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دبلوماسية أميركية مرتبكة تجاه اليمن بسبب االختالف بني مؤسسات أخذ القرار

صالح البيضاني

تصريحـــات  األنظـــار  لفتـــت   - صنعــاء   {
متضاربـــة صادرة عن المؤسســـات األميركية 
تجـــاه الوضع فـــي اليمن بعد مقتـــل الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح على أيدي 
الميليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء، 
ما يعكـــس اختالفا فـــي تقييـــم الوضع، وأن 
األميركيين يقّلبـــون خياراتهم في التعامل مع 

الحوثيين.
وفيمـــا حـــذرت أوســـاط أميركيـــة من أن 
القلق في الكونغرس بسبب الوضع اإلنساني 
فـــي اليمن قد يحّد من المســـاعدات األميركية 
للســـعودية، فـــإن البيت األبيض بـــدا األقرب 
إلى التقـــاط ما يجـــري وتحميـــل المتمردين 
الحوثيين مســـؤولية األزمة في صنعاء وعدم 
االكتفـــاء بمطالبـــة الرياض بتســـهيل وصول 

المساعدات اإلنسانية.

ودعـــا البيـــت األبيض الجمعـــة، في بيان 
ســـابقة،  أميركيـــة  لمواقـــف  تمامـــا  مغايـــر 
الحوثييـــن إلـــى الســـماح بتوزيـــع المـــواد 
الغذائيـــة واألدوية والوقـــود واتهمهم بالقمع 

السياسي والوحشية.
وقـــال البيـــان إن الواليـــات المتحدة تندد 
بقمـــع المســـلحين الحوثييـــن للمعارضيـــن 
السياسيين في اليمن بما في ذلك قتل الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
ويرى مراقبون للشـــأن اليمني أن االرتباك 
في الموقف األميركي من اليمن يعود إلى تعدد 
مؤسسات القرار، لكنه يتجه إلى الوضوح بعد 
ما اكتشفت واشنطن أن المتمردين الحوثيين 
ليســـوا جهة سياســـية يمكن الوثـــوق بها أو 
محاورتهـــا، وأنهم مجموعة متشـــددة تصفي 

خصومها دون أي رادع.
ويرجـــح المراقبون حدوث تحول وشـــيك 
فـــي مواقـــف المجتمـــع الدولي تجـــاه الملف 

اليمني في ظل خلـــو العاصمة صنعاء من أي 
مظاهر للتنوع السياسي وإحكام الميليشيات 
المرتبطـــة بإيران ســـيطرتها علـــى العاصمة 
وبعـــض المحافظـــات عقـــب التخلـــص مـــن 

الشراكة مع الرئيس السابق وحزبه.
ويلفتـــون إلـــى أن الرئيـــس الراحـــل كان 
يتمتـــع بعالقات دولية واســـعة اكتســـبها من 
رئاسته لليمن خالل أكثر من ثالثة عقود، وهو 
األمر الذي اســـتثمره طوال الســـنوات الثالث 
الماضية في تخفيف الضغط على المتمردين، 
إضافة إلى أن حزب المؤتمر ظل يمســـك بجزء 
هام من ملـــف العالقات الخارجيـــة عبر وزير 
الخارجية في حكومة االنقالب هشـــام شـــرف 
الذي تشـــير العديد من التقاريـــر إلى أنه بات 

رهن اإلقامة الجبرية من قبل الحوثيين.
واعتبـــر المحلل السياســـي اليمني فارس 
البيل فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن بيان البيت 
األبيـــض مهم ونوعي، الفتا إلـــى أنه بدا أكثر 

األميركيـــة  التصريحـــات  كل  مـــن  وضوحـــا 
السابقة إزاء الحالة اليمنية.

ورحـــب عضو اللجنـــة الدائمـــة في حزب 
المؤتمر الشعبي محمد علي عالو في تصريح 
لـ“العرب“ من واشـــنطن بالموقـــف األميركي، 
قائـــال ”نعتبر هـــذا الموقـــف بدايـــة النهاية 
لهيمنة الحوثيين وإيران في اليمن، كما ندرك 
جيـــدا أنه تغير إيجابي يثبت صحة شـــكوانا 

حول جرائم إيران وميليشياتها في اليمن“.
ميدانيـــا، واصل الجيـــش الوطني اليمني 
والمقاومـــة الجنوبيـــة بدعـــم مـــن التحالف 
العربـــي التقدم نحو مركـــز محافظة الحديدة. 
وقالـــت مصادر محلية لـ“العـــرب“ إن عمليات 
تمشـــيط واســـعة يقوم بها التحالـــف العربي 
والخط  بطائرات األباتشـــي لمنطقـــة ”حيس“ 
التاريخية جنوب  الواصل إلى مدينة ”زبيـــد“ 
الحديدة، بعد الســـيطرة على ميناء ”الحمية“ 

العسكري وأجزاء من مديرية الجراحي.

