
} بغــداد - قالت أوســـاط عراقيـــة مّطلعة إن 
الواليـــات المتحـــدة تمـــارس ضغوطـــا على 
مســـعود البارزانـــي رئيـــس إقليم كردســـتان 
العراق لتأجيل موعد االستفتاء المتوقع خالل 
ســـبتمبر القادم إلى موعد آخـــر، خوفا من أن 
يفجر إجراؤه التحالفات الهشـــة التي تقيمها 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب فـــي المنطقة 

المحيطة باألكراد.
وكشف مصدر من الدائرة المحيطة برئيس 
أن  الوزراء العراقي  حيدر العبادي لـ“العرب“ 
األخير حصل على تطمينات أميركية بالضغط 
علـــى البارزانـــي لتأجيـــل الموعـــد خوفا من 
تشـــتيت االهتمام بالحرب علـــى داعش، ودفع 
مختلـــف الفرقاء في المنطقة إلى التركيز على 
معارك توســـيع النفـــوذ بدل هزيمـــة التنظيم 

المتشدد.
وســـعى مســـؤول كردي عراقـــي كبير إلى 
تبديد المخاوف من أن استفتاء على استقالل 
إقليم كردســـتان العراق سيضر بالمعارك ضد 
داعش بعد أن قالت وزارة الخارجية األميركية 
إن التصويـــت المزمـــع إجـــراؤه ســـيصرف 
االنتباه عن ”أولويات أكثر أهمية“ مثل إلحاق 

الهزيمة بالدولة اإلسالمية.
وقال مســـرور البارزانـــي رئيس المجلس 
األمني لحكومة إقليم كردســـتان العراق وابن 
رئيـــس اإلقليم إن الحكومـــة ملتزمة بمكافحة 
”اإلرهاب بغض النظر عن العالقة السياســـية 

مع بغداد“.
واستشـــهد البارزانـــي بدور األكـــراد في 
قتال داعش. ويلعب األكراد دورا رئيســـيا في 
الحملة التي تدعمها الواليات المتحدة إللحاق 
الهزيمة بالتنظيم المتشـــدد الذي اجتاح ثلث 
العراق قبل ثالث سنوات ويسيطر أيضا على 

مناطق في سوريا.
ففي حين، قالت وزارة الخارجية األميركية 
إنهـــا تقـــدر ”التطلعات المشـــروعة“ لشـــعب 
كردستان العراق الشهر الماضي ذكرت أيضا 
أنها تؤيد ”عراقا موحدا واتحاديا ومســـتقرا 
وعّبـــرت عن قلقها للســـلطات  وديمقراطيـــا“ 

الكردية.
ويتزامـــن هذا الجـــدل مع انعقـــاد مؤتمر 
في واشـــنطن لبحث ملف اســـتفتاء استقالل 
كردســـتان عـــن العـــراق تحت عنـــوان ”إقليم 

كردســـتان.. حليـــف اســـتراتيجي ألميركا في 
محيـــط ســـاخن“. وتنظـــم المؤتمـــر صحيفة 
بالتعـــاون مع مؤسســـة  ”واشـــنطن تايمـــز“ 
كردســـتان 24 لألبحاث واإلعالم، وبمشـــاركة 
عدد من كبار المســـؤولين في إقليم كردستان، 
فضال عـــن أعضاء فـــي الكونغـــرس واإلعالم 

ومراكز األبحاث.
ويمكن أن يتحول استفتاء 25 سبتمبر إلى 
أزمة إقليمية وســـيضع ضغوطا على األرجح 
علـــى الوحـــدة االتحادية للعـــراق. وتعارض 
ســـوريا وتركيـــا وإيـــران، باعتبـــار أن الدول 
الثالث يقطنها عدد كبير من األكراد، استقالل 

إقليم كردستان في شمال العراق.
وعّبرت إيران مؤّخرا على لســـان مرشدها 
األعلـــى علـــي خامنئـــي عـــن رفضهـــا تنظيم 
اســـتفتاء على اســـتقالل كردســـتان العراق، 
لكّنها عمليا توكل مهّمة عرقلة انفصال اإلقليم 
إلى األحزاب الشـــيعية الممسكة بزمام الحكم 
فـــي العراق، وحتى لجهات كردية شـــريكة مع 

البارزاني في إدارة اإلقليم.
ويقـــول محللـــون عراقيـــون إن ميليشـــيا 
الحشـــد الشعبي التي ســـبق أن احتكت مرارا 
بالبيشـــمركة الكرديـــة، خاصة خـــالل معركة 
الموصل، على استعداد لخوض حرب من أجل 
منع اســـتقالل اإلقليم وخاصة نـــزوع قياداته 
إلى التوســـع والســـيطرة على أراض جديدة 

أغلبها مناطق نفطية مثل كركوك.
وتتوجس إيران، وكما تركيا، من أن يؤدي 
اســـتفاء أكـــراد العـــراق على االســـتقالل إلى 
تحريك مشـــاعر أكراد إيـــران وتركيا للمطالبة 
باالنفصال بشكل ديمقراطي أو االستمرار في 

المواجهة المسلحة.
وتبـــدو تركيـــا أعلى صوتا فـــي معارضة 
إنشـــاء دولة لألكراد في الشرق األوسط، ألّنها 
ســـتكون األكثر تضّررا منها وهي التي فشلت 
على مـــدار تاريخها المعاصر في اســـتيعاب 
أبنـــاء القوميـــة الكرديـــة داخـــل مجتمعهـــا 
وإقناعهم بالتعايش السلمي مع باقي أبنائه.

ورغـــم الخالف مـــع األتراك فـــي ملف دعم 
أكراد ســـوريا وتســـليحهم لقيـــادة المواجهة 
الميدانية مع داعش في الرقة، فإن المحللين ال 
يتوقعون أن تبادر واشنطن إلى إغضاب أنقرة 
واالصطدام معها في قضية االســـتفتاء، وأنها 
ستعمل على إدارة هذه الخالفات بشكل يحفظ 
اســـتمرار الحرب على اإلرهاب ويؤّجل حسم 
الصراعـــات العرقيـــة والطائفية إلـــى مرحلة 

الحقة.
ويســـعى األكراد إلى إقامة دولة مســـتقلة 
منذ نهاية الحـــرب العالمية األولى على األقل 
عندما قّســـمت القوى االســـتعمارية الشـــرق 

األوســـط لكّن أراضيهم قســـمت بيـــن العراق 
وسوريا وتركيا وإيران.

وعبـــرت ألمانيـــا بدورهـــا، وهـــي حليفة 
أوروبية رئيســـية ألكراد العراق، عن قلقها من 
أن االستفتاء قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في 

العراق.
وقال البارزاني ”المعارضون الذي يقولون 
إن هـــذا التوقيـــت ليـــس الوقت المناســـب.. 
سؤالي لهم متى يكون الوقت المناسب؟ عندما 
غـــزا تنظيـــم داعـــش مناطق العـــراق وهاجم 
كردستان، قيل لنا مرة أخرى هذا وقت الحرب 
وليس الوقت المناسب. اآلن داعش على وشك 

االنهيـــار وقيل لنـــا مجددا هذا ليـــس الوقت 
المناسب“.

وســـبق لوزير الخارجية األميركي ريكس 
تيلرســـون، في اتصـــال هاتفي نهاية الشـــهر 
الماضي برئيس الوزراء العراقي، أن جدد عدم 
تأييد واشـــنطن لالستفتاء في إقليم كردستان 

حول االنفصال.
وكان العبادي قد طالب البيشـــمركة بعدم 
التوســـع في المناطـــق التي تســـتعيدها من 
داعـــش، إال أن حكومة اإلقليـــم رفضت الطلب 
وردت علـــى دعوتـــه برفـــض أي تنـــازل عـــن 

المكاسب التي حققتها.
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صالح البيضاني

} صنعاء – قال خبراء عســـكريون إن معاودة 
الحوثيين إطالق الصواريخ باتجاه األراضي 
الســـعودية وتكثيـــف هجماتهم علـــى منطقة 
جـــازان فـــي الحـــدود الجنوبية للســـعودية 
يندرجـــان ضمـــن محاوالتهم إخفـــاء الهزيمة 
التـــي منوا بها فـــي منطقة مـــوزع غربي تعز 
نتيجة خســـارتهم لمعســـكر خالد بـــن الوليد 
االستراتيجي الذي يعد من أكبر قواعدهم على 

الساحل الغربي.
وأعلنت جماعة الحوثي السبت سيطرتها 
على العديد من المواقع العســـكرية السعودية 
جنوبـــي المملكـــة ”منهـــا معســـكر الجابري 
ومواقع الفريضة وملحمة والغاوية“، وفق ما 
زعمت وكالة ســـبأ الموالية لهم، وهي األنباء 
التـــي دأب المتمـــردون على نشـــرها عقب كل 
هزيمة يتعرضـــون لها بهدف رفـــع معنويات 

أنصارهم.
وجاءت تصريحـــات الحوثييـــن بعد أيام 
قليلة مـــن تأكيد مصادر عســـكرية ســـعودية 
مقتـــل ما يزيـــد عن 20 عنصرًا مـــن الحوثيين 
وإصابـــة آخرين وتدمير معاقل كانت تتحصن 
فيها الميليشـــيات، في عملية عسكرية نفذتها 
وحدات من الجيش الســـعودي فـــي ”جازان“ 
على مواقع تابعة للحوثيين والرئيس السابق 
علي عبدالله صالح في مديرية حرض اليمنية 

(9 كيلومترات جنوب جازان).
وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن الســـبت عن تعرض ميناء 
لالســـتهداف مـــن قبل الميليشـــيات  ”المخا“ 
الحوثيـــة بواســـطة ”قـــارب مســـّير مفخـــخ 

بالمتفجرات“.
واعتبـــر مراقبون التصعيـــد الحوثي بأنه 
محاولـــة للضغط على التحالـــف العربي بغية 
عرقلة أّي عملية مرتقبة باتجاه ميناء الحديدة 
الذي بـــات الطريق إليه ســـالكا مـــن الناحية 

السياسية والعسكرية.
لـ“العـــرب“  عســـكريون  خبـــراء  وأشـــار 
إلـــى أن تحرير معســـكر خالد بـــن الوليد يعد 
بمثابـــة تحّول نوعي فـــي موازين القوى على 
األرض ســـيزيد من تخبط الحوثيين ويجعلهم 
يصّعدون مـــن هجماتهم على الســـعودية في 
محاولة يائســـة للحيلولـــة دون حصد نتائج 

واستحقاقات هذا التحول العسكري الكبير.
وتكمـــن أهميـــة المعســـكر فـــي موقعـــه 
االســـتراتيجي الذي يشـــرف علـــى العديد من 
المديريات والجبال االســـتراتيجية غرب تعز، 
وعلـــى الطريق الرابـــط بين الحديـــدة وتعز، 
وعلـــى مقربة من خطـــوط المالحة الدولية في 
البحر األحمـــر وباب المندب، إلى جانب كونه 

أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين وصالح.

ص٨

Sunday 30/07/2017
40th Year, Issue 10707

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

األحد 2017/07/30 املوافق لـ 06 ذوالقعدة 1438 
السنة 40 العدد 10707

الجدل بشأن اإلسالم الليبرالي يميط اللثام عن هيمنة تركيا على مساجد أملانيا

} برليــن – مّثـــل افتتـــاح مســـجد لإلســـالم 
الليبرالـــي فـــي العاصمـــة األلمانيـــة فرصـــة 
للنقاش بشـــأن اندماج المســـلمين في الغرب 
ومدى تفاعلهم مع قيمه. لكن هذا النقاش فتح 
األعين بصفة أدق علـــى تحكم دول وجماعات 
خارجية في المســـاجد المنتشرة في ألمانيا، 
وصناعة إســـالم يعّبر عن رؤيـــة ممّوليه مثل 
وال  المســـلمين،  اإلخـــوان  وجماعـــة  تركيـــا 

يستجيب لحاجة الجالية المسلمة.
وطالبـــت ســـيريان أتيـــس ذات األصـــول 
التركية الكردية والناشـــطة فـــي مجال حقوق 
المرأة ومؤسسة أول مسجد لجميع المذاهب 
فـــي برلين، الجمعة، بضـــرورة الحّد من تأثير 
تركيا على المســـاجد األلمانيـــة حتى يحظى 
اإلســـالم الليبرالي بالدعم في ألمانيا. وقالت 
إنه ”يأتي من تركيا معظم تمويل المساجد في 

ألمانيا، إنهم يدفعون األموال لتدمير قيمنا“.
واعتبـــر متابعـــون للجـــدل القائـــم حاليا 
بين تركيـــا وألمانيـــا أن الخالف السياســـي 
بيـــن البلدين سيســـاعد فـــي إخـــراج الكثير 
مـــن الحقائق التـــي كان المســـؤولون األلمان 

يتحاشـــون إثارتها حول التغلغل التركي بين 
الجالية من أصول تركية في البالد.

وأشـــار المتابعون إلى أن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان حّول بعض المســـاجد 
الممّولـــة تركّيا إلـــى واجهة سياســـية خالل 
حملته للحصول على دعم شـــعبي لالستفتاء 
حول الدســـتور، وذكروا بأن الشرطة األلمانية 
ســـبق أن داهمت منـــازل ألئمة أتراك يشـــتبه 
بقيامهم بالتجسس لصالح الحكومة التركية.

وينتمي األئمة إلى ”ديتيب“، وهي منظمة 
تدير شـــؤون حوالـــي 900 مســـجد أو جماعة 
دينية في ألمانيا، وترتبط بشكل وثيق برئاسة 
الشؤون الدينية التركية ”ديانت“، وهي منظمة 
تحوم شـــكوك حول تحويلها هذه المســـاجد 

والجمعيات إلى منبر سياسي ألردوغان.
ويصـــل عـــدد أفـــراد الجاليـــة التركية في 
ألمانيـــا إلـــى ثالثة مالييـــن. وتديـــر التعليم 
اإلسالمي في البالد جماعات إسالمية تسيطر 
الســـلطات األلمانية عليها بشـــكل محدود أو 
بدون ســـيطرة، ومعظم األئمة هـــم رجال دين 

أتراك ترسلهم أنقرة إلى ألمانيا.

وتّتهم جهات إســـالمية فـــي ألمانيا تركيا 
باســـتغالل الحريـــة التـــي يتيحهـــا التعاطي 
الرســـمي مع أنشـــطة الجمعيات والمســـاجد 
لضـــخ الكثيـــر من األمـــوال والســـيطرة على 
والشخصيات  األئمة  واســـتقطاب  المســـاجد 
المؤثرة في العمل اإلســـالمي بألمانيا لكسب 
نفوذ واســـع بيـــن الجاليـــة، وينطبـــق األمر 
نفســـه على فروع جماعة اإلخوان المســـلمين 
التي تخترق بشـــكل واســـع صفوف الجاليات 

العربية.
وقـــال خبـــراء فـــي التيـــارات اإلســـالمية 
المتشـــددة إن الجـــدل الـــذي يحيـــط ببنـــاء 
”المســـجد الليبرالي“ يكشـــف حاجة الجالية 
المسلمة إلى فضاءات نقاش وتثقيف تستطيع 
من خاللها التصالح مـــع ثقافة الغرب خاصة 

األجيال الجديدة من أبناء الجالية.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أنه وبقطـــع النظر 
عّمـــا ُيوّجه للقائمين على مســـجد ابن رشـــد 
-جوتة من نقد، إال أنه أماط اللثام عن سيطرة 
الجمعيات المرتبطة بالخارج على المســـاجد 
والمراكز اإلســـالمية، ليس في ألمانيا وحدها 

بل في أغلب الدول األوروبية التي تســـامحت 
طويال مع تلك الجمعيات لتكتشـــف في األخير 
أنهـــا الحضن الـــذي ترّبى فيه التشـــدد وكبر 

ليصبح غوال يصعب ترويضه.
وافتتحت أتيس مســـجد ابن رشـــد-جوته 
فـــي برليـــن، والذي جاء على شـــكل مســـجد 
ب المســـجد  اندماجـــي شـــامل للجميع. وُيرحِّ
بجميع المســـلمين بغض النظر عن مذاهبهم 

هاتهم الجنسية. وتوجُّ
ويقع في شـــارع تســـّوق مزدحـــم في حي 
موابيـــت للمهاجريـــن الـــذي يعـــج بالمطاعم 
الشـــرق  والمقاهـــي  والفيتناميـــة  الهنديـــة 
أوســـطية. وهو مفتـــوح أمام مذاهب الســـنة 
والشـــيعة والصوفيـــة وغيرها مـــن المذاهب 

اإلسالمية، وال يسمح بدخول المنقبات له.
ويســـتطيع الرجـــال والنســـاء فـــي هـــذا 
المســـجد أن يصلوا ســـويا، بمـــن فيهم غير 
المحجبـــات، لكنـــه ممنـــوع علـــى المنقبات، 
حيث تـــرى أتيس أن النقاب رمز سياســـي، ال 
دينـــي. ويمكن المرأة أن تؤم المصلين في هذا 

المسجد.

ويقول المبادرون إلى تأســـيس المســـجد 
معتـــدل  إلســـالم  يســـعون ”للترويـــج  إنهـــم 

ومحاربة التشدد والعنف“.
ومن المقرر أن تنشر أتيس كتابها بعنوان 
”ســـالم، امـــرأة إمام. كيف أسســـت مســـجدا 
ليبراليا فـــي برلين“، والـــذي تتحدث فيه عن 
دوافعها لتأســـيس المســـجد. وهي تعمل منذ 
ســـنوات كمحامية وناشـــطة من أجل مكافحة 
العنف المنزلي وجرائم ”القتل بدافع الشرف“ 
والزواج القســـري التي تنتشـــر بصفة أوضح 

بين الجالية من أصول تركية.
وســـيجد العاملون في هذا المسجد، وأّي 
مســـاجد شـــبيهة يتوّقع أن تنتشر في بعض 
الـــدول األوروبيـــة، صعوبـــة في إيجـــاد أئمة 

متدربين على االنفتاح.
وقال لودوفيتش محمد زاهد، وهو مؤسس 
ألول مســـجد لجميـــع المذاهـــب في فرنســـا 
متحدثـــا في برلين إلى جانـــب أتيس ”نحتاج 
إلى تدريـــب أئمتنـــا“، مضيفا ”لســـوء الحظ 
ليست هناك إرادة سياسية للتأكد من أن األئمة 

تعلموا في أوروبا“.
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} الجزائــر – اجتهد المحللون السياســـيون 
في الجزائر واختلفوا في تحديد خلفيات لقاء 
رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون برئيس منتدى 
رؤساء المؤسســـات علي حداد واألمين العام 
لالتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد 
ســـيدي ســـعيد، بعـــد التصعيد الالفـــت بين 
الطرفين خالل األسابيع الماضية، على خلفية 
توجه الحكومة للفصل بين المال والسياســـة 

ومحاربة الفساد.
وقـــال النائـــب البرلمانـــي ورئيـــس مركز 
الرائد للدراسات االستراتيجية سليمان شنين 
بأن االجتمـــاع الثالثي المقّرر لليوم األحد في 
العاصمة الجزائر سيكون اجتماعا تقنيا حول 
الدورة القادمة ألطراف الثالثية المشـــّكلة من 
الحكومة وأرباب العمل والشـــريك االجتماعي 

لتحضير الدخول االجتماعي القادم.
ولفـــت إلـــى أّن تزامـــن اللقاء مـــع الجدل 
الساخن حول صراع خرج للعلن بين الحكومة 
وبعـــض رجال المال واألعمـــال، وتحالف غير 
طبيعي بين النقابة التاريخية وأرباب العمل، 
هو الـــذي أضفى هذه الحساســـية والقراءات 
المتضاربة حول أســـباب وفحـــوى االجتماع 

الثالثي بعد أسابيع من التصعيد المتبادل.
وتفاجأ المتابعـــون بإعالن اللقاء الثالثي 
بالنظـــر إلـــى حـــدة الخطـــاب الصـــادر مـــن 
الحكومـــة ورئيـــس المنتـــدى، ففيمـــا أغرقت 
الهيئات الحكومية مجمع األشـــغال العمومية 
المملـــوك لرجل األعمال علي حداد، بسلســـلة 
من اإلنـــذارات للوفاء بالتزاماته في الصفقات 

المبرمة أو فســـخها في ظرف شـــهرين، طالب 
الرجل مـــن الحكومة الوفاء بديونـــه المقدرة 

بأكثر من 100 مليون دوالر لتعزيز ورشاته.
ولـــم تتبين خلفيـــات االجتمـــاع وأهدافه، 
حيث تضاربت القـــراءات بين ما يذهب لكونه 
من قبيـــل التهدئة بيـــن الحكومة وخصومها، 
وبيـــن من يرى أنه مجرد لقاء تقني، حتى ولو 
تعلق األمر بالمسؤولين األوائل وليس اللجان 
المعتادة، في حين ذهب البعض إلى أن الهدف 
منه هـــو االتفاق على حـــدود وصالحيات كل 

طرف.
وكان كال الطرفيـــن؛ الحكومـــة ومنتـــدى 
رؤســـاء المؤسســـات، قد اســـتند في تصعيد 
لهجته ضد اآلخر إلى  شـــعار ”الوفاء لبرنامج 
ملّوحـــا بأّن شـــرعيته  رئيـــس الجمهوريـــة“ 
مســـتمدة من توجيهـــات بوتفليقـــة، وهو ما 
أضفـــى غموضـــا حول مصدر قـــوة كل طرف. 
فـــإذا كان عبدالمجيد تبون قد عّين في منصبه 
من طرف بوتفليقة بعد انتخابات البرلمان في 
مايو الماضي، فإن علي حداد ُفرش له السجاد 
منذ االنتخابات الرئاسية التي جرت في 2014.
بأن  مطلعـــة لـ“العـــرب“  وذكرت مصـــادر 
اســـتناد محيط الرئيـــس على رجـــل األعمال 
علي حداد يعود بالدرجـــة األولى إلى عالقات 
قديمة بين الرجل وبين المستشـــار الشخصي 
وشـــقيق الرئيس ســـعيد بوتفليقة، وقد وظف 
كورقـــة إلحداث توازن بين كفة الســـلطة وكفة 
حركـــة المعارضة القبائلية والمجتمع المدني 
الناشط بقوة، باعتبار علي حداد أصيل منطقة 

تيزي وزو عاصمة القبائل.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون رئيس 
الـــوزراء ورقة لتبليغ رجـــل األعمال والتنظيم 
الذي يقوده رســـالة من السلطة اللتزام حدوده 
وصالحياتـــه وعدم التفكيـــر أو الطموح ألكثر 
ممـــا حّققه كون محيـــط الرئيـــس ال يفّكر في 
التخّلـــي عن منصب الرئاســـة فـــي انتخابات 
2019، باستمرار بوتفليقة أو بشخصية أخرى.
وتابعـــت المصـــادر أّن التغـــّول الالفـــت 
وتنامـــي نفـــوذ رجـــل األعمـــال فـــي مفاصل 
ومؤسســـات الدولة حيث تجـــاوز بكثير دوره 
كرجل أعمال وصار شـــخصية نافذة تحّرك في 
الخفاء شـــكل ومضمون المؤسسات الرسمية 
للبـــالد بمـــا فـــي ذاك الحكومـــة والبرلمـــان 
والهيئات وامتد نفوذه إلى الطبقة السياسية 
ووســـائل اإلعالم، قـــد يكون قد أزعـــج النواة 
الصلبة في النظام ودفعها إلى التلويح بورقة 
الفســـاد المالي والسياســـي لتغييـــر جلدها 
وإنقاذ شعبيتها بعدم أن فشلت مختلف القوى 

السياسية والمدنية واالقتصادية في إنقاذها 
من مقاطعة الشارع لها.

وكانت هذه الرســـالة واضحة أثناء عرض 
رئيس الوزراء لبرنامج حكومته على البرلمان 
لّما شـــدد علـــى ضـــرورة الفصل بيـــن المال 
والسياســـة ورسم خطوط حمراء لرجال المال 
واألعمـــال، وهو مـــا يعّزز فرضيـــة الخلفيات 
السياســـية للصراع المشـــتعل بين الحكومة 

ومنتدى رؤساء المؤسسات.
وبالنظـــر إلـــى ذلـــك ال يســـتبعد أن يكون 
اللقاء الثالثي المقّرر لليوم األحد فرصة لرسم 
الحـــدود والصالحيات بشـــكل يضمن تحييد 
رجال المال قبل االنتخابات الرئاسية المقررة 
في 2019، وذلك اســـتنادا لتجارب االستحقاق 
التشـــريعية  واالنتخابات  األخيـــر  الرئاســـي 
التـــي جرت فـــي مايو الماضـــي، حيث تحول 
تمويـــل أعضاء منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
لحملـــة الرئيس بوتفليقة إلـــى مطية للتغلغل 
ضمن أوســـاط الطبقة السياســـية واإلعالمية 
وحتى الحكومة وســـائر المؤسســـات الهامة 

في الدولة.
وال يســـتبعد متابعون للشـــأن الجزائري 
أن تكـــون الحلقة الصلبة في قصـــر المرادية 
قـــد انزعجت مّمـــا بدر عن رجـــل األعمال علي 

حداد بعد ظهوره منذ العام 2014 بشـــكل الفت، 
والقيام بمهام تقع في صلب عمل وصالحيات 
الحكومة، كما هو الشـــأن الســـتقبال الوزراء 
والسلك الدبلوماسي األجنبي وسفراء البالد، 
وهو ما يســـمح له بتوســـيع شـــبكة عالقاته 
إلـــى عواصـــم مؤثرة مما قد يخلط حســـابات 

السلطة.
وتذكـــر مصـــادر مطلعـــة في هذا الشـــأن 
أن التوافـــق غيـــر المعلن بيـــن رئيس منتدى 
رؤســـاء المؤسســـات ومدير ديوان الرئاســـة 
ورئيس حـــزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي 
أحمد أويحيى، ينطوي على حسابات متعلقة 
بخالفة بوتفليقة في 2019، وأن االستقبال غير 
الرســـمي الذي نظمه المنتـــدى لصالح أحمد 
أويحيى، خالل األشـــهر الماضية، ومخاطبته 
بعبـــارة ”الرئيس“ لم تكن لتمّر مرور الكرام لّما 

بلغت أسماع السلطة الفعلية.
وخالل السنوات الماضية أصبح موضوع 
خالفة الرئيس المريـــض عبدالعزيز بوتفليقة 
على رأس هرم الســـلطة في الجزائر مشـــغال 
يتداوله رجل الشـــارع وتدور حوله النقاشات 
الجاّدة بيـــن النخبة السياســـية وقادة الرأي 
نظـــرا لمحورية منصب الرئاســـة فـــي النظام 

الجزائري وتعّلق قضية االستقرار به.

وبالتـــوازي مـــع ذلـــك لـــم تنقطـــع أخبار 
الصراعـــات الشرســـة علـــى المنصـــب عـــن 
التســـّرب، مضاِعفة مـــن حجم القلـــق مما قد 
تـــؤول إليه الصراعات في بلـــد لم تنضج فيه 

ثقافة التداول السلمي على السلطة.
وكان أحمـــد أويحيـــى، قد أبـــدى تضامنا 
مبطنا مـــع رجل األعمال، حيـــث دافع عنه في 
عدة مناســـبات، ســـواء ضّد االتهامـــات التي 
وجهتهـــا زعيمة حـــزب العمال لويـــزة حنون 
لعلي حداد، أو أثناء ســـوء التفاهم الذي حدث 
بينه وبين رئيس الوزراء الســـابق عبدالمالك 

سّالل خالل المنتدى األفريقي لالستثمار.
وكان الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة قد 
استدعى رئيس وزرائه قبل عقد مجلس الوزراء 
األخير من أجـــل إعطائه الخطـــوط العريضة 
للمرحلـــة القادمة، بما فيها ”اتخـــاذ التدابير 
الالزمـــة ضد رجال األعمـــال المتحايلين على 
القانون، ووضع حد لتغـــّول أصحاب المال“، 
وهـــو األمر الـــذي يؤكد انزعاج  الســـلطة من 
تزايـــد تدّخل رجال األعمال فـــي اتخاذ بعض 
القرارات ما فتح شـــهية بعضهم لالنتقال من 
دور الحليـــف االقتصـــادي إلى شـــريك يتطلع 
لرسم القوانين وتحديد التوجهات االقتصادية 

والسياسية للبالد.

} الخرطوم – هاجم الرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشير العقوبات المفروضة على بالده 
من قبل الواليات المتحدة مقّلال من فاعليتها، 
ومتوّعـــدا بالـــرّد عليهـــا بمشـــاريع تنموية، 
وكاشـــفا بذلـــك عن حالـــة من القلـــق المبّطن 
من ضيـــاع فرصة رفع تلـــك العقوبات بعد أن 
الحت في متنـــاول اليد إثر جهود عربية بذلت 

لتخليص السودان منها.
وجاء ذلك بعـــد أن أرجأ الرئيس األميركي 
دونالد ترامـــب رفع العقوبات عن الســـودان، 
بينما يبـــدي مراقبون تفاؤلهم بـــأن حّل هذه 
القضية بات مســـألة وقـــت ال غير، وأن فرصة 
رفـــع العقوبات ما تـــزال قائمة بعـــد الجهود 
الكبيـــرة  التـــي بذلتهـــا المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مســـتخدمة عالقاتها المتينة مع 
واشنطن وما تمتلكه من أوراق ضغط سياسي 

واقتصادي عليها.
ويصف متابعون للشـــأن الخليجي مسار 
التطور السريع الذي شهدته عالقات الخرطوم 
مع كّل من الرياض وأبوظبي بأّنها نموذج عن 
النجـــاح في انتزاع بلد عربي من دائرة النفوذ 
اإليرانـــي  وجـــّره إلـــى االبتعاد عن معســـكر 

التشّدد إلى دائرة االعتدال.
وكان النظـــام الســـوداني المصّنف فكرّيا 
ضمن خانة اإلسالميين قد ربط خالل السنوات 
الماضية عالقـــات متينة مع إيـــران، وأصبح 
يمّثل همزة وصل بينها وبين بعض الحركات 
اإلســـالمية المتشّددة في العالم العربي ما جّر 
عليه عزلة إقليمية ودولية ورّتب عليه عقوبات 

من قبل الواليات المتحدة.
وبعد ســـنوات من التواصل والتعاون مع 
إيران وقفت حكومة عمر البشـــير بشكل عملي 
علـــى ضحالة نتائـــج تلك العالقات سياســـيا 
واقتصاديـــا بـــل عكســـّيتها، حيـــث لـــم يجن 
الســـودان النتائج االقتصاديـــة المرجّوة، بل 
تـــّم التفّطن فـــي األخير إلـــى محاولة اختراق 
للمجتمـــع الســـوداني بهـــدف شـــّقه ونشـــر 
التشـــّيع داخله عبر مؤسســـات إيرانية سمح 
لها بالنشـــاط على األراضي السودانية تحت 

يافطة العمل الثقافي.

وبالمقابل تلّمس السودان فوائد اقتصادية 
مباشـــرة مع بلدان الخليج الغنية والمستقرة 
وما يمكـــن أن تضّخه من أموال في مشـــاريع 
تنموية داخل السودان الذي يعتبر بما يمتلكه 

من مقدرات طبيعية مجاال استثماريا واعدا.
ويشـــهد السودان في الوقت الحالي حركة 
تصحيـــح سياســـية بالتزامن مـــع عودته إلى 
الحاضنـــة العربيـــة وبالتوازي مـــع محاولة 
إلنهاء نزاعاته الداخلية، ال سيما نزاع دارفور، 
بهـــدف التفّرغ لتدارك ما فاته من تنمية يمتلك 

الكثير من مقّدراتها.
السياســـي  الخطـــاب  اعتبـــار  ويمكـــن 
الناقـــد للواليات المتحدة جـــزءا من الخطاب 
األيديولوجـــي التحميســـي الـــذي دأب عليه 
الرئيس حسن البشـــير لرّص صفوف أتباعه، 
أكثـــر مما هو انعـــكاس للوجهـــة التصالحية 
التـــي تتجـــه إليها الخرطـــوم مـــع المجتمع 

الدولي بما في ذلك الواليات المتحدة.

وفي خطاب ألقـــاه أمام اآلالف من أنصاره 
بمناســـبة افتتاح جســـر جديد على نهر النيل 
العاصمـــة  جنوبـــي  ســـوبا  بمنطقـــة  األزرق 
الخرطوم قال البشـــير إّن الحصار االقتصادي 
األميركي المفروض على بالده ”لن يمنع عنها 

الهواء والمطر والرزق“. 
وأضـــاف البشـــير، متحّدثا عـــن الحصار 
األميركي ”ضّيقوا علينا وحاصرونا ألكثر من 
20 عاما، لكّنهم لن يمسكوا عّنا الهواء والمطر 
والرزق“. وتابع، ”كلما حاصرونا سنرد عليهم 
بمشروع تنموي جديد. رأسنا مرفوع ولن نذّل 

أو نهان ألحد“.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الجاري أّجل 
الرئيس األميركي دونالد ترامب رفع العقوبات 
الذي كان مقررا للثاني عشر من يوليو الحالي، 

لمدة ثالثة أشهر إضافية.
وأرجعـــت الخارجيـــة األميركيـــة تأجيـــل 
رفع العقوبات إلى ”ســـجل حقوق اإلنســـان“، 

رغـــم إقرارها بإحراز الســـودان ”تقدما كبيرا 
ومهما“ في خمســـة مسارات تم االتفاق عليها 
مع إدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما بغية 

رفع العقوبات.
ويبدو لمراقبيـــن أن تأجيل رفع العقوبات 
عـــن الســـودان أمر طبيعـــي يتناســـب وخّط 
السياســـة األميركية المعتـــادة والقائمة على 
تســـليط أقصى قدر ممكن  مـــن الضغوط على 
الدول، غير مســـتثنية من ذلـــك الدول الحليفة 
لواشـــنطن بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من 

المكاسب.
وفـــي المقابل يقـــّر هؤالء بوجـــود بعض 
المسائل التي ســـيتعّين على الخرطوم تقديم 
أجوبـــة مقنعـــة بشـــأنها قبل رفـــع العقوبات 
عنهـــا خصوصا مـــا يّتصـــل بالعالقة ببعض 
التنظيمـــات المصّنفة ضمن خانـــة التعصب 
والتشـــّدد الديني، والتخّلص من اإلرث الثقيل 
فـــي مجـــال انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان وقمع 
المعارضـــة السياســـية الســـلمية والتضييق 
على الحريات األساســـية  بما فـــي ذلك حرية 

الرأي والتعبير.
وعربيا ما تزال بعض األوساط السياسية 
تطالب الخرطوم بتوضيح موقفها من الصراع 
الحالـــي الـــذي تخوضـــه كل من الســـعودية 
واإلمارات ومصـــر والبحرين ضّد قطر بهدف 
إثنائها عن السياسات المزعزعة ألمن المنطقة 
واستقرارها من خالل دعمها للتشّدد وتمويلها 

إلرهاب.
كما تأمل تلك األوســـاط في دور ســـوداني 
فاعل وواضح في جهود بســـط االستقرار في 
ليبيا، بعد أن كان للخرطوم ذاتها دور في زرع 
الفوضى بهذا البلد بالتعاون مع كّل من تركيا 

وقطر.
وفي يناير الماضي أمر الرئيس األميركي 
العقوبـــات  برفـــع  أوبامـــا  بـــاراك  الســـابق 
االقتصادية علـــى أن يدخل قراره حّيز التنفيذ 
فـــي يوليو الجـــاري كمهلة تهدف لـ“تشـــجيع 
الحكومـــة الســـودانية علـــى المحافظـــة على 
جهودهـــا المبذولـــة بشـــأن حقوق اإلنســـان، 

ومكافحة اإلرهاب“. 

ومـــن المســـارات الخمســـة التـــي بحثها 
البلـــدان في مفاوضات ســـرية لمدة 6 أشـــهر 
وقـــف القتال فـــي مناطق النزاعات وتســـهيل 

إيصال المساعدات اإلنسانية.
ومنـــذ بـــدء المفاوضات مـــددت الخرطوم 
وقفا إلطالق النار أكثر من مرة، آخرها بدايات 
يوليـــو الجـــاري على أن ينتهي فـــي الـ12 من 

أكتوبر المقبل.
وقبـــل أيام من قـــرار ترامب عّبـــرت بعثة 
األمم المتحدة في الســـودان عـــن رغبتها في 
قرار إيجابي بشأن العقوبات، قائلة إن األشهر 
الســـتة الماضية شهدت تحســـنا ملحوظا في 

إيصال المساعدات.
وفـــي وقت ســـابق قـــال وزيـــر الخارجية 
الســـوداني إبراهيم غنـــدور إن حكومة بالده 

أوفت بما عليها في هذه المسارات.
وأبقـــى أوباما على الســـودان فـــي قائمة 
الـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب، بجانـــب عقوبات 
عســـكرية أخرى مرتبطة بالحـــرب األهلية في 

إقليم دارفور غربي البالد.
وليست هناك خطط واضحة بين البلدين، 
حاليا، لشـــطب الخرطوم مـــن القائمة الُمدرج 
فيهـــا منـــذ 1993. وخالفا لشـــطب الســـودان 
من قائمـــة اإلرهاب ال يتطلب رفـــع العقوبات 
االقتصاديـــة موافقة الكونغـــرس، لكن 53 من 
أعضائـــه رفعـــوا مذكـــرة إلى ترامـــب تطالب 
بتأجيـــل رفع العقوبات عن الســـودان وهو ما 

حدث بالفعل.
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قلق سوداني من ضياع فرصة رفع العقوبات

سياسة

يد السلطة تعيد اإلمساك بزمام الصراع

البشير مايزال في حاجة ألعداء بقدر حاجته ألصدقاء

التغــــــّول الالفــــــت وتنامي نفوذ رجال المــــــال واألعمال داخل مفاصل ومؤسســــــات الدولة 
الجزائرية، أصبح يشكل عامل قلق للمعنيين بالحفاظ على السلطة، ال سيما موقع رئاسة 
ــــــة البحث. األمر الذي  ــــــة فــــــي فترة بدأت فيها خالفــــــة بوتفليقة تطرح على طاول الجمهوري
قد يكون اســــــتدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرملة طموحــــــات كبار رجال األعمال وتحديد 

المساحة المسموح لهم اللعب فيها.

صابر بليدي

تمويل رجال األعمال للحمالت 

االنتخابية تحول إلى مطية 

لتغلغلهم في املؤسسات الهامة 

بالدولة وصعودهم إلى مواقع 

التأثير واتخاذ القرار، وتخشى 

بعض األوساط أن يكون لهم 

دور في تحديد الشخصية التي 

ستخلف بوتفليقة

الخطاب السياسي الناقد 

للواليات املتحدة جزء 

من الخطاب األيديولوجي 

التحميسي الذي دأب عليه 

نظام الرئيس حسن البشير 

لرص صفوف أتباعه

محيط بوتفليقة يحصن مواقع السلطة ضد مطامح رجال املال واألعمال



} القاهــرة – خطـــت الـــدول العربيـــة األربـــع 
المقاطعة لقطر بسبب دعمها لإلرهاب وتهديدها 
الســـتقرار المنطقة وأمنها، مصر والســـعودية 
واإلمارات والبحريـــن، خطوة جديدة بلجوئها 
إلى تنويع أســـاليب مواجهة الموقف القطري، 
وشـــرعت ببلورة رؤية قانونيـــة إلثبات رعاية 

الدوحة للتنظيمات اإلرهابية والمتطرفين.
ودخلت منظمات المجتمع المدني على خط 
األزمة، وجرى فتح تعاون حقوقي بين المنظمة 
المصرية لحقوق اإلنسان والفيدرالية العربية 
لحقوق اإلنســـان (مقرهـــا جنيـــف)، لتوظيف 
األدوات القانونية على المستوى الدولي كأحد 

المسارات المكّملة لمواقف دول المقاطعة.
وأعلنت منظمات حقوقية عربية حملة بدأت 
من القاهرة لمالحقة السلطات القطرية، والبدء 
في اتخاذ إجراءات فعلية بشـــأن تدويل قضية 
تعويـــض ضحايا اإلرهاب من الـــدول الداعمة 
ألعمال العنف والجماعات المتطرفة، وشـــرعت 
فـــي االســـتماع إلى شـــهادات حّيـــة توثق تلك 

الجرائم.
وعملت تلـــك المنظمات علـــى تجميع أكبر 
قدر مـــن المعلومات التي تثبـــت تدّخل الدولة 
القطرية في شـــؤون جيرانها ودعم الجماعات 
اإلرهابية، والتعاون على المســـتوى الرســـمي 
مـــن خـــالل وزارات الخارجيـــة للمطالبة بدعم 
تحركاتهـــا بخطابات موجهة إلى مجلس األمن 

الدولي تسند هذا الملف.

وقـــال حافظ أبوســـعدة، رئيـــس المنظمة 
المصرية لحقوق اإلنســـان، لـ“العرب“ إّن هناك 
تعاونا عربيا على المستوى الحقوقي لتشكيل 
هيئة من المحامين المحترفين على المســـتوى 
الدولي لمالحقة الـــدول الراعية لإلرهاب، وتم 
تشـــكيل 3 لجان، قانونية وتوثيقية وإعالمية، 

لدعم التحركات السياسية.

العـــرب  المحاميـــن  اتحـــاد  أن  وأضـــاف 
بالتعـــاون مع بعض المنظمـــات العربية يعمل 
حاليا علـــى جمع توكيالت من أســـر الضحايا 
والمصابيـــن الذيـــن أضيـــروا مـــن العمليات 
اإلرهابية، لتشـــكيل موقف قانوني ســـليم قبل 
اللجـــوء إلـــى المنصـــات القضائيـــة الدولية 

لمحاكمة المسؤولين القطريين.
وأوضـــح أن ثمة تعاونـــا موازيا من خالل 
جمـــع الوثائـــق والبراهين التـــي تثبت عالقة 
الدوحـــة بالمنظمـــات اإلرهابيـــة مـــن خـــالل 
االســـتعانة باألحكام القضائيـــة العربية التي 
صـــدرت بحـــق عـــدد مـــن المنتمين إلـــى تلك 
المنظمات وثبوت تعاونهم مع النظام القطري، 
إلـــى جانـــب األدلة الرســـمية التي تشـــير إلى 
األمر ذاتـــه. وكانـــت وزارة الداخلية المصرية 
أشـــارت بأصابـــع االتهـــام إلى عدد مـــن قادة 
جماعة اإلخوان المســـلمين المقيمين في قطر 
بتدريب وتمويـــل منفذي التفجيـــر االنتحاري 
الذي استهدف الكنيسة البطرسية نهاية العام 

الماضي.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكشـــف 
السيســـي بنفسه عن منّفذ االعتداء، وقال األمن 
المصري وقتها إّنه ســـافر إلى دولة قطر خالل 
عـــام 2015، وتـــم تدريبه علـــى تنفيذ مخططات 

إرهابية داخل البالد.
وأشـــار الحقوقي المصري إلى أنه ســـيتم 
التركيـــز على خاليا ما يســـّمى بوالية ســـيناء 
التابعـــة لتنظيـــم داعـــش وحركتـــي ”حســـم“ 
و“العقاب الثوري“ التابعتين لجماعة اإلخوان، 
باعتبارهـــا األقـــرب إلى الترابط مـــع العناصر 
اإلرهابية الموجـــودة بالدوحة والذين صدرت 
بشـــأنهم أحكام غيابية وترفض قطر تسليمهم 

إلى الحكومة المصرية.
وأضـــاف أنـــه تتـــم االســـتعانة بوثائـــق 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي ومجلـــس النواب 
بشأن التدخالت القطرية في الشؤون الداخلية 
الليبية، بجانـــب الحصول على ما يثبت تقديم 
قطر الدعم اللوجيســـتي للتنظيمات اإلرهابية 

في كّل من سوريا والعراق.
إن  لـ“العـــرب“  خاصـــة  مصـــادر  وقالـــت 
التحـــركات القانونية العربية ســـوف تتوازى 
معها تحركات دبلوماسية على مستوى مجلس 
األمن الدولي، وأن هناك نحو خمسة مشروعات 
لقـــرارات من المنتظـــر تقديمها خـــالل الفترة 
المقبلة للمجلس، كما أن البيان المصري الذي 
تم تقديمه الشهر الماضي ووّجه أصابع االتهام 

مباشرة للدوحة جاء ضمن هذه التحركات.
وكان الســـفير طارق القوني، مساعد وزير 
الخارجيـــة المصري للشـــؤون العربيـــة، اتهم 

قطـــر مؤخـــرا بدعم اإلرهـــاب في ليبيـــا، وقدم 
خـــالل جلســـة لمجلـــس األمـــن عقدت بشـــأن 
”مكافحة تحديات اإلرهاب في ليبيا“ أدلة تثبت 
انتهـــاكات الدوحة للعقوبـــات المفروضة على 

ليبيا، مطالبا مجلس األمن بتوثيقها.
وقبلها استخدمت مصر ملف اتهام الدوحة 
بدفـــع فدية تصل إلـــى 800 مليار دوالر لمنظمة 
إرهابية تنشط في العراق بذريعة إطالق سراح 
أعضاء قيل إنهم كانوا مخطوفين من األســـرة 
القطريـــة الحاكمـــة، كبوابـــة لمحاكمة قطر في 

مجلس األمن.
وأشارت مصادر قانونية تشارك في الحملة 
إلـــى أن المنظمات الحقوقية تعـــّول من خالل 
تحركاتها على إدانة النظام القطري عبر تقديم 
أدلة مختلفة تثبت تورط شخصيات تنتمي إليه 
في جرائم حرب وإبادة وتقويض السلم األهلي 
والتدخل في شـــؤون الغيـــر، وهي من المبادئ 
األساسية التي يمكن األخذ بها لتوقيع عقوبات 
علـــى الدوحـــة، األمـــر الـــذي ســـيجري إثباته 

بالوثائق التي تؤكـــد تورط النظام القطري في 
دعـــم العمليات اإلرهابية التي شـــهدها العديد 

من الدول العربية السنوات الماضية.
وأضافـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ أنه يمكن 
جمـــع المزيـــد مـــن األدلـــة مـــن خـــالل وثائق 
اإلنتربـــول الدولي، الذي لديه مـــا يمثل إثباتا 
على ممارسات تقع تحت طائلة القانون، وجمع 
فيديوهات مســـجلة منها ما يبرهن على وجود 
اجتماعـــات لعناصر اســـتخباراتية قطرية مع 
أخرى إرهابية، مثل جبهة النصرة في ســـوريا 

وتنظيم داعش في ليبيا.
وتعمـــل دول المقاطعـــة العربيـــة األربـــع 
علـــى توظيف الجانب الحقوقـــي لتمثل ظهيرا 
قانونيا دوليـــا لقرارات إدراج عدد من الهيئات 
واألشـــخاص كمنظمـــات إرهابيـــة، وتشـــكيل 
مواقف دولية تذهب فـــي االتجاه ذاته، بجانب 
الرغبـــة في أن يكون هناك قـــرار دولي معترف 
به وســـط المواقف الغامضة لبعض العواصم 

الغربية.

وتأتـــي هذه التحـــركات في إطار سياســـة 
كشـــف األوراق المتتابعـــة لتضييـــق الخناق 
علـــى التصرفات القطرية بحثـــا عن دعم دولي 

بمواجهة تلك التصرفات.
لكن البعض مـــن القانونيين يتخّوفون من 
عدم وجـــود تأثيرات كبيرة وراء تلك الخطوات 
بسبب عدم إدراج جرائم اإلرهاب ضمن الجرائم 
المنصـــوص عليها علنا فـــي قوانين المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، ومن ثم فـــإن تصنيف تلك 
العمليات على أنها جرائم إبادة أو جرائم حرب 

قد ال يتم االعتداد به كثيرا من قبل المحكمة.
كمـــا أن اللجوء إلى محكمـــة العدل الدولية 
للحصول علـــى تعويضات لضحايـــا اإلرهاب 
ربمـــا ال يأتي بمردود إيجابي واســـع، ألن ذلك 
يشـــترط موافقة النظام القطـــري على اللجوء 
إليهـــا أيضـــا، وهو مـــا يســـتحيل حدوثه من 
جانب نظام يكابر ويرفض االعتراف بكل التهم 
الموجهـــة إليه، بل ويصر على االســـتمرار في 

ممارساته.

} بغــداد – طـــرح رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، السبت، ما يبدو حّال توفيقيا 
لإلشـــكال المتعّلـــق بالقّوة األجـــدر بخوض 
معركة اســـتعادة قضاء تلعفر غربي الموصل 
بمحافظـــة نينوى مـــن تنظيم داعـــش، وهو 
اإلشـــكال الذي طرأ تحديدا بســـبب الخالف 
حول مشـــاركة قوات الحشد الشعبي المكّون 
أساســـا مـــن ميليشـــيات شـــيعية، مـــا أثار 
مخاوف من انـــزالق المعركة في ذلك القضاء 
ذي الخصوصية العرقية واإلثنية، نحو وهدة 
االنتقام الطائفي، ما سيمّثل نقطة سوداء في 
ختـــام الحرب على تنظيم داعش، والتي يريد 
ليضمن له مكانا  العبادي أن يكون ”بطلهـــا“ 
مرموقا على خارطة السياســـية العراقية في 

مرحلة ما بعد التنظيم.
ويقوم الحّل الذي طرحـــه رئيس الوزراء 
الـــذي يشـــغل أيضا منصـــب القائـــد األعلى 

للقوات المسّلحة، على مشـــاركة الجميع في 
الحملة على داعش بتلعفر من جيش وشرطة 
وحشد، إضافة إلى المقاتلين المحليين السّنة 

المشّكلين لما ُيعرف بالحشد العشائري.
وقـــال العبادي، خالل كلمـــة له في مؤتمر 
ببرلمان الشباب، إنه ”تم وضع خطة لتحرير 
قضـــاء تلعفر قريبا من قبـــل الحكومة وقادة 
األمـــن، بمشـــاركة جميـــع األجهـــزة األمنية 

والحشد الشعبي والعشائري“.
وكانـــت معركة تلعفر قد بدأت بالفعل قبل 
أشـــهر بحصار ضربته الميليشيات الشيعية 
حولهـــا، لكّنهـــا لـــم تدخـــل مرحلة الحســـم 
النهائـــي، وظّل منذ ذلك الحين يجري اإلعالن 
عن قرب إطالق الحملة الرئيســـية دون تنفيذ 
ذلك، بما عكـــس حجم الخالفات السياســـية 
حولهـــا. وأعلن األســـبوع الماضـــي عن بدء 
القوات العراقية بإرســـال حشود قرب قضاء 

تلعفـــر اســـتعدادا القتحامه واســـتعادته من 
ســـيطرة تنظيم داعش، بينما تحّدثت مصادر 
سياســـية عـــن قبول رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبادي بمشـــاركة فصائل معينة من الحشد 
الشـــعبي فـــي المعركة المرتقبة كحل وســـط 
لتفادي الضغوط المسّلطة عليه من قبل إيران 
وأذرعهـــا في العراق إلشـــراك الميليشـــيات 

الشيعية في تلك المعركة.
ويؤّكد خبراء الشـــؤون األمنية أّن إطالق 
المرحلة النهائية من حملة تلعفر العســـكرية 
تأّخر عـــن موعده المنطقي بشـــكل غير مبّرر 
فنيا ولوجيستيا، مشيرين إلى وجود أسباب 
سياسية ال تخلو من خلفيات عرقية وطائفية 
أبقت على هذا القضاء التابع لنينوى، وأيضا 
قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك تحت 
ســـيطرة تنظيم داعش ما أطـــال أمد معاناة 
السكان سواء من نزح منهم خارج القضاءين، 
أو مـــن بقي بالداخل يكابد ظـــروف الحصار 

واضطهاد المتشّددين.
وفـــي وقت تهّيـــأت فيه ظروف اســـتعادة 
تلعفر بعد أن حوصر داعش داخلها وانقطعت 
عنه اإلمدادات من الخارج وتهاوت معنويات 
عناصره بخسارته مدينة الموصل أكبر معقل 
له في العراق، ظهرت إلى العلن خالفات بشأن 
الطرف األجدر بالقيام بالعمليات العســـكرية 

الرئيسية.
ومنـــذ أشـــهر، تحاصـــر قـــوات الجيش 
العراقي والحشد الشعبي المؤّلف في غالبيته 
العظمى من ميليشـــيات شيعية قضاء تلعفر 
من جميع الجهـــات، وهو ما يوحي بإمكانية 

حسم هذه المعركة سريعا.
لكن ليـــس هـــذا بالتحديد ما شـــغل بال 
رئيـــس الحكومة حيدر العبـــادي الذي واجه 
ضغوطا بســـبب إشـــراك الحشـــد الشـــعبي 
ذي الصـــالت الوثيقـــة بإيران فـــي المعركة 

المقبلة.
وُنقـــل في وقت ســـابق عن مصـــدر مقّرب 
من رئاســـة الوزراء العراقيـــة قوله إّن رئيس 
الوزراء سبق أن تعّهد بإبعاد الحشد الشعبي 
لسّد الطريق أمام احتمال ارتكاب هذه القوات 
انتهاكات بحق الســـّنة في تلعفر انتقاما من 

مقتل المئات من الشـــيعة في القضاء على يد 
تنظيم داعش.

وذكر المصدر أّن إيران وأطرافا سياسية 
عراقية على صلة وثيقة بطهران تضغط على 
العبادي إلشـــراك الحشـــد في معركة تلعفر، 
حيث تحرص طهران على ســـيطرة الفصائل 
الموالية لها على القضاء القريب من الحدود، 
ضمـــن مســـاعيها للســـيطرة علـــى الحدود 

السورية  العراقية.
وقبـــل أســـابيع دار ســـجال علنـــي بين 
حيدر العبادي والقيادي في الحشـــد الشعبي 
أبومهدي المهندس الذي اتهم رئيس الوزراء 
بعرقلـــة اســـتعادة تلعفر وحّمله مســـؤولية 

تأخير العملية.
ومضـــى المصدر قائـــال إّن العبـــادي قد 
يرضخ في النهاية للضغوط، لكنه ســـيحرص 
على اختيار فصائل بعينها للمشاركة وإبعاد 
فصائل أخرى لها سجل في ارتكاب انتهاكات 

بحق الُسّنة خالل الحرب ضد داعش.
ويرفض سياسيون يقولون إّنهم يمّثلون 
سّنة العراق بشـــدة فكرة مشاركة الحشد في 
معركة اســـتعادة تلعفر. كمـــا تعترض تركيا 
على ذلك متذّرعة بوجود تركمان بين ســـكان 

القضاء.
وقبل إعالن تحريـــر الموصل بيوم واحد 
أعلن فصيل في الحشـــد الشعبي وهو ”فرقة 
العباس“ القتالية عن تلقيها أوامر من القيادة 
العامـــة للقوات المشـــتركة التابعـــة لوزارة 
الدفاع العراقية بالمشاركة في ”عملية تحرير 
قضاء تلعفر التي ســـتنطلق قريبا“ وفق بيان 

للفصيل.
وهـــذه الفرقـــة يقودهـــا ميثـــم الزيـــدي، 
ويقدر عدد مقاتليها ببضعة آالف، وشـــاركت 
في معـــارك عديدة برفقـــة الجيش في محيط 
الموصل، ولم توجه إليها اتهامات بممارسة 
أعمال طائفيـــة خالل المعارك الســـابقة. وال 
يعلـــم إن كان الحشـــد الشـــعبي ســـيرضى 
باقتصـــار تمثيله في معركـــة تلعفر على هذه 
الفرقة دون ســـواها من الفـــرق األخرى التي 
يقودها أشـــخاص نافذون يعتبـــرون النواة 

الصلبة للحشد.
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} رغم أن روسيا وإيران اتفقتا في موقفيهما 
تجاه تصويت مجلس النواب األميركي بشبه 
إجمــــاع في الـ25 من يوليو على قانون يفرض 
عقوبات جديدة على كلتيهما (إلى جانب كوريا 
الشــــمالية)، وأكدتا أنهما ستتخذان خطوات 
للــــرد عليها، إال أن ذلك ربما لن يكون له تأثير 
إيجابــــي كبير على مســــتوى التوافق الحالي 
بينهمــــا إزاء الملفات الدولية واإلقليمية التي 

تحظى باهتمام مشترك من جانبهما.
يدخل موقف الدولتين من تصويت النواب 
األميركي في إطار ما يمكن تسميته بـ“توافق 
الــــذي تفرضه حاجة كل طرف إلى  الضرورة“ 
اآلخر، وذلك على عكس التكهنات التي ترّجح 
اتجاههما إلى توسيع نطاق التفاهمات فيما 

بينهما للرد على تلك الضغوط.

ثمة حدود للثقة ما زالت قائمة بين الطرفين 
فرضتها التباينات التي بدأت تظهر تدريجيا 
في التعامل مع التطورات التي تشــــهدها تلك 
الملفات، فضال عن استمرار وجود آراء داخل 
إيران تدعو إلى عدم التعويل بشكل كامل على 
روســــيا كظهير دولــــي يســــتطيع دعم موقف 
طهــــران في مواجهة الضغــــوط التي تتعرض 
لها من جانــــب الواليات المتحــــدة األميركية 

وبعض القوى األخرى.
هذا التردد اإليراني، في قسم منه، مرتبط 
بحساسية تاريخية إيرانية إزاء روسيا التي 
كانت حتى القرن التاســــع عشــــر أحد مصادر 
التهديد الرئيســــية ألمــــن واســــتقرار إيران. 
موســــكو نفســــها باتت ترى أن إيران ”شريك 
متعــــب“ قــــد يفــــرض الوصــــول إلــــى المزيد 

مــــن التفاهمات معــــه حدودا ضيقــــة للحركة 
على الســــاحتين الدوليــــة واإلقليمية في ظل 
الصراعــــات المتعــــددة التــــي تنخــــرط فيها، 
فضــــال عن االتهامــــات التي تواجههــــا إيران 
بدعم اإلرهاب وزعزعة االســــتقرار في الشرق 

األوسط.

