شـــاعر غنائـــي، لّحـــن لـــه ســـيد مكاوي 
”يـــا غزال يا غـــزال“ التـــي غناهـــا المطرب 
فهد بـــالن، ولّحن من شـــعره ســـهيل عرفة 
وغناهـــا محمد  أغنيـــة ”بعدك علـــى بالي“ 
عبدالمطلب من مصر، كما قدم أغاني لحنها 
ملحم بركات وغناها ربيع الخولي وغســـان 
صليبـــا من لبنان، وأغـــان أخريات لعدد من 
المغنيـــن، منهـــم نعيم حمدي من ســـوريا. 
وكذلك كان موســـيقيا تعلـــم العزف على آلة 
الكمـــان وكان ممن قدمـــوا جهودا كبيرة في 
التأســـيس للفرقـــة الوطنيـــة الســـيمفونية 
السورية منذ عام 1960. لكنه في األشهر كان 
رســـاما، بل ومبدعا فـــي التصوير الضوئي 
(الفوتوغرافـــي) حيـــث صـــور المئـــات من 
الصـــور، خاصة فـــي البورتريه، التي وثقت 
طبيعة الحياة في دمشـــق غالبا بشـــوارعها 
وأحيائها وناسها وأماكنها، موظفين وباعة 
جوالين ومارة في الطرقات واألزقة. وهو من 
أّســـس نادي التصوير الضوئي في سوريا 

ويحمل فيه العضوية رقم واحد.
جورج عشـــي، فنـــان، من ضهـــر صفرا، 
وهي قرية جبلية في ريف الساحل السوري، 
تنعم بالخضرة والهدوء، فيها نشـــأ وتدّرج. 
ثم رحل عنها ليتجول ويعمل في العديد من 

المدن السورية ومن ثم يستقر في دمشق.
مؤخـــرًا، وخـــالل فعاليـــات المنتديـــات 
الثقافيـــة في دمشـــق جـــرى تكريـــم جورج 
عشـــي، فأقام أصدقاؤه له معرضًا استعاديًا 
ضـــم لوحـــات رســـمها عبر مـــا يزيـــد عن 

األربعين عاما. عن هذا المعرض يقول عشي 
لـ“العرب“، الناس في ســـوريا يعيشـــون في 
هـــذه المرحلة كثيـــرا من الضغـــط الذهني 
السياســـية  األحـــداث  نتيجـــة  والعصبـــي 
والحربيـــة القائمة، حتى خـــال البعض أن 
الحياة الثقافية والفنية في سوريا تعطلت، 
لذلـــك وجب على جميع المبدعين أن يعملوا 
بكل طاقتهم إلثبات العكس، ورســـم الفرحة 
على وجوه النـــاس. إرادة الحياة أقوى من 
الجميع، والتشـــبث بها هو األمل بالخالص 
من األلم، ما قدمته في المعرض ينســـجم مع 
هذا تماما. هو جهد ألصدقاء، أشكرهم، أتوا 
إلـــّي وطرحوا علّي فكـــرة المعرض، وقاموا 
باختيار اللوحات وتجهيزها وتعليقها. هي 
مجموعة من اللوحـــات فيها األيقونة، وهي 
مؤشـــر على مـــا كنت قد تعلمته ســـابقا في 
الكنيســـة، وفيها الطربوش القديم الذي كان 
والدي يلبسه، وهو الزّي الذي كنت وما أزال 
أحبـــه، وكذلك صـــور عن النـــاس والطبيعة 
وغيـــر ذلك. أعمال هي ثمرة ســـنوات طوال 
من العمل، والمعرض يستعرض ما كنت قد 

رسمته خاللها“.
من جهـــة ثانية فإن الفنان في هاجســـه 
اإلبداعـــي متعـــدد األوجـــه يمـــم شـــطر فن 
التصويـــر الضوئي. وهو مـــازال يحن إلى 
الطريقـــة القديمـــة فيه، حيث يتـــم تصوير 
المادة على الشريط الممغنط ثم التحميض 
فالطبـــع. يقول عن ذلك ”أنـــا في حنين دائم 
لرائحـــة الكربون الـــذي كان يمأل مســـاحة 
الغرفـــة الناجم عن تفاعل المواد الكيميائية 
المختلفـــة، لم أنفر يوما من هـــذه الروائح، 
أشـــعر أحيانا أننـــي مدمن عليهـــا وكأنها 
تسير في دمي، أتعامل مع األسلوب الحديث 

في التصوير الرقمي، لكنني أحب التقليدي 
وأحّن إليه دائما“.

لجـــورج عشـــي رأي حـــاد فـــي مســـألة 
بحيـــث  الصحافـــي  الضوئـــي  المصـــور 
يعتبره مشـــاركا في الحدث، يقول ”المصور 
الصحافي يجب أن يكون قارئا نهما لألخبار 
اليوميـــة، وعندما يذهب لتغطيـــة حدث ما 
عليه بنـــاء علـــى معرفته أن يحـــدد اللقطة 
المناســـبة زمنيا ومكانيـــا، فهو ليس مجرد 
مصور لقطات ال يعـــرف محيطه، بل قناص 
صـــور بلحظتها، وهذه عمليـــة تعود له أوال 

وليس للمحرر أو المخرج الصحافي“.
 تســـأل ”العرب“ عشـــي ”قلت مـــرة، أنا 
إنســـان يبحث عـــن الجمال قبل كل شـــيء، 
هـــل مـــازال فـــي وســـعنا أن نـــرى الجمال 
اآلن فـــي حياتنا؟“، يقول عشـــي ”نعم، لذلك 
أمســـك كاميرتـــي وأصـــور، طالمـــا كانـــت 
الحياة مستمرة ســـيكون الجمال موجودا، 
وعلى المصور اقتناص اللحظة المناســـبة، 
مواضـــع الجمـــال كثيـــرة، قد ال يكـــون ذلك 
بالمعنـــى الســـطحي للجمال، بـــل بالمعني 
الفني اإلبداعي الموظف إلبراز حالة محددة 
بمفهومهـــا الواضح، كما فـــي لوحة األم أو 
البائـــع األعمـــى التي حصلت علـــى جوائز 
عالمية. أهمها في معـــرض إنتربرس فوتو 

الدولي“.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الفنـــان جورج 
عشـــي مـــن مواليد عـــام 1940 أتم دراســـته 
الثانوية في مدارس األرض المقدسة بحلب 
1959 ثـــم حصل على دبلوم ديكـــور بامتياز 
مـــن المدرســـة الدوليـــة في بيـــروت. وهو 
عضـــو االتحاد العام للفنانين التشـــكيليين 
للفنانيـــن  العـــام  واالتحـــاد  الســـوريين 
التشـــكيليين العـــرب وكذلك عضـــو جمعية 
المؤلفين والملحنين والموزعين في باريس 
بصفـــة شـــاعر أغنية. حـــاز علـــى الجائزة 
الثانية لوزارة الثقافة السورية في مسابقة 
تأليـــف األوبريـــت الغنائـــي ”خيـــال الريح 
(1967) ونشر مجموعتين شعريتين  األزرق“ 
باللهجة المحكية الســـورية ”كلمتين زغار“ 
(1970)، كما حاز  (1964) و“الجوع والحـــب“ 
على جائزة الشـــرف من اتحاد الصحافيين 
األلمان مع تكريم بدعوة لزيارة ألمانيا لمدة 
أســـبوعين للمشـــاركة في مهرجان الشبيبة 
العالمي 1984. درس مادة التصوير الضوئي 
في كل من معهدي اآلثار والمتاحف والفنون 
التطبيقيـــة، كان عضو اللجنـــة التحكيمية 
العالمـــي  الصحافيـــة  الصـــورة  لمعـــرض 
”أنتربـــرس فوتو“ (موســـكو 1985) وحاصل 
على الجائزة األولى للمعرض السنوي العام 
لنـــادي التصويـــر الضوئي الحادي عشـــر 
(1991) والجائـــزة الذهبيـــة الخاصة التحاد 

المصورين العرب (بغداد 2003).
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تشكيلي مصري يحرر المرأة

املشانق واألطراف املبتورة 

والجماجم املشقوقة {جماليات 

مرعبة} في تجربة الفنان.. تفضح 

انتهاك األنثى من خالل ممارسات 

الختان والتحرش والضغوط 

األسرية

شريف الشافعي
كاتب من مصر

} احتفل الفنان التشـــكيلي عبدالســـالم عيد 
بـ“عام المـــرأة المصرية“ (2017)، على طريقته 
ـــا مـــن ”نون  الخاصـــة، إذ اســـتخلص ضمنّيً
النســـوة“ معرضـــه الجديـــد ”هي فـــي دائرة 
العنـــف“ (3-12 يوليو، القاهـــرة، قاعة األهرام 

للفن)، وبدا كأنه يهديه إلى ”تاء التأنيث“.
خبرات الدكتور عبدالســـالم عيد (74 عاًما) 
في التصوير والنحـــت والجداريات والكوالج 
والجرافيـــك والخامات المألوفـــة والغرائبية 
تمثلـــت في فضـــاء المعرض الـــذي أطلق فيه 
كبسوالته التعبيرية المتفجرة على نحو يمكن 
وصفه بالعنف الفنـــي أو الجماليات المرعبة 

في مواجهة واقع أكثر عنًفا وأشّد رعًبا.
فـــي معرضه ”هي في دائـــرة العنف“ الذي 
افتتحـــه وزير الثقافة المصـــري حلمي النمنم 
بدا عيد فنانا وأســـتاذ تصويـــر في آٍن واحد، 
تتالقى تخييالتـــه التلقائيـــة والعجائبية مع 
إعمـــال ذهني واشـــتغال هندســـي واضحين 
مـــن أجل فكـــرة محوريـــة تبدو هـــي المحّرك 
األساسي لمنظومة األعمال كلها المنتمية إلى 
مجاالت وخامات تشكيلية متنوعة، هذه الفكرة 
المركزيـــة المهيمنة هي إبـــراز معاناة المرأة 

ومحاولة تحريرها من القهر المجتمعي.
المخضرم  التشـــكيلي  عيـــد،  عبدالســـالم 
صاحب جائزة الدولة التقديرية والمجّسمات 
والجداريات المشهودة في أنحاء العالم ومنها 
جداريـــة متحـــف ”تونـــي جارنييه“ بفرنســـا 
و“مجســـم آفاق القـــرن الواحد والعشـــرين“ 
بالسعودية، أفرغ طاقته كاملة عبر التنويعات 
الفنية المتعـــددة بمعرضه الجديد في صرخة 
واحـــدة، هي صرخة األنثى، فجاءت الرســـالة 
مكثفة واضحة كرصاصة تعرف هدفها المحدد 

بغير تأويالت ودون تشويش.

حبال وجماجم

طغيان الفكرة لم يمنع الفنان من االستمرار 
في مشـــواره التجريبي خصوًصا في الكوالج 
والمجسمات والتعاطي مع خامات ومواد غير 
مألوفـــة، فلطالما خلع عبدالســـالم عيد صفة 
الحيـــاة على المهمـــالت والبقايـــا ومنتقيات 
الروبابيكيا، وتجاورت في تركيباته المدهشة 
األلياف واألقمشة والعجائن والكراتين وشباك 

الصيد وتروس الماكينات وغيرها.
النســـق الجديد، التفاعلي بالضرورة، هو 
رهان عبدالسالم عيد دائًما، فالتركيب ال يعني 
ا لمتنافرات بقدر ما يقود إلى  تجميًعا ســـطحّيً

هندسة بنائية متناغمة، ظاهرة أو خفية.

فـــي معرضه ”هي في دائـــرة العنف“ وجد 
الفّنـــان ضالتـــه فـــي الحبال كـــي ينصب في 
مجسماته مشـــانق تتســـع لألنثى، بل ألنوثة 
الكون، فمرة تلتف المشنقة حول عنق المرأة، 
وتـــارة حـــول أحـــد أطرافهـــا، وأخـــرى حول 

جسدها بأكمله.
والجماجـــم  أيًضـــا  المبتـــورة  األطـــراف 
المشـــقوقة واألعضاء البشرية النازفة الدامية 
واألجنـــة المحاصرة فـــي األرحـــام والبطون 
والصغيرات الموؤودات وهن أحياء والرموز 
األنثويـــة البيولوجيـــة المشـــوهة هـــي كلها 
عناصـــر ”الجماليات المرعبة“ في مجســـمات 
الفنان عبدالســـالم عيد وتكويناته الكوالجية 

المعبرة عن قهر األنوثة على 
وجه العموم، والدالة على 

قضايا نسوية بعينها، 
من قبيل االنتهاك 

البدني للفتيات 
بفعل الختان 

وممارسات 
التحرش 

والتعامل مع 
المرأة كوعاء 

شهواني، 
والعنف 

األسري ضد 
المستضعفات 

السجينات 
في بيوتهن 

وأجسادهن على 
السواء.

من تقنيات الفنان عبدالسالم عيد الجديدة 
بمعرضـــه ”هي في دائرة العنـــف“ تلك القدرة 
علـــى التطويع الفنـــي للمانيكانـــات (تماثيل 
عرض األزيـــاء في فاترينـــات المحالت). هذه 
الدمى ليســـت مجرد أشكال في تجربة الفنان، 
فهو أراد تقديم ”نســـاء بالستيكيات“ مفرغات 
من الـــروح والطاقة ومعالم الحيـــاة في عالم 
منزوع الضمير والرحمـــة، خصوًصا إزاء كل 

ما يخص المرأة.
هـــذه النكهـــة المفقـــودة لدى المـــرأة هي 
النتيجـــة الحتميـــة لمـــا أرادتـــه المجتمعات 
القاهرة، ويمثلها الفنان في تكوين آخر بالزهرة 
التي بال رحيق وبغير أطراف. هذا ”االصطناع“ 
في كل شيء هو الذي وصل بالفنان إلى اختزال 
يحق لها  الرجـــل في صـــورة ”عالمة ذكـــورة“ 
كل شـــيء فـــي أّي وقت، وتلخيـــص المرأة في 
مدحورة مسلوبة اإلرادة  صورة ”عالمة أنوثة“ 

واألهلية على طول الخط.
ويمضي الفنان عبدالســـالم عيد، صاحب 
األعمـــال العمالقـــة ومنهـــا ”جداريـــات قناة 
السويس الجديدة“ على مساحة 500 متر مربع 
مـــن الزجاج الملون والفسيفســـاء واألحجار، 
خطـــوات ملموســـة فـــي تعامله مـــع الحجر 
بمعرضـــه ”هي في دائرة العنـــف“، وجاء ذلك 
متســـًقا مع تطويع المعادن كذلك، كما في تلك 
األكّف المســـنونة التي تخمش وجوه النساء 
أو تغّطي عيونهن في إشـــارة إلى إيذاء البدن 

وإهدار الوعي وإطفاء البصيرة.

انعكاسات العصر

مفـــردات معرض عبدالســـالم عيد الجديد 
عصرية بامتياز، عكســـت نزعته إلى أن تكون 
أصابـــع الفنـــان وخاماته منتميـــة إلى البيئة 
ا.  ا وجمالّيً ذاتها التي يتناول قضاياها معرفّيً
الرؤية الكلية للفنان تبدو منسجمة، متصالحة 
مـــع ذاتها، رغـــم تنـــوع الثيمات التشـــكيلية 
والمـــواد والعناصـــر المســـتخدمة، بما يبرز 
قـــدرة الفنان علـــى صهر التصويـــر والنحت 
والعمارة والكوالج في ســـياقات بينية أو عبر 

نوعية مبتكرة.
عناصـــر عبدالســـالم عيـــد الحديثة تكمن 
فيها سمات الحضارة والحس التاريخي، فهي 
ليست مفرغة من جذورها، فقطع الخشب مثًال 
تتحدث بلغة األشجار، وُعقد الحبال تستدعي 
طيف ســـفينة تقطع جهات الجغرافيا وتطوي 
خرائط الزمن. فالتراث يقول كلمته في المشهد 
المرئي من غير هيمنة وال إغراق في الماضي.

مغـــزى الفن فـــي تجربة عبدالســـالم عيد 
األخيـــرة يتجـــاوز التعبيـــر والتأثيـــر إلـــى 
المقاومة والتحريـــض، فالصرخة التي تحمل 
ـــا خالًصـــا تفتـــح البـــاب على  صوًتـــا أنثوّيً
مصراعيه لتفجير قضايا مجتمعية هي األبرز 
خالل العـــام الجاري (عام المـــرأة المصرية)، 
ورسالة االحتجاج هنا ليست سلبية فعنوانها 
الرغبـــة في التغيير وتخّطـــي الراهن إلى أفق 

رحب وسماء خصبة جديرة بالتحليق.
المرأة كما يشـــخصها عبدالسالم عيد في 
أعمـــال المعـــرض مفتوحة المالمـــح على ما 
هو فرعوني وقبطي وإســـالمي وحديث، فهي 
”تراكم تاريخي“ وليســـت فقـــط ابنة الحاضر 
بتلـــك  يحاصرهـــا  فالمجتمـــع  الكابوســـي، 
المســـّلمات البالية وقيود األسر عبر العصور 
المتواليـــة. كذلك، فإن المرأة ممثلة في تجربة 
عبدالســـالم عيد في مختلف ســـنوات عمرها، 
إذ هـــي وليدة القهـــر ورهينته فـــي طفولتها 

وصباها وشبابها ثم في كهولتها.
هذا الميل إلى التعميـــم في تمثيل مالمح 
المرأة في تجربة عبدالســـالم عيد ال يتناقض 
مـــع النكهـــة الســـكندرية لـــدى الفنـــان، ابن 
المدينة الكوزموبوليتانية الجامعة لألجناس 

والمحتفظة بخصوصيتها في الوقت نفسه.
فـــي تفاصيل المـــرأة، وربما فـــي نبضها 
الدينامي، حيوية األبيض المتوسط  الداخلي 
وملوحـــة الطقـــس وواقعيـــة بنـــات بحـــري 

وسحرية عروس البحر.
الخلفيات اللونية كذلك لبعض تركيبات 
عبدالسالم عيد ومجسماته تحيل 
بشكل مباشر إلى قرص 
الشمس الغارق في البحر 
عند الغروب، وتزيد 
الغرائبية بوقوع 
األنثى الشاردة 
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فهل هي امرأة 
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الفاّرة من 
األرض أم 
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دوامة.
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الثقافي

} تعتبر لوحة ”طوف ميدوزا“ (1818) للفنان 
الفرنســـي ثيـــودور جيريكـــو التـــي أنهاها 
بعمر السابعة والعشـــرين من أشهر لوحات 
المرحلة الرومانســـّية في فرنســـا، هي تمثل 
لحظـــة وصول 15 عشـــر ناجيًا إلى الشـــاطئ 
من أصل 147 إثر تحطم ســـفينة فرنســـّية في 
البحـــر، الحدث أثـــار ضجة عالميـــة حينها، 
وخصوصًا بســـبب ما عانـــاه من بقوا أحياء 
مـــن جفاف وأمـــراض، بل حتى أنهـــم قاموا 
باالنتحـــار والبعـــض اآلخر لجـــأ ألكل اللحم 
البشـــرّي، اللوحة ما زالت إلـــى اآلن حاضرة 
كشهادة على ما يمكن أن يصل إليه البشر في 

المواقف التي تهدد وجودهم.
يشـــهد مســـرح األوديـــون فـــي العاصمة 
الفرنســـّية باريس عرض ”َطـــوف ميدوزا“ عن 
نص الكاتب األلماني جورج كايسر المستوحى 
من قصة حقيقية مأساوّية عن طوف يحوي 13 

عشـــر فتاة وشابا من المراهقين من بريطانيا، 
أرســـلوا في المحيط األطلسي نحو كندا هربًا 
مـــن القصف النـــازي لبريطانيـــا أثناء الحرب 
العالمّية الثانية، وإثر ضرب النازيين طوربيدًا 
بحريا على الســـفينة ميدوزا التي غرقت إثره 
لم يبق ســـوى هذا الطوف الذي يحمل األطفال 
الذين ينتظرون مـــن ينقذهم من عرض البحر. 
المسرحية من إخراج الفرنسي توماس جولي 
مع فرقته من اليافعين وعرضت العام الماضي 
فـــي مهرجان أفينيون للمســـرح، وتحضر هذا 
العام في باريس ليشـــهد الجمهور على لحظة 
تنكشـــف فيها الطبيعة البشـــرية في مســـاحة 
ال تزيـــد عن بضعـــة أمتار تتحول إلى ســـاحة 

للصراع على البقاء.
يبدأ العرض من اليـــوم األول بعد تحطم 
الســـفينة ويمتد لســـبعة أيام وســـط البحر، 
المراهقون االثني عشر وجوههم شاحبة من 
الجـــوع والعطش، لم يبق إال القليل من الماء 
والبســـكويت، حركتهم مقيـــدة ضمن الطوف 
كي ال يغرق، إلى أن يكتشـــفوا طفًال آخر كان 
مختبئًا بينهم، وهذا ما يخلخل نظام تقسيم 

الطعام والماء بينهـــم، ليبدأ بعدها التحول، 
فاألطفـــال رمز البراءة والتســـامح يتحّولون 
إلى شـــبه وحـــوش للحفـــاظ علـــى حياتهم، 
ليدخلـــوا بعدها فـــي جدٍل حـــول التضحية 

بأحدهم كي ينجو الجميع.
يقع االختيار بعد صراع ونقاشات طويلة 
علـــى الطفل الجديد، إذ ال بـــد من قتله ورميه 
بعيـــدًا، ينقســـم إثر ذلك من فـــي الطوف إلى 
طرفين، ليبدأ الصـــراع بينهم باالعتماد على 
النصـــوص الدينّية لتتحـــول لغتهم من كالم 
أطفـــال إلـــى كالم أعمـــق وأقدس في ســـبيل 
شرعنة ما سيقومون به، فإما يتقاسم الجميع 
الطعـــام ويحاولون النجاة، أو تتم التضحية 
بأحدهم للحفـــاظ على النظام الحالّي لتفادي 
هذا الشـــقاق، يتزوج آلـــن وآن الذي يمثل كل 
منهمـــا رأيًا، هذا االتحاد عبـــر كلمات أدائية 
واختالط الدم بالدم يفّعل التقنية الذبائحّية، 
ال بـــد مـــن ُأضحية في ســـبيل النجـــاة وكي 
يســـتمر هذا القران الالشـــرعّي الـــذي عبره 
تنجح آن بإقناع آلن ومن في الطوف بضرورة 

التضحية بالطفل الصغير.
 يكتشـــف آلن عمق الخطـــأ الذي وقع به، 
إذ ال يمتلـــك أحـــُد الحـــق بالتحكـــم بالحياة 
وهدرها، لنراه نهاية يســـتخدم الضوء الذي 
كان مع الطفل ليـــدل طائرة اإلنقاذ على مكان 
وجودهم، وكأن األضحية برحيلها واختزالها 
للعنف الدفين بين األفراد تؤّمن طريقًا لنجاة 
الجميـــع، ثم كأوديـــب، يرفض آلـــن الرحيل 
ليبقـــى على الطوف ليمـــوت كونه لم يحتمل 

القتل الذي شهده.
يحمـــل العـــرض الكثيـــر مـــن الـــدالالت 
الدينيـــة كقصـــة آدم وحـــواء والناجيـــن من 
ســـفينة نوح والمســـيح وحوارييه، وغيرها 
مـــن الموضوعـــات المرتبطـــة بالخليقة وما 
بعد نهاية العالم ولحظـــات التحول الكبرى، 
فالبحـــر الممتد المائع يفرض قوانين جديدة 
للنجاة، واألطفال يعيدون تأســـيس العالقات 
بينهـــم، وكأّي محاولـــة لخلـــق التـــوازن في 
العالقات ال بـــد من أضحّيـــة لتكوين النظام 
الالحق/الجديـــد، فاألطفال هربـــوا من عنف 
الخارج/البالغين ليعيدوا تشـــكيل ”التجمع“  
الجديـــد، بالتالـــي ال بد من أضحيـــة لينجو 
مـــن تبّقى منهم للتأســـيس لعالقـــات جديدة 
متماسكة أساسها الرعب من تكرار األضحية، 
فالعرض يحاكم جوهر الطبيعة اإلنســـانّية، 
ويكشف لنا عن أخالقيات الكائن البشري في 
لحظات االنتقال مـــن الالنظام إلى النظام، ال 
بد من إباحة للدم بوصف الدماء عامًال يشّكل 
اللحمة األساســـية ألّي بنية من العالقات في 
ســـبيل نجاة المجموعة التـــي تتغاضى عن 

هذه الدماء كونها تحوي نجاتهم.