واتهـــم الحوثيـــون نجل شـــقيق الرئيس 
الســـابق وقائـــد قواتـــه طارق محمـــد صالح 
بالتـــورط في تســـليم مدينة الخوخـــة للقوات 
التابعة للشـــرعية من خـــالل اإليعاز لكتيبتين 
من الحـــرس الجمهوري كانتا تؤمنان المدينة 

بتسليمها للتحالف والجيش الوطني.
وذكرت مصادر إعالمية قرب انطالق عملية 
عســـكرية ضخمة من مدينة المخا الســـاحلية 
خـــالل األيام القادمـــة بهدف تحريـــر مختلف 
مناطق محافظة الحديدة والشـــريط الساحلي 

وصوال إلى محافظة حجة.
وأشـــارت المصادر إلى قيام نجل الرئيس 
الســـابق وقائد الحرس الجمهوري أحمد علي 
عبداللـــه صالح بدور محوري فـــي قيادة هذه 

القوات.
وفي محافظة صعدة تمكن الجيش الوطني 
اليمني من تحرير عدد من المواقع العســـكرية 

في جبهة البقع. 
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} بيــروت – وصفـــت أوســـاط لبنانية زيارة 
قيـــس الخزعلي، قائد ميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــق، لجنـــوب لبنان، وظهوره على شـــريط 
فيديو متجوال على الحدود مع إسرائيل بأنها 
رســـالة تحّد إيرانية لسياســـة النأي بالنفس 
التي ترفعها حكومة ســـعد الحريري ويتمسك 
بها رئيس الجمهورية ميشـــال عـــون، والتي 
اتخـــذت غطـــاء للهجوم على الســـعودية على 
خلفية إعالن الحريري اســـتقالته من الرياض 

قبل أن يعود عنها الحقا.
وأشـــارت هذه األوساط إلى أنه تم تسريب 
شريط الفيديو بالتزامن مع اجتماع مجموعة 
الدعم الدولية التي حثت من باريس على حماية 
لبنـــان من التدخـــالت اإلقليمية في اســـتهانة 
واضحة من إيران والميليشـــيات الحليفة لها 
بالجهد الدولـــي لدعم البلد ومســـاعدته على 

الخروج من أزمته االقتصادية.
وســـاوى البيـــان الختامـــي للمجموعـــة، 
بيـــن  لالســـتغراب  مثيـــر  بشـــكل  الجمعـــة، 
الدور الســـعودي القائـــم على الدعـــم المالي 
واالقتصـــادي للحكومة والجيش فـــي لبنان، 
وبيـــن دور إيرانـــي يقـــوم فقط على تســـليح 
حزب الله وشراء مواقف شخصيات سياسية 

لبنانية.
وظهـــر الخزعلـــي فـــي الفيديـــو واقفا مع 
مجموعة من مســـلحي حزب اللـــه، وهو يلف 
رقبته بالشـــماغ ”الكوفيـــة“ الخاص بالحرس 
الثـــوري اإليرانـــي، معلنا جهوزية ميليشـــيا 
عصائـــب أهل الحـــق المنضوية تحـــت لواء 

الحشد الشعبي، لدعم حزب الله.
وجـــاء فـــي بيـــان لمكتـــب الحريـــري أن 
رئيس الوزراء اللبنانـــي أجرى اتصاالت ”مع 
القيادات العسكرية واألمنية المعنية (وحثها 
علـــى) إجـــراء التحقيقـــات الالزمـــة واتخاذ 
اإلجـــراءات التي تحـــول دون قيام أي جهة أو 
شـــخص بأي أنشـــطة ذات طابع عسكري على 
األراضـــي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير 
شـــرعية على صورة ما جاء في الفيديو، ومنع 

الشخص المذكور من دخول لبنان“.
وتابـــع البيان أنـــه ”تبيـــن أن الفيديو تم 
تصويـــره قبـــل 6 أيـــام، وهو يشـــكل مخالفة 

موصوفة للقوانين اللبنانية“.
وقال متابعون للشـــأن اللبنانـــي إن بيان 
مكتـــب الحريـــري ال يتجاوز مجرد تســـجيل 
موقف وتبرئة ذمة، خاصة أن الزيارة وضعت 

رئيس الوزراء اللبناني في موقف حرج لكونه 
عدل عن االســـتقالة عازيا قـــراره إلى تعهدات 
من حزب الله اللبناني بااللتزام بسياسة النأي 