خيارات نووية صعبة
الالفت في هذا السياق أن االتفاق النووي، 
الــــذي توصلــــت إليه إيران مــــع مجموعة 1+5 
فــــي الـ14 مــــن يوليو 2015، هو أحــــد الملفات 
الرئيســــية التي ربما تشــــهد خالفات متعددة 
بين موســــكو وطهران في المســــتقبل. ورغم 
أن موســــكو ما زالت تدعم هــــذا االتفاق الذي 
شــــاركت في المفاوضات الخاصة به، باعتبار 
أنه ســــاهم فــــي تقليص حدة أزمــــة البرنامج 
النووي اإليراني، إال أن موقفها من التداعيات 
التــــي يمكن أن يفرضها توقف العمل باالتفاق 
-وهــــو احتمــــال أصبــــح مطروحــــا فــــي ظل 
اإلجراءات التصعيدية المســــتمرة من جانب 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب- ما زال 

غامضا.
بــــدأت إيــــران فعال فــــي التلويــــح بخيار 
االنسحاب من االتفاق، وهو ما أشار إليه وزير 
خارجيتها محمد جواد ظريف في حديثه إلى 
موقع ناشيونال إنترست في الـ17 من يوليو، 
عندما قال إن خيار االنســــحاب مطروح، ومع 

ذلك فإن التكلفة على طهران ستكون كبيرة.
االنسحاب من االتفاق معناه اتجاه إيران 
من جديد إلى إعادة تطوير برنامجها النووي، 
بمــــا يتضمن رفع مســــتوى عمليات تخصيب 
اليورانيوم إلــــى 20 بالمئة وتشــــغيل أجهزة 
الطــــرد المركــــزي األكثر تطــــورا والتي قامت 
بتخزينهــــا بناء على االتفــــاق ووقف التعاون 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها.
وال تضمن طهران أن تقف روســــيا حائال 
دون إعــــادة نقــــل ملفها النــــووي إلى مجلس 
األمــــن مرة أخــــرى تمهيــــدا لفرض سلســــلة 
جديدة مــــن العقوبات األممية عليها من خالل 
اســــتخدام موســــكو حق الفيتو، ال سيما وأن 
روســــيا باتــــت تتعرض النتقــــادات كثيرة من 
جانــــب قوى دوليــــة وإقليمية عديدة بســــبب 
اســــتخدامها المتكــــرر للفيتــــو لمنــــع صدور 
قرارات إدانــــة من مجلس األمــــن ضد النظام 
الســــوري، وهو ما فرض تداعيات سلبية على 
صورتها كقــــوة دولية رئيســــية تمتلك مقعدا 

دائما في مجلس األمن.

واألهم من ذلك أن روســــيا لن تقف صامتة 
أمام محاوالت إيران تطوير برنامجها النووي 
مــــن جديــــد، خاصة أن هــــذا النهــــج يزيد من 
احتمــــال اتجــــاه طهران إلى تعزيــــز جهودها 
للوصول إلــــى مرحلة امتالك القنبلة النووية، 
وهو ما يمثل خطا أحمر لن تســــمح موســــكو 
بتجاوزه، نظرا ألن ذلك يخّل بتوازنات القوى 
فــــي منطقة قريبة من حدودها، وبالتحديد في 
منطقتي بحر قزوين والشــــرق األوسط، فضال 
عــــن أنه ســــيهدد بنشــــوب حرب جديــــدة في 
المنطقة قد ال تتوافق مع مصالح وحســــابات 

موسكو اإلقليمية.

السباق على واشنطن
عــــالوة علــــى هــــذا، فإن موســــكو ســــعت 
إلــــى اســــتثمار دعمها لطهران خــــالل مرحلة 
المفاوضــــات مــــع مجموعــــة 5+1 مــــن أجــــل 
الحصــــول على عوائــــد اقتصاديــــة أكبر بعد 
الوصــــول لالتفــــاق مــــن خالل رفع مســــتوى 
أن  إال  إيــــران،  مــــع  االقتصــــادي  تعاونهــــا 
السياســــة التي تبنتها حكومة الرئيس حسن 
روحانــــي أثارت اســــتياء واضحــــا من جانب 

روسيا.

منحــــت الحكومة اإليرانية -على عكس ما 
أرادت روســــيا- األولوية لفتــــح المجال أمام 
استقطاب استثمارات أجنبية من دول أخرى، 
وســــارعت بالفعل إلى توقيع اتفاقيات نوعية 
مع بعض الشــــركات الكبرى فــــي تلك الدول، 

على غرار إيرباص وبوينغ وتوتال وبيجو.
ولم يتطور التعاون الدفاعي بين الدولتين 
على النحو الذي كانت تتوقعه موسكو، خاصة 
بعــــد أن اتجهــــت طهران إلى توســــيع هامش 
الخيارات المتاح أمامها في هذا الصدد، حيث 
وّقعت مــــع الصين اتفاقية للتعــــاون الدفاعي 
والعسكري في الـ14 من نوفمبر 2016، تتضمن 
إجراء مناورات عسكرية مشــــتركة والتدريب 
علــــى مكافحة اإلرهاب، كمــــا أبدت رغبتها في 
شــــراء معدات عســــكرية صينية، علــــى غرار 

المقاتلة تشنغدو جيه10-.
ال ينفصل ذلك عن أزمة الثقة التي فرضها 
الخالف الذي تصاعد بين إيران وروسيا حول 
صفقــــة صواريخ إس 300 للدفاع الجوي، فمع 
أن الطرفين نجحا في تســــويته خالل النصف 
الثانــــي مــــن عــــام 2016 حيث تســــلمت إيران 
المنظومة التي طلبتها، إال أنه ترك أثرا سلبيا 
انعكس في اتجاه إيــــران إلى تعزيز عالقاتها 

العسكرية مع قوى دولية أخرى.

واألكثر من ذلك أن حكومة روحاني اتجهت 
إلــــى محاولة البناء علــــى االتفاق النووي من 
أجل فتح قنــــوات تواصل مــــع إدارة الرئيس 
األميركي الســــابق باراك أوباما إلجراء مزيد 
من المفاوضات حول الملفات اإلقليمية ”غير 
النووية“، على غرار الملف السوري والحرب 
ضد اإلرهاب، وهي تحركات لم تحظ بدعم من 

جانب موسكو.

مخاوف متصاعدة
اعتبرت روســــيا هــــذا التوجــــه اإليراني 
نحــــو واشــــنطن ربمــــا يــــؤدي إلــــى إربــــاك 
حســــاباتها اإلقليمية في المنطقة، خاصة في 
ظــــل اتجاهها إلى رفــــع مســــتوى انخراطها 
السياســــي والعســــكري في الصراع السوري 
منذ ســــبتمبر 2015، أي بعد الوصول لالتفاق 

النووي بشهرين فقط.
الالفــــت أن إيران -ورغــــم تأييدها لتدخل 
موســــكو عســــكريا في الملف السوري بشكل 
دّعــــم موقــــف نظام بشــــار األســــد- لــــم تخف 
قلقها إزاء تداعياته المســــتقبلية فيما يتعلق 
بتحول موســــكو إلى طرف رئيسي قادر على 
المساهمة في تحديد اتجاهات الصراع، وهو 
متغير ســــوف يؤثر بال شك على موقع ونفوذ 

إيران.
وتزايــــد هذا القلق اإليراني بعدما اتجهت 
روسيا إلى رفع مســــتوى تفاهماتها مع قوى 
دوليــــة وإقليميــــة أخــــرى، على غــــرار تركيا 
والواليــــات المتحــــدة بعــــد وصــــول الرئيس 
ترامب إلــــى البيت األبيض في الـ20 من يناير 

.2017
وبدا ذلك جليا في اتفاق وقف إطالق النار 
فــــي جنوب غربي ســــوريا الذي تــــم التوصل 
إليــــه برعايــــة روســــية-أميركية وتــــم إقراره 
خــــالل اللقاء الذي جمع الرئيســــين األميركي 
والروســــي علــــى هامــــش قمة العشــــرين في 
هامبورغ األلمانية في الـ7 من يوليو الجاري، 
حيــــث لم تكتف إيران بإبداء اســــتيائها تجاه 
اســــتبعادها من المشــــاركة في الوصول إليه، 
بــــل ســــارعت إلى تأكيــــد أنها ليســــت معنية 

بتداعياته.
أكثر ما يقلق طهــــران يكمن في أن تعويل 
موسكو على تفاهماتها مع واشنطن قد يكون 
مقدمة لمواجهة الجهود الحثيثة التي تبذلها 
طهران لتثبيت نفوذها على األرض السورية، 
حيث لم تخف إدارة ترامب رغبتها في توسيع 
نطاق الخالفات بين طهران وموسكو، ويبدو 
أن ذلــــك كان أحــــد أهداف اتجاههــــا إلى رفع 

مستوى تنسيقها مع روسيا في سوريا.
أّي  تبــــد  لــــم  موســــكو  أن  الفتــــا  وكان 
اعتــــراض تجاه الضربــــات العســــكرية التي 
وجهتها واشــــنطن ضد بعض األرتال التابعة 
للميليشــــيات المواليــــة إليــــران في ســــوريا، 
فــــي إشــــارة منها إلــــى أنها غيــــر راضية عن 
التحركات التــــي تقوم بها إيــــران وحلفاؤها 
علــــى األرض. وتكمــــن المفارقة في أن ســــعى 
روســــيا وإيران، في فترات مختلفة، لالنفتاح 
على الواليات المتحدة لم يجد ما يستند إليه 
على األرض، وهو ما كشــــفت عنــــه العقوبات 
األخيرة التي جمعت موسكو وطهران في سلة 

واحدة.
مــــن هنــــا، ربما يمكــــن القــــول إن ”توافق 
الضــــرورة“ بين طهــــران وموســــكو له حدود 
على األرض بدأت تتكشف تدريجيا مع ظهور 
الخالفــــات بيــــن الطرفين حــــول التعامل مع 
بعض الملفات التي تحظى باهتمام مشــــترك 

من جانبهما.
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موسكو ترى أن طهران {شريك 
متعب} قد يفرض الوصول إلى 

املزيد من التفاهمات معه حدودا 
ضيقة للحركة على الساحتني 

الدولية واإلقليمية في ظل 
الصراعات املتعددة التي تنخرط 

فيها  إيران

التفاهمات الضيقة تشي بحتمية انفراط عقد تحالف الضرورة
ثقة محدودة بين روسيا وإيران

شريك متعب

تدفع التطورات في منطقة الشــــــرق األوسط، في سوريا أساســــــا، نحو توسعة الهوة بني 
حليفي الضرورة إيران وروسيا. وبدأت دائرة الفاهمات بني الروس واإليرانيني بشركائها 
في دعم النظام الســــــوري تضيق أكثر فأكثر مع افتراق طرق مصالح الطرفني في سوريا 
وفي املنطقة وتصاعد االســــــتياء الروســــــي من منح إيران األولوية الستقبال االستثمارات 

األوروبية على حساب التعاون الروسي وزيادة تعاونها الدفاعي مع الصني.

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

الواليـــات  قامـــت  عندمـــا   - واشــنطن   {
المتحدة األميركية في ديســـمبر 2016 بطرد 
دبلوماســـيين روس ومصـــادرة مجمعـــات 
دبلوماسية روســـية، آثار الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين عدم التســـرع والرد بالمثل 
علـــى الخطـــوة األميركية التي جـــاءت في 
خضـــم فـــوز دونالـــد ترامـــب بانتخابـــات 

الرئاسة األميركية.
كان الكرملين في ذلك الوقت يجّس نبض 
مســـتقبل العالقات بين موسكو وواشنطن 
في عهـــد رئيـــس أميركي معجب بروســـيا 
ورئيسها. وظهرت بوادر فتح صفحة جديدة 
فـــي العالقة بين األميركييـــن والروس، لكن 
التعقيدات الكثيرة التي تصبغ هذه العالقة 
حالت دون ذلك، لينتهي شـــهر العســـل على 
وقـــع العقوبـــات األميركيـــة الجديـــدة على 

موسكو.
ويأتـــي قـــرار روســـيا طـــرد المئات من 
الدبلوماســـيين األميركييـــن ووضـــع يدها 
علـــى مجمعيـــن أميركيين ليكـــون اعترافا 
في موســـكو بـــأن قدرة دونالـــد ترامب على 
تحســـين العالقـــات محـــدودة في أحســـن 
األحـــوال وبداية مرحلة جديـــدة من تراجع 

العالقات.
واتخذت موســـكو تلك الخطـــوة بعدما 
يـــوم  األميركـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  بعـــث 
الخميـــس (27 يوليو 2017) بإشـــارة مثيرة 
مفادها أنه ال يثق في ترامب بشـــأن روسيا 
وذلك بإقراره مشروع قانون يفرض عقوبات 
جديدة على موسكو ويقيد يدي الرئيس إذا 

حاول تخفيفها.

ولـــم يوّقع الرئيـــس األميركي حتى اآلن 
على مشـــروع القانون ولـــم يوّضح اإلجراء 
الذي ســـيتخذه بشـــأنه. وقـــال أندرو ويس 
الخبير الســـابق بشأن روســـيا في مجلس 
األمـــن القومـــي ”الروس أدركوا شـــخصية 
ترامـــب، وفي حين يوّدون اســـتغالل تعلقه 
األبلـــه ببوتيـــن واإلحســـاس الزائـــف بأّنه 
يمكنك إبرام صفقات مع شخص مثل بوتين، 
فإنهم يدركـــون أن أداءه البهلواني كرئيس 
يجعل من الصعب بالنسبة إليه فعل أّي من 

األشياء الكبيرة التي تريدها روسيا“.
وعلـــى رأس قائمـــة األمنيات الروســـية 
تخفيـــف العقوبـــات األميركيـــة المفروضة 
بســـبب ضم روســـيا للقـــرم مـــن أوكرانيا 
وزعزعتها االستقرار في شرق أوكرانيا وهو 
أمر مســـتبعد بعد تحّرك مجلس الشـــيوخ. 
وثمة مطلب ثان غير متصّور وهو االعتراف 

األميركي بسيادة روسيا على القرم.
وقـــال ويـــس، الـــذي يعمـــل حاليـــا في 
مؤسســـة كارنيغي للسالم الدولي، إن ”أداء 
ترامـــب لم يتـــرك بالتأكيـــد انطباعـــا لدى 
أحد في موســـكو بأنه رجـــل يمكنه تحقيق 
المتوّقـــع منه“. فرغبـــة ترامـــب، التي عبر 
عنها كثيرا خالل حملته الرئاسية في 2016، 
في تحســـين العالقات مع روســـيا عرقلتها 
نتائـــج توصلـــت إليها أجهـــزة المخابرات 
األميركيـــة بأن روســـيا تدّخلت لمســـاعدة 
المرشـــح الجمهوري على حساب منافسته 

الديمقراطية هيالري كلينتون.
وجعل تحقيق أجرته إحدى وكاالت إنفاذ 
القانـــون االتحادية والعديد مـــن تحقيقات 
الكونغـــرس فـــي تواطـــؤ حملـــة ترامب مع 
روســـيا من الصعب على ترامب فتح صفحة 
جديدة مـــع بوتين. وتنفي روســـيا تدخلها 

في االنتخابـــات ويقول ترامب إنه لم يحدث 
تواطؤ. 

وكان مجلـــس النـــواب قـــد وافـــق على 
مشروع القانون بواقع 419 عضوا واعتراض 
ثالثة أعضاء. ويجبر إقرار مجلس الشيوخ 
مشروع العقوبات، بأغلبية 98 عضوا مقابل 
اعتـــراض عضوين، ترامب إمـــا على اتخاذ 
نهج متشدد تجاه موسكو أو نقض التشريع 

وإغضاب أعضاء حزبه الجمهوري.
ويعنـــي الفـــارق الكبيـــر أن الكونغرس 
يمكنه بســـهوله تجـــاوز الفيتو الرئاســـي. 
وأشـــار ويس إلى أن تدني شـــعبية ترامب 
في الداخـــل وميله إلغضاب حلفاء في حلف 
شـــمال األطلســـي مثل ألمانيـــا وعجزه عن 
إقرار تشـــريع داخلي كّلها عوامل تسهم في 
إدراك روسيا أنه يضعف الواليات المتحدة.

وقـــال ويـــس ”هذا ســـيكون لـــه مردود 
جيد على موســـكو، إذ لن تكون هناك حاجة 
إلبعـــاده عن المســـار الذي يتخـــذه بالفعل 
والـــذي ينطـــوي علـــى تدمير ذاتـــي ويضر 

بمكانـــة أميركا علـــى المســـتوى الدولي“.
وأمهلـــت روســـيا الواليـــات المتحدة حتى 
األول مـــن ســـبتمبر القـــادم لخفـــض عـــدد 
موظفيها الدبلوماسيين في روسيا إلى 455 
شـــخصا وهو عدد الدبلوماســـيين الروس 
الذيـــن أبقتهـــم الواليـــات المتحـــدة بعدما 
طردت واشـــنطن 35 روســـيا في ديســـمبر 

بسبب اختراق االنتخابات المزعوم.
كما قالت إنها ســـتصادر مجّمعا روسيا 
يســـتخدمه دبلوماســـيون أميركيون وكذلك 
مخزنـــا للبعثـــات الدبلوماســـية األميركية. 
ويتوقـــع بعض المســـؤولين الســـابقين أن 
تتخذ روســـيا خطوات أخرى مثل الســـعي 
لمســـاعدة القـــوات المدعومة من موســـكو 
للسيطرة على المزيد من األراضي في شرق 
أوكرانيـــا أو محاولـــة الحّد مـــن العمليات 
الجويـــة األميركية في ســـوريا في حين قال 

آخرون إن أّي رّد فعل ربما يكون أقل حدة.
وأفاد المسؤول الســـابق بأن روسيا قد 
تبحـــث فـــرض عقوبات اقتصاديـــة مضادة 
على الواليات المتحـــدة قائال إنه يعتقد أن 
الرد االنتقامي في أوكرانيا أو ســـوريا أقل 
ترجيحـــا ألنه من المحتمل بشـــدة أن يؤدي 

إلى رد أميركي مضاد.
فـــي المقابـــل، ال يعتقد مايـــكل مكفول، 
الســـفير األميركـــي في روســـيا مـــن 2012 
إلى 2014، أن روســـيا ســـتصّعد التوتر مع 
الواليـــات المتحـــدة اآلن ألن تأكيـــد ترامب 
رغبتـــه في تحســـين العالقات مع موســـكو 
يشـــجع بوتين على مواصلة الســـعي لنوع 
ما من التوافـــق مع الرئيس األميركي. وقال 
”ال أعتقد أنهم سيبتعدون عن ذلك (الموقف) 
اآلن.. أعتقد أن بوتين ال يزال يعتقد أن هناك 

شيئا ما يمكنه أن يفعله مع ترامب“.

سحب تعكر صفو اإلعجاب المتبادل بين بوتين وترامب
موسكو تطرد دبلوماسيين أميركيين ردا على عقوبات واشنطن ضدها

أرشد محمد

على رأس قائمة األمنيات الروسية 
تخفيف العقوبات األميركية 
املفروضة بسبب ضم روسيا 
للقرم من أوكرانيا وزعزعتها 

االستقرار في شرق أوكرانيا وهو 
أمر مستبعد بعد تحرك مجلس 

الشيوخ األميركي

ّ
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} لعّل آخر ما يحتاجه لبنان هو زج نفسه 
في صراعات إقليمية ال تسمح له تركيبته 

الداخلية وظروفه الراهنة بتحّمل نتائجها 
وانعكاساتها. لم تكن تمثيلية جرود عرسال، 

التي لعب ”حزب الله“ دور البطولة فيها، 
سوى فصل آخر من مسلسل يستهدف جّر 

لبنان إلى أن يكون جزءا ال يتجّزأ من ”محور 
الممانعة“ الذي صار اسمه ”البدر الشيعي“ 

حسب التوصيف اإليراني.
هذا معناه أن يكون لبنان تابعا إليران، 

حاله حال النظام السوري أو الحكم العراقي 
الذي قبل أن يكون ”الحشد الشعبي“ الذي 

يضّم ميليشيات مذهبية تابعة ألحزاب معّينة 
عنوانا لمستقبل العراق. األكيد أن لبنان 

الذي يخوض منذ العام 1969، تاريخ توقيع 
اتفاق القاهرة المشؤوم، معركة المحافظة 
على الذات، يجد نفسه مضطرا إلى اعتماد 

سياسة الحذر.

يبدو الحذر أكثر من ضرورة عندما 
يتعّلق األمر بالتعاطي مع الواليات المتحدة 

التي امتلكت في كّل وقت سياسة تتجاوز 
لبنان وحدوده. كانت هناك دائما سياسة 

أميركية تنظر إلى لبنان من زاوية االهتمام 
بالمنطقة ككّل بعيدا عن التفسيرات 

المضحكة لبعض المسيحيين اللبنانيين 
الذين اعتقدوا أن اإلنزال العسكري األميركي 

على الشاطئ اللبناني في العام 1958 كان 
من أجل لبنان أو من أجلهم، في حين أّنه 
جاء بعد االنقالب العسكري الدموي في 

العراق يوم الرابع عشر من تّموز-يوليو من 
تلك السنة. كان الهدف األميركي من اإلنزال 

عرض قّوة على الشاطئ اللبناني لطمأنة 

حلفاء الحلفاء اإلقليميين والحؤول دون أن 
يكون لالنقالب العراقي فعل الدومينو في 

المنطقة.
في أواخر العام 1975، جاء المبعوث 

األميركي دين براون إلى لبنان. طّور الغباء 
المسيحي فكرة أّنه أتى من أجل تهجير 

المسيحيين منه وأنّه اصطحب معه سفنا 
أميركية ألخذ المسيحيين إلى أميركا. هل 

من خيال مريض يستطيع بلوغ هذا الحّد من 
الهلوسة المتمثلة في سفن أميركية تتسع 
لمسيحيي لبنان كي ينتهوا في الواليات 

المتحدة أو غير الواليات المتحدة؟
لم يكن من الهدف األميركي في تلك 
المرحلة سوى ضبط الوضع اللبناني 

والحؤول دون مواجهة عسكرية سورية-
إسرائيلية يمكن أن يتسّبب بها الوجود 

الفلسطيني المسّلح في لبنان الذي ُيعتبر 
نتيجة مباشرة الضطرار البلد إلى توقيع 

اتفاق القاهرة.
كان مسيحيو لبنان واللبنانيون ولبنان 

كّله آخر هموم اإلدارة األميركية حين 
كان هنري كيسينجر الرجل األساسي في 

واشنطن بصفته وزيرا للخارجية ومستشارا 
لألمن القومي في مرحلة انتقالية تلت 

استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون وحلول 
جيرالد فورد مكانه. كان كيسينجر يفّكر فقط 

في كيفية السيطرة على ”مقاتلي منظمة 
التحرير الفلسطينية“.

وجد ضالته أخيرا في الجيش السوري 
بعدما أبدى حافظ األسد استعداده لتولي 

مهمة وضع اليد على كل المواقع التي كان 
مقاتلو منظمة التحرير موجودين فيها في 
لبنان. بالطبع، وضعت إسرائيل الحقا ما 
سّمته ”الخطوط الحمر“ النتشار الجيش 

السوري في لبنان.
كانت ”في حاجة إلى االشتباك بين وقت 

وآخر مع الفلسطينيين في جنوب لبنان“. 
عزت ذلك إلى أسباب مرتبطة بتفاهم ما مع 

النظام السوري على بقاء جبهة الجنوب 
مفتوحة ألغراض تخدم الجانبين، خصوصا 

بعدما استتّب الهدوء التام على جبهة 
الجوالن منذ العام 1974.

ال حاجة إلى العودة إلى مرحلة الوجود 
السوري في لبنان وإلى حرب 1982 التي 

شنتها إسرائيل من أجل إخراج المقاتلين 
الفلسطينيين من لبنان. ال حاجة بالطبع إلى 
التذكير بأن لبنان كان الخاسر األّول في تلك 

الحرب وال إلى الوعود األميركية إلى الرئيس 
أمين الجمّيل التي بقيت مجّرد وعود. عند 

أّول هجمة على السفارة األميركية في 
بيروت، وهي عمل إرهابي تاله تفجير مقّر 

المارينز قرب المطار، انسحبت الواليات 
المتحدة من لبنان.

كانت أميركا في عهد رونالد ريغان تعرف 
جيدا من وراء تفجير سفارة بيروت ومقّر 

المارينز في العام 1983. لم تفعل شيئا. 
فّضلت االنسحاب وترك لبنان للنظامين 
السوري واإليراني وذلك في وقت بدأت 

طهران تعزز وجودها في لبنان بكل الوسائل 
الممكنة.

كذلك، ال حاجة إلى العودة إلى ما تعّرض 
له لبنان في العام 1990، حين جددت اإلدارة 

األميركية للوصاية السورية في لبنان مكافأة 
لحافظ األسد على مشاركته في حرب تحرير 

الكويت إلى جانب الجيش األميركي.
من يسمع كالم الرئيس دونالد ترامب 

لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري يدرك أن اإلدارة األميركية 

تدرك تماما ما هو ”حزب الله“ وما يشكله من 
تهديد للبنان واللبنانيين وللمنطقة ككّل. كان 
مهّما أن يجمع ترامب بين اإلرهابين السّني 

والشيعي وأن يصف ”حزب الله“ بطريقة 
دقيقة.

لم يفّرق بين ”داعش“ السّني 
و“الدواعش“ الشيعية. أظهر في الوقت ذاته 

أن إدارته ليست مستعدة للتغطية على ما 
ترتكبه إيران وميليشياتها المذهبية في 
المنطقة من أجل حماية المفاوضات في 

شأن ملّفها النووي، على غرار ما فعل باراك 
أوباما. كان االتفاق في شأن الملّف النووي 

اإليراني هدفا بحد ذاته ألوباما. يمكن أن 
يكون ترامب مستعدا للتعايش مع هذا 
االتفاق كما يمكن أن يتخّلص منه يوما.
ليست لدى ترامب عقدة إيران. على 

العكس من ذلك، يبدو أّنه يعرف، مع 
الرجال األساسيين في إدارته، ما هو الدور 

اإليراني في مجال االستثمار في إثارة 
الغرائز المذهبية وتأجيجها. كّل ما يصدر 

عن الرئيس األميركي كالم سليم، بما في 
ذلك موقفه من بّشار األسد ونظامه. ولكن 

هل هناك ما يشير إلى أّن اإلدارة األميركية 
ستنتقل من الكالم إلى األعمال.. أم تبقى 

مجّرد متفّرج على ما يدور في المنطقة تاركة 
لبنان لمصيره في ظّل غياب أوروبي فاضح 

وقناعة عربية، تزداد يوما بعد يوم، بأّن البلد 
وقع تحت الوصاية اإليرانية؟

من حّق الرئيس سعد الحريري أن يكون 
في غاية الحذر، خصوصا أن الهدف بالنسبة 

إليه هو حماية لبنان. وحده الحذر يسمح 
للبنان بحماية ما بقي من مؤسساته، بما في 

ذلك مؤسسة الجيش اللبناني. هذا الحذر 
الضروري سمح بتفادي الفراغ الرئاسي 

في لبنان وسمح للبلد بكسب بعض الوقت 
في انتظار انتخابات نيابية قد تجرى أو 
ال تجرى في أيار-مايو 2018. هذا الحذر 

أتاح للبنان فسحة التفكير في كيفية العمل 
من أجل أّال تكون العقوبات األميركية على 

”حزب الله“ عقوبات على المصارف اللبنانية 
التي تشكل بالفعل العمود الفقري لالقتصاد 

اللبناني.
ال شّك أن لبنان في وضع غير مريح. كان 

سيكون في وضع أسوأ لو لم يعتمد سعد 
الحريري الحذر. فترامب نفسه في وضع 

قلق. كذلك، فإن الصعوبات التي يواجهها 

تزداد يوما بعد يوم، خصوصا بعد أن تمّرد 
الحزب الجمهوري عليه وقّرر فرض عقوبات 

جديدة على روسيا. وهذا تطّور ال يمكن 
االستخفاف به ويفرض طرح أسئلة من نوع 

هل السياسة الواضحة للرئيس األميركي 
تجاه إيران وأدواتها وتجاه النظام السوري 

ستجد ترجمة لها على أرض الواقع بما يعّزز 
دور مؤسسات الدولة اللبنانية أم تبقى كالما 

جميال ال أكثر؟ إّنه كالم كان يقوله رونالد 
ريغان قبل أن يترك لبنان لمصير بائس، 

في ليلة ليس فيها ضوء قمر، تحت رحمة 
النظامين في سوريا وإيران؟

لبنان وأميركا… والحذر

كل خطوة بحساب

خيراهللا خيراهللا

ّ

إعالمي لبناني

تمثيلية جرود عرسال، التي 

لعب {حزب الله} دور البطولة 

فيها، لم تكن سوى فصل آخر 

من مسلسل يستهدف جر 

لبنان إلى أن يكون جزءا ال يتجزأ 

من {محور املمانعة} الذي صار 

اسمه {البدر الشيعي} حسب 

التوصيف اإليراني

} بإعالن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون يوم الـ25 من يوليو الجاري، أن 

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز 
السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير 
خليفة حفتر قد توافقا على إجراء انتخابات 

في ربيع 2018 مشيدا بـ“شجاعتهما 
التاريخية“، وذلك خالل اجتماع عقداه قرب 
باريس، تكون األزمة الليبية تسير باتجاه 

حل يلوح في األفق، يبدو أنه محل اختالف 
بين الفرقاء اللبيين، وهو ما أكدته ردود 

الفعل من داخل ليبيا بعد اللقاء مباشرة، هذا 
على الصعيد الداخلي، فماذا عن المواقف 

الخارجية للدول المجاورة أو ذات المصلحة 
المباشرة أو غير المباشرة؟

فاق َمرضي عنه أمميا  ال شك أن االتِّ
-بدليل حضور غسان سالمة المبعوث 
األممي الخاص بالملف الليبي- وهناك 

من يرى أن اإلشراف الفرنسي على اللقاء 
الليبي بين سطلتين سياسية وعسكرية تم 

بدعم روسي وأميركي، كون الرئيس ماكرون 
استطاع في وقت قصير أن يحظى بعالقة 
شبه مميزة من الرئيسين فالديمير بوتين 

ودونالد ترامب.
غير أن الدور الفرنسي الراهن في الشأن 

الليبي يبقى محل شك وتساؤل من بعض 
الدول األوروبية، خاصة إيطاليا، وينظر إليه 

بحذر من دول الجوار، تونس والجزائر، 
خاصة وأن هذه األخيرة تعتبر فرنسا جزءا 
من األزمة الليبية، ولم تكن ولن تكون جزءا 

من الحل بعد تدخلها العسكري واألمني. 
وُتْستثنى من دول الجوار مصر التي أيدت 

االتفاق.
عمليا، تجني باريس اليوم ثمار ما زرع 
منذ اتفاق الصخيرات (17 ديسمبر 2015)، 
ذلك االتفاق السياسي الذي شمل أطراف 

الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية 
منظمة األمم المتحدة بإشراف المبعوث 

األممي مارتن كوبلر إلنهاء الحرب األهلية 
الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ 

العمل به من معظم القوى الموافقة عليه 
في 6 أبريل 2016 ووّقع على هذا االتفاق 22 

برلمانيا ليبيا.

بالعودة إلى اتفاق الصخيرات نجده 
يتكّون من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة 

أساسية موّزعة على 9 فصول، وهي تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني وصالحياتها 

وصالحيات وآلية عمل مجلس النواب 
المنتخب في يونيو 2014 كأعلى جهة 

تشريعية في ليبيا وكيفية تشكيل وعمل 
مجلس الدولة كسلطة استشارية تنفيذية 

عليا وتدابير بناء الثقة والترتيبات األمنية 
والعملية الدستورية والهيئات والمجالس 

ولي وأحكام ختامية  عم الدَّ المتخصصة والدَّ
مصحوب بأحكام إضافية مكونة من 15 مادة.

ه االتفاق هو منح  غير أن أهم ما تضمنَّ
صالحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة 

حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس 
الحكومة نفسه، وعلى رأسها قيادة الجيش 

والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال 
جديدة تستمر 18 شهرا. وفي حال عدم 

انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد 
المدة 6 أشهر إضافية، كما نصَّ االتفاق 

أيضا على تشكيل المجلس األعلى للدولة 
من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد 

واإلبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب 
في يونيو 2014 .

ورغم الوضوح الظاهر تنظيميا وقانونيا، 
وحتى من ناحية التأسيس للشرعية لم 

توّفق األطراف الليبية في تطبيقه بل كان 
محّل رفض من قوى فاعلة على األرض وبدا 

لها كأنه طريق الشوك، ومع ذلك فقد شّكل 
على الصعيدين السياسي المحلي والدولي 
-خاصة- مرجعية للبحث على أرضية لحل 
يقّرب بين الفرقاء وعلى خلفّيته تّم تطوير 

العمل السياسي، وقد ظهر ذلك االتفاق 
الناجم عن لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فايز السراج مع القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر في أبوظبي في الثاني 
من مايو الماضي، والذي نّص على ما يلي:

تشكيل هيكل جديد اسمه ”مجلس 
رئاسة الدولة“ الليبية، يضم كال من عقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب وفايز السراج 

رئيس حكومة الوفاق وخليفة حفتر قائد 
الجيش الوطني، أي جمع الشرعيات الثالث 

المتناحرة على األرض البرلمانية والسياسية 
والعسكرية، وهذا يخدم أولئك الرؤساء لجهة 

المشاركة في الحكم، ولكنه أيضا يخفف من 
الصراع الدموي بين الليبيين.

[ إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 
6 أشهر من االتفاق.

[ حّل التشكيالت المسلحة وغير 
النظامية.

[ مواصلة محاربة اإلرهاب حتى القضاء 
عليه نهائيًا.

[ إبعاد النزعة األيديولوجية أو الحزبية 
أو المناطقية على الحكومة المقبلة، وتشكيل 

”مجلس أعلى للدولة“ الليبية.
[ ضرورة االمتثال لجميع األحكام 

القضائية التي تصدرها المحاكم الليبية.
عّبد اتفاق أبوظبي الطريق أمام لقاء 

باريس الذي يعّد في نظر بعض السياسيين 
الليبيين تسليما لملف أزمتهم إلى دولة 

خارجية، واألفضل -بالنسبة إليهم- أن يكون 
الحل بإشراف أممي وليس فرنسيا، وهو ما 
ذهب إليه عدد من المراقبين. ومع أن اتفاق 
أبوظبي هو األقرب زمنيا وعمليا إال أنه لم 

تتم اإلشارة إليه في نص االتفاق المبرم بين 
السراج، والمتضمن 10 نقاط، منها التاكيد 

على أّن الحّل السياسي هو وحده الكفيل 
بإخراج ليبيا من أزمتها، وإعادة التأكيد على 

اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في 
2015 برعاية األمم المتحدة، وهذا ضمن دعوة 

السّراج وحفتر في بيان مشترك إلى وقف 
إطالق النار(اليشمل مكافحة اإلرهاب)، وحّل 

المجموعات المسلحة، وتشكيل جيش وطني 
نظامي، وتنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن.

الواقع أن اتفاق باريس، إن نّفذت بنوده 
ولم يتّم التراجع عنها، أو رفضه من القوى 
المسيطرة عسكريا وسياسيا على األرض، 

فإنه يعّد خطوة إلى األمام، شرط أّال ُتمارس 
الدول الخارجية ضغوطا على الشعب أو 
تدعم أطرافا منه على حساب أخرى، وأن 

تكون النوايا الدولية صادقية في دعم 
الليبيين، وأّال يتم اختصار حّل األزمة في 

المصالح الخارجية للدول.
ورغم التعويل الفرنسي والغربي عموما، 

على لقاء السراج-حفتر، واالتفاق المبدئي 
المبرم بينهما، فإن التجارب الماضية تؤكد 

على أن الوهج الدبلوماسي واإلعالمي، 
وحتى السياسي، لم يدفع البالد نحو حّل 

يوقف الدماء ويحقق االستقرار، وأن إقامة 
دولة قانون في ليبيا واحترام حقوق اإلنسان 

فيها هو مجرد أمنية بعيدة المنال حتى لو 
قال بها ماكرون، إضافة إلى هذا فإن بعض 
المصادر اإلخبارية تحدثت على أن لقاءات 
مستشاري الطرفين التي انعقدت بعد لقاء 
الرئيس الفرنسي بالسراج وحفتر كل على 

حدة، لم تسفر عن نتائج كبيرة ومأمولة، وال 
تزال مطالب حفتر الخاصة بتقديم ضمانات 

يمكنها أن تؤكد انصياع الميليشيات، 
ال سيما في طرابلس ومصراتة لتنفيذ 

أّي مخرجات عن هذا اللقاء، تمّثل شرطا 
تعجيزيا بالنسبة إلى السراج، وذلك لعدم 

قدرة هذا األخير على فرض بنود أّي اتفاق 
على الميليشيات المنتشرة في غرب البالد.

بقي أن ُنشير هنا إلى مسألة هامة وهي 
أن الجزائر تبدو غير مرتاحة ألّي دور تقوم 

به فرنسا في ليبيا، انطالقا من أن هذه 
األخيرة تمّثل عمقها األمني واالستراتيجي، 
وربما لهذا السبب قال المشير خليفة حفتر، 

األربعاء الماضي الـ26 من يوليو الجاري، 
مجيبا عن سؤال في حوار مع قناة فرانس 

24 حول موقفه من الجزائر كدولة جوار لها 
مساعي وساطة في ليبيا إّن ”الجزائر دولة 

عربية نحن نحترمها كل االحترام، والمساعي 
التي تقوم بها ليس فيها شيء خاص 

بي شخصيا، ولكن هي دولة لها مكانتها 
ومقامها وقد زرتها مرة واحدة سابقا“، 

وأضاف ”نرّحب بمبادرات الوساطة التي 
تقوم بها دول الجوار، والباب مازال مفتوحا 

لمن يريد المساهمة في حل األزمة“.
لكن المشير خليفة حفتر يدرك أن الجزائر 

التي تقوم منذ قرابة العامين بمساعي 
وساطة في األزمة الليبية واستقبلت عددا 

كبيرا من السياسيين والعسكريين واألعيان 
ال يرضيها التدخل الفرنسي من قريب 

أو بعيد في الملف الليبي، مثلما ال يزال 
لديها شكوك حول الدور العسكري الحالي 

والمستقبلي لخليفة حفتر، وليست مرتاحة 
للتدخالت من دول عربية أو إسالمية ليست 

من دول الجوار.

األزمة الليبية.. وعود مشروطة بالحل شواهدها اتفاقات الصخيرات وأبوظبي وباريس

مصافحة تخفي انقسامات عميقة

الجزائر التي تقوم منذ قرابة 

العامني بمساعي وساطة 

في األزمة الليبية واستقبلت 

عددا كبيرا من السياسيني 

والعسكريني ال يرضيها التدخل 

الفرنسي من قريب أو بعيد في 

امللف الليبي، مثلما ال يزال لديها 

شكوك حول الدور العسكري 

لخليفة حفتر

خالد عمر بن ققه
كاتب جزائري



} المغاالة كريهة حتى في الُحّب، لهذا 
تجد األغاني األجنبية في معظمها خالية 
من الغلو. المجتمع الغربي ال يشجع على 

العشق بمعناه المرضي الذي مّثله مجنون 
ليلى. هذا النوع المرضي من العشق كان 

مرتبطا بعقلية قديمة انتهت.
المهم هو العالقة السليمة بين الجنسين. 

الحب هو العناية الشاقة بهذه العالقة. 
السعي الدائم نحو خلق ذكريات جميلة 

من خالل االقتصاد والسفر والمعاملة 
الحسنة، اقتسام العمل في المنزل واالحترام 

المتبادل. انتهى ذلك الُحّب المبالغ فيه 
وانتهت أدبياته الكريهة منذ العصرين 

الفيكتوري والباروكي.
المطلوب في العالقة العاطفية ليس أن 

تقتل نفسك وليس أن تبالغ كثيرا بالكالم بل 
المطلوب أن تعيش جيدا. أن تحب الحياة 
على نحو سليم. هناك وعي صّحي في كل 

شيء؛ حتى الُحّب هو جزء من اهتمامنا 
بصحتنا. فشريكة حياتك تنظم ساعات نومك 

في سرير مشترك، وهذا مهم جدا لصحتك.
كذلك الدين يدخل في هذا الفهم الجديد. 

فقد انتهت تلك المبالغات الغنوصية، 
خصوصا الفرق الباطنية وتمجيد الرموز. 
انتهت تلك المبالغات الصوفية أيضا. وكل 
تلك األشياء الدينية كانت مرتبطة بفهمنا 

للعشق وغير منفصلة عنه.
يقول الحالج مثال ”حقيقة المحبة قيامك 

مع محبوبك بخلع أوصافك واالتصاف 
باتصافه“، هذه مبالغات غير مفيدة فالعاشق 
المريض يحاول تقليد معشوقه في كل شيء. 

يتنازل عن شخصيته المستقلة ويصبح 
مسخا ذائبا في شخص المحبوب.

الكنديون يطلقون على ذلك كلمة 
”أوبسشن“ وهو مرض يصيب بعض العشاق 
فيتحول إلى مهووس مختل عقليا. مثل هذا 

الشخص يبتعد الناس عنه، والمستهدف من 
هكذا عشق مرضي يتصل بالشرطة ويبلغهم 

بأنه متورط بعاشق مخبول.
إذا كان اإلنسان المعشوق يتضايق 

من مثل هذه المبالغة مرضية ويتم عرض 
العاشق على الطبيب وتوقيعه على أوراق 

قانونية تأمره باالبتعاد عن المعشوق 
المنزعج. وهو سينزعج بكل تأكيد فال أحد 
يطمئن لعشق المجانين فكيف بالخالق؟

في جمال العقل
بالنسبة إلّي دّربتني أسرتي مبكرا 

على الفلسفة. يعود الفضل في هذا ألبي 
الشيوعي. ال أحب الغنوص والصوفية 

والمبالغات يعجبني العقل. ما أجمل العقل.
وما هو داعش مثال أليس مجرد مبالغة؟ 

رجل في إصدار داعشي يقول إن الله عزيز 
وإنه بحث فلم يجد ما يقّدمه سوى نفسه. 

ثم يريك اإلصدار كيف يفّجر األحمق نفسه. 
وما هو التشيع مثال أليس مجرد مبالغة 

حول أشخاص مساكين ال ذنب لهم في هذه 
المبالغات. إن العقل نعمة لم نستخدمها كما 
ينبغي. وإال ماذا تسّمي غسل الشيعة ألقدام 

الزوار اإليرانيين بوصفها أقداما مباركة 
تعبت سعيا نحو الحسين؟ أليس هذا مجرد 

مبالغة سخيفة.
شخصيا ورثت موقفا علمانيا متطرفا 

عن أبي. كان مثال يسخر من عناية المثقفين 
بالمعتزلة يقول ما فائدة ذلك؟ هؤالء أناس 

عاشوا في زمن مظلم قبل ألف سنة. لم 
يكن هناك عقل سوى العقل الديني وتأثروا 
بفلسفة اليونان القديمة. كل ما استطاعوا 

فعله هو التوفيق بين الحق بالتفكير 
األرسطي والدين. 

ما أهمية ذلك في عصر الفلسفة الغربية 
الحديثة والتطور العلمي السريع. لماذا 

علينا العودة إليهم؟ العقل الغربي موجود وال 
داعي للّف والدوران.

ماذا نستفيد من الغنوص في عصر 
األنوار الغربي؟ الشبلي وقف على الحالج 

وهو يحتضر على الصليب وردد اآلية ”أولم 
ننهك عن العالمين“، ما هذه الشعبذة؟ رجل 

مخبول يستجدي الناس ببغداد لقتله. يقول 
لهم تصبحون مجاهدين وأنا شهيد لو 

قتلتموني. وحين تنوي السلطة قتله فعال 
يهرب ويتخفى في األحواز. 

قضية سخيفة جدا. ماذا نفعل بهذه 
الثقافة المشبوهة. نشأت على يد أحد 

الشيوعيين العراقيين القدامى الذين ال 
يقبلون هذا التخريف وليس المحدثين 

الشيوعيين الذين يمجدون الغنوص 
اإلسالمي.

الثقافة العراقية تحتاج إلى مراجعة 
علمانية جملة وتفصيال. تقول فتاة عراقية 

أول مرة سمعت بك عام 2015 بجامعة بغداد. 
كان هناك  طالب ذكر اسمك وقال هذا ”كاتب 

شروگي من البصرة“ ومنذ ذلك الحين 
صرت أقرأ كل كلمة كتبتها. البنت في النهاية 

أرسلت إلّي قصيدة حب.
المهم هنا أن العراق هذا وضعه حاليا. 

اإلسالم نفسه حاول خلق مجتمع خارج 
القبيلة قائم على األخوة الروحية واإليمان. 

في النهاية انتصرت القبيلة. بالنسبة إلّي 
حتى داعش أعتبرها في بعض جوانبها 

شيئا غريبا. وإال كيف تخضع هذه القبائل 
الشرسة والمتغطرسة لحزب ديني؟

مجتمع عراقي محمل بالعنصرية 
واالحتقار لبعضه البعض، وطبعا العرب 
يتعاملون اآلن مع إيران وليس مع شيعة 
العراق البسطاء. بعض أهالي الموصل، 

تلك المدينة التي تتفاخر بالضباط السّنة 
الباشوات والميراث العسكري العثماني 

جعلتهم إيران يمجدون ضابطا ”شروگي“ 
من مدينة العمارة (ميسان) تحديدا اسمه 

عبدالوهاب الساعدي. يرفعون صوره كبطل 
وطني  ومحرر لهم ولمدينتهم. (تستعمل 

كلمة شروگي لتوصيف الفقراء من سكان 
العشوائيات).

لماذا نسميهم شعوبيين؟ الفرس دخلوا 
اإلسالم وفتحوا القرآن على اآلية ”وجعلناكم 
فقالوا حسنا نحن  شعوبا وقبائل لتعارفوا“ 

الشعوب وأنتم القبائل تشرفنا بمعرفتكم. 
نحتاج ثقافة قوية لمواجهة المكر اإليراني. 

نحتاج عقالنية علمانية عربية وليس هذا 
السعي بين داعش السلفية والصوفية 

الغنوصية والخرافات والعنصرية القبلية.
عامة الناس في واد والصراع الحقيقي 
بين الكبار في واد آخر. ليس من الناحية 

السياسية فقط بل من الناحية الثقافية. 
هل احترقت الموصل أم ال؟ أال يقول ابن 
الموصل سيار الجميل إن الموصل هي 

هيروشيما العراق. 
ويصرح هوشيار زيبارى بأن هناك 40 

ألف قتيل من الموصل قضوا تحت األنقاض 
بقنابل الحكومة الشيعية التي ترقص 

للنصر؟ هل هناك اليوم حرب في اليمن أم ال؟ 
ما الذي جاء بالفرس إلى اليمن؟ من الواضح 

أن القضية قضية مذاهب من وجهة نظر 
إيران.

فالشيعة الزيدية هناك وهم جميعا 
عرب أقحاح وقبائل ولكن من خالل المذهب 

الشيعي دخل الحوثيون ضمن مشروع 
إيراني، مثلهم مثل شيعة لبنان وحزب الله، 
والظاهر كما هو واضح  ومن خالل تصريح 

لمستشار خامنئي حين قال إن بغداد عاصمة 
إيران في المستقبل أن هناك مشروعا ال 

نفهمه.

ما أصل هذا الكالم؟ هل أن رجال بمنصب 
مستشار المرشد يتكّلم كالما ال معنى له؟ 

بغداد قامت على أنقاض المدائن. حين 
استولى العرب على المدائن سنة 15 هجرية 

التي تبعد كيلومترات قليلة عن بغداد 
الحالية لم يدرك العرب بأنهم قد سيطروا 
على عاصمة الشرق التاريخية التي ورثت 
بابل أللفي سنة متواصلة وكان ال ينافسها 
حينها سوى القسطنطينية البيزنطية التي 

بقيت شامخة لثمانية قرون من سقوط 
المدائن حتى سقطت بيد العثمانيين (وليس 

العرب) بقيادة محمد الفاتح.
كانت المدائن رأس الجسر الوحيد 

صوب فارس وآسيا العليا والمركز اإلداري 
لإلمبراطورية الساسانية. والوطن الرئيسي 

للهجة الفهلوية القديمة، العاصمة المالية 
والعلمية لبالد الشرق. كانت المدائن باب 

األمجاد الفارسية في نظر الفاتحين العرب. 
وقرب المدائن القديمة المحترقة عاد سلمان 

الفارسي ليعيش بعد وفاة النبي وهناك قبره 
حاليا.

فهم التاريخ
ال تقل لي هذا تاريخ قديم. لتعرف شعور 
الجنرال قاسم سليماني وهو يتجول ببغداد 
ويقودها سياسيا عليك أن تتأكد من أنه زار 
المدائن وطاق كسرى وبكى عند قبر مواطنه 

سلمان الفارسي الذي تبناه النبي بحسب 
الروايات. كيف نهمل الماضي؟ وهناك 

حروب وصراع وماليين المشردين بسبب 
هذا الماضي أو على األقل باسمه ثقافيا.

إن المحزن في الحرب الدموية األهلية 
داخل العراق ليس أنه صاحب ثروة نفطية 

وبلد خصب ال يستحق شعبه هذا النوع 
من الحياة، بل المؤسف أن التنوع الثقافي 

فيه هو من النوع الفريد. المسيحية والسنة 
والشيعة روافد ذات قوة ثقافية كبيرة في 
العراق. والمؤسف أيضا هو فشل الشيعة 

ألن الجانب السياسي عندهم  قد طغى على 
الجانب الثقافي.

ال أحد ينكر فضل الشيعة في التاريخ 
اإلسالمي، لقد شكلوا الركن القوي للمعارضة 

والجدل والتفسير والتأويل للرموز. لم يكن 
أحد ليتجرأ على إغناء الثقافة اإلسالمية 
ومعارضة التفسيرات الرسمية للعقيدة 

والحياة الروحية لوال مساهمتهم  الضخمة 
في هذا المجال. نقطة ضعف الشيعة هو 

الطموح السياسي.
في العراق مثال ضّحى الشيعة بفرصة 
حقيقية لبناء البالد بسبب طموح سياسي 

كبير تقوده طهران لبسط النفوذ الشيعي في 
الشرق األوسط. تم إهمال مساهمة الشيعة 

الحقيقية في الثقافة وفي التأويل والفكر 
والتنوع في اإلسالم، وركزوا حين استلموا 

الحكم على الثأر والحروب واألحقاد وتهجير 
السنة وإبادتهم وهدم مدنهم.

الخطأ الذي وقع فيه السنة بالمقابل، 
واشتغلنا لسنوات على تصحيحه، هو 

االنزالق للجدل المذهبي، وهو جدل ال طائل 
منه. فقد امتألت المجلدات به منذ القرون 

الوسطى وال فائدة منه إطالقا. الصراع 
سياسي باألساس وتحويله إلى مذهبي قد 

يقود الشيعة إلى الميليشيات إال أنه سيقود 
السنة إلى داعش ولن نستفيد شيئا.

االعتقاد بأن الدين أفضل من الالدين أو 
أن مذهبنا أفضل من مذهب آخر يعتبر زاوية 
ميتة في الجدل الثقافي. المذاهب اإلسالمية 

لها جذور عميقة وال يمكن اقتالع ثقافة 
على حساب ثقافة. عالقة الفرس باإلسالم 

والتشيع مثال تمتد عميقا إلى النبي ونشأة 
اإلسالم ألم يقل النبي لصاحبه سلمان 

الفارسي ”سلمان منا أهل البيت“ يعني 
النبي ربط الفرس بأهل البيت  أو على األقل 
جذبهم إلى هذه القضية يعني ”أهل البيت“ 

والفرس قضية قديمة ال فائدة من الجدل 
فيها.

مع ظهور اإلسالم كان هناك سلمان 
الفارسي وكان صاحب فكر وتنوع ثقافي 
وحتى النهاية كان للشعب اآلري اإليراني 

المساهمة األضخم في الحضارة اإلسالمية؛ 
الفلسفة واألدب والعمران والعقائد والفقه 
والتصوف والطب والموسيقى والهندسة.
نحن ال ُننكر مساهمة الفرس الضخمة 

وال أهمية المذهب الشيعي في اإلسالم. 
الجدل في هذا ال يفيد ولكن التشيع مثل 

غيره من المذاهب فيه نزعات متطرفة فكريا 
وسياسيا كالقرامطة والنصيرية قديما 

وكالخمينية حديثا. ال تختلف هذه النزعات 
في جوهرها عن التطرف الداعشي السني. 
وال أحد يعرف كيف ستنتهي حكاية كهذه. 

حتى اآلن تم إحراق مدن سنية كبيرة 
وتشريد أهلها بسبب جدل سياسي يتلبس 

بلبوس المذاهب.
هناك ضرورة إلى دعوة مخلصة إلى 

فكر نقدي علماني عراقي يستفز حاجة سنة 
العراق إلى عقل ولكنه يستفز أيضا ميول 

شيعة العراق المعروفة بالعلمانية والجدل 
ونبذ االلتزام العقائدي الديني. االختالف 
العراقي يكمن في الخرافات واالتفاق لن 

يكون إال في العقل. قال ابن رشيق ”العقل 
يقع على العقل“ فال توافق ممكنا بين 

المجانين والمغالين. ال غنوص وال شيعة وال 
تطرفا سلفيا وال صوفية. الحل في العقالنية 

الغربية الرائعة وال بديل عن المنطق 
العقالني المعاصر.

تأمالت
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أسعد البصري

ّ ُُ

كاتب عراقي

هناك ضرورة إلى فكر نقدي 
علماني عراقي يستفز حاجة السنة 

إلى عقل ويستفز أيضا ميول 
الشيعة املعروفة بالعلمانية 

والجدل. االختالف العراقي يكمن 
في الخرافات واالتفاق لن يكون 

إال في العقل

املحزن في الحرب الدموية 
األهلية داخل العراق ليس أنه 

صاحب ثروة نفطية وبلد خصب 
ال يستحق شعبه هذا النوع من 
الحياة، بل املؤسف أن التنوع 

الثقافي فيه هو من النوع 
الفريد. املسيحية والسنة 

والشيعة روافد ذات قوة ثقافية 
كبيرة في العراق

الغلو الشيعي والغلو السني هدما الموصل

سكون عاصف

إحراق مدن كبيرة وتشريد أهلها بسبب جدل سياسي يتلبس بلبوس املذاهب

مدينة محطمة، تاريخها انتهك وحاضرها مدمر ومســــــتقبلها مقلق، هو حال الموصل بعد 
أكثر من ثمانية أشهر من الحرب لـ“تحريرها“ من داعش، كما هو حال مدن عراقية غيرها 
دخلتها آلة الغلو، بطرفيه السني والشيعي، فسحقت معالمها ودنست الحياة فيها، ضمن 
صراع سياسي بمعالم مذهبية تتبادل األدوار فيه؛ تارة يتقدم السني وأخرى تكون الغلبة 
للشــــــيعي في صراع لن يستفيد منه العراق شــــــيئا غير الخراب الذي لن ينقذ العراقيين 
منه غير ثقافة قوية تواجه المكر اإليراني وعقالنية علمانية عربية تتصدى للتطرف السني 
ومواقــــــف واعية تقطع مع العنصرية القبلية، وكل ذلك يحتاج نقد العقل العراقي واقتالعه 

من أزمته.
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مهندس اإلرهاب والمطلوب {رقم واحد} في مصر
هشام العشماوي

ضابط مفصول يتوهم إقامة إمبراطورية دينية انطالقا من ليبيا

} القاهرة - ســـعى هشـــام العشماوي، ضابط 
الصاعقـــة املصـــري الهارب مـــن اجليش، إلى 
اكتساب القوة من الداخل الليبي واالنتقال بها 
لتهديد العمق املصري متهيًدا لتطبيق مشروعه 
وإقامة دولته املنافســـة لداعش العراق، غير أن 
جهود الدولة التي تســـاند سياســـًيا وعسكرًيا 
اجلار الليبي لتجـــاوز محنته وإنهاء الفوضى 
والقضاء علـــى ظاهرة امليليشـــيات التكفيرية 

املسلحة أفسدت مخططاته.
منـــذ نشـــأتها األولى واجلماعـــات الدينية 
في مصر تســـعى إلى السلطة وفي هذا السبيل 
حرصـــت دائًما علـــى ضّم عســـكريني وضباط 
باجليش إلى صفوفها، وكان منهم عبود الزمر 
وخالـــد اإلســـالمبولي وعصام القمـــري، ويعد 
ضابـــط اجليش املفصول هشـــام العشـــماوي 
آخـــر عنقود العســـكريني املصريني في احلركة 

اإلسالمية التكفيرية.