عرض مسرحي يعالج صراع اإلنسان مع اليأستوماس جولي يستعيد مأساة األطفال الذين غرقوا في البحر

أنا ورأسي في بغدادسفينة ميدوزا تغرق في باريس

مسرح
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العرض يحمل الكثير من 

الدالالت الدينية كقصة آم 

وحواء والناجني من سفينة نوح 

واملسيح وحوارييه، وغيرها من 

املوضوعات املرتبطة بالخليقة 

وما بعد نهاية العالم

مسرحية {أنا ورأسي} ربما أخذت 

املنحى الفلسفي لنقد املجتمع 

ونقد الذات بطريقة الذعة أريد لها 

أن تكون محطة أولى لجلد الذات، 

من أن كل ما يمت بصلة إلى الواقع 

الذي نعيشه سببه اإلنسان نفسه

عمار المأمون
كاتب من سوريا

من تقنيات العرض ومشاهده الالفتة: سفينة نوح ما بعد حداثية

األطفال يعيدون تأسيس العالقات والتوازنات الكونية الجديدة

يحمل العرض دالالت دينية وميثولوجية

 } فـــي هـــذه المســـرحية التـــي تلعـــب هـــذه 
األيـــام على خشـــبة المســـرح في بغـــداد يلجأ 
الكاتـــب المســـرحي لؤي زهرة إلـــى قطع رأس 
بطل مســـرحيته، ليبدأ بالّتحـــاور معه في نقد 
المجتمـــع من خـــالل نقد الـــذات، مثلمـــا لجأ 
المخـــرج عباس شـــهاب الـــذي كان هـــو بطل 
شـــخصية المســـرحية المونودرامية الوحيدة 
إلى وضع مشـــنقة لقطع الرأس ومن ثم اللجوء 
إلى الضوء والظّل لمحاكاة المحاكمة التي تبدأ 

بين الرأس والجسد.
المســـرحية التي قّدمهـــا المؤلف والمخرج 
لوحدهما خارج عنونة المؤسســـات المسرحية 
ألنهما يشـــتركان في عرض المسرحية الجديدة 
”أنا رأســـي“ بعـــد أن قّدما في وقٍت ســـابٍق قبل 
شهرين مســـرحية ”لو كنت بيننا“ والتي كانت 
اســـتدعاًء لشـــخصية اإلمام علي بن أبي طالب 
لمحاكمـــة الواقـــع العراقي الجديـــد واألحزاب 
اإلسالمية التي استغلت الدين ورجاالته لسرقة 

بيت المال.
ربما أخذت المنحى  مسرحية ”أنا ورأسي“ 
الفلســـفي لنقـــد المجتمع ونقد الـــذات بطريقٍة 
الذعـــٍة أريـــد لها أن تكـــون محّطـــًة أولى لجلد 
الذات، من أن كّل ما يمّت بصلة إلى الواقع الذي 
نعيشه سببه اإلنسان نفسه. لذا استغل المؤلف 
ثيمة الصراع بين الرأس والجســـد حيث جعل 
مـــن الرأس منطقـــة نصفية مع الجســـد. مثلما 
ذهـــب المؤلف إلـــى جعل الحوار بيـــن االثنين 
وكأنه حواٌر ينطلق من النصفين إلى العام، فما 
يقوله الرأس معنّي به الجسد والعكس صحيح، 
فحين يحتج الجســـد علـــى الـــرأس فإنه يريد 
الحرية ”أنت أيها الرأس توقف عن التفكير قبل 
أن تنفجر، كـــن أحمق أو كن كاألنعـــام مثل أّي 
بهيمة، كن كالخراف حين تســـير مطمئنًة خلَف 
الراعي، فيســـّلمها الراعي إلى الجزار ويقبُض 
ثمنها، والجزار يحزُٓ رؤوســـها ويسلخ جلودها 
ويبيع لحمها أشالء“. وحين يحتج الرأس فإنه 
يريد الحرية وإن كان بطريقة من يشعر باالنهزام 
أو يشـــعر باالختناق، فكان الـــكالم موّجهًا إلى 
النصفين معا من خالل الرؤية األولى لخاصية 
الخطاب الفلســـفي المتـــّوج للمســـرحية لكنه 
خطاٌب موّجه إلى المتلّقي الذي يرى أمامه كتلًة 
من السواد التي تتحّرك فيها الشخصية فيكون 
الناتـــج عملية اســـتحصال الواقـــع ونقده من 
خالل فضح روحية اليأس التي تعتري اإلنسان 
العراقي في زمن الحروب ”من يشـــتري صوتي 
وحبالي الصوتية من يشتري حنجرتي؟ كليتي 
وحبلي الشـــوكي وقطعا من كبدي، أبيع نفسي 
جملة وتفصيال. من يشـــتري رأسي وعقلي فأنا 
غير محتاج إليه، من يشتري جذوري المرتبطة 
بهـــذه األرض أو يمنحنـــي عيشـــة بكرامة فوق 

تراب وطني“.
المسرحية وهي تنتقد الفرد العراقي فإنها 
تنتقد اإلنســـان داخل الفـــرد وتحتكم إلى كمية 
الحزن الكبيـــرة التي تغّلف الخطـــاب الذاتي.. 
وهو بالتالـــي خطاٌب أراده المؤّلف موّجهًا إلى 
اآلخر، الســـلطة بكّل مسمياتها.. وألنه صوٌت ال 
ُيســـمع في زمن اللســـان المفتوح، فإنه يعرض 
كّل شيء للبيع وكأن المسرحية تريد أن تعرض 
من محاكمة الرأس والجسد أحدهما لآلخر على 
أّن اليـــأس وصل إلى مرتبـــٍة عليا، وأنه ال فرار 
مـــن المحاكمـــة الذاتية، لعّل الوقـــت يحين في 
وقٍت آخر لمحاكمة المسؤول عن تفّجر شحنات 
اليأس، فتبدأ الشـــخصية بطرح كّل شيء للبيع 
وأهمهـــا األشـــياء الجميلة ألنه لم يعـــد مؤّثرًا 
في زمن ال يعير أهميًة لإلنســـان ذاته، ويجعله 
مشروع موٍت وقتٍل فيعرض لوحاته وتماثيله.. 
روحه شـــكله وهـــو يضحك مـــرة وأخرى يبكي 
لتنويع التناقض داخل النفس البشـــرية.. وهو 

مســـتوى فلســـفّي في روحيـــة النـــّص، وكذلك 
الكتب والقراءة والصـــراخ، بل إن الرأس يعّبر 
فـــي حواراته عن أنه مجّرد لوحٍة رســـمها فنان 
وإن باإلمكان شـــراؤها.. وهـــو هنا ال يبتعد عن 
الفلســـفة وســـؤالها حيث يكـــون التجاوز على 
المخلوق الذي يتحّول إلى ملصٍق أو صورٍة أو 
أّي شـــيٍء قابٍل لدّق المسامير فيه ليتحّول إلى 

عنصر فرجة.

المســـرحية التي قدمت بإمكانيات بسيطة 
لكنها كانـــت بديكوٍر يحكـــي العناصر، وأولها 
فعـــل الضوء الذي كان عنصرًا مهّمًا من عناصر 
العرض التـــي يمكن من خاللهـــا أن يمّر الزمن 
واالحتجاج وحركة الـــرأس لوجه داخل مثلٍث، 
وحركة الجسد الذي خرج من المشنقة في الثلث 
األول من المســـرح وشـــبكة الصيد التي تغّلف 
سقف المسرح، والسرير في آخرها، حيث يقّض 
الســـواد مضجع الشـــخصية التـــي أدخل فيها 
المخرج حركة البانتومايم لثالثة شباب بينهم 
شـــابة (وداد هاشـــم) ليؤّدوا دور الطاحن لهذه 
الشـــخصية التي تأخذها النتائـــج المجتمعية 
والسياســـية إلى اإلســـراع إلى محاكمة رأســـه 
وجســـده.. وكّل يريـــد الهرب من جزئـــه وإلقاء 
التهمة على الطرف اآلخر، وهو مستوى تأويلي 

لمعرفة األسباب والدال والمدلول.
هـــذا األمر قد يبـــدو صعبًا للمخـــرج الذي 
يعمل بإمكانيات بسيطة لعمٍل يراد له أن يكون 
ناطقـــًا بفلســـفة الواقـــع، ولكنـــه، أي المخرج، 
حاول أن يجعل كل أدواته مســـاهمة فيه سواء 
من خـــالل اإلضـــاءة وقطع الرأس عن الجســـد 
وإعطـــاء شـــخصية ثانيـــة تؤدي دور الجســـد 
لكنـــه كان في منطقة أخـــرى من األحداث أو من 
خالل الديكور الذي أريد له أن يكون ممثال آخر 
مـــع الشـــخصية المحورية وخاصة المشـــنقة 
التـــي تعني الوصـــول إلى حالة اليـــأس مثلما 
تعنـــي قتل الحلم.. وقـــد أفلح المخرج في جعل 
الجســـد يتحدث نيابة عن الماليين مثلما جعل 
الرأس كذلـــك في معادلة ضوئية مـــرة وأدائية 
مرة أخرى باســـتغالل خشـــبة المسرح خاصة 
وأن الـــرأس يمثل الفكر والجســـد يمثل التطلع 
والقوة لذلك احتـــاج المخرج إلى جعل الحوار 
يبـــدو في بعدين الظاهري المرســـل إلى الفكرة 
والداخلي الحـــوار العميق بين اإلنســـان ذاته 
ليشـــاركه المتلقي فكان يحاول بحركات معينة 
أن يكون مرة نصف إنسان سفلي وآخر علويا.. 
واألصعـــب حيـــن يكـــون المخرج هـــو الممثل 
الوحيد وعليـــه أن يثبت كفاءته كممثل ويعطي 
بعدا إنســـانيا كمخرج وكأن هناك ســـؤاال وفق 
إمكانيات مادية تصل إلى حّد شـــرب الماء على 
الحســـاب الخـــاص.. وهذا الســـؤال هو، كيف 
تســـتطيع أن تكون بديال عن عشرات الممثلين 
إليصـــال نفس الهدف على اعتبار أن المســـرح 
ال بـــد أن يكون هدفه التفاعل مع قضايا وهموم 

الناس والمجتمع.
المخـــرج الذي يتمتـــع بكاريزمـــا الصوت 
والتمثيل نجح إلـــى حد ما في إيصال ما أراده 
المؤلف من توظيف الصراع الداخلي لإلنســـان 
وخصوصـــا المهمـــش الذي لديه أفـــكار كبيرة 

ولكن بجسد مريض أو متعب.
المؤلـــف زهرة والمخرج شـــهاب قدما نصا 
مســـرحيا جديدا كانت له رسالة فلسفية لتعرية 
الواقع وتعرية المجتمع وكشف ألوان المعاناة 

اإلنسانية.

علي لفته سعيد
كاتب من العراق

عمل يفلسف آالم العراقيني مسرحيًا



} ال تكـــف هوليـــوود عـــن ابتـــكار قصـــص 
ســـينمائية جديـــدة تســـتغل األســـاطير التي 
صنعتهـــا عبر الســـنين من خالل السالســـل 
السينمائية الشـــهيرة لألبطال الخرافيين. من 
أشـــهر تلك السالســـل أفالم ”كنغ كونغ“، ذلك 
القـــرد الخرافـــي العمالق الذي يجســـد القوة 
األســـطورية الخارقة والتحـــدي الرمزي الذي 
يواجهـــه اإلنســـان، وعجزه أمـــام ذلك الخطر 
الغامـــض، المجهـــول، البدائـــي، القـــادم من 

العصور السحيقة.
الفيلم الجديد من أفالم سلسلة ”كنغ كونغ“ 
الذي يعرض  هو ”كونـــغ: جزيرة الجمجمـــة“ 
حاليا على الشاشـــات العالمية محققا نجاحا 
تجاريـــا كبيـــرا يتجـــاوز حتـــى اآلن أكثر من 
ضعف ميزانيته التي بلغت 185 مليون دوالر.

كان مـــن الالفت أن تســـند شـــركة وورنر 
إخـــراج هذا الفيلم الضخم إلى مخرج مبتدئ، 
لـــم يخرج من قبل ســـوى فيلـــم واحد فقط من 
األفـــالم المســـتقلة الصغيـــرة، هـــو المخرج 
جوردان فوغت روبرتـــس صاحب فيلم ”ملوك 
الصيف“ (2013) وهذا إن دل على شـــيء فإنما 
يـــدل على أن دور المخرج فـــي مثل هذا النوع 
من األفالم يتمثل أساســـا في اإلشراف على –
وقيادة- عدد كبير من المصورين والمساعدين 
وخبراء المؤثرات البصرية والخاصة وتوليد 
الصور عبـــر برامج الكومبيوتـــر، وغير ذلك، 
مع قدرتـــه على إضفاء جّو من الفكاهة وقيادة 
الممثلين والقدرة على العمل مع المونتير في 
توليف الفيلم بحيث ينتج أكبر قدر من المتعة 
واإلثارة. المهم أن تتوفر لديه الحبكة المثيرة 
الطريفـــة كما في هذا الفيلم الذي اشـــترك في 
كتابته ثالثة من كتاب الســـيناريو إضافة إلى 

صاحب الفكرة.

ســـبق إنتاج ثالثة أفالم مـــن قبل عن ”كنغ 
كونـــغ“، طبعة 1933 األصلية، ثم طبعة 1976 ثم 
طبعة 2005 التي أخرجها بيتر جاكسون ليعيد 
القصـــة إلى براءتها األولى، ومنحها طابعا ذا 

عالقة بالفترة التاريخية التي يعود إليها.

فترة القلق السياسي

فـــي الفيلـــم الذي أنتـــج عـــام 1976 كانت 
ال تـــزال أصـــداء أزمة الطاقة تتـــردد بقوة في 
الغرب في ضوء ما أحدثه وقف ضخ النفط في 
أعقاب الحرب العربية اإلســـرائيلية عام 1973 
هو  لذا جعل صناع الفيلم ”البحث عن النفط“ 
دافع األبطال للذهاب إلى الجزيرة النائية. أما 
في نســـخة 2005 فكان المدخل إلى الموضوع 
شـــخصية مخرج ومنتج ســـينمائي يفشل في 
مغامرته الســـينمائية األخيرة، وتتراكم عليه 
الديون، فيبحث عن مغامرة ينشـــد من خاللها 
العـــودة بفيلم جديد مشـــّوق يحقـــق النجاح 
ويعوض الخســـائر، ويتمكن من إقناع قبطان 
ســـفينة تجارية باإلبحار إلـــى جنوب المحيط 
الهادئ مع مجموعة من المساعدين والبحارة، 
بحثـــا عن مادة مصورة ال تخطر على بال أحد 
فـــي جزيرة مجهولـــة لم يســـبق أن هبط على 

أرضها البشر من قبل.
أمـــا الفيلم الجديـــد ”جزيـــرة الجمجمة“ 
(2017) فهـــو يتخذ مـــن الفترة التي شـــهدت 

فيها الواليات المتحدة الكثير من اإلضرابات 
والقلق في بداية ســـبعينات القرن العشـــرين 
وصـــوال إلـــى 1973، مدخال إلـــى الفيلم، فهي 
الفتـــرة التـــي عرفـــت الهزيمـــة األميركية في 
فيتنـــام، ثم فضيحة ووترغيـــت التي أطاحت 
بالرئيس ريتشارد نيكسون. ولكن الفيلم يبدأ 
قبـــل نـــزول العناوين من عام 1944، بســـقوط 
طائـــرة كان يقودها طيـــار أميركي في جزيرة 
نائيـــة بالمحيط الهـــادئ، وينجـــح بالهبوط 
بالمظلة لكنه يجد نفســـه أمام طيـــار ياباني 
(مـــن األعداء) هبط بنفـــس الطريقة، ثم ننتقل 
مـــن الحرب العالمية إلى واشـــنطن عام 1973 
داخـــل أروقـــة الكونغرس حيث يســـعى مدير 
والبيولوجية  الجيولوجيـــة  لألبحـــاث  معهد 
(بيل رانـــدا) إلقناع عضو بارز في الكونغرس 
بضرورة إقناع الحكومة برصد ميزانية لبعثة 
يقودها الرجـــل توجه إلى جزيرة مجهولة في 
المحيط الهادئ ُيعتقد أنها تخفي سرا يتعلق 
بتحطم ســـفن أميركية عديدة ومقتل بحارتها 
قبـــل ســـنوات، وهو يعتقـــد أن هنـــاك تعمية 
علـــى األمر مـــن جانب الحكومة، لكـــن البعثة 
التي يقترح إرسالها للقيام باألبحاث العلمية 
في تربة الجزيرة واكتشـــاف الســـر يجب أن 

تصحبها قوة عسكرية لحمايتها.
الكولونيـــل باكارد  ســـايغون يشـــعر  في 
(صامويـــل جاكســـون) الـــذي صـــدر لـــه أمر 
بالعـــودة إلـــى الوطـــن بعـــد انتهـــاء الحرب 
الفيتنامية، بالغضب الشـــديد بسبب ”انتزاع 
حربـــه“ منه قبل أن يحقق النصر. لذلك يرّحب 
عندما يســـتعين بـــه راندا كقائـــد للمجموعة 
العسكرية المحمولة جوا بطائرات الهليكوبتر 
التي ســـتتجه إلى الجزيرة. لكـــن يتعين على 
راندا ومســـاعده الشـــاب، الباحـــث في علوم 
الجيولوجيـــا، العثور على رجـــل قوي يعرف 
المنطقة جيدا يعثر عليه في شـــخص ضابط 
المخابـــرات الحربيـــة البريطانيـــة الســـابق 
جيمـــس كونراد (توم هيدلســـتون)، ثم تلحق 
بالفريق أيضا المصـــورة الصحافية الجذابة 
”ميســـون ويفر“ (بري الرســـون) لكي تســـجل 
بالصـــور تفاصيـــل المغامـــرة، وهـــي المرأة 

الوحيدة وسط فريق مكّون كله من الرجال.
مـــا يحـــدث بعـــد ذلـــك يجـــب أن يتوقعه 
المشـــاهد، لكنه يتجســـد بصورة أكبر كثيرا 
عّمـــا ســـبق أن شـــاهدناه من قبل فـــي أفالم 

”كونغ“.. فمـــع تحليق المروحيات في ســـماء 
الجزيرة يرغب الكولونيـــل في اختبار التربة 
فيأمـــر بإلقاء بعض القنابـــل التي تنتج عنها 
انفجـــارات هائلة ممـــا يوقظ القـــرد العمالق 
كونغ من سباته، وسنعرف فيما بعد أنه ”إله“ 
الجزيرة، أو ملكها المتوج، وســـينبري كونغ 
بالتالي للدفاع عن مملكته ضد المعتدين. هنا 
تبرز فكرة أن اإلنســـان هو الذي يدمر الكوكب 
وال يحتـــرم الطبيعة ويعتـــدي عليها، أي أنه 

المسؤول عن إخراج الجن من القمقم.

الوحش الطيب

كونـــغ يحطم جميع الطائرات ويســـقطها 
واحدة بعـــد أخرى بيديه، إنـــه يبدو كوحش 
كاســـر ال يعرف الرحمة، يمسك بيده مروحية 
ويضربهـــا في األرض أو يلقـــي بحطامها في 
وجه مروحيـــة أخرى ليدّمرهـــا، وهو معذور 
في الواقع، فاالســـتفزاز جاء من جانب البشر. 
لكـــن هنـــاك نـــوع آخر مـــن الكائنات تســـكن 
الجزيـــرة: أولهـــا مجموعة بشـــرية أقرب إلى 
البوذييـــن الذين يصبغـــون وجوههم بألوان 
غريبـــة، يقودهـــا -لدهشـــة الجميـــع- رجـــل 
أميركي متغضن الوجه، مشـــعث الشـــعر، ذو 
لحيـــة كثة بيضاء، هو الطيـــار الذي تحّطمت 
طائرته علـــى أرض الجزيرة في مقدمة الفيلم 
في زمن الحرب العالمية الثانية قبل 28 عاما. 
(جون ريلي)،  هذا الطيار يدعى ”هانك مارلو“ 
وهو لم يفقـــد عقله طوال تلك الســـنين، لكنه 
فقد رفيقـــه الياباني الذي ارتبط معه بصداقة 
حقيقية، لـــم يقتله كونغ، بل التهمته الكائنات 
األخرى الشريرة المخيفة التي تسكن الجزيرة 
وهي كائنات تشـــبه الزواحـــف العمالقة التي 
يمكنهـــا أن تطير، وكائنات أخرى باآلالف مثل 
العنكبـــوت، وهناك أيضا أبقـــار مائية حزينة 
تتحرك في بـــطء لكنها غير مؤذية، وأخطبوط 
ضخم سيشتبك مع كونغ في عراك دموي هائل 
في أحد المشاهد التي تجسد ذروة اإلثارة في 

الفيلم.
هانك مارلو الذي يعتبر أكثر شـــخصيات 
الفيلـــم حضورا وتأثيرا بمالمحه اإلنســـانية 
هـــو الرجل الحكيم الذي تمكن  بفضل حكمته 
من السيطرة على قبيلة السكان الذين يقطنون 
أحد أطـــراف الجزيرة، فأصبحوا يقدســـونه 
ويخضعـــون لـــه تماما علـــى غرار مـــا حدث 
للجنرال كيرتز (مارلون براندو) في فيلم ”سفر 

الرؤية اآلن“ لفرنسيس كوبوال (1979).
”مارلـــو“ (تالعـــب في االســـم علـــى نغمة 
مارلون) هو أكثر الجميع إدراكا لما يجري في 
الجزيرة، فهو يقول للمجموعة القادمة إن كونغ 
هو إله الجزيرة وقد فقـــد جميع أفراد عائلته 
على أيدي الكائنات األخرى المتوحشـــة، ولم 
يبق منهم ســـوى هياكلهـــم العظمية (في أحد 
مشـــاهد الفيلم يقـــف الجميـــع يتطلعون إلى 
مقبرة هائلة تضم رفـــات الحيوانات الهالكة) 
وهنـــاك كائن آخر مخيف أكبر من كونغ وربما 
أقـــوى منـــه، ينافســـه ويســـعى لإلطاحة به 
ووراثتـــه، أما كونغ فهو ال يؤذي أحدا بل يرّد 
العدوان فقط، ويســـعى مارلـــو للحيلولة بين 
الكولونيل باكارد وبيـــن االعتداء على كونغ.. 
فباكارد يشـــعر أن عدوه البديل هو كونغ الذي 
قتل رجاله كما يكـــرر، لذلك فهو، أي الجنرال، 
يســـعى بشـــتى الطرق للثـــأر منـــه ويتوعده 

بمصير أسود، ولكن هل سيقدر؟

هناك الكثير من المشاهد المثيرة الطويلة 
للمعارك التي تنشب بين كونغ وبين األخطبوط 
الضخم أوال، ثم مع ذلك الكائن اآلخر المنافس 
قرب النهاية، وبين هـــذا وذاك، يحاول باكارد 
أن يحرق كونغ بالنيران الكثيفة وباســـتخدام 
شرك خداعي، لكن كونغ يقاوم النيران وينجو 
لكـــي ينتقم، ثم يكون قد أصبـــح أيضا مولعا 
فينقذها من الموت  بالفتاة الشقراء ”ميسون“ 
بينما يتضـــاءل كثيرا دور البطـــل المفترض 
جيمـــس كونـــراد (الحـــظ التشـــابه مع اســـم 
جوزيـــف كونراد مؤلف روايـــة ”قلب الظالم“ 
التي اســـتند إليها فيلم ”سفر الرؤية اآلن“).. 
ولعل اإلبقاء على مســـافة بين كونراد والفتاة 
ميسون، مع توجيه إشارات متعددة خفية عن 
نمو مشـــاعر عاطفية إنســـانية فيما بينهما، 
مقصود إلتاحة الفرصـــة لتطوير هذه العالقة 
بعـــد ذلك في الفيلم القادم الجديد الذي يتوقع 
أن يمد تجربة ”جزيرة الجمجمة“ إلى األمام.

جرعة التسلية

ال تتوقع أن تخرج من الفيلم سوى بجرعة 
كبيرة من التسلية واإلثارة وترّقب كيف يعالج 
الفيلـــم الجوانـــب التـــي نعرفها مـــن القصة 
مـــن واقع مشـــاهدة األفالم الســـابقة، خاصة 
مصير ”كونـــغ“ بعد أن جعلك الفيلم تتعاطف 
معـــه وتلمس كم هـــو رقيق المشـــاعر، نبيل 
في مواقفه الملكية، رغم خشـــونته الشـــديدة 
وغضبـــه العـــارم وعنفه الشـــرس. والخلفية 
السياســـية التي يبـــدأ بها الفيلـــم مقصودة 
لتصوير أميركا الشريرة وقد انتهت من حرب 
فيتنام لكي تبدأ مغامرة أخرى تعتدي خاللها 
علـــى جزيرة هادئة في نفس المنطقة، وكأنها 
مـــن خـــالل شـــخصية الكولونيـــل الغاضب 
بـــاكارد، تنتقم لهزيمتهـــا. وربما تلفت النظر 
أيضـــا العبارة التي يقولها فـــي بداية الفيلم 
رئيس مركز األبحاث ”راندا“ لمساعده الشاب 
وهمـــا يهمـــان بركوب ســـيارة تاكســـي أمام 
الكونغـــرس ”تذكـــر فقط ما أقولـــه فلن يكون 
هناك وقت أسوأ من هذا في واشنطن“ كما لو 
كان الفيلم يعّلق علـــى زمننا الحالي في عهد 

الرئيس ترامب.  
ال بـــد أن تتوقع أيضا أن يكـــون فيلم من 
إنتـــاج 2017 قد قطع مســـافة أكبر من نظيره 

الســـابق من عام 2005، في اســـتخدام الخدع 
والتصميمات والمؤثرات المقنعة في تجسيد 
الكائنات الطريفة المخيفة التي تطير وتخرج 
مـــن تحـــت األرض، وكيف يقـــوم أحدها مثال 
والطيران بـــه بعيدا ثم  باختطـــاف ”رانـــدا“ 
ابتالعـــه في غمضة عين، وكيـــف يقوم اثنان 
مـــن الزواحف الطائرة باختطاف فرد آخر من 
أفـــراد الفريق العلمي، والطيران به ثم تمزيق 
ذراعيـــه وابتالعـــه، فيبدو أن شـــهية كائنات 
الجزيرة قد تفتحت على نوع جديد من الطعام 

اللذيذ من لحم البشر القادمين من الخارج!
 كان هنــــاك من يــــرون أن ”كونــــغ“ يمثل 
النظــــرة االســــتعمارية الغربية إلــــى الرجل 
للســــكان  الفيلــــم  تصويــــر  وأن  األســــود، 
األصليين باعتبارهم مــــن الكائنات البدائية 
المتوحشة التي تتخذ من القرد إلها، يعكس 
نظــــرة الغربيين البيض إلى ثقافة الشــــعوب 
األخــــرى (الجنوبية). أما فــــي هذا الفيلم فلم 
يعد البشــــر من ســــكان الجزيرة متوحشين، 
بــــل هم أناس مســــالمون للغايــــة (أقرب إلى 
الرهبان البوذيين) وهم ال يعبدون كونغ، كما 
ال يبــــدو أنهم قد جعلوا مــــن مارلو إلها لهم، 
فعندما يشرع في مغادرة الجزيرة في النهاية 

يوّدعونه بكل رقة ولطف.

ويـــرى آخـــرون أن القصـــة تعكـــس على 
نحو ما ولع الرجل األســـود التقليدي بالمرأة 
الشـــقراء بشـــكل جنونـــي، أو نظـــرة المرأة 
البيضاء إلى الرجل األسود باعتباره حيوانا 
جنسيا ال تعرف شهيته حدودا، وقد تعّبر عن 
فكرة اصطياد الرجل األسود من األدغال ونقله 
إلـــى الغرب. لكن في هذا الفيلم يبقى كونغ في 
جزيرتـــه ال يغادرهـــا إلى نيويـــورك مثال، في 

انتظار الفيلم القادم!