بالنفس.
وســـعى الحريري إلـــى تبرئـــة ذمة حزب 
اللـــه حين أكـــد في اجتماع باريـــس أن جميع 
تعهـــدت  اللبنانيـــة  السياســـية  التشـــكيالت 
بالتزام مبدأ النـــأي بالنفس وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للبلدان األخرى.
وأكـــد هـــؤالء المتابعون أن إيـــران عملت 
علـــى تســـريب وجـــود الخزعلـــي فـــي لبنان 
لتؤكد للرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
ولوزير الخارجية األميركي ريكس تيلرســـون 
الحاضرين باجتماع باريس أنها اآلمر الناهي 
فـــي لبنـــان وأنهـــا ال تقيـــم أي وزن لحكومته 
ولسياســـة النأي بالنفس التي أكدها مجلس 
الوزراء في جلسته األخيرة، وأن بيان باريس 
ال قيمـــة له، وأنها مســـتمرة باختـــراق لبنان 

والسيطرة على قراره السياسي.
وأشـــاروا إلى أن األهم من ذلك هو توجيه 
اإلقليمييـــن  وللفاعليـــن  للبنانييـــن  رســـالة 
والدولييـــن في الحـــرب الســـورية، بمن فيهم 
الرئيـــس الروســـي فالديمير بوتيـــن، مفادها 
أن إيران صارت مربوطـــة ببيروت وأن الممر 
البري الذي خططت لـــه طويال ليجمع طهران 
ببغداد ودمشـــق وبيروت قـــد تحقق، وهو ما 

بات يعرف بالهالل الشيعي.
واشـــتهر الخزعلي بتصريح قـــال فيه إن 
الميليشيات الموالية إليران ستشّكل ما وصفه 
بـ“البدر الشـــيعي“، وليس الهالل، مشددا على 
أنه في المستقبل ”ســـتكون الفرق القتالية قد 
بوجـــود الحرس الثـــوري في إيران  اكتملت“ 
وجماعة الحوثيين فـــي اليمن وحزب الله في 

لبنان والحشد الشعبي في العراق.
ومن الواضح أن إيران أرادت التأكيد أنها 
القـــوة اإلقليميـــة التي تهيمن علـــى المنطقة، 
خصوصا على العراق وســـوريا ولبنان وأنها 
ال تأبه بـــكل ما يصدر عن الرئيـــس األميركي 

دونالد ترامب من تلويح بالعقوبات.
ولفـــت المتابعون إلى أن زيـــارة الخزعلي 
إلى بيروت، والتـــي قد ال تكون األولى لقيادي 
مـــن الميليشـــيات العراقية، تؤكد مشـــروعية 
المخاوف التي سبق أن عبرت عنها دول عربية 
عدة مثل الســـعودية من خطورة السكوت على 
أنشـــطة إيران فـــي العراق وســـوريا ولبنان، 
وأن الوجـــود اإليراني المكثف في ســـوريا لم 
يكـــن هدفه فرض بقاء الرئيس بشـــار األســـد 
في الحكـــم، وأن األمر يتعلق بفرض أمر واقع 

مثلما يجري في العراق.
وســـعى القيـــادي بعصائـــب أهـــل الحق 
إلـــى تغليـــف زيارتـــه للبنـــان بدعـــم القضية 
الفلسطينية، وهو أمر وصفه مراقبون بالقول 

إنـــه جزء من اللعبة اإليرانيـــة المعهودة التي 
ترفع شـــعار القدس وفلســـطين لتبرر التدخل 
في شـــؤون الدول العربيـــة، ولتجر لبنان إلى 

دفع ضريبة جديدة للمواجهة مع إسرائيل.
واعتبـــرت مراجع لبنانيـــة أن ما جاء على 
لســـان الخزعلـــي مـــن تحريض يعد مؤشـــرا 
خطيـــرا على مجازفـــة جديدة يمكـــن أن يقدم 
عليها حـــزب الله ويدفـــع اللبنانيـــون ثمنها 

مثلما جرى في حرب تموز 2006.
وتساءل المراقبون عن ردة فعل المؤسسات 
اللبنانية الرسمية من هذه الزيارة وما تحمله 

مـــن اســـتهانة بلبنان وقيادته، وهل ســـيظهر 
المسؤولون اللبنانيون إلى العلن ويهاجمون 
الخزعلـــي وإيـــران، ويحملـــون حـــزب اللـــه 
مســـؤولية اختراق سيادة لبنان مثلما ظهروا 
لالحتجاج على إعالن الحريري اســـتقالته من 
الســـعودية، أم ســـيلجؤون إلى الصمت مثلما 

تعودوا حين يتعلق األمر بحزب الله.
وقد يقود الصمت الرســـمي اللبناني على 
زيارة الخزعلـــي إلى توتر جديـــد في العالقة 
مـــع الســـعودية التي لـــن ترضـــى بالمواقف 

المتناقضة لشخصيات لبنانية بارزة.