في املقابل ظلت الدولة املصرية واعية على 
مـــدى العقود املاضيـــة ملخططـــات التكفيريني 
للتغلغل في اجليش، من خالل املراقبة الدؤوبة 
لذوي امليول املتشـــددة باملؤسســـة العســـكرية 

واحلرص على عزلهم وإنهاء خدمتهم.
املنتمـــون  العســـكريون  هـــؤالء  عـــاش 
لتنظيمـــات دينيـــة في وهـــم التغييـــر بإزاحة 
رأس القيـــادة السياســـية باغتيالـــه وبتجنيد 
عسكريني باجليش، ومن ثم شن حرب عصابات 
ضد مؤسســـات الدولة، وسيطر عليهم الهوس 
وجنـــوح اخليال إلى حّد تصّور أن واحًدا منهم 
ميكن أن يكون رئيًسا للدولة أو على األقل وزيًرا 
للدفاع عقب اغتيال الرئيس الفعلي أو اعتقاله.
علـــى ســـبيل املثـــال قـــاد األردنـــي صالح 
ِســـِرّية في الســـبعينات من القـــرن املاضي ما 
ُعـــرف بتنظيم الفنية العســـكرية، وابتكر فكرة 
الســـيطرة على إحدى الكليات العســـكرية بعد 
جتنيد عـــدد مـــن طالبها ثـــم االنطـــالق منها 
للهجـــوم على مقر رئاســـة اجلمهوريـــة، إال أن 
حتركـــه هذا اصطـــدم بالعوائـــق الصلبة التي 
حتطمت عليها جميع اخلطط املشـــابهة، ألنهم 
لم يدركوا مدى االختالل في موازين القوى وأن 
هناك دولة قائمة ولها مؤسســـاتها وجاهزيتها 

للدفاع عن نفسها.
لم يختلف ما رّوج له العشماوي بني البعض 
من زمالئه باجليش عن أســـاليب التجنيد التي 
التي وزعها  وردت مبا ُسّمي ”رســـالة اإلميان“ 
ِسِرّية على طلبة اجلامعات سًرا والتي تضمنت 

أن القوانـــني القائمـــة مخالفـــة للشـــريعة وأن 
من صاغوهـــا كفار، وأن حتية الَعَلم والســـالم 
اجلمهوري الوطني وُنُصـــب اجلندي املجهول 
كلهـــا جاهليـــة وشـــرك، ومن ثم فـــإن ”اجلهاد 

واجب. لتغيير احلاكم“ 

النموذج العراقي
غير أن أداء ذوي اخللفية العســـكرية داخل 
تيار اإلسالم السياسي طرأ عليه تغّير ملموس 
مع بـــزوغ تنظيم داعش في العراق وســـوريا، 
وأغـــرى جنـــاح عســـكريني قدامـــى باجليـــش 
العراقي في الســـيطرة على مســـاحات واسعة 
مـــن األرض وإعالن قيام دولة إســـالمية بعض 

املصريني الستنساخ التجربة نفسها.
اكتشـــف العشـــماوي، مـــع صعـــود تنظيم 
داعـــش في العراق أن خطة محمد عبدالســـالم 
فرج واإلسالمبولي والزمر وسرّية يلزمها لكي 
تنجح توافـــر نفس املنـــاخ الذي تهيـــأ للقادة 
العســـكريني فـــي العـــراق، ووجـــد أن العامل 
األساسي الذي أسهم في صعود داعش ليصبح 
أقوى منظمة إرهابية في العالم ولم يتوافر في 
الســـابق مبصر هو الفوضى واالنفالت األمني 
وانهيـــار املؤسســـات فـــي بلد مزقتـــه احلرب 

األهلية.
ورأى أيًضـــا أن من ســـبقه من الراديكاليني 
العسكريني باجليش املصري حتّركوا في الزمن 
اخلطأ بســـبب وجود دولة راسخة ومؤسسات 
واســـتقرار، بالتالي ذهب به الوهم إلى تصّور 
أن الواقع املصري مع انفالت األوضاع األمنية 
بداية من يناير 2011 هو األنسب لبدء التنفيذ.

حســـب ما تعّلمه من التجربة العراقية، قبل 
دحر داعش في املوصل، فإنه ال بد من بذل جهد 
شـــاق وصوًال إلى اختراق املشـــهد الفوضوي 
والســـيطرة عليه، وبالتوازي مـــع ذلك ضرورة 
مواصلـــة ضرب القوة الصلبة للدولة ممثلة في 

أجهزتها األمنية ومؤسستها العسكرية.
ورســـخت لديـــه قناعـــة بـــأن فشـــل الذين 
ســـبقوه كان نابًعا من محاولة إســـقاط النظام 
اســـتثمار  األمثـــل  الطريـــق  بينمـــا  بالقـــوة، 
الفوضـــى والوصـــول أوًال حلالـــة ”الالدولـــة“ 
و“الالمؤسســـات“، وهكذا فإّنه يجسد املرحلة 
التـــي ظنها التكفيريـــون املصريـــون من ذوي 
اخللفية العســـكرية نهاية حملاوالت فشـــل من 
ســـبقوهم، تأسيًســـا علـــى اســـتيعاب دروس 
احلالة العراقية والســـورية، واستغالل طبيعة 

املتغيرات في املشهدين اإلقليمي والدولي.

الشغف بحجي بكر
هو هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، كما 
أن له أسماء حركية أخرى كثيرة، منها ”شريف“ 
و“أبوُمهّند“ وكنيتـــه ”أبوعمر املهاجر“ وعمره 
اآلن 36 عاًمـــا، وتنطوي ســـيرته اإلرهابية على 
العديد مـــن املالمح، لكن لم تكن إحداها ظاهرة 
كظهور تأثره بتجربة وشـــخصية ”حجي بكر“ 

أحد أهم القادة العسكريني بتنظيم داعش.
حجـــي بكر هو عقيد عســـكري عراقي متقد 
الذكاء واســـتخدم خبرته لتحقيـــق انتصارات 
تنظيـــم داعـــش فيمـــا بعـــد، وهـــو مـــن ألهم 
العشـــماوي فـــي صياغة وهندســـة كيـــان غير 
مسبوق كدولة -ال تنظيم- تدار باحلكم اإللهي.
العشـــماوي الذي أجمع زمالؤه السابقون 
علـــى أنه كان ضابًطا نابًها أســـس عقب فصله 
من اجليش مليوله املتشددة تنظيًما مصّغًرا ضم 
أربعة ضباط مفصولـــني من اخلدمة، أصبحوا 
الحًقا العقل االستراتيجي املخطط واملنفذ ألكثر 
عمليـــات اإلرهاب التي شـــهدتها مصر خطورة 
ونوعية، ســـواء عند تعاونهم مع تنظيم أنصار 

بيت املقـــدس بســـيناء أو حـــال انتقالهم إلى 
ليبيا.

وكان ســـمير عبـــد محمـــد اخلليفـــاوي 
(املشـــهور بحجـــي بكـــر) كلمة الســـر في 
تأســـيس داعش ومتّدده ونقلـــه من خلية 
ســـرّية فـــي العـــراق تواجه االنهيـــار إلى 
”دولة معلنة“ بني ســـوريا والعـــراق كانت 
تســـيطر على نحو خمســـة ماليني إنسان 

ومساحة توازي مساحة بريطانيا.
خطـــة حجي بكـــر إلنقاذ تنظيـــم دولة 

العـــراق الـــذي صار مجرد خلية ســـرّية عام 
2010 نتيجـــة الضربات ضـــده، كانت تتمحور 
فـــي االنتقال مبجموعـــة صغيرة إلى ســـوريا 
واســـتغالل الفوضى واملتناقضات في املشهد 
الســـوري لتأسيس كيان جديد قوّي حتت إمرة 

قيادة عراقية.
اســـم  نفســـها  علـــى  املجموعـــة  أطلقـــت 
”املهاجريـــن“ وزعمـــوا أنهـــم إخـــوة هاجروا 
للجهاد في سبيل الله ولنصرة العقيدة احلقة، 
أما الهدف البعيد فكان آنذاك اســـتغالل الفراغ 
السوري وانحسار سيطرة النظام عن مناطق 
شاسعة لتشكيل سلطة جديدة ومن ثم العودة 

بقوة ونفوذ أكبر إلى العراق.
هشـــام  طبقهـــا  االســـتراتيجية  نفـــس 

العشـــماوي، لكـــن إذا كان بكـــر أطلـــق علـــى 
مجموعته وفرقته االستطالعية اسم املهاجرين 
فقـــد أطلـــق العشـــماوي على مجموعته اســـم 
”العائـــدون“، وكما كانت ســـوريا دافع انطالق 
داعش وســـّر عودتـــه بالقـــوة والتوحش إلى 
العـــراق، أراد العشـــماوي أن تكون ليبيا كذلك 

بالنسبة إلى مصر.
قامـــت فكرته علـــى أن داعش لم يكن ليصل 
إلـــى تلك القـــوة وهذا النفوذ الواســـع إال بعد 
االنتقال إلى الواقع الســـوري، ومن ثم العودة 
بالقـــوة الالزمـــة التـــي مكنـــت التنظيـــم من 
الســـيطرة على مناطق ومدن رئيسية بالعراق 

وعلى رأسها املوصل.
كمـــا ترّبص حجـــي بكر بالفراغ الســـوري 
تربـــص العشـــماوي بالفراغ الليبي، وأســـس 
كياًنا مختلًفا بنفس أسلوب حجي بكر كجيش 
مجهز وشـــبكة جتسس واســـعة النطاق تنفذ 
عمليات نوعية مجلجلة تبث الرعب في نفوس 

مناوئيها.
وكمـــا عانى حجي بكر التعثـــر في العراق 
وقت الشـــراكة مع أبومصعب الزرقاوي، عانى 
العشماوي أيضا من الفشل والتعثر في سيناء 
ألن اجليـــش املصـــري يواجـــه بقـــوة عمليات 
التنظيم ويوســـع من نطاق احلرب عليه ليحّد 
من قدراته ونفـــوذه على األرض، كما عانى من 
مشكلة أكثر تعقيًدا هي إعالن مجموعة ”أنصار 

بيت املقدس“ مبايعتها لداعش.
هذه اخلطوة أصابت مخططات العشماوي 
لبنـــاء  ســـعى  ألنـــه  بالتشـــويش  وأهدافـــه 
خالفـــة مصريـــة ال أن يكـــون تابًعـــا خلالفـــة 
البغدادي في العراق، لكنه لم ييأس واســـتفاد 
من جتربة بكـــر، فحط رحالـــه بليبيا على أمل 
العـــودة أكثر قوة منطلًقا مـــن منصة الفوضى 

والسيولة الليبية.

ضابط الصاعقة املوهوب
العشـــماوي انضـــم للجيش املصـــري في 
منتصف التســـعينات من القرن املاضي وأظهر 
نبوًغـــا مبكـــًرا، وكشـــف أداؤه فـــي الصاعقة 
والقـــوات اخلاصـــة عندما كان عمـــره أقل من 
العشـــرين عاًمـــا عن قـــدرات ومواهـــب الفتة، 
أظهرهـــا فيمـــا بعد ضـــد اجليش والشـــرطة 
املصريْني في سياق خطة مستوحاة من الواقع 

العراقي.

وفـــي أثناء وجـــوده باجليـــش املصري 
تدّرب ضمن فرق التدريب االحترافي بالواليات 
املتحدة األميركية، إال أن حتوالته الفكرية، التي 
اختلفـــت الروايات بشـــأن خلفياتها احلقيقية، 
أوصلتـــه لتوظيـــف تلـــك اخلبرات املكتســـبة 
عالوة على مواهبـــه الذاتية في تدريب أعضاء 
التنظيمات األكثر شراسة ودموية، عندما توّلى 
تدريـــب أعضـــاء جماعة أنصار بيـــت املقدس، 
قبل أن يؤســـس تنظيمه اخلـــاص املبنّي على 
طموح الســـيطرة الشـــاملة عبر جـــّر الفوضى 
الليبيـــة نحو العمـــق املصري. وتشـــكل قوام 
جماعته من الهاربني عقب فض اعتصام رابعة 
العدوية اخلاص بجماعة اإلخوان بالقاهرة في 
عام 2013، وبعد أن توّلى اإلشـــراف والتخطيط 
والتدريب للعمليات األخطر التي نفذها تنظيم 
أنصـــار بيت املقدس خالل عامـــي 2013 و2014 
نقل نشاطه إلى ليبيا وأسس معسكرات تدريب 

انتحاريني وإرهابيني في مصراتة ودرنة.
فهو  ُيطلق عليـــه لقب ”مهنـــدس اإلرهاب“ 
بارع في التنكر، وقد أوصل بنفســـه الســـيارة 
املفخخـــة التي انفجرت في موكب النائب العام 
املصري هشـــام بركات متنكـــًرا، وهو خبير في 
صناعة املتفجرات وصناعة األحزمة الناســـفة 
وتفخيخ السيارات وصاحب قدرات خاصة في 

االشتباكات القتالية.
تلك املســـيرة وهـــذا االنتقال مـــن اعتصام 
رابعـــة إلى تركيـــا ومنها إلى ســـوريا ثم غزة 
وســـيناء ثـــم ليبيـــا، كان غرضهـــا تأســـيس 
”الدولة اإلسالمية املصرية كإمبراطورية دينية 
جديـــدة تنطلق منهـــا الفتوحـــات والغزوات“، 
وهكـــذا وقفـــت مجموعة صغيرة مـــن الضباط 
املفصولني مـــن اجليش املصـــري خلف تنفيذ 
أكثـــر العمليـــات اإلرهابية خطـــورة، ليصبح 
هشـــام العشـــماوي هو ”املطلوب رقـــم واحد“ 

للسلطات املصرية.
هشام العشـــماوى وعمادالدين عبداحلميد 
ويوسف ســـليمان محمد ثالثة ضباط سابقون 

يقفون خلف جرائم إرهابية كبرى باالشــــتراك 
مــــع عناصــــر مدنيــــة تكفيرية منهــــم صالح 
عبدالرحمن القيــــادي بجماعة اإلخوان وعمر 

رفاعي سرور وآخرون.
أشــــهر تلــــك العمليــــات التي خطــــط لها 
ونفذها العشماوي كانت عملية كمني الفرافرة 
(واحة صغيــــرة في صحراء مصــــر الغربية) 
فــــي عام 2014 وقتلوا فيها 22 مجنًدا وضابًطا 
باجليــــش املصــــري، إضافة إلــــى العديد من 
التفجيــــرات التي اســــتهدفت قــــوات اجليش 
ومتركزاتــــه بالعريــــش ورفــــح فــــي ســــيناء، 
وأشــــهرها الكتيبة101 في شهر فبراير 2015، 
ومحاولة اغتيال اللــــواء محمد إبراهيم وزير 
الداخلية األســــبق، عالوة على عملية اغتيال 

النائب العام الراحل املستشار هشام بركات.
وأعلن أحمد املســــماري املتحدث باسم 
اجليش الليبــــي أن مجزرة املنيا التي 
وقعــــت قبــــل يــــوم واحــــد من 
املاضي  رمضــــان  شــــهر 
وأســــفرت عــــن مقتــــل 
املســــيحيني  عشــــرات 
املتوجهــــني لزيارة دير 
األنبــــا صموئيــــل يقــــف 
صاعقــــة  ضابــــط  وراءهــــا 
مصري ســــابق يدعى ”هشــــام 

العشماوي“.

مغازلة التكفيريني
انفصــــل العشــــماوي عن تنظيــــم أنصار 
بيــــت املقدس بعد مبايعتــــه أبوبكر البغدادي 
زعيم داعش عــــام 2014، وأعلــــن بيعته ألمين 
الظواهــــري وتنظيــــم القاعدة، ونقــــل متركز 
مجموعتــــه خارج احلدود املصرية إلى منطقة 
درنــــة الليبية علــــى بعد عــــدة كيلومترات من 

احلدود الغربية املصرية.
مســــعى العشــــماوي لتمصيــــر التجربــــة 
اجلهاديــــة واحلرص على اســــتبدال مرجعية 
البغــــدادي العراقــــي مبرجعيــــة الظواهــــري 
ذي األصــــول املصريــــة أكد طموحــــه لبلورة 
حالــــة مصرية غير تابعــــة للخارج جتمع بني 
الساحتني املصرية والليبية على غرار احلالة 

السورية العراقية.
لقد أراد مغازلة الداخل التكفيري املصري 
املرتبــــط بتجربــــة الظواهــــري التاريخية في 
مصر وســــعى إلــــى توظيف قضايــــا ملتصقة 
بالشأن املصري ليوفر لنفسه وفريقه اجلاذبية 
الالزمة لتجنيد الشباب املصري التكفيري في 

تنظيمه.
وراهــــن على بقــــاء أجنحــــة داخــــل تيار 
محتفظــــة  املصــــري  السياســــي  اإلســــالم 
بقناعاتها القدمية الرافضة للعمل السياســــي 
ومفاهيــــم الدميقراطية والتــــداول والتعددية 
السياســــية والتي ال تزال تصف تلك املظاهر 
والقيــــم بالطاغــــوت والكفر.كمــــا وضــــع في 
حســــابه أوضاع فصائل احلركة اإلســــالمية 
املصرية وفشلها السياسي واألزمات الطاحنة 
التــــي تعانيها بعد عزل جماعــــة اإلخوان عن 
السلطة، كما ثّبت عينيه على القوى اإلقليمية 
املتضررة من صمود مصر ومتاســــك جيشها 

كأطراف داعمة وممّولة لنشاطاته.
وتخّيــــل أنــــه عندمــــا يرجــــع مــــن ليبيــــا 
أكثــــر قوة ســــيصبح مبقدوره اجتيــــاح املدن 
احلدودية الغربية والشــــرقية غاًمنا أســــلحة 
الوحدات املصرية املتمركــــزة هناك، وأن ذلك 
ســــيكون األكثــــر تأثيــــًرا على جميع أســــرى 
امليــــول التكفيريــــة وجميع أنصــــار الفصائل 
والتيارات اإلسالمية املأزومة التي تبحث عن 

مخّلص.
وانطــــوت العمليــــات العســــكرية النوعية 
مبنطقة درنة، معقل تنظيم العشــــماوي، على 
قناعة لدى األجهزة املصرية بشأن مسؤوليته 
هــــو وتنظيمــــه املتمركــــز بدرنة عــــن غالبية 
النشــــاطات اإلرهابية العابرة للحود املصرية 
الليبية، واعتبارها املهدد األول لألمن القومي 
املصري، كما ســــاعد تعــــاون قبائل الصحراء 
الغربية مع القوات املسلحة املصرية وانقالب 
الواقع الليبي على مجمل نشــــاط وممارسات 
التكفيريــــني علــــى حتجيم نفــــوذ التنظيمات 

اإلرهابية.
ويبقــــى الــــدرس املُســــتفاد مــــن أوهــــام 
العشماوي ومن حذوا حذوه هو أن من زعموا 
رفع راية اجلهاد وسّموا أنفسهم باملهاجرين 
واألنصار والعائدين واملرابطني يســــتغربون 
اآلن ردات فعــــل النــــاس العاديني في ســــوريا 
وليبيا، ويشــــتكون مبرارة ممــــا يعتقدون أنه 
جحود ونكران جميل، ويزعمون بأنهم تركوا 
أمالكهــــم وذويهــــم من أجــــل إعالء اإلســــالم 
وهداية اخللق، لكن الوهم الكبير الذي وقعوا 
فيه وال يريدون االســــتيقاظ منه هو أن هؤالء 
الســــوريني والليبيني مســــلمون أصــــًال، ولم 
يطلبــــوا من أحد املجيء ليضّحي في ســــبيل 

إعادتهم إلى اإلسالم.

{مهندس اإلرهاب} لقب 
يطلقونه على العشماوي، فهو 

بارع في التنكر، وقد أوصل 
بنفسه السيارة املفخخة التي 

انفجرت في موكب النائب العام 
املصري هشام بركات متنكرا، 

وهو خبير في صناعة املتفجرات 
وصناعة األحزمة الناسفة 

وتفخيخ السيارات وصاحب 
قدرات خاصة في االشتباكات 

القتالية

هشام النجار

[ مجموعـــة صغيـــرة من الضباط املفصولني من اجليش املصـــري تقف خلف تنفيذ أكثر 
العمليات اإلرهابية خطورة في مصر وليبيا مهددة أمن الدولة واملجتمع.

[ أشـــهر العمليات التي خطط لها ونفذها العشـــماوي كانت عملية كمني الفرافرة وهي واحة صغيرة في 
صحراء مصر الغربية، في العام 2014 وقتل فيها 22 مجندا وضابطا باجليش املصري.
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 ليصل 
وفـــي أثناء وجـــوده باجليـــش املصري إال بعد 

يقفون خلف جرائم إره
مــــع عناصــــر مدنيــــة
عبدالرحمن القيــــادي ب
رفاعي سرور وآخرون.
أشــــهر تلــــك العملي
كانت ونفذها العشماوي
(واحة صغيــــرة في ص
4فــــي عام 2014 وقتلوا ف
باجليــــش املصــــري، إ
التفجيــــرات التي اســــ
ومتركزاتــــه بالعريــــش
وأشــــهرها الكتيبة101
ومحاولة اغتيال اللــــو
الداخلية األســــبق، عال
الراحل امل العام النائب
وأعلن أحمد املس
اجليش الليبــــي
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مغازلة الت
انفصــــل العشــــماو
بيــــت املقدس بعد مباي
2014 زعيم داعش عــــام
الظواهــــري وتنظيــــم



} عمان - في الوقت الذي تدور فيه صراعات 
وحروب علنية مباشـــرة وســـرية شرســـة ما 
بني العـــرب والنظام اإليراني، فـــإن العرب لم 
ينســـوا مـــا في الثقافة الفارســـية مـــن عراقة 
لطاملا ارتبطت بهم وارتبطـــوا بها. وألن الفن 
هو ممارســـة أقصى مســـتويات احلرية وألن 
الشـــعر واألدب يتـــم التحرر  فيهمـــا من قيود 
اللغة والنزاعات فقد احتلت كوكوش مكانتها 
الكبيـــرة لدى املتـــذوق العربي وخصوصًا في 

العراق واخلليج العربي.
كوكـــوش من بـــني من حاول جاهدا كســـر 
القيـــود اإليرانيـــة املتطرفة املعاديـــة للرقص 
والغناء واملوســـيقى. االســـم الذي أسر قلوب 
اإليرانيني بدفء الصوت وسحر بوح األغاني 
التـــي جعلت الكثير منهم يرقصون على إيقاع 

احلرية في املوسيقى والغناء.

في الفن تتحقق إنســـانية كوكوش وكذلك 
فـــي عالقتها بالكون، حيث تســـتعيد به ذاتها 
من غربتهـــا التي فرضتها ثقافة الســـلطة في 
إيـــران مبفاهيمهـــا وأعرافهـــا ومؤسســـاتها 
وقيمها، ومن خالل ذلك حتاول كوكوش إعادة 
بناء عاملها وتطويـــر ثقافته وهي ترى أنه من 
أجل هـــذه احلرية املبدعة التي ال توجد إال في 
الفن يكرهها املتشددون على اختالف طوائفهم 

سياسيا.

الطفلة املعجزة

غنت كوكـــوش بلغات عديـــدة إضافة إلى 
والفرنســـية  واإلنكليزية  كالعربية  الفارســـية 
واألرمينيـــة وغيرها، وهذا مـــا يجعلها تتمتع 
بشـــعبية كبيرة على مســـتوى العالم، جتاوز 
رصيدها الغنائي نحو 200 أغنية، تنوعت بني 
األغاني ذات اإليقاع الســـريع الراقص وأغاٍن 
ذات روح شـــرقية إلى أغاٍن رومانســـية حاملة 
قريبة من مدرسة املغنية الفرنسية إديث بياف.
ولـــدت كوكـــوش في طهران عـــام 1950 من 
أبويـــن آذاريني انفصال وهي في ســـن مبكرة 
وبقيـــت تعيـــش مـــع والدهـــا الذي اكتشـــف 
موهبتهـــا منـــذ الصغـــر، فاعتنـــى بتدريبها 

وتعليمها الغناء والرقص.
قصـــة انطالقة كوكش الفنيـــة، تصلح ألن 
تكون سيناريو فيلم سينمائي أو حتى مسلسل 
درامـــي ملا حتمله من إثـــارة واختالف حقيقي 
عـــن بداية الكثير من الفنانـــني، ففي منتصف 
اخلمســـينات من القرن العشـــرين بالعاصمة 

اإليرانية طهران وحتديدا مبقهى ”كريســـتال 
باالس� حيـــث كان يعمـــل الفنـــان الكوميدي 
والعب األكروبات اإليراني صابر أتاشني والد 
كوكوش الـــذي أحس في يوم من األيام بحرقة 

في القلب استدعت نقله إلى املستشفى فورًا.
 وبقيـــت فقرته املقـــررة للجمهـــور خالية 
عندهـــا تذّكـــر صاحـــب املقهـــى ابنـــة صابر 
كوكـــوش الطفلـــة ذات اخلمس ســـنوات التي 
كانـــت ترافق أباهـــا دوما وتقلـــده في بعض 

األغاني واحلركات التي يقوم بها.
وضع صاحب احملل كرســـيًا على املســـرح 
وأوقـــف كوكـــوش عليـــه ليســـتطيع جميـــع 
احلضـــور رؤيـــة قامتها القصيـــرة. في بادئ 
األمـــر كانت الدهشـــة هـــي اإلحســـاس األول 
للجمهور، لكن مـــع أداء كوكوش الفني املبهر 
بدأت الدهشة تتحول إلى تشجيع ومن ثم إلى 
ســـعادة، وأجمع كل احلضـــور على التصفيق 
احلار مـــع نهايـــة كل أغنية تؤديهـــا املوهبة 

الصغيرة.
ذلـــك النجـــاح األول جعل كوكـــوش تأخذ 
مـــكان أبيها الفني حيث زادت شـــهرتها يومًا 
بعـــد آخر، وبدأ النـــاس بالتوافد ملشـــاهدتها 
وهي تغّني على املســـرح، مما رفع أجرها إلى 

مستوى أعلى من أجر أبيها.
في سن الثامنة دخلت كوكوش مجاال فنيا 
آخـــر هو عالم الســـينما. ولم تعلـــم حينها أن 
خروجها منه ليس باألمر الهني ملا يحويه هذا 
العالم من ســـحر وجمال، فـــأول فيلم لها كان 
بعنوان ”أمل وخوف“ ثم توالت أفالمها لتصل 

إلى 25 فيلمًا آخرها كان عام 1978.
أغلب الفنانـــني الذين دخلـــوا مجال الفن 
مبكـــرا دفعوا ضريبة موحـــدة وهي احلرمان 
من التعليم الدراســـي أو إكماله، لكن كوكوش 
عوضـــت الدراســـة التقليديـــة فـــي املدرســـة 
بالتعليم الذي تلقته من أســـاتذة كانوا يأتون 
إليهـــا لبيتها، فقد التـــف امللحنون اإليرانيون 
حـــول هـــذه املوهبـــة الصاعـــدة التـــي لفتت 
األنظـــار إليها بصوتها العذب وأدائها املتميز 
وســـاعدوها بتكويـــن شـــخصية فنيـــة غنية 

بالثقافة املوسيقية.
واســـتطاعت كوكـــوش حتديـــث التـــذوق 
املوســـيقي في إيران حني مزجت أنغام البوب 
الشـــرقية،  األداء  وروح  بالكلمـــات  الغربيـــة 
ولذلـــك يعتبرهـــا النقـــاد املوســـيقيون رمزًا 
للحداثة والتوجه العصري الذي كان يســـعى 
نظام الشـــاه محمـــد رضا بهلوي إلى نشـــره، 
وأصبحـــت كوكوش مطربـــة العائلـــة املالكة 
والبـــالط اإلمبراطوري املفضلة وغنت في عدة 

مناسبات أمام الشاه وعائلته.

إقامة جبرية بعهد الخميني

حال كوكـــوش كحال الكثير مـــن الفنانني 
اإليرانيني الذين توقفت حياتهم الفنية بسبب 
انـــدالع الثـــورة ضد الشـــاه واإلطاحة بحكمه 
امللكـــي، ورغم وجود كوكوش أثناء ذلك الوقت 
في لوس أجنلس، إال أنها قررت العودة بسبب 
حنينهـــا لوطنها ولم تتوقع أن يكون الســـجن 

بانتظارها.
ُسجنت كوكوش لفترة قصيرة ليفرج عنها 
بعد اإلعالن عن قيام ”اجلمهورية اإلسالمية“، 
لكنها ُمنعـــت من الغناء واضطرت إلى مالزمة 
منزلها منـــذ عام 1979 حتى عـــام 2000 عندما 
سمحت لها احلكومة اإليرانية مبغادرة البالد، 

بعـــد رفع الرئيـــس اإليراني الســـابق محمد 
خامتي شخصيا حظر السفر عنها.

الشـــوق إلـــى الغنـــاء جعـــل كوكوش 
تعـــود إليه فور وصولها إلـــى بلد امللجأ 
كنـــدا، وفـــي يوليـــو 2000 بـــدأت أولى 
حفالتهـــا بعـــد غياب ألكثر مـــن عقدين 
حيث غنت على مســـرح أمـــام 15 ألف 
متفرج وعاشق لصوتها عبروا عن ذلك 
بالتصفيق احلار وقوفـــًا ملدة 10 دقائق 
لتكتشـــف حينها أن السنوات العشرين 
املاضيـــة لم تؤثر في شـــعبيتها بل على 

العكـــس زادتهـــا تألقـــًا، وأنهـــت رحلتها 
الفنيـــة آنذاك بحفلتني في دبي، حيث أعلنت 
كوكوش وقتها أنها ستتبرع بجزء من إيراد 

حفالتها لألطفال الفقراء في إيران.
وشـــهدت حفالتهـــا املتتاليـــة إقبـــاًال 
منقطع النظير وكأن طعم النجاح الساحق 
الذي حققته كوكوش شـــجعها على البقاء 

خارج إيـــران وأعاد احلياة للنجمة 
التي سجنت حكومة الولي الفقيه 

صوتها لعقدين.

هاربة من السجن

الفنانة القديرة اإليرانية 
محكوم اآلن عليها 

بالسجن 18 عامًا غيابيًا 
بقرار صادر عن القضاء 

اإليراني، وذلك بسبب 
مشاركتها عام 
2009 في وقفة 

احتجاجية 
أمام مقر 

األمم 
املتحدة 
بعد ما 

عرف 
بالثورة 

اخلضراء بإيران 
للتعبير عن تضامنها مع أمهات 
من قتلوا برصاص قوات األمن 

اإليرانية آنذاك، واملطالبة بإطالق سراح 
املعتقلني في التظاهرات التي أعقبت خسارة 

املرشح اإلصالحي مير حسني موسوي في 
انتخابات الرئاسة.

في ذلك الوقت قال رئيس ”شـــعبة 28“ في 
محكمة الثورة بطهران القاضي محمد مقيسة 
في تصريحات صحافية إن ”احملكمة أصدرت 
حكما بالســـجن الغيابي على املغنية كوكوش 
بتهمـــة الدعاية ضد إيران واســـتهداف األمن 
القومي، وإنشاء مراكز لنشر الفساد والرذيلة 

داخل املجتمع اإليراني“.
لم يحبط كوكوش ذلك بل على العكس هي 
طافت دوًال عديدة مســـتقطبة جمهورًا واسعًا، 
إذ أقامـــت حفالت في كردســـتان العراق وفي 
دبي ومســـرح ألبـــرت هول الشـــهير في لندن 

ومسرح نوكيا في  لوس أجنلس.

العراق {الوطن الثاني}

 أصدرت كوكوش ســـبعة ألبومات غنائية 
منـــذ خروجهـــا من إيـــران وتنوعـــت ألوانها 
بني األغاني شـــرقية الطابـــع وغربية اإليقاع. 
وفـــي إحـــدى اللقـــاءات الصحافيـــة وصفت 

باإلقطاعيـــة  اإليرانيـــة  الســـلطة  كوكـــوش 
الظالمية، مضيفة ”منذ أن استولت اخلمينية 
املتغطرسة على السلطة اإليرانية تفشت إرادة 
اجلاهلية الدينية املتطرفة في ســـائر اجلهات 
والنواحـــي اإليرانيـــة، باعتبار أن األنشـــطة 
الفنيـــة واإلبداعية حتـــّرك وعـــي احلرية في 
التمرد ضد إجـــراءات العبودية اخلمينية في 
قمع اإلنسانية الفنية عند الفنانات والفنانني 
اإليرانيـــني الذيـــن يتناهضـــون وجدانيًا في 
حياتهـــم الفنيـــة ضـــد اإلقطاعيـــة الدينيـــة 
الظالمية ضمن أنشطتهم اجلمالية في العزف 
والغنـــاء واملوســـيقى والرقـــص، كواقع فني 
يجّذر حياة الشـــعوب اإليرانيـــة عبر التاريخ، 
والذي أضحى غذاء روحيا ميارســـون تناوله 
نســـاًء ورجاًال خلف األبواب املغلقة بعيدًا عن 
تلصص عســـس اخلمينية املناهضة لألنشطة 

الفنية“.

جتاوزت شهرة 
كوكوش إيران 
إلى بلدان عربية 
كثيرة في مقدمتها 
العراق، البلد 
الذي تعتبره 
كوكوش وطنها 
الثاني، ودائما 
ما كانت تقوم 
بالتغزل به في 
كل لقاءاتها 
الصحافية، كانت 
أغانيها في 
السبعينات من 
القرن املاضي تذاع 
في التلفزيون العراقي 
وتباع أشرطة الكاسيت 
في األسواق رغم عائق 
اللغة، وهو ما يؤكد 
عمق املوهبة التي ال 
تعترف بحواجز 

  اللغة.
كتبت الفنانة 
اإليرانية ذات مرة 
شعرا في العراق 
وتقول في قصيدتها 
”أنا كوكوش الهاربة 
من عصري/أنا كوكوش 
الهاربة من أمي وأبي/
فهل عرفتم أمي وأبي من هما؟ 
أمي بغداد وأبي العراق/
فسالما يا بلد اخلالدين سالما 
من كل احلاقدين/أنا اخترت مصيري/

ألرى بعيني املتمردة/أنا فتاة تعشق 
العراق/وأنا ال شيء أمام أبطاله/لست 
سوى فتاة هاربة/وفي صمتي حنني 
لوطني/وفي ذكرياتي عبق من ياسمني 
بالدي/أنا كوكوش تلك التي ال تريد 
سوى الشهادة في بلد األحرار“.

{من آمده أم} األغنية الخالدة

بالتأكيد،  كوكـــوش  يعـــرف  من 
يعشـــق أشـــهر أغانيها ”مـــن آمده 
أم“ وتعنـــي بالعربية ”إنـــي مقبلة“، 
األغنيـــة التـــي يطلبهـــا اجلمهـــور مرة 
و مرتـــني وأكثـــر، في كل املســـارح التي 
تصعد إليهـــا كوكش حتى أنها أصبحت 
من التـــراث الغنائي اإليرانـــي، وما مييز هذه 
األغنية عن غيرها هو طريقة األداء مع الرقصة 
اخلاصة التي تقوم فيها كوكوش منذ أن كانت 
شـــابة في ســـبعينات القرن العشـــرين وحتى 
اآلن، ويكفـــي أن تبحث عـــن األغنية في موقع 
”اليوتيوب“ حتى جتد العشرات من النسخ في 
كل األزمـــان، وجتد البعـــض منها مترجما إلى 
لغات عدة، تقول كلماتها بالعربية ”أنا مقبلة/
يـــا فرحي إنـــي مقبلة/علـــى انتفاضة احلب/
وانتعاش األمل من جديد/أمتنى يا حبيبي أن 
تعّمر مئة ســـنة/في جنبنا وتكون جاري/علك 

تكون من نصيبي أنا املسكينة“.
حلنت  فـــي ألبومها الســـادس ”إعجـــاز “ 
كوكوش قصيدة جلالل الدين الرومي اســـمها 
”أنـــا وأنت“ وحرصت فيها علـــى إعطاء كلمات 
احلب الشـــاعرية حلنـــًا مغرقًا فـــي روحانيته 

وشرقيته.
ال يبدو أن ملكة البـــوب اإليرانية وهي في 
السابعة والستني من العمر قد فقدت شيئًا من 
حالوة صوتها وجاذبيتها وحضورها الطاغي 
على املسرح، فهي في هذا العمر ال تزال تتدفق 
حيوية وطاقة وهي تستنطق حناجر اجلمهور 
بآهـــات اإلعجـــاب بأدائها الغنائـــي الراقص 

املبهج.

وجوه

ات الجمال في ميلوديا الحياة
َّ
فنانة تبحث عن مسر

كوكوش

أيقونة الموسيقى اإليرانية التي تحب العرب

فادي بعاج

[ السنة الثامنة من عمرها أدخلت كوكوش مجاال فنيا آخر، هو عالم السينما. لم تعلم حينها أن 
خروجها منه ليس باألمر الهني ملا يحويه هذا العالم من سحر وجمال.

[ كوكوش تغني بلغات عديدة إضافة إلى الفارسية كالعربية واإلنكليزية والفرنسية واألرمينية 
وغيرها، وهذا ما يجعلها تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم.

سلطة الولي الفقيه سجنت 

كوكوش لفترة قصيرة ليفرج عنها 

بعد اإلعالن عن قيام {الجمهورية 

اإلسالمية}، لكنها منعت من الغناء 

واضطرت إلى مالزمة منزلها منذ 

عام 1979 حتى عام 2000، عندما 

سمحت لها الحكومة اإليرانية 

بمغادرة البالد

قصة انطالقة كوكش الفنية 

تصلح أن تكون سيناريو فيلم 

سينمائي أو حتى مسلسل درامي، 

ملا تحمله من إثارة واختالف 

حقيقي عن بداية الكثير من 

الفنانني، وهي التي بدأت منتصف 

الخمسينات من القرن العشرين في 

طهران بمقهى {كريستال باالس} 

حيث كان يعمل الفنان الكوميدي 

والعب األكروبات اإليراني صابر 

أتاشني والد كوكوش

ـد رفع الرئيـــس اإليراني الســـابق محمد
متي شخصيا حظر السفر عنها.

الشـــوق إلـــى الغنـــاء جعـــل كوكوش 
ـود إليه فور وصولها إلـــى بلد امللجأ 
ـدا، وفـــي يوليـــو 2000 بـــدأت أولى 
التهـــا بعـــد غياب ألكثر مـــن عقدين
ألف 15 ث غنت على مســـرح أمـــام
رج وعاشق لصوتها عبروا عن ذلك

دقائق  تصفيق احلار وقوفـــًا ملدة 10
برو ه و ق و رج

تشـــف حينها أن السنوات العشرين 
ضيـــة لم تؤثر في شـــعبيتها بل على 
رحلتها كـــس زادتهـــا تألقـــًا، وأنهـــت
ى ب ه بي ي ر ؤ م ي

نيـــة آنذاك بحفلتني في دبي، حيث أعلنت
كوش وقتها أنها ستتبرع بجزء من إيراد

التها لألطفال الفقراء في إيران.
وشـــهدت حفالتهـــا املتتاليـــة إقبـــاًال 

ن إير ي ر ه

طع النظير وكأن طعم النجاح الساحق 
ي حققته كوكوش شـــجعها على البقاء 

رج إيـــران وأعاد احلياة للنجمة 
ي سجنت حكومة الولي الفقيه

وتها لعقدين.

ربة من السجن

الفنانة القديرة اإليرانية 
كوم اآلن عليها 

 عامًا غيابيًا
هيه

18 سجن
ار صادر عن القضاء
راني، وذلك بسبب 

اركتها عام 
في وقفة 2

تجاجية 
م مقر

مم 
حدة
 ما 

ف 
ثورة

خلضراء بإيران
عبير عن تضامنها مع أمهات
قتلوا برصاص قوات األمن

رانية آنذاك، واملطالبة بإطالق سراح 
تقلني في التظاهرات التي أعقبت خسارة 

شح اإلصالحي مير حسني موسوي في 
خابات الرئاسة.

في 8شـــعبة 28“ في ذلك الوقت قال رئيس”
كمة الثورة بطهران القاضي محمد مقيسة 
أصدرت ”احملكمة إن صحافية باإلقطاعيـــةتصريحات اإليرانيـــة الســـلطة كوكـــوش

إ
كثي

ال

القر
في التل
وتباع أش
في األس
اللغة
عمق
ت
  ا

اإل
ش
وتقو
ك ”أنا
من عصر
الهاربة
فهل عرفتم أمي
أمي بغداد
فسالما يا بلد ا
من كل احلاقدين/أنا اخ
ألرى بعيني املتمردة/
العراق/وأنا ال شيء أم
سوى فتاة هاربة/وف
لوطني/وفي ذكرياتي ع
بالدي/أنا كوكوش ت
سوى الشهادة ف

األغن {من آمده أم}

كوك يعـــرف  من 
يعشـــق أشـــهر أغان
وتعنـــي بالعربية أم“
األغنيـــة التـــي يطلبهـــا
و مرتـــني وأكثـــر، في كل
حتى كوكش إليهـــا تصعد
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} إسطنبول - ما الذي فعله اآليفون بحياتنا؟ 
وكيف غّير هذا املســـطح الالمـــع مبواصفاته 
املختلفة واملثيرة في أذواقنا وكيفية نظرنا إلى 
التقنية؟ ماذا عن الرفاهية التي أرادها الراحل 
ستيف جوبس مبتكر اآليفون لكل مستخدمي 
هـــذا اجلهاز مهما كانت مســـتوياتهم املادية؟ 
ال شـــك أن آيفون غير حياتنـــا، كما غير تفكير 
شـــركات االتصاالت وصناعة األجهزة الذكية 

حول العالم.

وهـــذه األيـــام تتســـابق وكاالت األنبـــاء 
والصحـــف واحملطـــات علـــى أخبـــار وليـــد 
اخلـــارق الذي  جديـــد آليفون إنـــه ”آيفون 8“ 
يقال إنـــه ميتلك مواصفات غيـــر عادية وغير 
مســـبوقة. فقد بدأت تتسرب تعديالت وصفت 
فـــي موعـــد وطريقة إطالق  بـ“االســـتثنائية“ 

هاتف ”آيفون 8“.

تغييرات جذرية

باقتراب شهر سبتمبر الذي اعتادت شركة 
أبل إطـــالق أجيـــال هاتفها فيه مـــن كل عام، 
يتـــردد أن هذا العام سيشـــهد تغييرا من نوع 
مـــا في موعد إطـــالق ”آيفـــون 8“ املعتاد، كما 
ذكر موقع ”أبل إنســـايدر“ نقـــال عّمن وصفها 
مبصادر مـــن داخل سلســـلة مـــوردي ”أبل“. 
وبنـــاء على تلك املصادر فإن إطالق ”آيفون 8“ 
ســـيتأخر حتى أكتوبر القادم وقد يتم إطالقه 

في نوفمبر  وبكميات محدودة جدًا.
املصنعـــة  الشـــركة  ”نوديـــس“،  شـــركة 
حلافظات أجهزة أبل، كشـــفت أيضًا قبل أيام 
عّما وصـــف بأكبر تغيير فـــي تاريخ اآليفون. 
حســـب الصور التي  وقد أكد ”موقع فوربس“ 
تظهـــر التصميم اجلديد لـ“آيفـــون 8“ املنتظر 
أبرز تلك التغييـــرات اجلديدة، أال وهي غياب 
الـــزر الرئيســـي ”هـــوم“ عن الشاشـــة، حيث 
أصبح الزر جزًءا ال يتجزأ من الشاشة. ويظهر 
في اجلزء العلوي من الشاشـــة مكّبر الصوت 
في املنتصـــف وعلى جانبيه الكاميرا األمامية 

ومستشعرات اإلضاءة.
أما في اجلهة اليمنى من اجلهاز فيظهر زر 
التشغيل الذي جاء كبيرا مقارنة بزر التشغيل 

املوجـــود في ”آيفون 7“، باإلضافة إلى أزرار 
التحكم بالصـــوت التي جاءت في 

اجلهـــة اليســـرى. كمـــا أن طول 
 143.5 ســـيبلغ   “8 ”آيفـــون 

ميلمتـــر، وعرضه في حدود 
71 ميلمتـــرا، بينمـــا يبلغ 

أي  ميلمتر،  ســـمكه 7.5 
سيكون  أن ”آيفون 8“ 

أكبر من ”آيفون 7“.

ومع كل إجراءات أبل املتكتمة فقد أظهرت 
أن  الصور املســــربة التي نشــــرها ”ماشابل“ 

ســــيتميز  ”آيفون 8“ 
الشــــحن  بخاصيــــة 

الســــلكيا، وهــــذا ما كان 
يعد حلمًا لكل مستخدمي 

الهواتــــف النقالــــة الذيــــن 
يعانــــون مــــن فــــراغ شــــحن 

البطارية، تلك املشكلة املتفاقمة 
بالطبــــع مــــع زيــــادة التقنيــــات 

كل  في  املوضوعــــة  والتطبيقــــات 
جيل جديد والتي تســــتهلك الطاقة 

أكثر.
وقــــد ذكر موقــــع ”سالشــــليكس“ أن هناك 
صــــورا متاحة تثبت وجود خاصية الشــــحن 
الالســــلكي في ”آيفون 8“، ويــــروي املهتمون 
مبا تفعله أبل أن هناك شــــركة ســــريد تعكف 
على صناعتــــه خصيصًا. ومن بني ما ُســــّرب 
عــــن جــــوال ”آيفــــون 8“ أن شاشــــته ”أوليد“ 

ومعاجلاته متطورة.
وتتيح شركة سامســــونغ خاصية الشحن 
الالســــلكي لكنها تدعم معيارين في الشــــحن 
هما ”تشي“ و“إير فيول“. وقد انضمت أبل في 
اآلونة األخيرة إلى املجموعة التي تدعم معيار 
”تشــــي“ لكن ال تزال هناك خمــــس مجموعات 
مختلفــــة على األقل تعمل على تقنية الشــــحن 

الالسلكي داخل أبل.
ســــيفاجأ عشــــاق اآليفون بإلغــــاء بعض 
املواصفات التي اعتادوا عليها، وهذا اإللغاء 
لن يشمل فقط  زر ”هوم“. فمنذ النسخة األولى 

من هاتــــف آيفون التي ظهــــرت عام 2007 
تبنت شركة أبل شكال ال يتغير يظهر على 

الشاشة عند تغيير املستخدم لدرجة الصوت 
اخلاصة باجلهاز،  وعند تغيير درجة الصوت 
برفعــــه أو تخفيضه كان املعتــــاد ظهور مربع 
يضم عالمة السماعة الشهيرة، بينما يوضح 

شريط درجة الصوت التي يتم تغييرها.
هــــذا الشــــكل الثابت بــــات أكثــــر إزعاجا 
مؤخرا مع التوسع الكبير في مشاهدة مقاطع 
الفيديو، كما يقال، إذ يزعج املربع مشــــاهدي 
مقاطــــع الفيديو ألنه يحجــــب تفاصيل مهمة 
عن الرؤية. ووفقا لتقارير تقنية يتمثل الشكل 
اجلديــــد في شــــريط رفيــــع يوجد فــــي الركن 
العلــــوي األمين من الشاشــــة، ولــــن ميثل أّي 
إزعــــاج من أّي نوع للمســــتخدمني أو يحجب 

تفاصيل الفيديو.

مفاجآت {آيفون 8}

شــــركة  فــــي  يعملــــون  موظفــــون  يقــــول 
فوكســــكون الصينية التــــي تصنع اجلهاز إن 
”آيفــــون 8“ ســــيعتمد طريقة جديــــدة للتعرف 
على املســــتخدم من خالل ماسح ملعالم الوجه 
وشــــبكية العني من خالل الكاميرات األمامية 
للهاتــــف. وتوقعوا أن يأتــــي اجلهاز اجلديد 
مع ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت مصنوعة من 

”الزجاج املركب“.
الذكــــرى  مفاجــــآت  مــــن 

العاشــــرة لآليفــــون إعالن 
الكورية  سامسونغ  شركة 

اجلنوبيــــة عن اســــتعدادها إلنتاج حوالي 80 
مليون شاشــــة من نوع ”أوليــــد“ لـ“آيفون 8“، 
قبــــل نهاية العــــام اجلاري. وقــــال موقع ”أبل 
إن سامســــونغ ستقوم بإنتاج هذه  إنسايدر“ 
الشاشــــات ليس فقــــط لـ“آيفــــون 8“ بل كذلك 

لـ“آيفون 7 إس“.
إن طلب  وقالت مصــــادر ”أبل إنســــايدر“ 
شركة أبل سيستحوذ على نحو نصف القدرة 
اإلنتاجية لسامسونغ لألشهر الستة املتبقية 
حتى نهاية 2017، على أن تســــتخدم الشــــركة 
الكوريــــة اجلنوبية إنتاجهــــا املتبقي لتوفير 

احتياجاتها اخلاصة.
وكانت أبل قد وقعت مع سامسونغ اتفاقا 
إلنتاج شاشــــات اجليــــل القادم مــــن هواتف 

آيفون قبل نهاية العام اجلاري.
أبل إذن ستعتمد، هذه املرة، على شاشات 
”أوليــــد“ التي تتميــــز مبرونتهــــا ورقتها في 
أحــــدث نســــخة من هاتفهــــا الذكــــي. وهو ما 
ســــيكلف أبــــل 5 تريليون وون كــــوري، أي ما 
يقــــارب 4.35 مليــــار دوالر أميركــــي. علمًا أن 
شاشــــات العــــرض ”أوليد“ هــــذه عالية الدقة 

ورمبا ستكون بحواف منحنية. 
وكان هذا العام قد شــــهد إطالق ِإشاعات 
بصورة غير مسبوقة،  عديدة حول ”آيفون 8“ 
يتناقــــل  فبرايــــر  فمنــــذ 
مواصفــــات  املاليــــني 
هــــذا اجلهاز بشــــكل 
أن  حتــــى  محمــــوم، 
ذكرت  رويترز  وكالة 
تقاريرها  أحــــد  في 
باحلــــرف ”عندمــــا 
أبل  شــــركة  تطلق 
إصدار  أحــــدث 
هاتــــف  مــــن 
مبناســــبة  آيفون 
مــــرور عشــــر 
ســــنوات على 
الهاتف  طرح 

الذكي فإنها ستقدم درسا غير مقصود عن إلى 
أّي مدى نضجت صناعة الهواتف الذكية التي 

كانت الشركة رائدة فيها“.
وقد بات من شــــبه املؤكد أن يكون ”آيفون 
8“  مقاومًا بشــــكل أفضــــل للماء والغبار، ّمما 
يعني أنه سيكون مقاوما للماء على عمق 1.5 
متــــر وملدة تصل حتى 30 دقيقــــة، فيما تقاوم 
اإلصــــدارات احلالية من ”آيفــــون 7“ و“آيفون 

املــــاء لعمق متر واحــــد فقط. ويقول  7 بلس“ 
اخلبــــراء إن اســــتغناء ”آيفــــون 8“ عن فتحة 
الســــماعات أمر ”شجاع“ جدا، لكن أبل ترجع 
ذلك إلى أهمية توفير مســــاحة كافية لبطارية 
أكبــــر تطيل عمر عمل اجلهــــاز، باإلضافة إلى 

جعله مقاوما أكثر للماء والغبار.
يعتقــــد تيموثي أركوري وهــــو محلل في 
شــــركة ”كوين أند كــــو“ أن قرابة 40 باملئة من 
هواتــــف آيفون في الســــوق عمرهــــا أكثر من 
عامــــني وهو رقم قياســــي. وهذا ســــبب كبير 
وراء ارتفاع أسهم أبل إلى مستويات قياسية 
فالطلب على هواتف الشركة كبير حتى لو لم 

تكن تقدم طفرات تكنولوجية.
وليس من الواضــــح إن كانت أبل تعمدت 
تأجيــــل إضافــــة امليــــزات اجلديــــدة لهاتفها 
”آيفــــون 7“ الــــذي وجهت له انتقادات بســــبب 
عدم وجود اختالفات بينــــه وبني ”آيفون 6“. 
ورفضــــت أبــــل التعقيب علــــى املنتــــج الذي 

سيطرح في األسواق.
نشــــر  وذكــــر تقريــــر لصحيفــــة ”العرب“ 
أواســــط يناير من العام احلالــــي أن اآليفون 
كان قــــد خلق قاعدة واســــعة مــــن التطبيقات 
التي غيرت حياة البشــــر، وتضيف الصحيفة 
”شــــهد عالــــم االتصــــاالت ثــــورة وضعت حدا 
للبعد اجلغرافي، وأجبرت شركات االتصاالت 
على حتمل اخلســــائر الناجتة عــــن تطبيقات 
آيفــــون، وتكييف منتجها مــــع واقعه اجلديد. 
كمــــا تغيــــر مفهوم متابعــــة النــــاس لألخبار 
اليومية، وبدال من شراء الصحيفة الورقية كل 
يوم، أو اســــتخدام الكومبيوتر الشخصي من 
أجل الدخول إلى املواقع اإلخبارية كل ســــاعة 
تقريبا، عمل اآليفون على توفير وجبة أخبار 
دســــمة ومجانية ملستخدميه على مدار اليوم. 
ووضــــع آيفون أســــس املســــاعد الشــــخصي 
اإللكتروني (ســــيري) الذي فتــــح املجال أمام 
عمالقــــة التكنولوجيا البتكار مســــاعد فعلي 
ســــيغير نظرة ربات البيوت لألعمال املنزلية 

إلى األبد“.
لكن االســــتعداد للذكرى العاشــــرة 
آليفون يوحي بأن اســــتراتيجية أبل 
ليست مدفوعة باالبتكار التكنولوجي 

بقــــدر ما حتركهــــا دورات حتديث 
لهواتفهــــم  املســــتهلكني 

الشركة  الحتياجات  باإلضافة 
التجارية والتسويقية.

أجهــــزة االستشــــعار ثالثيــــة 
فــــي  موجــــودة  كانــــت  األبعــــاد 

هاتف ”آيفــــون 7“، فالكاميرا 
األمامية تضّم ما يعرف باسم 
مستشــــعر وقت الرحلة الذي 

يقيس املســــافة بــــني الكاميرا 
واجلســــم املصــــور بنــــاء علــــى 

ســــرعة الضوء، األمر الذي يســــاعد الكاميرا 
على الضبط التلقائي للصورة. ووفقا لشــــركة 
تيك إينســــايتس التي تفحص الشرائح داخل 
األجهزة اإللكترونية فإن هذه التقنية تستخدم 

في هواتف كثيرة منها البالكبيري.
وقــــال جيم موريســــون نائــــب رئيس تيك 
إينســــايتس إنــــه باإلمــــكان حتديــــث جهــــاز 
االستشــــعار هذا إلى نسخة عالية الدقة تتيح 
الرسم التفصيلي ثالثي األبعاد بهدف التعرف 
على الوجوه. وهو مــــا يتوقع أن تضيفه أبل 

لـ“آيفون 8“.

جديد حتى في سعره

كما تســــميها املواقع   ”املعضلة األبــــرز“ 
املهتمة بأخبار اآليفون ستتعلق على األرجح 
بســــعر ”آيفون 8“، الذي تؤكــــد أنباء عدة أنه 
ســــيزيد عن سعر أّي هاتف آيفون منذ إطالقه 
فإن ســــعر  عام 2007. ووفقا ملوقع ”فوربس“ 
الهاتــــف اجلديد ســــيتخطى األلــــف دوالر، 
لكن الســــؤال هو 

إن كان هذا الســــعر سيكون خاصا بأقل نسخ 
الهاتــــف أم أكثرها تقدما، إذ يتوقع أن تصدر 

شركة  أبل ثالث نسخ من الهاتف اجلديد.
وحســــب املوقع فــــإن نســــخة واحدة فقط 
من النسخ الثالث اجلديدة ستتميز بخاصية 
الشحن الالسلكي مما يزيد من أهمية السؤال 
الذي لــــم تتوفر إجابــــة قاطعة عليــــه. ويذكر 
أن هاتــــف ”آيفون 7“ احلالي يبدأ ســــعره في 

السوق بـ650 دوالرا.

العالم من دون آيفون

لم يعد ممكنًا تخيل حياة البشــــر من دون 
هذا اجلهــــاز الفريــــد الذي لم يغيــــر فقط في 
اجلانــــب التقني بــــل تدخل حتى فــــي ذهنية 
املســــتهلك، بحيث بات يبحث بتحّد وعناد في 
منتجات الشــــركات األخرى عن تلك اللمســــة 
الذكيــــة حقًا التي يقدمهــــا آيفون والتي تتيح 
ســــهولة احلصــــول علــــى طلبات املســــتهلك 
بأســــرع الطرق وأكثرها أناقة ودون تعقيدات 
خشــــنة كمــــا كان يحدث لدى اســــتعمال بقية 

الهواتف.
ذلــــك التغييــــر ليس ســــهًال كمــــا يبدو، 
فهو في صميم املطلب اإلنســــاني 
من كل شــــيء وفي كل شــــيء، 
وهــــو ما يجعل مــــن آيفون 
أكثر من جهــــاز وأكثر من 
فلســــفة  هو  بــــل  هاتــــف، 
خاصــــة متكنــــت أبــــل من 
أكثر  وتعميمهــــا  طرحهــــا 
ومنظمات  فعلــــت دول  مما 
بشـــعاراتها  وأحــــزاب 

وأيديولوجياتها.