الثقافي

{كونغ: جزيرة الجمجمة} العودة إلى أسطورة القرد العمالق
البحث عن الهدف: من فيتنام إلى الجزيرة المجهولة

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

 القرد العمالق.. شكل مخيف وقلب طيب

فريق اإلنقاذ يبحث عن مخرج

ال تتوقع أن تخرج من الفيلم 

سوى بجرعة كبيرة من التسلية 

واإلثارة وترقب كيف يعالج 

الفيلم الجوانب التي نعرفها من 

القصة من واقع مشاهدة األفالم 

السابقة، خاصة مصير {كونغ}

{جزيرة الجمجمة} (2017) 

يتخذ من الفترة التي شهدت 

فيها الواليات املتحدة الكثير 

من اإلضرابات والقلق في بداية 

سبعينات القرن العشرين وصوال 

إلى 1973، مدخال إلى الفيلم 

أفراد البعثة أمام مقبرة عائلة كونغ
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سياحة

بلغراد مدينة الليل والنهار في أوروبا الشرقية
املتاحف للسياح املسنني واملغامرة للشباب

{الرافتينغ} في نهر العاصي رياضة تنعش السياحة اللبنانية

} بلغــراد – بدأت العاصمـــة الصربية بلغراد 
التي عانت من التجاهل لفترة طويلة والممتد 
تاريخهـــا عبر ثالثة آالف ســـنة، في جذب كل 
من كبـــار الســـن الذيـــن يبحثون عـــن مدينة 
تاريخيـــة في مـــكان معزول، وكذلك الشـــباب 
مـــن حاملي حقائب الظهـــر الذين يبحثون عن 
المرح والمغامرة والطعام الجيد وبأسعار في 

متناولهم.
وتلتقي األفواج السياحية في قلعة مكدان 
التـــي تعتبـــر من أقـــدم الحصون فـــي العالم 
والتـــي تقع علـــى ارتفاع 125 متـــرا في أعلى 
قمة جبـــل ليشـــاهدوا التقاء نهـــري الدانوب 
وســـافا، والتجـــول فـــي القلعـــة واكتشـــاف 
أسرارها وكذلك االستمتاع بمشاهدة اإلطاللة 
الجميلـــة، وخاصة عند الغروب حيث تســـقط 
أشعة الشمس الذهبية على الجدران الطوبية 

الطويلة للقلعة إلى الشرق.
وتحتوي القلعة على حديقة داخلية تعتبر 
من أكثر األماكن الســـياحية فـــي صربيا التي 
يقصدهـــا الكثيـــر من الســـائحين لمشـــاهدة 
النوافيـــر والتماثيل الموجـــودة في الحديقة، 
المظللـــة  المقاعـــد  علـــى  الجلـــوس  وكذلـــك 
والتعرف على الهندســـة المعمارية التاريخية 
المســـتخدمة فـــي القلعة وفـــي التماثيل التي 

تزّين الحديقة.
وتلعـــب المناطـــق والمبانـــي األثرية في 
بلغراد دور الجاذب الســـياحي األول بالنسبة 
أســـكدارليا  شـــارع  ومنهـــا  األجانـــب،  إلـــى 
والمتحف والمســـرح الوطنيان وساحة نقوال 
باسيتش وساحتا الموازين والتالميذ وشارع 
األمير ميخائيل والبرلمان وكاتدرائية القديس 
ســـافا والقصر العتيق، أضـــف إلى هذا تلعب 
المتنزهـــات والنصـــب التذكاريـــة والمقاهي 
والمطاعـــم على جانبي النهـــر دورا في إغراء 

السياح بفسحة من الهدوء والمتعة.

ويتوجـــه الكثيـــر مـــن أصحـــاب الحـــس 
التاريخـــي إلـــى المتحـــف الوطنـــي لصربيا 
الذي يضـــم أكثر من 400 ألف مـــن المقتنيات 
واللوحات بما فيها مجموعة األعمال اإليطالية 
التـــي تضم 230 عمال فنيا ألشـــهر الرســـامين 
االيطاليين، ومجموعة األعمال الفرنسية التي 
تضـــم 250 لوحة للرســـامين رينـــوار ومونيه 
وديغـــا وســـيناك وتريـــك وماتيـــس وغوغان 
وسيزان وبيسارو وكورو وغيرهم، ومجموعة 
األعمـــال الهولنديـــة والفلمنكيـــة التي تضم 
120 عمـــال تخص خـــوان دي فالنديس وبوش 
وفنســـنت فان غوغ وروبنـــز ورامبرانت وفان 

غويان وبروغيل وموندريان.
وتوجـــد بالمتحف مجموعة مـــن األعمال 
اليابانية تضم 82 عمال لرسامين لهم بصمتهم 
في الفـــن التشـــكيلي الياباني، بينما تشـــمل 
اليوغوســـالفية  الفنيـــة  األعمـــال  مجموعـــة 
(الصربية) أعماال لـــكل من باجا يونانوفيتش 
وهنـــاك  وبريديتـــش،  لوبـــاردا  وأوروس 
مجموعـــات فنية أخـــرى ألمانية ونمســـاوية 
وروســـية تشـــمل أعمـــاال للفنانيـــن تذكرهم 

الحركة الفنية األوروبية.
وهنـــاك مقصد آخر شـــهير وهـــو متحف 
”نيكوال تيســـال“ والذي ازدادت شهرته بعدما 
تعّرضـــت العديـــد مـــن األفـــالم الناجحة في 

هوليوود لهذا العالم الغامض.
وبعـــد يوم من الثقافة والتاريخ، هناك حي 
سكادارليا العصري المرصوف بالحصى وهو 
مقصد مهم لتناول الطعام لدى السياح، حيث 
يمكنهم تـــذوق عينات من األطبـــاق التقليدية 
من المطبخ الصربي واالســـتماع بموســـيقى 

”المدينة القديمة“ الحية.
وحتـــى مطاعـــم بلغـــراد الفخمـــة معتدلة 
الســـعر، وبالتالي سيتســـنى لجميع السياح 
بمن فيهم الســـياح قليلي اإلنفاق وخاصة من 

الشـــباب والطلبـــة تناول وجبة غـــداء جيدة. 
وتعتبر ســـتاري غـــراد قلـــب مدينـــة بلغراد 
ويعرفها زوار المدينة بالروح المميزة في عدد 
من األحيـــاء من بينها منطقة دورســـول التي 
تمثـــل الحي التركـــي التاريخي الـــذي يعانق 
نهـــر الدانوب ومقر المســـجد الوحيد الباقي 
في بلغراد، وسوق بايلوني النابض بالحياة.

وهنـــاك العديـــد مـــن المقاهـــي العصرية 
على شـــريط ستراينيتشـــا الذي يعرف أيضا 
يجتـــذب األثرياء  الـــذي  بـ“ســـيليكون فالي“ 
الجدد، وهـــذه هي األماكن التـــي يلتقي فيها 
الســـياح بســـكان بلغراد والتعرف على ثقافة 

حياتهم.

ســـحر الضواحي يكتشـــفه الســـياح في 
مقهى الساحة سموفيتشا الذي يعتبر منطقة 
للهدوء والراحة في دورســـول، أو االستمتاع 
بالتســـوق في السوبر ماركت ومتجر البوتيك 

ومنطقة الفنون والمطعم المبتكر.
وقـــد أصبحـــت منطقـــة تســـكع الفنانين 
الفقراء منذ القرن التاســـع عشـــر نقطة جذب 
ســـياحية ومازالـــت تحتفـــظ ببعـــض الروح 
البوهيميـــة في صاالتهـــا الفنيـــة والمقاهي 
الصغيرة التي تقدم وجبات البلقان التقليدية 

مع نغمات الموسيقيين الغجر المتنقلين.
ومـــن المناطق الرومانســـية هناك منصة 
الجـــاز الرائعة باســـتا التي تطل على جســـر 
برانكـــوف، وفـــي أعلـــى التـــل هنـــاك هـــالل 
فينـــاك الثالثي المكـــون من كوسانسشـــيف 
وأوبليســـيف وتوبليشـــين الذي يحد جدران 
البـــاروك للبلـــدة القديمة في مدينـــة بلغراد، 

وبوابة فاروس كابيغـــا، وتعتبر تلك المنطقة 
اليوم محورا آخر للمقاهي والمطاعم الحيوية 
مع الممرات العتيقة واألنيقة واســـتوديوهات 

الفنون ومتاجر التحف الموجودة فيها.
الحياة الليلية في بلغراد يجدها الســـائح 
رائعة جدا ونابضة بالحياة وخاصة الشـــباب 
ومحبـــو الســـهر، حيـــث تســـتمر الحانـــات  
والنـــوادي الليليـــة مفتوحـــة للعمـــوم حتى 
ساعات الفجر األولى، ومن أبرز معالم الحياة 
الليليـــة في بلغراد شـــوارع خاصـــة بمقاهي 
العشـــاق وطالب الرومانسية تسودها أجواد 
الهـــدوء حيث تحلو الجلســـات الطويلة تحت 
األضـــواء الخافتـــة لســـرد قصـــص العشـــق 

والذكريات الجميلة.
يقـــال إن بلغـــراد هي صاحبـــة لقب ثاني 
أفضـــل مدينة في الحيـــاة الليلية فـــي العالم 
بعـــد نيويورك وهي خامـــس مدينة في العالم 
األكثـــر أمنـــا، إذ ال توجـــد فيهـــا الجريمـــة 
المنظمـــة أو العنـــف والســـرقة، هنـــاك يجد 
الزائر مالذا للهدوء والشعور بالحياة الرغدة 
بأقّل األســـعار، إضافة إلى عـــدم وجود حاجز 
لغوي إذ أن الغالبية العظمي من أهل المدينة 
يتحدثـــون اإلنكليزيـــة بطالقة علـــى عكس كل 

شعوب بالد البلقان المجاورة .
وتشـــكل جزيـــرة آده تســـيكانليا في نهر 
السافا أكبر المنتجعات الترفيهية والرياضية 
بالنســـبة إلى ســـكان المدينة، وقد تم وصلها 
بالضفـــة اليمنى من النهر عبر جســـرين مما 
خلق بحيرة اصطناعيـــة طريفة، ويصل طول 
شـــواطئ هـــذه الجزيـــرة إلـــى 7 كيلومترات، 
ومنها أقســـام مخصصة لممارســـة نشاطات 

رياضية مختلفة.
هناك يمكن للسياح  ممارسة بعض أنواع 
الرياضة القصوى مثل القفز المرتفع والتزلج 
على المـــاء، وقيـــادة الدراجـــات الهوائية أو 

الهرولة والمشي.
وفي بلغراد 16 جزيـــرة نهرية أخرى كثير 
منهـــا ال يزال غير مســـتغل، ومـــن ضمن هذه 
الجـــزر تعد جزيرة الحرب العظمى واحة أمان 
بالنســـبة إلى الحياة البرية، وأبرزها الطيور، 
لذلك فقد أعلنتهـــا حكومة المدينة، إلى جانب 

جزيرة الحرب الصغرى، محمية طبيعية.

}  بيــروت – التجديـــف المائي فـــي النهر، أو 
مـــا يعـــرف بـ“الرافتينغ“، تجـــاوز كونه مجرد 
رياضـــة مائية ترفيهية شـــمالي لبنان ليتحّول 
في الســـنوات األخيرة إلى أهّم مورد اقتصادي 
لسكان المنطقة، ما أنعش قطاع السياحة فيها 

بشكل عام.
ومـــع أن هـــذه الرياضـــة األوروبيـــة التي 
تعتمـــد علـــى التجديـــف فـــي زوارق مطاطية 
مملوءة بالهـــواء ال تعتبر حديثـــة الظهور في 
لبنان إال أنها اســـتطاعت اســـتقطاب عدد كبير 
من أبناء البالد وحتى من السياح األجانب ممن 

يفضلون اختبار مغامرة مائية استثنائية.
الممتّد على  على ضفـــاف نهر ”العاصـــي“ 
طـــول نحـــو 572 كيلومتـــرا والنابع مـــن بلدة 
اللبـــوة فـــي البقـــاع اللبناني (شـــرق)، تتناثر 
القوارب المطاطية الصغيـــرة تصارع األمواج 
تارة، ومستســـلمة للتيار المائي الذي تصنعه 
الشـــالالت المنســـابة على ارتفاع يصل إلى 7 

أمتار.
محمد صعب؛ صاحبة أحد أندية الرافتينغ 
المنتشـــرة بالعشـــرات على طول ضفاف النهر 
قـــال إن ”هذه الرياضة بـــدأت في العاصي منذ 

1993 غير أن انتشارها كان محدودا للغاية“.
وأضـــاف أن ”الرافتينغ شـــهدت مع الوقت 
تطـــّورا ملحوظا، خصوصا فـــي العقد األخير، 
حيـــث بـــات النهـــر وجهـــة للســـياح العـــرب 
واألجانـــب فضًال عن أبنـــاء لبنان، لممارســـة 

سباق التجديف المائي“.
رحلة تســـتغرق نحـــو ســـاعة ونصف من 
الزمـــن، وفق صعـــب، ”يقطع خاللهـــا المركب 
المطاطـــي الخاضـــع لجميع تدابير الســـالمة 
الالزمة نحو 8 كيلومترات في النهر“. ويتســـع 
المركـــب لما بيـــن 8 إلى 9 أشـــخاص عادة ما 

يكونـــون مرفوقيـــن بالمســـؤول عـــن القيادة 
والتعليمات.

غيـــر أن أكثر ما يمّيز هذه الرحلة الشـــيقة 
علـــى حّد وصف صعـــب، هو مـــا يتخللها من 
أجـــواء حماســـية نابعـــة من حـــس المغامرة 
المخيـــم عليها، عالوة على اللعب والتراشـــق 

بالمياه عند التقاطع مع مراكب أخرى.
وعالوة على بعدها الترفيهي، أشار صعب 
إلـــى أن الرافتينغ تعّد مـــن الرياضات المهمة 
للغايـــة فـــي ”تقويـــة العضـــالت، وخصوصا 
األيـــدي“، نظرا للجهد المبـــذول في التجديف، 
إضافة إلى الحركـــة المتواصلة بفعل األمواج 

وانســـياب المياه. أما الشالالت الـ5 الموجودة 
على خط الرحلة البحرية للزوارق فهي من أهّم 

عناصر اإلثارة في هذه الرياضة.
ففـــي الجزء األخيـــر من الرحلـــة، أي عند 
المرور على شـــالالت الـــدردارة المتدفقة على 
ارتفاع نحو 7 أمتار، تمتزج السماء للحظة مع 
األرض لتصنع لوحة بديعة تثير إعجاب ركاب 
الـــزورق وتضفي علـــى الرحلة بعـــدا جماليا 

رائقا.
ومن أجل سالمة عشاق هذه الرياضة لفت 
صعـــب إلى أن ”ركاب األمواج يرتدون مالبس 
خاصـــة وُيجّهزون بمعـــدات لتأمين رحلتهم، 

وهذا ما يتيح حتى لطفل في الرابعة من عمره 
أن يمارسها دون خشية تعرضه لسوء“.

أما فـــي منطقـــة الهرمـــل البقاعيـــة، هذا 
القضـــاء الذي يضم مجموعـــة قرى ترتفع عن 
البحـــر ما بيـــن 900 و1000 متر، فقد ســـجلت 
الرافتينغ وصولها منذ نحو 20 عاما، بحســـب 

صعب.
انتشار محدود لرياضة أجنبية لم يكن لها 
تقاليد تذكر في المنطقـــة المتاخمة لمحافظة 
حمص الســـورية (شمال شرق)، حيث لم يتعّد 
”عدد الذيـــن تدّربوا على أيدي لجنة فرنســـية 

الـ10 أشخاص“.
وبعودة هؤالء المدّربيـــن إلى لبنان بذلوا 
أقصى جهودهم لتدريب بقية الشباب من أجل 

تطوير رياضة ينفرد بها نهر العاصي.
ورغـــم ما اعتبـــره صعب إهمـــاال من قبل 
وزارات الســـياحة المتعاقبـــة، إال أن الرياضة 
ســـرعان ما تطّورت لتكتســـب صيتا استقطب 

الكثيرين.
ونهاية األسبوع يرتفع عدد المقبلين على 
الرياضة ليتراوح ما بين 100 و150 في كل ناد، 
وخصوصا خالل موســـم الرافتينغ الذي يبدأ 
مع حلول الربيع ويستمّر حتى بداية الخريف.
نائب رئيـــس بلدية ”الشـــواغير-الهرمل“ 
وائـــل صعـــب يقـــول إّن ”المنطقة انتعشـــت 
ســـياحيًا بفضل نوادي الرافتينـــغ والمطاعم 
التي يصـــل عددها إلـــى أكثر مـــن 30 مطعما 

ممتدة على طول نهر العاصي“.
ورأى أن ”الجهـــود التي يبذلها المعنيون 
بالتعاون مع القوى األمنية ســـاهمت في رفع 
اإلقبـــال المحلي والدولي على المنطقة“، الفتا 
أن ”الرياضة بحاجة للدعم اإلعالمي خصوصا 

من قبل وزارة السياحة اللبنانية“.

يتجه الســــــياح إلى اكتشاف وجهات ســــــياحية جديدة غير مألوفة وغير مستهلكة، ويبدو 
ــــــة بالتاريخ والطبيعة والثقافة المختلفة،  أن أوروبا الشــــــرقية واحدة من المقترحات الغني
فبلغــــــراد عاصمة صربيا لها من الخصوصية ما يجعلها مفضلة لجميع فئات الســــــياح 
العمرية إذ ينعم المســــــنون بالمتاحف والمنتزهات في حين ينعم الشــــــباب بالمغامرة في 

طبيعة ال يعرفونها والسهر في ليل مختلف وآمن.

مهرجان {الجاز} 
بطبرقة التونسية

البحر األحمر أفضل 
وجهة سياحية لأللمان

الصينيون أكثر 
إنفاقا على السياحة

اإلماراتيون في وجهات 
سياحية جديدة

} قـــال مســـؤولون في وكاالت للســـفر إن 
خريطة الوجهات الســـياحية لإلماراتيين  
بـــدأت تشـــهد تنوعـــًا أكبر خـــالل الفترة 

األخيرة.  
وذكروا أن نسبة متزايدة من حجوزات 
المواطنين خالل الموســـم الجاري تركزت 
في دول أوروبا الشـــرقية، فضًال عن الدول 
األسكندنافية وكندا، الفتين إلى أن الجيل 
الجديـــد من العائـــالت يبحث عن محطات 

جديدة الستكشاف مدن سياحية أخرى.

فـــي مدينة  } ينطلـــق مهرجـــان ”الجاز“ 
طبرقة (شمال غربي تونس)، في 22 يوليو 
الجـــاري، وفـــي برنامجه 6 حفـــالت لـ10 
فنانين وفرق موســـيقية من عدد من بلدان 
العالم، بينهـــا الواليات المتحـــدة وكوبا 
وهايتي والمغـــرب و الجزائر، إضافة إلى 

تونس. 
وقـــال رئيس لجنة تنظيـــم المهرجان، 
نبيـــل بن عبـــد اللـــه، إّن مهرجـــان الجاز 
بطبرقـــة يعـــود هـــذه الســـنة مـــن الباب 

الكبير“. 
وتابع أّن اللجنة ستعمل مستقبال على 
إضفـــاء بعـــد دولي علـــى المهرجان حتى 
تســـتقبل زوارا أجانب يأتـــون خصيصا 

لطبرقة من أجل حضور المهرجان.

”الكوتيديانـــو“  صحيفـــة  أشـــادت   {
اإليطالية بعودة نشـــاط حركة الســـياحة 
إلى مصر مجددا، وقالت إن البحر األحمر 
أحـــد أســـرار زيادة الســـياح إلـــى مصر 

خاصة أصحاب الجنسية األلمانية.
وأوضحـــت الصحيفة أن األلمان أكثر 
الســـياح الذين عادوا لزيارة مصر مجددا 
ويتوجهـــون إلى البحـــر األحمر المفضل 
لديهم، الفتة إلى أن مايو الماضي شـــهد 
ارتفاع الســـياحة األلمانية للبحر األحمر 
بنســـبة 102 بالمئة مقارنة بنفس الشهر 

من 2016.

} احتل السّياح الصينيون املرتبة األولى 
على املســـتوى العاملي في 2016 من حيث 

اإلنفاق خالل جوالتهم السياحية. 
وبحســـب بيان لشـــركة ”سي-تريب“ 
الصينية الرائدة في مجال السياحة، فإّن 
حجـــم اإلنفاق الســـياحي الصيني خالل 
العام املاضي بلغ ُخمس اإلنفاق العاملي.  
ووصلـــت قيمة األموال التـــي أنفقها 
الســـّياح الصينيون فـــي رحالتهم خالل 
الفترة املذكورة إلى نحو 261 مليار دوالر، 
أي ما يعادل 21 باملئة من إجمالي اإلنفاق 

العاملي في هذا املجال.

أخبار سياحية

المغامرة تستهوي الشباب

جزيرة آده تسيكانليا في نهر 
السافا تشكل أكبر المنتجعات 
الترفيهية والرياضية بالنسبة 

إلى سكان المدينة، وقد تم 
وصلها بالضفة اليمنى من النهر 

عبر جسرين مما خلق بحيرة 
اصطناعية طريفة



}  لنــدن – يعــــد التنبؤ بالطقــــس أمرا صعبا 
للغايــــة إال أن العلمــــاء يحاولون اســــتخدام 
أحدث التقنيات الحاســــوبية لجعل العملية 

أكثر دقة. 
ويأمل العلماء من خالل استخدام كميات 
هائلة مــــن البيانات، في أن يصبحوا قادرين 
على التنبــــؤ بأنماط الطقس المحتملة بأكبر 
قــــدر ممكــــن مــــن الدقــــة، وفي حــــال نجحت 
جهودهــــم فمــــن الممكــــن أن يتمكــــن خبراء 
األرصاد الجوية من توقع األحداث الرئيسية 
لســــنوات أو حتى لعقود مقبلة. وهو أمر قد 
يوّفــــر إمكانات هائلة إلنقــــاذ حياة الكثيرين 
من حــــاالت الطقس القاســــية مثل األعاصير 

والجفاف والفيضانات.
ويســــتخدم خبــــراء المكتب األســــترالي 
لألرصــــاد الجوية نماذج حاســــوبية لتحليل 
كميــــات كبيــــرة مــــن المعلومات عــــن مناخ 
الكوكــــب، ويأملون في إنشــــاء طريقة للتنبؤ 
الرقمي تسمى إنســــمبل فوركاستينغ، حيث 
يتم من خاللها إعطــــاء مجموعة من النتائج 
المحتملــــة حول الطقس، مــــا يتيح مجموعة 
متنوعــــة مــــن األحــــوال الجوية التــــي يمكن 

التخطيط لها.
وتمتد توقعــــات الطقــــس وتفاصيله في 
الوقــــت الحالي إلى حوالي شــــهر تقريبا، إال 
أن دقتها تتناقص بعد حوالي أســــبوع، وهو 
مــــا دفع فريق البحث األســــترالي إلى إدخال 
أكبــــر عدد ممكن مــــن التفاصيل فــــي النظام 
الحاســــوبي، بما في ذلك سيناريوهات تغير 
المناخ المتوقعة، من أجل أن يكونوا قادرين 
على التنبؤ بأنماط الطقس على المســــتوى 

المتوسط وطويل المدى مستقبال.

وقــــال بيتر مــــاي، رئيس قســــم األبحاث 
فــــي المكتب األســــترالي لألرصــــاد الجوية، 
إن الفريــــق يقوم في الوقــــت الراهن باختبار 
دقة النظام الحاســــوبي، حيث قــــام بمقارنة 
توقعات النموذج لألحداث الجوية على مدى 
الســــنوات الـ100 الماضية ومــــا حدث خالل 
تلــــك الفتــــرة فعليا، وأضاف ”نســــتخدم كّما 

كبيرا من البيانات.. نحو 4 بيتابايت“.
وأشــــار إلــــى أن فريــــق البحــــث متفائل 
بالنتائــــج األولية من حيــــث التنبؤ بالطقس 
بدقــــة أكبر. وأكد ماي علــــى هامش فعاليات 
أجراها معهد العلوم الرياضية األســــترالية 

في جامعة كوينزالند للتقنية في بريســــبان، 
مؤخرا، أن ”توقعاتنا لســــبعة أيام اآلن، هي 
أكثر دقة من توقعات ثالثة أيام قبل 15 عاما، 
وبالنســــبة إلّي هذا أمر مذهــــل“، على الرغم 
مــــن أن النموذج الــــذي يعمل فريــــق البحث 
األســــترالي على تطويره ما يزال في المرحلة 

التجريبية.
ووفقــــا للمجلــــة العالمية ناتشــــرال، فإن 
األرصاد الجوية تحقق تقدما ســــريعا بفضل 
انتشار شــــبكات الهاتف المحمول، ففي عام 
2006 أظهــــر الباحثــــون أنــــه يمكنهــــم تقدير 
معــــدل ســــقوط األمطار في منطقــــة من خالل 
مقارنة التغيرات في قوة اإلشــــارة بين أبراج 

االتصاالت.
وأفــــاد الباحثون أن ذلــــك يمكن أن يؤدي 
إلــــى تحذيــــرات أكثر دقــــة مــــن الفيضانات 
وتنبؤات أكثر دقة بالعواصف إذا ما أدمجت 
البيانــــات الجديــــدة فــــي النمــــاذج الحديثة 
للتنبؤ بالطقس، ويأملون أيضا في استخدام 
هذا النهج لتوسيع خدمات الطقس الحديثة 

في البلدان النامية.
ويعــــد أحــــدث دخول فــــي هــــذا المجال 
لشــــركة كليماســــيل الناشــــئة في بوســــطن 
ماساتشوســــتس، وتقول الشــــركة األميركية 
أن إشــــارات الهاتف المحمول يمكن أن تدعم 
توقعــــات هطــــول األمطار على مســــتوى كل 
شــــارع على حدة، إذ يمكــــن أن توفر تنبؤات 
جوية عالية الدقة على مســــتوى الشارع قبل 

ثالث ساعات.
 وأوضحــــت أن تحليل بيانات االتصاالت 
الالســــلكية يمكنهــــا أن تحســــن التنبــــؤات 
الجوية في جميع أنحاء العالم. وقال  شيمون 
إلكابيتــــز، الرئيــــس التنفيــــذي والمؤســــس 

المشارك للشــــركة ”اإلشــــارات في كل مكان، 
لذلك نريد أساسا تغطية العالم“.