الخزعلي في لبنان.. رسائل تحد إيرانية الجتماع باريس
• طهران ال تقيم وزنا للبنان ومؤسساته ولسياسة النأي بالنفس

رسائل إيرانية بالجملة

ال ينقذ العرب إال 

استعادة الثقة 

بالذات

جالل أمين: خرافة التخلف
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} أنقرة - قللت أوســـاط فلســـطينية وعربية 
من فـــرص نجاح قمة إســـطنبول اإلســـالمية 
الطارئة التي دعـــا إلى عقدها الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان األربعاء لمناقشـــة قرار 
الرئيـــس األميركي دونالد ترامب بشـــأن نقل 
ســـفارة بالده إلى القـــدس واعتبارها عاصمة 

إسرائيلية.
وأشـــارت هـــذه المصادر إلـــى أهمية عقد 
قمة إســـالمية فـــي هذا الظـــرف، لكنها حذرت 
من أن الشعارات التي يرفعها الرئيس التركي 
ال تســـمح بإعطـــاء الوقـــت لنقاش إســـالمي 
هـــادئ يفضي إلى خطـــوات عملية ضد القرار 

األميركي.
وقالت إن إطالق تصريحات غير محسوبة 
لن يســـاعد على توســـيع قاعدة المشـــاركين 
فـــي القمـــة، وربما يهـــدد انعقادهـــا، خاصة 
أن الرئيـــس التركي يعتمـــد التصعيد لمجرد 
التصعيـــد فيما تحتفظ بـــالده بعالقات متينة 

مع إسرائيل.
وعادت العالقات بين تركيا وإسرائيل إلى 
طبيعتها العام الماضي بعد أزمة دبلوماســـية 
تســـبب بها فـــي 2010 هجوم إســـرائيلي على 
ســـفينة تابعـــة لمنظمـــة غير حكوميـــة كانت 
تحاول كســـر الحصار المفـــروض على قطاع 

غزة وأسفر عن مقتل ناشطين أتراك.
ووجـــه الرئيـــس التركـــي دعـــوة إلى عقد 
قمـــة طارئة لمنظمـــة التعاون اإلســـالمي، في 

إسطنبول األربعاء المقبل بشأن القدس.
واعتبر أردوغان السبت أن إسرائيل ”دولة 
احتالل“ تلجأ إلى ”الترهيب“، مؤكدا أن أنقرة 
لـــن تعترف بالقرار األميركي في شـــأن اعتبار 

القدس عاصمة إلسرائيل.
وقـــال في خطاب بإســـطنبول ”إســـرائيل 
هـــي دولة احتـــالل. في هذا الوقت، بواســـطة 
شـــرطتها، تلجأ إلى الترهيب وتضرب الشبان 

واألطفال“.
وانتقد أردوغان بشدة قرار ترامب في شأن 

القدس، معتبرا أنه ”باطل ومرفوض“.
ويـــرى مراقبـــون فلســـطينيون وعرب أن 
الرئيـــس التركي يكـــرر نفس العبـــارات التي 
انتقاهـــا فـــي مناســـبات ســـابقة لكســـب ود 
الفلســـطينيين، وخاصـــة حركة حمـــاس، لكن 
شـــعاراته ثبـــت أنها مجـــرد حيلـــة لتحقيق 
مكاســـب ذاتيـــة بالظهور بمظهر الشـــخصية 
ذات التأثيـــر الكبيـــر في المنطقـــة، فضال عن 
جلـــب إســـرائيل لعقـــد المزيد مـــن الصفقات 

واالتفاقيات مع تركيا، وهو ما حصل.
وأشـــار المحللـــون إلـــى أن قـــادة الدول 
اإلســـالمية لـــن يرضـــوا أن يزايـــد أردوغان 
عليهـــم، أو أن يســـتثمر اجتماعهـــم لتحقيق 
منافع شخصية، وتحســـين شروط التفاوض 
مع إســـرائيل والواليات المتحدة التي رفضت 
الخضوع لشـــروطه في قضية أكراد ســـوريا، 

وسعيه إلقامة مناطق آمنة على حدود تركيا.

شعارات أردوغان تهدد 

انعقاد قمة إسطنبول

ّ
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استخبارات داعش 

القوية تضمن 

له عمرا أطول ّ
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كيـــران  بـــن  عبداإللـــه  كشـــف   - الربــاط   {
األميـــن العام المنتهية واليتـــه لحزب العدالة 
والتنميـــة أن ”هناك اهتـــزازا لصورة الحزب 
فـــي المجتمع“ المغربي في كلمته التي ألقاها 
خـــالل افتتاح أشـــغال المؤتمر العـــام الثامن 
للحـــزب، الســـبت. وتســـاءل بن كيـــران حول 
”الكيفية التي ســـنتجاوز بهـــا اهتزاز“ صورة 

الحزب.
وقال بـــن كيـــران، موجها كالمـــه ألنصار 
الحـــزب وقيادييـــه، ”إنكم ســـتتجاوزون هذا 
التصنيـــف عندما يـــرى الناس أنكـــم أوفياء 