وجوه

هاتف فائق الذكاء يستعد إلدهاش المليارات
آيفون 8

عشر سنين من التغيير المتواصل لحياتنا 

زويا بوستان

نسخة واحدة فقط من النسخ 
الثالث الجديدة التي ستطرحها 

{أبل} من هاتفها {آيفون 
8} ستتميز بخاصية الشحن 

الالسلكي، مما يزيد من أهمية 
السؤال الذي لم تتوفر إجابة 

قاطعة عليه. ويذكر أن هاتف 
{آيفون 7} الحالي يبدأ سعره في 

السوق بـ650 دوالرا

الجهة اليمنى من جهاز {آيفون 8} 
سيظهر فيها زر التشغيل الذي جاء 
كبيرا مقارنة بزر التشغيل املوجود 

في {آيفون 7}، باإلضافة إلى 
أزرار التحكم بالصوت التي جاءت 
في الجهة اليسرى. كما أن طول 

{آيفون 8} سيبلغ 143.5 ميلمتر، 
وعرضه في حدود 71 ميلمترا، 

بينما يبلغ سمكه 7.5 ميلمتر، أي 
أن {آيفون 8} سيكون أكبر من 

{آيفون 7}
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ت أبل املتكتمة فقد أظهرت 
أن  تي نشــــرها ”ماشابل“

ز 
ن 

ا كان 
خدمي 
ن

الذيــــن 
غ شــــحن 

لة املتفاقمة 
دة التقنيــــات 

كل  في  ضوعــــة 
ســــتهلك الطاقة

أن هناك  ”ع ”سالشــــليكس“
ت وجود خاصية الشــــحن 
املهتمون  8“، ويــــروي ون
ناك شــــركة ســــريد تعكف 
صيصًا. ومن بني ما ُســــّرب 

ري ر

أن شاشــــته ”أوليد“ “8 ون
.

امســــونغ خاصية الشحن 
دعم معيارين في الشــــحن 
يول“. وقد انضمت أبل في 
ملجموعة التتتتتتتتتتتي تدعم معيار 
ل هناك خمــــس مجموعات 
 تعمل على تقنية الشــــحن 

.
ق اآليفون بإلغــــاء بعض 
تادوا عليها، وهذا اإللغاء 
هوم“. فمنذ النسخة األولى

لتي ظهــــرت عام 2007
ال ال يتغير يظهر على 

0اجلنوبيــــة عن اســــتعدادها إلنتاج حوالي 80املستخدم لدرجة الصوت 

الذكي فإنها ستقدم درسا غير مقصود عن إلى 
أّي مدى نضجت صناعة الهواتف الذكية التي 

كانت الشركة رائدة فيها“.
وقد بات من شــــبه املؤكد أن يكون ”آيفون 
مقاومًا بشــــكل أفضــــل للماء والغبار، ّمما 
ون ي ون ي ن ؤ ب ن ب و

  “8
1.5 يعني أنه سيكون مقاوما للماء على عمق
30 دقيقــــة، فيما تقاوم  متــــر وملدة تصل حتى
و“آيفون  “7 7آيفــــون ” ”اإلصــــدارات احلالية من

املــــاء لعمق متر واحــــد فقط. ويقول  7 بلس“ 

ســــرعة الضوء، األمر الذي يســــاعد الكاميرا 
على الضبط التلقائي للصورة. ووفقا لشــــركة 
تيك إينســــايتس التي تفحص الشرائح داخل 
األجهزة اإللكترونية فإن هذه التقنية تستخدم 

في هواتف كثيرة منها البالكبيري.
وقــــال جيم موريســــون نائــــب رئيس تيك 
إينســــايتس إنــــه باإلمــــكان حتديــــث جهــــاز 
االستشــــعار هذا إلى نسخة عالية الدقة تتيح 
الرسم التفصيلي ثالثي األبعاد بهدف التعرف 
على الوجوه. وهو مــــا يتوقع أن تضيفه أبل 

.“8 لـ“آيفون

جديد حتى في سعره

كما تســــميها املواقع  ”املعضلة األبــــرز“
املهتمة بأخبار اآليفون ستتعلق على األرجح 
8“، الذي تؤكــــد أنباء عدة أنه  ”آيفون بســــعر
ســــيزيد عن سعر أّي هاتف آيفون منذ إطالقه 
فإن ســــعر  عام 2007. ووفقا ملوقع ”فوربس“
الهاتــــف اجلديد ســــيتخطى األلــــف دوالر، 
لكن الســــؤال هو 

يتناق فبرايــــر  فمنــــذ 
مواصفـــ املاليــــني 
بشـــ هــــذا اجلهاز
حتــــى محمــــوم، 
ذك رويترز  وكالة 
تقارير أحــــد  في 
باحلــــرف ”عندم
شــــركة  تطلق 
إص أحــــدث 
هاتــ مــــن 
مبناســ آيفون 
عش مــــرور
ســــنوات ع
الها طرح 

ج ا

[ أبل ستعتمد، هذه املرة، على شاشات ”أوليد“ التي تتميز مبرونتها ورقتها في أحدث نسخة من هاتفها الذكي ”آيفون 8“ وهو ما سيكلف أبل 
5 تريليون وون كوري، أي ما يقارب 4.35 مليار دوالر أميركي. علما أن شاشات العرض ”أوليد“ هذه عالية الدقة ورمبا ستكون بحواف منحنية.

يظهر زر 
التشغيل  بزر

إلضافة إلى أزرار  ب
لتي جاءت في 

ــرى. كمـــا أن طول 
143.5 ســـيبلغ  “8 ون
ميلمتـــر، وعرضه في حدود 

71 ميلمتـــرا، بينمـــا يبلغ 
أي  ميلمتر،  ســـمكه 7.5 

سيكون  أن ”آيفون 8“
أكبر من ”آيفون 7“.

مــــن
العاشــ
شركة 

أن يأتـــ
3 غيغاباي وائية

.ملركب“ ج املركب
الذكــــرى  مفاجــــآت  ـن

ــــرة لآليفــــون إعالن 
الكورية  سامسونغ 

”أبل ستعتمد، هذه املرة، على شاشات ”أول ]
35 5 تريليون وون كوري، أي ما يقارب 5

ي ر ب وجي و
ســــيغير نظرة ربات البيوت لألعمال املنزلية 

إلى األبد“.
لكن االســــتعداد للذكرى العاشــــرة 
آليفون يوحي بأن اســــتراتيجية أبل
ليست مدفوعة باالبتكار التكنولوجي

بقــــدر ما حتركهــــا دورات حتديث 
لهواتفهــــم املســــتهلكني 

الشركة الحتياجات  باإلضافة 
التجارية والتسويقية.

أجهــــزة االستشــــعار ثالثيــــة
فــــي موجــــودة  كانــــت  األبعــــاد 

7“، فالكاميرا  ”آيفــــون هاتف
األمامية تضّم ما يعرف باسم
مستشــــعر وقت الرحلة الذي
يقيس املســــافة بــــني الكاميرا
واجلســــم املصــــور بنــــاء علــــى

يح ي و ون ي ه ي ي ي
ســــهولة احلصــــول علــــى طلبات املســــتهلك
بأســــرع الطرق وأكثرها أناقة ودون تعقيدات
خشــــنة كمــــا كان يحدث لدى اســــتعمال بقية

الهواتف.
ذلــــك التغييــــر ليس ســــهًال كمــــا يبدو،
فهو في صميم املطلب اإلنســــاني
من كل شــــيء وفي كل شــــيء،
وهــــو ما يجعل مــــن آيفون
أكثر من جهــــاز وأكثر من
فلســــفة هو  بــــل  هاتــــف، 
خاصــــة متكنــــت أبــــل من
أكثر وتعميمهــــا  طرحهــــا 
ومنظمات مما فعلــــت دول 
بشـــعاراتها وأحــــزاب

وأيديولوجياتها.



} لنــدن - كنــــت ولجتهــــا غير مــــرة من غير 
أن أبحــــث فيها عن كتاب بعينــــه. أدخل إليها 
ألضيع محموال برائحة الكتب. من الصعب أن 
تبحث عن كتابك في متاهتها. عيناك تســــبق 
يديك فيحــــل الخيال محــــل الحقيقة. هي ذي 

الجنة.

الحاملون بالكتب
جنة الكتب حســــب األرجنتيني بورخيس. 
الجنــــة كما تخيلها بورخيــــس هي عبارة عن 
مكتبــــة. الرجــــل األعمــــى كان يقرأ بحواســــه 
كلهــــا. هنــــاك أصــــوات تصــــل قبل القــــراءة. 
للكتــــب أصــــوات. وهــــو ما يمكــــن أن يتعرف 
عليــــه المــــرء حيــــن يــــزور مكتبة شكســــبير 

بباريس.

ما من مرة مشــــيت قريبــــا منها إال ووقفت 
في انتظار أن أمتلــــئ بهوائها. هواء مختلف 
يهــــّب من أمكنــــة ال يمكن التكهــــن بها. مكتبة 
هي أشيه بمدينة متشــــّعبة الدروب. ال تلمس 
جدران دروبها خشــــية أن يســــتيقظ النائمون 
على مخدات حروفها. هذه الجدران ليست من 

حجارة. إنها من كلمات.
لذلــــك المكان روح ســــاهرة. عليــــك وأنت 
تمشي بين دروب متاهتها أن تقف في أحيان 
كثيرة جانبيا لكي تســــمح آلخريــــن بالمرور. 
الــــدروب في غابة الكتب ضيقــــة. الوقوف هو 

اآلخر مناسبة لتأمل الكتب.
الكتــــب كثيرة. ما أكثرها. هــــل ُكتبت هذه 
الكتب من أجــــل أن ُتقرأ كلها؟ خزانة المعرفة 
البشرية ال حجم محّدد لها. هنا يتنفس المرء 
هــــواء الكتب. تلتهم عيناه جمال الكتب. تنعم 
يــــداه بملمس الــــورق الذي هو مــــادة الكتب 

الخارجية.
ولكن الورق خفيف وشــــفاف. مرآة تمتزج 
فيها األزمنة. فــــكان النائمون بين تالل الكتب 
يغمضون أعينهم على أشباح تركت أحالمها 

بين دفات الكتب ومضت.
المؤلفــــون مرئيــــون كمــــا لو أنهــــم زوار 
حقيقيــــون. ُيخيل للمرء أنه ســــيصدم في أّي 
لحظة فيتزجيرالد أو همنغواي أو أزرا باوند 
أو جان كوكتو، مان راي، جيرترود شتاين أو 

جيمس جويس.

المكتبة األكثر شــــهرة فــــي العالم كان لها 
نصيــــب في فيلــــم األميركــــي أنــــدي وارهول 
”منتصــــف الليــــل فــــي باريــــس“. كانــــت جنة 
الكتــــب ملهمته في تخطي عتبــــة الزمن ليرى 
كما يفعل النائم لقاءات متخيلة بين فرســــان 
األدب والفن في عشــــرينات وثالثينات القرن 

الماضي.
منذ زمــــن بعيد أضافت مكتبة شكســــبير 

وشركاه سببا آخر لحب باريس.
قريبا من ســــاحة سانت ميشيل على ضفة 
الســــين اليســــرى المقابلة لكنيســــة نوتردام 
دي بــــاري يقع واحد من أشــــهر معالم باريس 
شكســــبير  مكتبــــة  والثقافيــــة.  الســــياحية 
وشــــركاه التــــي تديرها ســــيلفيا ويتمان منذ 
أن مــــات والدهــــا في شــــقته التــــي تقع فوق 

المكتبة.
المؤســــس  كان  ويتمــــان  جــــورج  ولكــــن 
الثاني للمكتبة العريقة. لقد ســــبقت ســــيلفيا 
أخرى والد ســــيلفيا الحالية إلــــى الريادة في 
هــــذا المجال. كانت ســــيلفيا بيتــــش مواطنة 
أميركية دفعها شــــغفها بعاصمــــة النور إلى 
أن تختار اإلقامة فيها وســــط ما سّمي بالجيل 
الضائــــع من األدبــــاء والفنانيــــن األميركيين 
الذين هاجروا إلى باريس في العقدين الثاني 

والثالث من القرن العشرين.
نهاية عام 1919 افتتحــــت بيتش مكتبتها 
في شــــارع دوبوتــــرن، بعدها بثالث ســــنوات 
انتقلــــت إلى شــــارع دي أوديون. لــــم تكن تلك 
المكتبــــة مجرد متجر لبيــــع الكتب اإلنكليزية 
بل كانت دار نشر أيضا جريئة ومغامرة وهو 
مــــا أّكده قيامها بنشــــر رائعة جيمس جويس 
”يوليســــيس“ التــــي رفضت دور نشــــر عديدة 

نشرها.
غيــــر أن األهــــم من ذلــــك أن تلــــك المكتبة 
ســــرعان ما صارت مكانــــا يجتمع فيــــه كبار 
األدباء والفنانين، َمــــن يقيم منهم في باريس 
وَمــــن يأتيها زائرا. حتى أن الكاتب األيرلندي 
جويس الذي ُحظر توزيع روايته التي طبعتها 
الدار في الواليــــات المتحدة وبريطانيا اتخذ 
من المكتبة مكتبا لــــه. وُيقال إنه كتب روايته 
هناك. وهي الرواية  الشــــهيرة ”يقظة فنغان“ 
التــــي ُيقــــال إن عثــــور أحد ضبــــاط االحتالل 
األلماني على نسخة منها في مكتبة شكسبير 
وشــــركاه كان ســــببا في إغــــالق المكتبة عام 

.1941

نبوءة همنغواي لم تكتمل
حين تم تحرير باريس من االحتالل النازي 
اعتبر أرنست همنغواي، الروائي الحائز على 
نوبل الحدث تحريرا لذلك المعبد األدبي، غير 
أن المكتبة لم تفتــــح أبوابها إال عام 1951 من 
قبل مؤسسها الثاني جورج ويتمان، األميركي 
هو اآلخر وفي عنوانها الحالي. في البدء كان 
المتجر الجديد يحمل عنوان ”لو ميســــترال“ 
غير أنه سّمي عام 1964 بـ“شكسبير وشركاه“ 
عام 1964 تكريما ألثر ســــيلفيا بيتش واحتفاء 

بالذكرى 400 لميالد المسرحي اإلنكليزي.
المكتبــــة التي ال تزال توّفر لزوارها الكتب 
القديمة والجديدة على السواء ال تزال سخية 
فــــي التعامل مع قراء الكتب مجانا. الكثير من 
أولئك القــــراء كانوا أدباء شــــبابا ُطلب منهم 

أن يقومــــوا بخدمات في المكتبة مقابل 
مبيتهم. شيء أشــــبه بالخيال حين نعرف أن 
أكثــــر من ثالثين ألفا من القــــراء قد ناموا في 
المكتبــــة على أســــّرة وجدت مدسوســــة بين 

رفوف الكتب.
تتنكــــر  التــــي  االشــــتراكية  ”اليوتوبيــــا 
العبــــارة التــــي كان يرددها جورج  كمكتبــــة“ 
ويتمان في وصف متجره الذي وصفه الكاتب 
األميركي هنري ميلر الــــذي عاش في باريس 

فقيرا ردحا من الزمن بـ“عجائب من الكتب“.
لقد تحّول ذلك المتجــــر إلى مكان يتجمع 
فيــــه ممثلــــو التيــــارات األدبيــــة الطالعة في 
باريــــس البوهيمية. كل أفــــراد ”جماعة بيت 
األميركيــــة“ كانــــوا هنــــاك. ألين غينســــبيرغ 
وغريغوري كورســــو ووليام س. بوروز وكان 
يرتادهــــا بيــــن حيــــن وآخر جيمــــس بولدين 
وأنييــــس نيــــن وخوليو كورتــــازار ولورنس 
داريــــل وريتشــــارد رايــــت وماكس أرنســــت 

وبرتولت بريخت ووليام سوريان.
كان ويتمــــان ينظر إلى اســــتعادة االســــم 
باعتباره ”رواية  األصلي ”شكسبير وشركاه“ 
في ثــــالث كلمات“.  لذلك حرص على أن يترك 
الطامحون إلــــى النوم فــــي مكتبته صفحات 
مكتوبة بخطهم هي جزء من ســــيرتهم لتكون 
تلــــك الصفحات جــــزءا من أرشــــيف المكتبة 

الخيالي.
لطالما حلم الكثيــــرون بالنوم في مكتبة. 
ولكن النوم في مكتبة استثنائية هي شكسبير 

وشركاه في مدينة استثنائية هي باريس بعد 
يــــوم من العمل بين الكتب ال بد أن يجلب معه 

أحالما من طراز خاص.

مطبخ الحداثة
ال بأس مــــن مقهى أدبي مجاور ال يقدم إال 
المأكــــوالت النباتية. وكانــــت مجلة ”ميرلين“ 
التي صدرت عن المكتبة قد اكتشفت صموئيل 
بيكيــــت الحائز على جائــــزة نوبل في ما بعد 
حين نشــــرت نصوصــــه باإلنكليزية. صاحب 
كان أيرلنديا  مســــرحية ”في انتظار غــــودو“ 
هــــو اآلخــــر. كمــــا نشــــرت المجلــــة نصوصا 
للبريطاني تيد هيوز والمكســــيكي أوكتافيو 

باث والويلزي توني كوريتس.
”أصوات باريس“ وهي مجلة أدبية أخرى 
صدرت عــــن المكتبة وكان الشــــاعر الويلزي 
توني كورتيس والكاتب المسرحي األيرلندي 

والروائي سيباستيان باري من اكتشافاتها.
 ومن المنشورات األخرى التي تم إنشاؤها 
من المكتبة مجلة فرانك التي حررها ديفيد آبل 
فيلد بمساهمات من كتاب مثل مافيس جاالنت 
وجون بيرغر. أما مجلة ويتمان الخاصة فقد 
كانــــت مجلة باريــــس، أو ”اســــتعراض رجل 
فقيــــر في باريــــس“، كما وصفها، فقد ســــاهم 
فيها لورانس فرلينغهيتي، جان بول ســــارتر، 
مارغريت دوراس، بابلــــو نيرودا، وفي طبعة 
أحدث لوك سانتي، ميشيل هويليبيك وريفكا 

غالشــــن. وقد صدر العدد األول منها عام 1967 
أما آخر عدد فقد صدر عام 2010.

لم يؤّثر تحّول مكتبة شكســــبير وشــــركاه 
إلى مقصد ســــياحي على نهجها الصارم في 
التنوير الثقافي. هناك مهرجان أدبي ُيقام كل 
ســــنتين في الحديقة المجــــاورة للمكتبة وقد 
شارك فيه ذات مرة بول أوستر كما أن المكتبة 
أطلقــــت عــــام 2010 جائــــزة باريــــس األدبيــــة 
للرواية غير المنشورة. ال يزال شعارها ”أعط 
قائما. النوم  ما تستطيع. خذ ما تحتاج إليه“ 
مجانــــا مقابل القــــراءة المجانية والعمل بين 
الكتــــب. وصفــــة أميركية وجدت فــــي باريس 

ضالتها الجمالية. 

أماكن
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مكان تجتمع فيه كل العصور

مكتبة شكسبير وشركاه بباريس
حين تمشي الكتب بخيال النائمين بين رفوفها

فاروق يوسف

املكتبة األكثر شهرة في العالم 
كان لها نصيب في فيلم األميركي 

أندي وارهول {منتصف الليل في 
باريس}. كانت جنة الكتب ملهمته 

في تخطي عتبة الزمن ليرى كما 
يفعل النائم لقاءات متخيلة بني 

فرسان األدب والفن في عشرينات 
وثالثينات القرن املاضي

الكاتب األيرلندي الكبير جيمس 
جويس اتخذ من املكتبة مكتبا له. 

ويقال إنه كتب روايته الشهيرة 
{يقظة فنغان} هناك. وهي الرواية 

التي يقال إن عثور أحد ضباط 
االحتالل األملاني على نسخة منها 

في مكتبة شكسبير وشركاه كان 
سببا في إغالق املكتبة عام 1941

[ مكتبة شكسبير وشركاه تديرها سيلفيا ويتمان منذ أن مات والدها في شقته التي تقع فوق املكتبة. لقد سبقت سيلفيا 
أخرى والد سيلفيا احلالية إلى الريادة في هذا املجال.

[ حتول مكتبة شكسبير وشركاه إلى مقصد سياحي لم يؤثر على نهجها الصارم في التنوير الثقافي. هناك مهرجان أدبي ُيقام 
كل سنتني في احلديقة املجاورة للمكتبة التي أطلقت عام 2010 جائزة باريس األدبية للرواية غير املنشورة.

الم كان لها 
دي وارهول 
كانــــت جنة 
لزمن ليرى 
ين فرســــان 
ينات القرن 

 شكســــبير 

ل على ضفة 
ــة نوتردام 
عالم باريس 
شكســــبير 
ويتمان منذ 
ي تقع فوق 

المؤســــس 
ت ســــيلفيا 
 الريادة في 
ش مواطنة 
ة النور إلى 
ّمي بالجيل 
األميركيين 
دين الثاني 

ش مكتبتها 
ث ســــنوات 
ــم تكن تلك 
ب اإلنكليزية 
غامرة وهو 
مس جويس 
و و ر

شــــر عديدة 

ــك المكتبة 
7غالشــــن. وقد صدر العدد األول منها عام 1967وشركاه في مدينة استثنائية هي باريس بعد أن يقومــــوا بخدمات في المكتبة مقابل فيــــه كبار 
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الثقافي

شيء تناساه المشرق العربي

} خدعنا علماء النفـــس وعلماء االجتماع 
والمنظـــرون اآلخـــرون مـــن صنـــاع األمل 
اإلنســـاني حيـــن أكـــدوا لنـــا عبـــر كتبهم 
وأطروحاتهـــم أن بإمـــكان البشـــر تغييـــر 
مجرى األمـــور وقد ينجح قلة منهم بتغيير 
الشـــخصية  وحيواتهم  التاريخ  مســـارات 
معها، ثم اكتشـــفنا أن ذلـــك ممكن الحدوث 
فـــي دول تمتلك الحد المعقـــول من العدالة 
وضمان الحقـــوق اإلنســـانية، أو في دول 
تطبق الديمقراطية في ممكناتها اإلنسانية 

والسياسية والقانونية.
أما نحـــن هنا واآلن فنعتـــرف بعجزنا 
الكامل، فبالدنا تتحكم بها األحزاب الدينية 
المتضامنـــة بطائفييهـــا، وحيـــث هيمنـــة 
الجريمة  وعصابات  المسلحة  الميليشيات 
وصراخ خطباء الجوامـــع مهددين بالويل 
والقصـــاص لمن يخالـــف حكومة التكليف 
اإللهـــي، والمخالفـــة هنا تعنـــي أن يحمل 
أحدنا فكرا مســـتقال نتاج ثقافـــة عقالنية 
ومنظومـــة قيميـــة مختلفة يؤســـس عليها 
مواقفه وأســـلوب حياته بمجمل تفاصيلها 
اليوميـــة ويجـــرؤ علـــى انتقـــاد الفســـاد، 
شخص مخالف مثل هذا ال يسعه أن ينطق 
بالحقيقـــة أو يمتدح موقفا ما أو يســـتنكر 
حادثا معينا فهو في موضع شـــبهة إال إذا 
ذكـــر حادثا موازيا منســـوبا لطائفة أخرى 
ليكتمل المشـــهد المطلـــوب وتخّف دواعي 
االشـــتباه وتتراجع االتهامـــات إلى حين، 
فأن تستنكر ما يجرى للمهجرين في منطقة 
معينة أو تكتـــب عن المغيبين المخطوفين 
فـــي منطقة أخـــرى ال بد لك -كـــي تتجنب 
االتهام وتســـلم من رقابة المتربصين- أن 
تستنكر وتعدد المجازر والفواجع كلها في 
سياق حديثك وتستشهد إن أمكن بالوقائع 
التاريخيـــة، وإال حكم عليـــك بالخيانة، مع 
أنك خدمت وطنك حتى النهاية ولم تســـرق 
أمـــواال عامة وال اســـتوليت علـــى عقارات 
الدولة وال نهبت خزينـــة دولتك وال حّولت 
كل مظاهـــر اإلعمار الســـابقة إلى  أنقاض 

وخرائب.
فـــي وطنـــي يعتمـــد المهيمنـــون على 
السلطة سياسة العزل والتغيير الديمغرافي 
وإقامة غيتوهـــات لحصر المختلفين ضمن 
أســـوارها بحجة مكافحة اإلرهاب، ويجري 
تهديـــد المختلفيـــن دينيـــا إلرغامهـــم على 
الهجرة لالســـتيالء على ممتلكاتهم، يحدث 
هذا كله مع أصناف المختلفين؛ فالناس هنا 
مصنفون في خانات الدين والمذهب والفكر 
والِعـــرق، فأنت مشـــبوه عندمـــا تكون من 
طائفة لم تخترها وإنما آلت إليك من والديك 
وهما ورثاها بدورهما عن أسالف متعاقبين 
وأنـــت غير معني بها. تبقى مشـــبوها ألنك 
من عشـــيرة معينـــة مع أنـــك علماني الفكر 
وإنســـاني النزعـــة والمواقف وتســـتهجن 
ســـلطة العشـــيرة والطائفـــة والمناطقيـــة 
وال تنتمـــي لغير وطنـــك ومواطنتك، وأنت 
مشـــبوه إذ يرفض موظفو جوازات الســـفر 
تدوين لقبك الذي عرفت به طوال عمرك  في 
جواز سفرك الجديد، وتبقى مشبوها لسبب 
أهم من ذلك كله وهو أنك عشت طوال عمرك 
فـــي وطنك وكنـــت تعمل في دوائـــر الدولة 
شـــأن الماليين من مواطنيك  الذين تحملوا 
وأسرهم تبعات الحروب والحصار وقدموا 

آالف الضحايا.
ثم تأتي سلطة األحزاب الدينية فتدينك 
ال لشـــيء إال لمواطنتك وبقائـــك في بلدك، 
ولتقتـــص من جميع الموظفين الســـابقين 
والمتقاعديـــن الذين خدمـــوا البالد طوال 
عقود تســـتقطع من رواتبهم الضئيلة لدعم 

الخزينة التي نهبها لصوص السلطة.
أنت مشبوه ألنك تعشق الموسيقى التي 
يحّرمونها ومشبوه ألنك تحب الرقص وهم 
يحظرونـــه وتّجل الكتب وهم  يحتقرون كل 
إبداع وينظرون بريبة إلى كل شـــأن ثقافي، 
هكـــذا نبقـــى نحـــن مالييـــن المشـــبوهين 
الخارجيـــن على معاييرهم الســـقيمة تحت 
طائلة الشـــبهة ألننا نحمل َوْســـَم اختالفنا 
الفكري واإلنســـاني، وال نعلم في أّي لحظة 
ســـتوجه إلى صدور شـــبابنا رصاصة من 
كاتـــم صـــوت أو هجمـــة عصابة مســـلحة 
لمجـــرد تصنيفهم في باب من أبواب العزل 

العنصري والفكري والديني والطائفي.
ســـنبقى مشـــبوهين ألننا نؤشر خراب 
البالد وفساد السلطة ولصوصها ونشخص 

كارهي وطننا والموالين لسواه.

مشبوهون حتى
 الموت

هيثم الزبيدي
كاكاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

احتفاء بالبلدة المغربية

} ال تحس بمدى خســـارة البلدة في مشـــرق 
العالم العربـــي إال حين تزور المغرب وتلمس 
الفـــارق الكبير في مدى تطور البلدة المغربية 

وتراجعها في المشرق.
البلدة في المغرب ملتقى حضري وليست 
مركزا ســـكانيا فقط. ثمة الكثيـــر من العمران 
مما يالحـــظ في كل ركن من البلـــد. ولكن هذا 
العمران، وهو يحاول أن يستبدل أحزمة الفقر 
السابقة، ال يهدف إلى انتهاك الشكل اإلنساني 
للبلدة (وبشكل أوسع المدينة) وال يسعى إلى 

تفكيكها.
ما الذي يجعل البلدة شيئا متميزا؟

البلـــدات هي أســـاس التطـــور الحضري 
فـــي التاريخ. المدن الكبـــرى ظاهرة معاصرة 
نســـبيا، مـــا نشـــأت إال بعـــد تطور وســـائل 
النقل التي تســـتطيع أن توصل إلى المدن ما 
تحتاجه من سلع وخدمات. البلدات شيء آخر. 
هـــي المرحلة الوســـطية ســـكانيا بين الريف 
والمدينة. ولكن هذا ال يمنعها ان تكون حاملة 
ألغلـــب مواصفـــات المدينـــة مـــن دون العبث 
بمعطيات البساطة والســـهولة والهدوء التي 

توفرها البلدة بالمقارنة مع المدينة.
فـــي الغرب، ال تزال البلدات شـــيئا نابضا 
بالحياة. يمكن أن تـــزور بلدة غيلفورد جنوب 
إنكلتـــرا وتجد في واحد مـــن حقولها القريبة 
معرضا للتماثيل بـــروح الفن المعاصر ال يقل 
ما يعرض فيه من رقي تشـــكيلي عن ذلك الذي 
تنتظر أن تراه في غاليريهات وســـط لندن. لو 
قلبت موقع يوتيوب وبحثت عن درس أونالين 
عن لغة برمجية متقدمة، ال تســـتغرب أن تجد 
أن مـــن يقدمـــه هو مبرمـــج يعيش فـــي بلدة 
برايدنتون في واليـــة فلوريدا األميركية. كثير 
من الفالســـفة عاشـــوا وماتوا في بلداتهم من 
دون أن يمنعهـــم هذا من النظر عميقا في حال 
المجتمعـــات والدول. ال تنتظر أن يكون مطعم 
البلدة الغربية أقل نظافة أو ترتيبا أو مستوى 

للخدمات من المدينة الكبيرة.

المـــدن الكبرى في المشـــرق لم تســـتنزف 
الريف فقط مـــن طاقة الزراعـــة وإطعام البلد، 
بل مســـخت شـــكل البلـــدات التاريخية هناك 
وحولتها إلى أشباح لما كانت عليه إلى فترات 
قريبة نســـبيا. المدن الكبيـــرة تريفت وانتهت 
منطقة تقاطع ألشـــكال الغضب من كل شـــيء، 
والريف أفرغ من ســـكانه وتصحـــر، والبلدات 
-المحظوظة منها- صارت حاشـــية ســـكانية 
بال شـــخصية تقريبا. ما تبقي منها أتت عليه 

الحروب األهلية أو االضطرابات أو اإلهمال.
ال بد من القول أوال إن المغرب بلد المراكز 
الحضريـــة. كل مـــدن المغـــرب الكبـــرى هـــي 
عواصم: من طنجة وتطوان في الشمال، مرورا 
بالربـــاط والدار البيضاء وفاس في الوســـط، 
وصـــوال إلـــى العمق فـــي مراكش أو ســـاحل 
المحيط في أغادير. لكن هذا لم يمنع أن تكون 
بلدة أصيلة مركزا حضريا قائما بذاته. القرب 
من طنجة لم يجعلها هامشـــا ال يستحق الذكر 
كمـــا هو حال المئات من البلـــدات القريبة من 

المدن الكبرى في المشرق.
هناك موســـم ثقافـــي في أصيلة مســـتمر 
منـــذ نحـــو 40 عامـــا. مـــّر على أصيلـــة خالل 
هذه الســـنوات عدد كبير من أهم السياسيين 
والمفكريـــن واإلعالمييـــن العـــرب واألجانب. 
مشـــهد أمين عـــام ســـابق للجامعـــة العربية 
أو رئيـــس حكومة ســـابق أو حالـــي أو وزير 
خارجية لبلد عربي، يتمشون في الحي القديم 
والقلعة هو مشهد مألوف ال يستغربه سكانها 
من الصيادين البســـطاء. مهاجـــرون غربيون 
تركوا أعمالهم فـــي أوروبا وجاؤوا ليفتتحوا 
مطاعـــم في البلدة الصغيرة. تســـتطيع البلدة 
المتصالحة مـــع معطياتها أن تســـتوعب في 
الصيف أكثر مـــن 100 ألف زائر باإلضافة إلى 
عدد ســـكانها. الخدمـــات البلدية فيها شـــيء 
تحلم به القاهرة أو بغداد أو دمشق. في وسط 
الحـــواري واألزقة تجـــد جداريات مرســـومة 
بذوق رفيع، أو أن ترى أفضل ما قدمه الفنانون 
المغاربة من فن تشـــكيلي تقتنيه مؤسســـات 
مغربيـــة كبـــرى ولكنها تســـعد أن تســـتعيره 
البلدة وأن تجـــده معروضا في صاالت البلدة 
المختلفة التي تستضيف مناسباتها الثقافية. 

يقـــف المثقفـــون القادمون من أنحـــاء العالم 
على منبر موســـمها الثقافي لينتقدوا ظاهرة 
اإلســـالم السياســـي على الرغم من أن حكومة 
البلد مشـــكلة من تحالف أغلبيته بمرجعية من 

اإلسالم السياسي.
أصيلة تجربة ثرية ومهمة تستحق التقدير 
أوال، وتستحق أن يقلدها اآلخرون. هي المثال 

الحـــي على أن مركزيـــة المدن الكبرى شـــيء 
مفتعل وغير حقيقي ويمكن تجاوزه بسهولة. 
هذه ليست دعوة ألن يهاجر أهل المدن الكبرى 
في الشـــرق عائديـــن من حيث أتـــوا، إلى تلك 
البلدات التي تحتضر، ولكنها إشـــارة أن ثمة 
حياة يمكن أن تعاش بمســـتوى راٍق في بلدات 

بسيطة سعيدة بخصوصية بساطتها.

* لوحة: ضياء العزاوي

تأمالت بين رحلتين

} األربعــــاء؛ نهايات مايو؛ خروجي األول من 
البيت، منــــذ عودتي من تونــــس إلى طهران، 
متشــــبثة بظهر صديقي علــــى دراجته النارية 
ذاهبين إلى مقهى قريب ســــتفتتحه صديقته 
بعد بضعة أيام، وهو مضطــــر لزيارته اليوم 

ألنه مسافر غدا إلى أميركا، حيث يقيم.
زارتنــــي أختي في اليــــوم األول، ثم دخلُت 
فــــي نوم عميــــق وطويل، بعد ســــهر وانتظار 
مديد في مطار إســــطنبول، وحكايات التأخر 
علــــى الطيــــارة الذاهبة إلى طهــــران، وضياع 

حقائبي التي مازلنــــا لم نعرف مصيرها 
بعد؛ علقت أختي: ”تعودنا“!

وفي اليوم التالــــي، أتى صديقي 
الروائــــي المقــــّرب. اعتدنا أن تكون 
زياراتنا قصيرة مثل هذه، كلما جاء 
إلى طهــــران، يتصل بي حين يكون 
قريبا من بيتــــي إن كنت في البيت 

نتحدث  معــــا،  قهــــوة  لنشــــرب 
عــــن حياتنــــا، عّمــــا نريد أن 
نفعل، عــــن الكتابة والعمل، 
نســــتهزئ مــــن أمــــور تدور 
كل  على  يشــــجعني  حولنا، 
فكرة أطرحها ويقول لي في 
كل مرة ”إني أرى مســــتقبلك 
زاهرا“، يحدثنــــي عن تقدمه 
الطفيــــف فــــي تعلــــم اللغــــة 
العربيــــة وحبه لهــــا وللعرب 
يعرفهم،  أو  يلتقيهــــم  الذيــــن 
فمن أجل كتابة نص أو رواية 
جديدة، وحبه للمغامرات التي 
تصنع الحياة كما يعتقد، صار 
يزور العراق كثيرا ويقترب من 
جبهــــات القتال أمام داعش. ثم 
يذهب ســــريعا بدراجته ويدخل 
حياة طهــــران. هكذا كأنه خارج 
من رواية، يدخــــل رواية حياتي 
أن  دون  ويغادرهــــا،  اليوميــــة، 

نحدد موعــــدا مقبال. على دراجته 
نتحــــدث بصــــوت عال كي نســــمع 

أصواتنا في ضجيج الشارع الذي أسكن فيه، 
أحدثه عن تونس (كأن الحياة منتشــــية فيها 
فــــي كل وقــــت)، يقول لي صديقــــي ”جميل أن 
يكون الشــــخص بال شــــخص آخر! جميل أنك 

امرأة حرة“.
بعد تونــــس وأيامها ولياليها الســــعيدة، 
والموســــيقى  المليئة بالشــــمس واألصدقاء، 
والحيــــاة، أعود إلــــى طهران. لــــم أكتف هذه 
المــــرة في تونــــس بأماكــــن قليلــــة، فقد بقي 
الجنوب التونســــي فقط، لــــم أزره خالل هذه 
الرحلة. فقد أوصاني الكّل أن أزوره في موسم 

بارد.
أجمـــل اكتشـــاف لي خـــالل هـــذه الزيارة 
كان الغرب التونســـي األخضـــر، طبرقة، وذلك 
الشاطئ الساحر المحاذي للجزائر، الذي 
ســـمعت مـــن أعاليه صوت موســـيقى 
”الراي“. قـــال أصدقائـــي ”كثير من 
الجزائرييـــن يأتـــون هنا لقضاء 
العطلـــة، والتنـــزه“. كنت 
عرفـــت ذلـــك مـــن قبـــل، من 
أصدقائـــي الجزائرييـــن. 
ثـــم كانت ”بنـــزرت“. حين 
وعبرنا  المدينـــة،  دخلنـــا 
الجسر، لنكون على شارعها 
البحـــري بالنخيـــل، والبحر، لم 
أتمالك نفســـي من تسجيل 
إلى  ألرســـله  فيديـــو، 
الصديقات واألصدقاء 
مرفقا  طهـــران،  فـــي 
”بـــوب  بصـــوت 
وهـــو يغني  مارلـــي“ 
ليعرفوا  السيارة،  في 
ســـعيدة،  أنـــا  كـــم 
السعادة.  وليشاركوني 
رغـــم أنهـــم منـــذ األيـــام 
األولى، ال سيما وأنا أرسل 
الصور من أمكنتنا اليومية 
التـــي نجتمـــع فيهـــا أنـــا 
في  الرائعين  وأصدقائـــي 
البحر،  أمـــام  ”الحمامات“، 
ومع الموســـيقى، واللون الزهري 
للنبيذ على الطاوالت، ومع السماء 
وغيومهـــا،  بألوانهـــا  الوضـــاءة 

تخيـــم فـــوق البحر وتلـــك األبنيـــة البيضاء 
والشـــبابيك الزرقـــاء، كانوا يكتبـــون لي ”ال 
تكفينـــا الصور، خذينا معك حيث أنت“. وأنا 
أكتب ”سأكتري أو أشتري بيتا هنا، وستأتون 
كلكـــم لتزوروني، وتقيموا عنـــدي“. ثم كانت 
”القيروان“؛ والهندســـة المعمارية التي كنت 
أقـــرأ عنها، وأراها في الصور فقط؛ الســـوق 
القديمة، واألواني النحاســـية والخزفية التي 
تأخـــذ عقلي معهـــا. ”نابل“، و“المنســـتير“، 
و“تونـــس العاصمـــة“. كنت غارقـــة في جنة 
مـــن الموســـيقى، واألصدقـــاء، والســـهرات، 
والرحالت مـــن مكان إلى مـــكان، ومن مدينة 
إلى أخرى، حين وصلت رســـالة صديقتي في 
الهاتـــف الجوال، ذات مســـاء، فجـــأة ”مريم، 
عيد ميالد ســـعيد“! علما أن عيد ميالدي في 
نهايات تموز. في مثـــل ذلك اليوم بالتحديد، 
فـــي العام الماضي، كنت أخـــرج من غيبوبة، 
ومن بـــرزخ ما بين المـــوت، والحياة. وعاما 
قبل ذلـــك، كان صديقـــي المقرب، وشـــاعرنا 
رحل، وتركني  الكبير، ”محمد علي ســـبانلو“ 
فـــي فـــراغ. ثم وبينمـــا كنت أخضـــع لعملية 
جراحية، دون أن أعرف أين أنا، وماذا حدث، 
ويحدث. حين كانت حياتي تنتشل من هاوية 
العتمـــة، وتعود إلى الضـــوء، وبينما أنا في 
لحظات العـــودة إلى الحياة، والكل ينتظرني 
خارج الغرفة. كنت أفكر أني في باحة مظلمة، 
تضيئها بعض المصابيح الملونة، وأســـمع 
صوتـــه يغني تلك األغنية الفارســـية القديمة 
التـــي كان يغنيها فـــي كل مـــرة أزوره ”إنها 
ليلـــة األنـــس، يا مريـــم، تعالي تعالـــي“. كل 
تلك األشـــياء تعود، وأنا جالســـة في شـــرفة 
المطعم، أمام البحـــر، في الحمامات. أتحدث 
عن ذلك لصديقي الشـــاعر التونســـي. أتصل 
بصديق مشـــترك عاش معـــه ثالثين عاما في 
البيت نفسه، واســـمعه يقول ”إننا جالسون 
في البيت، نحيي ذكـــراه، فهذه ليلة رحيله“. 

نتحدث معه، وأقول ”أشعلوا شمعتي له ”.
رغم شعاراتي وتشجيع من حولي لي على 
نســـيان الماضي لو كان حزينا، إال أن المرء 
يبقـــى تحت ســـلطة أمور وأحـــداث ماضية، 
كانـــت عالمـــة أو منعطفـــًا في حياتـــه. كأن 
األزمنـــة تتداخل فى بعضها، وهذا ليس أمرا 

سيئا أو جيدا. إنها الحياة.

تمّر اليوم أربعة أسابيع على عودتي. في 
مثل هذا اليوم في تونس، وقبل شـــهر، كنت 
أودع أصدقائـــي، عائدة إلـــى طهران. أذهب 
الليلـــة، وما زال هواء تونســـي في رأســـي. 
ال تمّر جلســـة لنا دون أن أحـــدث أصدقائي 
عن تونس، ومســـّراتي هنـــاك؛ وأنا واضعة 
في الحقيبة كتبا ترافقنـــي في الرحلة التي 
علـــي أن أخـــوض غمارها بحمولـــة خفيفة 
جدًا، يعود لي ذلك الشعور، وأنا وحيدة في 
مقهى، أمام البحر، في ”ياسمين الحمامات“. 
شعور بكوني سعيدة، بكل ما أملك من أمكنة 
أحبهـــا، بالعالم حولـــي، كائناته ومكوناته، 
بالشـــعر، والموســـيقى، والطبخ، والرقص، 
والحيـــاة التي عرفت حتى اآلن كيف أســـير 
فيها لتـــروق لي. كنت وحيدة فـــي المقهى. 
أنتظر صديقـــي، وأتواصل مع صديق آخر. 
أقول له ”لي رغبة أن أقرأ شعرا لبازوليني“. 
أشـــرب القهـــوة، وأبحث فـــي اإلنترنت عن 
قصائد مترجمة له. يرسل لي صديقي أيضا 
قصيدة للشـــاعر ســـبق أن ترجمها هو إلى 
العربيـــة. أقرأها وأشـــعر بالســـعادة. هناك 
لحظـــات ســـعادة، ألوانها زاهيـــة أكثر من 

غيرها. إحداها كانت تلك.
اليوم وأنا أتهيأ للســـفر إلى روسيا، في 
خضم كل ما قمت به منذ الصباح، من قهوة، 
وأنـــواع مختلفة مـــن الموســـيقى العربية، 
والمشي،  والطبخ،  واألجنبية،  والفارســـية، 
واالســـتعداد للســـفر، والمكالمات الهاتفية، 
أشعر بمثل تلك األحاسيس. وحدة (بمعناها 
الخـــاص بي) وســـعادة (بمعناهـــا الخاص 
بي)، ورغبة في قراءة شـــعر جيد (جيد وفق 
معاييـــري الخاصة). ورغم أنـــي ذاهبة إلى 
عالم قد ال يرتبط به كثيرًا، لكن بازوليني من 

نوع ما سيستقبلني شعره هناك.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

يعود لي ذلك الشعور، وأنا 

وحيدة في مقهى، أمام البحر، 

في {ياسمني الحمامات}. شعور 

بكوني سعيدة، بكل ما أملك من 

أمكنة أحبها، بالعالم حولي

مريم حيدري
شاعرة ومترجمة من إيران

علــــى الطيــــارة الذاهبة إلى طهــــران، وضياع
حقائبي التي مازلنــــا لم نعرف مصيرها 

”تعودنا“! بعد؛ علقت أختي:
وفي اليوم التالــــي، أتى صديقي
الروائــــي المقــــّرب. اعتدنا أن تكون 
زياراتنا قصيرة مثل هذه، كلما جاء
إلى طهــــران، يتصل بي حين يكون 
البيت  إن كنت في قريبا من بيتــــي
نتحدث معــــا،  قهــــوة  لنشــــرب 

عــــن حياتنــــا، عّمــــا نريد أن 
نفعل، عــــن الكتابة والعمل، 
نســــتهزئ مــــن أمــــور تدور 
كل  على  يشــــجعني  حولنا، 
فكرة أطرحها ويقول لي في 
”إني أرى مســــتقبلك  ”كل مرة
زاهرا“، يحدثنــــي عن تقدمه 
الطفيــــف فــــي تعلــــم اللغــــة 
العربيــــة وحبه لهــــا وللعرب 
يعرفهم،  أو  يلتقيهــــم  الذيــــن 
فمن أجل كتابة نص أو رواية 
جديدة، وحبه للمغامرات التي

تصنع الحياة كما يعتقد، صار 
يزور العراق كثيرا ويقترب من
جبهــــات القتال أمام داعش. ثم
يذهب ســــريعا بدراجته ويدخل

حياة طهــــران. هكذا كأنه خارج 
من رواية، يدخــــل رواية حياتي

أن  دون  ويغادرهــــا،  اليوميــــة، 
نحدد موعــــدا مقبال. على دراجته 
نســــمع كي عال بصــــوت نتحــــدث

كان الغرب التونســـي األخضـــر، طبرقة، وذلك
الشاطئ الساحر المحاذي للجزائر، الذي
ســـمعت مـــن أعاليه صوت موســـيقى
”الراي“. قـــال أصدقائـــي ”كثير من
الجزائرييـــن يأتـــون هنا لقضاء
العطلـــة، والتنـــزه“. كنت
عرفـــت ذلـــك مـــن قبـــل، من
أصدقائـــي الجزائرييـــن.
ثـــم كانت ”بنـــزرت“. حين
وعبرنا المدينـــة،  دخلنـــا 
الجسر، لنكون على شارعها
البحـــري بالنخيـــل، والبحر، لم
أتمالك نفســـي من تسجيل
إلى ألرســـله  فففيديـــو، 
الصديقات واألصدقاء
مرفقا طهـــران،  فـــي 
”بـــوب بصـــوت
وهـــو يغني  مارلـــي“
ليعرفوا  السيارة،  ففي 
ســـعيدة،  أنـــا  كـــم 
السعادة.  وليشاركوني 
منـــذ األيـــام أنهـــم رغـــم
األولى، ال سيما وأنا أرسل 
الصور من أمكنتنا اليومية 
التـــي نجتمـــع فيهـــا أنـــا 
في  الرائعين  وأصدقائـــي 
البحر،  أمـــام  ”الحمامات“، 
ومع الموســـيقى، واللون الزهري 
للنبيذ على الطاوالت، ومع السماء 
وغيومهـــا، بألوانهـــا الوضـــاءة
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} تعكـــس أعمال الشـــاروني شـــغًفا ال يفارق 
ذلك الكاتـــب الثمانيني، الذي ُفِتـــن بالحكاية 
منذ طفولته فظلت دهشة القص عالقة بحياته 
مثلمـــا هـــي حاضرة فـــي كتاباتـــه، ربما تلك 
الدهشة التي ال تفارقه وذلك الشغف بالمعرفة 
هو ما جعله دوًما مواكًبا لما يحتاجه كل طفل 
في أن يترك عنـــان خياله ليخوض المغامرات 

ويكتشف الخبايا.
في ”موسوعة أعالم الفكر العربي“ يحضر 
وصـــف ألعمـــال الكاتـــب المصـــري يعقـــوب 
الشـــاروني بأنهـــا ”تتميز بالحس اإلنســـاني 
المرهف وقدرتها علـــى جذب الصغار والكبار 
بالمواقف  المتصـــل  المعاصـــر  لمضمونهـــا 
الحياتيـــة وما فيهـــا من شـــخصيات نابضة 
بالحيـــاة حتى يشـــعر القارئ بأنـــه يعرفها، 
باإلضافـــة إلـــى حيويـــة الحوار الـــذي يجيد 
حقيقـــة  عـــن  للتعبيـــر  إبداعـــه  الشـــاروني 

الشخصيات وتجسيد المواقف“.
 كيف احتفظ الشـــاروني بذلـــك الطفل في 
أعماقـــه طيلة تلك الســـنوات؟ وكيف نما معه 
شـــغف الكتابة للطفل منذ طفولته؟ يســـترجع 
الشـــاروني فـــي بدايـــة حديثه مـــع ”الجديد“ 
ســـنوات النشـــأة وعوامـــل التكويـــن، يعود 
بذاكرتـــه قبـــل ثمانيـــن عاًما إلى ذلـــك الطفل 
الذي ترعرع وســـط مناخ يحـــض على القراءة 
والتســـاؤل، وحكايات الجدة التي ظلت عالقة 
ـــف منها كثيًرا مـــن القصص،  بذهنـــه حتى ألَّ
والقصـــص األولـــى التي كتبها في مدرســـته 
االبتدائيـــة وتعلقه بالقراءة الذي جعله يقتفي 
أثر المكتبات أينما وجدت لينهل من المعارف 

كافة.
ومـــن الطفولـــة والمراهقـــة إلى ســـنوات 
الشباب التي قّرر فيها أن يترك عمله بالقضاء 
ليتفرغ للكتابة ولينال العديد من الجوائز عن 
أعمال حفرت اسمه بارًزا في مجال أدب الطفل، 
ورســـخت بقوة لذلك اللون األدبي، ثم لتترسخ 
خبرتـــه كعميٍد ألدب الطفل.. ”الجديد“ حاورت 
الشـــاروني في حديث عن راهن أدب الطفل في 
العالم العربي، والمشـــاكل التي تعتري ثقافة 
الكتابـــة للطفـــل وســـبل إنتاج كتابـــات أكثر 
صلـــة بواقع األطفال في العالم المعاصر الذي 

تحاصره التحديات من كل حدب وصوب.

قلم التحرير

ــــــاب بعنوان  ــــــد: مؤخًرا صدر لك كت ] الجدي
”ســــــينما األطفــــــال في مصــــــر والوطــــــن العربي“ 
ــــــدول العربية  تعرضت مــــــن خالله ألزمة إغفال ال
ألهمية ســــــينما األطفال.. إالم تعزو ذلك اإلهمال 

برأيك؟

[ الشـــاروني: هنـــاك عـــدد مـــن المعوقات 
التي تحـــول دون إنتاج أفـــالم عربية موجهة 
للطفل العربي، ومنها منافسة اإلنتاج األجنبي 
لإلنتاج العربي في مجال أفالم األطفال؛ فتكلفة 
الحصول على أفالم األطفال المســـتوردة أقل 
بكثير من تكلفة إنتاج أفالم عربية، وعلى وجه 
خـــاص، أفالم الرســـوم المتحركـــة. فضًال عن 
قلة الكوادر الفنية العربية القادرة على تقديم 
أفالم أطفال جيدة؛ فال يوجد في العالم العربي 
متخصصون في سينما األطفال، إال في مصر، 
وتحديًدا في مجال الرسوم المتحركة. هذا مع 
عدم وجود جهات معنية بإعداد الكوادر الفنية 
القادرة على تقديم أفالم أطفال ذات مســـتوى 
فني وتربوي جيد، وقلـــة األماكن المخصصة 
لعرض أفالم األطفال وصعوبات تسويق أفالم 

األطفال العربية.
يستلزم ذلك التعاون والتنسيق بين الدول 
العربيـــة إلعداد كـــوادر ســـينما األطفال على 
المســـتوى العربي، وأن تكـــون أفالم األطفال 
ضمن اتفاقيـــات التعاون المشـــترك العربي؛ 
فانتشار فيلم الطفل بين بلدان الوطن العربي 
هو أحد الُســـبل لتكوين رأي عـــام موحد بين 
األطفال، مما يســـاعد على خلق أجيال تحمل 

ســـمات مميزة للشـــخصية العربية الموحدة، 
والتي تكون على ِعْلم بقضايا بعضها البعض، 

وبمجريات األمور في كّل منها.

أخطار ثقافية

ــــــد: كيف كان لذلك الغياب في مقابل  ] الجدي
حضور لألفالم الغربية تأثيرات سلبية على الطفل 

العربي؟

[ الشاروني: هناك أخطار ثقافية وتربوية 
عـــدة تحيط بعـــرض األفـــالم األجنبيـــة على 
أطفالنـــا العرب، ما يجعلنا نؤكد على ضرورة 
قيـــام صناعة أفـــالم أطفال عربيـــة لمواجهة 
احتياجات األطفال وللحد من اآلثار الســـلبية 
لعـــرض أفالم األطفـــال األجنبية علـــى الطفل 
العربـــي. فرغم قلـــة األفالم التي تـــم إنتاجها 
عربًيـــا إال أنهـــا عانت من مشـــاكل كثيرة؛ فلم 
يتـــم تقديمها باألســـاليب المناســـبة للطفل، 
وافتقدت للمواصفـــات التربوية التي تجعلها 
مناســـبة لألطفـــال. لذا فهناك ضـــرورة تحتم 
وجـــود الخبـــراء التربويين بجـــوار الفنانين 
الذين يعملون في مجال إنتاج هذه األفالم، وال 
شـــك أن هناك نقًصا في العالم العربي في عدد 
التربويين المتخصصين في تقييم وترشـــيد 

أفالم األطفال. 

ال  للتسلط

] الجديد: بدأت باكرا في الكتابة للطفل، فقد 
نشــــــرت أول أعمالك عام 1959.. هل يمكن القول 
بأن القصص التي ُكتبت، سواء من ِقبلك أو بشكل 
عام، في وقت سابق للطفل، لم تعد صالحة لطفل 
هذا اليوم الذي باتت التكنولوجيا هوسه األول؟

[ الشـــاروني: الكتابـــة لألطفـــال قبل 1960 
كانـــت ُتركـــز علـــى تأكيـــد القيـــم األخالقيـــة 
والدينيـــة والتربويـــة العامـــة، مثـــل الصدق 
واألمانـــة والتضحيـــة واإلخـــالص والتعاون 
واإليمان، لكنها لـــم تتناول كثيًرا من القضايا 
والقيم التي اكتشـــفنا أهميتهـــا البالغة؛ مثل 
االهتمام بسالمة البيئة والحرص على حقوق 
الطفل مثـــل الحق في التعلـــم واللعب وإبداء 
الـــرأي، والتنبه إلى حقـــوق المرأة مثل حقها 
في التعليـــم والعمـــل وتحمل المســـؤوليات 
خـــارج المنـــزل، كذلـــك لم يكـــن هنـــاك تنبيه 
لمختلـــف قضايا الثقافـــة العلميـــة، فلم تكن 
هنـــاك روايات خيـــال علمي أو أعمـــال أدبية 
لها خلفيات علمية، ولـــم يكن هناك تنبيه إلى 
قضايا األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، أو 

الطفل العامل وأطفال الشوارع.
لقـــد بدأت هذه القضايا تشـــغل المجتمع، 
وبالتالي تشـــغل من يكتبون لألطفال بعد عام 
1960 أو حتـــى بعد 1970. قبل تلك الفترة ال بد 
أن نحافـــظ على ما قدمـــه أدب األطفال من قيم 
يحتاجها المجتمع، مع استبعاد ما يتعارض 
ا لألطفال، مثًال: ال  مع مـــا يجب أن نقدمه حالّيً
بد من استبعاد ما يقلل من شأن المرأة، أو ما 
فيه ســـخرية من الطفل المعـــوق، أو ما يؤكد 
التربية التســـلطية التي تقتل اإلبداع، أو التي 
تقاوم التغيير إلى األفضل في مختلف نواحي 

الحياة.