وشكل العلماء، مؤخرا، فريقا لبحث سبل 
اســــتخدام إشــــارات الهاتــــف لمعرفة أحوال 

الطقس. 
وقــــال آرت أوفيريــــم، أخصائــــي في علم 
األرصاد الجويــــة المائية في المعهد الملكي 
الهولنــــدي لألرصــــاد الجوية فــــي دي بيلت 
والمشرف على فريق الباحثين، ”هناك الكثير 
من األدلة على أن هذه التقنية تعمل، لكننا ما 
زلنــــا بحاجة إلى اختبارها في مناطق أخرى 
ذات مجموعــــات بيانــــات كبيــــرة وشــــبكات 

مختلفة“.
ويتوقــــع العلمــــاء أن يكــــون بمقدورهــــم 
التنبــــؤ بحالة الطقــــس، وبمعــــدالت هطول 
األمطــــار بحلول عــــام 2020. وأوضحوا أنهم 
يســــتخدمون في الوقــــت الراهن شــــبكة من 
15 محطة رادار لرصد هطــــول األمطار ولكن 
دقتهــــا تصــــل إلى مســــافة ثلثي ميــــل فقط، 
وتعمــــل تلــــك التقنية الجديــــدة عبر موجات 
راديــــو عاليــــة التردد، والتي تمــــر بها أبراج 
الهاتف المحمول، فيتم امتصاصها بواسطة 
قطرات المطر في الهواء، وهذا يعني أن قوة 
اإلشارة تتفاوت تبعا لمدى سقوط المطر بين 
محطات القاعدة، وباستخدام هذه البيانات، 
من الممكن رصد ما يسمى بالطقس الجزئي 

والتنبؤ به.
ويتوقــــع أن توّفر إشــــارات الجيل التالي 
من شبكات الهاتف المحمول جي 5 معلومات 

أكثر تفصيال. 
المكتــــب  مالكولــــم كيتشــــن مــــن  وقــــال 
البريطاني لألرصــــاد الجوية ”إننا ننظر إلى 
عدد مــــن الطــــرق للحصول على ما نســــميه 

بيانــــات المراقبة االنتهازية التــــي يمكن أن 
تكّمل شبكات األرصاد الجوية التقليدية التي 

نستخدمها حاليا“.
وأضاف ”شبكات جي 5 الجديدة يمكن أن 
تكون مثيرة جدا لالهتمام، ألنه ســــتكون لها 
كثافــــة أعلى من محطات القاعدة، وستتســــم 
بالترددات العالية، ويمكن أن توفر لنا المزيد 

من المعلومات حول هطول األمطار“. 
وقام الباحثون بابتكار مطرية ذكية قادرة 
على معرفــــة مواعيد هطــــول األمطار وتأتي 
هذه المطرية تحت اسم ”أومبرال“، باإلضافة 
إلى أنها ترســــل مذكــــرات لصاحبها في حال 
نســــيها خلفه أو إذا كانت على األمطار على 
وشــــك الهطول، حيث تستطيع هذه المطرية 
الذكية التنبؤ بهطول المطر قبل نصف ساعة 
مــــن نزوله، باســــتخدام أجهزة االستشــــعار 

الخاصة بها وبيانات مواقع االجتماعية.
وتســــتخدم أومبرال ألوانها وانعكاساتها 
لتســــجيل  استشــــعار  كأجهــــزة  المتعــــددة 
الضــــوء والرطوبة ودرجــــة الحرارة، وتجمع 
كل البيانات وتحّللها وترســــلها إلى الهاتف 
الذكي لمستخدمها وتعطيه تحديثات الطقس 

المحلية الفورية.
وعلــــى الرغــــم مــــن وجــــود أدوات لرصد 
أحــــوال الطقس بشــــكل افتراضــــي على كل 
هواتف أندرويد، فإن الكثير من المستخدمين 

يتوجهون لتجربة تطبيقات بديلة.
ويحمل تطبيق Weather Forecast الجديد 
العشــــرات من المميزات القوية التي تساعد 
مستخدميه على معرفة أحوال الطقس بدقة، 
ويمّدهم بالتوقعات لغاية 10 أيام، كما يتميز 
بخاصيــــة خارطة األمطار وعــــرض موقعهم 

باالستعانة باألقمار الصناعية.
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تكنولوجيا ذكية تسهل معرفة أحوال الطقس
الهاتف الجوال يتنبأ بمقدار تساقطات األمطار بكل شارع 

تكنولوجيا

ال مفاجآت بعد اليوم

ــــــؤ بالطقس أّي  ــــــم تشــــــهد طريقــــــة التنب ل
ــــــرات ملحوظة منذ عــــــام 1920 إال أن  تغيي
ــــــراء األرصاد الجوية على التنبؤ  قدرة خب
بحالة الطقس تغيرت بشــــــكل كبير بفضل 
ــــــث صارت تتم  التطــــــور التكنولوجي، حي
بطرق حديثة بعضها بواســــــطة الهواتف 
ــــــر مطريات ذكية  ــــــة واألخرى عب المحمول

والبعض اآلخر من خالل التطبيقات. 

} تســـتعد شركة سامســـونغ إلطالق هاتفها 
اللوحي المنتظر نوت 8 في الـ23 من أغسطس 
المقبل على أن يتوفر في األســـواق في أوائل 
شـــهر ســـبتمبر المقبـــل، وذلك وفقـــا لتقرير 
جديد نشـــرته مجلـــة ذا بيـــل الكورية، حيث 
يّدعي التقرير حصولـــه على تواريخ اإلعالن 
واإلطـــالق في األســـواق مـــن أحـــد المدراء 

التنفيذيين للشركة.
وقد تعطي عملية إطالق الهاتف في أوائل 
شـــهر سبتمبر شركة سامســـونغ قفزة مبكرة 
علـــى هاتف آيفون 8 من شـــركة أبل، الذي من 
المتوقـــع أن يتـــم اإلعالن عنه فـــي منتصف 
شهر سبتمبر، ومع الشائعات بأن أبل تواجه 
العديـــد من المشـــاكل، فإن الشـــركة الكورية 
الجنوبية ســـتكون في وضع أفضل لســـحب 

البساط من تحت أبل.

} أفادت شـــركة نوكيا أنها ســـتقوم بإطالق 
هاتفهـــا الذكـــي الرائـــد نوكيـــا 8 الـــذي من 
المحتمل أن يترّبع على رأس هواتف الشركة، 
وهو أمـــر يترقبـــه العديد من المســـتهلكين 
المتحمســـين لقـــرار عودة الشـــركة لســـوق 

الهواتف الذكية.
ويوضـــح موقع ”ســـي أن إم أو“ الصيني 
امتـــالك الهاتـــف لتصميم رياضـــي بحواف 
جانبيـــة رقيقة إلى جانب منفـــذ يو إس بي- 
ســـي ومكبرات صـــوت مزدوجة فـــي الجهة 
السلفية من الهاتف الذكي، كما عرض الموقع 
أيضـــا صـــورة لشـــريط الكاميـــرا العمودية 
الرقيـــق والفريد من نوعـــه في الجزء الخلفي 
مـــن الهاتف على الجانب األيســـر، وهو ما ال 

ينسجم مع الشائعات السابقة.

} كشفت العديد من التقارير اإلخبارية عن أن 
شـــركة أبل األميركية تسابق حاليا الزمن من 
أجل حل مشـــكلة خطيرة طـــرأت على هاتفها 
المرتقب آيفون 8. وأشـــار تقرير نشره موقع 
بزنيس إنســـايدر إلى أن الشـــركة األميركية 
اكتشـــفت قبل أســـابيع فقط من إطالق آيفون 
8 وجود مشكلة في مستشعر بصمة األصابع 

الخاص بهاتفها الجديد.
ومن المتوقع أن تطلق أبل هاتفها الجديد 
خالل شـــهر ســـبتمبر المقبل، والذي ســـيتم 
دعمه بجيل جديد من الشاشة اللمسية، التي 
تغطـــي الجهة األمامية للهاتـــف بالكامل، أي 
أنه ال يتبقى للشركة سوى 12 أسبوعا تقريبا 

لحّل تلك المشكلة.
وتأمل الشـــركة األميركيـــة أن تتمكن من 
دمج مستشـــعر بصمة األصابع في زر الهوم 
الموجود أسفل الشاشة، لكنها ال تزال تكافح 

من أجل حل تلك المشكلة.

} أعلنت شركة إل جي عن إطالق هاتفها الذكي 
كيو 6 الجديد من الفئة المتوسطة. وأوضحت 
الشـــركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي 
الجديد يمتاز بشاشـــة 18:9 قياس 5.5 بوصة 
مع حواف رفيعـــة للغاية، ويزخر بالعديد من 
التجهيـــزات التقنية المســـتمدة من الموديل 
جي 6 الفاخـــر، ويتوافر فـــي ثالثة موديالت 
تختلف فيما بينهـــا من حيث ذاكرة الوصول 

العشوائي وسعة الذاكرة.
جميـــع  أن  جـــي  إل  شـــركة  وأضافـــت 
الموديـــالت تتضمـــن كاميرا رئيســـية تعمل 
بدقة 13 ميغابيكســـل مع كاميرا أمامية بدقة 
5 ميغابيكســـل اللتقاط صور السيلفي بزاوية 

واسعة تبلغ 100 درجة.
ولـــم تفصـــح الشـــركة عـــن أّي بيانـــات 
بخصوص موعد طرح الهاتف الذكي الجديد 
أو أســـعاره المتوقعـــة في أســـواق المنطقة 

العربية.

   جديد الهواتف

} ذكرت مجلة بي ســـي مغازين األملانية أن 
إعادة ضبـــط متصفح موزيـــال فايرفوكس 
تعتبـــر احلـــل املثالي عند توقـــف متصفح 

الويب أو تباطؤ وتيرة عمله.
وأوضحت أن متصفح الويب قد ال يقوم 
بتنفيـــذ املهام املطلوبة فـــي بعض األحيان 
أو يتعطل دون أســـباب واضحـــة، فعندئذ 
تصبح إعادة الضبط هي احلل املثالي لهذه 
املشـــكالت؛ حيث يقوم املســـتخدم بإدخال 
األمر «about:support» في ســـطر العنوان، 
ثـــم يتم حتديد اخليـــار تنظيف فايرفوكس 

في النافذة، التي تظهر الحقا.
ويعمـــل هذا اإلجراء علـــى حذف جميع 
املرجعيـــة  العالمـــات  أن  إال  اإلعـــدادات، 
وكلمات املرور وســـجل الزيـــارات وملفات 

تعريف االرتباط تظل محفوظة.

} ينتاب بعض املســـتخدمني في كثير من 
األحيان شـــعور باالســـتياء والقلـــق أثناء 
تصّفحهم شـــبكاتهم االجتماعية إما نتيجة 
نســـيان كلمات مـــرور أو برمجيات خبيثة 
عطلـــت حســـاباتهم أو منشـــورات مزعجة 

سببت لهم صداعا. 
ولتحســـني جتربـــة التصفـــح وجعلها 
مريحة وسلسة بإمكان املستخدم االستفادة 
التي توفرها  من خيارات ”احلظـــر الناعم“ 
الشـــبكات االجتماعية، مثـــل إخفاء جميع 
املنشـــورات التي يقوم بهـــا صديق مزعج 
مثال من خالل إلغاء املتابعة على فيســـبوك 
أو كتـــم تغريداته على تويتـــر. كما يفضل 
حذف احلسابات غير املســـتخدمة نهائيا، 
لتنظيـــم الهويـــة على اإلنترنـــت والتعامل 

بطريقة أكثر سالسة أثناء التصفح.

استفسارات تكنولوجية

} ميكن ملســـتخدم الفيســـبوك الراغب في 
حفـــظ املنشـــورات املهمـــة علـــى صفحته 
للرجـــوع إليهـــا في وقـــت الحـــق، دون أن 
يضطـــر إلـــى تصفـــح شـــبكة التواصـــل 
االجتماعي كثيرا من أجل الوصول إلى هذا 
املنشـــور، حفظ مثل هذه املنشورات بنفس 
طريقة حفظ العالمات املرجعية في متصفح 
الويـــب؛ حيث يقوم املســـتخدم بالنقر على 
أيقونة الثالث نقاط املوجودة أعلى اجلانب 
األمين من املنشـــور، وبعـــد ذلك يتم حتديد 

اخليار ”حفظ الرابط“.
ويتم الوصول إلى هذا املنشور بسرعة 
مرة أخرى عندما يقوم املستخدم باستدعاء 
بنـــد احملفوظات في قائمة التطبيقات، وإذا 
لم يظهر املنشور فيمكن توسيع الالئحة من 

خالل حتديد بند إظهار الكل.

} أوضح ألكســـندروس بيكوليس اخلبير 
مبجلة بي ســـي جيمس هاردوير أنه يتعني 
على مســـتخدمي الكمبيوتـــرات االقتصار 
على اســـتعمال الكابالت أصلية املورد مع 
وحدات اإلمداد بالطاقة فقط، من أجل إمداد 

مكونات الكمبيوتر بالتيار الكهربائي.
وعلـــل بيكوليس ذلك بقولـــه ”ال ميكننا 
معرفـــة علـــى وجـــه الدقـــة كيفيـــة ضبط 

املوصالت الفردية في الكابالت األخرى“. 
وأضاف أن الكابـــالت األخرى قد تكون 
فيها وضعية املوصالت مختلفة، بحيث قد 
يتم توصيل القرص الصلب بخط توزيع 12 
فولط، وهو ما يؤدي إلـــى تلف الهاردوير، 
وإذا رغب املستخدم في استعمال كابل آخر 
ألجهزة إس إيه تـــي إيه األخرى، فال بد أن 

يستعلم عن نوعية الكابالت املتوافقة.

نصائح للتغلب على 
مشكالت فايرفوكس

الكابالت األصلية
 أفضل لشحن الكمبيوتر

خطوات حفظ المنشورات 
المهمة في فيسبوك

طرق بسيطة لتصفح 
مريح للمواقع االجتماعية

المطرية الذكية تستخدم ألوانها 
لجمع كل البيانات وترسلها إلى 

الهاتف الذكي لمستخدمها 
وتعطيه تحديثات الطقس 

المحلية الفورية



} كولــن (أملانيا) – يبذل المرء خالل ممارســـة 
الرياضـــة مجهودا يســـتنفد طاقتـــه، وهو ما 
يســـتلزم شـــحن مخـــزون الطاقة باســـتمرار. 
وهنـــا تتبادر إلى الذهن بعض األســـئلة مثل: 
مـــا هي كمية الطاقة، التي يحتاجها الجســـم؟ 
ومـــا هي األطعمة التي يمكنها إمداد الجســـم 

بالطاقة؟
قـــال  األســـئلة  هـــذه  علـــى  ولإلجابـــة 
البروفيسور إنغو فروبوزه، األستاذ بالجامعة 
األلمانيـــة الرياضيـــة فـــي كولن، إنـــه لمعرفة 
الطاقة الالزمة لشـــخص ما يلـــزم في البداية 
حســـاب معدل األيـــض األساســـي، أي معدل 

الطاقة الالزمة للجسم أثناء الراحة.
ويســـتهلك الشـــخص، الـــذي يواظب على 
ممارسة الرياضة ويتمتع ببنية عضلية جيدة، 
سعرات حرارية أكبر من غيره؛ نظرا ألنه ملزم 

بإمداد العضالت بالطاقة بشكل مستمر.
ويمكن احتســـاب معدل األيض األساســـي 

عن طريق المعادلة التالية:
[ بالنسبة إلى الرجال: كيلو كالوري باليوم 
= 66.5 + (13.7 × وزن الجســـم بالكيلوغرام) + 
(5 × طول الجسم بالسنتيمتر) – (6.8 × العمر 

بالسنوات).

[ بالنسبة إلى النساء: كيلو كالوري باليوم 
= +655 (9.6 × وزن الجسم بالكيلوغرام) + (1.8 
× طول الجســـم بالســـنتيمتر) – (4.7 × العمر 

بالسنوات).
وأشـــار فروبوزه إلى أنه مـــن المثالي أن 
يّتبع الرياضيون الهواة نظاما غذائيا متوازنا 
والبروتينـــات  الكربوهيـــدرات  بيـــن  يجمـــع 

والدهون. 
وينبغي أن تتألف وجبة الرياضيين بنسبة 
50 بالمئة مـــن الكربوهيدرات عاليـــة القيمة، 
مثـــل تلك الموجـــودة فـــي الحبـــوب الكاملة 
والخبـــز والمعكرونة والفواكه، فعلى ســـبيل 
المثال يحتاج شـــخص يزن 80 كيلوغراما إلى 

320 غراما من الكربوهيدرات.

إمداد  ينبغـــي  الكربوهيـــدرات  وبجانـــب 
الجســـم بالطاقـــة بنســـبة 25 إلـــى 30 بالمئة 
مـــن الدهـــون عاليـــة القيمة والموجـــودة في 
زيـــت الزيتـــون وزيت بـــذرة الكتـــان والجوز 

واألفوكادو.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يحتـــاج الجســـم 
للبروتينـــات بمعـــدل يتراوح مـــن 0.8 إلى 1.2 
غـــرام لكل كيلوغرام من وزن الجســـم. ويعتبر 
فـــول الصويـــا والكينـــوا وصـــدور الدجـــاج 
والبقوليـــات من المصـــادر الغنية بالبروتين. 
وال يحتاج الرياضيـــون الهواة إلى المكمالت 

الغذائية مثل األقراص.
وللحفاظ على وزن الجســـم خالل النشاط 
اليومي العادي تصل كمية السعرات الحرارية 
المســـتهلكة إلى ما بيـــن 1700و3000 ســـعرة 
للشـــخص صغير الســـن ويقّل بالنســـبة إلى 
الكبار. أما الرياضي فيحتاج إلى كمية تتراوح 
ما بين 400 و6000 ســـعرة في اليوم للمحافظة 
علي الوزن خالل التدريب وتتوقف هذه الكمية 
علـــى نوعيـــة التمريـــن والمنافســـة. فيحتاج 
رياضيو السرعة ومســـابقة الميدان إلى كمية 
قليلة من السعرات مقارنة مع العبي المسافات 

الطويلة والسباحة.

} برلين – أّكدت دراســـة ألمانية أن عامل الثقة 
بالنفس لـــه تأثير كبيـــر علـــى أداء التمارين 

الرياضية الضرورية لصحة الجسم.
وقال علماء من جامعة فرايبورغ األلمانية 
إن مـــن أهـــم العوامـــل التي تؤثر علـــى قدرة 
الرياضيـــة  التماريـــن  أداء  علـــى  اإلنســـان 
والذهاب إلى صاالت اللياقـــة البدنية اإلدراك 

وطريقة التفكير في الموضوع.
وأضـــاف العلماء أن الثقة بالنفس وإدراك 
اإلنسان لفائدة تلك التمارين من العوامل التي 

تخفف عنه عبء التمارين إلى حد كبير.
وشملت الدراسة نحو 80 شخصا تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 18 و32 ســـنة، أجريـــت لهـــم 
اختبـــارات تحّمـــل باســـتخدام آالت رياضية 
معّينـــة، وأثنـــاء أداء التماريـــن كان العلمـــاء 
يطرحون على المشـــاركين أسئلة معينة حول 
صعوبة تلـــك االختبارات وحـــول ثقتهم على 
القـــدرة للقيـــام بهـــا. وتبين أن الذيـــن كانوا 
يعتقـــدون أن حالتهم الصحية جيـــدة وأنهم 
أقويـــاء بما فيه الكفايـــة كانوا أكثر قدرة على 

أداء تلك االختبارات.
وبين العلمـــاء أن العامل النفســـي اآلخر 
الذي لوحظ مع طرح األسئلة على المتطوعين 
هـــو أن شـــراء مالبـــس وحاجيـــات خاصـــة 
بالرياضة شـــجعهم كثيرا على ممارســـة تلك 

األنشطة.
وأشـــاروا إلـــى أن النتائج تشـــبه إلى حد 
كبير تلـــك التي يحصـــل عليهـــا األطباء بعد 
تناول المريض ألدوية وهمية ويشـــعر نفسيا 
بالتحّســـن، فالعامل النفسي في تلك الحاالت 

يؤثر إيجابا على وضع اإلنسان الجسدي.
ووجـــد باحثـــون مـــن جامعـــة إســـيكس 
البريطانية أن ممارســـة نشاط بدني في بيئة 
خضـــراء، كالمشـــي أو ركـــوب الدراجـــات أو 
الزراعة لوقت قليل مثل خمس دقائق يمكن أن 

يعزز الحالة المزاجية والثقة في النفس.
وقـــال جو باترون الذي قاد هذه الدراســـة 
في بيـــان بشـــأن الدراســـة التي نشـــرت في 
دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا ”نرى أن 
هناك ميزة كبيـــرة محتملة لألفراد والمجتمع 
كل  زادت  إذا  الصحيـــة  الخدمـــة  ولتكاليـــف 
المجموعات من العالج الذاتي بالتمرينات في 

بيئة خضراء“.
وأظهـــرت دراســـات كثيـــرة أن ممارســـة 
تمرينـــات فـــي الهـــواء الطلق يمكـــن أن تحّد 
من خطر اإلصابة بأمراض نفســـية وتزيد من 
الشعور بالسعادة. ولكن حتى اآلن لم يكن أحد 
يعـــرف كم من الوقت يتعّين على اإلنســـان أن 
يقضيه في ممارسة تمرينات في بيئة خضراء 

لتحقيق هذه الفوائد.
وراجع باترون بيانات 1252 شخصا من 

عقلية  وحـــاالت  وأجناس  أعمار 
مختلفـــة من عشـــر دراســـات 

موجـــودة فـــي بريطانيـــا. 
فريقه  مـــع  الباحث  وقـــام 
مثـــل  أنشـــطة  بتحليـــل 

وركوب  والبســـتنة  المشي 
الدراجات  وركـــوب  القوارب 

وصيد الســـمك 

وركـــوب الخيل والزراعة. وقال إن كل البيئات 
الطبيعيـــة مفيدة بما في ذلـــك المتنزهات في 
البلـــدات أو المدن ولكن المناطـــق الخضراء 
التـــي بها ماء لها تأثيـــر إيجابي أكبر على ما 

يبدو.
كما تبين للباحثة هيدز هاوســـنبالس من 
جامعـــة فلوريدا، بعد االّطـــالع على نتائج 57 
دراســـة تتعلق بالنشـــاط والرياضة أن مجرد 
القيام بأّي تمرين، وليس بالضرورة االنخراط 
فـــي تماريـــن لياقة، يمكـــن أن يقنع اإلنســـان 
وخاصـــة المرأة بـــأن شـــكلها الخارجي جيد 
وفي أحسن حاالته. وفي الدراسة التي نشرها 
قالت هاوسنبالس إن  موقع ”اليف ســـاينس“ 
التأثير النفســـي الناتج عن الحركة والنشاط 
يتخطـــى الفوائد التي يمكـــن الحصول عليها 

من وراء التمارين البدنية.
واتضــــح أن نحو 60 بالمئــــة من البالغين 
قالوا إنهم غير راضين عن أشــــكال أجسامهم 
الخارجيــــة. وقالــــت هاوســــنبالس فــــي هذا 
الســــياق ”ليس ســــرًا أن األميركيين ينفقون 
ســــنويًا مليــــارات الدوالرات مــــن أجل تغيير 
أشكالهم وأحجامهم الخارجية ومن ذلك شراء 
حبــــوب تخفيف الــــوزن ومنتجــــات التجميل 
وغيرهمــــا“. ورأت أن عــــدم الرضا عن شــــكل 

الجسم مشكلة كبرى في المجتمع األميركي.
مــــن  الكثيــــر  تصرفــــات  أن  وأضافــــت 
األشــــخاص تتســــم بالســــلبية، خاصة عندما 
يحاولون معالجة هذه المشــــكلة باّتباع حمية 
شديدة لتخفيض الوزن والتدخين واستخدام 
لعمليــــات  والخضــــوع  الســــتيرويد  أدويــــة 
التجميــــل الجراحيــــة. وقالــــت إن ممارســــة 
تماريــــن رياضية خفيفة مثل المشــــي وركوب 
الدراجات الهوائية وغيرهما ســــيجعل هؤالء 
يشعرون بأنهم بحالة صحية جيدة، وأن هذا 

المبدأ ينطبق على النساء والرجال.
وخلصت إلى أن وسائل اإلعالم تلعب دورًا 
في تفاقم مشكلة األميركيين غير الراضين عن 
أشــــكالهم الخارجية، خاصة بين النســــاء من 
خالل التركيز على صور النساء األنيقات جدا 
من المشــــاهير في عالم الســــينما والمجتمع 

وغير ذلك.
 30 أن  جديــــدة  أبحــــاث  وأظهــــرت 
دقيقــــة فقط من ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة تجعل 

النســــاء يشــــعرن بأنهن أقل حجًما وأكثر ثقة 
في أجسادهن.

وأكـــدت الدراســـة أن القيام بنشـــاط لمدة 
نصف ساعة يجعلنا نشـــعر بثقة بالغة بشأن 
كميـــة الدهون في الجســـم، موضحـــة أن هذه 
العواطف التي تجعل المرأة واثقة من جسدها 
تستمر لمدة 20 دقيقة على األقل بعد التمرين.

وقالـــت كاثلين مارتـــن جينيس من جامعة 
كولومبيا البريطانية ”نحن نعتقد أن مشـــاعر 
القوة وتمكين المرأة التي تتحقق بعد ممارسة 
التمرينـــات الرياضية تحّفـــز الحوار الداخلي 
المتطـــور لدينا، وهـــذا بدوره يجـــب أن يوّلد 
األفكار والمشـــاعر اإليجابية بشأن أجسادهن 

التي قد تحّل محّل تلك المشاعر السلبية“.
وحّلـــل باحثون من جامعـــة كولومبيا آثار 
ممارسة الرياضة على تقدير الذات الجسماني 
لـ60 امرأة، مع وجود حاالت لصور أجسادهن 
الموجودة مسبقا مّمن مارسن التمرينات على 
نحو منتظم. وتم اختيار النساء عشوائًيا إما 
للقيام بـ30 دقيقة من الممارســـة المعتدلة إلى 
القوية من التمرينات، أو قضاء نصف ســـاعة 

من القراءة.
وكشـــفت النتائـــج أن ممارســـة الرياضة 
تحّسن تصورات المرأة لقوتها وكمية الدهون 
في الجســـم بشـــكل بالغ، وهذا يـــؤدي بدوره 
إلى الصورة المثلى للجســـم. وتم حفظ نتائج 
الدراســـة لمدة 20 دقيقة على األقل بعد انتهاء 
النساء من ممارسة الرياضة. وُنشرت النتائج 
في مجلـــة علم نفـــس الرياضة وممارســـة 

التمرينات العلمية.
وأكدت مارتن جينيـــس أن ”المرأة، 
عموما، لديها ميل إلى الشعور السلبي 
حيال جســـدها، وهذا هـــو مصدر قلق 
يمكـــن  الســـيئة  الجســـم  صـــورة  ألن 
أن تكـــون لها آثـــار ضـــارة على صحة 
المرأة النفســـية والجسدية، بما في ذلك 

زيادة خطـــر انخفاض الثقة بالنفس واإلصابة 
باالكتئاب واضطرابات األكل“.