لبلدكم وأنكم لم تصبحوا حزب الريع“.
وأكد ”أننا ســـنبقى موحدين وسنخرج من 
المؤتمر بقيادة جديـــدة ونعمل على تصحيح 

مساراتنا“.
ومنذ أســـبوعين، رفض المجلس الوطني 
للعدالـــة والتنميـــة تعديل القانون األساســـي 
للحزب بما يســـمح لبن كيران الترشح لوالية 

ثالثة في منصب أمين عام للحزب.
 وأكـــد مراقبون أن بـــن كيـــران المنتهية 
واليتـــه ال يريد أن يربط اســـمه بأي تصدع أو 
انشـــقاق يمكن أن يعرفه الحزب، ولهذا فضل 

عدم تصعيد الموقف واالنحناء للعاصفة.
في الحزب من  وحذر بن كيـــران ”إخوانه“ 
النفاق قائال إنه ”خطر دائم وموجود يجب أن 
نراقبه جميعا ليس فقط لكي ال يتســـرب إلينا 

بل لكي ال نتصف به نحن“.
وأضاف ”سألت ســـعدالدين العثماني هل 
لديك رغبة فـــي الرحيل عن الحكومة فأجابني 
بالنفي، وقلت له إن جاللة الملك يريدك فأثبت 
حتى وإن ســـقط الحزب طرفا بطرف ألن األهم 

لدينا أن يبقى البلد آمنا ومستقرا“.
وشـــدد بن كيران علـــى أن مصلحة الدولة 
أهـــم مـــن الحزب، مشـــيرا إلى أنـــه ”يمكن أن 

نخســـر في االنتخابات وما نحن ســـوى حزب 
سياسي وإذا أخطأنا نصحح خطأنا“.

وقـــال مراقبون إن بن كيـــران أراد بكلمته 
بعث رســـائل طمأنة بأن الحزب ال تهمه نتائج 
االنتخابـــات وأنه حريص كل الحرص على أال 
ينازع في شرعية النظام، وأنه لن يكرر أخطاء 
األحزاب اليســـارية التي كانـــت في صراع مع 
النظـــام منذ االســـتقالل حتى دخـــول االتحاد 

االشتراكي إلى الحكومة في العام 1998.
وبخصـــوص إعفائه من رئاســـة الحكومة 
بعد فشله في جمع التحالف الحزبي الضروري 
لتشـــكيلها، أكد بن كيران أنهـــا ”كانت ضربة 
قويـــة تلتهـــا ضربة أخـــرى تمثلت فـــي قبول 
رئيـــس الحكومة ســـعدالدين العثماني إدخال 
بعدما تسبب رفضه في  االتحاد االشـــتراكي“ 

تعطل تشكيل الحكومة ألكثر من 5 أشهر.
وشـــدد  على ضرورة ”الوفاء للملكية ألنها 
هدية من الله“، موضحا أن ”موقفنا من الملكية 
ليس مبنيا على موقفها منا فليســـت عالقتنا 

مع الملكية سياسية فيها الشد والجذب“.
وأكد بن كيران أن المؤتمر الحالي للحزب 
”ظروفه ليســـت عادية فلنكـــن صرحاء“، مذكرا 
أن المهـــم ”أن نخـــرج منـــه موحديـــن بقيادة 
جديدة وبعزيمة قوية (قادرة) على االستمرار“.

وأنهى المجلس الوطني للعدالة والتنمية 
حول اســـتمرار بـــن كيران علـــى رأس الحزب 
جـــدال أثير حـــول واليـــة ثالثة لألميـــن العام 
المنتهية واليته. وأقر المجلس عدم مناقشـــة 
المادة 16 مـــن القانون األساســـي للحزب في 
أشـــغال المؤتمـــر الثامن الذي يعقد الســـبت 
واألحد، رغم تمســـك المواليـــن لبن كيران بأن 
الســـياق الذي يحيط بالحزب يتوجب التمديد 

له لوالية ثالثة.
وأكدت األمانـــة العامة للعدالـــة والتنمية 
فـــي اجتماعهـــا الخميـــس الماضـــي أن ”بن 
كيران استنفد الواليتين المقررتين في النظام 
األساســـي للحـــزب“. ودعـــت المؤتمرين إلى 
التعاون ”مـــن أجل أن يكـــون المؤتمر محطة 
ناجحـــة، تليق بما هـــو منتظر من الحزب وما 

هو معلق عليه من آمال“.
ولقطـــع الطريق علـــى مناصـــري الوالية 
الثالثـــة لبـــن كيـــران، أعلنت هيئـــة التحكيم 
التابعة للحـــزب بخصوص الطعون أن موقف 
األمانـــة العامـــة ”صحيـــح ومطابـــق لـــروح 
النظاميـــن األساســـي والداخلـــي والالئحـــة 
الداخليـــة ويحقـــق إرادة المشـــرع الحزبي“، 
ســـواء في ما يتعلـــق بنتائـــج دورة المجلس 
الوطنـــي أو في مـــا يتعلـــق بتقيـــد المؤتمر 