قيم الكتابة

ــــــب للطفل منذ مــــــا يزيد عن  ــــــد: تكت ] الجدي
خمسة عقود.. هل غيرت من طرق كتابتك للقصة 
ــــــالف المرحلة التي كتبت فيهــــــا؟ وعلى أي  باخت

أسس كان يتم التغيير، إن وجد؟

[ الشـــاروني: تنبهت مبكًرا إلى التغيرات 
عـــدد  خلفيـــة  فـــي  وعالجتهـــا  االجتماعيـــة 
كبيـــر من أعمالـــي، وأعتقد أنها ســـاهمت في 
تغييـــر وتصحيح كثير مـــن توجهات األطفال 

والناشـــئة. ال بـــد أن أذكـــر أنه في عـــام 1980 
بجائزة  فازت روايتي ”سر االختفاء العجيب“ 
”أفضـــل كاتـــب لألطفـــال“ 1979، وكان بطـــل 
الروايـــة صبّيا عمـــره 12 عاًما ُمصاًبا بشـــلل 
األطفال في إحدى ســـاقيه، ومع ذلك اســـتطاع 
أن يحقـــق ما لـــم يقدر عليـــه الكبـــار، عندما 
أنقذ صديًقا له ســـقط في بئـــر مقبرة فرعونية 
مجهولـــة. إنهـــا قصة فيهـــا الحبكـــة القوية 
والتشويق والمغامرة ودقة رسم الشخصيات، 
لكنها بطبيعة شـــخصياتها ومـــكان حدوثها 
تؤكد قدرات من نطلق عليهم ذوي االحتياجات 
الخاصة، كما تؤكد قيم االنتماء للوطن وقيمة 
اآلثار وضـــرورة المحافظة عليهـــا، كما تقدم 
ألبناء المدن طبيعة الحياة في الريف، كل هذه 
قضايـــا ال نجد لها مكاًنا فـــي أدب الرواد قبل 

1960 أو حتى قبل 1970.
كذلـــك فإنـــه في عـــام 2014 فـــازت روايتي 
”سفن األشـــياء الممنوعة“ بجائزة الدولة ألدب 
األطفال على مســـتوى الوطن العربي من دولة 
قطر، وهي روايـــة خيال علمي. وفي عام 2016 
فـــازت روايتي ”ليلة النـــار“ بجائزة المجلس 
العالمي لكتب األطفال بسويسرا، وتدور كلها 
في منطقة عشـــوائية تكاتـــف أهلها لمواجهة 
كارثة احتراق الســـوق الـــذي يعتمدون عليه 
في معيشتهم. وقبل ذلك، كانت لي رواية ”كنز 
جزيرة عروس البحر“ المترجمة إلى اإليطالية 
والتـــي تـــدور حـــول أهميـــة تنميـــة القدرات 
اإلبداعية لألطفال، وتبين عدم ســـالمة التربية 
التســـلطية. كل هذه الموضوعات لم يسبق أن 
طرقها أدب األطفال المصري والعربي قبل عام 

.1970

المساواة بين الجنسين

] الجديد: في قصصك الموجهة للطفل، ثمة 
ــــــم المغلوطة عن  اهتمــــــام بتصحيح بعض المفاهي
أدوار المرأة في المجتمع.. برأيك، كيف يمكن أن 
يؤســــــس أدب الطفل لمحاربة التقاليد االجتماعية 

البالية؟ وهل هناك سعي راهن لتحقيق ذلك؟

[ الشـــاروني: في كتابات الـــرواد األوائل 
ألدب األطفـــال العربـــي تواجهنـــا بصراحـــة 
ووضـــوح صــورة ســـلبية للمـــرأة الخاضعة 
المستســـلمة التي ال رأي لهـــا والتي يقتصر 
دورها علـــى تلبية طلبات الرجـــل. ففي قصة 

”الفـــأرة البيضـــاء“ لعـــادل الغضبـــان نجـــد 
القصة تؤكد على الطاعـــة العمياء باعتبارها 
فضيلة، كذلك عندما نعود إلى قصة ”خســـرو 
لكامل كيالني يســـتوقفنا موقف المرأة  شاه“ 
الخانعـــة المستســـلمة، وإذا عدنـــا إلى قصة 
”جبل العجائب“ لنظمي لوقا نجد بطلة القصة 

فتاة ال تتمنى سوى أن تتزوج الملك.
في الكتـــب الحديثة والمعاصرة في مجال 
أدب األطفال تغيرت إلى حد كبير هذه الصورة 
السلبية للفتاة والمرأة التي قابلتنا في كتابات 
الرواد األوائل، هناك الكثير من القصص التي 
تركـــز على قيـــم إيجابية ودور الفتـــاة القوية 
التي تواجه مشـــاكلها والقادرة على االختيار. 
تقدم القصص العربيـــة الحديثة والمعاصرة 
لألطفال نماذج إنســـانية حية لشخصيات من 
الفتيات والســـيدات، إيجابيات، لهن مشـــاعر 
وأحاســـيس وطموحات، وأدوار في الحياة ال 
تقل عن أدوار الرجل، وقد استفدن من قدراتهن 
إلى أقصى درجة لتحقيق نوع من المســـاواة 

بين المرأة والرجل.

معرفة الكاتب

ــــــاك اتجاه بارز لدى كتاب أدب  ] الجديد: هن
الطفل نحو تعزيز القيمــــــة المعرفية لدى األطفال 
مــــــا قد يراه البعض منفرا للطفل من تلك الكتابات 
ــــــرى ذلك الدور  التي تمــــــارس دور المعلم.. هل ت
إيجابيا أم ســــــلبيا؟ وكيف يمكن تقنينه بشــــــكل ال 

يفسد العمل األدبي؟

[ الشـــاروني: مع اتســـاع مجاالت المعرفة 
أصبحت النصيحة تؤكد على أنه ”على الكاتب 
أن يعـــرف جيًدا ما يريـــد أن يكتب عنه“ وهذا 
يتطلـــب أن يجمع المؤلف كل المعلومات التي 
لها صلة بخلفية الرواية التي يكتبها، ســـواء 
تعلقت هـــذه المعلومات بالمكان أو الزمان أو 
نماذج الشـــخصيات أو غير ذلك، لكي يعايش 
في خيالـــه كل عناصـــر روايتـــه وكأنه قضى 

حياته معها فعًال.
وليـــس معنى هـــذا أن يســـتخدم المؤلف 
”كل“ مـــا يحصل عليه مـــن معلومات ويضعها 
في عمله األدبي، بل يســـتخدم فقط ما يحتاجه 
ا لعملـــه، علـــى أن يدخل في  ويكـــون ضرورّيً
صميم نســـيج العمل الفني وال يكـــون ُمْقَحًما 
عليه. لكنه يجب أن يعرف كل ما يمكن معرفته 

مـــن معلومات تـــدور حول عمله الـــذي يكتبه، 
حتى إذا لم يســـتخدم إال عـــدًدا قليًال من هذه 

المعلومات.
وعلى المؤلف أن يحاسب نفسه دائًما لكي 
ال يضـــع في عمله األدبي من المعلومات إال ما 
ا بهذا العمل. وإذا  هو ُمرتبـــط ارتباًطا عضوّيً
كانت هنـــاك حاجة فنية إلدخال معلومات، فال 
بد من إدخالها عن طريق حوار، أو في مقاطع 
صغيـــرة ســـهلة الفهم مختصرة تأتي وســـط 
األحداث، مع التجنب التام ألن تكون مفروضة 

على النص.

ولعـــل هذا هـــو أحـــد مالمح الربـــط بين 
االنفجـــار المعرفـــي والثـــورة التكنولوجيـــة 
والعلمية وبين األدب في الســـنوات األخيرة. 
فـــإذا حـــاول المؤلـــف أن يجعل مـــن روايته 
مصدًرا للمعلومات فهذا ُيخرج العمل فوًرا من 
مجال الفنون األدبية، وُيدخله في مجال المقال 

الصحافي أو الدعاية أو ُكتب المعلومات.
وفـــي هـــذا، فـــإن جـــوان آيكـــن الروائية 
اإلنكليزيـــة التـــي حصلت على عـــدد من أكبر 
الجوائـــز في أدب األطفال، مـــن أهمها جائزة 
الغارديـــان عـــن ُمجمـــل أعمالها عـــام 1969، 
تقـــول ”أعتقـــد أنـــه يجـــب تجنب الرســـالة 
األخالقيـــة الصريحـــة مثل تجنـــب الطاعون، 
ســـواء كنت تخاطب صغار األطفال أو من هم 
في الثانية عشـــرة من عمرهـــم أو المراهقين، 
لن يشـــكرك أّي منهم ألنـــك اغتصبت وظائف 
اآلباء أو المدرســـين الذين ِمن وظيفتهم غرس 
المســـؤوليات األخالقيـــة واالجتماعيـــة فـــي 
األذهـــان، فمن المفترض أن تكـــون الكتب من 

أجل المتعة“.

الكتابة ألجل المعرفة والمتعة

يعقوب الشاروني: دهشة القص

حوار

يعقوب الشاروني: حفر اسمه بارزًا في ادب األطفال

ــــــر من الكتب والمراجع يمكنها أن تعدد تلك الســــــمات الواجــــــب توافرها فيمن يكتب  كثي
للطفل، وكثيرة هي اإلرشــــــادات التي ُتبيِّن أّي موضوعات تستحق اهتمام كّتاب األطفال، 
ــــــا الموجهة لهم لكــــــي ينتجوا أفضل ما يمكــــــن، إال أن الحديث مع يعقوب  ــــــك الوصاي وتل
ــــــف المزيد على وقع تجربة عقود  الشــــــاروني أحد رواد هذا اللون األدبي يمكنه أن يضي
ــــــّدَم خاللها أكثر من أربعمئة عمل موضوعها  خمســــــة دأب طيلتها على الكتابة للطفل، وق

الرئيس هو الطفل.

رأجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل ر و ر

تقدم القصص العربية الحديثة 

واملعاصرة لألطفال نماذج إنسانية 

حية لشخصيات من الفتيات 

والسيدات، إيجابيات، لهن مشاعر 

وأحاسيس وطموحات، وأدوار في 

الحياة ال تقل عن أدوار الرجل

ينشر الحوار باالتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كامال على املوقع اإللكتروني N

بعض أعمال الكاتب: استلهام التراث واملخيلة الجديدة



الثقافي

} كم أنا ســـعيد لما هيأتم لي من فرصة نادرة 
ألحاضركم في أمر يتعلـــق بأدب الرحالت عند 
العـــرب والمســـلمين، ولئـــن كنت-فضـــًال عن 
مهنتـــي القضائيـــة- مهتمًا باآلثـــار والتاريخ 
والتـــراث، إال أنني لم أنقطـــع عن مهنة الكتابة 

في شتى الشؤون ومنها الذكريات.
وقد قادني اهتمامـــي بتدوين ذكرياتي إلى 
تســـجيل حديث عن حادثة إنسانية اجتماعية 
تـــكاد تكون فريـــدة في تعرف اإلنســـانية على 
مثيالتهـــا. وأعجب ما فيها أنهـــا كانت مهيأة 
ألن تكون ثمرة من ثمرات رحالت الرحالة جدي 

عبدالرحمن الكواكبي. فكيف كان ذلك؟
قرأتـــم مؤلف عبـــاس محمـــود العقاد عن 
عبدالرحمـــن الكواكبـــي الذي جـــاء لقبه على 
وهو  غالف الكتـــاب بعبـــارة ”الرحالـــة كاف“ 
االســـم الســـري الذي أطلقـــه الكواكبـــي على 
كما اختار  نفسه في مؤلفه ”طبائع االستبداد“ 
لقبه الذي اختاره لنفســـه في سائر منشوراته 
وهو ”الســـيد الفراتي“  ولكتابـــه ”أّم القـــرى“ 
وقـــد يتوهـــم القارئ مـــن كلمـــة ”الرحالة“ أن 
المؤلـــف ســـيتحدث فيـــه عن رحالتـــه فيصف 
مواقعها وذكرياته فيها، وبذلك يمســـي الكتاب 
مرجعـــًا ألدب الرحالت عند العرب، من الناحية 
الجغرافيـــة. فـــي حيـــن اختـــصَّ فيـــه الكتاب 
بشخص الكواكبي وأخباره ورسالته وفلسفته 
في االســـتبداد وآراِئه اإلصالحية في السياسة 

والدين.
فدفعًا الســـتغراب القارئ ُخُلو كتاب العقاد 
مـــن وصـــف رحـــالت الكواكبـــي وأســـباِبها، 
سأوافيكم -أنا حفيده- بأسباب هذه الرحالت 
والنتائج التي أثمرتها، مّما يميزها عن ســـائر 
رحالت العرب والمســـلمين التـــي كان الغرض 
منهـــا وصف األماكن التي قصدها الرحالة، من 
الناحية الجغرافية وقليًال من النواحي اإلتنية 

والميتولوجية.
أقول: ضـــج الكواكبي من االســـتبداد وقد 
ين وهو في حلب، وأخفق في ثورته  القـــى األمرَّ
القلميـــة في مناهضة االســـتبداد وفي إصالح 
ممارسات المســـلمين وتقويم اعوجاجهم، ذلك 
ألن ســـيف االســـتبداد كان مشـــهرًا فوق رأسه  
بيد مستبد ظالم إلى جانب ُمّداح البالط الذين 
لبســـوا لباس علماء الديـــن بالباطل، واتخذوا 
ألنفســـهم لقـــب ”رجـــال الدين“ فلم يَر ســـبيًال 
للتحرر إال في الســـبل التي تبتعد به عن وطنه 
حلب خاصة، وبالد الشـــام عامـــة، وقرر هجرة 
الوطـــن واالنطالق فـــي العالم لينشـــر دعوته 
اإلصالحية وأفكاره االجتماعية.. فلنستمع إلى 

ما جرى معه:
طرق بابه رجال من حي باب النيرب بحلب 
فخرج إليهم فأخبـــروه بأن حرًا يعذب خادمته 
الزنجية أشـــد العـــذاب ممـــا ال يحتمله الرجل 
العاقـــل، ورجـــوه أن يردعه عن غّيـــه. فوافقهم 
وبعـــث بزوجته إلـــى زوجة الرجـــل لتنصحها 
وزوجها في أمر الجارية. ولكن الرجل عاد إلى 
غّيه تعذيبًا للطفلة، فأعاد القوم الشـــكوى إلى 
”الســـيد“ فذهب بنفســـه إليه وأّنبه فاحتجَّ هذا 
بأنه تكلف لشـــرائها في موسم الحج مئة ليرة 
عثمانية ذهبًا وهي ال تنفع في الخدمة. فســـأله 
أن يتخلـــى عنهـــا على أن يســـّدد لـــه ما تكلف 
في شـــأنها، فرضـــي الرجل، فأوفـــد الكواكبي 
يســـتدعي بكره كاظم الـــذي جـــاءه بمئة ليرة 
نقدهـــا الرجل وأخرج الطفلة من بيته قائًال لها 
اذهبـــي فأنت حرة، فأعلمته أنها ال تعرف أحدًا 
في المدينة وأنها قد خطفت من قريتها ”سنار“ 
فجاء بها  وبيعت لهذا الحاج في مدينة ”جدة“ 
إلى حلب، ســـألها عما إذا كانـــت ترغب في أن 
تلجأ إلـــى بيته ريثمـــا تتهيأ لـــه إعادتها إلى 
أهلها فهو ســـيرحل إلى مصر ومنها يوصلها 

إلى السودان. فســـألها عما إذا كانت تريد ذلك 
فوافقت الطفلة وهي ال تكاد تصدق عرضه.

وجـــاء بها إلـــى زوجتـــه وأوالده قائًال لهم 
-كمـــا حكت لي عمتي عفيفة- هذه أخت جديدة 
لكـــم ترعاكم وترعونها. وســـترافقكم إلى مصر 
يوم أســـتدعيكم لّلحاق بي ألوصلها إلى أهلها 

بالسودان.
وغـــادر الكواكبي أهله ومدينتـــه في رحلة 
امتـــدت من اإلســـكندرونة إلى إســـطنبول إلى 
بيروت فدمشـــق فيافـــا فالقدس فاإلســـكندرية 
فالقاهرة فالحديدة فصنعـــاء فعمان فجيبوتي 
فالصومال فبومباي، ثـــم انعطف إلى الجزيرة 
العربيـــة وتوغل في الربـــع الخالي على ظهور 
الجمال إلى الخليج العربي فالكويت والبصرة، 
ثم انعطف إلى مكـــة فمصر. ولما نِفد ماله عاد 
ســـّرًا إلـــى حلب لمدة شـــهر رهن خاللـــه بيته 
الجديد لدى رجل من آل هنانو بخمســـمئة ليرة 
عثمانية ذهبًا ورجع إلـــى مصر مخبرًا زوجته 
بأنـــه سيرســـل لها برقية مشـــّفرة إلـــى الحاج 
عبدالحليـــم جودة ليوافوه إلى مصر مع الفتاة 
الزنجيـــة، وكان والـــدي فاضل فـــي الثانية من 

عمره. ورحل…
ووردت البرقيـــة بنعيـــه، ولـــم تلتحـــق به 
أســـرته التـــي كانت قـــد تهيأت للحـــاق به وال 
الفتاة الزنجية التي أدركت ســـن البلوغ -على 
مـــا أعلمتنـــي- قبل أشـــهر. وكان ذلـــك في 13 

َحِزيران (يونيو) 1902.

الكواكبي ورحلته

الـــذي حوى ضبط  نشـــر كتاب ”أم القرى“ 
جلســـات مؤتمـــر مكـــة ”أم القـــرى“ العالمـــي 
اإلســـالمي الذي يحـــرره بيده. كما كان ينشـــر 
في الصحف  مقاالت بتوقيع ”الســـيد الفراتي“ 
اهتمـــام  فتثيـــر  االســـتبداد  ضـــد  المصريـــة 
الناشـــئة والخديوي بالذات الـــذي جهد حتى 
اكتشفه وأرســـل بطلبه وأعلن حمايته له. ولما 
تابـــع رحالته إلى البـــالد العربية راح يحّرض 
الشـــعوب العربية والقبائل علـــى الخروج عن 
طاعة العثمانيين واســـتبدادهم واســـتعدادهم 
للثـــورة العربية إلعـــادة الخالفة إلـــى العرب، 
وقد اجتمع بإمام اليمن يحيى رحمه الله الذي 
استضافه وابنه الكاظم كما أعلمني عمي هذا. 
كما اجتمـــع بأمراء الجزيرة وشـــيوخ القبائل 

ويمتحن استعدادهم لنصرة فكرته التحررية.
وليـــس عجيبا أن يصـــل خبره إلى صاحب 
الثورة االشـــتراكية ”لينين“. فلقد أرسل له هذا 
رســـالة صودرت مع أوراقه بعد اغتياله ونقلت 
إلى األســـتانة. ولقـــد حدثني عنهـــا المرحوم 
أخو ”ســـعدالله  الجابـــري“  الزعيم ”إحســـان 
الجابري“ الزعيم الســـوري، على أنه قرأها في 
أرشيف المابين السلطاني في إسطنبول حينما 
كان موظفًا هناك في حداثته وأمرني بأن أفتش 
عنها وأعاد علـــّي الطلب عدة مرات، ولكنني لم 
أتمكن من الوصول إليها ألن األتراك ال يسلمون 

أّي وثيقة تتعلق بتاريخهم في البالد العربية.
أما من الناحية العلميـــة، فإنه قد اهتم في 
رحلته في الجزيرة والربع الخالي بجيولوجيا 
الجزيـــرة واســـتجلب منها نمـــاذج من أرضها 
ومعادنها وزيِت قاِرها الذي لم يكن يظهر إال في 
أماكن مجهولة بشكل (القطران) ليجري تحليل 
ما جمعه في مصر. ولعله أول رجل اهتم بزيت 
القـــار الذي وجده ولم يكن أحد يتنبأ بأنه دليل 

امتالء الجزيرة بالنفط.
فـــي رحلة الكواكبـــي الكبرى إلـــى جنوبي 
آســـيا وبـــالد الهند وآســـيا الوســـطى توغل 
(وقد وردت بلفظ  شماًال حتى بالد ”الروســـيا“ 
”الســـوريا“ بخطـــأ مطبعي في نشـــرة مصرية 
بعد وفاته) وأعتقد أنها في أوزبكســـتان حيث 
اطلع على العدد األول لجريدة ”إيســـكرا“ الذي 
طبعـــه لينين في أوزبكســـتان، واســـمها يعني 
”الشـــرارة“ وقد ذيله بعبارة ”من هذه الشـــرارة 
ســـينطلق اللهيـــب“. وأعجـــب الكواكبي بهذه 

العبـــارة إعجابًا جعله يســـتعير عبارة أخرى 
تعادلهـــا بالمقصد حينما جمـــع مقاالت كتابه 
”طبائع االستبداد“، فلقد جعل عنوانه كما يلي:
طبائع االستبداد ومصارع االستعباد
وهي كلمات حق وصيحة في واد

إن ذهـــب اليوم مع الريح فلقـــد نذهب غدًا 
باألوتاد

إنـــذار بثورة يكتب ســـطورها، كمـــا تنذر 
الشرارة بلهيب قادم.

وعاد من رحلته الكبرى هذه بعد أن كشـــف 
أحوال الشـــعوب اآلســـيوية المســـلمة وحقق 
فـــي مواقفها مـــن الحكم العثمانـــي، وامتازت 
رحلتـــه هذه عن نتائج رحـــالت الرحالة العرب 
مّمن سواه بنتائجها السياسية والدينية التي 
شـــرحها في كتبـــه: ”طبائع االســـتبداد“ و“أم 
القـــرى“ و“صحائـــف قريـــش“ و“العظمة لله“ 
و“أحسن ما كان في أسباب العمران“ و“أنساب 
العرب“ (الذي بقي لدى المرحوم رشـــيد رضا) 
و“مبحـــث في الرق في اإلســـالم“ الذي صودر 
مع ما صـــودر من كتبه وأوراقـــه بعد اغتياله. 
وال ننســـى أن الخديوي -حينمـــا قلب له ظهر 
المجن- قد أمر بعدم نشر مقاالته في الصحف 
المصرية فصار ينشرها باسم مستعار كما أنه 
في ”عدن“  نشر جريدة جديدة اسمها ”العرب“ 
وانتشرت في مصر وكتب فيها أن عنوانها هو 
”صندوق البوستة 517“ إمعانًا في السرية. وقد 
حملت من المقاالت الثورية ما لم تحمله جرائده 

الحلبية.
أما النتائج العلمية التي ســـعى إليها بما 
حمله من مواد أرض الجزيرة فلم يتسنَّ له نشر 
شـــيء عنها بســـبب منيته. وأما النتيجة التي 
كان وعد بهـــا الطفلة الســـودانية (التي كانت 
حملت منذ خطفها اسم ”سعيدة“ فعرفت به في 
حلب) على أنه سيعيدها إلى بلدها ”سنار“ فقد 
ذهبت في سّم فنجان القهوة الذي جّرعوه إياه!

الفتاة السودانية

في عـــرض زيارتـــه للصومـــال وجيبوتي 
كشـــف عن أعمال القرصنة واالتجـــار بالعبيد 
الزنج الذيـــن يحضرهم أعداؤهـــم من أفريقيا 
السوداء إلى البحر األحمر حيث يهيئ التجار 
اإلنكليز وســـائل النقل إلى جـــّدة ويودعونهم 

لدى مقاولين عرب لبيعهم في موسم الحج.
وقد أشـــار الكواكبـــي إلى ذلك فـــي كتابه 
”الـــرق في اإلســـالم“ (كما أشـــار الكاتب ”نديم 
الكواكبـــي“) والمؤكـــد أن تحقيقـــه في أحوال 
الرق حينما زار الصومال وجيبوتي وما كتب، 
مشيرًا بإصبع االتهام إلى اإلنكليز كان الملهم 
له فيه الطفلة التي تنتظر أخباره بشـــأنها في 

حلب.
ولســـت أدري مـــا إذا كانـــت تلـــك الفتـــاة 
قـــد أفصحـــت عـــن اســـمها األصلـــي لجـــدي 
عبدالرحمن، إال أنني ال أعتقد بذلك وإال لكان قد 
أعلن اسمها ألهله فال يدعونها باسم ”سعيدة“! 
ولقد كتبت قصة دادتي التي ربتني والتي كنت 
وأهلي نعتقد أن اسمها ”سعيدة“، كما حدثتني 
هي بها بلســـانها، فلكم أن تســـتمعوا إلى هذه 

القصة.

مأساة حجاب النور

كنت طفًال لم أدرك مأساة ”حجاب النور“…
كانـــت لنـــا مربية ســـودانية هـــي ”الدادا 
ســـعيدة“. فتحنـــا عيوننـــا علـــى الدنيـــا أنا 
وإخوتـــي، فوجدناها مع أهلنـــا واحدة منهم، 
ولّمـــا وعينا فـــارق اللـــون فيما بينهـــا وبين 
ســـائر األهل أقنعتنا بأنها كانت تشرب القهوة 
كثيـــرًا وهي صغيرة رغـــم نصيحة األطباء لها 
باالبتعاد عن اإلكثار منها، فاسودَّ لون جلدها. 
وبهـــذه الطريقـــة تمكنـــت -هي وأهلنـــا- من 
المناســـب لعمرنا والقضاء  إقناعنا بالتفسير 

على استغرابنا.

ولكنهـــا فوجئت بـــي ذات مرة وأنـــا ألعق 
حثالـــة جميـــع فناجيـــن القهوة التي شـــربها 
ضيوف عمتـــي، فلمـــا أخرجتني مـــن المطبخ 

غاضبة قلت لها: إنني أريد أن أصير مثلك.
وكبرت حتى صرت صبيًا في السنين األولى 
من المدرســـة االبتدائية، فـــكان ال بدَّ لمثلي من 
أن يدفعـــه الفضول إلى معاودة نفس الســـؤال، 
بـــل وإلى إضافة أســـئلة أخرى أساســـية عليه 
تتعلق بأهل مربيتنا ومكانهم ولونهم، ذلك بعد 
أن أدركت أنها ليســـت أختًا ألحد من أهلي وأن 
أهلها آخرون ال يقيمون معنا تركتهم ربما ألنها 

غضبت عليهم لسبب ما.
ولما تقدمت بي السن وأشرفت على البلوغ 
عاودت الســـؤال والتحقيـــق فأعلمتني مربيتي 
بأنها هي التي أوكل إليها جدي عبدالرحمن أمر 
الطفلين  وعّمتي ”نظيرة“  تربية والدي ”فاضل“ 
الصغيرين. وقد أكد لي والدي رحمه الله قولها.
ولـــم أكتـــِف بهذا الجـــواب، وإنمـــا تابعت 
التحقيـــق فاســـتجوبتها عـــن ســـؤال يتعلـــق 
بأهلهـــا ومكانهـــم، قبـــل أن تأتي إلـــى جّدي، 
فأعلمتنـــي بأنها جـــاءت من ”جـــّدة“ بالحجاز 
مع إحـــدى قوافل الحجـــاج الراجعة إلى حلب 
حيث رافقت رجًال جاء بها إلى بيته فعاشت مع 
أســـرته عدة أشـــهر القت فيها عذابًا مبرحًا من 
الضـــرب والتعذيب الجســـدي والجوع، فكانت 
أصوات استغاثتها تصل إلى مسامع الجيران. 
فشـــكا أهل الحي أمرها إلـــى جدي عبدالرحمن 
فبعث بزوجته لتتحـــدث مع زوجة الرجل الذي 
اســـتخدمها، ولكنه عاود فعلـــه المحّرم فعاود 
أهـــل الحي الشـــكوى فذهب إليه جـــدي وأمره 

بإعادتهـــا إلى أهلها، فاحتج بمـــا أنفقه عليها 
وبلغ المبلغ مئة ليرة عثمانية ذهبًا ما ال يمكنه 
مـــن عتقها. فما كان مـــن جدي إال أن طلب بكره 
الكاظم يأتيه بمئة ليرة دفعها لصاحب الجارية 
وأمـــره بمنحهـــا حريتها، وكان ذلـــك وأعلمها 
جدي بأنها أمست حرة. فطلبت منه أن يؤويها 
لعـــدم وجود أهل لها في حلـــب ولعدم إمكانها 
معرفة أين أهلها، فرضي بها أن تشارك أسرته 
العيش معهم ريثمـــا يعثر على أهلها في رحلة 
مقبلـــة له، وأوكل لها أمر رعاية الطفلين والدي 
وعمتـــي إلى جانـــب أمهما وشـــقيقاتهما. ولم 
يوضـــح لها وجهة ســـفره إال حينما غادر حلب 
في رحلته األخيرة إلى مصـــر التي توّفي فيها 
بعد ســـنتين، ثم لحقـــت به زوجته إلـــى الدار 
اآلخرة خالل ســـنة بينما كانت تتحضر للحاق 
به إلـــى القاهرة منتظرة برقيـــة منه، تلك التي 

جاءت تحمل نعيه.
على شرحها هذا  و لم تزد ”الدادا سعيدة“ 
زيـــادة أكثر فائدة. حتى إنهـــا كانت تنفي نفيًا 
مطلقًا معرفتها بشـــيء عن بالدها وعن أهلها 
الزنوج الذين رحت أحدثها عنهم مما شاهدته 
وفيلم ”التاجر  في الســـينما في فيلم ”طرزان“ 
هورن“، وتنكر معرفة األســـد والتمساح وسيد 
قشـــطة رغم أنها شاهدت صورهم في السينما 
بعد أن أقنعتها والدتي باصطحابها معها. كل 
ذلك جعلني أطمئن إلـــى أنها ال تعرف أفريقيا 

السوداء بخالف ما كان يشرح لي والدي.
كنـــت طوال طفولتي أعشـــق -أنا وإخوتي 
وأوالد عمي وأوالد عمتي نظيرة- الجلوس إلى 
جانب ”الدادا ســـعيدة“ لنستمع إلى حكاياتها 
بلهفة شـــديدة تلـــك الحكايات التـــي كانت قد 
تعلمتها من جدتي ومن نساء حلب. وال أنسى 
إحـــدى حكاياتها عن الفتاة التي بقيت وحدها 
فـــي البيت فجاءهـــا عبد أســـود مقتحمًا الدار 
ألنهـــا نســـيت بابها مفتوحـــًا ولـــم تقفله كما 
أوصتها أمها، فـــأراد أن يأكلها، ولكنها كانت 
ذكيـــة جدًا، فعرضت عليه أن تقدم له الشـــراب 
والحلو وتغني له وترقص ثم له أن يأكلها بعد 
ذلك. فُســـرَّ لعرضها وأمرهـــا بالغناء والرقص 
فراحت تضـــرب على الدف وتغني بصوت عاٍل 

جدًا وتقول:
يا جارنا اللي جنبي
شوف مين في عندي
عندي عبد أسود

رايح ياكلني.
فوصـــل صوت غنائها إلـــى جارتها ففهمت 
معنـــاه. ولكـــن العبد األســـود لم يـــدرك المراد 
منه، وهبـــت الجارة تخبر زوجهـــا فجاء إليها 

وخّلصها وقتل العبد.

* تنشر باالتفاق مع "الجديد" والنص 
كامًال على الموقع اإللكتروني

عبدالرحمن الكواكبي والطفلة حجاب النور

تجربة في البحث عن الحرية

تجارب

حجاب النور وواحدة من بنات عبد الرحمن الكواكبي في لقطة تذكارية

سعد زغلول الكواكبي
قاض وباحث من سوريا

لقطتان لجانب من قلعة حلب في جوارها كان بيت املفكر عبد الرحمن الكواكبي
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قضيةالثقافي

} بماليين الـــدوالرات تباع كنوز التشـــكيلين 
المصريين في أكبر المحافل الدولية والمزادات 
ذائعة الصيت لما تمثله هذه اللوحات واألعمال 
من قيمة وثقل في ميزان هذا الفن الرفيع، ولما 
تحمله من رصيد وتاريخ في الحركة التشكيلية 
العالمية منذ الحضارة الفرعونية حتى مرحلة 
النهضة الحديثة في القرن الماضي وما تبعها 
من تيارات طليعية مزجت ثمار التجديد بتمثل 

جذور األصالة والتراث.
تلك هـــي المفارقة، حيث يواجه التشـــكيل 
المصـــري والفنانـــون التشـــكيليون، ومنهـــم 
الكثيرون المتحققـــون بالخارج، مآزق وأزمات 
ا  ا وإجرائّيً متعـــددة على الصعيد المحلي إدارّيً
ا، وعلـــى صعيد التقييم  ا وتســـويقّيً وترويجّيً
النقـــدي والتقديـــر المعنـــوي والمـــادي للفن 
والفنانين، باإلضافة إلى ضعف تأمين األعمال 
الفنيـــة مـــا أدى إلى تكـــرار وقائع الســـرقات 
والتهريب وشكوى فنانين كبار من سيادة مناخ 

اإلهمال في قطاع التشكيل على وجه العموم.
آخـــر حلقات مسلســـل ســـرقات المتاحف 
جـــرت وقائعها منذ أيام قليلـــة ولم يكن المراد 
ســـرقة لوحات في هذه المـــرة، بل تجاوز األمر 
ذلك إلى محاولة سرقة تمثال ”المعبودة إيزيس 
ترضع ابنها حورس“ األثري من متحف النوبة، 
وتبين أن الجناة، الذين تم ضبطهم بمســـاعدة 

كاميرات المراقبة، من موظفي المتحف.
المتأمـــل لوقائع ســـرقات المتاحف يالحظ 
أن االختراق يتم عـــادة عبر صفوف الموظفين 
والعامليـــن أو من خالل ثغـــرات إدارية تخص 
منظومة من اإلجراءات البيروقراطية المتكلسة 
بيـــن أروقـــة وزارة الثقافـــة وقطـــاع الفنـــون 

التشكيلية.
”الصالة“، ”بنت البلد“، ”نبوية“، ”الهجرة“، 
”زيـــارة القبـــور“، خمـــس لوحات للتشـــكيلي 
محمود سعيد جرت سرقتها في يناير الماضي 

من متحف الفن الحديث وفق آليات لم تخرج عن 
السياق ذاته الذي ُســـرقت به من قبل مقتنيات 
من متحف المنيا ومتحف محمد محمود خليل 

وحرمه.
لوحات محمود ســـعيد، أحـــد وجوه مصر 
المشـــرقة وصاحـــب األرقـــام القياســـية فـــي 
ا بســـرقتها  المبيعـــات بالخارج، أهينت داخلّيً
مـــن خـــالل حيلة فّجة تكشـــف منـــاخ اإلهمال 
المتراكـــم، فالجاني اعترف بعـــد القبض عليه 
بأنـــه تمّكن مـــن دخـــول المتحف واســـتبدال 
اللوحات األصليـــة بأخرى مقلدة بعد حصوله 
علـــى تصريح يحمـــل توقيًعـــا مزّوًرا باســـم 
الدكتـــور خالـــد ســـرور رئيس قطـــاع الفنون 
التشـــكيلية، يفيد بتســـهيل مهمتـــه لتصوير 

لوحات محمود سعيد.
علـــى مدار العام الجـــاري 2017، وبعد هذه 
الواقعـــة، صّوب تشـــكيليون ونقاد ســـهامهم 
نحـــو وزارة الثقافة المصريـــة وقطاع الفنون 
التشـــكيلية وإدارات المتاحـــف مشـــككين في 
صحة بعـــض أعمـــال الـــرواد المعروضة في 
المتاحـــف ومطالبين بالجرد الشـــامل لتبيان 
مـــا هو أصلي من األعمال ومـــا قد يكون جرى 
استنساخه وتزويره، لكن لم يتم إجراء رسمي 
من هـــذا القبيل، بما يفتح الباب واســـًعا أمام 

تساؤالت وتكهنات.
تعيـــد مثل هـــذه الوقائـــع المتكـــررة إلى 
األذهـــان الفضيحة الكبرى فـــي هذا المضمار 
والتي جرت في عام 2010، حيث ُســـرقت لوحة 
”زهرة الخشـــخاش“ للفنان العالمي فان جوخ 
بأيدي مجهولين، ولم يتم الكشـــف عن الجناة 
حتى يومنا هذا، رغم توجيه عشرات االتهامات 
إلى المســـؤولين عن متحـــف ”محمد محمود 
وعدد من القيـــادات في قطاع  خليل وحرمـــه“ 

الفنون ووزارة الثقافة.
وكانت قد جرت محاكمـــة وكيل أول وزارة 
الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الفنان 
محسن شعالن وأربعة مسؤولين آخرين بتهمة 
اإلهمال وإهدار المال العام دون أن يســـفر ذلك 

عن استعادة اللوحة.

”زهرة الخشـــخاش“ رســـمها الفنـــان فان 
جـــوخ فـــي العـــام 1887 بألـــوان الزيـــت على 
القمـــاش وتمثل مرحلـــة فريدة مـــن محطات 
تحول التشكيلي الهولندي البارز، ويقدر ثمنها 

بحوالي 55 مليون دوالر.
منظمـــة اليونســـكو، بدورها، بعـــد تكرار 
عمليـــات التعـــدي علـــى المتاحـــف بســـرقة 
اللوحـــات الفريدة، واآلثـــار أيًضا، هددت بأنه 
قد يتم حرمان مصر من تســـجيل آثارها ضمن 
التـــراث العالمي. ومن أبرز وقائع الســـرقات 
الســـابقة كذلك مـــا حدث خالل أحـــداث ثورة 
يناير 2011 من السطو على المتحف المصري 
واختفاء 54 قطعة من مقتنياته وســـرقة 7 قطع 

من متحف الفن اإلسالمي في العام 2014.

مبيعات فائقة بالخارج

في حين يلقى الفن التشـــكيلي داخل مصر 
هذا اإلهمال وهذه السلســـلة مـــن االنتهاكات 
فإنـــه يجد الحّد األكبر مـــن االحتفاء والتقدير 

في المحافل الدولية خارج مصر.
فعلـــى الصعيـــد الرقمي تترجـــم األعمال 
التشـــكيلية المصرية إلى مالييـــن الدوالرات 
عند عرضها في المزادات العالمية الشـــهيرة، 
خصوًصا إبداعـــات الطليعيين والرواد أمثال 
محمـــود ســـعيد وحامد عويـــس وعبدالهادي 

الجزار وحسين بيكار وغيرهم.
منذ شـــهور قليلة بيعت لوحة ”أســـوان-
جزر وكثبان“ للتشكيلي محمود سعيد (1897-
1964) في دار ”كريستيز“ بدبي مقابل 685 ألًفا 
و500 دوالر، كمـــا تجاوزت لوحته ”اســـتنبات 
الفـــن الحديـــث بالشـــرق األوســـط“ 300 ألف 
دوالر بعد عرضها في قاعة المزادات اللندنية 

”بونهامز“.
التي بيعت  وكانت لوحتـــه ”الدراويـــش“ 
في دار ”كريســـتيز“ بدبي حصدت حوالي 2.5 
مليـــون دوالر في 2010، وتم تســـجيلها آنذاك 
كأغلى لوحـــة لفنان معاصر من العالم العربي 

والشرق األوسط.

هذا التقدير المستحق ألعمال محمود سعيد 
و“بائع العرقســـوس“  صاحب ”بنـــات بحري“ 
و“ذات الـــرداء األزرق“ مبعثه تجربته الخاصة 
الفريـــدة النابعـــة مـــن روح مصريـــة وصبغة 
إنسانية، فهو منسجم مع ذاته وواقعه المحلي، 
ا في البيئة  وتســـجل أعماله إبحاًرا اســـتثنائّيً
األســـوانية بجنـــوب مصر في تـــوازن وتناغم 
بين هندسة الفن الفرعوني والطقوس الشعبية 

البسيطة وتجريد المتصوفة ورموز التاريخ.
”بونهامـــز“ اللندنية كذلك شـــهدت في مايو 
الماضي بيع لوحة ”النيل في أسوان“ لمحمود 
ســـعيد بحوالـــي 227 ألـــف جنيه إســـترليني، 
للفنان حسين بيكار  ولوحة ”ســـلفي بورتريه“ 
بحوالي 161 جنيه إسترليني، وعدة إسكتشات 
فنيـــة للفنـــان عبدالهادى الجزار حول ”الســـد 

بحوالي 7 آالف جنيه إسترليني. العالي“ 
دار ”كريســـتيز“ بدبي، بدورها، عرضت في 
للفنان حامد  فبراير الماضي، لوحـــة ”أمريكا“ 
عويس بحوالي 250 ألف دوالر، ولوحة بعنوان 
”نادي األلعاب“ للفنان عمر النجدي بحوالي 70 

ألف دوالر.
يأتـــي االحتفـــاء بالفنـــان حامـــد عويـــس
(1919-2011) انطالًقـــا مـــن القيمة التشـــكيلية 
الكبيرة ألعماله ذات النزعة المصرية الصميمة، 
خصوًصـــا فـــي تصويـــر الوجـــوه والحـــرف 
البســـيطة التي تجّسدها لوحاته ”صيادون من 
اإلسكندرية“ و“األرض لمن يفلحها“ و“المطرقة 
والوعي“ وغيرها. وسّر تمّيز عويس استشفاف 
العالقات الخفية بين اإلنســـان وما يمارسه من 
نشاط وما يخالطه من طقوس وكائنات، كما في 
لوحاته التي تجّسد عالقة الصيادين باألسماك.
أما الذي يلقاه التشكيلي عبدالهادي الجزار 
(1925-1966) مـــن تقديـــر فـــي ســـائر المحافل 
فمـــرده إلى نبوغه المبكر وتجربته التصويرية 
المغايـــرة، إذ تمّكن بحّس فطري من اســـتلهام 
المجـــردة  والتخّيـــالت  واألحـــالم  األســـاطير 
لصياغـــة مالمـــح الحيـــاة الشـــعبية بمصـــر 
بأسلوب مرن تخلص فيه من القيود األكاديمية 

وأطلق العنان لالرتجال والتلقائية.

التشكيل في مصر: مبيعات بماليين الدوالرات وسرقات ال تنتهي

ثروة مهدرة وتألق عالمي

طبيعة النيل وبورتريه شخص (من أعمال محمود سعيد)

فالحون وصيادون (من أعمال حامد عويس)

رأي

} ُيخفى على الكثير من مسؤولي النظام 
الحالي في العراق، طبيعة عمل الشركات 
الضريبية،  وأنظمتها  الكبرى  الرأسمالية 
وااللتزامـــات األخالقيـــة المترتبة عليها. 
الـــدول  تحـــاول  الغربـــي  العالـــم  وفـــي 
والحكومـــات التخلص من عـــبء تمويل 
الثقافة برمي تلـــك المهّمة على كاهل تلك 
الشـــركات، التـــي تديـــر بشـــكل أو بآخر، 
السياســـة في بلدانها عن طريق األحزاب 
الليبراليـــة اليمينية المقربـــة إليها. ففي 
هولنـــدا مثال، التـــي يتســـّند اقتصادها 
بالدرجـــة األســـاس إلى نشـــاط عـــدد من 
الشـــركات الكبرى وما تدفعه من ضرائب 
وحجم مســـاهمتها في الدخل العام، مثل 
البنوك الكبرى وشـــركة شـــل للصناعات 
النفطية وشركتي هاينكن وأمستل للبيرة 
وشـــركة فيليبس لإللكترونيـــات وغيرها 
من شـــركات االســـتثمار عبـــر المحيطات 
كإندونيســـيا  القديمة  المســـتعمرات  في 
وجنوب أفريقيا وسورينام وجزر الكناري 

وغيرها.
ويســـمح النظام الضريبي في هولندا 
بتقديـــم إعفـــاءات ضريبيـــة عاليـــة جدا 
للشـــركات التي تدعم المشـــاريع الثقافية 
أو تخصص جـــزءا من مبالـــغ الضرائب 
المترتبة عليها لتلك المشـــاريع، وبالتالي 
فإن تلك الشـــركات عندمـــا تدعم الثقافة ال 
تدفع من نســـبة أرباحهـــا الفعلية بل من 
وينطبق  وحســـب،  الضريبـــي  هامشـــها 
األمر نفســـه على نشـــاطات تلك الشركات 
خارج هولنـــدا، خصوصا تلك التي تعمل 
فـــي العالـــم الثالـــث تحديدا. لقـــد وقّعت 
وزارة النفـــط العراقيـــة عقودا لمشـــاريع 
عمالقة مع شـــركة شل والشركات األخرى 
المتحالفة معهـــا لتطوير حقول الغاز في 
جنوب العراق، تتجاوز قيمتها العشـــرين 
مليـــار دوالر، من دون أن تنتبـــه إلى آلية 
اشـــتغال النظام الضريبي لتلك الشركات 
فـــي بلدانهـــا، وبذلك فوّتت علـــى الثقافة 
العراقية فـــرص دعم قد تتجـــاوز ماليين 
الدوالرات لألســـف، إما بسبب عدم أهلية 
موظفـــي وزارة النفـــط الذيـــن تعاقـــدوا 
مـــع تلك الشـــركات، وإما بســـبب تجاهل 
متعمد لقاء تلقي رشـــاوى واســـتقطاعات 
خاّصة للمسؤولين في الوزارة. وبحسبة 
بسيطة، فإن تلك الشركات ستدفع لدوائر 
الضرائب في بلدانها ما نسبته 21 بالمئة 
مـــن إجمالي مبالـــغ العقـــود البالغة أكثر 
من عشـــرين مليار دوالر، وهو مبلغ مهول 
يقارب المئتي مليون دوالر، يسمح النظام 
الضريبـــي بتخصيـــص ما ال يقـــل عن 21 
بالمئة منه لدعم النشـــاطات الثقافية، أي 
ما يعادل أكثر من أربعين مليون دوالر من 
حجم المبالـــغ الضريبية المترتبة عليها، 
ُتصـــرف حصريـــا فـــي العـــراق، وتكون 
األفضليـــة فيهـــا للنشـــاطات الثقافية في 
مدينـــة البصـــرة، كونها ميـــدان عمل تلك 
الشـــركات. كان باإلمكان االســـتفادة منها 
فـــي بناء مســـارح ودور ســـينما وتمويل 
مهرجانـــات ثقافيـــة وفنّيـــة ونشـــر كتب 
وتنظيم معارض للفنون التشـــكيلية، لكن 
أمّيـــة المســـؤولين العراقييـــن الحاليين 
وعدم إيمانهم باالستشـــارة، حرما العراق 
والثقافـــة العراقية من هذا الحّق. وتعاني 
النشـــاطات الثقافيـــة في العـــراق حاليا 
من شـــح التمويل وســـرقة المبالغ القليلة 
المخصصـــة لها، بدعـــوى تركيز الجهود 
علـــى محاربة اإلرهاب، فـــي حين لم يفّرط 
أغلب المســـؤولين الفاسدين بامتيازاتهم 
ومخصصاتهـــم الماليـــة، حتـــى تعطلت 
الدوائـــر الثقافيـــة العراقيـــة تمامـــا اآلن 
وتوقفت عجلة إنتاج األفالم الســـينمائية 
وإصـــدار الكتـــب والمطبوعـــات الدورية 
وغيرها تحـــت هذه الذريعة. وفي الغالب، 
ال يعي أغلـــب المســـؤولين الحاليين في 
العراق أهمية وخطورة األنشطة الثقافية 
وحتمية استمرارها، بل إن الكثير منهم ال 
يؤمن بها في الحقيقـــة نتيجة انحدارهم 
من أحزاب ومرجعيات إسالموية متخلفة 
تـــرى في الثقافة نوعا مـــن الُبدع والكفر. 
د كالوســـت  ومازال الجميع يتذكر الســـيِّ
كولبكيـــان، رجل األعمـــال األرمني األصل 
الـــذي كان يتقاضـــى ما نســـبته 5 بالمئة 
من النفط المســـتخرج في العراق نتيجة 
لوساطته بين الحكومة المحلية وشركات 
اســـتخراج النفط آنذاك، وكيف أسهم في 
بنـــاء المتحف الوطنـــي العراقي ومدينة 
الطـــب وقاعة كولبكيان للفنـــون الحديثة 
وملعـــب الشـــعب الدولـــي وغيرهـــا مـــن 
األعمـــال الخيريـــة، وكل ذلـــك من هامش 

أرباحه وحسب.

شركة شل

والثقافة العراقية

شريف الشافعي
كاتب من مصر

محمد حياوي
كاتب من العراق
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الثقافي

لفرقـــة  ”القبـــو“،  مســـرحية  تســـتحضر   {
كيوربولمايـــت التشـــيلية، التـــي حصلت على 
جائـــزة أفضـــل عـــرض مســـرحي متكامل في 
مهرجـــان المســـرح الحـــر فـــي األردن، قصة 
”قابيـــل وهابيـــل“ بمقاربـــة دراميـــة معاصرة 
ذات منحى بصري يقوم على األداء الجســـدي، 
مســـتغنية عن الحوار إال في الحـــدود الدنيا. 
وســـبق للعرض الذي أداه كل من مايرا كاودرا 
وبنجاميـــن جورونـــو وبابلو جويـــرا وباوال 
هوفمان وكارلوس سانشـــيز أن ُقّدم في الدورة 
الثالثة والعشـــرين لمهرجـــان القاهرة الدولي 
للمسرح المعاصر والتجريبي العام الماضي.

تمّثل شـــخصيات العرض أســـرة محافظة 
مؤلَّفة مـــن أم وأب وأبنائهمـــا الثالثة (ولدان 
وصبية). يشـــعر الوالـــدان بالخيبة من البيئة 
التي يعيشان فيها وعدم قدرتهما على مسايرة 
قيمها، فيقرران االنعزال عن المجتمع باالنتقال 

إلى قبـــو محصن لتعيـــش فيه األســـرة حياة 
أفضـــل بعيدا عـــن المجتمع طـــوال ألف يوم. 
لكن مخرجة العرض بـــاوال كالديرون افتتحت 
العرض بمشـــهد ثابت يســـتمر بضـــع دقائق 
تظهر فيه الشخصيات الخمس مرتدية كمامات 
وألبســـة واقية من الغازات يوحي للمتلقين أن 
األســـرة لجأت إلى القبو هربا من كارثة أقرب 
ما تكـــون إلى ضربـــة كيميائيـــة تعرضت لها 
المدينة. ثم يتضح أن ذلك المشـــهد كان كناية 
عـــن الوباء األخالقي الذي أصاب المجتمع من 
وجهـــة نظر الوالدين اللذين ال يشـــير العرض 
إلى ســـبب تزمتهما األخالقي وقـــد ُيعزى إلى 

دافع ديني (بيوريتاني).
يسيطر الوالدان داخل القبو على أبنائهما 
ويتحكمان في كل صغيرة وكبيرة من عاداتهم 
وطبائعهم الشخصية، مثل طريقة األكل والنوم 
واالســـتيقاظ وغسل األسنان. وبينما يستغرق 
األب فـــي قـــراءة جريـــدة قديمـــة تنهمـــك األم 
بتفاصيل الحيـــاة اليومية في القبو على نحو 
مبالـــغ فيه تعويضا عن حرمانهـــا من التعبير 

عن مشاعرها.
كالهما تغمـــره برودة عاطفية وجنســـية، 
وحينمـــا يحـــاوالن أن يلتقيا جســـديًا يضيق 
بهما المكان ويخشـــيان مـــن رؤية األبناء لهما 
أثناء الليل حتى وهمـــا ينتحيان ركنا معزوال 
في المســـتوى العلوي المكشـــوف عند مدخل 

القبو.
وبمـــرور الوقـــت الطويـــل ينتـــاب األبناء 
الملل مـــن رتابة أيامهم المتشـــابهة في القبو 
وُيصابون باضطراب نفســـي وتصبح حياتهم 
ال تطاق، فيســـلكون ســـلوكات غريبـــة تزعزع 
اســـتقرار األســـرة وتثيـــر حفيظـــة الوالدين 
اللذيـــن كان جل همهما الحيلولة دون انجراف 
أبنائهما مع أخالق البيئة التي أدارا ظهرهما 
لها، فإذا بهم يسيرون في مجراها وكأنها طبع 
غريزي وليست ”مفهوما“ اجتماعيا متغّيرا أو 
سلوكا مكتسبا، حيث تنشأ عالقة حب محّرمة 
بين أحد الشقيقين وشـــقيقته من جراء الكبت 
والعزلة المفروضة التي توقظ الجنون وينتج 

عنهـــا تفســـخ يصعب الســـيطرة عليـــه. وهي 
إشارة إلى أن اُألسر المنغلقة تعزز هذه العالقة 
المتأججة في أعماق الالشـــعور، ذلك ألن الفرد 
ال يجـــد إشـــباعا لعاطفتـــه ورغبتـــه الدفينـــة 
خارجيا، فيلجأ إلى داخل األســـرة. وتفتح هذه 
العالقة الباب لدورة جديدة من الحياة تمألها 
الفوضى والصراع بين الشقيقين وشقيقتهما 
من جهـــة، وبينهما وبيـــن األب واألم من جهة 

أخرى.
لكن الشـــقيق يتزوج من شقيقته بعد موت 
الشـــقيق الثاني خالل الصـــراع ويأخذان دور 
األب واألم فـــي ”القبـــو“. وفي ذلك اســـتعارة 

رمزيـــة للصراع بين ”قابيـــل“ و“هابيل“ الذي 
ُيعـــّد تمثيال للصـــراع التاريخي بيـــن الحالة 
البدائّية الغريزّية لإلنســـان والنظم األخالقّية 
والدينّيـــة التي تكّونـــت في مرحلـــة التحول 
إلـــى الحضارة وســـعت لتأطير هـــذه الحالة 

والسيطرة عليها.
شـــّكلت المخرجة بـــاوال كالديـــرون فضاء 
العرض بســـينوغرافيا ذات مســـتويين علوي 
يمّثل مدخل القبو المســـّيج في عمق المسرح 
وســـفلي يمّثل أرضية القبو التي تحتل وسط 
المســـرح، ويوصل بينهما درج خشـــبي، وثمة 
طاولة في مقدمة المســـرح. واكتفت باستخدام 

إكسسوارات بسيطة مثل الصحون والحقائب 
الحافظة للطعام وسطل صغير.

وتمكنـــت من توظيف هـــذا الفضاء توظيفا 
مبهـــرا حركـــت فيـــه الممثلين بأداء جســـدي 
بليـــغ في إيماءاته وتنوعـــه وإيقاعه المنضبط 
وهدوئه وتناغمه ورشـــاقته حتـــى في لحظات 
الصراع المتأججة داخليا من دون أّي توتر أو 
انفعال خارجي. وقد دعمت هذا األداء المدهش 
إضاءة وموسيقى جمعتا بين المنحى الجمالي 
والداللـــي المعّبر عن الجـــو الخانق الذي ينزع 
اإلنســـان مـــن فطرتـــه الســـليمة ويرغمه على 

تكوين عالقات مشوهة.

عرض مسرحي تشيلي عن عزلة الحياة المعاصرة

قابيل وهابيل في عمان

مسرح
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قابيل وهابيل والعالقة املحرمة باألخت

شخصيات كومبيوترية: أبطال الجيل الجديد أغلبية األلعاب الحديثة باتت مرتبطة باالنترنت

عوالم ألعاب الفيديو التي خرجت من التداول وسكنت الذاكرة

نوستالجيا الطفولة وألعابها في معرض باريسي

عمار المأمون
كاتب من سوريا

} شـــهدت خمســـينيات القرن الماضي دخول 
للســـوق العالمّية،  صناعة ”ألعـــاب الفيديـــو“ 
علـــى  التكنولوجـــي  التطـــور  ســـاعد  والتـــي 
انتشـــارها بشـــكل هائل، لتصبح مطلبًا ألغلب 
األعمار، صغـــارًا وبالغيـــن، ومتوافرة بأحجام 
وأنـــواع مختلفـــة، فألعاب الفيديـــو التي بدأت 
بنقطة تتحرك على الشاشـــة من مكان إلى آخر 
تحولت إلى صناعة عالمية تخلب األلباب سواء 
على المســـتوى التكنولوجي أو على المستوى 
الفنـــّي والجمالـــي والقـــدرة على خلـــق عوالم 
متخّيلة شـــديدة الدقة، إذ لـــم تعد مجرد أدوات 
للتسلية وتمضية الوقت، بل صناعة جماهيرية 

ذات اقتصاديات هائلة.
تشهد صالة مؤسسة الـ“EDf “ في العاصمة 
الفرنســـّية باريـــس معرضـــًا بعنـــوان ”ألعاب 
 Game, le jeu vidéo à-الفيديـــو عبـــر التاريـــخ

travers le temps“، وفيـــه نشـــاهد تطـــور هـــذه 
الصناعة تقنيًا وجماليًا، منـــذ بدايتها كألعاب 
بســـيطة ذات بعديـــن وبضعـــة أزرار حتى اآلن 
حيـــث تقنيات اللعب ضمـــن الواقع االفتراضي 
باســـتخدام النظارات ثالثية األبعاد ومجسات 

الحركة التي تتصل بالجسد بأكمله.
المعرض يأخذنا في رحلة نوستالّجّية نحو 
الطفولة، لنشـــاهد شـــخصيات وألعابا لم تعد 
حاضـــرة اآلن بـــذات البدائية والســـذاجة، كما 
يعّرفنـــا على صّناع هذه األلعاب الذين رســـموا 
مالمح طفولتنا وتســـببوا بجلوســـنا لساعات 
 Donkeyأو الــــ Pack Manمتواصلـــة للعب الــــ

.Kong
الـــدارات  يشـــبه  الداخـــل  مـــن  المعـــرض 
المســـتخدمة لنقل المعلومـــات ضمن األجهزة 
التكويـــن  فـــي  ندخـــل  وكأننـــا  اإللكترونيـــة، 
الفيزيائي لهـــذه األلعاب ، كمـــا تحضر أمامنا 
 “FIFA“شاشـــات تحوي ألعابـــًا معاصرة كالــــ
وغيرها، إلى جانب الحجرات والزوايا الخاصة 
باأللعاب الكبيـــرة Arcade games، والتي كانت 

توجد في المقاهي والحانات ســـابقًا، وحســـب 
منّظـــم المعـــرض جان زيـــد اضطـــر القائمون 
والفنيون إلـــى إعادة تصميم وبرمجة ألعاب لم 
تعـــد متوافرة من قبل، وذلك بســـبب عدم توافر 
التكنولوجيـــا البدائّية التي كانت مســـتخدمة 
في الخمســـينات من القرن الماضي، فالمعرض 
  “Tennis For Two -1958“كــــ ألعابـــًا  يحـــوي 

. “Space War!- 1962“و
ما يثير االهتمام في المعرض أننا نشـــهد 
تطور أشـــكال األلعـــاب ومنصاتهـــا، منذ تلك 
  Game Boyالمحمولة والبســـيطة منها  كالــــ
المصممة ألول   “Tetris“التي كانت تحوي الــــ
مرة عام 1982، حتـــى المنصات المنزلّية التي 
توصـــل علـــى الشاشـــات كالســـيغا واألتاري 
والنينتدو، انتهاًء بمسقط علوّي لطاولة تحوي 
حاسوبًا شـــخصيًا ولوحة مفاتيح وفأرة وكل 
المعـــدات الالزمة للعـــب اآلن، وخصوصًا أن 
األلعاب الحديثة متصلة باإلنترنت، إذ لم تعد 
مقتصرة على العبيـــن اثنين، بل فرق بأكملها 
من أنحـــاء العالم يتفاعل فيها العشـــرات في 

ذات الفضاء إما للتنافس أو اللعب سوّية.
ألعـــاب الفيديـــو التي تنتمـــي لتكنولوجيا 
الــــ عمليـــات  مـــن  للعديـــد  خضعـــت  اليـــوم 
Artification، إذ يتـــم التعامـــل معهـــا بوصفها 
عمـــًال فنيًا، يمزج العديد مـــن عناصر التصميم 
واألداء والبنـــاء البصـــري والتخييل، ليصبح 
لهـــذه األلعاب علُم جمـــاٍل خاص بهـــا، مرتبط 
بجماليـــات بناء العوالم المتخيلة، ســـواء على 
مســـتوى مقاربتها للواقع أو تمســـك المتخّيل 

الـــذي تطرحه، كمـــا أن بعض األلعـــاب لم تعد 
قائمة على المنافســـة أو الربح والخســـارة، بل 
على اكتشـــاف العوالـــم التي تقدمهـــا األلعاب 
والتورط بها جماليًا، بشـــرط امتالك الوسيلة/

المنصة التي تتيح هذه التجربة.
ال يكتفي المعرض بمنصات ألعاب الفيديو 
وتاريخها وأشـــهر ألعابهـــا، إذ نرى المنتجات 
الثقافية المرتبطة بها كالمجّســـمات الصغيرة 
ألشهر الشخصيات الموجودة في األلعاب، كذلك 
سلســـلة من الصور الفنّية التي تحتفي بأشهر 
مصمّمي األلعاب إلى جانب األفيشات اإلعالنية  
ألشـــهرها كــــStreet Fighter وغيرهـــا، فألعاب 
الفيديو وعوالمها توسعت اقتصاديًا وتحولت 
إلى رياضة عالمّية، إذ نشهد حاليًا دورات على 
مستوى القارات أللعاب الفيديو ومنتخبات من 
مختلـــف البلدان تتنافس فيمـــا بينها وتحصد 
جوائـــز هائلة، كما أن االختصـــاص األكاديمي 
لم يعد فقـــط مرتبطًا بدراســـة تصميم األلعاب 
بـــل ًأصبحت هنـــاك معســـكرات تدريب خاصة 
بالالعبين قبل أن يشاركوا بالبطوالت العالمية.