وتابعت ”هذه الدراسة تبين طريقة واحدة 
يمكن من خاللها الشعور بحال أفضل، أال وهي 
الذهاب لممارســـة التمرينـــات الرياضة؛ حيث 
يمكـــن أن تكـــون النتائج فورية“. فلممارســـة 
التمارين البدنية  تأثير إيجابي على المشاعر 
المرتبطة باحتـــرام الذات والثقـــة في النفس 

وتقييم الذات.
وكشفت دراسة سويدية أّن تكثيف التربية 
البدنيـــة لـــدى الطالب يســـاعد في كســـب ثقة 
أكبر تمكنهم من تحســـين نتائجهم المدرسية. 
وأجريت الدراســـة علـــى أكثر مـــن 200 طالب 
على مدى تســـع ســـنوات، خضعـــت مجموعة 
منهم لدروس تربية بدنية 5 أيام في األســـبوع، 
باإلضافـــة إلى تماريـــن إضافية فـــي التوازن 
والتنســـيق، وخضعـــت المجموعـــة األخـــرى 

لمستويات عادية من التربية البدنية.
وأظهرت الدراســـة أّن 96 بالمئة من طالب 
المجموعـــة األولـــى أحـــرزوا نتائـــج جعلتهم 
مؤهلين لالنتقال إلى المرحلة الثانوية العامة، 
بالمقارنـــة مع 89 بالمئـــة من طالب المجموعة 

األخرى.
وبرز الفرق بشـــكل خاص بيـــن الفتيان 96 
بالمئة فـــي المجموعة األولـــى و83 بالمئة في 
المجموعـــة الثانية،  حيث حصـــل الفتيان في 
المجموعة األولى على نتائج أعلى في اللغتين 
الســـويدية واإلنكليزية والرياضيات والتربية 

البدنية والصحة مقارنة مع الطالب اآلخرين.
وقالت معدة الدراسة أنغريد أريكسون من 
جامعة مالمـــو الســـويدية إّن التربية البدنية 
اليومية والمهارات الحركية المكيفة ال تحّسن 
مهارات الطالب الحركية فحســـب، بل تحســـن 

نتائجهم الدراسية أيًضا.
وأشـــارت دراســـة كندية قام بهـــا باحثون 
مـــن جامعة كوينز في أونتاريـــو بكندا إلى أن 

ممارســـة الرياضة لمدة ال تزيـــد على 4 دقائق 
كافية لتقويم سلوك الطلبة في الصفوف.

وأوضحت الدراســـة أن بضع دقائق قليلة 
مـــن ممارســـة التمرينـــات الرياضيـــة بجدية 
تحســـن من سلوك الطلبة داخل الصفوف، مثل 
التململ وعدم االنتباه والتركيز وكثرة التحدث 
مـــع الزمـــالء، خاصة لألطفـــال فـــي المرحلة 

االبتدائية.
وعلـــى الرغم من أن الطـــالب في المدارس 
الكنديـــة يحتاجون 20 دقيقة يومية لممارســـة 
التمرينات الرياضية، فإن المدرسين يفتقرون 
التمرينـــات  لجعـــل  المبتكـــرة  الطـــرق  إلـــى 
محببة لدى األطفال ما يمّكنهم من االســـتفادة 

واالستمتاع بها.
وأشارت الدراسة إلى أن فترة قصيرة جًدا 
من التمرينات الرياضية داخل الصفوف يمكن 
أن تكون مثيـــرة وممتعة للطالب وتعّزز ثقتهم 
في أنفســـهم وتشّجعهم على ممارسة الرياضة 

بشكل منتظم ومستمر.
وكان الباحثـــون قـــد قامـــوا باختيار أحد 
الصفوف، وتم شـــرح درس معيـــن لهم، ثم تم 
إعطـــاء الطالب فترة قصيرة مـــن الراحة على 
أن يقوموا فيهـــا بأداء بعض التمرينات لفترة 
بســـيطة مدتها 4 دقائق. وفي اليوم التالي تم 
تكـــرار نفس األمر، ولكن في فترة الراحة حيث 
لم يمارس األطفـــال أّي تمرينات وفي المقابل 
تم شـــرح معلومات لهم عن كيفية الحياة تبًعا 

للقواعد الصحية، وذلك لمدة 3 أسابيع.
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الثقة بالنفس تعزز القدرة على ممارسة الرياضة
إدراك فوائد التمارين يخفف أعباءها إلى حد كبير

لياقة

بين الباحثون أن هناك عالقة متكاملة بين الرياضة والشــــــعور بالثقة، فمن يثق في قدراته 
يملك قوة أكبر على تحمل الجهد والنسق المرتفع للتمارين. وللرياضة أيضا تأثير إيجابي 
على الحالة النفســــــية والمزاج وهي تساعد على تغيير النظرة إلى الذات وتبعث إحساسا 

بالتميز والتفوق.

الثقة بالنفس تزيد القدرة على تحمل التمارين

50 بالمئة من وجبة الرياضيين تتألف من الكربوهيدرات

ملمارسة التمارين البدنية تأثير 
إيجابي على املشاعر املرتبطة 

باحترام الذات والثقة في النفس 
وتقييم الذات

تغذية الرياضيين الهواة تختلف عن المحترفين

الشخص الذي يواظب على ممارسة 
الرياضة ويتمتع ببنية عضلية 

جيدة ومتوازنة يستهلك سعرات 
أكبر من غيره؛ ألنه يمد العضالت 

بالطاقة باستمرار

المجموعات من العالج الذاتي بالتمرينات في
بيئة خضراء“.

وأظهـــرت دراســـات كثيـــرة أن ممارســـة
تمرينـــات فـــي الهـــواء الطلق يمكـــن أن تحّد
من خطر اإلصابة بأمراض نفســـية وتزيد من
يكن أحد الشعور بالسعادة. ولكن حتى اآلن لم
يعـــرف كم من الوقت يتعّين على اإلنســـان أن
يقضيه في ممارسة تمرينات في بيئة خضراء

لتحقيق هذه الفوائد.
وراجع باترون بيانات 1252 شخصا من 

عقلية  وحـــاالت  وأجناس  أعمار 
دراســـات مختلفـــة من عشـــر

موجـــودة فـــي بريطانيـــا. 
فريقه  مـــع  الباحث  وقـــام 
مثـــل  أنشـــطة  بتحليـــل 

وركوب  والبســـتنة  المشي 
الدراجات  وركـــوب  القوارب 

وصيد الســـمك 

30 أن  جديــــدة  أبحــــاث  وأظهــــرت 
دقيقــــة فقط من ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة تجعل 

لـ60 امرأة
الموجودة
نحو منتظ
للقيام بـ0
القوية من
من القراء
وكشــ
تحّسن تص
في الجس
إلى الصو
الدراســـة
النساء من
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مرأة

عربيات مهاجرات: الكرامة في الغربة وطن
قصص النجاح في البلدان البديلة تفوق مرارة االغتراب

} تنتاب العديد من النساء المغتربات مشاعر 
منشـــطرة وقاســـية بشـــأن عالقتهن بالمحيط 
الجديـــد وانجذابهن للبلـــد األصلي مّما يجعل 
الكثيرات ال يشـــعرن بطعم الحيـــاة وعاجزات 
عـــن التكيف مع مبادئ بلـــدان المهجر وقيمها 

الغريبة عنهن.
وال تتخلـــص في الغالب من تلك المشـــاعر 
المؤذيـــة حتى النســـاء الالئي يعشـــن وســـط 
أســـرهن وبوضع مالي مســـتقر، بســـبب وقع 
الغربـــة القاســـي على النفوس، والتشـــتت في 
الـــوالء للوطن األّم أم للوطـــن البديل الذي وفر 
لهن الحرية والكرامة والحياة المســـتقرة، من 
دون أن يعنـــي ذلك بالنســـبة إليهن االطمئنان 

التام.
وال يختفي اإلحساس بالغربة أحيانا حتى 
عند النساء الالئي آثرن االستقرار في المهجر 
منذ عقـــود طويلة، وينعكس ذلـــك على طبيعة 
حياتهـــن ونومهـــن وعالقتهن بأقـــرب الناس 

إليهن.
ومـــع ازديـــاد عـــدد المغتربيـــن العرب في 
الخـــارج منذ عقد ســـبعينات القـــرن الماضي، 
ولد أكثر من جيل يحمل معه حزمة أســـئلة عن 
أصول آبائه التي قد تمثل أحيانا حاجزا يحول 

دون اندماجه بمجتمعه الذي ولد فيه وعاش.
وتشـــتد وطـــأة الغربـــة على النســـاء أكثر 
مـــن الرجال، بســـبب طبيعـــة المـــرأة العربية 
المتآلفة مع محيطها االجتماعي، ولذلك عندما 
تجد البعض منهن نفســـها فـــي مجتمع جديد 
تواجههـــا صعوبة في غرس جذورها في بلدان 

غير بلدها األصلي.
وتتصـــارع داخل نفســـية المـــرأة العربية 
اجتماعيـــة  وســـلوكيات  محاذيـــر  المغتربـــة 
وأخالقية، حول طبيعة حياتها السابقة وكيفية 
اندماجها فـــي المجتمع الجديد، باإلضافة إلى 
الضغوط األســـرية والمجتمعية التي كثيرا ما 
تطلـــب من المرأة العربية أن تتشـــبث بأصلها 
وفي الوقت نفســـه أن تتأقلم مع تقاليد وثقافة 

المجتمع الذي تعيش فيه.
ويفاقم هذا الصراع النفسي من القلق وقد 
يصـــل األمر في أحيان كثيـــرة إلى حد اإلصابة 
باالكتئاب وتضخم الشعور بالعزلة، مما يجعل 
تجربـــة الغربة صعبة وتنطوي على الشـــعور 

بالوحدة. 
واتفقـــت العديد من الدراســـات التي حّللت 
وضـــع المغتربين أنهم يشـــتركون في أعراض 
نفســـية مثل الكوابيس أثنـــاء النوم والتحدث 
مـــع النفس بصوت مســـموع، فضال عن أحالم 

اليقظة التي تعود بهم إلى حياتهم السابقة.
وتزيـــد صعوبـــة الحياة وســـرعة وتيرتها 
من صعوبة حياة المغتربـــة، خصوصا عندما 
ال تجـــد من يقف إلى جانبها ويشـــد من أزرها 
كمـــا كان يحدث في بلدها عندمـــا كان األقارب 
واألصدقاء يحيطون بها في السراء والضراء.

وحققت نســـبة كبيرة من النساء العربيات 
المغتربـــات نجاحـــات باهـــرة ومتميـــزة فـــي 
الدراســـة وفي الحياة العملية واألسرية، ولكن 
الكثيـــرات منهن ما زلن عاجزات عن الشـــعور 
باالنتمـــاء، وينتابهن إحســـاس بأنهن غريبات 
فيما يفترض أنه قد أصبح وطنهن وهن يحملن 

جنسيته.

ال مكان يضاهي الوطن

على الرغم من أنه ليس من الصعب على أّي 
شـــخص االندماج والتكيف مع الواقع الجديد 
للبلـــد الـــذي يعيش فيـــه من خـــالل القطع مع 
الماضي والتشـــبث بالحاضـــر، إال أن البعض 
مـــن المغتربـــات يشـــعرن أن الزمن قـــد تحرك 
وتركهـــن خلفـــه، وأنهن الوحيـــدات الالئي ما 
زلن أســـيرات للماضي. ووصفت لقاء يوســـف 

(مدرســـة رياضيـــات) البريطانية مـــن أصول 
عراقية تجربتها التي تجـــاوزت الثالثين عاما 
فـــي الغربة، بأنهـــا مؤلمة رغم حـــالوة الحياة 
ورغد العيش واألمان واالســـتقرار الذي تشعر 

به في لندن.
وقالت ”لم يكن المهجر بالنسبة إلّي مجّرد 
حلم بالعيش في بلد يحترم الحرية الشخصية 
ويراعي حقوق اإلنســـان، بقدر مـــا كان الدافع 
إليـــه الرغبة في الحيـــاة؛ ففي بلـــدي األصلي 
الحكـــم بالموت خيار حتمـــي وال مفّر منه على 
أّي ناشـــط حقوقي أو معارض سياسي، وواقع 
حقوق اإلنسان قاتم، بل واألشد قاتمة منه واقع 

المرأة بشكل خاص“.
وأضافت يوســـف لـ“العرب“ قائلة ”المهجر 
أخـــذ مّني عـــراق الطفولة والشـــباب بحالوته 
ومآســـيه وحّولـــه إلـــى ذكريات مؤلمـــة، حتى 
الجميـــل منها أصبـــح تذّكره مؤلمـــا، المهجر 

فصلني عن كل شيء قديم وجديد هناك“.
وتابعـــت ”عندما أتحدث أحيانا عن ماضّي 
في بلدي األصلي أشعر أنه ال يخصني، بل هو 
قصة مســـتوحاة من واقع مرير لشـــخص آخر 
ال أعرفه وال يعرفني، ولكني عشـــت بطريقة ما 
تجربته، وها أنا أسردها على مسامعكم اآلن“.

واسترســـلت يوسف في حديثها المشحون 
بالحنين عن بلدهـــا األصلي الذي أصبح جزءا 
مـــن الماضي، إال أنـــه ليس من الســـهل عليها 
القطع معه، ولكنها بدت أكثر تمســـكا بوطنها 
الجديـــد بقولهـــا ”بريطانيا أعطتنـــي الحياة 
والحرية والوطن كما يجب أن يكون، ومنحتني  
الكرامـــة، واحتضنتني بكرمها وفتحت لي أفق 
التطور الفكري والتعايش اإلنســـاني السلمي 
مـــع أجنـــاس وجنســـيات مختلفـــة“. وختمت 
يوسف بقولها ”ال أنكر أن الحنين إلى الماضي 
البعيـــد يعاودنـــي من حين إلى آخـــر، ولكن ال 
خيـــار آخر ســـوى تركـــه على الـــّرف والتركيز 
على الواقع الجديد بكل ما فيه من مســـتجدات 

وصعوبات“.
ومن أبرز التحديـــات التي تواجهها بعض 
النســـاء العربيـــات المهاجـــرات الموازنة بين 
هويتيـــن مختلفتيـــن، هويـــة المنشـــأ وهوية 
المجتمع الجديد، ولكن مها المفتي (سكرتيرة) 
البريطانيـــة مـــن أصـــول عراقية، شـــعرت أن 

أساسها ومرساتها لندن وليس العراق.
وقالـــت ”التحقت في منتصف 1983 بزوجي 
الـــذي كان يدرس فـــي بريطانيـــا، وكان القرار 
األّولـــي هو العـــودة إلى العـــراق بعد أن ينهي 
دراســـته، كان عمري وقتها 19 عاما، ولكن رغم 
صغر سني لم أشعر بالصدمة الثقافية التي قد 
تعتري أّي امـــرأة عربية، ال تحمل نفس مبادئ 

ومقومات هذا البلد األوروبي“.
وأضافـــت المفتـــي لـ“العـــرب“ قائلة ”على 
العكس شـــعرت أن كل شـــيء من حولي جميل، 
وتقّبلت المحيط والحياة الغربية بكل سالســـة 
وأريحيـــة، بـــل شـــعرت أننـــي أعـــرف المكان 
والناس وتقاليدهم، ألنني بكل بساطة لم أحمل 
فـــي مخيلتي أّي توقعات وانتظارات مســـبقة، 
ولهذا السبب لم أفاجأ بأّي شيء هنا“. وتابعت 
”هنـــا تعّلمـــت االعتماد علـــى ذاتـــي وقدراتي، 
وتعّلمت أن أراعي حقوق اآلخرين ومشاعرهم، 
وتعلمت قول الحقيقة من دون خشـــية الرقيب 

أو الجالدين“.
وأشـــارت المفتـــي ”بلـــدي األصلـــي لندن 
ألنني أّسســـت أســـرتي الجميلة فيه، وأنجبت 
أوالدي فيـــه ورعيتهم وعلمتهـــم فيه، ومن دون 
أن أتلـــق أّي مســـاعدة من أّي شـــخص عربي، 
ولهذا فأنـــا أعتّز بانتمائي لبريطانيا ألنها هي 
التي أّهلتني لدور األمومـــة الجميل وأعطتني 
كل شـــيء“. وأوضحت ”عندما أســـافر إلى أّي 
بلد آخر لقضاء عطلة أشـــعر بســـرعة بالحنين 
للوطن والذي هو بريطانيا التي منحتني حرية 
الفكر والتعبير وأشـــعرتني باألمان، وعّلمتني 
احترام آراء اآلخرين وأفكارهم وأديانهم، وفي 
بريطانيا عرفت معنى الديمقراطية التي ليست 

في البلدان العربية سوى شعارات وهمية“.

وقالـــت المفتـــي ”أرفـــض بعـــض القيود 
االجتماعيـــة المتأّصلة فـــي العديد من البلدان 
العربية، وأرجو أال تفهموني خطأ؛ فأنا أتحدث 
عن القيـــود المتخلفـــة واألفـــكار البالية التي 
تشدنا إلى قرون الظالم، ولكّنني أعتز بالعادات 
والتقاليـــد والروابـــط االجتماعيـــة الجميلـــة 
والمهمة، ولهـــذا مزجت أفضل ما يعجبني من 
حياتنا العربية مع أفضل ما وجدته في الحياة 
الغربية وجعلتهما منهجـــا في حياتي وربيت 
عليـــه أوالدي“. وختمت بقولها ”ال أنكر أن لدّي 
بعض الحنيـــن إلى األهل وذكريـــات الطفولة، 
ولكننـــي أرفـــض العيش في العـــراق وال أفكر 
فـــي العودة إليه وال بأّي شـــكل من األشـــكال، 
ألن بريطانيـــا موطني الذي منحني أفضل مما 

منحني بلدي األصلي“.

الغربة تصبح وطنا

وجـــدت بعض المغتربـــات راحة كبيرة في 
أوطانهـــن البديلة، وســـاعدهن على ذلك وجود 
الكثير من النســـاء غيرهن ممن قدمن من بلدان 
عربيـــة مختلفة، إمـــا للعيـــش أو العمل، وفي 
الغالـــب لديهـــن تجـــارب متشـــابهة، فتحولت 

الغربة بالنسبة إليهن إلى وطن.
ومثل هذا األمر تحدثت عنه سناء سويدان 
(مصممـــة وصحافية) الســـويدية مـــن أصول 
عراقية بقولهـــا ”بعد كل هذا الزمن من العيش 
بعيدا عن الوطن صارت الغربة وطنا، ولم تعد 
أســـباب التغّرب حاضرة فـــي ذهني اليوم، لقد 
صنعت تلك األســـباب حياة جديـــدة لي؛ حياة 
مختلفة تماما عن تلك التي عشتها في العراق، 
ولم يعد االلتفات إلى الماضي يجدي في شيء 
اآلن“. وأضافت ”من أجل أن تستمر الحياة فإن 
النظـــر إلى إيجابيات الغربـــة هو األهم وليس 
ســـلبياتها؛ لقد علمتنـــي الغربة أن أكون أقوى 
وأشـــد عزيمة وأكثر صبرا في مواجهة حقائق 
الحياة، والشـــيء نفسه بالنســـبة إلى العالقة 
بالزمـــن؛ فزمن الغربة عزيز ويمّر ســـريعا، وال 
نملك فـــي الغربة وقتا فائضـــا، وعدم االلتفات 

إلى الزمن هو الخسارة الحقيقية“.
وتابعت ”لقد أتاح لي الزمن أن أرّبي ولداي 
بما ينسجم مع شروط عصرنا وهو ما ال أتوقع 
حدوثـــه لو أنني ال أزال مقيمـــة في بلد معزول 
عـــن العالم مثل العراق، فـــي المقابل فإن فكرة 
االقتالع تتجســـد في قلة األصدقـــاء، وصناعة 
األصدقـــاء فـــي الغربة ليســـت مهمة يســـيرة، 
غير أن التقنيات المعاصرة يّســـرت اســـتمرار 

الصداقات القديمة“.
قائلة ”كما  وأوضحت ســـويدان لـ“العرب“ 
أن الســـفر متـــاح في أّي وقت بســـبب األوراق 
الثبوتية للســـويد الوطن البديـــل. وهو أمر ال 
أســـتطيع أن أنكر أهميته في صنع فكرتي عن 

عالـــم ُمتاح ال حدود فيـــه“. وختمت قائلة ”في 
الغربة منافع ال ُتحصى، إذا ما تعامل اإلنسان 

معها بإيجابية فإنها تنعم عليه بالنسيان“.
وهنـــاك صنف آخر من النســـاء المغتربات 
مّمن تعودن على رؤية األشـــياء على شاكلتها، 
ولهذا فهّن قـــادرات على االندماج في أّي مكان 
مـــن العالـــم، وخاصة بعد عيشـــهن فـــي عدة 
بلدان واحتكاكهـــن بثقافات مختلفة أثرت على 
شخصياتهن وطريقة تفكيرهن، فأصبحن أكثر 
انفتاحا على العالم، ومثل هذا األمر ينطبق على 
آية خانجـــي (خبيرة التنميـــة الذاتية ومديرة 
األكاديميـــة الدولية للتدريب والكوتشـــينغ في 
لندن) السورية المقيمة في لندن، والتي عاشت 
لســـنوات طويلة في اإلمارات العربية المتحدة 
ثم انتقلت في األعوام القليلة الماضية لتستقر 

وعائلتها في بريطانيا.
وقالت خانجي لـ“العرب“، ”من البرمجيات 
الســـلبية التي تعّودنا على سماعها والتشكي 
منهـــا هي عبـــارات وكلمات عن عـــذاب الغربة 
وصعوبتها والثمن الذي ســـندفعه بالبعد عن 
الوطن واألهل واألصدقاء“. وأضافت ”لكن معي 
كان األمـــر مختلفـــا تماما، لم أفكـــر يوما بهذه 
الطريقة ولم أدع لهذه المشاعر مجاال إلحباطي 

أو إعاقتي عن تحقيق طموحاتي“.
وأشـــارت ”كنت ومازلت أعتقد أن اإلنسان 
يســـتطيع أن يؤدي رســـالته في الحياة ويترك 
بصمتـــه في أّي أرض ســـكن فيها وعاش، على 
الرغم أنه من غير المســـتبعد أن تنتابه مشاعر 
الحنيـــن لذكريات وأماكن جميلة وألناس أعّزاء 
علـــى قلبه، ولكـــن كل ذلك لوقـــت قصير وليس 
إلى حّد أن يستولي عليه التفكير في الماضي، 

ويؤّثر على مسار حياته بشكل سلبي“.
وواصلت خانجـــي حديثها ”عندما انتقلت 
من اإلمارات للعيش في لندن كانت خطة العمل 
غير واضحة منذ البدايـــة، لكونه مكانا جديدا 
بعقليـــات جديدة ومعتقدات وعـــادات مختلفة 
عـــن التي اعتـــدت عليها في البلـــدان العربية، 
وألن طبيعة عملي هي االستشـــارات التدريبية 
والكوتشـــينغ أي التدريـــب الشـــخصي، كان ال 
بـــد أن أختبر وأفهم أكثـــر البيئة الجديدة، ألن 
البيئـــة عامل أساســـي في التأثيـــر على واقع 

الناس عموما“.
وأوضحت ”بدأت بتأسيس عالقات جديدة 
واالّطـــالع أكثر على الواقع، محاولة أن أتعامل 
مع شـــرائح مختلفة من المجتمع قدر اإلمكان، 
ومن ثّم انطلقت بالعمل وبـــدأت الخبرة تزداد 
رويدا رويدا، إلى أن أّسست مشروعي الخاص 
والذي كان هدفا من أهم أهدافي العملية، وهو 
تأســـيس مركز تدريبـــي وانطلقـــت األكاديمية 

الدولية للتدريب والكوتشينغ في لندن“.
وشددت خانجي على ضرورة أن ”يضع كل 
شـــخص مهاجر هدفا وخطـــة واضحة لحياته 

في الغربـــة، ويجتهد ويثابر مـــن أجل تحقيق 
مـــا يصبو إليه حتى يصـــل إلى مرحلة النجاح 
ويـــذوق نكهـــة االنتصـــار، وعندها ســـيتحول 
شـــعور الغربة الحزين إلى غربـــة نجاح وأمل 
بمســـتقبل واعد، وسيتحول شـــعور االغتراب 

إلى شعور وكأنه في الوطن“.