الوطني بجدول األعمال الذي وضعه المجلس.
وقال بن كيران إنه أخطأ الحسابات عندما 
لـــم ”نأت لنناقش التعديل هنـــا في المؤتمر“. 
المناهـــض  للتيـــار  كالمـــه  موجهـــا  وتابـــع 
ال  ”لكنكـــم  الحـــزب  رأس  علـــى  الســـتمراره 

تعتقدون أنكم ستغلبونني، هذا حق“.
ولفت بـــن كيران إلى أن الحزب ســـيعرف 
بعد ذهابه تضييقا في حرية التعبير، مشـــيرا 
إلى كيفيـــة تعامله مـــع تصريحـــات القيادي 
عبدالعزيـــز افتاتي موضحـــا أن األخير ”كان 
يقول ما يروج في خاطره، وقد صبرت عليه“.

وقـــال مراقبون إن المجموعة الموالية لبن 
كيران، وبعد فشـــلها في تمريـــر تعديل المادة 
16 من القانون الداخلـــي للحزب نحو إعطائه 
فرصة والية ثالثة، لن يكون لها اعتراض على 
أمين عام جديد من المتوقع أن يكون مما بات 

يسمى ”تيار االستوزار“.
وأعلن جامـــع المعتصم، رئيـــس المؤتمر 
الثامـــن لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، أن عـــدد 
المشـــاركين فـــي المؤتمر بلغ 2327 شـــخصا 
حضـــر منهم 75 بالمئة ومـــن بينهم 21 بالمئة 

من النساء و27 بالمئة من الشباب.
وناقش اليـــوم األول للمؤتمر آلية اختيار 

القيادة الجديدة للحزب. 

بن كيران يقر باهتزاز صورة العدالة والتنمية املغربي
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يعقد حزب العدالة والتنمية المغربي مؤتمره 
الثامن الذي سيفرز شخصية جديدة تخلف 
ــــــران في منصــــــب األمانة  ــــــه بن كي عبداإلل
العامة للحزب، يومي السبت واألحد. وأقر 
بن كيران فــــــي كلمة ألقاها خــــــالل افتتاح 
المؤتمر، أن ”صورة حزب العدالة والتنمية 

اهتزت لدى المجتمع المغربي“.

األمني العام املنتهية واليته يسعى لطمأنة الرأي العام

العالقات الجزائرية الفرنسية.. طموح كبير وشك مزمن

} الجزائــر – حقق رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمـــد أويحيـــى ندية نســـبية لم تظهـــر منذ 
ســـنوات طويلة في تاريخ العالقات الجزائرية 
الفرنســـية، عندما ظهر أمام وســـائل اإلعالم، 
عقب انتهـــاء أشـــغال اللجنة المشـــتركة بين 
البلدين الخميس الماضي، متمســـكا بمواقف 
بـــالده فـــي المســـائل الخالفية بيـــن الجزائر 
وباريس. وتكلم أويحيى بلســـان عربي فصيح 
فاجأ الصحافيين الذين كلفوا بتغطية أشـــغال 

الندوة.
وأعدت اللجنة المشتركة ملفات 22 اتفاقية 
تعاون بين البلدين سيتم توقيعها خالل زيارة 
منتظرة للرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون. 
وعبـــر أويحيى عن تمســـك بـــالده بمقاربتها 
للعالقات المنشودة مع الفرنسيين، في حضرة 
نظيره إدوارد فليب، ال سيما في شقها المتعلق 

بالخلفية التاريخية والذاكرة الجماعية.
ويـــرى فريـــد بن يحيـــى أســـتاذ العالقات 
الدوليـــة أن ”العالقات الجزائرية -الفرنســـية 
تلفها خصوصيـــة مميزة وأن زيـــارة ماكرون 
لبضع ســـاعات جـــاءت لتحضير الـــرأي العام 
في البلديـــن والتمهيد لمقاربـــة جديدة ينوي 
التأسيس لها في عالقة بالده مع الجزائر، وهو 
األمر الذي يستشـــف من الرســـائل السياسية 

والدبلوماسية التي روج لها يمينا وشماال“.
وأضاف ”رسائل ماكرون تؤسس لمعالجة 
مرضية لملـــف التاريخ والذاكـــرة الجماعية“. 
وتابـــع قائـــال ”إن زيـــارة الدولـــة المنتظـــرة 
لماكـــرون للجزائـــر في فبراير القادم ســـتكون 
إعالنا لحصيلة شـــهور مـــن المفاوضات بين 
المســـؤولين في مختلـــف الملفـــات، بما فيها 

المسائل الخالفية الحساسة بين البلدين“.