املعرض يأخذنا في رحلة 

نوستالجية نحو الطفولة، لنشاهد 

شخصيات وألعابا لم تعد حاضرة 

اآلن بذات البدائية والسذاجة، كما 

فنا على صناع هذه األلعاب 
ّ
يعر

الذين رسموا مالمح طفولتنا

ّ

عواد علي
كاتب من العراق

الوالدان داخل القبو يسيطران 

على أبنائهما ويتحكمان في كل 

صغيرة وكبيرة من عاداتهم 

وطبائعهم الشخصية، مثل 

طريقة األكل والنوم واالستيقاظ 

وغسل األسنان. وبينما يستغرق 

األب في قراءة جريدة قديمة 

تنهمك األم بتفاصيل الحياة 

اليومية في القبو على نحو مبالغ 

فيه تعويضا عن حرمانها من 

التعبير عن مشاعرها



} ال شـــك أن فيلـــم ”دنكرك“ أكبـــر من مجرد 
فيلم. إنه حدث كبير في تاريخ السينما، ليس 
بموضوعه الذي ربمـــا ال يكون جديدا تماما، 
بل بصـــوره، بتفاصيله البصرية والصوتية، 
بشـــجاعة اإلقـــدام علـــى تجربة ســـينمائية 
تســـتعيد أمجاد الكالســـيكيات العظيمة في 
الســـينما، ففي عصـــر الكاميـــرا الرقمية ها 
هو المخرج البريطاني الموهوب كريستوفر 
نوالن يهبط من التحليق في الخيال إلى أرض 
الواقع ولكـــن بجرأة الخيـــال، يعيد االعتبار 
مجـــددا إلى الصورة بواســـطة كاميـــرا الـ70 
مم التي تخلق صورا ال يضاهيها شـــيء في 

نقائها وجمالها.
نـــوالن أصـــر علـــى تصوير فيلمـــه بهذه 
مـــع  تتناســـب  لكـــي  العمالقـــة  الكاميـــرات 
الفضـــاءات الهائلة في البـــر والبحر والجو، 
التـــي أراد اإلحاطـــة بتفاصيلهـــا المذهلـــة 
الهولنـــدي  التصويـــر  بمديـــر  مســـتعينا 
(بيـــن  العبقـــري ”هويتـــي فـــان هويتيمـــا“ 
النجوم ”أنترســـتيالر“، ســـبكتر..)، كما أصر 
علـــى االســـتعانة بطائرات قديمـــة تعود إلى 
فتـــرة الحرب العالمية الثانية واســـتخدامها 
فـــي الفيلم، وكان يضـــع الكاميـــرا العمالقة 
داخل الطائرة أو يســـتخدم عدســـات متصلة 
بأنبوب يتـــم إدخاله في قمـــرة القيادة. أعاد 
نوالن أمجاد ســـينما الماضي أيضا برفضه 
االستعانة بأالعيب وحيل برامج الكومبيوتر 
واالســـتعانة بأعـــداد كبيـــرة مـــن الممثلين 

الثانويين.
ليس مـــن الممكن اعتبـــار ”دنكرك“ فيلما 
حربيـــا من أفـــالم البطولة والشـــجاعة، فهو 
على النقيض تماما يدور في لحظة من تاريخ 
العســـكرية البريطانية وصفت في ذلك الوقت 
بأنها أكبر هزيمـــة عرفها الجيش البريطاني 
فـــي تاريخـــه. ”دنكـــرك“ ليـــس عـــن القتـــال 
والتضحيات والبطوالت فليست هناك مشاهد 
للمعـــارك الكبرى التي لم تكـــن قد بدأت بعد، 
كما أننا ال نشـــاهد فيه الطرف اآلخر األلماني 
الذي يشـــار إليه بـ“العدو“، بل نشـــاهد فقط 
آثار هجماته الشرسة على قوات الحلفاء التي 
تجمعت فـــي دنكرك على بحـــر المانش وبلغ 
عددهـــا 400 ألف جنـــدي معظمهم من الجنود 
البريطانيين، تمهيدا للقيام بعملية انسحاب 
ضخمة من الشـــاطئ الفرنســـي للمانش إلى 
الضفـــة البريطانيـــة. وكانت قـــوات الحلفاء 
قـــد تعرضت للحصار بعد نجـــاح األلمان في 
اختـــراق الخطوط الفرنســـية واالتجاه نحو 
الشاطئ للقضاء على القوات البريطانية التي 
أرسلها تشرشل مع قوات من بلجيكا وهولندا 

للتصدي لقوات هتلر.

الرغبة في النجاة

القصـــة معروفـــة وســـبق تصويرها في 
السينما سواء في أفالم تسجيلية أو روائية. 
ولكـــن كريســـتوفر نـــوالن ليـــس مهتما هنا 
بتفاصيل الموضوع من الزاوية العســـكرية، 
فهـــو ال ينتقل أبـــدا إلى مقـــر العمليات في 
لندن أو دوفر، بل يتخذ من المادة التاريخية 
أساســـا لبنـــاء وتصويـــر عمـــل ســـينمائي 
ملمحي كبير، عن الرغبة في النجاة في زمن 
الحرب، عـــن الموت والعيـــش والمحاوالت 
الفردية المســـتحيلة للبقاء، إلنقاذ ما يمكن، 
للتمكن من النجـــاة والعودة إلى الوطن. هل 
يعّد هـــذا االنســـحاب انتصـــارا؟ بمقاييس 
العســـكرية نعـــم، فالمحافظـــة علـــى معظم 
القوات وإعادتها ســـليمة إلـــى أرض الوطن 
نجاح ال شك فيه، أما ”النصر“ فهو موضوع 
آخر مؤجل للمعارك التي ستنشـــب وتستمر 

خالل سنوات بعد ذلك.

ال تظهر فـــي الفيلم قـــوات ألمانية، لكننا 
-كما أشـــرت- نشـــاهد قذائفها التـــي تنهال 
الطائـــرات ورصاصاتها التـــي تخترق  مـــن 
الـــدروع وجوانـــب الســـفن المصنوعـــة من 
الصلـــب، تصيـــب صـــدور ورؤوس الجنود، 
والطوربيـــدات التي تنطلق مـــن الغواصات 
األلمانيـــة الكامنة تحت المـــاء. نوالن لم يكن 
هدفـــه تصوير معارك تـــدور بيـــن الطرفين، 
فالطرف الثاني ال يعنيه كثيرا بل هو يختزله 
أو ”العـــدو“، بينما الموضوع  في ”الخطـــر“ 

األساسي للفيلم هو ”النجاة“.

محاور الفيلم

يقوم البنـــاء الذي اختاره نـــوالن لفيلمه 
على ثالثـــة محاور: المحـــور األول ”الجدار“ 
يدور في البر ويســـتغرق أســـبوعا، أي على 
شـــاطئ دنكرك أثناء تجميع الجنود وترتيب 
نقلهـــم تدريجيا على ظهر الســـفن الصغيرة 
التـــي اســـتعانت بهـــا البحريـــة البريطانية 
بمـــا فيها ســـفن الصيد واليخـــوت الخاصة 
والقـــوارب، وكل ما أمكن اســـتخدامه، تفاديا 
إلغراق القطع البحرية الكبيرة التي تتعرض 
لنيران الطائرات وقذائف الغواصات كما نرى 
في أكثر من مشهد من أكبر المشاهد وأكثرها 

إقناعا في تاريخ السينما.
قصة الســـفن الصغيـــرة الخاصـــة التي 
تدور فـــي البحر هي موضوع المحور الثاني 
”البحـــر“ من الفيلم وتســـتغرق أحداثها يوما 
واحدا فقط. أمـــا المحور الثالث ”الجو“ فهو 
يدور فـــي الجو، ويســـتغرق ســـاعة واحدة، 
ويصّور كيف تصدت ثـــالث طائرات فقط من 
ســـالح الجو البريطاني للطائـــرات األلمانية 
التي كانت تســـعى لتخريب عملية االنسحاب 

وقتل أكبر عدد من جنود الحلفاء.
التالعـــب بالزمـــن وبالمكان من ســـمات 
ســـينما نوالن، وهـــو يلعب لعبتـــه المفضلة 
هنـــا ببراعـــة كبيـــرة وتأثيـــر هائـــل ربما ال 
يماثلـــه ســـوى التأثيـــر الكبيـــر -البصـــري 
والموســـيقي- لعـــدد مـــن روائـــع الســـينما 
”نابليون“،  بوتمكيـــن“،  ”المدرعة  الصامتـــة 
و“التعصـــب“، فـ“دنكـــرك“ من هـــذه الزاوية، 
أحـــد أعظم اإلنتاجـــات البصرية فـــي تاريخ 
الســـينما. إنه ينتقل بين البر والبحر والجو، 
أي بين المحاور الثالثة التي تدور في أماكن 
مختلفـــة وأزمنة مختلفة ببراعـــة وحنكة من 
خـــالل مونتاج دقيـــق حاد كالســـيف، يحقق 
أقصى قدر مـــن الترقب واإلثارة والمتعة. إنه 
يبدأ مشـــهدا دون أن ينهيه، بـــل ينتقل فجأة 

عن طريق القطع الحاد إلى مشـــهد آخر يدور 
علـــى محور آخـــر ولكـــن دون أن يفقد في أّي 
لحظة، الســـيطرة على إيقـــاع الفيلم أو يهمل 
التعامل مع شـــخصياته وأحداثـــه المختلفة 
المتعـــددة التي قدمها لنا مـــن البداية، ودون 
أن يتوقـــف عن تطوير الحدث، وليس تكراره، 
بل تصويره من زاوية جديدة مع تطور جديد.
على الشـــاطئ نتابع فـــي البداية الجندي 
الذي لم يشترك في أّي  الشاب اليافع ”تومي“ 
قتال من قبل، وهو يجد نفســـه فجأة مطاردا 
مع مجموعة من زمالئه الذين ينشدون النجاة 
والوصول بـــأّي طريقة إلى الشـــاطئ. ينهال 
عليهـــم رصاص األلمـــان مـــن وراء حواجز، 
يقتلون جميعـــا وينجو ”تومـــي“. ومنذ تلك 
اللحظة يصبح الشـــخصية الرئيســـية التي 
ســـنتابع من خاللها ما يحدث فـــي ”الجدار“ 
أي على الشاطئ.. كيف سيحاول التظاهر مع 
زميـــل له بأنهما من قوة اإلســـعاف فيحمالن 
جريحـــا علـــى محّفة لكي تكـــون لهما أولوية 
ركوب ســـفينة بريطانية على وشـــك اإلبحار. 
لكنـــه ال يتمكن.. وتنفجر الســـفينة بعد برهة 
وتغـــرق ويصبـــح مـــن الضـــروري إزاحتها 
قبل أن تســـد مدخل المنطقة فـــي البحر أمام 

الشاطئ.

أكثر من محنة

في البحر يســـتجيب صاحب يخت صغير، 
فيهرع مع ابنه الشـــاب وصديـــق البنه، يفتقر 
للحكمـــة، يتوجـــه باليخت نحو دنكـــرك التي 
تبعد نحو 46 كيلومترا عن الشاطئ اإلنكليزي. 
وفي الطريـــق يواجه الجميـــع أكثر من محنة 
وأكثر من اختبار، لكن نوالن يقطع لينتقل إلى 
الجـــو، إلى الطيارين الثالثة الشـــجعان الذين 
يواجهون ما ال قبل لهم به، فقد شـــاءت القيادة 
البريطانيـــة اّدخار أســـطولها الجوي محدود 
العدد وقتذاك. هنا سنشاهد جانبا من المعارك 
الجوية التي تدور بالمدافع الرشاشة من داخل 
الطائـــرات وبأجهـــزة توجيه يدويـــة بدائية، 
ونرى طائرة تســـقط في البحر من وجهة نظر 
قائدها، كما نشاهد في واحد من أكثر المشاهد 
المرّوعـــة في تاريخ الســـينما وأكثرها إقناعا 
ســـقوط طائرة ألمانيـــة في البحر واشـــتعال 
النيران فيها ثم انفجارها قبل أن تلمس سطح 
الماء قرب تجمع للجنـــود البريطانيين الذين 
قفـــزوا مـــن على ظهر ســـفينة كانـــت تحملهم 
للنجاة بأنفسهم ثم انتشار النيران على سطح 
الماء بفعل وقود الطائرة المشـــتعل، فتحترق 

جلودهم وتشوى أجسادهم.

نوالن يريدك أن تشـــعر بـــكل تفصيلة من 
تفاصيل الحدث: صوت الطائرة وهي تصاب 
ثـــم وهي تهوي، ثم صـــوت االنفجار، الدخان 
الذي يتصاعـــد منها، ثم الحريق الهائل الذي 
ينشب، واحتراق وجوه العشرات من الجنود، 
ومن يسارعون إلنقاذهم وانتشالهم من وسط 

المياه المشتعلة ووضعهم فوق ظهر قارب.
إنـــه يصور األفراد وهم يواجهون الموت، 
الخوف يعتريهم، وشـــبح الموت يحّلق فوق 
رؤوسهم، ينكمشون ويصرخون ويتشاجرون 
أحيانـــا مع بعضهم البعـــض داخل خزان في 
قاع سفينة، يتشككون في جندي يعتقدون أنه 
دسيســـة عليهم، أي بعد أن فقـــد القدرة على 
الـــكالم، يصبحون محبوســـين داخل الخزان 
المعدنـــي ال يمكنهـــم فتح بابـــه، بينما يكون 
الرصـــاص المنهمـــر على الخـــزان قد أحدث 
ثقوبـــا عديدة في جدار الخـــزان، وبدأت مياه 
البحر تتســـرب منه بقوة ثم أصبح منســـوب 

المياه يرتفع تدريجيا إلى أن أغرقهم.
يمكنـــك هنـــا أن تشـــم رائحـــة الحريـــق 
والشـــواء والدخـــان، ويصـــم أذنيـــك صوت 
االنفجارات والرصـــاص المندفع دون توقف 
وهو يخترق الحديد. تســـمع صوت البندقية 
يتم إعدادها لإلطالق في لحظات يأس مدّمر، 
وصـــوت أزيـــز الطائـــرات وهـــي تحلـــق في 
الســـماء. وتصبح الموســـيقى مزيجا مرعبا 
من األصوات الطبيعيـــة المتداخلة بإيقاعات 

دقاتها الرتيبة المنذرة بالخطر.
ال يزيد الحوار المســـتخدم في الفيلم عن 
بضـــع صفحات وكثير من المشـــاهد صامتة. 
وتتيح كاميـــرا الـ70 مم (مع تقنية اإليماكس) 
وهـــي األفضل منـــذ اختراع الســـينما حتى 
اليـــوم، أن نشـــاهد أدق التفاصيـــل ونشـــعر 
بها، وأن نصبح أيضـــا جزءا من الحدث، أي 
داخل الشاشـــة، وداخل الصورة، نرتجف مع 
ارتجافـــة الطّيار داخل الطائـــرة وهي تهوى 
نحو مصيرهـــا، وتتقطع أنفاســـنا معه وهو 
يحاول تحطيم سقف قمرة القيادة لينجو بعد 
أن اســـتقر جســـد الطائرة فوق صفحة مياه 

البحر ثم بدأ يغرق تدرجيا.

ملحمة اإلنسان العادي

ال يروي فيلم ”دنكرك“ قصة درامية، وتغيب 
عنـــه الشـــخصيات النســـائية وقصص الحب 
والزوجـــات والرفيقات الالتـــي ينتظرن عودة 
األحبـــاء والنجاة من تلك المحنة المروعة، كما 
يغيب عنه الزعماء ورجال السياســـة، ويصبح 
وجود القيادات العســـكرية من الرتب الكبيرة 

محدودا تماما بل وهامشـــيا (دور كينيث برانا 
مثال)، فـــال توجد لقطة واحدة لتشرشـــل، كما 
ال نســـمع حتـــى صوتـــه وال نراه فـــي خطابه 
الشـــهير، فقد شاء كريســـتوفر نوالن في لمحة 
شـــديدة الذكاء والمغزى، أن يكتفي بأن يجعل 
أحد الجنود يقرأ قرب نهاية الفيلم من صحيفة 
يومية ملقاة على رصيف محطة قطارات كلمات 
تشرشـــل التـــي يقول فيهـــا مخاطبا الشـــعب 
البريطاني ”لن نستســـلم أبدا وسنحارب على 
الشـــواطئ.. وفـــي كل مكان“. فنـــوالن ال يروي 
قصة الحرب، وال يحتفي بقوة شكيمة الزعماء، 
فاهتمامه الرئيسي هو اإلنسان الفرد، الجندي 
المجهول الذي ال اسم له، وهو يواجه بشجاعة 
وخـــوف، وتردد ويأس، مأزق الحصار والموت 
المرتقـــب، وكيـــف تنتصر إرادة البقـــاء عنده، 
وهو ينجح فـــي النجاة. ربمـــا ال يعتبر نوالن 
النجاة بطولة بل يعتبرها فعال إنسانيا جديرا 
بالتحليـــل والتأمل، لدرجة أنه يجعلنا نســـمع 
صوت لهاث أنفاس الجنود، ونرى ارتعاشـــات 
أجســـادهم النحيلة، ولكنه يتـــرك أمر االحتفاء 

بالبطولة للمتفرج إذا أراد!

التمثيـــل جيـــد فـــي الفيلـــم علـــى جميع 
المســـتويات، وأسماء المشـــاهير من النجوم 
قليلـــة بل نادرة، وهو اختيـــار مقصود، فهناك 
أساســـا كينيـــث برانا (في دور قائد عســـكري 
بحري يشـــرف على عملية اإلجالء على شاطئ 
دنكـــرك)، ومـــارك ريالنـــس فـــي دور صاحب 
اليخـــت المتطوع إلنقـــاذ من يمكـــن إنقاذهم، 
وتوم هـــاردي فـــي دور الطيار الشـــجاع رغم 
أننـــا ال نرى وجهه جيدا، وال نســـمع ما يقوله 
بوضوح، فوجهه يختفي تحت قلنسوة الطيار 
وقنـــاع األوكســـجين والميكروفـــون المتصل 
بفمه الذي يتخاطب مـــن خالله بهمهمات غير 
مفهومـــة تماما، لكنـــه يجيد التعبيـــر بعينيه 
وحركات جســـده ووجهه. والفيلم بوجه عام، 
ليس مـــن األفالم التي يبرز فيهـــا دور الممثل 
فهـــو أوال وأخيرا فيلم كريســـتوفر نوالن.. أي 
فيلـــم مخرج طمـــوح يريد إعـــادة كتابة تاريخ 

السينما.

الثقافي

رؤية إنسانية وبصرية مذهلة
{دنكرك}.. الموت وإرادة الحياة والسعي إلى النجاة

سينما

األحد 162017/07/30 116

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

محاور الفيلم: الخطر والموت والنجاة

 قائد عملية اإلجالء: كينيث برانا

الفيلم بوجه عام، ليس من األفالم 

التي يبرز فيها دور املمثل فهو 

أوال وأخيرا فيلم كريستوفر 

نوالن.. أي فيلم مخرج طموح يريد 

إعادة كتابة تاريخ السينما

التطلع إلى النجاة بالعبور إلى الجانب اآلخر
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سياحة

إمارة األصالة الفرنسية والسحر اإليطالي
موناكو تفتح ذراعيها لألثرياء من العالم

زنجبار جزيرة أسطورية تنهض من جديد

إمـــارة  موقـــع  يمثـــل  موناكو(فرنســا) –   {
موناكـــو والبنية التحتيـــة والفنادق الفخمة 
السبب في شهرتها كواحدة من أهم الوجهات 
الســـياحية، فمعظم تضاريســـها جبلّية فهي 
توجد في بداية هضاب جبال األلب، كما أنها  
تقع على شـــاطئ الريفييرا الفرنســـي، وعلى 
حدودها مـــن جهاتها الثالث توجد فرنســـا، 
ومـــن جهتها الرابعـــة تحدهـــا إيطاليا لذلك 
فهي تجمع بين األصالة الفرنســـية والسحر 

اإليطالي.
تعد موناكو ثانـــي أصغر دولة في العالم 
بعـــد الفاتيـــكان فـــي روما، إال أنهـــا تعّوض 
مســـاحتها الصغيرة بطريقة عصرية أنيقة. 
فهي إمـــارة مليئـــة بروعة جمـــال هوليوود 
خـــالل أيامهـــا الذهبيـــة، حيـــث تســـير في 
الســـيارات  بالحصى  المرصوفة  شـــوارعها 
العتيقـــة، وتجلـــس فـــي مقاهيها الســـيدات 
األنيقات بشـــعرهن المصفف، وعامل الفندق 
يرحـــب بالنـــزالء مبتســـمًا وكأنـــه صاحـــب 

الفندق.
وتعـــدد وســـائل الرفاهيـــة والمعـــارض 
والمهرجانـــات يجعل مـــن موناكـــو كازينو 
مفتوحـــا على العالم رغم أن تســـمية موناكو 
تعني العيش بعيدا عن اآلخرين، فال يختلف 
الواقـــع كثيـــرا عندمـــا نشـــاهد موناكو في 
أفالم سينمائية شـــهيرة مثل ”كازينورويال“ 
أو ”غولـــدن أي“ أو نتابـــع ســـباق ”فورموال 
1“ على الشاشـــات، أو نتابـــع زواج األمراء |

واألميرات.
الحيـــاة فـــي موناكـــو شـــبيهة بالحياة 
الفخمة التي نتابعها في الســـينما، فمشـــهد 
أشعة الشمس الصباحي واليخوت الملتصقة 
على الشريط الساحلي وهي تختفي في األفق 

أطـــراف القصر األميـــري، مقر األميـــر ألبير 
الثاني، مشـــاهد كأنها مأخوذة من سلســـلة 
الجبال الملتفة، في حين أن السائح يتابعها 
من خالل شـــرفته في الفندق وكأنه بطل فيلم 

رومانسي.
ويمثـــل طقس موناكو اللطيف ســـببا من 
األســـباب التي جعلت منها وجهة ســـياحية 
مطلوبة، ذلك أن الشـــتاء معتدل مع متوســـط 
حرارة يقـــدر بثماني درجـــات مئوية كما أن 
درجـــة الحـــرارة في الصيف ال تتعـــدى الـ26 

درجة مئوية.
ويعـــّد األكل البحري فـــي موناكو من بين 
األفضـــل في العالم وذلك ألنـــه طازج ويجمع 
في نكهته بين مكونات البحر المتوسط. ويتم 
تزويد المطعم بمكونات الطهي الطبيعية من 
محيط مســـافة قـــدره 250 كيلومتـــرًا، ولهذا 
بغـــض النظـــر عن الطعـــام الذي ســـتختاره 
فأنـــت ســـتحصل علـــى المـــذاق الحقيقـــي 

للمنطقة.
ليـــل موناكـــو ينبـــض بالحيـــاة حيـــث 
يمكن الســـهر في المالهـــي الفاخرة أو حتى 
الجلـــوس بالمقاهي الفخمـــة بالهواء الطلق 
لمن ال يهوى الســـهرات الصاخبـــة. وتتميز 
مدينـــة مونتـــي كارلـــو والتي تعد مـــن أهم 
المدن في دولة موناكـــو بوجود أعداد كبيرة 
من النوادي، باإلضافة إلى الكازينو الشـــهير 
”لو غرانـــد“ المتميـــز والذي يعد من أشـــهر 
مواقـــع الجذب الســـياحي في اإلمـــارة، وهو 
يضم مسرح مونتي كارلو الكبير الذي يشمل 
بدوره دار األوبرا والباليـــه ومقر فرقة باليه 

دو موناكو.

ويعتبر هذا الكازينو من أشهر الكازينوهات 
فـــي العالم وفي التاريـــخ أيضا، حيث صّورت 
مشـــاهد عدة للكازينو ضمن عـــدد من األفالم 
الســـينمائية، وتصطـــف يوميا أمـــام بواباته 
العشـــرات من الســـيارات الفارهة التي تحمل 
أغلـــى وأفخم العالمـــات التجارية الشـــهيرة 
والتـــي يصل ثمنهـــا إلى مئـــات الماليين من 
الدوالرات، مما يجعـــل الكازينو محطة دائمة 
لدى الســـياح لمشـــاهدة أجمل السيارات في 

العالم.
ومن طرائف هـــذا الكازينو أن أحد زبائنه 
خســـر مليوني يورو في ليلـــة واحدة، فعلق 
مبتســـما ”ال حظ لـــي في ظلك هذا المســـاء، 
فربمـــا يحالفني الحظ في المـــرات القادمة“، 

هكذا قال قبل أن يغادر.
وتضم مدينة موناكو أفخم وأهّم المواقع 
والمنتجعات الضخمة الجاذبة للســـياح في 
العالـــم، وخاّصًة المواقع الترفيهّية، وإضافًة 
إلى ما تحتوي عليه من حياة ترفيهية مترفة 
أكسبتها شهرة واسعة فإننا نجد فيها سباقا 
يقام ســـنويا للفورموال وان، يعلن عنه ضمن 
جائزة مدينـــة موناكو الكبرى، وأيضا هنالك 
ســـباق رالي يشـــتهر فيها باسم رالي مونتي 
كارلو، ويأخذ هذا الســـباق شـــهرة واســـعة؛ 
إذ أّنـــه يأخـــذ المرتبة األولـــى عالميا ضمن 
ســـباقات الرالي التي تقام سنويا، ناهيك عن 
استضافة هذه المدينة لمباريات في المالكمة 
وبطوالت دولية لها، وأيضا نجد عّدة بطوالت 
تقـــام بها كمونتـــي كارلو للماســـترز وأيضا 
بطـــوالت أوروبّيـــة لجولـــة البوكـــر وغيرها 
الكثيـــر من البطـــوالت والمباريـــات وخاّصًة 

التي ُتقام لعروض األزياء وتجمع المشـــاهير 
مـــن عالم الغناء والســـينما ورجـــال األعمال 

المهتمين.
اعتمدت اإلدارة السياحية في اإلمارة على 
توفيـــر فنادق ومنتجعات فخمة تليق بنوعية 
من الزبائن والتي تدفع دون حســـاب من أجل 

الراحة واالستجمام الفاخر.
وتضـــم اإلمـــارة مجموعـــة رائعـــة مـــن 
الفنـــادق الفاخرة ذات األربع والخمس نجوم 
والتي تقدم خدماتها للزائرين بشـــكل يعكس 
الفخامة والبذخ. ومن أشهرها فنادقها فندق 
األرميتـــاج الـــذي يطل على صخـــرة موناكو 
ومرفأ اليخوت، ويعد من أفخم فنادق العالم، 
وفيـــه ســـبع شـــرفات وحدائـــق و278 غرفة 
وجناحـــا  وقـــد حاز جوائز أفضـــل فندق في 

أوروبا والعالم العديد من المرات.
ويكرس الفندق الـــذي يجمع بين األنماط 
الكالســـيكية والمعاصـــرة، أناقـــة الريفييرا 
الفرنســـية وفن الرفاهية والتسلية على مدار 
اليـــوم، ويتمتع بمدخل خـــاص إلى المنتجع 
الصحي األكثر جماًال في أوروبا ”تيرم مارينز 

مونتي كارلو“.
وتوجـــد العديد مـــن األماكن الســـياحية 
التي يســـتطيع الســـائح زيارتها عند السفر 
إلـــى موناكو من أجل الحصـــول على المتعة 
واالســـترخاء والتأمـــل في جمالهـــا. وتعتبر 
موناكو مدينة المـــاركات العالمية لذلك فهي 
تمثل وجهـــة أثرياء العالم للتســـوق الراقي 
إذ يوجد فيهـــا جميع المـــاركات والعالمات 
التجارية الفاخـــرة من ذلك هيرميس ولويس 

فيتون وإيف سان لوران.

تشـــهد زنجبـــار حاليـــا طفـــرة  } زنجبــار – 
ســـياحية بعد عقود طويلة من السبات بفضل 
إدراجها ضمن قائمة التـــراث العالمي التابع 
لمنظمـــة اليونســـكو. وتمتـــاز هـــذه الجزيرة 
االســـتوائية التي تقع قبالة الساحل الشرقي 
ألفريقيا بالشـــواطئ الرمليـــة الناعمة والمياه 

الفيروزية الرقراقة.
فمع غروب الشـــمس يجلس معظم السياح 
على الشـــواطئ الشهيرة أو شـــرفات الفنادق 
الجديـــدة لالســـتماع بلحظة غروب الشـــمس 
في مياه المحيط الهندي، ومع حلول المســـاء 
تصـــدح النغمات المتنافرة فـــي جميع أرجاء 
البلدة القديمة؛ حيث يسمع السياح موسيقى 
الـــراب الغربيـــة في بـــار ”تاتـــو“ المطل على 
البحـــر، باإلضافـــة إلـــى أصـــوات األجراس 
الصادرة مـــن المعابد الهنديـــة، بينما يرتفع 
صـــوت اآلذان مـــن المســـاجد القريبـــة يدعو 
الناس ألداء الصالة. وتشير هذه األجواء إلى 
تمتع جزيرة زنجبار بمزيج رائع بين األصالة 
والحداثـــة، وهو ما يميزها عن الجزر الفاخرة 

األخرى في المحيط الهندي.
وتقـــع جزيـــرة زنجبـــار على مســـافة 40 
كيلومترا من ســـواحل تنزانيـــا، وتتمتع هذه 
الجزيرة بحكم شبه ذاتي، وقد استقبلت خالل 
العام الماضي 300 ألف ســـائح، وعلى العكس 
مـــن موريشـــيوس وجـــزر المالديـــف تشـــهد 
زنجبـــار طفرة كبيـــرة في أعمـــال البناء على 
غـــرار ما يحدث في كوبا. وتعتبر هذه األعمال 
عالمة على عصر االنفتاح؛ حيث بدأ الســـباق 
بين المســـتثمرين لالســـتفادة من الفرص في 

الجزيرة.
وكانـــت جزيـــرة زنجبـــار، ذات األغلبيـــة 
المسلمة، خاضعة لسيطرة سلطنة عمان لمدة 

200 عـــام، إلـــى أن اتحدت مـــع تنزانيا بالقوة 
خـــالل عام 1964، وخالل تلـــك الفترة تم تأميم 
ثالثـــة أرباع المدينة القديمة، ولكن بدال من أن 

تسود العدالة ساد االنهيار والفساد.
وقد تم تأسيس البلدة القديمة في زنجبار، 
والتي تحمل اســـم ”ستون تاون“ منذ أكثر من 
1000 عام، وتندرج اليـــوم ضمن قائمة التراث 
اليونســـكو، ويمكن  العالمي التابـــع لمنظمة 
للســـياح االســـتمتاع بســـحر وروعة الحياة 
العصريـــة في زنجبـــار في شـــرفات الفنادق 
األســـطورية مثل ”إيمرســـون أون هورومزي“ 
والذي اســـتقبل في فتـــرات ســـابقة الرئيس 
األميركـــي األســـبق بيـــل كلينتـــون والممثل 

العالمي جوني ديب.
ويرجع ســـّر تســـمية البلـــدة القديمة في 
زنجبار باسم ســـتون تاون إلى كثرة المباني 
المشـــيدة من الحجر المرجانـــي والتي تضم 

أكثـــر من 2000 مـــن قصور الســـالطين العرب 
الســـابقين ومنـــازل التجار الهنـــود والمحال 
التجاريـــة، ويعـــود تاريخ إنشـــاء معظم هذه 

المباني إلى 100 أو 150 عاما.
وتعتبـــر البلـــدة القديمة بمثابـــة متحف 
وتشـــهد  بالحيـــاة،  نابـــض  ولكنـــه  مفتـــوح 
المدينـــة إقامـــة مهرجان ســـنوي فـــي الهواء 
الطلـــق ويســـتقطب أكثر مـــن 20 ألـــف زائر، 
وتزخر متاجر المدينـــة بإبداعات المصممين 
من الشـــباب والتي تحمـــل الموضة األفريقية 

العصرية.
وتســـعى زنجبـــار حاليـــا الرتـــداء ثـــوب 
الحداثـــة؛ حيـــث أدى التحســـن فـــي مجـــال 
السياحة والضغط من األمم المتحدة إلى هذه 
التغييـــرات الكبيرة، التي تشـــهدها الجزيرة؛ 
حيـــث هددت اليونســـكو خالل 2016 بســـحب 
تصنيف زنجبار من قائمتها بســـبب اإلهمال، 

وهنـــا قامت الســـلطات بتنظيف المســـاحات 
الخضراء العامة ألول مرة منذ سنوات.

وباإلضافـــة إلى ذلك، فقـــد تم تقديم طلبات 
تراخيص لعشرات الفنادق في البلدة القديمة؛ 
حيث يتولى المســـتثمرون من القطاع الخاص 
عملية تطويـــر المدينة التي عانت من الخمول 
لفتـــرة طويلة، ومع ذلك فقد أكد أحد المهندس 
المعمارييـــن وهـــو أبـــدول شـــريف أن الوقت 
قـــد فات إلنقـــاذ المـــوروث اإلنســـاني بالبلدة 
القديمة، وأشـــار إلى أن 85 بالمئـــة من البلدة 
القديمـــة قد ضاع بغير رجعـــة، عالوة على أن 
”بيت العجائب“ المهيب مغلق منذ فترة طويلة 

بسبب خطر تعرضه لالنهيار في أّي لحظة.
وانتقد مفتشـــو منظمة اليونســـكو إنشاء 
فنـــدق ”بارك حياة“ الجديد علـــى حافة البلدة 
القديمة، والـــذي أّدى إلى تدمير األفق بجزيرة 
زنجبـــار القديمة، ودعـــا الخبراء إلـــى تفكيك 
جزئـــي للمبني. وينبهـــر الكثير من الســـياح 
فـــي زنجبار بالثراء التاريخـــي الذي تتمتع به 
الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، ويفضل 
معظـــم الســـياح تقســـيم اإلجازة بيـــن البلدة 
القديمة والشـــواطئ الحالمة المنتشـــرة على 

الساحل الشمالي والشرقي من الجزيرة.
وقـــد ظلـــت زنجبار لفتـــرة طويلـــة وجهة 
للســـياح من الصفوة الذين يرغبون في قضاء 
عطلـــة مريحة كمـــا في ســـبا ”مريمبو“؛ حيث 
شـــهدت صاحبة المنتجع الصحي شـــتيفاني 
شـــويتز التحول في زنجبار وعاشت بها ألكثر 
مـــن 15 عاما، وأشـــارت إلى أنه مـــن المحتمل 
خالل عشرة أعوام أن تخلو البلدة القديمة من 
الســـكان المحليين، غيـــر أن الصحافي فريدي 
حامد يرى بأن الجزيرة ستشـــهد تعايشا بين 

السكان والسياح في سالم وأمان.

تعتبر إمارة موناكو عنوانا للغنى والبذخ، 
مدينة تحــــــب األثرياء فجهزت لهم الفنادق 
والمنتجعات الفخمة إضافة إلى ما تمتاز 
به مــــــن مناخ وموقع  جغرافي يميزها عن 
بقية المدن الســــــياحية التي تجاورها في 
فرنسا وسويســــــرا وإيطاليا، فتميزها من 
حيث الموقع والفخامة يجعل السائح يلوذ 
بســــــحر اإلمارة ولو مرة واحدة في حياته 
ألن المتعة مضمونة ســــــواء كان السائح 

وحيدا أم صحبة عائلته.

روما تمنع السياح من 

النزول في نافورة تريفي

فرنسا تتوقع 

ارتفاع عدد السياح

عمان تطلق 

التأشيرة اإللكترونية

استئناف الطيران 

الروسي إلى مصر

} أكد نائب وزير النقل الروســـي فاليري 
أوكولـــوف أن بالده تكثـــف االتصاالت مع 
مصر بشـــأن اســـتئناف الرحالت الجوية 

بين البلدين. 
وقـــال "في الســـنوات األخيـــرة كثفنا 
التعاون واالتصاالت مع الجانب المصري، 
وهذا مرتبط باقتراب الموســـم السياحي 
فـــي مصـــر". مضيفا "نحن مـــن جانبنا لم 
نعد النظر في مشـــروع االتفاق الحكومي 
الدولي بين موســـكو والقاهرة بشأن أمن 

الطيران.

} أبدى زوار نافورة تريفي الشـــهيرة في 
روما التزاما بقرار جديد يمنع السائحين 
من النزول في حوض النافورة التي تمثل 

معلما تاريخيا يعود لمئات السنين. 
ودفـــع غضـــب عام مـــن الســـلوكيات 
الســـيئة لـــزوار المناطق الســـياحية في 
العاصمـــة اإليطاليـــة رئيـــس بلدية روما 
إلصـــدار قرار في يونيـــو الماضي يقضي 
بتغريم أّي شـــخص يمشي داخل النوافير 
أو يقـــف علـــى حوافها بمبلـــغ يصل إلى 
240 يـــورو. واقترح وزير الثقافة اإليطالي 
أن يجـــري تحديـــد عدد الـــزوار في بعض 
المواقـــع األثرية في إيطاليـــا بما في ذلك 
المناطـــق التاريخيـــة في وســـط عدد من 

المدن ومنها روما.

} ســـجل قطـــاع الســـياحة في فرنســـا 
انتعاشـــا ملحوظا فـــي 2017 إذ يمكن أن 
تســـتقبل البالد هذا العام ما يقارب الـ90 
مليون ســـائح وهـــو رقم يفـــوق األعداد 
اعتبـــرت  والتـــي   2015 فـــي  المســـجلة 

تاريخية. 
واستقبلت باريس لوحدها في األشهر 
األربعـــة األولـــى مـــن العـــام الحالي 4.8 
ماليين مسافر، ما يعني زيادة 4.1 بالمئة 
مقارنة مـــع 2016. وقدر وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي  أن فرنســـا يمكن أن تستقبل 

هذا العام ما بين 88 و89 مليون سائح.

} أطلقت ســـلطنة عمـــان األربعاء خدمة 
التأشـــيرة اإللكترونية لتسهيل احلصول 
على التأشيرات الســـياحية وجذب مزيد 

من الزوار واملستثمرين. 
وقالت وزارة الســـياحة العمانية في 
بيان إن املرحلة األولى من اخلدمة تشمل 
تأشيرات سياحية ملواطني 67 بلدا، فضال 
عـــن املقيمني فـــي دول مجلـــس التعاون 
اخلليجي العاملني في 116 مهنة. ويحتاج 
الزوار فقط إلى ملء منوذج التأشيرة عبر 
اإلنترنت وإرفاق الوثائـــق الالزمة ودفع 

رسوم الطلب عن طريق بطاقة االئتمان.

أخبار سياحية

فردوس الليل والنهار

سياحة بثوب الحداثة

طقس موناكو اللطيف يمثل 

سببا من األسباب التي جعلت منها 

وجهة سياحية مطلوبة، ذلك أن 

الشتاء معتدل مع متوسط حرارة 

يقدر بـ8 درجات مئوية كما أن 

درجة الحرارة في الصيف ال تتعدى 

الـ26 درجة



}  لندن – بدأ مفهوم المدن الذكية يظهر بشكل 
كبير وســـط عالم يتزايد اعتماده على التقنية 
وتتســـارع فيه وتيرة االبتكارات ويلعب فيه 
الـــذكاء االصطناعـــي دورا كبيـــرا وفعاال في 

العديد من المجاالت.
وأخذت المالمح األولى للمدن المستقبلية 
تتشـــكل بفضل اختراع العديـــد من التقنيات 
وعلى رأســـها االســـتخدام المكثف لإلضاءة 
آل أي دي في السنوات األخيرة، وهي لمبات 
مـــزودة بأنظمـــة تســـاهم في حمايـــة البيئة 
وتقلل معدل اســـتهالك الكهربـــاء لذلك يرّجح 
أن تكون متاحة بشـــكل كبير وأكثر تطورا في 

المستقبل القريب.
كما يرجح أن يزيد معدل انتشار األسطح 
المـــزودة بألواح شمســـية بوصفها تســـاعد 
على توليد الطاقـــة الكهربائية الالزمة إلنارة 
المنـــازل وتشـــغيل كل األجهـــزة المختلفـــة 

بداخلها.
ونظرا لتزويد الهواتف المحمولة بالكثير 
مـــن التطبيقـــات أصبحت هـــذه البرمجيات 
قابلة الســـتخدامها في التحكم في الســـيارة 
عن بعـــد أو لمعرفة أماكن الجراجات القريبة 

أو حتى لحجز أحدها لركن السيارة وهكذا.
ومـــن المنتظـــر أن تكـــون المســـاعدات 
الشـــخصية التـــي تعمل عبر تقنيـــات الذكاء 
االصطناعي بمثابة المصباح الســـحري ألي 
مستخدم حيث ســـتوفر له كل ما يحتاج إليه 

وبكل بساطة ودون بذل أّي مجهود نهائيا.
وتزايـــد الحديث في الفتـــرة األخيرة عن 
توظيـــف الذكاء االصطناعي فـــي خدمة كبار 
الســـن، إذ عندمـــا يتقدم اإلنســـان في العمر 
توجـــد تفاصيل صغيرة يومية معتادة تجعل 
الحيـــاة أكثر صعوبـــة مثل النوافـــذ التي ال 
تنزلق مصاريعها بسهولة فيصعب فتحها أو 
الستائر الثقيلة التي تفقد من يحاول فتحها 

أعصابه أو الجلوس لمدة طويلة وحيدا.
وظهرت، مؤخرا، حلول فعلية للتغلب على 
هذه النوعية من المشـــكالت من خالل ابتكار 
منـــازل ذكيـــة، وهي نـــوع مـــن التكنولوجية 
المتطورة تســـعى لجعل الحياة أكثر سهولة، 
وتوفـــر مزيـــدا مـــن الراحة واألمـــان خاصة 
ألشـــخاص مـــن فئة عمريـــة معينـــة يجدون 

صعوبة كبيرة في استخدام الهاتف النقال.
وأكـــدت أورســـوال جيشـــمان المتحدثـــة 
باســـم الجمعية األلمانية لصناعة األثاث أن 

”األشـــخاص كبار الســـن هذه األيـــام يمثلون 
فئـــة مـــن الناس لديهـــم خبرات اســـتهالكية 
تحكمها قيـــم ومعارف معينـــة، لدرجة أنه ال 
يمكن خداعهم بســـهولة“، مضيفـــة أن ”هذه 
التكنولوجيـــا يمكـــن أن تمنحهـــم المزيد من 

األمان والراحة“.
وأوضح فالكو فيدليت مدير قطاع المنازل 
الذكيـــة بشـــركة إلكتـــرو بلس قائـــال ”ولهذا 
يســـعى هذا القطاع للترويج البتكاراته رافعا 
شـــعار توفير الحلـــول المســـاعدة لتفاصيل 
األشـــخاص  بالنســـبة إلى  الحيـــاة اليومية 
المتقدميـــن في الســـن أو الذيـــن يعانون من 
مشكالت جســـمانية ولم يسبق لهم استخدام 

أّي هواتف ذكية من قبل“.
لهذه  الكالســـيكية  االبتـــكارات  وتشـــمل 
التكنولوجيـــا الموجهة للمنازل  النوعية من 
الذكية على سبيل المثال منظومة أتوماتيكية 
لفتح وغلـــق النوافذ وأنظمـــة تدفئة مركزية 
قابلة للبرمجة، باإلضافة إلى أجهزة كهربائية 
مثل البوتاغاز والغســـالة التي يمكن التحكم 
فيهـــا عن بعـــد عن طريـــق الهواتـــف الذكية 
أو الكمبيوتـــر اللوحـــي أو حتـــى الكمبيوتر 

العادي.
أما العرض المتطـــور الذي يقدمه المنزل 
الذكي فيتســـع ألكثر من ذلك حيـــث نجد فيه 
مقاعـــد كهربائية يمكن ضبطهـــا في أكثر من 
موضـــع، باإلضافة إلى تزويدها بزر كهربائي 

لطلب النجدة في حاالت الطوارئ.
إلـــى  ”بالنســـبة  جيشـــمان  وأضافـــت 
األشـــخاص الكبار في الســـن يمثـــل عنصر 
األمان أمـــرا جوهريا“، مشـــيرة إلى أنه لهذا 
الســـبب تـــم تزويد المنـــازل الذكيـــة بأنظمة 

حمايـــة ضد الســـرقة مـــن خالل حساســـات 
ترصـــد أدنـــى حركـــة غريبـــة، باإلضافة إلى 
كاميـــرات مراقبة عند مداخل ومخارج البيت. 
كما تنذر الحساسات إذا ما غادر أحد المنزل 
وترك النوافذ مفتوحة. تضاف إلى ذلك أنظمة 
التحكم فـــي اإلضـــاءة بالمنزل مما يســـاعد 
علـــى التنقـــل بين أرجائـــه بســـهولة وأمان. 
فعلى ســـبيل المثال األنوار األتوماتيكية في 
الدهاليز تضيء تلقائيـــا كلما ظهر بها أحد. 
أمـــا األشـــخاص الذين يعانون مـــن صعوبة 
الحركـــة أو يســـتخدمون دعامـــات أو مقاعد 
مدولبة فإنه ســـيكون من حســـن حظهم عدم 

االضطرار مطلقا لضغط قابس النور.
وقالت جيشـــمان إن ”هناك أيضا خزانات 
ثياب تضاء مـــن الداخل كلما فتحت أبوابها، 
وهـــو أمل مفيـــد جدا، خاصة أنـــه مع التقدم 
في العمـــر وضعف اإلبصار ال يكون بوســـع 
الشـــخص تمييز محتويات الخزانة بصورة 
جيدة مثل السابق“، مؤكدة أن هذه التفاصيل 
تســـاعد كبار الســـن علـــى مواصلـــة الحياة 

بصورة طبيعية بالمنزل ألطول فترة ممكنة.
وتابعـــت ”بالتأكيـــد هـــذه النوعيـــة من 
التكنولوجيـــا وابتكاراتها ليســـت لها حدود 
على اإلطـــالق. فعلى ســـبيل المثـــال لرعاية 
األشـــخاص الذين يعانون خرف الشيخوخة 
هنـــاك أنظمة تحكـــم ومتابعة تتيـــح عن بعد 
معرفة في أّي مكان يتواجدون بالمنزل طوال 
الوقت. كما توجد مرايا مزودة بشاشات تذّكر 

بموعد تناول الدواء.
وأوضح الخبير الفنـــي برند دخرت ”كما 
تزود األرضيات بحساسات تنبئ إذا كان ثمة 
شخص يســـير ســـيقع أو وقع على األرض“، 

مؤكدا أنه في المســـتقبل سيكون من الممكن 
وضع شاشـــة مونيتور بكافـــة زوايا المنزل 
يتـــم التحكم فيها عن بعد، بحيث يمكن تقديم 
المســـاعدة التي يحتاجها كل شخص بمنزله 

وفقا لحالته الصحية“.
وقال ينز ي فيشـــمان مـــن جمعية صناعة 
األدوات الصحيـــة حول موضوع آخر شـــائك 
يتعلق بمنظومة الحمامات واألدوات الصحية 
الخاصة التي يحتاجها كبار السن إن ”لدينا 
مباول ومقاعد حمام يمكن ضبط وضعها على 
ارتفاعات متباينة بحسب الحاجة، باإلضافة 
إلـــى صنابير حمامات متحركة تســـاعد على 
إنجـــاز عمليـــة النظافـــة على الوجـــه األمثل 
بالنســـبة إلى األشـــخاص الذيـــن يتحركون 

بصعوبة ألسباب مختلفة“.
وأضاف ”في إطار عملية إدخال تعديالت 
على نظام المنزل لضبطه بحيث يكون مجهزا 
إلقامة أشـــخاص كبار في السن، يمكن تركيب 
مفتـــاح عمومـــي بجانب بـــاب المدخل لغلق 

جميع األجهزة عند المغادرة“.
وأكدت جيشمان أنه األمر ال يتطلب إجراء 
الكثيـــر من التعديـــالت على المنـــزل العادي 
لتحويلـــه إلى منـــزل ذكي، حيـــث أصبح من 
الممكـــن تزويد هذه البيـــوت بروبوتات تقوم 
بجز العشب أو إزالة األتربة بواسطة المكنسة 
الكهربائيـــة، واالعتمـــاد عليها فـــي مزيد من 
األعباء المنزلية يوما بعد يوم. باإلضافة إلى 
أن كثيرا من قطع األثاث اآلن أصبحت تصمم 
بتكنولوجيـــا ذكية للقيـــام بوظائف متعددة، 
مثل األسّرة المزّودة بأجهزة كهربائية تساعد 
النائـــم على االســـتيقاظ، وتقول بالخصوص 

”بالنسبة إلّي هذا أيضا منزل ذكي“.
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دخول التكنولوجيا حياة البشر يؤسس لمدن ذكية
المنزل الذكي.. حل عملي بسيط مبرمج لمساعدة كبار السن

تكنولوجيا

قطع األثاث متعددة الوظائف

مدن المستقبل بدأت تتشكل بفضل ظهور 
العديد مــــــن االختراعــــــات الجديدة التي 
ســــــهلت حياة البشر وســــــاهمت في حل 
العديد من مشكالتهم التقليدية كاالزدحام 
ــــــر منازل ذكية  واإلضــــــاءة، حيث تم تطوي
مبرمجة على خدمة متســــــاكنيها ومزودة 

بقطع أثاث ذكية.

} طورت شـــركة أوريغامي البـــز خاتما ذكيا 
قادرا علـــى تحويـــل إصبع المســـتخدم إلى 
هاتـــف يتيح له إجـــراء المكالمـــات الهاتفية 
واســـتقبال اإلشـــعارات، إضافـــة إلـــى مزايا 

أخرى. 
وقالـــت الشـــركة الصينيـــة الناشـــئة إن 
الخاتم الذكي الذي تطلق عليه اســـم ”أوري“ 
م به  ويأتي تحت شعار ”الخاتم الذكي الُمتحكَّ
بصوتك“، يوفر للمســـتخدم إمكانية السماع 
والحديث من خالل اإلصبع مع لمســـة لألذن، 
كما يوفر على نحو عصري إجراء المكالمات 
وإرسال الرسائل باستخدام األوامر الصوتية 

فقط.
أما عن التقنية التي يســـتخدمها الخاتم 
الذكـــي فقد أوضحت الشـــركة أنه يســـتخدم 
خاصيـــة توصيل الصوت عـــن طريق العظام 

لنقل الصوت من خالل اإلصبع إلى األذن، 
وشددت على مسألة أنه ال أحد 

غير المستخدم 
يستطيع سماع 

المكالمات.

} أعلنـــت شـــركة هـــواوي الصينيـــة، التي 
تعتبر ثالـــث أكبر بائع للهواتـــف الذكية في 
العالم عن طريق الشـــحن، أن مجموعة أعمال 
المستهلكين شهدت نموا في المبيعات خالل 
األشـــهر الســـتة األولى المنتهيـــة في يونيو 
الماضـــي بنســـبة 36.2 بالمئة على أســـاس 
سنوي. وارتفعت شـــحناتها للهواتف الذكية 
بنسبة 20.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل 

إلى 73.01 مليون هاتف.
وأشـــار تقرير صـــادر عن شـــركة أبحاث 
الســـوق جارتنر فـــي مايو الماضـــي إلى أن 
هـــواوي تمتلك نحـــو 9 بالمئة مـــن الحصة 
الســـوقية العالمية للربـــع األول من عام 2017 
لتحـــل فـــي المركز 
وراء  الثالـــث 
نغ  مسو سا

وأبل.

} كشـــفت شـــركة إل جي عـــن هاتفها الذكي 
”كيـــو 8“ الجديـــد والمزود بشاشـــتين، حيث 
توجد شاشـــة أعلى الجانب األمامي مشـــغلة 
  x160 1040باســـتمرار وتعمـــل بدقة وضـــوح
بيكســـل في حين أن الشاشة الرئيسية قياس 
5.2 بوصـــة تعمل بدقة 2560x 1440 بيكســـل، 

وذلك على غرار هاتف ”إل جي في 20“.
وتعمـــل الكاميرا األماميـــة في هاتف ”إل 
الجديد بدقـــة 5 ميغابيكســـل  جـــي كيـــو 8“ 
وتمتـــاز بزاويـــة 120 درجـــة، أمـــا الكاميرا 
الرئيســـية المزدوجة علـــى الجانب الخلفي 

للجهاز فتعمل بدقة 8 و16 ميغابيكسل.
ويمتاز الجهـــاز الجديد بخاصية مقاومة 
الماء واألتربة حســـب معيـــار أي بي 67، وال 
يزيـــد وزن الهاتف عـــن 146 غرامـــا، ويزخر 
ببطارية غير قابلة لالســـتبدال بســـعة 3000 
مللي أمبير/ســـاعة، ويعتمـــد هاتف إل جي 

نظام  على  الجديد 
أندرويد 7  تشغيل 

(نوجا).
ولم تفصح 

الشركة الكورية 
الجنوبية عن أّي 

تفاصيل بشأن 
موعد طرح 

هاتفها الذكي 
الجديد في 

أسواق المنطقة 
العربية أو 

أسعاره 
المتوقعة.

} اختراع كبســـولة تمنـــع الهاتف الذكي من 
االنفجـــار أو التجمد نهائيـــا صممت لحماية 
الهواتـــف من ارتفـــاع درجات الحـــرارة عند 
تعرضها ألشـــعة الشمس القوية أو السخونة 

العالية أو البرودة الشديدة.
وتعـــد هـــذه الكبســـولة أول غطـــاء واق 
للهواتـــف الذكية الذي يحـــول دون انفجارها 
بسبب ارتفاع درجة حرارتها أو توقف عملها 

في ظل البرودة الشديدة.
الشـــمس  أشـــعة  أن  المعـــروف  ومـــن 
المباشـــرة تلحق أضرارا خطيـــرة بالهواتف 
الذكيـــة، حيـــث تتلف البطاريات والشاشـــات 

واألجـــزاء البالســـتيكية 
الداخلية.  واإللكترونية 
لـــذا ابتكـــرت شـــركة 

هـــذه  أميركيـــة 
المستوحاة  الكبسولة 
مـــن تكنولوجيـــا بدلة 
وبحســـب  الفضـــاء. 
الشـــركة فإن الكبسولة 
أيضـــا تحمـــي الهاتف 
عنـــد تعرضه النخفاض 
شديد في درجة الحرارة.

وا بطاريات
ية
.
ة

حاة 
بدلة 
ســـب 
بسولة 
الهاتف 
النخفاض 
الحرارة. ة

شددت على مسألة أنه ال أحد
ر المستخدم 
ستطيع سماع 

مكالمات.
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} أكـــد أليكســـي أبرامـــوف املســـؤول عن 
هيئة الرقابة واملعايير الروسية أن العلماء 
الروس استطاعوا تطوير ساعة بصرية قد 

تكود األكثر دقة في العالم.
ووفقا ملوقع نوفوســـتي الروســـي قال 
أبراموف ”متّكـــن العلماء التابعون للمعهد 
الوطني الروســـي للمترولوجيا من تطوير 
ســـاعة بصرية معقدة تعتمد على التقنيات 
الذرية وتتمتع مبواصفـــات جتعلها تعمل 
بقـــدر عال جدا مـــن الدقة واالســـتقرار، ما 
قد يرّشـــحها لتكون أدق ســـاعة في العالم، 
باإلضافـــة إلـــى أنه متكن االســـتفادة منها 
في العديد من املجـــاالت العلمية والتقنية، 
واســـتعمالها مســـتقبال في املركبات ذاتية 

القيادة“.

} كشـــفت شـــركة لينوفـــو الصينيـــة عما 
وصفته بأنه أول كمبيوتر لوحي في العالم 

مزود بشاشة قابلة للطي بصورة كاملة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية 
عرضت الشـــركة الكمبيوتر اجلديد فوليو 
الـــذي أكدت أنه لـــم يتم إنتاجـــه بعد وأنه 

مازال لم يتخط بعد مرحلة التصميم.
وميكـــن للكمبيوتر اللوحـــي أن يتحول 
مـــن جهاز بشاشـــة ملســـية مســـاحتها 7.8 
بوصـــة إلى هاتف ذكي بشاشـــة قياســـها 
5.5 بوصـــة فقط. ويظهـــر الفيديو اخلاص 
بعرض اجلهاز كيف أن شاشته قابلة للطي 

بصورة كاملـــة وتعمل كحاســـب لوحي 
وهاتف ذكي في آن واحد.

ولـــم تكشـــف الشـــركة عـــن التوقيت 
املتوقع لطرح فوليو جتاريا للجمهور.