الهوية والجنسية

وختمت خانجي حديثها بعبارات اختزلت 
مـــا بداخلها مـــن ألم على حال وطنها ســـوريا 
الذي لم يعد حضنا دافئا ألبنائه بعد أن دمرته 
الحرب واســـتوطنه اإلرهابيون ”عذرا يا وطني 
الحبيـــب أبناؤك تحققت أحالمهم خارج أرضك 

الجميلة“.
وال يبدو أن تعريف الهوية والوطن سيكون 
من األمور الهينة على اســـمهان الكرجوســـلي 
(فنانة تشـــكيلية ورســـامة كاريكاتير ورســـوم 
متحركـــة) البريطانيـــة مـــن أصـــول ســـورّية، 
وخاصة بعـــد أن قّضت حوالـــي نصف عمرها 
في لندن وبنت حياتها بعيدا عن ســـوريا التي 
تركتها في عام 1980 لتنتقل للعيش والعمل في 
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ثم أرســـت بها رحلة البحث عن الذات في لندن 

التي قصدتها في عام 1982.
ووجدت الكرجوسلي فرصا أوسع للدراسة 
والعمل في لندن، وتمكنـــت من الحصول على 
الماجستير في التنشـــيط والرسوم المتحركة 
من جامعة سنترل سانت مارتنس البريطانية، 
وعملت محـــررة صحافية ورســـامة كاريكاتير 
ومســـؤولة عـــن صفحة األســـرة فـــي صحيفة 
”العـــرب“، ثم مســـؤولة عـــن التحريـــر بمجلة 
سعاد وســـندباد الخاصة باألطفال، باإلضافة 
إلى عملهـــا في بعـــض المطبوعـــات العربية 
والمجالت كمحررة ورســـامة كاريكاتير (مجلة 
”هنا لندن“ ومجلة ”حواء“ ومجلة ”المشاهد“).
وكانت الكرجوســـلي من الشـــباب األوائل 
الذين قدموا برنامجا شبابيا إلذاعة بي بي سي 
هنا لنـــدن تحت عنوان ”شـــباب على الهوى“، 
وأيضـــا أسســـت أول ورشـــة في لنـــدن المرأة 
عربيـــة تقوم بإصالح األلعاب القديمة وصناعة 
ألعاب الســـيراميك يدويا، ســـمتها ”مستشفى 
العرائـــس“، ثـــم عملـــت مذيعة ومعـــدة برامج 
وإعالنات في محطة تلفزيون الشرق األوسط أم 
بي سي وحاليا تعمل منتجة إعالنات لتلفزيون 

بي بي سي العربي.
ولكن كل هـــذه المحطـــات والنجاحات في 
حياة الكرجوســـلي تطلبـــت منهـــا الكثير من 
التضحيات وعمال قاســـيا ومســـتمرا، خاصة 
مع المنافســـة الحادة في المجتمع البريطاني، 

باإلضافة إلى الضغوط األسرية.
وأشـــارت الكرجوســـلي إلى أن طريقها لم 
تكن مفروشـــة بالورود في السنوات األولى من 
حلولها بلندن، بسبب عدم إجادتها لإلنكليزية. 
موضحة ذلك  وقالت الكرجوســـلي لـ“العـــرب“ 
”اســـتطعت التغلب على عائـــق اللغة بإصراري 
على التعلم والتعليم، فقد انضممت إلى بعض 
المراكـــز التي تعلـــم اللغـــة اإلنكليزية وبنفس 
الوقت قدمت دروسا في اللغة العربية لإلنكليز 

المهتمين بالعالم العربي“. 
وأضافت ”واجهت الكثيـــر من الصعوبات 
ولكننـــي تمكنـــت مـــن تذليلهـــا بقـــوة إرادتي 
وعزيمتـــي وبمعاضـــدة أوالدي الثالثـــة الذين 
دعمونـــي ودعمتهـــم فـــي الحيـــاة“. وختمـــت 
بقولهـــا ”أحب لنـــدن كثيرا فهي بالنســـبة إلّي 
بلدي وموطني وأفتقد ســـوريا والشام وأهلها 
وأصدقائي هناك وكل الناس الذين عرفتهم في 

طفولتي“.

الصعوبات والمشــــــاكل التي تواجهها المرأة تكاد تتشــــــابه في كل مكان من العالم، وإن 
اختلفت حّدتها من مجتمع إلى آخر، غير أن النســــــاء المهاجرات يواجهن تحديات أخرى 

منبعها األوطان البديلة، وأحيانا تحديات تتعلق بالحنين إلى الوطن األم.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

حياتي مختلفة في الوطن البديل

سناء سويدان: 

من أجل أن تستمر الحياة فإن النظر 

إلى إيجابيات الغربة هو األهم

مها المفتي: 

شعرت أن كل شيء من حولي جميل 

وتقبلت المحيط والحياة والناس

لقاء يوسف: 

المهجر أخذ مني عراق الطفولة والشباب 

بحالوته ومآسيه وحوله إلى ذكريات

اسمهان الكورجوسلي: 

واجهت الكثير من الصعوبات ولكنني 

تمكنت من تذليلها بقوة إرادتي



} القاهرة – يتأسس زواج المصلحة الذي بات 
يشهد انتشـــارا واسعا في الســـنوات األخيرة 
وفـــي جـــل المجتمعات علـــى تحقيـــق منافع 
شخصية بعيدة كل البعد عن العالقة العاطفية 
التـــي تبنـــى عليهـــا أغلـــب الزيجـــات، ويرى 
المقبلـــون على زواج المصلحـــة أن اختيارهم 

أسسه عقلية.
هـــل بـــدأ زواج المصلحـــة يزيـــح الزواج 
المســـتند إلـــى الحب؟ تســـاؤل طرحـــه معهد 
«باوليســـتا» المختص باستطالعات الرأي في 
مدينة ســـاو باولو البرازيلية على قرابة 3 آالف 
رجل وامـــرأة من جنســـيات مختلفـــة، وكانت 
األجوبـــة متفاوتـــة، إال أن النتائـــج النهائيـــة 
لالســـتطالع أفادت أن غالبية النساء والرجال 
بنســـبة بلغـــت 65 بالمئـــة يعتقـــدون أن زواج 
المصلحـــة بدأ يتحـــول إلى ســـمة تميز القرن 

الحادي والعشرين.
وأوضحـــت الدراســـة أن نســـبة كبيرة من 
زواج المصلحة تحدث بسبب الحاجة للهروب 
مـــن واقع مـــا، وعلـــى وجه الخصـــوص واقع 
االنتساب إلى عائلة فقيرة غير مثقفة هّمها هو 
اإلكثار من األوالد وعدم التفكير في مستقبلهم.

ويؤيـــد الكثير من الشـــبان والفتيات زواج 
المصلحـــة ويرون أن الظـــروف االقتصادية أو 

الخوف من العنوسة هما اللذان يفرضانه.
ويقـــول البعـــض إن أغلـــب الزيجات حتى 
التي يكون أساسها الحب، تستند على مصلحة 
خفية وغير مباشرة، معللين ذلك بأن الحب في 
حـــد ذاته حاجـــة عاطفية، والحاجـــة تقود إلى 
الســـعي وراء مصلحة ما، منهـــا مصلحة عدم 
البقاء وحيـــدًا ومصلحة إنجـــاب األبناء؛ لكي 

يساعدوا اآلباء واألمهات في الكبر.

ويرى معارضو هذا الصنف من الزواج أنه 
محـــاط بالكثير من المخاوف ألن فشـــله يجلب 
عواقب مأســـاوية كما أن عدم الشعور بالرغبة 
تجاه شخص ما يعني أن على المرأة أو الرجل 
إجبار نفســـها أو نفســـه على مشـــاركة إنسان 

الحياة الزوجية دون أدنى شعور تجاهه.
ويصـــف البعـــض اآلخـــر زواج المصلحة 
بأنه يشبه تمامًا إجبار إنسان على تناول نوع 
من الطعام ال يرغب فيه وال يشـــتهيه، مشيرين 
إلـــى تجارب اآلالف من الرجـــال الذين تزوجوا 
من نســـاء ذوات مـــال وغنى، وبعـــد الحصول 

على أموالهن يرمونهن في الشـــارع، والموقف 
نفسه يمكن أن يحدث مع نساء فقيرات تزّوجن 
من رجـــال أغنياء وبعد ضمـــان حياتهن طلبن 

الطالق.
وكشفت مكاتب تســـوية النزاعات بمحاكم 
األســـرة المصريـــة أن هناك ارتفاعـــا ملحوظا 
فـــي ظاهـــرة زواج المصلحة والتـــي غالبا ما 
تنتهي بكوارث وصلت نسبتها إلى أكثر من 40 
بالمئة، تتفاوت بين السرقة والنصب والتعدي 
بالضـــرب، وقد تصـــل إلى حد القتـــل من أجل 

الحصول على أموال الزوج أو الزوجة.
حول ذلك يقول طه أبوحســـين استشـــاري 
الصحة النفســـية ”هناك العديد من األســـباب 
التـــي تدفـــع الشـــباب لالنجـــراف وراء زواج 
المصلحـــة ولعـــل مـــن أبرزهـــا الســـعي وراء 
المال أو النفوذ والســـلطة، ناهيك عن األسباب 
الصعبـــة  بالظـــروف  المتعلقـــة  االجتماعيـــة 
الحالية والتـــي تجعل الشـــباب يلجأون لمثل 

هذه الزيجات للتخلص من أعباء الزواج“.
وأشـــار أبوحســـين إلـــى أن الـــزواج الذي 
تســـتهدف مـــن ورائـــه المصلحـــة يكـــون غير 
طبيعـــي، كـــون أن العالقـــة الطبيعيـــة تنشـــأ 
بين شـــخصين يحكـــم بينهما الحـــب والمودة 
والتفاهـــم، ويكـــون هنـــاك تكافؤ مـــن الناحية 
العمرية والمستوى الثقافي والعلمي والديني.

وأضـــاف أنه فـــي زواج المصلحة غالبا ما 
يكـــون هناك فارق عمر كبير بين الطرفين حيث 
يوافق الشـــاب على الـــزواج من امـــرأة تكبره 
بعشـــرات الســـنين من أجـــل الحصـــول على 
أموالهـــا أو وظيفـــة ما، كذلك الحال بالنســـبة 
إلى الفتـــاة التي توافق على الـــزواج من رجل 
أكبر منها في العمر لكي يلّبي لها احتياجاتها 
الماديـــة، الفتا إلى أنه بمجرد انتهاء المصلحة 
والغـــرض من الـــزواج تنتهي العالقـــة فعليا، 
ويكون الطالق هو الخيار األفضل بالنسبة إلى 

ذلك الزواج.

وأكـــد أبوحســـين أن العالقـــة الزوجيـــة 
الناجحة تبنى علـــى الحب والمودة والتفاهم 
والرحمـــة، وال تكـــون أبدا متعلقـــة بمصلحة 
شـــخصية، فالرابطان العاطفي والنفسي هما 
اللـــذان يكمالن مســـيرة الحيـــاة الزوجية ألن 
العالقـــة الزوجية تســـتمر بالصفات المحببة 

بينهما.
أما عــــن دور الوالدين واألســــرة في زواج 
المصلحــــة فيوضح أبو حســــين أن هناك من 
اآلبــــاء من يجبر االبــــن أو االبنــــة على زواج 
المصلحــــة من شــــخص ما من أجــــل تحقيق 
مصلحــــة معينة من ورائــــه، وهو ما نهى عنه 
الشرع، حيث ال يصح أن تجبر األسرة ابنتها 
على الزواج مــــن رجل من أجل الحصول على 
منفعة ألنها بذلك تحكم على حياتها بالفشــــل 
والتعاسة، مشيرا إلى أن اإلحصائيات وجدت 
أن نسبة فشــــل زواج المصلحة تتخطى الـ60 
بالمئــــة، بالمقارنة مع الــــزواج عن حب الذي 

يسوده التوافق والمودة.
من ناحيتها، تلفت عزة كريم أســــتاذة علم 
االجتماع بالمركز القومي للبحوث االجتماعية 
في مصــــر إلى أن هنــــاك شــــريحة اجتماعية 
كبيــــرة تنجرف وراء زواج المصلحة بســــبب 
ضغــــوط الحياة وارتفاع متطلبات المعيشــــة 
والزواج، حيــــث أصبحت المصالــــح المادية 
هــــي العامــــل المســــيطر األول واألخير على 
عقول الشباب، مشيرة إلى أن هناك نوعين من 
هــــذا الزواج، النوع األول تكون فيه المصلحة 
معروفة ومحددة بيــــن الطرفين لضمان حياة 

أسرية مستقرة ولبقائها أطول فترة ممكنة.
أما النـــوع الثاني وهو الـــذي تنتهي فيه 
العالقـــة الزوجية بمجرد تحقيـــق المصلحة، 
وتكون نتائج هذا الزواج وخيمة، وعلى الفرد 
أن يتحّمل نتائج اختياره ألن زواج المصلحة 
هـــو صفقة وليس زواجـــا بالمعنى المتعارف 
عليه، وبها نوع من التجارة والمكاسب وتظهر 

آثاره النفســـية على المرأة أكثـــر من الرجل، 
حتى وإن حققت بعض المكاسب المادية.

وأكــــدت كريــــم أن هناك بعض الســــيدات 
الالئــــي يلجــــأن إلى هذا الــــزواج للهروب من 
شــــبح العنوســــة أو التخّلص مــــن مصطلح 
مطلقــــة أو أرملــــة، وهــــي من األســــباب التي 
فرضتهــــا العــــادات والتقاليــــد علــــى المرأة، 
مشــــيرة إلى أن على المرء أن يحســــن اختيار 
الشــــريك، كون أن كثيرا من المفاهيم المادية 
التي تتعلق بالمســــتوى المادي والجمال من 
شــــأنها أن تتغير بعــــد الــــزواج وبعد وجود 
أســــرة وأبناء، وســــيكون هذا الزواج المبنّي 
على المصلحة معرضا للسقوط مع أول عقبة 
يواجهها الطرفــــان، كون أنها عالقة بدأت في 
األساس على خطأ، فالعالقة الزوجية القويمة 
ال بد وأن تقوم على المودة والرحمة والتفاهم 

والتعاون لبناء أسرة ناجحة ومستقرة.
ونبــــه علماء اجتماع إلــــى أن هذا الزواج 
محكوم عليه بالفشــــل ويثير القلق في أوساط 
المجتمع نظرا إلــــى أن عالقة الرجل والمرأة 
في الــــزواج يجــــب أن تقــــوم علــــى االختيار 
والحــــب والتفاهــــم واالحترام المتبــــادل، أما 
بناؤها على أساس العقل والمنطق فيدل على 
وجود مصالح ماديــــة تغيب تمامًا المقاييس 

والمقاصد األخرى للزواج.
كما أشــــاروا إلى أن هذا النوع من الزواج 
تطغــــى مــــن خاللــــه المصلحــــة الشــــخصية 
ويــــؤدي إلــــى بطــــالن أهــــداف الــــزواج بين 

المــــرأة والرجل التي ترتكــــز على قيم نبيلة 
وأهداف ســــامية، أهمها المودة والرحمة 
والتفاهــــم والتعايــــش واالحتــــرام، فمع 
تنامــــي األنانية والحرص على المصلحة 
الشخصية أصبح أساس زواج المصلحة 
شــــركة اقتصادية تقوم على أساس توفير 

رأسمال مادي، وإلغاء كل المبادئ واألسس 
الخاصة بالزواج.
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أسرة

ال سعادة في حضور المصلحة

} عصفـــت رياح التغييـــر بمجموعة المصمم 
اللبنانـــي جـــورج شـــقرا الـــذي قـــرر إهـــداء 
مجموعتـــه الجديـــدة من األزيـــاء الراقية إلى 
المـــرأة الغامضة والقوية التـــي تحافظ على 
عزمهـــا من دون أن تفقد شـــيئًا مـــن أنوثتها. 
وذلك بخالف مـــا اعتاد عليه فـــي مجموعاته 
الســـابقة التي كانـــت تتوجه للمـــرأة الرقيقة 

والناعمة والرومانسية.
تضّمنت مجموعة شـــقرا الخاصة 
بالخريـــف والشـــتاء المقبليـــن التي 
قدمها ضمن فعاليات أسبوع باريس 
للموضـــة والـــذي أقيـــم مؤخـــرا في 
العاصمة الفرنســـية حوالي 60 إطاللة. 
وقال خبراء الموضة إنها تضمنت رؤية 
جديـــدة للمصمـــم في مجـــال األناقة 
أضافت لمســـة من التجديد على 

أسلوبه في مجال التصميم.
وتميـــزت مجموعـــة جورج 
الراقيـــة  األزيـــاء  مـــن  شـــقرا 
وقصاتها  العصرية  بتصاميمها 
الهندسية المبتكرة، كما تضّمنت 
مجموعة من الكورســـيهات التي 
تذكر بإطالالت راقصات الباليه.

لوحـــة  المجموعـــة  شـــّكلت 
متكاملـــة غلبت عليهـــا األلوان 
الغنّيـــة وتداخلت فيها خامات 
المخمـــل والحريـــر والدانتيل 
واســـتعان  والغيبور،  والتول 
المصمـــم باللمســـات المترفة 
وأحجار  والستراس  للتطريز 

الكريستال والورد والريش.
القســـم  علـــى  وغلبـــت 
األكبر منهـــا األثواب القصيرة 
ومتعددة األطوال، وترافق العديد 
منهـــا مـــع أحذيـــة متميـــزة عالية 
الســـاق غّطـــت الركبتيـــن وتزّينت 
بالتطريـــز نفســـه الذي ظهـــر على 

األثواب التي رافقتها.
أزيـــاء  بعـــض  تميـــزت  كمـــا 
التي  الواســـعة  بتنورتها  المجموعة 
وصلـــت إلـــى حـــدود الكاحـــل، وجاء 
حضـــور األزياء الطويلـــة التي حرص 
المصمـــم على تقديمها فـــي مجموعاته 
الســـابقة خجوال، مقتصـــرا على تصميم 
منفرد. التغيير شـــمل أيضا ثوب الزفاف 
الذي جـــاء بقصة قصيـــرة وطرحة زّينتها 
األزهار، وكاب تمّيز بذيله الطويل، وترافق 

الفستان مع حذاء مطّرز عالي الساق.
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الدجاج بجبنة الموزاريال 
والصلصة

ــــــزواج، لكن  احلب واملودة هما أســــــاس ال
ــــــالف الثقافات  ــــــم واخت مع تطــــــور املفاهي
ــــــادئ، ومنها  ــــــة وتبدل القيم واملب املجتمعي
تغير الغاية والهدف من الزواج، أصبحت 
املصلحة واملكاســــــب املادية هما أســــــاس 
العالقة الزوجية، فظهــــــر ما ُيعرف بزواج 
املصلحــــــة والذي يكون مجــــــرد عقد زواج 
ــــــة يحقــــــق منهــــــا الطرفان  لصفقــــــة جتاري
مكاســــــب مادية وليست حياة زوجية مبنية 

على املودة والرحمة.

أزياء موجهة للمرأة 
الغامضة والقوية

* المقادير:

• 250 غراما من الموزاريال الطازجة.
• 2 مالعق كبيرة من زيت الزيتون.

• حبة بصل صغيرة، مفرومة لمكعبات ناعمة.
• فصان من الثوم، المفروم ناعما.

• حبة طماطم مفرومة.
• ملعقة صغيرة من الحبق الطازج.

• 3 مالعق كبيرة من الريحان المفروم الطازج.
• ملح وفلفل أسود.

• 2 أكواب من فتات الخبز.
• 2 أكوب من الدقيق و4 بيضات كبيرة للخفق.

• 4 صدور دجاج بدون جلد وعظم مشّرحة.

* طريقة اإلعداد:

• يســـخن الزيت فـــي قدٍر على ناٍر متوســـطة، 
ويضاف البصل ويطهى حتى يصِبح لينا. ثم 
تضاف رقائق الثوم والفلفل األحمر. وتضاف 
الطماطـــم والحبـــق أو الريحان. ثـــم يضاف 
الملـــح والفلفـــل مـــع التقليب، حتـــى ُتصِبح 

الصلصة سميكة قليًال لحوالي 15 دقيقة.
• يســـخن الفرن إلى حرارة 220 درجة مئوية. 
ويوضـــع فتـــات الخبـــز والدقيـــق والبيـــض 
المخفـــوق في أطباٍق منفصلـــة. ويرش عليهم 
الملح والفلفل. ويرش كل صدر دجاج على كال 
الجانبيـــن بالملح والفلفـــل. وتغمس الصدور 
في الطحين ثم يتم غمســـها في مزيج البيض 

ويتم تغليفها بفتات الخبز.
• يســـخن ربع كوب من الزيت في مقالة كبيرة 
على حرارٍة عاليـــة. وتقلى الصدور في الزيت 
الســـاخن حتى يصِبح لونهـــا ذهبيا على كال 
الجانبيـــن. وتوضع على كل صدر دجاج كمية 
من صلصة الطماطم وشـــرائح الموزاريال، ثم 
يتم إدخالها إلى الفرن حتى تذوب الموزاريال.

مع تنامي األنانية والحرص على 
املصلحة الشخصية أصبح زواج 

املصلحة شركة اقتصادية تقوم 
على أساس توفير رأسمال مادي 

وإلغاء كل املبادئ واألسس 
الخاصة بالزواج

} برلــني – ذكر خبراء أن اآلباء الذين يميلون 
إلـــى التركيز فـــي هواتفهـــم الذكيـــة بدال من 
االنخراط مع غيرهـــم من البالغين أو أطفالهم 

يؤثرون على قدرات أبنائهم في النطق.
وبحســـب ديتلينده شـــري-درن، رئيســـة 
الرابطـــة األلمانية لمعالجي مشـــاكل النطق، 
بالمالحظـــة  اللغويـــة  المهـــارات  تتطـــور 
والمشـــاركة في الحـــوار مـــع اآلخرين، حيث 

أوضحـــت قائلة ”يمكن أن تســـاهم الوســـائل 
الرقميـــة الجديـــدة فـــي عرقلة هـــذه العملية 

بخفض أو وقف التواصل المطلوب“.
ونصح الخبـــراء اآلباء واألمهات بأنه بدال 
من شـــغل وقت الفـــراغ باســـتخدام الهاتف، 
يمكـــن وصف الجـــو المحيط ومـــا يحدث فيه 
للطفل على ســـبيل المثال عندمـــا تكون واقفا 
في محطة الحافالت، بدال من قضاء هذا الوقت 

علـــى الهاتف الذكي وما شـــابهه من وســـائل 
التواصل.

وتقـــول شـــري-درن ”لكن عندما ينشـــغل 
اآلبـــاء بهواتفهم الذكية، فإن هـــذه الحوارات 
تختفي. وهذا له أثر سيء على مفردات الطفل 

والتطور اللغوي بشكل عام“.
وأكـــد مختصـــون أن التأثيرات الســـلبية 
الســـتخدام التقنيات الحديثـــة من هاتف ذكي 
وغيره لم تعد قاصرة على األطفال الذين صار 
بوســـعهم الدخول لهذا العالـــم في وقت مبكر 
فحسب، بل تمتد األضرار للرضع أيضا الذين 
يتأثـــر نمّوهم عبـــر اســـتخدام األم للهواتف 

الذكية.
وحـــذرت مفوضـــة الحكومـــة االتحاديـــة 
لمكافحة إدمان المخدرات في ألمانيا مارلينه 
موتلر من إدمان األطفال لإلنترنت، وأشـــارت 
إلى أن كثرة استخدام األطفال لوسائل اإلعالم 
يمكـــن أن يؤدي إلـــى اضطرابات فـــي النمو. 
ونقل موقع ”دير فيســـتن“ األلماني عن موتلر 
قولها ”إن األطفال الذين يســـمح لهم بالدخول 
إلى العالم االفتراضي بمفردهم في وقت مبكر 
للغايـــة يمكـــن أن يتعرضوا ألضـــرار صحية 
إثر ذلك“. وأوضحـــت ذلك بقولها ”إن البعض 
يصبحـــون مفرطـــي النشـــاط أو عدوانييـــن، 
ويمكـــن أن يصـــل األمـــر لديهـــم إلـــى إدمان 

اإلنترنت“.
وجاءت هذه التصريحات بمناسبة دراسة 
أجرتهـــا وزارة الصحة االتحادية بألمانيا عن 

مدى تأثير وسائل اإلعالم على 
الدراســـة  وبحســـب  األطفال، 
فـــإن األطفـــال بيـــن عاميـــن 
وأربعـــة أعوام يلعبون لمدة 
باستخدام  يوميا  دقيقة   30

الهواتف الذكية. وأعربت 
الحكومة  مفوضـــة 
لمكافحة  االتحادية 
رأيها  عـــن  اإلدمان 

فـــي أن اآلبـــاء بصفة 
خاصة ملزمون بالعمل 

على تحديد معدل استخدام األطفال 
لوسائل اإلعالم.

عليهم  ”يتعين  مورتلـــر  وقالت 
(علـــى اآلبـــاء) مصاحبـــة األطفال 
علـــى طريق الدخـــول إلـــى العالم 

الرقمي“. وبحســـب الدراســـة، فإن هناك 
تأثيرا ســـلبيا على تطور الطفل الرضيع 
إذا اســـتخدمت أّمه هاتفها الجوال خالل 
التغذيـــة  منهـــا ”اضطرابـــات  رعايتـــه، 

واضطرابات النوم“.
وأظهـــرت النتائـــج األولية للدراســـة 
وجود عالقة أيضـــا بين صعوبات القراءة 
والكتابـــة وضعـــف االنتبـــاه والعدوانية 
وكذلـــك اضطرابـــات النـــوم وبيـــن نقص 
الكفـــاءة في التعامـــل مع وســـائل اإلعالم 
الرقمية، ال ســـيما لدى األطفال في المرحلة 

العمرية التي تتراوح بين 8 و14 عاما. الهاتف يعرقل الحوار

استخدام اآلباء للهواتف يؤثر سلبا على نطق األبناء

ن أهــــداف الــــزواج بين 
ترتكــــز على قيم نبيلة
ها المودة والرحمة
ش واالحتــــرام، فمع 
رص على المصلحة

س زواج المصلحة 
م على أساس توفير
كل المبادئ واألسس
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ى األطفال في المرحلة

4 و14 عاما. بين 8



} لنــدن - شارك النجم اإلنكليزي واين روني 
في تدريبات إيفرتون للمرة األولى بعد إمتام 
انتقاله إلى فريقه األم الذي بدأ فيه مســـيرته 
قبل املغادرة إلى مانشستر يونايتد عام 2004.
وحتدث روني للصحافيـــني مبقر النادي 
معّبرا عن ســـعادته باالنضمام إلى إيفرتون، 
مشـــيرا إلى أنه احتاج إلـــى العودة من أجل 

اللعب بشكل متواصل.
ونقلـــت تقارير صحافية عـــن روني قوله 
خالل مؤمتر صحافي ”لم تتعرض مســـيرتي 
مع مانشســـتر يونايتد لنكسة، لكني احتجت 
للعـــب عدد أكبر من املباريـــات“. وأضاف ”لم 
ألعـــب كثيرا، إنه أمر محبـــط.. اعتدت اللعب 
بانتظام طوال مســـيرتي، وهـــذه كانت املرة 
األولـــى التي أجلس فيها على مقاعد البدالء.. 
عندما غبت عن املشـــاركات شـــعرت باخليبة، 
لكن كقائد ملانشستر يونايتد كان علّي التحلي 
باإليجابية“. وتابع ”كان أمرا صعبا لكن هذه 
هي كرة القدم، بعـــض الالعبني يتقبلون عدم 

اللعب ملدة أسابيع، لكني لست منهم“.