وحملت رسائل ماكرون رؤية جديدة لتاريخ 
العالقـــات بيـــن البلديـــن من خـــالل توقفه في 
بوسط العاصمة الجزائرية،  مقهى ”ميلك بار“ 
الموجود على مقربة من تمثال مؤسس الدولة 
الجزائرية الحديثة األمير عبدالقادر، باعتباره 
كان هدفا لعمل فدائـــي لعناصر ثورة التحرير 
الجزائريـــة. ووضـــع ماكـــرون مســـألة عالقة 
مستقبلية لـ“الحركيين“ (خونة ثورة التحرير) 
بوطنهم األصـــل (الجزائر) كمقابـــل للتنازالت 
التـــي تعكف فرنســـا علـــى تقديمها فـــي هذا 
المجـــال للجزائر، مما يعكس الرؤية التي يراد 

التأسيس لها من طرف إدارة اإلليزيه.
وكشـــف أويحيى فـــي النـــدوة الصحافية 
عن افتـــكاك الجزائر لمطلبين من بين مطالبها 

في ملف التاريـــخ والذاكـــرة الجماعية، وهما 
اســـترجاع جماجـــم مقاومي وقـــادة المقاومة 
الشـــعبية في أواســـط القرن التاســـع عشـــر، 
الموجـــودة بمتحف اإلنســـان بباريـــس، إلى 
جانـــب الحصـــول على نســـخة من األرشـــيف 
الجزائري للفترة ما بين 1830 و1962 الموجود 

في فرنسا والذي يقدر بنحو 600 طن.
وكشـــف الطيب زيتوني وزيـــر المجاهدين 
الجزائري، عشـــية زيارة ماكرون، عن ”مطالب 
الجزائر من الفرنسيين في ما يتعلق بالتاريخ 
والذاكـــرة الجماعية والمتمثلة في اســـترجاع 
جماجـــم المقاومـــة من متحـــف باريس وملف 
ضحايـــا التفجيـــرات النوويـــة فـــي الجنوب 
واســـترجاع األرشـــيف والمفقوديـــن، فضـــال 

عن االعتـــراف واالعتذار الرســـمي عن الحقبة 
االستعمارية (-1830 1962)“.

وحمل تصريـــح الوزير الجزائـــري موقفا 
حكوميـــا رســـميا الفتا وضـــع أمـــام ماكرون 
مقابل الذهاب إلى عالقات ومصالح مشـــتركة 
وطموحات تتخلص من الشك الذي هيمن على 
عالقـــات البلدين طيلة العقـــود الماضية، لكن 
أويحيى اعترف في باريـــس بتعقيدات الملف 

ووصفه بـ“غير السهل“.
ويـــرى باحثون فـــي العالقـــات الجزائرية 
-الفرنسية أن قولة الرئيس الجزائري الراحل 
هـــواري بومدين ”عالقات الجزائر مع فرنســـا 
تكـــون جيدة أو ســـيئة لكن لن تكـــون عادية“ 
تختصر التعقيدات التي تميز عالقات البلدين. 
كمـــا يلعب مخـــزون الذاكرة وماضـــي البلدين 
دورا كبيرا في تحديد صيغة مستقبل العالقات 
بينهمـــا، وهو مـــا يعكس حالة الشـــك المزمن 

مقابل ارتفاع سقف الطموحات.
ويـــرى الباحثـــون أن األوضـــاع اإلقليمية 
واألزمـــات في مالي وليبيـــا ومحاربة اإلرهاب 
ســـتلقي بثقلها علـــى مقاربة إرســـاء عالقات 
جديدة، خاصة في ظل تضارب مواقف البلدين 

بشأن لعبة المصالح والنفوذ.
وعبر أويحيى عن رفض الجزائر االنضمام 
إلـــى القـــوة العســـكرية لمكافحـــة اإلرهـــاب 

بالساحل األفريقي بقيادة فرنسا.
وأعلـــن الرئيـــس الفرنســـي فـــي يوليـــو 
الماضي إنشاء قوة عسكرية لمكافحة اإلرهاب 
فـــي الســـاحل األفريقـــي تضـــم دول المنطقة 
والنيجـــر وموريتانيا  مالـــي  وهـــي  الخمس؛ 
وتشاد وبوركينافاســـو. وتم استثناء الجزائر 
من المبادرة رغم الحدود البرية المشتركة لها 

بالمنطقة.
وصـــرح أويحيـــى ”الجزائـــر لهـــا مانـــع 
دســـتوري فـــي االنضمـــام إلـــى هـــذه القـــوة 
العســـكرية، فالدســـتور يمنـــع قـــوات البـــالد 

المســـلحة من العمـــل خارج الحـــدود“. ويرى 
متابعـــون أن باريس وظفت هذا األمر لســـحب 
البســـاط من تحت أقدام الجزائر في المنطقة، 
رغم تقاســـمها لشـــريط حـــدودي يقـــدر بأكثر 
من ثالثـــة آالف كيلومتـــر مع النيجـــر ومالي 

وموريتانيا المنخرطة في المبادرة.