صورة + خبر

} قالت شـــركة أبل األميركيـــة مؤخرا إنها 
أوقفت أجهزة آيباد شـــفل وآيباد نانو بعد 

12 عاما على إطالق القارئني املوسيقيني.
ويأتـــي اإليقـــاف بعـــد قيـــام الشـــركة 
بتحديث تشكيلة آيباد اخلاصة بها ليتبقى 
فقط منوذجان من أجهزة آيباد تاتش ضمن 
املتجر. وكانت أبـــل طرحت آيباد ألول مرة 
عام 2005 والقى حينها شعبية واسعة، كما 
باعت الشـــركة 2.6 مليـــون جهاز مع حلول 
شـــهر أكتوبـــر 2014 وهي آخـــر إحصائية 

صادرة عنها.
وتشير تقديرات احملللني إلى أن الشركة 
باعت حوالـــي مليون جهاز آيبـــاد كل ربع 
ســـنة في عـــام 2017 مقارنة مـــع 40 إلى 50 

مليون جهاز آيفون خالل نفس الفترات.

} تستعد الصني الستخدام أنظمة كاميرات 
املراقبـــة وخاصيـــة التعرف علـــى الوجوه 

للتنبؤ باجلرائم ومنع حدوثها. 
وبحســـب صحيفة فايننشال تاميز فإن 
الشرطة تتعاون مع شـــركات التكنولوجيا 
لتطوير أنظمـــة الـــذكاء االصطناعي التي 
ميكنهـــا حتليـــل بيانـــات حـــركات األفراد 
وسلوكهم ّمما سيساعد على تقييم احتمال 
وقـــوع جرميـــة واعتقال املشـــتبه بهم قبل 

ارتكاب اجلرائم.
وقـــال لـــي منـــغ نائـــب وزيـــر العلوم 
والتكنولوجيـــا فـــي الصـــني ”إذا متكّنـــا 
من اســـتخدام أنظمتنـــا الذكيـــة وقدراتنا 
أن  ميكننـــا  جيـــد،  بشـــكل  التكنولوجيـــة 
نكتشـــف مســـبقا األشـــخاص الذيـــن قـــد 

يصبحون إرهابيني في املستقبل“.

علماء روس يبتكرون
 أدق ساعة في العالم

الذكاء االصطناعي 
لمحاصرة المجرمين

أبل تستغني
 عن أجهزة آيباد

لينوفو تطرح أول 
كمبيوتر قابل للطي

المنازل الذكية يمكنها متابعة 
الذين يعانون خرف الشيخوخة 

عن بعد، كما توجد مرايا في كل 
ركن مزودة بشاشات تذكر بموعد 

تناول الدواء 



} برلــني – ركوب الدراجات من األنشطة التي 
تزيد كفاءة العضالت والقلب والدماغ وتجدد 
طاقتهـــا في اآلن نفســـه. وقد أظهرت دراســـة 
ألمانيـــة حديثة أن ممارســـة الرياضة البدنية 
بانتظام ال ســـيما ركـــوب الدراجات ال تقي من 
الضعف اإلدراكي وخرف الشـــيخوخة فقط بل 

تحمي خاليا الدماغ العصبية من التلف.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة غوته في 
مدينة فرانكفورت األلمانية ونشـــروا نتائجها 
ســـايكايتري  ترانزنايشـــيونال  دوريـــة  فـــي 
العلميـــة. ولمعرفة التأثير اإليجابي للنشـــاط 
البدنـــي علـــى المـــخ، فحـــص فريـــق البحث 
أدمغة 60 شخًصا تتراوح أعمارهم بين 65 و85 

عاًما.
وقّيم الباحثون أداء المشـــاركين من حيث 
الحركـــة وصحـــة القلـــب واألداء المعرفـــي، 
واســـتخدموا التصوير بالرنين المغناطيسي 
والرنين المغناطيســـي الطيفي لقياس هيكل 

الدماغ.

وبعـــد هـــذا الفحـــص قـــام المشـــاركون 
بممارسة رياضة ركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة 
في المتوســـط، 3 مرات أسبوعًيا على مدى 12 

أسبوًعا.
وبعد نهايـــة البرنامج فحـــص الباحثون 
أدمغة المشـــاركين لمعرفـــة التأثير اإليجابي 

للرياضة. 
وأوضحـــت خبيـــرة رياضيـــة ألمانية أن 
ركوب الدراجات يندرج ضمن أكثر الرياضات 
صحيـــة والتي ُيمكن االســـتفادة مـــن آثارها 
اإليجابيـــة بســـهولة ويســـر شـــريطة أن يتم 

اختيار الدراجة المناسبة.
وقالـــت بيتينا تسيبولســـكي -مـــن نادي 
الدراجات األلماني العام بمدينة كولونيا- إنه 
”علـــى عكس التماريـــن التي تســـتلزم الذهاب 
إلى صالة اللياقة البدنية أو النادي الرياضي 
يمتاز ركـــوب الدراجات بكونه نشـــاطًا بدنيًا 
ُيمكـــن إدراجه ضمن مهـــام الحيـــاة اليومية 

بمنتهى السهولة“.
وأضافت أنه ُيمكن للجســـم االستفادة من 
ركوب الدراجات ولو لعشـــر دقائق فقط، ولكن 
تزداد بالطبع فاعليـــة هذه الرياضة وتأثيرها 
على اللياقة البدنية للجسم بدًءا من ممارستها 

لمدة نصف ساعة فأكثر.
ووجـــد الباحثـــون أن ممارســـة الرياضة 
البدنيـــة العادية لم تعزز اللياقـــة البدنية ولم 
تـــزد من كفـــاءة القلب فقط بـــل كان لها تأثير 

إيجابي على أدمغة المشـــاركين عبر تحسين 
األداء المعرفي وهيكل الدماغ.

يمّد ركوب الدراجة الهوائية القلب بمنافع 
صحيـــة ال متناهيـــة إذ يســـاهم فـــي حدوث 
االنخفـــاض التدريجـــي لنبضـــات القلب عند 

الراحة. وتشـــكل هذه الرياضة أداة أساســـية 
للحصـــول علـــى قلب رياضـــي قوامـــه القوة 
واالتـــزان، إذ أن 10 أميال من ممارســـة ركوب 
الدراجـــة الهوائية تخفـــض حوالي 50 بالمئة 

من خطر احتشاء عضلة القلب.

إلى جانب ذلك تعتبر تلك الهواية أساسية 
للتخلص من التوتـــر والقلق اللذين يتكبدهما 
الجسم طوال اليوم. أما للمرأة الحامل فيعتبر 
ركوب الدراجة الهوائية رياضة مفيدة شـــرط 
عدم اإلفراط في ممارستها كي ال تسبب مشاكل 
لجنينها لذا ينصح بممارســـة تلـــك الرياضة 

مرة في األسبوع.
ووجد الباحثون أيًضا أن النشـــاط البدني 
أّدى إلـــى الحّد من فقدان الخاليا العصبية في 
المخ، وهي حالة تحدث عادة كمقدمة لإلصابة 

بمرض الزهايمر.
وكشفت دراسة سابقة أن ممارسة النشاط 
البدني المنتظم، وعلى رأسه المشي صباًحا، 
يمكن أن يســـاهم بشكل كبير في عالج أمراض 
الخرف التـــي تحدث لكبار الســـن مثل مرض 

الزهايمر.
وتنصح منظمـــة الصحة العالمية األطفال 
الرياضيـــة  التماريـــن  بممارســـة  والشـــباب 
لمدة ســـاعة على األقل يومًيـــا، باإلضافة إلى 
تخصيص الجـــزء األكبر من النشـــاط البدني 
اليومـــي لأللعـــاب التـــي تتم ممارســـتها في 

الهواء الطلق.
وأضافـــت المنظمة أن ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي تســـاعد الشـــباب على نمـــو العظام 
والعضـــالت والمفاصـــل والقلـــب والرئتيـــن 
بطريقـــة صحيـــة باإلضافة إلـــى الحفاظ على 

وزن مثالي للجسم.

} واشنطن – يقول باحثون إن ممارسة بعض 
الرياضات مثل كرة القدم والمصارعة والعدو 
لمســــافات طويلة قد تزيد مــــن خطر اإلصابة 

بالتهاب مفصل الركبة.
وقال جيفري ب. دريبان من مركز توفتس 
الطبي في بوسطن لرويترز هيلث عبر البريد 
اإللكترونــــي ”رغم أن الرياضــــي العادي ليس 
معّرضا لخطر اإلصابة بالتهاب مفصل الركبة 
إال أن بعــــض الرياضيين قــــد يكونون عرضة 
بشكل أكبر لإلصابة به في مرحلة متقدمة من 
العمر خاصــــة من العبي كرة القــــدم وعدائي 
المســــافات الطويلة والرّباعين والمصارعين 

في المنافسات الرياضية الكبيرة“.
لكن ما يبعث على الطمأنينة هو أنه حتى 
في هــــذه الرياضات عاليــــة المخاطر أقل من 
واحد من كل عشرة رياضيين سابقين يصاب 
بالتهاب مفصل الركبــــة. وأكثر من 40 بالمئة 
من الناس يصابون بالتهاب مفصل الركبة في 
مرحلــــة عمرية ما خاصة إذا كان لديهم تاريخ 
مــــن اإلصابة في الركبــــة أو كانوا يعانون من 
البدانة. وكتب الباحثــــون في عدد يونيو من 
دوريــــة ”جورنال أوف اثليتيــــك ترينينغ“ إنه 
لــــم يتضح بعــــد ما إذا كانت ممارســــة بعض 
الرياضــــات تزيد من خطــــر اإلصابة بالتهاب 

مفصل الركبة.
وقــــام فريــــق دريبــــان البحثــــي بمراجعة 
وتحليل 17 دراســــة سابقة تناولت الّصلة بين 
رياضــــات معينة وإمكانيــــة اإلصابة بالتهاب 

مفصل الركبة.
وفي اإلجمالي لم تختلف معدالت 

اإلصابة بالمرض بشكل كبير 
بين ممارسي الرياضة وغير 

ممارسيها. ومن بين من يمارسون 
الرياضة أصيب 7.7 

بالمئة ممن 
خضعوا 

للدراسات 
بالتهاب مفصل 

الركبة ومن بين من ال يمارسون 
الرياضة كانت النسبة 7.3 بالمئة.

بعــــض  فــــي  المشــــاركة  لكــــن 
الرياضــــات ارتبطــــت بزيــــادة فرصة 

اإلصابــــة بالتهاب مفصــــل الركبة فقد 
زادت نســــبة اإلصابة بين من يمارســــون 

العــــدو لمســــافات طويلة وكرة القــــدم ورفع 
األثقــــال والمصارعة فــــي البطوالت الكبرى 
بمــــا بين ثــــالث إلى ســــبع مــــرات عمن ال 

يمارسون هذه الرياضات.
وقال دريبان ”من المهم اإلشــــارة إلى 
أن معظم هــــذه الرياضــــات تنطوي على 

مخاطر إصابة كبيــــرة كما أن بها تحميال 
كبيــــرا على مفصــــل الركبة.. على ســــبيل 
المثــــال يعرض العــــداؤون في منافســــات 
الماراثــــون األولمبية مفاصلهــــم إلى أميال 
أكثر بكثير كل أســــبوع عن العداء العادي، 

وكذلك الرباعون في المنافســــات الكبيرة 
يعرضــــون مفاصلهم إلــــى ضغط أكبر 

بكثيــــر خــــالل األدوار المتتالية في 

المنافســــات عن الرباع العادي في صالة رفع 
األثقال. هــــؤالء الرياضيون الذين يشــــاركون 
في البطــــوالت الكبيــــرة فريدون مــــن نوعهم 
وقد يشــــرعون في المنافســــة في سن صغيرة 
ويشــــاركون فــــي بطــــوالت لســــنوات كثيــــرة 
ولســــاعات طويلة كل عام كما أن من المرجح 
أن يشــــاركوا في المنافســــات وهم يشــــعرون 
بألــــم أو يتعجلــــون العــــودة للبطــــوالت بعد 

اإلصابات“.
ولكــــن كانت هناك بعــــض المخاطر أيضا 
بين مــــن يمارســــون الرياضة على مســــتوى 
أقل مــــن البطوالت فعلى ســــبيل المثال كانت 
نسبة اإلصابة بالتهاب مفصل الركبة بين من 
يمارســــون كرة القدم في المــــدارس الثانوية 
أعلى تســــع مرات عّمن ال يمارســــونها. ولكن 
مــــن ناحية أخرى فإن المنافســــة في بطوالت 
كبرى لكرة السلة والمالكمة والرماية وألعاب 
الميــــدان والمضمــــار ال ترتبــــط فيمــــا يبدو 

باإلصابة بالتهاب مفصل الركبة.
وقال دريبان ”النشــــاط البدني أمر يوصى 
مضيفا أن من يريدون  به لألطفال والبالغين“ 
المزايــــا الصحيــــة للمشــــاركة فــــي الرياضة 
يشــــعرون بقلــــق اإلصابــــة بالتهــــاب مفصل 
الركبة وعليهــــم اختيار رياضــــات ال تنطوي 
على احتــــكاك إذ تتراجع بها نســــبة اإلصابة 

مثل السباحة وركوب الدراجات.
وتابع قائال ”بالنســــبة إلى من يمارسون 
رياضــــات مثــــل كرة القــــدم حيــــث اإلصابات 
شــــائعة من المهــــم أن يشــــجعوا فرقهم على 
إدخــــال برامج الوقايــــة مــــن اإلصابة ضمن 
برامجهــــم التدريبيــــة. البرامج هذه التي 
بين  مدتها  تتراوح 
10 و15 دقيقة قادرة 
الحمايــــة  علــــى 
بالمئــــة  مــــن 40 
اإلصابــــات،  مــــن 
على  يســــاعد  مما 
الرياضي  على  اإلبقاء 
فرصــــة  مــــن  ويقلــــل  نشــــطا 
تعرضــــه إلصابــــات المفاصل 

على المدى البعيد“.
الرياضــــات  بيــــن  ومــــن 
الخطورة  وعاليــــة  المجهدة 
أيضــــا نجــــد كــــرة القــــدم 
فمع  األميركيــــة، 
االستعداد النطالق 
موســــم جديــــد 
الــــدوري  مــــن 
الوطنــــي لكرة 
القدم األميركية 
إل)،  أف  (إن 
الذين  الباحثــــون  وجد 
يدرســــون أدمغة العبيــــن متوفين أن 99 
بالمئة مــــن العينــــات أظهــــرت عالمات 
أمراض تنكســــية يعتقد أنهــــا ناجمة عن 

ضربات متكررة للرأس.
ووجــــد الباحثون دليــــال واضحا على 
االعتالل الرضي المزمن ”ســــي تي أي“ في 

110 مــــن األدمغة الـــــ111 المتبرع بها لالعبين 
شــــاركوا فــــي الــــدوري الوطني لكــــرة القدم 
األميركيــــة، وفقا لدراســــة نشــــرت فــــي مجلة 

الجمعية الطبية األميركية.
المزمــــن  الرضــــي  االعتــــالل  ويتســــبب 
بأعــــراض عــــدة بما في ذلــــك فقــــدان الذاكرة 
والدوار واالكتئاب والخرف، ويمكن أن تظهر 

المشاكل بعد أعوام من اعتزال الالعب.
وواجهــــت رابطــــة الــــدوري الوطني لكرة 
القدم األميركية تدقيقا متزايدا في الســــنوات 
األخيرة مرتبطا بمشــــاكل االرتجاج وصدمات 
الــــرأس، ووافقــــت في عام 2015 على تســــوية 
بقيمــــة مليــــار دوالر لفــــض آالف الدعــــاوى 
القضائيــــة المرفوعــــة مــــن قبــــل الالعبيــــن 

السابقين الذين يعانون من مشاكل عصبية.
والى جانب العبي الــــدوري الوطني لكرة 
القــــدم األميركيــــة أجرى الباحثــــون فحوصا 
ألدمغــــة أولئــــك الذيــــن لعبــــوا فــــي دوريات 
وشــــبه  والجامعــــات  الثانويــــة  المــــدارس 

المحترفين وفي الدوري الكندي لكرة القدم.
ومــــن بيــــن 202 العبــــا تم فحصهــــم وجد 
واضعــــو الدراســــة مــــن جامعة بوســــطن أن 
87 بالمئــــة مــــن الالعبين الذين بلغ متوســــط 
أعمارهم عند الوفاة 66 عاما أظهروا عوارض 

االعتالل الرضي المزمن.
وتبيــــن أن أكثــــر األدلــــة الواضحــــة على 
الحالة التنكســــية التي ال يمكن تشــــخيصها 
حاليا سوى بعد الوفاة كانت بين أولئك الذين 
لعبــــوا على أعلــــى المســــتويات، حيث أن 86 
بالمئة مــــن الالعبين المحترفين لديهم حاالت 

شديدة من االعتالل الرضي المزمن.

على الرغم من أن البحث الذي يعتبر أكبر 
دراسة نشـــرت حتى اآلن بخصوص االعتالل 
الرضي المزم يشـــير إلى أن المرض قد يكون 
مرتبطا بالمشـــاركة الســـابقة في كرة القدم، 
وحذر الباحثون من مغبة تعميم النتائج على 
عامة الناس، وبما أن األدمغة التي درست تم 
التبرع بمعظمها من األســـر المعنية فإنها ال 
تمثـــل بالضرورة جميع النـــاس الذين لعبوا 

هذه الرياضة الخشنة.
وأصبحـــت مخاطر إصابـــات الرأس في 
الرياضـــة األميركية مصدر قلق كبير وتحدث 
العبون سابقون عن اآلثار الصحية على األمد 
الطويـــل بما في ذلك الســـلوك غيـــر المنتظم 

واضطرابات المزاج.
وظهـــرت القضيـــة إلـــى الواجهـــة بعـــد 
انتحار جونيور ســـيو الذي يعتبر أحد أعظم 
المدافعيـــن ”الين باكرز“ في تاريخ اللعبة في 

2012 عن سّن 43 عاما. 
وأظهـــر الفحص الذي أجـــري على دماغه 
بعـــد الوفـــاة بأنـــه كان يعاني مـــن االعتالل 

الرضي المزمن.
كمـــا تبين أن العبا ســـابقا آخر هو دايف 
دويرســـون الـــذي قتل نفســـه فـــي 2011 كان 
يعاني من المشكلة ذاتها وهذا ما يفسر على 
األرجح تقلـــب مزاجه واالكتئاب اللذين عانى 

منهما قبل االنتحار.
وفـــي العام الماضي اعترف مســـؤول في 
رابطة الـــدوري وللمرة األولـــى بوجود صلة 
واضحـــة بين كـــرة القدم واالعتـــالل الرضي 
المزمـــن. وفـــي األعـــوام األخيـــرة، تبّرعـــت 
رابطة الـــدوري باألموال لألبحـــاث المتعلقة 

باالرتجـــاج الدماغي وأدخلـــت تعديالت على 
األنظمـــة فـــي محاولة منهـــا لتقليـــل اآلثار 
الجســـدية المحتملة للصدمات التي يتعرض 

لها الالعبون خالل المباريات والتمارين.
وفـــي بيـــان نشـــر فـــي وســـائل اإلعالم 
األميركيـــة أشـــارت رابطة الـــدوري إلى أنها 
تقـــدر الدراســـة ”للقيمـــة التـــي تضيفها في 
المســـعى الـــدؤوب مـــن أجل فهـــم االعتالل 
الرضي المزمن بشـــكل أفضـــل“، مضيفة ”أن 
رابطة االتحاد الوطني ســـتواصل العمل مع 
مجموعة واسعة من الخبراء لتحسين صحة 
الرياضيين الحاليين والسابقين في الدوري 

الوطني لكرة القدم األميركية“.
وتابعت ”ال تزال هناك العديد من األسئلة 
التي لم يتم الرّد عليها في ما يتعلق بمسببات 
وانتشـــار اآلثار على األمد الطويل لصدمات 
الـــرأس مثـــل االعتـــالل الرضـــي المزمـــن“. 
وختمـــت بالقول ”الدوري الوطني لكرة القدم 
األميركية ملتزم بدعم البحث العلمي المتعلق 
باالعتالل الرضي المزمن والتقدم في الوقاية 

والعالج من إصابات الرأس“.
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الرياضات المجهدة تؤثر كثيرا على الركبة وتعرضها لاللتهاب
كرة القدم والركض ملسافات طويلة يشددان الضغط على املفاصل

لياقة

ممارســــــة الرياضات المجهدة التي تتطلب الكثير من الطاقة والمقاومة وقوة التحمل تزيد 
الضغــــــط على المفاصل والعضالت أكثر من بقية التمارين المعتدلة. وكثرة التحميل على 

الركبة، بصفة خاصة، لوقت طويل يعرضها لإلجهاد وااللتهاب المزمنين.

المشاركون في المنافسات الكبيرة يعرضون مفاصلهم إلى ضغط

ركوب الدرجات يعزز صحة القلب

ركوب الدراجات نشاط يرفع كفاءة الجسم والدماغ

م ي
ض بشكل كبير
ياضة وغير 

بين من يمارسون 
7.7

من ال يمارسون 
نسبة 7.3 بالمئة.

بعــــض فــــي  ـاركة 
طــــت بزيــــادة فرصة

مفصــــل الركبة فقد  ب
بين من يمارســــون  صابة
ت طويلة وكرة القــــدم ورفع
رعة فــــي البطوالت الكبرى
 إلى ســــبع مــــرات عمن ال

رياضات.
”من المهم اإلشــــارة إلى 
لرياضــــات تنطوي على 

بيــــرة كما أن بها تحميال 
صــــل الركبة.. على ســــبيل 
العــــداؤون في منافســــات 
مبية مفاصلهــــم إلى أميال
ســــبوع عن العداء العادي، 

في المنافســــات الكبيرة 
صلهم إلــــى ضغط أكبر 

ألدوار المتتالية في 

ي و ج بر ل إ
برامجهــــم التدريبيــــة. ا
تتر
10

م
م
اإلبقا
ويقلــ نشــــطا 
تعرضــــه إلص
على المدى 
ب ومــــن
و المجهدة
أيضــــا نج

اال

ا وجد 
يدرســــون أدمغة العبيــ
بالمئة مــــن العينــــات 
أمراض تنكســــية يعتقد

ضربات متكررة للرأس.
ووجــــد الباحثون دلي
” االعتالل الرضي المزمن

10 أميال من ممارسة ركوب 
الدراجة الهوائية تخفض حوالي 

50 باملئة من خطر احتشاء 
عضلة القلب

40 باملئة من الذين يمارسون 
الرياضة يصابون بالتهاب 

مفصل الركبة في مرحلة عمرية 
ما خاصة إذا تعرضوا إلصابة 

سابقة فيها
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مرأة

مستحضرات التجميل المغشوشة تثير قلق المرأة العربية
الهوس بالمساحيق يقود النساء إلى عيادات األمراض الجلدية

انسياق الفتيات العربيات وراء شراء مستحضرات التجميل جعلهن فريسة 
ســــــهلة لكل عمليات الغش والتحيل وصرفهن عن مضار املســــــاحيق عند 
اســــــتعمالها بشــــــكل يومي، وربط نضوجهن بأدوات الزينة وعالم التجميل 

واجلمال، وغّيب وعيهن باختيار الغث من السمني.
ــــــات هذه األيام على  وصار إقبال الفتيات والنســــــاء املصريات والعربي
ــــــال حدود رغبة منهــــــن في إضفاء شــــــكل مختلف  ــــــة ب املنتجــــــات التجميلي

ــــــز عليهن واكتســــــاب ”الطّلة املختلفة“، إال أن جلــــــوء التجار إلى غش  وممي
هذه املســــــتحضرات يبث الذعر والرعب بني الكثيرات اآلن، باإلضافة إلى 
تأكيد العديد من الدراســــــات والبحوث أن مســــــتحضرات التجميل حتتوي 
ــــــى الكثير من املضار، من بينها دراســــــة مخبرية توصلت إلى أن املواد  عل
ــــــى مجرى الدم عبر طرق عدة، مثل  الكيميائية في املســــــتحضرات تدخل إل
استخدام العطور ومســــــاحيق الوجه وأحمر الشفاه والشامبو والكرميات 

املرطبة وغيرها، إذ تنتقل ببســــــاطة وســــــهولة عن طريق مســــــام البشرة أو 
االستنشاق.

ــــــد بأن غالبية  ــــــل البريطانية تقريرا يفي كما نشــــــرت صحيفــــــة دايلي مي
منتجات التجميل حتتوي على مكونات ســــــامة تسّبب أمراضا خطيرة مثل 
السرطان. إال أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة احلكومية إلضافة 

مواد كيميائية محظورة وال تراعي ما يتالءم مع صحة وسالمة األفراد.

} ”الجمـــال والحماقـــة صديقـــان قديمان“، ال 
يبدو أن العالم والسياســـي األميركي بنجامين 
فرانكلين أخطأ حين جمع بين الجمال والحمق، 
إذ صار هوس المـــرأة بإظهار مفاتنها عصابة 
تغمـــض عينيها عن عواقـــب لهثها وراء بعض 

مستحضرات التجميل.
تحلـــم الكثيـــر مـــن الفتيـــات فـــي مختلف 
الـــدول العربية منـــذ نعومة أظافرهـــن بالفوز 
بخصوصيـــة تتمثـــل في الحصـــول على علبة 
أدوات زينـــة تتفاخـــر بحملهـــا فـــي حقيبتها 
اليدوية كرمز وهمي عن بلوغها ســـن الرشـــد، 
وغالبا ال تدرك حتى القواعد الصحيحة لوضع 
المكياج بطريقة ســـليمة، وال تميز الجيد منها 
من الضار، ال سيما مع انتشار الكثير من نقاط 
البيع المتفرقة بين المحالت الفخمة والعربات 

المنتصبة عشوائيا ومنصات االجتماعية.
ويشـــهد الموســـم الصيفي بوجـــه خاص 
إقباال أكبر على المســـتحضرات حيث تحرص 
المـــرأة العربيـــة مقارنة بالمـــرأة الغربية على 
وضـــع لمســـات زينـــة مبالـــغ فيهـــا لحضور 
والحفالت  واألعيـــاد  والمناســـبات  األعـــراس 

وحتى لألسواق والمحالت.
وتعتقد بعض الفتيات أن المساحيق مفتاح 
الحصول علـــى زوج من خـــالل حضورهن أّي 
مناسبة اجتماعية، حتى أن بعضهن تردد أنها 
تأخذ زينتهـــا قبل التوجه إلـــى أّي مكان عّلها 
تصادف فارس أحالمها دون ســـابق موعد فهل 
يجوز أن يحصل اللقاء المرتقب دون لمســـات 
ســـحرية. ومن هذا المنطلق كثر بين الشـــباب 
ترديد ”النســـاء يقعن في الحـــب عن طريق ما 
يسمعون، والرجال يقعون في الحب عن طريق 
ما يرون؛ لذلك النساء فإن يضعن مستحضرات 

التجميل والرجال يكذبون“.
وتختلـــف الروايات حول أنـــواع وأصناف 
أدوات الزينـــة التـــي اســـتخدمتها المرأة منذ 
القدم إلى اليوم، حتى أن بعض المستحضرات 
الحديثـــة صارت تســـتعمل من بـــاب الرفاهية 
وتنظم مـــن أجلها رحـــالت ســـياحية خاصة، 
ولكـــن في المقابل ظهرت تجـــارة موازية ترّوج 
لمستحضرات مغشوشة تراعي ميزانية بعض 

القاصرات الباحثات عن إبراز جمالهن.
وكشـــفت أماني الشـــيحاوي شابة تونسية 
حاصلـــة على شـــهادة في الصحة والســـالمة 
المهنية لـ“العرب“ أنها تجمع ثمن مستحضرات 
تجميلها من مصروفها الشخصي، مؤكدة أنها 
مع ذلك ترفض رفضا قاطعا شـــراء أدواتها من 

أماكن ال تخضع للرقابة الصحية. 
وأوضحت الشـــيحاوي (25 عاما) ”حرصي 
على شـــراء مســـتحضرات التجميل من أماكن 
معروفة ومن ماركات مشهورة لم يمنع تعرضي 
للغـــش، فمن مـــدة قصيرة وجدت إشـــادة على 
موقع فيســـبوك بماركة معينة للماسكارا تكثف 
الرموش بشكل جميل وثمن العلبة في المتناول، 
لـــم أكّذب خبرا واقتنيت واحدة والنتيجة أنني 
كدت أفقد رموشـــي، ألعرف بعـــد ذلك أن العلبة 
منتهيـــة الصلوحية أي أننـــي تعرضت لعملية 
غـــّش من محـــل معـــروف وهذا شـــيء ال يقبل 

حقيقـــة، ال ســـيما وأننـــي ضد الوقـــوف على 
العربـــات التي تنتصب في الشـــوارع وتتغنى 
بســـلعها بأثمان زهيدة بشـــكل خيالـــي وأفكر 
دائمـــا في مصير الفتيات الالئي يتزاحمن على 
هذه العربات غير مدركات لخطورة ما يصنعنه 

بأنفسهن“.
وتعقيبـــا علـــى ما قالتـــه الشـــيحاوي فإن 
العديد من المختصين شددوا على ضرورة أخذ 
الحيطة والحذر من اســـتعمال مســـتحضرات 
التجميـــل، حيـــث أظهرت دراســـة جديـــدة أن 
المـــواد الكيميائية مثال التي تدخل في تصنيع 
الكريمات الواقية من الشمس بوصفها من بين 
أكثـــر الكريمات التي تقبـــل عليها المرأة خالل 
فصل الصيف، تنكســـر إلى مركبات سامة عند 

التعرض ألشعة الشمس والماء.
ونظرا لتفشـــي الظاهرة ظهـــرت العديد من 
التعليقات الســـاخرة من ارتباط المرأة الوثيق 
بـــأدوات الزينة، حيث قالت مغـــردة على موقع 
التواصـــل االجتماعي تويتر تدعى فاطمة حمد 
وهي طالبـــة صيدلة ”لو حاولت كل فتاة ادخار 
األموال التي تصرفها على شراء مستحضرات 
التجميـــل واكتنازها مع األموال التي تضيعها 
علـــى اقتناء بعض المكونـــات المطبخية التي 
تســـتخدمها لغايات تجميلية، كانت ستحصل 
على مبلغ يكفيها للقيام بعملية تجميل شاملة“. 
ومـــع ذلك ال تنفـــك الفتيات عن االنســـياق 
وراء ما يعرض ال ســـيما على مختلف منصات 
المواقع االجتماعية التي باتت سوقا افتراضية 
تعـــرض كما هائال من مســـتحضرات التجميل 
وشاشـــة صغيرة تبث فيديوهـــات حول كيفية 

وضع المساحيق.
وهو ما ســـّهل تعرض الكثيـــر من الفتيات 
للغش ســـواء في البضائـــع المعروضة أو في 
أثمانهـــا، باإلضافـــة إلى أنـــه كان أيضا طريق 
الكثيـــرات للشـــهرة والبروز حيـــث صار لدى 
بعـــض الفتيات المهووســـات بعالـــم التجميل 
قنوات على موقع يوتيوب أو إنســـتغرام وعدد 

كبير من المتابعين.
ويكمـــن نجـــاح المروجين لمســـتحضرات 
التجميل أساســـا فـــي إدراكهم لحاجـــة المرأة 
النفســـية إلظهـــار مفاتنهـــا، وتأثيـــر ذلك على 
ثقتها بنفســـها، حيث كشـــفت دراســـة يابانية 
أن مســـتحضرات التجميـــل تعّزز ثقـــة المرأة 
بنفســـها وتجعل نظرتها للحياة أكثر إيجابية 
وتفـــاؤال وتحافظ علـــى الصحة النفســـية لها 
بتخفيـــف حدة التوتر لديهـــا، مبينة أن المرأة 
التي تســـتخدم ما يناســـب عمرهـــا من مكياج 
وأزيـــاء هي أجمل الجميـــالت وتتولد بداخلها 

ثقة بالنفس تشعر معها بالكمال. 
وأكدت العديد من الشابات أن وجود عيوب 
ببشرتهن كحّب الشباب وبعض الندوب جعلهن 
يبحثن عـــن حلـــول عملية تخفي مـــا يعتبرنه 
بشـــاعة من خـــالل اســـتخدام مســـتحضرات 
التجميـــل، باإلضافـــة إلى أن انتشـــار عمليات 
التجميـــل بين النجوم واعتبار بعض الشـــبان 
لهـــّن النمـــوذج األمثـــل لالرتباط دفـــع المرأة 

العربية إلى االقتداء بهؤالء المشاهير.
وركزت بعض الماركات على هذه الجوانب 
النفسية للمرأة فاستقطبت عددا من المشاهير 
للترويـــج لمنتجاتها وهو ما زاد إقبال الفتيات 

على شراء مستحضرات التجميل.

تحتل منطقة الشـــرق األوســـط  } القاهــرة – 
المرتبـــة الثانية األســـرع نموا في اســـتخدام 
مســـتحضرات التجميل في العالم بعد أميركا 
الالتينية بمبيعات مـــن المتوقع أن تصل إلى 
30 مليـــار دوالر بنهاية عام 2018، وتوضح تلك 
اإلحصائية مســـتوى اإلقبال الـــذي تحظى به 

مواد التجميل في البلدان العربية.
وبالنظـــر إلـــى أن الظـــروف االقتصاديـــة 
الحاليـــة للعديد من األســـر العربية ال تســـمح 
بذهاب المـــرأة إلى صالونـــات التجميل التي 
رفعت أســـعار خدماتها بشكل مبالغ فيه تحت 
ذريعة أن ”كل شيء زادت أسعاره مؤخرا“، فقد 
لجأت النساء إلى شراء مستحضرات التجميل 
مـــن المحـــال الســـتخدامها داخـــل المنـــازل 
أمال فـــي الحصـــول علـــى المظهـــر الجذاب. 
وشّجعهن على الشـــراء إعالنات التخفيضات 
ومنافسات األســـعار وتقديم عروض لعدد من 

المستحضرات بسعر مخفض.
وانحرفـــت محـــالت كثيرة لبيـــع منتجات 
التجميل عن مســـارها من استخدام مساحيق 
التجميـــل البســـيطة إلى مزاولـــة مهنة الطب 
بوصفات من اختراعها، ضاربة عرض الحائط 
بما قد يتسبب ما تقدمه من تقليعات وما تبيعه 

من كريمات في إصابة النساء بتشوهات.
وبهذا الشـــكل يتحول األمـــل في الحصول 
علـــى إطاللة جميلـــة إلى كابـــوس مزعج لدى 
الكثيرات، فالوشـــم والكتابات البسيطة التي 
قامت فتيات بنقشـــها على أجسامهن عّرضهن 
لحساسية في الجلد وتشوهات دائمة وأخرى 
مؤقتة وحروق من الدرجة الثانية والثالثة في 
الجلد، حتى باتت عيـــادات األمراض الجلدية 
خلية نحل ال تقـــل أعداد المتواجدين فيها عن 
المتراصين في صالونات التجميل هذه األيام.
وقالـــت مي غانـــم، طالبة بكليـــة التجارة، 
إنها ذهبت إلى عيادة األمراض الجلدية بعدما 
أصيبـــت بتقرحـــات في أجـــزاء متفرقة بفروة 
رأسها بسبب صبغة شعر اشترتها من مندوب 
مبيعات إلحدى الشـــركات غير المعروفة، إنها 
تشـــعر بحزن شـــديد وهـــي على تلـــك الهيئة 
المزريـــة بعدمـــا أصابتها مادة ”األكســـجين“ 
المضافـــة إلـــى الصبغة بتشـــوهات في أعلى 

جبينها وفي رأسها.
أنهـــا عندما  وأوضحـــت غانـــم لـ“العرب“ 
وضعت الخليط على شـــعرها طبقا للتعليمات 
المدونـــة علـــى العبوة مـــن الخارج شـــعرت 
بحرارة شـــديدة في رأســـها فهرعت لتغســـل 
شـــعرها فتســـاقطت خصـــالت منه وشـــعرت 
بالتهـــاب شـــديد وعنـــد الذهاب إلـــى الطبيب 
فوجئـــت بتوبيخه العنيف لهـــا. وأضافت أن 
الطبيب أخبرها بأن شعرها يحتاج إلى أربعة 
أشـــهر على األقل من العـــالج المتواصل حتى 
يستعيد طبيعته ويتخلص من اآلثار السلبية.

وأوضح محمد الحريري استشاري مصري 
لألمـــراض الجلديـــة أن اكتظـــاظ عيادته هذه 

األيـــام بالفتيـــات مّثل ظاهرة جديـــدة وغريبة 
عليـــه، وكان األغـــرب أن الرجـــال هـــم أيضـــا 
شـــاركوا النســـاء في المجـــيء إلـــى العيادة 
للعالج من أمراض بكتيرية وفيروسية وفطرية 

وطفيلية بسبب منتجات التجميل.
وأشـــار إلى أنه لم يتوصل إلى بلد المنشأ 
لتلك المنتجات إلبالغ جهاز حماية المستهلك 
عنها، فهي مجهولة المصدر ورخيصة السعر 
وانتشرت في الشهور األخيرة بالدول العربية، 
وخاصة مصر، بعد ارتفاع أســـعار المستورد 
منهـــا إلـــى نســـبة 140 بالمئة بســـبب زيادة 
الجمـــارك، وازداد اإلقبـــال عليها مـــن الفقراء 

وانضم إليهم أبناء الطبقة المتوسطة.
أنه اكتشف بعد  وأفاد الحريري لـ“العرب“ 
تحليل عينات من هذه المنتجات المغشوشـــة 
أن المنتجـــات الخاصة بتغيير اللون، كالحناء 
والصبغـــات، تتم إضافة مـــادة كيميائية إليها 
بألـــوان مختلفة تخلط بهـــا، وعندما يتعرض 
الجلـــد لتلـــك المـــادة يتفاعـــل معهـــا ويمتلئ 
بالفقاعـــات المائيـــة التي تترك آثـــارا وندوبا 

حتى بعد عالجها.
وحذر أســـتاذ األمراض الجلدية السيدات 
من اســـتخدام مواد تجميليـــة ضارة بالصحة 
لتقشـــير البشـــرة أو لمعالجـــة عيـــوب عقدة 
الحاجـــب، وحتـــى أدوات الزينة من إســـفنج 
وفراشـــي تكـــون كفيلة بنقل بعـــض األمراض 

والتقرحات الفيروسية.
وكانـــت الظاهـــرة الالفتة للنظـــر أن هناك 
فتيات جئن لعيادة الطبيب مع أسرهن بسبب 
اســـتخدامهن لحشـــرة القمل (حشـــرة طفيلية 
تتغذى على دماء فـــروة الرأس). وقالت إحدى 
الفتيـــات، رفضت ذكر اســـمها، لـ“العرب“ إنها 
تعاني ضعفا في نمو الشـــعر وتساقطا كثيفا 
نتيجة لسوء التغذية، وعلمت من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي أن حشـــرة القمل تمتص 
الدم من فروة الرأس، وهو ما يؤدي إلى تجديد 
نشـــاط الخاليا في الفروة بصفة مســـتمرة ما 

يزيد من كثافة الشعر.
وأضافـــت ”علـــى الفور توجهـــت إلى أحد 
صالونات التجميل لشـــراء القمل الذي تأخذه 
الفتيـــات  بعـــض  رؤوس  مـــن  الصالونـــات 
الصغيـــرات الفقيرات“. وشـــرحت الفتاة أنها 
بعـــد اســـتخدام القمل أصيبت بحكة شـــديدة 
ومستمرة وجروح والتهابات في فروة الرأس 
وانتشـــرت االلتهابـــات في الغـــدد الليمفاوية 
المجاورة للرأس ثم انتقلت العدوى إلى جميع 

أفراد األسرة، فهرولوا إلى الطبيب.
وأكد حســـني فتحي موظف مصري بجهاز 
حمايـــة المســـتهلك أن الجهـــاز تلقـــى العديد 
من الشـــكاوى بسبب مســـتحضرات التجميل 

المغشوشة والمقلدة. 
أن هناك تكثيفا  وصرح فتحي لـ“العـــرب“ 
لحمـــالت الرقابـــة والتفتيش ضمـــن منهجية 
مدروســـة تغطـــي جميـــع المحـــال التجارية 
للتأكد من مـــدى التزامها بتطبيق اللوائح في 
بيع تلك المنتجات، بما يتـــواءم مع متطلبات 
الصحة والسالمة. وتابع ”لكن المشكلة أن تلك 
المنتجات يتم الترويج لها بعيدا عن الرقابة“.

البحث عن الجمال.. حاجة نفسية 
مرتبطة بتكوين المرأة

مصريات يستبدلن صالونات 
التجميل بعيادات األمراض الجلدية

هوس منذ الصغر

صالونات التجميل تفقد مرتاديها 

الفتاة العربية تحلم منذ 
نعومة أظافرها بالحصول 

على علبة أدوات زينة تتفاخر 
بحملها في حقيبتها اليدوية 
كرمز وهمي عن بلوغها سن 
الرشد، حتى قبل أن تدرك 

تبعات ذلك

عيادات األمراض الجلدية 
ال تقل أعداد املتواجدات 

فيها عن املتراصات داخل 
صالونات التجميل، حيث 

تحول األمل في الحصول على 
إطاللة جميلة إلى كابوس 

مزعج لدى الكثيرات

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية



} تعتقد النسوة أن كسرهن لألعراف 
االجتماعية المتوارثة واكتساحهن للحياة 

العامة وخروجهن للعمل أمور تخفف 
عنهن األعباء األسرية التي ال تنتهي. 

ولكن تجري الرياح بما ال تشتهي السفن، 
فعملية التوفيق عسيرة جدا ومرهقة بين 

األدوار التقليدية المتعلقة بالعناية باألسرة 
ورعايتها وضرورة القيام بالمرافقة اليومية 

الفاعلة المتعلقة باألطفال حديثي الوالدة 
وفي فترات الطفولة والمراهقة، وبين األدوار 

االجتماعية في الحياة العامة وفي العمل.
إنتاجية المرأة في البيت وكذلك في 

العمل يجب أن تكون مرتفعة وال يسمح لها 
بغير تحقيق النجاح. ضغوط نفسية ومادية 
وبدنية تعانيها المرأة العاملة باستمرار ما 
يجعلها تفقد خصوصيتها الذاتية المتعلقة 
بأنوثتها وعالقاتها. المرأة كالشمعة تذوب 

رويدا رويدا ويذوي بريقها لتنير دروب 
اآلخرين وتخرجهم من العتمة.

فترة الصيف فارقة في حياة كل األسر 
مهما اختلفت وضعياتها االجتماعية 

والمادية ألن هذه الفترة ُتحّدد فيها مواعيد 
االحتفاالت واألفراح واالصطياف والسفر، 

بالتوازي مع العطل المدرسية وعطل الشغل 
من ناحية، والمناخ الصيفي الذي يساعد 

ويشجع على ارتياد األماكن المفتوحة 
كقاعات األفراح ومسارح الهواء الطلق 

والشواطئ الرملية الناعمة والمنتزهات 
وحتى أسطح المنازل في المدن المكتظة من 

ناحية ثانية.
كل األسر تّدخر ما تيسر لتأمين 

مصاريف هذه الفترة التي يستغلها الناس 

لتكسير خط الرتابة في حياتهم. ولكن هل 
للمرأة العاملة نصيب من كل هذا؟

المنطق يفرض أن تشرف المرأة 
على مراحل هذه الفترة بكل تفاصيلها 

وحيثياتها الدقيقة بما أنها مسّطرة 
البرامج األسرية والساهرة على تنفيذها 
في أفضل الظروف. المرأة العاملة تجد 
نفسها مشتتة التركيز الذهني والجهد 

البدني بين مقتضيات أسرتها وعالقاتها 
االجتماعية وبين واجباتها المهنية 

وانتظارات مشّغليها. هذا األمر يسّلط 
عليها ضغوطا كبيرة إضافية ما يجعلها 

مرهقة وقد تفشل في أداء مهمتيها العائلية 
واالجتماعية.

يوم المرأة العاملة عبارة عن سلسلة 
من المهام تتالى بشكل دائري منغلق 

تمتزج فيه البدايات بالنهايات. ينبلج 
نور الصباح الباكر فتتثاءب المرأة مرارا 

وتكرارا لتجهد نفسها على النهوض، 
فتحضر فطور الصباح دون توّفر متعة 
الجلوس الهانئ حول الطاولة مع أفراد 

أسرتها، فتأكل ما تّيسر واقفة أو ماشية 
وهي تستحث خطاها لكي ال يفوتها زمن 

االلتحاق بعملها، بعد أن تطمئن على توّفر 
الحّد األدنى لنجاح سيرورة أفراد أسرتها 

اليومية. قد يذهبون في غيابها لالصطياف 
على شاطئ البحر أو التنزه أو التبضع. 

أما المسكينة فتغرق في ملفاتها وفي 
تفاصيل مهنتها، وهي مجبرة في كل هذا 

على إتقان ما تقوم به وعلى التحلي بروح 
المسؤولية وعلى توطيد العالقات الشغلية 
وحسن إدارتها. وبعد كل ذلك ال يسمح لها 
بالخطأ إن فعلت فتنعت بـ“أنها مستهترة 

ومتواكلة وغير حريصة على عملها“.
تعود المرأة أدراجها منهكة القوى 

محاولة التماسك في زحمة المواصالت 

العامة. تصل إلى بيتها الذي تعّمه الفوضى 
بعد ترتيب، فانخرم النظام وال بد من إعادة 
الترتيب. فتجهد نفسها لوضع كل شيء في 

مكانه، ثم تفكر مليا قبل أخذ القرار في ما 
يخص جدول األكالت على العشاء، وهي 

مجبرة في أحيان كثيرة على تلبية الرغبات 
التي ال تنتهي ألفراد عائلتها. 

ينتهي اليوم بسويعات قليلة من النوم 
المتقطع جراء ما ينبعث من مضخمات 

الصوت المعلنة عن سهرات المهرجانات 
واألعراس واالحتفال بالنجاحات المدرسية.

الصيف هو موسم الحركة واالحتفال 
والمتعة، وال متعة حقيقية فيه للمرأة 

العاملة. ففي نهاية األسبوع عادة ما تبرمج 
العائلة خروجا للتمتع بالسباحة في أحد 

الشواطئ، فتستعد المرأة لهذا اليوم 
الموعود -في أغلب األحيان وحيدة ودون 

مساعدة وإن وجدت فهي جّد محتشمة- 
وتمّني النفس بمتعة تنسيها تعب األيام 

الخوالي ولكن العبء يزداد ثقال وتجد 
نفسها مجبرة على القيام بأعمال منزلية 
إضافية. وعوض أن تكون نهاية األسبوع 
ممتعة فإنها تغدو كئيبة ومحملة بأوزار 

تعجز عن تحملها.
الزوج المتفّهم يخّفف من وطأة األشغال 

اليومية الروتينية على زوجته بطريقتين؛ 
إما بمساعدتها في إنجاز األعمال المنزلية 

بما استطاع وبحسب توفر الوقت المناسب 
لذلك، وإما بالتخفيف من ثقل المتاعب 

التي تالقيها زوجته بالتربيت على كتفيها 
وتشجيعها ومالطفتها، وبذلك فهو ينّمي 

لديها األحاسيس والمشاعر اإليجابية 
ويبعد عنها شبح التوتر واالكتئاب.

األطفال بدورهم ال بد أن يساهموا في 
تخفيف العبء على والدتهم العاملة وذلك 
بانخراطهم الفعلي في تحّمل المسؤولية 

األسرية، فيتحولون بذلك من 
مجرد مستهلكين إلى فاعلين في 
حياة العائلة. إنهم قادرون على 

المحافظة أّوال على مجهود 
األم في النظافة والترتيب 

والتنظيم، ثم المساهمة في 
األشغال المنزلية، واألهم 

من كل ذلك مراعاة النفسية 
المتعبة لوالدتهم. فكلما 

كان األوالد إيجابيين 
كلما خففوا من حمل 

والدتهم الثقيل.
أعتقد أيضا أن ألرباب 

العمل والمسؤولين في 
اإلدارات دورا مهما في 

جعل المرأة العاملة تؤدي 
واجباتها المهنية على الوجه 

األكمل. ال شك أنها تحتاج أوال 
لإلحاطة النفسية لتقوى شوكتها 

وتتحسن قدرتها على التحمل، ألن 
الكثير من العامالت ذوات النفسيات 

الهشة يتعرضن النهيارات نفسية 
تختلف حدتها، فتتضرر حاالتهن 

الصحية وتتضرر العائلة كما تتضرر 
مردوديتهن المهنية.

ما على الجميع إذن إال تحمل 
تبعات خروج المرأة للعمل والقبول 
بمتطّلبات العصرنة الحضارية التي 

فرضتها طبيعة الحياة الحديثة 
في ظّل العولمة، وهو نظام يحّتم 
تواجد المرأة فيه ويجب أن تكون 
متماسكة وفاعلة. فليساهم محيط 

المرأة العاملة العائلي والمهني 
في جعلها تنعم بمتعة الصيف 

ومواسم األفراح واالحتفاالت 
كبقية أفراد األسرة. 

التفاعالت األسرية والمهنية في حياة المرأة العاملة

} الـــزواج رحلـــة طويلـــة تكون فـــي غالبيتها 
غامضة للمقبليـــن الجدد عليهـــا وتتضح لهم 
شـــيئا فشـــيئا بعد خوض التجربـــة والغوص 
فـــي تفاصيلهـــا، فتكون قدرتهم علـــى مواجهة 
صعوباتهـــا والتغلب عليها والعبور باألســـرة 
الجديـــدة إلـــى بـــّر األمـــان محـــدودة لضعف 
خبراتهـــم الحياتية واألســـرية، وهـــو ما كان 
الســـبب الرئيســـي الرتفاع حـــاالت الطالق في 

الفترة األخيرة خاصة بين حديثي الزواج.
وكشفت إحصائية لمركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بالقاهرة عن ارتفاع نسب الطالق 
خالل الســـنوات األخيرة مـــن 7 بالمئة إلى ما 
يزيد عن 35 بالمئة وذلك خالل الخمســـين عاما 
األخيـــرة، ليصل إجمالي حـــاالت الطالق العام 
الماضي إلى 3 ماليين، تحتل بها مصر المرتبة 
األولى عالميا من حيث ارتفاع معدالت الطالق.
من هنا ترى شـــيماء عرفة أخصائية الطب 
النفسي أن الحل لمشكلة ارتفاع معدالت الطالق 
المتزايدة يكـــون بتأهيل المقبلين على الزواج 
نفســـيا وفكريـــا واجتماعيـــا لتلـــك الوضعية 
الجديـــدة فـــي حياتهم، فـــال شـــك أن التأهيل 
للـــزواج يجنـــب الطرفين الكثير من المشـــاكل 
والخالفـــات بل ويؤهلهمـــا لحياتهما الجديدة 
وكيفيـــة التعامـــل معها، ففي البدايـــة ال بد أن 
يعرف الشـــخص المقبل علـــى الزواج أن هناك 
أعبـــاء جديدة تنتظره ألنه لم يعد مســـؤوال عن 
نفسه فقط بل عن زوجة وأبناء وأسرة بأكملها، 
فالعاطفة بين الشريكين ال تكفي وحدها لنجاح 
األســـرة واســـتقرارها ألنها لن تستطيع توفير 

متطلبات الحياة وتحمل المسؤولية.

وأوضحت عرفة أن التأهيل النفسي للزواج 
يتلخص فـــي نقاط رئيســـية هي المســـؤولية 
والتضحية والتوافق وقبول اآلخر، فالحب بين 
الشريكين قبل الزواج ال يمكن قياس درجته إال 
بعد الزواج وظهور مشـــكالت صعبة يكون لكل 
طرف تحملها مـــع الطرف اآلخر، وأن يكون من 
أهل الصبر ومراعـــاة كل منهما لظروف اآلخر، 
كما أن الزواج بدون تضحية لن يســـتمر كثيرا 
فالمرأة تضحي كثيرا من أجل استمرار الحياة 

وعدم تفكك األسرة وكذلك الرجل.
ولفتـــت عرفـــة إلـــى أنـــه ال يوجـــد طرفان 
متطابقـــان فـــي كل شـــيء أو بينهمـــا توافـــق 
وتفاهـــم كامل، فال بد من وجود اختالفات على 
أقل تقدير بنســـبة 20 بالمئة، وهذه االختالفات 
يجـــب تقبلها كما هي وعـــدم محاولة تغييرها 
بصفة مســـتمرة لذلك ال بد من التهيؤ نفســـيا 

لتقبل كل طرف لآلخر.
وأشـــارت إلـــى أن الكثيـــر من الشـــباب ال 
يدركـــون المعنى الحقيقي لمصطلـــح التأهيل 
النفســـي قبل الـــزواج، فهو ال يعنـــي أن فكرة 
الزواج معقدة وتحتاج إلى ترتيبات مسبقة لها 
بل يعني مســـاعدة الشاب والفتاة على تحقيق 
االســـتقرار األســـري والتكيـــف مـــع الظروف 
النفســـية واالجتماعيـــة الجديـــدة الناتجة عن 
تكوين أسرة، كذلك أهمية التثقيف بكيفية إدارة 
مؤسســـة الـــزواج وتحقيق أفضل مســـتويات 

النجاح فيها.

وعلـــى الرغـــم من ذلـــك فهنـــاك الكثير من 
الرجال الذين يرون في دورات التأهيل لألزواج 
حرجا لهم وتقليال مـــن قدراتهم ومن رجولتهم 
ومـــن ثقتهم بأنفســـهم، حيث يظهـــرون وأنهم 
علـــى جهـــل بطبيعة العالقـــة الزوجيـــة وعند 
إقدامهـــم عليها يكون ذلك في الخفاء ودون علم 

المحيطين بهم.
مـــن جانبه أشـــار طه أبوحســـين أســـتاذ 
الصحة النفسية بجامعة األزهر إلى أن التأهيل 
النفســـي الذي يؤخذ من خالل الـــدورات التي 
تعقد لمدة شـــهر أو اثنين ليس فعاال بالشـــكل 
الكافي لمنح الشـــاب أو الفتاة المقبلين حديثا 
على الزواج ما يمكنهم من تحمل مســـؤوليتهم 
األسرية وتحقيق النجاح واالستقرار ألسرتهم 

الجديدة.
ونبه إلى أن التأهيل الحقيقي للزواج يتمثل 
فيما يكتســـبه الفرد من خالل األســـرة وتعاليم 
الديـــن واالحتكاك مع المحيـــط االجتماعي من 
أقـــارب وأصدقاء، ومن خبـــرات حياتية تؤهله 
إلقامـــة عالقـــة زوجيـــة متوازنـــة، محصـــورة 
بيـــن طرفين كل منهما على قدر من المســـتوى 

األخالقي والديني.
وأوضح قائـــال ”إذا كان أحد طرفي العالقة 
سيء السلوك والطباع وليس على مستوى عال 
مـــن األخالق والقيم فلن تنفعـــه تلك التأهيالت 
في شـــيء ألن تربيته منذ البداية كانت خاطئة، 
لذلك فمـــن المجحف والخطأ الربط الكامل بين 

ارتفـــاع نســـب الطـــالق وعدم الحصـــول على 
تأهيل نفسي مناسب قبل الزواج“.

كمـــا أكـــد أن الشـــاب أو الفتاة يكتســـبان 
ســـلوكياتهما من أسرهما وما يشـــاهدانه من 
معاملـــة بيـــن األب واألم، فـــإذا كانـــت العالقة 
متوازنـــة فسينشـــآن علـــى ذلـــك ويتأصل ذلك 
بداخلهما، فاألم ال بد أن ترشد ابنتها إلى كيفية 
معاملة زوجها بطريقة حســـنة وتعّلمها الصبر 
وتحمـــل المســـؤولية وأن تتوافـــق مع زوجها 
حتى يتجنبا حدوث فجوة نفسية فيما بينهما.
ونوه أبوحســـين إلى أن الكثير من الشباب 
الذين يقبلون على الزواج يجهلون كيفية إقامة 
عالقـــة حميمية كاملة مع الشـــريك، فالفتاة في 
بداية الزواج تخشـــى إقامـــة عالقة زوجية مع 
زوجهـــا، وهنا يكمـــن دور األم التـــي يجب أن 
توّضـــح لها طبيعة تلك العالقة، وأنها ســـلوك 
طبيعي الستقرار الحياة الزوجية ومعرفة آلية 

التعامل مع زوجها.
وشدد على ضرورة االبتعاد عن المعلومات 
التي تبث من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
ووســـائل اإلعـــالم والتـــي تحـــدث العديد من 
المشـــاكل بعد الـــزواج، الفتا إلـــى أن التأهيل 
النفسي الناجح للزواج يكون في األسرة حيث 
التعليم بالقـــدوة، ما يكون لـــه عظيم األثر في 
تقويم ســـلوك الشباب والفتيات، وجعلهم أقدر 
على تحمل المســـؤولية وتكوين أسرة ناجحة 

ومستقرة.
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هل االستعداد النفسي للزواج ضروري لتكوين أسرة
تأهيل العائلة له عظيم األثر في نجاح الزواج

أسرة

العاطفة بين الشريكين ال تكفي وحدها لنجاح األسرة 

} جـــاءت مجموعة المصمـــم اللبناني جورج 
حبيقة التـــي عرضها مؤخرا ضمـــن فعاليات 
أسبوع باريس للحياكة الراقية دافئة بألوانها 

وغنّية بتطريزها اليدوي.
اســـتلهم حبيقة األزياء الراقيـــة الخاصة 
بخريف وشـــتاء 2017-2018 مـــن األجواء 
األندلسية بهندســـتها المعمارية التي 
تتزّين باللمسات الشرقية وقصورها 
المذّهبة التي تبدو كأنها خارجة من 

عالم األحالم والقصص الخرافية.
وأّكـــد خبـــراء الموضـــة حرفية 
التطريز اليدوي وجماليته برزت من 
خالل أشكال هندسية تذّكر بقصور 
وســـيفيلال  غرناطـــة  مـــدن 
أمـــا  اإلســـبانية.  وكـــوردو 
والخامات  المكّسرة  األقمشة 
والتناقضـــات  الفاخـــرة 
الجريئة فـــي لعبة الخطوط 
علـــى  فأضافـــت  واأللـــوان 
فنّيـــة  لمســـات  اإلطـــالالت 

زادتها تمّيزًا وأناقة.
تدّرجات  واســـتلهمت 
عالـــم  مـــن  المجموعـــة 
الطبيعة الغنّية التي أتت 
الســـهرة  أثواب  لتلـــّون 
راسمًة لوحة الغروب الذي 
يسبق ليالي الصيف الطويلة 
فـــي مدينة غرناطـــة. ورافق 
”الكاب“  تصاميـــم  بعضهـــا 
و“البوليرو“ التي تذّكر بعالم 
الفالمينكو وتضفي مزيدًا من 

الخصوصية على اإلطالالت.
وبـــدت بّلـــورات الكريســـتال 
التـــي زّينـــت األزياء كما لـــو أنها 
مأخـــوذة مـــن القمـــم الثلجّية 

لجبال“البيرينيه“.
جمعت تصاميم مجموعة جورج 
والشتاء  بالخريف  الخاصة  حبيقة 
المقبلين بين الرصانة واللمســـات 
جـــاءت  حيـــث  المبتكـــرة  الفنّيـــة 
والتطريزات  الدانتيـــل  تخريمـــات 
الفاخرة لتذّكر بقناطر المشـــربية 
والنوافذ الســـرية التي تســـمح 
للضوء أن يتســـّرب بنعومة إلى 
داخل القصور. وتأتي الحقائب 
الصغيـــرة المطـــّرزة يدويـــًا 
واألكسســـوارات المزّينـــة 
باألزهـــار واللمســـات الشـــرقية 

لتكّمل األناقة وفق رؤية حبيقة.