جاهز للتحدي

 أكـــد النجـــم اإلنكليـــزي أنـــه يأمـــل في 
مســـاعدة إيفرتون على إنهاء صيـــام دام 22 
عاما عن األلقـــاب، وقال ”ألعـــب دائما ولدّي 
نقطـــة إلثباتهـــا، أتيت هنا ليـــس لالعتزال.. 
أشـــعر بحالة جيدة، لســـت حاضرا بدنيا في 
هذه اللحظة، لكن ذلك ســـيتغير في األسابيع 

القليلة املقبلة“.
ويبدو روني عازما على إثبات نفســـه مع 
إيفرتون قبل عام مـــن انطالق نهائيات كأس 

العالم 2018.
وأضاف قائال ”أنا جاهـــز للتحدي، األمر 
يتعلق بنا، خصوصا مع أفكار املدرب رونالد 
كومان والالعبني الذين انتقلوا للفريق.. األمر 

منوط بنا للفوز باأللقاب“.
واختتـــم حديثـــه بالقـــول ”كانـــت هناك 
خيـــارات عديـــدة، لكـــن عندما علمـــت برغبة 
كومان في عودتي إلى إيفرتون لم أفكر كثيرا، 
إنه املـــكان الوحيد الذي كنت ســـأواصل فيه 

ممارسة كرة القدم“.
وعانى النجم املوهوب كثيرا من اجللوس 
على مقاعد البدالء منذ قدوم املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيـــو، ليقرر العودة إلى إيفرتون 
مقابـــل راتب أســـبوعي قـــدره 150 ألف جنيه 
إســـترليني ملدة عامني، بعـــد 13 عاما قضاها 

مع الشياطني احلمر.
ولـــم ينس واين روني، هداف مانشســـتر 
يونايتـــد التاريخـــي، أبـــدا نـــادي طفولتـــه 
إيفرتون لذلك كان يرتدي إشارة حتتوي على 
شـــعار الفريـــق كل ليلة طوال مـــدة بقائه مع 

”الشياطني احلمر“، بحسب ما أفد به.
إســـبانية  صحافيـــة  تقاريـــر  ونقلـــت 
تصريحـــات لروني قـــال فيها ”كنـــت أرتدي 
إشـــارة إيفرتون كل ليلة على مدار الـ13 عاما 
املاضيـــة، ولم أكن أقوم بذلـــك مبفردي، ولكن 

جميع أفراد عائلتي أيضا“.
وتابـــع ”لم أوّقـــع مع إيفرتـــون فقط ألنه 
فريـــق طفولتـــي، ولكـــن ألننـــي أرى التوفيز 
يتقدم بصورة جيدة، وأســـعى ألن أكون جزءا 
من مســـتقبل هذا الفريق، وأن أســـاعده على 
التطور رغم الضغوط التي تقع على كاهلي“.

وكانـــت الصحافة البريطانية قد ذكرت أن 
روني عاد إليفرتون نظرا لرغبته في املشاركة 
مع منتخب األســـود الثالثـــة في بطولة كأس 
العالـــم الصيف املقبل، ولذلك رفض العروض 

املقدمة له من الدوري األميركي والصيني.
وســـّجل روني 53 هدفـــا بقميص منتخب 
إنكلتـــرا ليصبـــح الهـــداف التاريخـــي لـــه، 
كمـــا حقق األمر ذاتـــه مع الشـــياطني احلمر 
بتســـجيله 253 هدفـــا في 559 مبـــاراة، حيث 
يتفّوق على بوبي تشـــارلتون صاحب الـ249 

هدفا. وســـطع جنـــم روني وهو لـــم يزل في 
السادسة عشـــرة من عمره وبرز مع إيفرتون 
عـــام 2002، وبعدها بعامني فـــي كأس أوروبا 
مـــع املنتخـــب اإلنكليزي، حني ســـجل أربعة 
أهـــداف في دور املجموعـــات، وقاد بالده إلى 
ربع النهائي. إال أنه تعـــّرض في تلك املباراة 
أمام البرتغال إلى كســـر في قدمه، ما أّثر على 

أداء إنكلترا التي خرجت بركالت الترجيح.

املنتخب أوال 

ال يخفى على أحد التزام روني مع منتخب 
بـــالده، على الرغـــم من أن مســـيرته تخّللتها 
بعض احملطات الســـلبية، منها بقاؤه ساهرا 
وإفراطه في شـــرب الكحول فـــي الفندق بعد 
مباراة أســـكتلندا خالل التصفيـــات املؤهلة 
لكأس العالم في نوفمبـــر املاضي، كما رفض 
في ســـّن مبكرة املشـــاركة مع منتخب أيرلندا 

(نسبة إلى جدته)، مؤكدا والءه إلنكلترا.
وقبل تراجـــع أدائه في األشـــهر األخيرة 
وابتعاده عن التشـــكيلة الرئيسية للشياطني 
احلمـــر فـــي عهد املـــدرب البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو، ظـــل رونـــي الالعب الـــذي يهوى 
حتطيـــم األرقـــام القياســـية. فهـــو يحمل في 
الوقت نفســـه الرقـــم القياســـي لألهداف في 
مانشســـتر يونايتـــد (253 هدفـــا) واملنتخب 
اإلنكليـــزي (53 هدفا)، وأصبـــح أيضا أصغر 
هـــداف في تاريخ املنتخب، عندما ســـّجل في 
تصفيـــات كأس أوروبـــا 2004 أمـــام مقدونيا 
وكان يبلـــغ مـــن العمر حينهـــا 17 عاما و317 

يوما.
ثم إن انتقاله إلى يونايتد في 2004 مقابل 
نحو 30 مليون جنيه إســـترليني (37.5 مليون 
دوالر) جعلـــه أغلـــى العـــب كرة قدم في ســـن 

املراهقة.
وقـــال املدرب الذي ضمه إلى ”الشـــياطني 
احلمـــر“ أليكس فيرغوســـون حينها إن رقمه 
القياســـي للنادي ”رائع“، ال ســـيما أن حامل 
الرقـــم الســـابق بوبـــي تشـــارلتون خـــاض 
العشـــرات مـــن املباريات أكثر منـــه. وأضاف 
املدرب األســـكتلندي ”ال أعتقـــد أن أحدا قادر 

على حتطيم رقم روني“.  

وبعدما شــــغل مركز رأس احلربة اضطر 
رونــــي للتراجع إلى منتصــــف امللعب ثم بدأ 
يخســــر مركزه خصوصا في ظــــل اإلصابات 
التي الحقته. واكتفى روني بتسجيل خمسة 
أهــــداف في الدوري اإلنكليــــزي املمتاز خالل 
املوســــم املاضي وســــط مردود هو األدنى له 

منذ بداية مشواره االحترافي عام 2002.
وتســــبب هــــذا األمر فــــي اســــتبعاده من 
قبل غاريث ســــاوثغايت عن تشكيلة املنتخب 
اإلنكليزي خاصة في ظل تألق ديلي آلي وآدم 

الالنا في املركز املخصص لالعب الرقم 10.
ولــــم يعــــد أمام روني ســــوى حــــل وحيد 
بعدما انتهى دوره ”في إحدى أجمل احلقبات 
فــــي تاريخ النــــادي“ وهو العــــودة إلى فريق 
بداياته، حيث ســــيقتطع أيضــــا 50 باملئة من 
راتــــب الـ15 مليــــون يورو ســــنويا الذي كان 

يتقاضاه مع يونايتد.
وسيحاول روني مســـاعدة إيفرتون على 
منافســـة الكبار ضمن مشـــروع كومان الذي 
عّزز فريقه هذا الصيـــف بضّم املدافع الدولي 
مايـــكل كـــني  واحلـــارس جـــوردان بيكفورد 
والعـــب الوســـط الهولنـــدي دايفي كالســـن 
(أياكس أمستردام) إضافة إلى ضم املهاجمني 
النيجيري هنري أونييكورو (أوبن البلجيكي) 

واإلسباني ساندرو راميريز (ملقة).
وأشار روني إلى أنه ”يتعني علّي العودة 
إلــــى إيفرتون ألنني أثق في أن رونالد كومان 
بصــــدد بناء فريــــق بإمكانه الفوز بشــــيء ما 
وأنــــا أتطلع بفــــارغ الصبر للعــــب دوري في 
حتويل ذلك إلــــى حقيقة في هذا النادي الذي 
أســــانده منذ طفولتي“. وتابــــع ”حتدثت مع 
رونالد ورأيت في عينيه أنه يريدني أن أكون 
جزءا من فريقه. لم أكــــن بحاجة إلى التفكير 
فــــي األمر، إنــــه املــــكان الوحيد الــــذي أردت 

الذهاب إليه“.

سعادة ال توصف

عــــودة املهاجــــم اإلنكليــــزي إلــــى فريــــق 
بداياته تشــــعره بســــعادة ال ميكــــن وصفها، 
وبأنه يحمل طاقة إيجابية ال بد من إفراغها. 
روني قال ”أنــــا متلهف للعودة إلى إيفرتون، 

أتطّلع بفارغ الصبر إلى لقاء رونالدو كومان 
والزمالء“.

وفـــي بيـــان منفصل، أشـــار الالعب الذي 
حمل شارة قيادة يونايتد واملنتخب اإلنكليزي 
”منـــذ فترة وأنا أقـــول إن إيفرتون هو الفريق 
الوحيد الـــذي ميكن أن ألعب معه في الدوري 
اإلنكليزي غير مانشســـتر يونايتد، وبالتالي 

فأنا سعيد بتحقيق هذه اخلطوة“.

مشروع كومان

للكـــرة اإلنكليزية  عـــاد ”الفتى الذهبـــي“ 
إلـــى ارتداء قميـــص إيفرتـــون لعامني بعدما 
تـــرك القطب األزرق ملدينـــة ليفربول في 2004 
وهو في الثامنة عشـــرة مـــن عمره، لاللتحاق 
مقابل 27 مليون جنيه  بـ“الشـــياطني احلمر“ 

إسترليني.
إال أن القيمة املالية لروني العائد اختلفت 
متاما عّمـــا كانت عليه لـــدى انتقاله مع بدء 
سطوع جنوميته إلى ملعب ”أولد ترافورد“، 
إذ لـــم يكن هذه املرة ســـوى ”فارق عملة“ في 

صفقة انتقال لوكاكو (24 عاما).
ويقـــدر أن ضم لوكاكو كلـــف يونايتد 75 
مليون جنيـــه (دون احتســـاب احلوافز)، ما 
يجعل منه خامس أغلى صفقة في تاريخ كرة 
القدم. أمـــا روني فقدرت قيمتـــه بـ11 مليون 

يورو فقط.
وتـــردد مرارا فـــي الســـابق أن روني قد 
ينتقل إلى الدوري الصيني الذي يســـتقطب 
في الفترة املاضية أسماء بارزة مقابل عقود 
مالية مغرية. إال أن روني حســـم هذا اجلدل 
ونفـــى نيته االنتقـــال إلى الصـــني، ما جعل 
مـــن إيفرتون والـــدوري األميركي الوجهتني 
احملتملتـــني له، قبل أن يختـــار الفريق الذي 
نشـــأ فيه كرويا حيث لعب مع الفرق العمرية 
مـــن 1996 حتـــى 2002 قبل أن يشـــق طريقه 
إلـــى الفريق األول الذي ســـجل لـــه 17 هدفا 
فـــي الفترة بني 2002 عندما بدأ مشـــواره في 
الدوري في ســـن السادســـة عشـــرة، و2004 

عندما انتقل إلى ”الشياطني احلمر“.
 وتابـــع روني فـــي بيانه ”قبـــل 13 عاما 
غـــادرت الفريـــق لالنضمام إلى مانشســـتر 

يونايتـــد مـــن أجل الفـــوز باأللقـــاب وكنت 
محظوظـــا بكوني واحدا من جنـــوم الفترة 

األكثر جناحا في تاريخ النادي“.
من جهته قال كومـــان في بيان صادر عن 
إيفرتـــون إن ”واين أظهر لـــي الطموح الذي 
نحتاجـــه وعقلية الفـــوز.. إنه يعـــرف كيفية 
الفوز باأللقاب وأنا فعال سعيد بقراره العودة 
إلى بيته“، مضيفا ”إنه يعشق إيفرتون وكان 
يتطلع إلى العودة. عمره 31 عاما فقط وليس 
لدّي أّي شـــك في مؤهالتـــه. تواجده هنا أمر 

رائع“.
ويأمـــل رونـــي، الـــذي توج مـــع يونايتد 
بألقـــاب عـــدة أبرزهـــا دوري أبطـــال أوروبا 
والـــدوري األوروبي ”يوروبـــا ليغ“ والدوري 
والكأس احملليني، في أن يستعيد مع إيفرتون 
مستواه الســـابق لتعزيز حظوظه باملشاركة 
مع املنتخـــب اإلنكليزي في نهائيات مونديال 

روسيا 2018.

يذكـــر أن روني عانى كثيـــرا منذ وصول 
مورينيـــو إلـــى يونايتـــد ال ســـيما فـــي ظل 
وجود العبني أكثر نشـــاطا مثل أندير هيريرا 
ومواطنه خـــوان ماتا والوافد اجلديد هنريك 
مخيتاريان، إضافة إلى زالتان إبراهيموفيتش 

وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.
ومنذ إعالن يونايتد رســـميا األســـبوع 
املاضـــي التوصل إلـــى اتفاق علـــى انتقال 
لوكاكـــو، تأكـــدت عـــودة رونـــي كذلـــك إلى 
إيفرتـــون ال ســـيما بعد زيارتـــه ملقر تدريب 
النادي األزرق. وشـــكل ضـــم لوكاكو ضربة 
موفقـــة ليونايتـــد ومورينيو في ظل ســـعي 
تشيلسي بطل املوسم املاضي للحصول على 

خدماته.
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رياضة

العــــــودة، وأّي عــــــودة، عندمــــــا ال تكــــــون 
مرتبطة بذكريات ومراحل صبى وبشــــــيء 
من احلنني يشــــــد إلى اجلذور فإنها حتما 
ســــــتكون بال طعم، لكن العودة إلى الوكر 
الدافــــــئ والبيت األصلي تكــــــون لها نكهة 
خاصــــــة، وهو حال النجم اإلنكليزي واين 
روني الذي آثر الرجوع إلى نادي الطفولة 

على إغراءات السوق.

أخيرا الفتى الذهبي يتنصل من سطوة مورينيو  

واين روني يعود إلى حقبة البدايات مع إيفرتون

األحد 2017/07/16

عود على بدء

روني عانى كثيرا منذ وصول 

مورينيو إلى يونايتد ال سيما في 

ظل وجود العبني أكثر نشاطا 

مثل أندير هيريرا وخوان ماتا 

والوافد الجديد مخيتاريان، إضافة 

إلى إبراهيموفيتش

النجم اإلنكليزي لم ينس أبدا نادي 

طفولته لذلك كان دائما يرتدي 

شارة تحتوي على شعار إيفرتون 

كل ليلة طوال مدة بقائه مع 

{الشياطني الحمر}



} لنــدن - مجـــددا يجد السويســـري روجيه 
فيدرر نفســـه على موعد إضافـــي مع التاريخ 
عندما يواجه، اليوم األحـــد، الكرواتي مارين 
ســـيليتش فـــي نهائـــي بطولـــة ويمبلـــدون 
اإلنكليزية ثالث البطـــوالت األربع الكبرى في 
كرة المضرب، ســـعيا إلى إحـــراز لقبه الثامن 
على مالعـــب لندن العشـــبية واالنفراد بالرقم 
القياســـي. فيما أحـــرزت اإلســـبانية غاربين 
موغـــوروزا اللقب األول في صنف الســـيدات 
بعد فوزها على األميركية المخضرمة فينوس 

وليامز 5-7 و6-0. 
أول   14 المصنفـــة  موغـــوروزا  وباتـــت 
إســـبانية تحـــرز لقـــب البطولـــة اإلنكليزية. 
وحرمـــت الالعبـــة البالغة من العمـــر 23 عاما 
منافســـتها التـــي تكبرهـــا بـ14 عامـــا من أن 
تصبح أكبر العبة تحرز لقب ويمبلدون وأكبر 
العبـــة تحرز لقب بطولة كبرى منذ بدء تطبيق 

نظام االحتراف عام 1968.
وســـيعزز فيـــدرر في حـــال إحـــرازه لقب 
يخـــوض مباراتها  البطولـــة اإلنكليزية التي 
النهائية للمرة الحادية عشـــرة رقمه القياسي 
في عدد ألقاب البطوالت الكبرى ”غراند سالم“ 
البالغ 18 حاليا، وتثبيـــت مكانته كأحد أعظم 

الالعبين في تاريخ كرة المضرب.

فرصة مع التاريخ

يدخـــل فيـــدرر المصنـــف ثالثـــا الملعب 
الرئيســـي لنـــادي عمـــوم إنكلتـــرا لمواجهة 
الكرواتي المصنف ســـابعا، وهـــو على عتبة 
إتمام عامه السادس والثالثين ويقدم مستوى 
ال يعـــرف فيه معنى للتقدم بالســـن، ال ســـيما 
على مالعـــب البطولة اإلنكليزيـــة األحب إلى 
قلبه، حيث لم يخســـر بعد خالل هذه الســـنة 

أّي مجموعة.
ويســـعى فيدرر إلى إحراز لقب ويمبلدون 
للمـــرة األولـــى منـــذ 2012، علما وأنه خســـر 
مباراتيـــن نهائيتين عامـــي 2014 و2015 أمام 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش الذي خرج من 

ربع النهائي هذه السنة.
وبلغ السويســـري النهائي بفوزه الجمعة 
الماضـــي في نصـــف النهائي على التشـــيكي 
توماس برديتش 6-7 (4-7)، 6-7 (4-7)، و6-4، 
ليالقي سيليتش (28 عاما) الذي كان قد سبقه 
إلى النهائي بفوزه على األميركي سام كويري 
7-6 (8-6)، 4-6، 6-7 (3-7)، و5-7. وســـيكون 
فيدرر أكبر العب يخـــوض النهائي اإلنكليزي 

منذ األســـترالي كين روزوول عام 1974، عندما 
كان في التاســـعة والثالثين من العمر، وخسر 

أمام األميركي جيمي كونورز.
وقال فيـــدرر بعد خوضه نصـــف النهائي 
الـ42 له فـــي البطوالت الكبرى ”أشـــعر بفخر 
كبير لبلـــوغ النهائـــي واللعب علـــى الملعب 

الرئيسي مرة أخرى“.
وأشـــار السويســـري عقب تأهلـــه إلى أنه 
يعجز تقريبا عن تصديق هذا األمر حتى اآلن. 
وقال ”أشـــعر بالتميز كوني تأهلت إلى نهائي 
آخر في مسيرتي. أنا أعجز تقريبا عن تصديق 

تحقيقي لهذا األمر مجددا“.
وأوضح فيدرر، الذي سيبحث عن التتويج 
بلقبـــه الثامـــن في هـــذه البطولة والــــ19 في 
بطـــوالت الغراند ســـالم، أن مـــا يحتاجه في 
الوقت الحالـــي هو ”الراحـــة واللعب بأفضل 

طريقة ممكنة“ في النهائي.
وقـــال الالعب المخضـــرم (35 عامـــا) إنه 
يعرف الكثير عن منافسه في النهائي الكرواتي 
مارين ســـيليتش وأنه ”ســـعيد“ بوصوله إلى 
النهائـــي األول له في ويمبلـــدون والثاني في 

بطوالت الغراند سالم.
وعـــاد فيدرر بالذاكرة إلى مباراة 2014 بين 
الالعبين في بطولة أميـــركا المفتوحة عندما 
فاز ســـيليتش بها قبل أن يواصل مسيرته في 
البطولة ويتّوج بلقبها، مشيرا إلى أنه يتمنى 
”أال يقدم نفس المســـتوى الجّيـــد“ الذي قدمه 

خالل تلك المواجهة.
وبتأهلـــه إلـــى النهائـــي بات فيـــدرر أكبر 
الالعبين ســـنا الـــذي يحقق هـــذا اإلنجاز في 
البطولـــة البريطانيـــة منذ العـــام 1974 عندما 
للمبـــاراة  روزوول  كيـــن  األســـترالي  تأهـــل 
النهائية وعمره 39 عاما، وقال في هذا الصدد 

”هذا األمر يعني الكثير بالنسبة إلّي“.
بيـــت  األميركـــي  مـــع  فيـــدرر  ويتشـــارك 
ســـامبراس في إحـــراز لقب ويمبلدون ســـبع 
مـــرات بعد اعتماد نظـــام االحتراف عام 1968. 
ويضاف إليهما البريطاني وليام رنشـــو الذي 
أحرز ســـبعة ألقاب بيـــن1881 و1889 قبل بدء 

حقبة االحتراف.
ويأتـــي بلوغ فيـــدرر النهائي بعد موســـم 
أعاد فيه التذكير بالمســـتوى الذي كان يقدمه 
قبـــل أعوام، وأتاح لـــه الهيمنة على البطوالت 
الكبرى وصدارة التصنيـــف العالمي لالعبين 
المحترفيـــن. وشـــكل أداء السويســـري هـــذا 
الموســـم نوعا من المفاجأة، إذ أنه توقف عن 
اللعب بعد خســـارته نصف نهائي ويمبلدون 

2016 أمـــام الكندي ميلوش راونيتش بســـبب 
معاناته من إصابـــة في الركبة وعاد مع بداية 

موسم 2017.
وقدم السويســـري هذه السنة أداء تصعب 
مطابقتـــه وكان أكثـــر ثباتـــا مـــن غيـــره من 
المصنفين البارزين. فقد تمكن من إحراز لقب 
بطولة أســـتراليا المفتوحـــة، أولى البطوالت 
األربع الكبرى، ودورتـــي إنديان ويلز وميامي 
األميركيتين للماســـترز إضافة إلى لقب دورة 
هالـــه األلمانيـــة على المالعب العشـــبية. لكن 
السويســـري خلد أيضا إلى فترة راحة طويلة 
غـــاب خاللها عـــن كل الـــدورات المقامة على 
المالعـــب الترابيـــة وأبرزهـــا بطولة فرنســـا 

المفتوحة.
وعـــن كل ذلك قـــال فيـــدرر ”أنـــا متفاجئ 
جـــدا (بإحراز ألقاب) أســـتراليا وإنديان ويلز 
وميامـــي (…) كنـــت آمل في أن أتمتـــع بلياقة 

جديدة عندما يبدأ موسم الدورات العشبية“.
وخسر فيدرر مباراته األولى على المالعب 
العشـــبية في دورة شـــتوتغارت أمام األلماني 

طومي هاس، إال أنه فاز في 11 مباراة متتالية 
منذ ذلـــك الحين. وفي مجمـــوع مبارياته هذه 
الســـنة فاز السويســـري في 31 مباراة وخسر 

اثنتين فقط.
األربعـــة  الثالثـــة أو  وأضـــاف ”األشـــهر 
(األولى من الســـنة) كانت عبارة عن حلم فعال. 
هذا أمر كنت أعمل لبلوغه، لكي أكون في لياقة 
جيدة خالل ويمبلدون. أنا سعيد ألن ذلك يأتي 

بثماره حاليا“.

منافس شرس

فيدرر ســـيجد نفســـه فـــي النهائـــي أمام 
منافس شـــرس ممثال في الكرواتي ســـيلتيش 
الذي يخوض النهائي الثاني له في البطوالت 
الكبرى علما وأنه أحرز لقب بطولة فالشـــينغ 

ميدوز األميركية عام 2014.
وخاض الالعبان سبع مباريات حتى اآلن، 
فاز فيدرر في ست منها وخسر مرة واحدة في 
نصف نهائي فالشينغ ميدوز 2014، عندما فاز 

ســـيليتش بثالث مجموعـــات نظيفة ويواصل 
مسيرته حتى اللقب.

كمـــا التقـــى الالعبـــان فـــي ربـــع نهائي 
ويمبلدون 2016 في مباراة صعبة لم يحسمها 
فيدرر ســـوى في خمس مجموعات (استغرقت 
ثالث ساعات و17 دقيقة)، بعدما تقدم سيليتش 
بمجموعتين مقابل ال شـــيء، وأتيحت له ثالث 
فرص لحســـم المباراة في المجموعة الرابعة 
التـــي انتهـــت لصالـــح فيـــدرر 6-7 (9-11 في 

الشوط الحاسم).
وقـــال ســـيليتش إن الملعـــب الرئيســـي 
لويمبلـــدون ”هو المكان الذي يقدم فيه روجيه 
أفضـــل كرة مضـــرب لديه. لكن قبـــل عام كنت 
على بعد نقطة مـــن الفوز عليه. أؤمن بفرصي 

وقدراتي على الفوز“.
ويملك سيليتش مفاتيح قد تصّعب المهمة 
على فيـــدرر منها إرســـاله القـــوي (يحقق ما 
معدله 22 إرســـاال ساحقا في المباراة)، إضافة 
إلـــى رده القـــوي للكرة والـــذي غالبا ما يكون 

طويل وعميقا.

رياضة

فيدرر أمام فرصة تدوين اسمه بطال للمالعب العشبية في ويمبلدون

موغوروزا بطلة للسيدات وتضع حدا لسيطرة عائلة ويليامز

} عادت الصفقات المدوية لتضرب من 
جديد في سماء سوق االنتقاالت الصيفية 

في الدوري اإليطالي، وعادت ربما نكهة 
التنافس المحموم بين ”األندية الكبرى“ في 
الكالشيو، وعاد ميالن ليؤكد أنه بات جاهزا 

كي يعّدل موازين القوى بعد أن تسيدت 
”السيدة العجوز“ المشهد الكروي طيلة 

السنوات األخيرة.
كل هذه األمور عادت بعد أن غادر 

المدافع الدولي الصلب ليوناردو بونوشي 
يوفنتوس ليتعاقد مع الميالن إلى غاية 

عام 2022، لتكون بذلك صفقة الموسم بعد 
أن خّير هذا الدولي اإليطالي السباحة ضد 

التيار واالنتقال من فريق بسط هيمنته 
ونفوذه إلى فريق آخر ترنح كثيرا لسنوات 

عديدة قبل أن يبدأ حملة استعادة أمجاد 
الماضي.