   موضة

   طبق اليوم

األحد 2017/07/30

تارت اللحم بالخضر

يعد اتخاذ قــــــرار الزواج من أهم وأصعب 
القرارات التي يتخذها اإلنسان في حياته 
ــــــه يحدد مالمح مســــــتقبله االجتماعي  كون
والنفســــــي بل واحلياتي بشكل عام، ومن 
ثم يجب استيفاء كافة مقومات هذا القرار 
من قدرة املرء على حتمل مسؤولية وأعباء 
الزواج وصالحيته لتكوين أسرة مستقرة 
وناجحة، ما يلعب فيه دورا رئيسيا التأهيل 
النفسي للزواج، حيث انتشرت تلك الفكرة 
مؤخرا وخاصة مع ارتفاع نســــــب الطالق 
فــــــي املجتمعــــــات العربية وال ســــــيما بني 

حديثي الزواج.

أزياء مستلهمة 
من األجواء األندلسية

* المقادير:

• 400 غرام من لحم الغنم المفروم.
• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
• ملعقتان صغيرتان من الكمون.

• ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المجفف.
• فصان مفرومان من الثوم.

• 6 مالعـــق صغيـــرة مـــن البصـــل األخضـــر 
المفروم.

• 100 غرام من الطماطم المجففة.
• 3 بيضات.

• 175 غراما من اللبن الرائب.
• 3 مالعق كبيرة من الحليب أو كريم الطبخ.

• نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل.
• 75 غراما من جبن فيتا الطري.

* طريقة اإلعداد:

• إلعـــداد العجينة يخلط الدقيـــق العادي مع 
الدقيق الخشـــن والملح والزبـــدة، مع إضافة 
الكمية المناسبة من الماء إلى جميع العجين. 
ويلـــف العجين ويوضع فـــي الثالجة لمدة 15 
دقيقـــة. يتم طـــرح العجيـــن في طبـــق الفرن 
المدهـــون بالزبدة وتســـتخدم الشـــوكة لوخز 
الســـطح، ثم يوضع في الفرن على حرارة 200 

درجة مئوية لحوالي 10 دقائق.
• يســـّخن الزيت في مقالة وتقلى التوابل، ثم 
يضاف اللحم المفروم مع االستمرار في القلي 
حتى ُيصبـــح ذهبي اللون. ويضـــاف البصل 
والطماطـــم وتتم متابعة القلـــي لمدة تتراوح 
بين دقيقتين أو ثالث ثم يوضع الحشـــو على 

العجين.
• بعـــد ذلك يخفـــق البيض واللبـــن والحليب 
والملح والفلفل ويســـكب الخليط فوق اللحم. 
ويـــرش الجبن على ســـطح الخليـــط. وتخبز 

التارت في الفرن لمدة 30 دقيقة.

الحل ملشكلة ارتفاع معدالت 
الطالق املتزايدة يكون بتأهيل 

املقبلني على الزواج نفسيا 
وفكريا واجتماعيا لتلك الوضعية 

الجديدة في حياتهم
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} لنــدن - تســـتعد أندية الـــدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القدم إلـــى حتطيم جميع األرقام 
القياســـية الســـابقة حتـــى قبل إقفـــال باب 
االنتقـــاالت الصيفيـــة وذلك في ظل الســـباق 
احملموم بينها على تعزيز صفوفها استعدادا 
للموســـم املقبل. وبفضـــل عقـــود التلفزيون 
املربحة التي تبلغ قيمتهـــا حاليا حوالي 8.3 
مليار جنيه إسترليني (10.8 مليار دوالر و9.3 
مليار يورو)، والتدفق غير املسبوق لإليرادات 
من الداخل واخلارج، أنفقت األندية العشرون 
فـــي الدوري املمتـــاز حتـــى اآلن مبالغ طائلة 
فـــي األســـابيع القليلة التي تلت فتح ســـوق 

االنتقاالت الصيفية.
وقارب املبلغ الـ800 مليون جنيه إسترليني 
لضـــم العبني جدد، ما يرجـــح أن يتحطم رقم 
الــــ1.2 مليـــار جنيه إســـترليني الـــذي أنفق 
الصيف املاضي، ال ســـيما أنه ال يزال يفصل 
أكثـــر من شـــهر على إقفـــال بـــاب االنتقاالت 
واحملـــدد بـتاريخ الـ31 من أغســـطس القادم. 
وبعـــد أن أنهـــى موســـمه األول فـــي الدوري 
املمتـــاز بفارق 15 نقطة عن تشيلســـي البطل، 
لعب املدرب اإلسباني بيب غوارديوال وفريقه 
مانشستر ســـيتي دورا أساســـيا في وصول 
حجـــم اإلنفاق إلى هذا احلد. وكان الســـيتي 
الفريـــق األكثر نشـــاطا في ســـوق االنتقاالت 
الصيفيـــة وجتاوز حتى اآلن الرقم القياســـي 
اإلنكليـــزي لفريق واحد في موســـم انتقاالت 
واحد حيث أنفق بحســـب التقديرات أكثر من 

220 مليون يورو.
وفي غياب اإلعالن الرســـمي عن تفاصيل 
العقود حتدثت بعض وســـائل اإلعالم عن أن 
املبلـــغ الذي أنفقه الســـيتي حتى اآلن جتاوز 
الـ240 مليون يورو. وضم الســـيتي الفرنسي 
بنجامان مندي الـــذي أصبح أغلى مدافع في 
تاريخ اللعبة (57.50 مليون يورو)، وزميله في 

موناكو الفرنسي البرتغالي برناردو
ســـيلفا ومدافـــع توتنهـــام كايـــل ووكـــر 
احلـــارس إيدرســـون  البرازيلـــي  والثالثـــي 
(بنفيـــكا البرتغالـــي) ودانيلو (ريـــال مدريد 
اإلســـباني) ودوغالس لويز (فاسكو دا غاما). 
واحتـــاج غوارديوال إلى 10 أيـــام فقط إلنفاق 
حوالي 167 مليـــون دوالر لضم ثالثي الدفاع 

مندي ووكر ودانيلو.
وال يبدو أن الســـيتي ســـيتوقف عند هذا 
احلد إذ يســـعى لضم التشـــيلي أليكســـيس 
سانشيس من أرسنال كما دخل في صراع مع 
ريال مدريد اإلســـباني للحصول على خدمات 
النجم الفرنســـي الشـــاب كيليان مبابي الذي 
تصـــدر العناوين في الســـاعات األخيرة بعد 
احلديث عـــن أن النادي اإلســـباني مســـتعد 
لضمـــه في صفقة قـــد تصل إلـــى 180 مليون 
يورو. ويتجه الســـيتي بثبات لتحطيم الرقم 
القياســـي األوروبـــي لفترة انتقـــاالت واحدة 
والذي سجله ريال مدريد في صيف 2009 حني 

أنفق 248 مليون يورو (288 مليون دوالر).

غوارديوال يستغرب

استغرب املدرب اإلسباني بيب غوارديوال 
مقولة أن مانشستر سيتي اإلنكليزي مسؤول 
عّما يشـــهده ســـوق االنتقاالت في األســـابيع 
القليلة األخيرة من صفقـــات خيالية، مؤكدا 

فـــي الوقـــت ذاتـــه أن فريقـــه اململوك 
إماراتيا مـــا زال يبحث عن املزيد 

من الالعبـــني. ورغم ذلـــك، أكد 
غوارديوال عشـــية لقـــاء ريال 
مدريـــد فـــي لـــوس أجنلس 

كأس  ضمـــن  األميركيـــة 
األبطال الدولية الودية أن 

”الســـيتي ليس مسؤوال 
الطائلة  األمـــوال  عن 
التي تنفق في سوق 
االنتقـــاالت. النـــاس 
الذنـــب  إن  يقولـــون 

يقـــع على مانشســـتر 
سيتي، لكن جميع األندية 
تنفق الكثير من األموال“.

واعتـــرف املدرب اإلســـباني ”إنها 
أموال طائلة، حقا الكثير من األموال“، 
آمال ”أن يتوقف هذا التضخم في يوم 
من األيـــام. حبذا لو كان اإلنفاق أقل 
من أجل مصلحـــة األندية في املقام 

األول، لكن السوق يفرض ذلك“.
صحيح أن مبلـــغ الـ223 مليون 
يورو الـــذي أنفقه الســـيتي حتى 
اآلن ضخـــم جـــدا، لكـــن باريـــس 
ســـان جرمان الفرنسي قد ينفقه 

علـــى العب واحد وليس ســـتة في حال متّكن 
مـــن احلصول علـــى خدمات جنم برشـــلونة 
اإلســـباني واملنتخب البرازيلـــي نيمار الذي 
ســـيكلفه 222 مليـــون يورو حســـب تقديرات 
وسائل اإلعالم اإلسبانية والفرنسية على حّد 

سواء.
وتطرق غوارديوال إلى ما يشـــاع عن رغبة 
وأليكســـيس  ســـيتي باحلصول على مبابي 
سانشـــيس، قائـــال ”إنهمـــا العبـــا موناكـــو 
وأرســـنال، وبالتالي ليس لدي شيء أقوله“، 
لكـــن اعترف في الوقت ذاته بأن فريقه ما زال 
يبحث في سوق االنتقاالت دون أن يكشف ما 

إذا كان يريد مهاجما آخر في صفوفه.
وتابع املدرب الســـابق لكل من برشـــلونة 
اإلســـباني وبايـــرن ميونـــخ األملانـــي ”منلك 
مهاجمـــني رائعـــني أمثال غابرييـــل جيزوس 
البرازيلي وســـيرجيو أغويـــرو األرجنتيني. 
ســـنرى ما سيحصل. ســـوق االنتقاالت يقفل 
في الـ31 من أغسطس، وهذا أمر ليس باجليد 
بالنســـبة إلى املدربني ألن املســـابقة (الدوري 
املمتاز) تبدأ في الـ12 منه وسوق االنتقاالت ما 
وواصل  مفتوحا“.  زال 
”هـــذا ليـــس باألمـــر 
اجليـــد بالنســـبة 
إلى جميـــع األندية. 
سنرى ما سيحصل 
ســـوق  نهاية  حتى 

االنتقاالت“.
وأعرب املدرب 
اإلســـباني الـــذي 
تخّلى عن 
رباعـــي 
لدفاع  ا

زاباليتـــا  بابلـــو  األرجنتينـــي  املخضـــرم 
والفرنســـيني غايل كليشـــي وبكاري ســـانيا 
والصربي ألكســـندر كوالروف، عن ســـعادته 
بضم مدافـــع مثل مندي الذي لم يشـــارك مع 
السيتي حتى اآلن كونه يتعافى من اإلصابة، 
مضيفـــا ”إنه العب شـــاب (23 عاما) وأحيانا 
عليـــك أن تدفـــع أكثر للحصـــول على العبني 
مثله. لكن أصبح في صفوفنا اآلن العب يلعب 

معنا لألعوام اخلمسة أو الستة املقبلة“.

إنفاق خيالي

وصل املبلغ اإلجمالي الذي أنفقته األندية 
التي دربها اإلســـباني بيـــب غوارديوال خالل 
مشـــواره املهنـــي إلى 998 مليونـــا و400 ألف 
يـــورو، ليكون ثاني أكثـــر املدربني إنفاقا بعد 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو. وكان غوارديوال 
قد دشـــن مســـيرته التدريبية في صيف عام 
2008 بتوليـــه اإلدارة الفنية لنادي برشـــلونة 
اإلسباني لغاية عام 2012، وبعد راحة امتدت 
ملوسم كامل تولى اجلهاز الفني لنادي بايرن 
ميونـــخ األملاني إلى غاية صيف عام 2016، ثم 
انتقل إلـــى إنكلترا لتدريب نادي مانشســـتر 

سيتي حتى اآلن.
ورغـــم أن اإلســـباني غوارديـــوال يـــدرب 
السيتي للموسم الثاني فقط، إال أن إنفاقه 
معه يعتبـــر األعلى بعدما بلغت تكاليف 
التعاقدات التي قام بها لتعزيز صفوف 
الفريق مـــا يصل إلى 453 مليون يورو، 
مقابـــل 341.5 مليون يـــورو متثل قيمة 
تعاقداته مع نادي برشـــلونة، و203.9 
ماليني يورو مع نادي بايرن ميونخ.
وُيعزى تقلص إنفاق غوارديوال 
على ”امليركاتـــو“ خالل جتربته في 
أملانيا إلى رفـــض اإلدارة البافارية 
سياسة اإلحالل التام التي تقتضي 
تســـريح أغلب الالعبـــني والتعاقد مع 
آخريـــن، مما يرفع من إنفـــاق النادي في 
ســـوق االنتقـــاالت، خاصـــة أن املـــدرب 
اإلســـباني توّلى اإلشـــراف علـــى بايرن 
ميونـــخ وهو بطل لثالثية املوســـم لعام 
2013، فـــي حـــني أن غوارديـــوال بصـــدد 

القيـــام بإحـــالل للعناصر الفنية ملانشســـتر 
ســـيتي بعدما ســـّرح عددا كبيرا من الالعبني 
في صيـــف عـــام 2016، وقيامـــه بالتعاقد مع 
آخريـــن ليســـتمر فـــي عملية اإلحـــالل خالل 
الصيف اجلاري، وحتى بدايته مع برشـــلونة 
تزامنت مـــع فترة فراغ كان ميـــر بها النادي 
الكتالونـــي مما فـــرض عليه تعزيـــز تركيبته 
البشـــرية في صيـــف عام 2008 حتـــى وإن لم 

تصل إلى درجة اإلحالل.
ويعتبـــر امليركاتو الصيفي احلالي األكثر 
إنفاقا بالنســـبة إلى املدرب اإلســـباني بعدما 
بلغت قيمـــة الصفقات التي أبرمها الســـيتي 
حتى اآلن ما يقارب الـ240 مليون يورو، بينما 
يعتبـــر ”امليركاتو الصيفـــي“ لعام 2014 األقل 
إنفاقـــا له، إذ بلـــغ املبلغ حينها الــــ52 مليون 
يـــورو مع بايـــرن ميونخ. وتكشـــف تفاصيل 
االنتدابات التي قام بها غوارديوال مع األندية 
الثالثة أنها شـــملت كافة خطـــوط الفريق في 
ظل حرصه على التعامل مع العبني يندمجون 
بسرعة مع أفكاره وأسلوب عمله، وعدم تردده 

في تسريح أّي العب مهما كانت جنوميته.
وعلـــى الرغم مـــن أن غوارديوال كان العبا 
في خط الوســـط، وعـــرف تكتيكيا بأســـلوب 
”التيكي تاكا“ الذي يعطـــي األفضلية لالعبي 
هـــذا اخلـــط، إال أن أكبـــر إنفـــاق لغوارديوال 
كان على خطي الدفـــاع والهجوم، فانتدابات 
املهاجمـــني كلفت خزائن األنديـــة التي دربها 
ما يقارب الــــ382 مليون يـــورو، بينما دفعت 
لترميـــم خط الدفاع ما يصل إلى 366.8 مليون 
يورو، فيما لم تدفع ألجل خط الوســـط سوى 
180 مليون يورو، أما حراسة املرمى فقد أنفق 
مانشســـتر ســـيتي فقط على هـــذا اخلط مبا 

يقارب الـ69.6 مليون يورو.

أرقام خيالية

في ظل الوتيرة التي حددها السيتي سعى 
مدرب تشيلسي اإليطالي أنطونيو كونتي إلى 
حـــث مالك النادي امللياردير الروســـي رومان 
أبراموفيتـــش على الدخول في هذا الســـباق 
احملموم، ال ســـيما أن النـــادي اللندني الفائز 
بلقب الـــدوري املمتاز يســـتعد للعـــودة هذا 
الصيف إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد 

أن غاب عنها املوسم املاضي.
وأنفق تشيلســـي حتـــى اآلن حوالي 140 
مليـــون يـــورو بضمه مهاجـــم ريـــال مدريد 
واملنتخـــب اإلســـباني ألفارو موراتـــا ملدة 5 
أعـــوام في صفقة قـــدرت بـ80 مليـــون يورو، 
كما ضم النادي اللندني العب وســـط موناكو 
بطـــل الـــدوري الفرنســـي الدولـــي تييمويه 
باكايوكو ملدة خمسة مواسم واملدافع األملاني 
أنتونيو روديغر من روما اإليطالي واحلارس 
األرجنتينـــي ويلـــي كاباييرو من مانشســـتر 
سيتي. وجاء التعاقد مع موراتا بعدما خسر 

تشيلسي معركته مع مانشستر يونايتد الذي 
اضطـــر لدفع 84.70 مليون يورو من أجل ضم 
مهاجـــم إيفرتون البلجيكـــي روميلو لوكاكو 
الذي التحـــق بالوافـــد اجلديد قلـــب الدفاع 
السويدي فيكتور ليندلوف املنتقل من بنفيكا 
البرتغالي في صفقة قدرت بـ35 مليون يورو.

وبعدما قرر متديد مشـــواره الذي بدأ مع 
أرســـنال قبل 21 عاما، جنح املدرب الفرنسي 
أرسني فينغر في إقناع إدارة النادي اللندني 
بتحطيـــم رقمه القياســـي وإنفـــاق 60 مليون 
يورو من أجل ضم املهاجم الدولي الفرنســـي 
ألكســـندر الكازيـــت مـــن ليـــون، وذلك ضمن 
مسعاه لتعويض املوسم املخيب الذي عاشه 
فريقه وفشـــله في احلصول على مركز مؤهل 

إلى دوري األبطال.
كمـــا حطـــم ليفربـــول رقمـــه القياســـي 
الشـــخصي فـــي ســـوق االنتقاالت مـــن أجل 
ضم اجلناح املصـــري محمد صالح من روما 
اإليطالـــي في صفقة قدرت بحوالي 40 مليون 
يورو. ولم يكن الســـباق محصورا حتى اآلن 
فـــي كبار الدوري املمتاز وحســـب، بل نشـــط 
إيفرتـــون أيضا في ســـوق االنتقـــاالت ودفع 
أكثـــر من 100 مليون يـــورو لضم العبني مثل 
مهاجمـــه الســـابق واين رونـــي ومايكل كني 
وجوردن بيكفورد، فيما كان توتنهام، وصيف 
بطل املوسم املاضي هادئا حتى اآلن ولم يجر 

أّي تعاقدات.
وبينمـــا ينظـــر البعـــض إلـــى الصفقات 
اخليالية التي تبرم ويتساءل عن املضاعفات 
التـــي ميكـــن أن تنجـــم مســـتقبال عـــن هذا 
”اجلنـــون“ ، يؤكد املديـــر التنفيـــذي لرابطة 
الدوري املمتاز ريتشـــارد ســـكودامور أنه ال 
خوف على املســـتقبل ألن ”الربحية تتحسن. 
األمـــر األكثـــر أهمية هـــو أن تكـــون تكاليف 

الالعبني نسبة مئوية من حجم األعمال“.
وكشـــف أن األندية تنفق حاليا أقل من 60 
باملئـــة من حجـــم أعمالها، واإلنفـــاق كان من 
الناحية النســـبية أكبر بكثير قبل 10 أعوام، 
مضيفـــا ”60 باملئة مـــن حجم األعمـــال على 
تكاليـــف الالعبني، هو فـــي الواقع رقم ميكن 

التحكم به متاما“.

222222

رياضة

كان نادي مانشســــــتر ســــــيتي اإلنكليزي 
الفريق األكثر نشاطا في سوق االنتقاالت 
ــــــى اآلن الرقــــــم  ــــــة وجتــــــاوز حت الصيفي
القياســــــي اإلنكليزي في موسم انتقاالت 
واحد حيث أنفــــــق ٢٢٣ مليون يورو (٢٦٠ 

مليون دوالر).

مانشستر سيتي يغزو امليركاتو الصيفي بقوة
سباق إنكليزي محموم في سوق االنتقاالت ينذر بتحطيم األرقام القياسية

األحد 2017/07/30

سيتي يعزز صفوفه بأرقام سيذكرها التاريخ

السيتي ال يبدو أنه سيتوقف 
عند هذا الحد، إذ يسعى لضم 

أليكسيس سانشيس من أرسنال 
كما دخل في صراع مع ريال مدريد 

للحصول على خدمات كيليان 
مبابي

في ظل الوتيرة التي حددها 
مانشستر سيتي سعى مدرب 
تشيلسي اإليطالي أنطونيو 
كونتي إلى حث مالك النادي 

امللياردير الروسي رومان 
أبراموفيتش على الدخول في هذا 

السباق املحموم

ني ي
مليون دوالر). 288) 

سباني بيب غوارديوال 
يتي اإلنكليزي مسؤول 
النتقاالت في األســـابيع
فقـــات خيالية، مؤكدا

 فريقـــه اململوك 
ث عن املزيد
ذلـــك، أكد 

ـاء ريال 
جنلس 

كأس 
ة أن 

وال 

دية
ل“.

”إنها  إلســـباني
ير من األموال“، 
لتضخم في يوم 
ان اإلنفاق أقل
املقام دية في

ض ذلك“.
الـ223 مليون 
حتى  ســـيتي
ــن باريـــس 
ينفقه قد ي

ي
وواصل  مفتوحا“.  زال 
”هـــذا ليـــس باألمـــر 
اجليـــد بالنســـبة 
إلى جميـــع األندية. 
سنرى ما سيحصل 
ســـوق  نهاية  حتى 

االنتقاالت“.
وأعرب املدرب 
اإلســـباني الـــذي 
تخّلى عن 
ي ي

رباعـــي
ع لدفا ا
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} مدريــد - ســـيتم االثنين اســـتجواب العب 
كرة القدم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو (32 
عاما)، الرياضي صاحب اإليرادات األعلى في 
العالم بحســـب مجلة ”فوربس“ المتخصصة، 
أمام محكمة في بوسويلو دي االركون الواقعة 
فـــي الضاحيـــة المترفة للعاصمة اإلســـبانية 
مدريد حيث يقيم، بشأن مزاعم تخلفه عن دفع 
ضرائـــب بقيمة 14.7 مليون يورو (17.2 مليون 

دوالر).
ويمشـــي رونالدو، أفضل العب في العالم، 
على خطـــى غريمه في برشـــلونة األرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي الـــذي حكم عليه فـــي قضية 
مماثلة السنة الماضية، لكن بمبالغ مالية أقل 

من ذلك.
ويتهـــم المدعي العام فـــي مدريد رونالدو 
”باالســـتفادة من بنية شـــركة أسسها في 2010 
إلخفاء أمـــوال حصل عليها في إســـبانيا من 

خالل حقوق بيع صورته“.
واتهـــم المدعي العـــام نجم ريـــال مدريد 
بأن ذلك كان ”خرقـــا طوعيا وواعيا لواجباته 

الضريبية في إسبانيا“.
ويتهم المدعـــون العامون أفضل العب في 
العالم أربع مرات، بإنشـــاء شـــركة في الجزر 
العذراء البريطانية، أحد المالذات الضريبية، 
وأخـــرى في أيرلندا لالســـتفادة من انخفاض 

معدالتها الضريبية.
ويرى هـــؤالء أن رونالدو صـــرح فقط عن 
11.5 مليون يورو من إيراداته اإلســـبانية بين 
2011 و2014، فيما دخل رصيده في تلك الفترة 

43 مليون يورو.
ويتهـــم رونالـــدو أخيرا برفضـــه ”طوعا“ 
ضـــم 4.28 مليون يورو من حقوق بيع صورته 

وفي ظل اســـتمرار المزاعـــم، هدد صاحب لشركة إسبانية بين عامي 2015 و2020.
وأفضل هـــداف في تاريخ  عالمة ”ســـي آر 7“ 
ريال مدريد، بترك إسبانيا ما أدى إلى تخوف 
مشجعي الفريق الملكي، لكنه ألمح بعدها إلى 
إنه ســـيتابع  البقاء، قائـــال لصحيفة ”ماركا“ 
إحراز األلقـــاب مع ريال، ودافـــع رونالدو عن 

نفسه قائال إن ”ضميره مرتاح“.
ورونالـــدو ليس الالعـــب الوحيد المطارد 
مـــن مصلحـــة الضرائب فـــي إســـبانيا التي 
تتعافـــى من أزمـــة اقتصادية كبـــرى أدت إلى 
خسارة الكثيرين لوظائفهم وازدياد أوجه عدم 

المساواة.

وحكـــم على ميســـي بالســـجن 21 شـــهرا 
وغرامـــة مالية بقيمة 2.09 مليوني يورو العام 
الماضـــي، واســـتعيض عـــن عقوبة الســـجن 
بغرامـــة أخرى بلغـــت 252 ألف يـــورو، أي ما 
يعـــادل 400 يـــورو عن كل يوم ســـجن، واتفق 
مواطنه المدافع خافيير ماسكشـــيرانو العام 
الماضـــي مع الســـلطات على ســـنة مع وقف 

التنفيذ.
ويغرق مهاجم نادي برشـــلونة البرازيلي 
نيمـــار مع عائلتـــه بمحاكمة حول فســـاد في 
صفقـــة انتقاله مـــن ســـانتوس البرازيلي عام 

.2013

وبصـــرف النظـــر عن رونالـــدو، فقد طالت 
االتهامـــات العب ريـــال الســـابق األرجنتيني 
إنخـــل دي ماريـــا والمدافـــع البرتغالي فابيو 
كوينتراو ومواطنه المـــدرب جوزيه مورينيو 

الذي أشرف على النادي بين 2009 و2013.
ووكيل أعمال هؤالء جميعا هو البرتغالي 
الخارق جورج منديش الذي اســـتجوب بدوره 
في قضية تهرب ضريبـــي محتمل للكولومبي 
راداميـــل فالكاو مهاجـــم موناكو الفرنســـي، 
ودافـــع منديـــش عـــن نفســـه مدعيـــا أنـــه لم 
موكليه في مســـائل ضريبية.  ينصح ”أبـــدا“ 
وفـــي ما يخص رونالدو، نفت شـــركة منديش 

مخالفـــة الالعـــب البرتغالـــي  ”جســـتيفوت“ 
وإخفاءه أّي مبالغ عن مصلحة الضرائب.

وفـــي حـــال إثبـــات التهمة عليـــه، يواجه 
رونالـــدو خطر دفـــع غرامة قد تصـــل إلى 28 
مليون يـــورو وعقوبة بالســـجن لثالثة أعوام 
ونصف العام، بحســـب اتحاد خبراء ”غيستا“ 

في اإليرادات الداخلية اإلسبانية.
ومنـــذ تمديد عقـــده في نوفمبـــر الماضي 
حتـــى 2021، أصبح رونالـــدو الرياضي األكثر 
دخـــال فـــي العالـــم مـــع 93 مليـــون دوالر (80 
مليون يورو) في موســـم 2016 - 2017 بحسب 

”فوربس“.

رياضة

القضاء محطة كريستيانو رونالدو األولى في املوسم الجديد

النجم البرتغالي يهدد بترك إسبانيا وجمهور امللكي مستاء

} طبعا، فإن جميع عشاق نادي برشلونة 
اإلسباني في شتى أصقاع العالم يتابعون 
بشغف وقلق كبيرين أطوار قضية إمكانية 

رحيل النجم البرازيلي نيمار عن الفريق 
باتجاه نادي باريس سان جرمان الفرنسي، 

خاصة وأن التطورات األخيرة تغذي بال 
شك هذه األخبار التي ربطت أحد أضالع 

”األم. أس. أن“ بالفريق الباريسي المستعد 
لدفع مبلغ خرافي من أجل إرضاء رغبات 

وتطلعات هذا الالعب األلمعي.
منذ أشهر قليلة كان من الصعب للغاية 
أو لنقل من المستحيل الحديث عن وجود 

فرضية لمغادرة ميسي أو سواريز أو نيمار 
أسوار القلعة الكاتالونية، فالكل هناك 

مطمئن ومرتاح البال بخصوص تجديد 
عقود العقد البرشلوني الفريد، والكل يعلم 

جيدا أن أي مفاوضات ستقوم بها إدارة 
”البارسا“ مع هؤالء الالعبين ستكون 
بال شك مجدية مهما كانت عسيرة أو 

معقدة.
ومع ذلك، كل شيء تغير في لمح البصر، 

واهتزت نسبيا أرجاء البيت البرشلوني 
مع إطاللة الفريق في رحلته األميركية، 
حيث يجري معسكرا إعداديا استعدادا 
للموسم الجديد، إذ أجمع كل المتابعين 

ألخبار الفريق أن نيمار اقترب من الرحيل 
باتجاه عاصمة األنوار بعد أن أعلن باريس 

سان جرمان استعداده لدفع قيمة الشرط 
الجزائي الذي يتضمنه عقد الالعب مع 

برشلونة والمقدر بحوالي 222 مليون يورو.
ربما لو اقتصر األمر على العرض 

الباريسي لهدأ الجميع في برشلونة ومّر 
العرض الباريسي دون ضجيج كبير، لكن 

ما حدث زلزل أركان برشلونة حيث لم يغلق 
نيمار الباب، بل بدا وكأنه يدرس جديا 

هذا العرض وبدا مستعدا لنسيان ذكرياته 
الجميلة مع ميسي وسواريز في برشلونة 

من أجل خوض تجربة جديدة قد تكون 
ناجحة أو فاشلة.

وبعد التأكيدات المتواترة التي تشير 
إلى رغبة النجم البرازيلي في الرحيل إلى 

باريس يظل السؤال ملحا: لماذا فكر نيمار 
في الخروج من نعيم دائم، مستقر ومريح 
صوب وجهة غير معلومة لخوض تجربة 

محفوفة بالمخاطر ونتائجها الكروية غير 
مضمونة؟

وفي المقابل، تبدو اإلجابة ال تحتاج 
إلى اجتهاد كبير، فنيمار وبالتنسيق 

مع والده الذي يشغل في الوقت نفسه 
منصب مدير أعماله يفكر في زيادة دخله 

وإيراداته المالية، فهو يعلم جيدا أن الفريق 
الباريسي مستعد لدفع الغالي والنفيس من 

أجل أن يكون نيمار نجمه الجديد أو لنقل 
صفقة العمر لديه، ولهذا السبب من المؤكد 
أن نجم منتخب ”السامبا“ سيحقق مكاسب 

مالية كبيرة للغاية تجعله ربما يتجاوز 
ميسي ورونالدو بأشواط كبيرة.

سبب آخر ربما يدفع نيمار للتفكير مليا 
في عرض باريس سان جرمان يتمثل أساسا 

في أنه يريد أن يكون النجم األول بعيدا 
عن ظل ميسي الذي يغطي على الجميع في 

برشلونة، أما في الفريق الفرنسي سيختفي 
جميع الالعبين وراء توّهج نيمار.

أما السبب الثالث فيتعلق بأن اإلقامة 
في عاصمة األنوار واالندماج صلب باريس 
سان جرمان لن يكونا عسيرين، خاصة وأن 
الفريق يضم عددا من الالعبين البرازيليين 

المقربين من نيمار وفي مقدمتهم زميله 
السابق في برشلونة داني ألفيس وقائد 

منتخب ”السامبا“ تياغو سيلفا، وبال شك 
فإن وجود مثل هؤالء الالعبين سيسهل 

كثيرا تأقلم نيمار مع عالمه الجديد.
إذن فّكر نيمار وتشاور مع كل المقربين 

منه وبدأ يدرس العرض بكل جدية، وهو 
األمر الذي أزعج كثيرا إدارة برشلونة التي 
سارعت للحديث إلى وسائل اإلعالم لتؤكد 

أن نيمار سيواصل ولن يرحل، والشرط 
الوحيد الذي قد يجعلها تفرط في أحد 

العبيها المدللين هو قبول الفريق الباريسي 

بدفع قيمة الشرط الجزائي وموافقة الالعب 
نفسه على الرحيل.

ورغم كل األحاديث، إّال أن موقف نيمار 
ظل غامضا فلم يحسم بعد المسألة وينهي 

الجدل سواء باإلعالن عن رفض العرض 
والبقاء مع بقية النجوم في برشلونة أو 
بالتأكيد على أنه سيغادر قريبا.. نيمار 
بدا أيضا مترددا ومرتبكا ومتشنجا في 

بعض األحيان، والدليل على ذلك ما حصل 
خالل حصة تدريبية، حيث تشاجر مع أحد 

زمالئه قبل أن يغادر ملعب التدريبات في 
قمة غضبه.

هذا الحدث أكد لكل متابعي برشلونة 
أن نيمار يمّر بفترة صعبة على المستوى 
الذهني، فبين تلبية نداء القلب الذي يقول 
له واصل مع الفريق البرشلوني وبين نداء 
العقل الذي يلّح عليه بضرورة الذهاب إلى 

باريس وتتويج نفسه الملك األوحد في 
عاصمة األنوار، مازال نيمار في حيرة من 
أمره رغم أن أهدافه الجميلة والرائعة في 
المباريات الودية لفريقه خالل منافسات 

كأس األبطال الدولية تشير إلى أنه في قمة 
جاهزيته البدنية والفنية.

فأي طريق سيختار معبود جماهير 
منتخب ”السامبا“؟ هل سيتجاهل كل 

إغراءات الباريسيين ويستمر نجما وركنا 
ثابتا في المثلث الذهبي لبرشلونة أم يسير 

عكس التيار ويشق طريق السفر نحو 
العاصمة الفرنسية؟

هي وضعية صعبة ومزعجة، لكن على 
نيمار أن يكون حاسما ويعرف أين يضع 

قدمه، عليه أن يخرج للمأل ويعلنها صراحة، 
فإما البقاء وتأكيد أن ما حصل مؤخرا ال 
يعدو أن يكون مجرد فاصل قصير انتهى 
بسرعة، وإما القبول بالعرض الباريسي 
والرحيل، وبالتالي بدء فصل جديد في 
مسيرته الرياضية، لكن عليه أيضا أن 
يدرك ويعي جيدا أن المسافة الفاصلة 

بين الفاصل والفصل أو لنقل بين النجاح 
الرياضي وتحقيق المكاسب المالية، هي 

رفيعة للغاية وقد تؤدي أحيانا إلى السقوط 
الحّر نحو الهاوية.

فيراري يتوق لصدارة ترتيب الصانعينحكاية فصل وفاصل مع نيمار
} بودابســت  - يســـعى فريـــق فيـــراري إلى 
استعادة التوازن قبل العطلة الصيفية عندما 
يخوض األحد جائزة المجر الكبرى، المرحلة 
الحادية عشـــرة مـــن بطولة العالم لســـباقات 
الفورمـــوال واحد على حلبـــة ”هونغارورينغ“ 

في بودابست.
ويمنـــي فيـــراري النفـــس بوقـــف نزيـــف 
النقاط في الســـباقات األربعة األخيرة، والتي 
أدت إلى تقليص الفارق بين ســـائقه األلماني 
سيباســـتيان فيتـــل متصـــدر الترتيـــب العام 
ومطارده المباشر سائق مرسيدس البريطاني 

لويس هاميلتون إلى نقطة واحدة.
هونغارورينـــغ، الضيقـــة  وتبـــدو حلبـــة 
والمتعّرجـــة، للوهلـــة األولى مثاليـــة لفريق 
فيـــراري للتفوق مـــن جديد، لكـــن بالنظر إلى 
صعوبـــة التجاوز في هذه الحلبة فإن حســـم 
الفوز ســـيكون بشـــكل كبير بـــدءا بالتجارب 
الرســـمية وانتـــزاع مركـــز االنطـــالق، وهـــو 
األمـــر الذي يتفوق فيه فريق مرســـيدس بقوة 
هـــذا الموســـم، حيث انتزع المركـــز األول في 

التجارب الرسمية 8 مرات.
وتصـــدر فيتـــل الســـبت التجربـــة الحرة 
الثالثة لســـباق جائزة المجـــر الكبرى المقرر 
األحد ضمن منافســـات بطولة العالم لسباقات 
ســـيارات فورموال واحد. واحتل فيتل المركز 
األول فـــي التجربـــة الحـــرة الثالثـــة األخيرة 

للســـباق متفوقـــا على زميلـــه الفنلندي كيمي 
رايكونـــن، فيما حـــل فالتيري بوتاس ســـائق 
مرســـيدس ثالثـــا، وجـــاء ماكس فيرســـتابن 
ســـائق ريد بول في المركز الرابع متفوقا على 
البريطانـــي لويس هاميلتون الســـائق اآلخر 

لفريق مرسيدس.
ومنذ نهايـــة مايو الماضـــي، فرض فريق 
مرســـيدس أفضليتـــه في التجارب الرســـمية 
بفارق 0.4 ثانية، ال بل إنه ارتفع إلى ثانية في 

باكو و0.6 في سيلفرستون البريطانية.
وفي النمســـا، تخلف األلمانـــي بفارق 0.4 
ثانية عن سائق مرســـيدس الفنلندي فالتيري 
بوتاس، وهو فارق ضعيف جدا بســـبب قصر 

مسافة حلبة ”ريد بول رينغ“.
ويتخلـــف فريق فيـــراري بفـــارق 55 نقطة 
عن مرســـيدس في صدارة ترتيـــب الصانعين 
وهو اللقب الذي يوليـــه الفريق األولوية، كما 
أن المنافســـة على لقب الســـائقين باتت أكثر 

شراسة.
وشـــعورا منه ببوادر أزمـــة قريبة، طالب 
مدير فيـــراري ماوريتســـيو أريفابيني رجاله 
بــــ“ردة فعـــل فوريـــة“ فـــي المجر، وقـــال ”ال 
جدوى من الشكوى، يجب أن نتحسن بسرعة، 
بتواضـــع وعزيمـــة“. وحـــذا رئيـــس فيراري 
ســـيرجيو ماركيوني حذوه من خالل رســـالة 

وجهها إلى جميع العاملين في الفريق.

ضميري مرتاح

الستعادة التوازن قبل العطلة الصيفية

يواجه جنم كرة القدم البرتغالي كريستيانو 
ــــــى العاصمــــــة  ــــــدو عــــــودة قاســــــية إل رونال
اإلسبانية مدريد حيث يستعد لبداية موسم 
جديد، لكن يتوقع قبلها مثوله أمام القضاء 
ــــــني التهامه بالتهرب مــــــن دفع املاليني  االثن

لهيئة الضرائب.

أفضل العب في العالم يواجه 

عودة قاسية للمالعب، حيث 

يمثل قبلها أمام محكمة إسبانية 

بتهم تهرب ضريبي بقيمة 14.7 

مليون يورو

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} تونس - أســـرت الفنانة المصرية شـــيرين 
عبدالوهـــاب جمهور مســـرح قرطاج بعرض 
فنـــي أحيته ضمـــن فعاليات الـــدورة الثالثة 

والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي.
وأمتعـــت شـــيرين الحاضريـــن بعـــرض 
وصف باألكثر جماهيريـــة منذ بداية الدورة. 
واستهلت الســـهرة بأغنية ”طريقي“ واعتلت 

الركح وسط هتافات كبيرة للجمهور.
وأكد جمهور مســـرح قرطـــاج بعد عرض 
الفنانـــة المصرية أن النجـــاح الفني ال بد أن 
يمر عبر المســـرح األثري العتيق، فيما قالت 
شـــيرين خالل تحيتها  للجمهـــور قبل بداية 
الحفل ”كنت مدركـــة أن نجاحي لن يكتمل إال 

أمام الجمهور التونسي“.
وأطربت شيرين الحضور بباقة من أجمل 
أغانيها مـــن مختلـــف ألبوماتهـــا الغنائية، 
إضافة إلى أغاني بدايتها الفنية والتي كانت 
سببا في شهرتها العربية وانطالقتها الفنية 

كأغنية ”آه يا ليل“.
وردد الجمهـــور مـــع الفنانـــة المصريـــة 
كل أغانيهـــا كما طلـــب منها تقديـــم أغانيها 
المحببـــة إليـــه ألكثر مـــن مرة كأغنيـــة ”كدة 
يـــا قلبي“. وتفاعلت شـــيرين مـــع مقترحات 
الحضـــور وأعربـــت عـــن حبهـــا الكبيـــر له 

وسعادتها بالغناء أمامه.
ولم تتخل شـــيرين، التي أطلت بفســـتان 
أحمر أنيق وبتســـريحة شـــعر بســـيطة، عن 
عفويتها التـــي عرفت بها، فمازحت الجمهور 

في أكثـــر من مرة، كما شـــاركته الرقص على 
وقع أغـــان مـــن اللـــون الشـــعبي المصري، 

وأطربته بأغانيها الرومانسية.
وأشـــادت شـــيرين أثنـــاء الحفـــل بالفن 
التونسي والطاقات الصوتية التي يتمتع بها 
الفنانون التونســـيون وطلبـــت من الجمهور 
قـــراءة الفاتحة على روح الفنانة التونســـية 
ذكرى محمـــد، كما عّبرت عن صداقتها للفنان 
التونسي صابر الرباعي الذي أرسل لها باقة 

ورود أثناء الحفل.
ووصفت شيرين الجمهور التونسي خالل 
النـــدوة الصحافيـــة التي نظمهـــا المهرجان 
عقب الســـهرة ”بالكنز الكبيـــر وأن رصيدها 
الحقيقـــي هو حـــب الجمهـــور“، وقالت إنها 

”مدينة له“.
أن ســـبب  وأوضحت شـــيرين لـ“العرب“ 
تركيزهـــا فـــي الحفل علـــى رصيدهـــا الفني 
مـــن األلبومات القديمـــة دون تقديم أغان من 
إنتاجهـــا الجديد يعـــود إلى كونهـــا ”دائما 
عندمـــا تعتلي المســـرح تحبـــذ أن تغني ما 
يطلبـــه الجمهور حتى ال يلغي جديدها الفني 
ما قدمته طيلة مشـــوارها الفني الذي بدأ منذ 

العام 2000“.
ولم تكشـــف شـــيرين عن الموعد الرسمي 
المقرر إلصدار ألبومها الغنائي الجديد الذي 
يحمل عنوان ”هو ده“. ورجحت وسائل إعالم 
أن يكون أغســـطس المقبل الموعـــد. ويقول  
متابعون إن المنافســـة الفنية ســـتحتدم بين 
كبار النجـــوم في مصر، كعمرو دياب ومحمد 
حماقـــي، بســـبب إمكانيـــة طـــرح ألبوماتهم 

الفنية في نفس الشهر.

وقالت شـــيرين ”عندما يكون العمل جيدا 
ومتميزا، فإن المنافســـة لن تكون مهّمة ولن 

تؤثر عليه“.
خبر انسحابها  وأكدت شيرين لـ“العرب“ 
مـــن لجنة تحكيم برنامج اكتشـــاف المواهب 
”ذا فويـــس“ برفقـــة صابـــر الرباعـــي وكاظم 
الســـاهر وعاصي الحالني بسبب التزاماتها 
الفنيـــة الكثيرة مـــن بينها فيلم ســـينمائي، 

مضيفة أن البرنامج سيســـتمر بأعضاء جدد 
ال شك في أنه سيتجدد معهم.

وأشـــارت شـــيرين إلى أنها تسعى دائما 
إلى التنوع الفني واكتشـــاف ألـــوان غنائية 
جديـــدة، كمـــا أنهـــا مازالت تتلقـــى عروضا 
ســـينمائية، لكـــن التركيـــز على الموســـيقى 
والغنـــاء قلص مـــن حضورها الســـينمائي، 
مضيفـــة ”انتظرونـــي ســـأقدم لجمهوري كل 

جديـــد، فأحالمي ال تتوقـــف وطموحي كبير 
ومسيرتي الفنية متواصلة“.

 وأوضحـــت حـــول مســـألة تواصلها مع 
جمهورها عبر الشبكات االجتماعية أن ”هذا 
النوع من التكنولوجيا ال يســـتهويها، حيث 
تحرص علـــى المحافظة على مســـافة بينها 
وبيـــن الجمهور بســـبب صراحتهـــا المثيرة 

للجدل“، قائلة ”أنا إنسانة صريحة جدا“.

شيرين {ملكة المشاعر} تأسر جمهور مسرح قرطاج

} بيــروت - أظهر تسلســـل الحمض النووي 
لعظام خمســـة أشخاص عثر عليها في صيدا، 
وكانوا يعيشـــون قبـــل 4 آالف ســـنة بجنوب 
لبنـــان، أن اللبنانيين يتحّدرون مباشـــرة من 

الكنعانيين.
وقـــارن العلمـــاء الذيـــن نشـــرت أعمالهم 
في مجلـــة أميريـــكان جورنـــال أوف هيومان 
جينيتكـــس هذا المجيـــن القديـــم بمجين 99 

لبنانيا معاصرا. 
وخلـــص خبـــراء الوراثـــة فـــي المعهـــد 
البريطاني ويلكوم تراست إلى أن الكنعانيين 
الذين عاشوا في الشرق األوسط خالل العصر 
البرونـــزي بيـــن 3000 وألف عام قبـــل الميالد 
هم علـــى األرجح األجـــداد المباشـــرون ألكثر 
مـــن 90 بالمئة من الشـــعب اللبنانـــي الحالي، 
فيمـــا البقية يتحدرون من شـــعوب أوراســـية 

مختلفة.

وأقـــام الكنعانيـــون، وهـــم من الشـــعوب 
السامية، في بالد كنعان على الساحل اللبناني 
وصـــوال شـــماال إلـــى أوغاريـــت الموجـــودة 
حاليا في ســـوريا. وأّسســـوا مرافـــئ عدة في 
المنطقـــة منها جبيل وصيـــدا وصور. ووضع 
الكنعانيون أول أبجدية وجوانب من المجتمع 
ال تزال قائمة حتى اليوم. وامتدت دولتهم إلى 

مناطق أخرى في حوض المتوسط.
وكشـــف تسلســـل دي أن إيـــه الكنعانيين 
الخمسة أيضا أن هؤالء كانوا مزيجا لشعوب 
من المزارعين خالل العصر الحجري الحديث 
ومهاجرين أتوا من الشـــرق إلى المنطقة قبل 

5 آالف سنة.
وقالت كلود ضومط ســـرحال، مديرة موقع 
الحفريـــات في صيدا والمشـــاركة فـــي إعداد 
الدراسة، ”للمرة األولى لدينا مؤشرات جينية 
تظهر استمرارية ديموغرافية في المنطقة منذ 

الشـــعوب الكنعانية في العصر البرونزي إلى 
الشعوب الحالية“.

وقـــال كريس تايبر-ســـميث، عالم الوراثة 
في ويلكوم تراست ســـانغر إنستيتيوت الذي 
أدار هـــذه األعمـــال، إن ”الدراســـات الجينية 
القديم تسمح  التي تســـتند إلى الـ‘دي أن إيه‘ 
بتوسيع فهمنا للتاريخ والرد على أسئلة حول 

أصول شعوب غامضة لم تترك أثرا كبيرا“.
وقـــال مارك هابـــر أحد معـــدي البحث إن 
اللبنانييـــن المعاصرين هم على األغلب خلف 

الكنعانييـــن، علما وأنهم يحملون القليل من 
الجينات األوراسية التي ظهرت بعد الغزو 

اآلشوري والفارسي والمقدوني.
كما أشار هابر إلى أن الشعب الكنعاني 

كان أصال خليطا من السكان المحليين الذين 
اســـتقروا في تلك القرى في العصر الحجري 

الحديث.

حمض نووي يؤكد أن الكنعانيين هم أجداد اللبنانيين

حققت الفنانة املصرية شيرين عبدالوهاب خالل سهرتها الفنية على ركح مسرح قرطاج 
ــــــن كل التوقعات. وأمتعت  التونســــــي جناحا فنيا وجماهيريا، حيث فاق عدد احلاضري

شيرين احلضور بباقة من أجمل أغانيها بصوت ساحر وإحساس يأسر القلوب. 

عطاء متواصل

} كنـــا، أبومحمـــود وأنا، قـــد آوينا إلى 
الدفء في مطعم روســـي حتف به الثلوج 
املتهاطلة. كانـــت الصالة خافتة اإلضاءة، 
فيما تنبعث من إحدى الزوايا موســـيقى 
آســـرة، مع صوت مغن هاو يؤدي أغنيات 
بصوت يهّدئ نفس من ال يفهم الروسية. 

وبينمـــا كان العبد للـــه يتأمل مالمح 
املغنـــي، وإذا بســـيدة في خريـــف العمر 
تتقـــدم منه وتهمس في أذنه مع إشـــارات 
باليد تُنّم عن رجاء. ســـرعان ما اتضح أن 
الســـيدة طلبت أغنية بعينها. فما هي إال 
حلظة حتى بدأ العـــزف حزينا مع صوت 
شـــجّي، وبدت حشرجات الســـيدة الفتة. 
لعلهـــا اســـتذكرت حّبا ضائعـــا أو خيبة 

كبرى!
أبلغنـــي أبومحمود همســـا أن ”الثلج 
والقطـــار“ هو عنوان األغنية. ســـرعان ما 
انتزعـــت مفكرتـــي من جيبـــي وقلمي من 
غمده وطلبت منه أي مقاربة للمعاني ولو 
بالعامية. فهو ممن توغلوا في الروســـية 
حتى نســـوا من أي مرفأ للغة العربية قد 

أبحروا!
شـــاٌب وفتاة جمعتهمـــا املصادفة في 
عربة قطار يقطع مســـافات تبدو النهائية. 
جرى احلديث بينهما سلســـا مستفيضا، 
فيما القطار يشـــق طريقه وســـط الثلوج. 
القطـــار يندفـــع واألفـــق يتحـــرك دون أن 

ُيعيرهما املتناجيان اهتماما. 
كانت اخلمسمئة كيلومتر األولى أكثر 
من كافية ألن يقـــول أحدهما لآلخر كالما 
يزيد عـــن كل ما نطـــق به طـــوال حياته، 
فأحس كل منهما بأنه يعرف صاحبه أكثر 

مما يعرفه أبوه أو أمه. 
ومع تبّدالت األفق وصـــل كالهما إلى 
وضعية اإلعجاب ثم إلى احلب الذي توغل 
عميقـــا. غير أن البنت رمبـــا كانت لئيمة، 
إذ قالت كل شـــيء إال اإلفصاح عن محطة 
نزولها، كأنها أضمرت مفاجأة الشاب في 
اللحظة التي ”تخلع“ فيها من العربة ومن 
القطـــار كله، تاركة للطـــرف اآلخر الذكرى 

واألمنيات. 
ولعـــل صدمـــة هبوطهـــا إلـــى أرض 
مثلجة بعد آمال الصعود إلى ذرى الغرام 
الساخن، قد أدخلت الشـــاب إلى حال من 
الروســـي من  الهذيـــان، فاغترف املخيال 
الصـــورة، أغنيـــة حزينـــة بلســـان خائب 

الرجاء أداها املطرب يوري شاتنوف:
هبط الثلج ُمســـرعا مثلما كانت قصة 
وجودك في حياتي. هو مثلك كأول حب يا 
”آنيا“.. حٌب ســـريع وخاطف. وما علّي إال 
أن أنســـى نظرتك الصيفية. وعندما يأتي 
الدفء، ستنســـيني أنـــت أيضا. افهميني 
رجـــاء: أنا لســـت مذنبـــا ألن ثلجنا األول 
قتل الورود. ما أشـــبه هطول الثلج األول 
بحبنـــا األول. هو مثل حبنـــا األول.. نعم، 
مثلـــه أقبل وأدبـــر. إن هذا الثلـــج، يقينا، 
هو الغبـــي األول، الذي ســـيغطي األرض 

ويغطي حبنا األول!

صباح العرب

الثلج والقطار

} شــنغهاي - القت في مركز تجاري بشنغهاي 
حجْيرات مزودة بألعـــاب الفيديو إقباال كبيرا 
لتوفيرها مالذا لألزواج واألصدقاء الضجرين 
من التسوق حتى تنتهي الزوجات والصديقات 

من الشراء.
وذكرت شـــركة رووو ســـمارت تكنولوجي 
صاحبـــة الفكرة أنها دشـــنت الحجْيرات التي 
تعرف باسم ”مان بود“ في مركز غلوبال هابور 
في يونيـــو الماضي، وأن أكثـــر من ألف رجل 

استخدموها منذ ذلك الحين.
االستلقاء  ويمكن لمســـتخدمي ”مان بود“ 
في مقعد أمامه شاشـــة كبيرة وممارسة ألعاب 
الفيديو وهم في معزل عن ضوضاء التســـوق 
في الخارج بفضل الجدران الزجاجية الشفافة.
وقـــال ياو لي البالغ من العمر 26 عاما بعد 
اســـتخدام إحدى هذه الحجْيرات ”أعتقد أنها 
فكرة جيدة جدا ألن الكثير من الرجال مثلي ال 

يرغبون في التسوق مع صديقاتهم“.
هـــذه  إحـــدى  مشـــغل  وي  تشـــاو  وقـــال 
الحجيرات ”وجدنا في معظم مراكز التســـوق 
الرجال والنســـاء يتسوقون معا لكن الرجال ال 

يقبلون قضاء وقت طويل في التسوق“.
وأضـــاف ”بـــل إنهـــم أحيانا يبـــدأون في 
مشـــادات كالميـــة. لذلـــك نعتقد أنـــه في هذا 
الوضـــع يمكن أن يكـــون لدينا منتـــج يعطي 
الرجل شـــيئا يفعله في حين يتســـنى للنساء 

التسوق بسهولة ويسر“.

حجرات خاصة لألزواج 
الضجرين من التسوق

انآمنة جبران نة آآ
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عدلي صادق

} القاهــرة - أحيت الفنانـــة المصرية رانيا 
فريـــد شـــوقي ذكرى وفـــاة والدهـــا ”وحش 
الشاشـــة“، الفنان الراحل فريد شـــوقي الذي 
توفي فـــي 27 يوليـــو 1998، بصـــورة قديمة 

جمعتهما.
وظهـــرت الفنانة المصرية فـــي الصورة 
التي نشـــرتها علـــى حســـابها الخاص على 
موقع إنســـتغرام، وهي في مرحلة المراهقة 
وكانت تقّبل يد والدها بحب وتقدير شديدين.

ووجهـــت رانيا رســـالة مؤثـــرة لوالدها 
الراحل قائلة ”19 ســـنة على مرت على وفاتك 
يـــا روح قلبـــي.. وحشـــتني كثيرا يـــا أحلى 

سنين في العمر.. أمنيتي أن أحضنك“.
وأضافت رانيا فريد شـــوقي ”كان بودي 
أن أعرفـــك على فريدة وملـــك لتختبرا حنانك 
وتتعلما من إنسانيتك.. أحدثهما دائما عنك 
وأوضـــح لهما مدى عظمة جدهمـــا.. يقوالن 
لي هنيئا لك أنك عشـــت معـــه.. فأجيبهما لو 

أنكما رأيتما جدكما لكنتما عشقتماه ألنه 
فريد.. فريد الروح“.

وكانت رانيا فريد شوقي قد خضعت 
مؤخرا لجلسة تصوير حديثة بعدسة 

المصـــور محمـــود عاشـــور، وقـــد 
ظهـــرت فيهـــا بمالمـــح مختلفـــة 

تماما وهـــو ما جعل جمهورها 
يتهمهـــا باللجوء إلـــى تقنية 

الفوتوشوب.

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وحش الشاشة برسالة مؤثرة

لعصر البرونزي إلى 

ســـميث، عالم الوراثة 
غر إنستيتيوت الذي 
الدراســـات الجينية 
القديم تسمح  ن إيه‘
لرد على أسئلة حول 

 تترك أثرا كبيرا“.
حد معـــدي البحث إن 
خلف على األغلب هم
 يحملون القليل من
ظهرت بعد الغزو 

قدوني.
 الشعب الكنعاني
كان المحليين الذين
في العصر الحجري

ا عشقتماه ألنه

قد خضعت  قي
ديثة بعدسة

ور، وقـــد 
ختلفـــة 
ورها
قنية
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