هذه الصفقة بقدر ما أسعدت عشاق 
وأحباء الميالن الذين يحلمون مجددا بعودة 

فريقهم إلى الواجهة األمامية في إيطاليا 
وأوروبا بعد سنوات عجاف، بقدر ما 

خّلفت الحسرة واالستياء في قلوب محبي 
”البيانكونيري“ بعد أن خذلهم العب كان 

يعتبر من أبرز ركائز الفريق طيلة المواسم 
األخيرة، إذ فّضل التحول إلى معسكر 

”الغريم األزلي“.
لكن ما الذي جعل بونوتشي يختار 

السيدة العجوز ويفضل  الخروج من ”نعيم“ 
خوض تجربة محفوفة بالمخاطر ومجهولة 

العواقب؟
اإلجابة ربما تبدو لدى أغلب العارفين 
بخبايا األمور وكواليس اليوفي مكشوفة، 

فببساطة لم يعد بونوتشي قادرا على 
االستمرار طويال في معسكر يوفنتوس، إذ 
فقد لذة اللعب ومتعة البقاء مع الفريق بعد 

األحداث التي مّر بها هذا الموسم.

فبونوتشي بدأ يشعر أنه لن يكون 
مرتاحا مستقبال مع اليوفي خاصة وأن 
عالقته مع المدرب ماسيميليانو أليغري 
سادها الكثير من الفتور والتوتر، وربما 
يتذكر أحباء النادي ما حصل خالل شهر 
فبراير الماضي عشية مباراة اليوفي ضد 

بورتو ضمن منافسات دوري األبطال عندما 
قرر أليغري إعفاء الالعب من التحول مع 

الفريق إلى البرتغال لخوض المباراة، 
حينها أشارت وسائل اإلعالم اإليطالية 

إلى أن السبب في ذلك ليس فنيا وإنما كان 
إجراء تأديبيا بعد المشاجرة التي حصلت 

بين الطرفين في أعقاب مباراة اليوفي 
محليا ضد باليرمو.

بعد تلك الواقعة تدخلت إدارة النادي 
وحاولت إذابة الجليد في عالقة المدرب 

والالعب، وفعال نجحت في ذلك ليعود 
بونوتشي للظهور سريعا في مباريات 

الفريق ويشارك باستمرار في أغلب 
منافسات نهاية الموسم الماضي، بل وساهم 
في وصول اليوفي إلى المباراة النهائية من 

دوري األبطال.
وفي تلك الفترة من الموسم كان الجميع 

في النادي يأمل بكسر النحس الذي رافق 
الفريق في عدة أدوار نهائية، ورغم أن 

الطرف المنافس في النهائي كان ريال مدريد 
القوي إال أن روح التفاؤل سادت المعسكر 

اإليطالي إلى غاية فترة االستراحة بين 
الشوطين، ففي تلك الدقائق المعدودة تغير 

كل شيء وسادت الفوضى والتوتر داخل 
حجرات المالبس، وكان بونوتشي بطلها.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت مباشرة 

بعد اللقاء النهائي الذي حسمه الفريق 
اإلسباني برباعية كاملة، حصلت مشاجرة 

قوية بين بونوتشي وزميله في الدفاع 
بارزالي والسبب في ذلك أن بونوتشي اتهم 

زميله بالتسبب في قبول الفريق للهدف 
األول، حينها تدخل بعض الالعبين وكذلك 

المدرب، لكن بونوتشي فقد تركيزه وهدوءه 
ليصّب جام غضبه بعد ذلك على األرجنتيني 

باولو ديباال إلى درجة أنه وّجه له صفعة 

ألن المدافع لم يكن راضيا بالمرة على أداء 
النجم األرجنتيني.

وربما كل من تابع تلك المباراة النهائية 
سيتذكر بال شك كيف انهار الفريق اإليطالي 
خالل الشوط الثاني بعد أداء رائع في الفترة 

األولى، والسبب في ذلك ما حصل داخل 
حجرات المالبس حسب وسائل اإلعالم 

اإليطالية.
منذ تلك الحادثة أدرك بونوتشي أنه 

لم يعد بمقدوره المواصلة مع الفريق، فّكر 
وقّدر ثم قّرر الخروج وخوض تجربة جديدة 

بعد سنوات طويلة مع السيدة العجوز، 
وفعال بدأ الحديث عن رحيله المرتقب إلى 

برشلونة أو إلى فريق إنكليزي، قبل أن يتم 
اإلعالن منذ يومين عن الخبر الذي زلزل 

أركان اليوفي.
فبونوتشي قرر البقاء في إيطاليا بناء 

على طلب عائلته لكنه حّول وجهته نحو 
معسكر ميالن ليسير تبعا لذلك على منوال 

بعض النجوم القدامى مثل روبيرتو بادجيو 
وفيليبو إينزاغي وفابيو كابيلو وباولو 

روسي، حيث قرر هؤالء الرحيل من اليوفي 
صوب الميالن.

رحل بونوتشي دون رجعة إلى اليوفي 
ألنه يعلم جيدا أنه لن يجد صكوك الغفران 
لدى أحباء النادي، فهو اآلن العب مخادع 
و“غّدار“، يعلم أيضا أن عمره ال يسمح له 

بخوض تجربة قوية في المستقبل فهو 
حاليا تجاوز سن الثالثين، واألكثر من ذلك 
أن المدافع الصلب والقوي يدرك جيدا أنه 

وجه صفعة قوية للغاية لكل أحباء ومسّيري 
السيدة العجوز.. صفعة وطأتها أقوى بكثير 

قياسا بتلك الصفعة التي وجها لزميله 
السابق ديباال.

رحل بونوتشي عن اليوفي ألنه وجد 
ضمانات قوية من قبل المّالك الجدد للميالن، 

فربما تلك الكأس الغالية في مسابقة دوري 
األبطال التي ضاعت منه في مناسبتين مع 

اليوفي قد يرتوي منها مع الميالن المتأهب 
للعودة بقوة كبيرة محليا وأوروبيا خالل 

المواسم القليلة المقبلة.

البريميرليغ يغري الفراعنة بعد انتقال حجازيبونوتشي.. صفعة واحدة لليوفي ال تكفي

} القاهــرة - التحـــق مدافـــع فريـــق األهلـــي 
والمنتخب المصري أحمد حجازي بمواطنيه 
المحترفيـــن في الـــدوري اإلنكليـــزي الممتاز 
محمـــد النني ومحمد صالح ورمضان صبحي 
بعـــد حصوله على موافقـــة ناديه على خوض 
تجربة االحتراف على سبيل اإلعارة (6 أشهر).
وبـــات حجازي (26 عاما) الالعب المصري 
الرابع الذي يظهر في الموسم المقبل بالدوري 
اإلنكليـــزي عبـــر فريـــق وســـت بروميتش في 
صفقة مـــن المنتظر أن توفـــر لخزينة النادي 
األهلي نحـــو مليون دوالر مـــع أحقية النادي 

اإلنكليزي في شراء الالعب بصورة نهائية.
وأوضح مصـــدر داخل األهلـــي لـ“العرب“ 
أن حجـــازي أعرب عن رغبته في الرحيل حيث 
تناقش مع مدربه حســـام البدري حول تطلعه 
لالحتـــراف الخارجي فـــي ما لم يبـــد البدري 
موافقتـــه في البداية معلال ذلك بحاجة الفريق 
لجهوده، ومع وصـــول العرض اإلنكليزي إلى 
مراحل الحسم تمســـك الالعب بالرحيل ونقل 
رغبته إلى رئيس النادي األهلي محمود طاهر.

وأكد طاهر موافقته، بعد استشارة الجهاز 
الفني، على ضـــرورة إتمام الصفقة خصوصا 

وأن الالعب أبدى رغبة ملحة في المغادرة.
وقبـــل أقل من شـــهر ســـبق حجـــازي إلى 
إنكلتـــرا مواطنه صالح الـــذي تعاقد مع نادي 
ليفربـــول قادما من رومـــا اإليطالي، باإلضافة 
إلى الثنائي محمد النني المحترف في صفوف 

أرسنال ورمضان صبحي بستوك سيتي.
ويعتبر خروج 4 العبين لالحتراف في أحد 
أكبـــر وأقدم الدوريات العالميـــة خطوة جيدة 
تصب في صالح الكرة المصرية، فضال عن أن 
ذلـــك يذكي رغبة أغلب العبي الدوري المصري 

في االحتراف بالخارج.
وانتابـــت عددا كبيـــرا من العبـــي األهلي 
والزمالـــك رغبـــة ملحـــة فـــي خـــوض تجربة 
االحتـــراف منهـــم الثنائـــي مصطفـــى فتحي 
ومحمود عبدالمنعم في الزمالك واللذان رحال 
إلى الســـعودية إضافة إلى الحـــارس الدولي 

عصام الحضري من وادي دجلة.
وبخـــالف أحمد حجازي، تســـيطر الرغبة 
نفســـها على زمالئه في الفريق وخاصة مؤمن 
زكريـــا ومحمد هانـــي اللذين تلقيـــا عرضين 

خليجيين.

تحدي التاريخ

وجهة مطلوبة

املوعد مــــــع التتويج ال يفرضه إال املجاهدون املغمورون الذين تســــــتهويهم فنون لعبة الكرة 
الصفراء ودروبها. السويســــــري روجيه فيدرر واحد من هــــــؤالء، وهو يضرب موعدا اليوم 
األحد مع نهائي بطولة وميبلدون للمرة احلادية عشــــــرة ســــــعيا للتتويج بلقبه الثامن وإعالن 

نفسه بطال بال منازع.

عماد أنور

لق مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} القاهــرة - ال يـــكاد يخلو شـــارع في مصر 
هذه األيام من عربات خشبية صغيرة محّملة 
بأكوام من التين الشوكي ألنه يروي العطش، 
فهـــو فاكهة صيفيـــة تتميز بمذاقهـــا الطيب 

وتنمو في البلدان ذات الطقس الحار.
ويقـــف بائـــع التين الشـــوكي بمالبســـه 
البســـيطة ومعه أدواته وهـــي الملقاط الذي 
ينظف به يديه من شـــوك التين الذي ينغرس 
بهمـــا، ودلـــو به مـــاء يرمي فيـــه الثمرة قبل 
تقشيرها حتى تلين ويقل شوكها، ثم السكين 

الصغير الذي سيقّشر به الثمرة.
وقال حسين مصطفى شاب في العشرين 
مـــن العمر يقـــف ليبيع التين الشـــوكي على 
عربته بأحد شـــوارع وســـط القاهـــرة ”جئت 
من محافظـــة المنيا (جنوب مصر) باحثا عن 
عمل أجني منه بعض المال ألســـاعد عائلتي 
الفقيرة خالل اإلجازة الصيفية، واقترح عليَّ 
أحد األصدقاء بيع التين الشـــوكي الذي يأتي 

من الفالحين في الصباح الباكر ألبيعه“.
أن ”الفقير  وأوضح مصطفى لـ”العـــرب“ 
والغنـــّي كالهمـــا يقبل علـــى هـــذه الفاكهة، 
ففـــي كثير من األحيان تتوقف ســـيارة فارهة 
أمام عربتـــي الخشـــبية المتواضعة ويطلب 
صاحبها عددا من ثمار التين، فأنزع قشـــرها 
عنهـــا وأقدمهـــا لـــه فـــي أطبـــاق نظيفة من 
البالســـتيك، وأحرص دائما على أن ال تلمس 
يداي الثمار حتى يطمئن الزبون إلى أنه يأكل 
شيئا نظيفا، ولهذا أرتدي قفازا بشكل دائم“.

وأكد أنه على الرغم من أنه ال يصيح على 
بضاعته وال يمتلك عبـــارات أو جمال مميزة، 
فإن من العـــادات الموروثة لدى بائعي التين 
الشـــوكي المصرييـــن النداء علـــى البضاعة 
بجمل وكلمـــات ُمنّغمة على شـــاكلة  ”تعالى 
(الذي يحمل  أو ”التين الُمســـّكر“  للمعســـل“ 

طعم الُسّكر)، لجذب انتباه الزبون.
ووجـــد البعض من الســـوريين المقيمين 
بمصر في بيع التين الشوكي مصدرا للرزق، 
وألنـــه معروف عنهم دائما إجـــادة فن عرض 
وتســـويق بضاعتهـــم فقد حرص الســـوري 
أبوفـــواز علـــى تقشـــير ثمار التيـــن ورّصها 
في أطباق من البالســـتيك، مع تقديم شـــوكة 
طعام للزبون ليأكل بهـــا التين ومعها منديل 
ورقـــي، ويحرص على عدم إضافـــة أّي زيادة 
في الســـعر، األمر الذي جـــذب إليه الكثير من 

الزبائن.
وقال أبوفواز لـ”العرب“، ”أكسب جيدا من 
بيع التين الشوكي، وأصبح لي زبائني الذين 
يأتون لـــي خصيصا من أماكـــن بعيدة، وفي 
الجّو الحار أثنـــاء النهار أجلب قوالب الثلج 
وأكسرها إلى مكعبات صغيرة وأضيفها إلى 
ثمار التين بعد تقشـــيرها حتى تصبح باردة 

فيأكل منها الزبون عددا أكبر“.
وانتشرت على موقع يوتيوب طرق عديدة 
لتقشـــير التين الشـــوكي، وأهمها وأشهرها 
قطـــع الرأس بالســـكين، ثم شـــق الثمرة إلى 
نصفيـــن ومن ثـــم يســـهل نزع قشـــرتها عن 
جانبيها، وألن أشـــواكها حـــادة ومؤلمة جدا 
فإن البعض يســـتخدمون أشـــجارها كسياج 
يحيطون به منازلهـــم وحدائقهم لمنع دخول 

الغربـــاء إليها، ويصل ارتفاع شـــجرة التين 
الشوكي إلى أكثر من مترين.

وقالت ليندا جاد الحق استشارية التغذية 
العالجية إن التين الشوكي من الثمار المفيدة 
للصحة ويوّفر للجسم الكثير من الفيتامينات 

والمعادن واأللياف ومضادات األكســـدة التي 
تمنع اإلصابة بالسرطان.

 ولفتت إلى أن هذه الثمرة قليلة الُسعرات 
الحراريـــة، مـــا يجعلهـــا مناســـبة للراغبين 
في ممارســـة الحميـــة الغذائية، كمـــا أثبتت 

الدراســـات الطبية فائدتها في إذابة الدهون 
وهي تعطي إحساسا بالشبع.

أن ”ثمـــار التيـــن  وأضافـــت لـ”العـــرب“ 
غنية بفيتامين ج المفيـــد في عملية التمثيل 

الحيوي للجسم“.

مصريون يقاومون العطش وارتفاع األسعار بالتين الشوكي

} بيــروت - قـــال رامـــي النمـــر صاحب دار 
النمـــر الثقافية في بيروت ”كـــي يبقى تراثنا 
وحضارتنا الشـــرقية اإلســـالمية راسخين في 
ذاكرة أبنائنا أنشأت هذه الدار وافتتحت ذلك 
المعرض“، بهـــذه العبارات لخـــص هدفه من 
معرض ”ِمـــداد: فن الخط العربـــي في الحياة 

العامة والخاصة“.
والمصرفـــي  األعمـــال  رجـــل  وأضـــاف 
الفلســـطيني المقيم في بيروت منذ والدته أن 
مشـــروع عائلته ســـعى إلى الحفاظ على تراث 
المنطقـــة الثقافي وإرثها الحضاري بما يمّثله 

من تعايش بين جميع األديان والطوائف.
وأوضح النمر أن جميع مقتنيات المعرض 

اشتراها من عدة دول ومصادر.
 وقـــال ”يضم المعـــرض مخطوطات تعود 
إلـــى البدايات األولى للخـــط العربي وأقدم ما 
عندي يعـــود إلى القـــرن الثامـــن الميالدي“. 
ولفت إلى أن ”أقـــدم خط عربي هو الحجازي، 

لكنه غير موجود فـــي المجموعة المعروضة، 
كما توجد نماذج مـــن الخطوط المكتوبة على 
الجلد ومن جميع المناطق العربية“. وأشـــار 
إلى أن معـــرض ”ِمداد: فن الخـــط العربي في 
الحيـــاة العامـــة والخاصة“ يضـــم نماذج من 
مراحل تطور الخط عبر الزمن من الجلد حتى 

الورقيات.
وقال النمر عن هـــذه النماذج ”لدينا الخط 
الكوفـــي والمدرســـة الحديثة للخـــط الكوفي، 
كذلك الخط الريحانـــي والمملوكي، الثلث، ثم 
العثماني، ثم الفارسي، وهنالك المغولي الذي 

شاع في الهند و الصين“.
وأضـــاف ”لدينـــا كذلـــك إنجيـــل مملوكي 
(األناجيـــل األربعـــة) مـــدّون بالخـــط العربي 
ولدينا كتـــب دينية مســـيحية مكتوبة بالخط 
العربـــي، وهـــذه الكتـــب أنجزهـــا حرفيـــون 
مســـلمون ومســـيحيون فـــي مصـــر ولبنـــان 
وسوريا والعراق، وهي اللغة التي استخدمها 

المسيحيون في المنطقة على نطاق واسع في 
القرن التاسع للميالد“.

والالفـــت في هذا المعرض هـــو احتواؤه 
علـــى مصحف نـــادر كتبه شـــاب أفريقي، منذ 

عصر العبودية. 
وتختبئ داخل هذا المعرض قصص كثيرة 
وتاريخ طويل، فلـــكل مخطوطة حكاية وزمن، 
لكن أبـــرز ما ُيمكن استشـــفافه منـــه هو ذلك 
التعايش الروحي الديني المشـــترك الذي كان 
ســـائدا في تلك العصور قبـــل أن يدخل الدمار 

الثقافي والحربي والبشري إلى بالد الشرق.
وأوضـــح النمـــر أن الهدف الرئيســـي من 
المعـــرض، هو مخاطبة فئة الشـــباب تحديدا 
وإظهار فلســـفة الخط وجمالياته، مشـــير إلى 
أنه نّظم الكثير من المحاضرات واســـتضاف 
كبار الخطاطين، ونّظـــم كذلك ورش عمل عن 

الخـــط العربي وفنونه لألطفال لترســـيخ 
ذاكرتنا التاريخية الشرقية في عقولهم.

معرض يوثق تاريخ الخط العربي بإمضاء ثري لبناني

تشهد الشوارع املصرية انتشارا لعربات بيع ثمرة التني الشوكي املعروفة بخصائصها 
الغذائية التي تطفئ الظمأ، ومع موجات احلّر التي اجتاحت البالد يقبل عليها املصريون 

أغنياء وفقراء إلرواء عطشهم.

األكل حتى االرتواء

} من بـــني تقاليد الصحافة الهندية ما يفيد 
كثيـــرا على صعيـــد تعزيز الثقافـــة الوطنية 
وتعريف األجيال اجلديدة بالراحلني الرموز 
مـــن زعماء البالد ومفكريها  الذين أســـهموا 
إيجابـــا في احلياة العامة وفي إغناء التراث 
الثقافـــي وتعزيـــز االســـتقالل الوطني. ففي 
مناسبة ذكري أّي راحل مرموق تبادر الدولة 
إلى نشـــر مادة على شـــكل إعالن ذي حروف 
كبيرة مـــع صورتني واحدة كبيـــرة ومنتقاة 
”بورتريـــه“ ُتعـــرض علـــى طريقـــة أن ”املرء 
مخبوء وراء عينيـــه“، والثانية عفوية تعبر 

عن مجال عمل الشخصية وحقل عطائها!
تســـتحق.  مبـــا  شـــخصية  كل  حتظـــى 
فالذكـــرى ليســـت لزعيـــم أوحـــد. فـــي املرة 
األخيـــرة طالعت مـــادة التذكيـــر برجل حكم 
لفترة قصيرة وتوفـــي في يناير 1966. وجاء 
فـــي التلخيص الذي يـــراد لألجيال اجلديدة 
أن تعلمـــه أن الل بهـــادور شاســـتري ”كان 
واحدا مـــن أعظم الرجال الذيـــن تركوا أثرا 
ال ميحى في حياتنا اجلماعية. فإســـهاماته 
على صعيد شـــؤوننا العامة كانت فريدة في 
أمناطها وأقرب كثيرا في تدفقها اإلنســـاني 
إلى حياة املواطن الهندي البســـيط. لذا فإن 
الهنـــود كانوا يرون فـــي الرجل واحدا منهم 
وإليهم، يشاركهم في قيم التواضع واملثابرة 
والُزهد ويتشابه معهم في ذهنيتهم التلقائية 
وفـــي طريقـــة التفكير، ويشـــاطرهم األماني 
والطموحـــات، حتى أننا نحـــن الهنود لم نر 
في إجنازات الرجـــل مجرد عالئم وجناحات 
خاصـــة تتعلـــق بشـــخص بعينه؛ بقـــدر ما 
رأيناها من خالله إجنازات تعكس الســـمات 

العامة للمجتمع الهندي!“.
بعـــد هذا االختـــزال األدبي ملآثـــر الرجل 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة؛ يكـــون التنويه 
إلـــى املوقـــف الوطنـــي في احلرب والســـلم 
”حتت قيادة شاستري واجهت الهند وصّدْت 
الهجوم الباكستاني عليها في العام 1965. لم 
يكن ذلك مبعث اعتزاز لـــه وللجيش الهندي 
وحســـب، وإمنا موضع فخر لكل مواطن من 
بالدنا. فقد قاتلنـــا وربحنا على النحو الذي 
يعـــّزز احترامنا ألنفســـنا، ويحقق لشـــعبنا 
الزهـــو الوطني العام. ومن خـــالل أداء قوة 
الدفـــاع الهندية مبهارة تدعـــو إلى اإلعجاب 
ظلت األمة مدينة حلنكة وشـــجاعة شاستري 
الذي ســـيظل الشـــعب يتذكره في قادم األيام 

خلدماته العامة ولقلبه الكبير!“.
تلـــك منهجيـــة رصينة الســـتذكار الذين 
أعطوا بنـزاهة وشـــجاعة وشـــرف في مجال 
اخلدمة العامة، وعدم إنكار أعمالهم اجلليلة 
في بلد يسمم أصوليو األديان مناخاته. ذلك 
لكـــي يتحاشـــى الالحقون، احلط من شـــأن 
الســـابقني وتأثيـــم كل أعمالهـــم على طريقة 
اإلخـــوان التي لم تر مـــن غيرها فعال حميدا 
وال رجال جليال في مصر خالل ســـتني عاما. 
وترفض االعتراف للســـابقني بـــأّي فضل أو 

بأّي موقف ولو دفاعا عن كرامة الوطن!

صباح العرب

األوفياء يستذكرون 
رموزهم

} دودومــا (تنزانيا) - أعلنـــت منظمة أميركية 
لحماية القطط البرية أنها فوجئت بصور لبؤة 
وهي ترضع نمرا صغيرا في محمية بتنزانيا.

وتظهـــر الصـــور اللبؤة وعمرهـــا 5 أعوام 
وهـــي ترضع شـــبل نمر يقـــدر عمـــره بثالثة 
أســـابيع، وفقـــا لمنظمـــة بانثيـــرا، المعنيـــة 

بالحفاظ على القطط البرية.
وقالـــت المنظمة في بيـــان صحافي إنه تم 
توثيق حـــاالت رضاعة وتبّن مـــن نفس النوع 
بين القطط البرية والحيوانات البرية األخرى، 
إال أن حـــاالت الرضاعة والتبني بين حيوانات 
من نوع آخر هي أمر غير معتاد للغاية. وقالوا 
إن هـــذا هو أول دليل يشـــاهدونه على إرضاع 

لبؤة لشبل نمر.
وقال ليـــوك هنتر، رئيس منظمـــة بانثيرا 
”هذه حالـــة فريدة حقـــا.. ال أعـــرف مثاال آخر 
للتبنـــي بين األنـــواع أو الرعاية مثل هذا بين 

القطط الكبيرة في البرية“.
وتابع أن اللبؤة أنجبت مؤخرا أشباال مما 
جعلها ”مســـتعدة من الناحية الفسيولوجية“ 
لرعاية القطط الصغيرة. وشبل النمر بالضبط 

تقريبا في سن أشبالها ومشابه جسديا لهم.
وأضاف هنتر أنه على الرغم من أن اللبؤة 
األم ”غمرها دافع األمومة القوي“، فإن ســـبب 
قيامها بإرضاع شـــبل النمـــر ال يزال غامضا. 
وقال إنه من الممكن أن تكون قد فقدت أشبالها، 
ووجدت شبل النمر وهي في حالتها المفجعة.

لبؤة تعوض فقدان 
أشبالها بإرضاع نمر

نجوى درديري

ف ش ة }الالقاقا

ن
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م.

تصويـــر  جلســـة  أثـــارت   - واشــنطن   {
لعارضة األزياء األميركية فلســـطينية األصل 
جيجـــي حديد وصديقها المغنـــي اإلنكليزي 
الباكســـتاني األصـــل زين مالـــك على غالف 
مجلـــة فـــوغ جـــدال واســـعا بعـــد أن قالـــت 
المجلة إن كليهما يتبنى ”الهوية الجنســـية 
المختلطة“ عدم وجود هوية محددة من حيث 

النوع أكان ذكرا أم أنثى.

ونشرت فوغ حوارا بين االثنين تقول فيه 
حديد لمالك ”إنني أتســـوق بمالبس خزانتك 
(مالبـــس الرجال) في جميـــع األوقات، أليس 

كذلك؟“.
ورد مالـــك، البالغ من العمر 24 عاما، بعد 
ذلـــك بالقول إنه اســـتعار قميصـــا منها من 
تصميم آنا ســـوي، مضيفـــا ”إنني أحب هذا 
القميص، وهو ضيق على جســـمي، ما األمر؟ 

ال يهـــم إذا كان (القميـــص) مصنوعا 
لفتاة أم ال“.

ووافقـــت حديد، البالغة من العمر 22 
عاما، رأي مالك، وقالت ”بكل تأكيد، األمر ال 
يتعلق بالنوع (الذكر أم أنثى). األمر يتعلق 
باألشكال، وما الذي تشعر أنه يناسبك في 
هـــذا األمر لترتديـــه“. وأضافت ”وعلى كل 

حال، فإنه من الممتع تجربة ذلك“.

جيجي حديد تتسوق من خزانة حبيبها
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