وأكـــد أويحيى أن عـــدم انضمام بالده إلى 
القـــوة ”ال يمنع مـــن أننا نواصـــل العمل كما 
فعلنـــا من قبل في المجال األمني وســـنواصل 
تقديم الدعم اللوجستي للجهود الفرنسية في 

الساحل لوقف زحف الجماعات اإلرهابية“.
وأضـــاف أن ”الجزائر انخرطت في الحرب 
علـــى التنظيمـــات الجهاديـــة، حيث خصصت 
خالل الثماني ســـنوات الماضيـــة 100 مليون 
دوالر لتدريـــب 12 قـــوة خاصة لدول الســـاحل 
من موريتانيا حتى تشـــاد إلى جانب منح هذه 
الـــدول عتادا عســـكريا ولوجيســـتيا“. وتابع 
”هناك أيضا منذ عشـــر ســـنوات إطار للتعاون 
بيـــن الجزائـــر وجيرانهـــا فـــي الســـاحل في 
المجالين العسكري واألمني ويضم قادة أركان 
هذه الجيوش للتنسيق في مكافحة اإلرهاب“.

وأنشـــأت الجزائـــر ”مبـــادرة دول الميـــدان“ 
فـــي 2010، التي تضـــم رؤســـاء أركان جيوش 
دول الســـاحل األفريقي خاصـــة مالي والنيجر 
وموريتانيـــا. وفشـــلت المبـــادرة فـــي تفعيل 

أجندتها وأهدافها.

كلمة بن كيران الهدف منها بعث 

رسائل طمأنة بأن حزب العدالة 

والتنمية ال تهمه نتائج االنتخابات 

خاصة بعد أن بني تطور األحداث 

أن شرعية الحزب تراجعت

ويمحمد بن امحمد العلوي

يصابر بليدي ر

الزيارة املنتظرة ملاكرون للجزائر 

ستكون إعالنا لحصيلة أشهر من 

املفاوضات في مختلف امللفات، 

بما فيها املسائل الخالفية 

الحساسة بني البلدين

دول أوروبية تؤمن 

الحدود الجنوبية لليبيا

} طرابلــس - أعلن وزيـــر الداخلية اإليطالي 
ماركو مينيتي، الســـبت، أن دول وسط أوروبا 
اقتنعت بالمســـاهمة في دعم الجهود الرامية 

لحماية وحراسة الحدود الجنوبية لليبيا.
وقال مينيتي، في لقائه مع رئيس المجلس 
الرئاســـي فايز الســـراج، إن بالده مســـتعدة 
لدعـــم جهود خفر الســـواحل الليبيـــة بمهامه 
المختلفة. وأضاف أن خفر الســـواحل الليبية 
أنقـــذ، خالل هذا العـــام 80 ألفا من المهاجرين 

غير النظاميين في البحر المتوسط.
وأعلن وزير الداخلية اإليطالي اقتناع دول 
وســـط أوروبا بالمســـاهمة فـــي عملية تأمين 
الحدود الجنوبية لليبيا وأنها ســـتقدم خالل 
األســـبوع المقبـــل 35 مليون يـــورو دعما لها 

بحسب بيان حكومة الوفاق الوطني.
وقال رئيس المجلس الرئاســـي المعترف 
بـــه دوليا “إنـــه رغم النجاحـــات التي تحققت 
في ملف الهجـــرة إال أن أعداد المهاجرين غير 
الشـــرعيين خارج مراكز اإليـــواء تظل كبيرة، 
ونحتـــاج إلى تعـــاون أكبر خاصـــة في تأمين 
حدود ليبيـــا الجنوبيـــة التي يتدفـــق عبرها 
هؤالء المهاجرون“، بحسب البيان الصحافي 

الصادر عقب االجتماع.
وأكد السراج، في هذا اللقاء، على التركيز 
بشـــكل أكبر علـــى مالحقة شـــبكات التهريب 
واالتجار ســـواء في ليبيا أو أفريقيا وأوروبا. 
كما شـــدد على أنه تم االتفاق على إنشاء غرفة 
مشـــتركة لمكافحـــة المهربيـــن والمتاجريـــن 
بالبشـــر تتكون من ممثلين عن خفر السواحل 
والنائـــب  الهجـــرة غيـــر الشـــرعية  وجهـــاز 
العام الليبـــي وجهاز المخابـــرات ونظرائهم 

اإليطاليين.
وتعتبـــر ليبيـــا بوابة الهجـــرة األولى من 
أفريقيا إلى أوروبا. وانتشـــرت تجارة البشـــر 
فـــي ليبيـــا بســـبب عـــدم االســـتقرار األمني 
والسياســـي اللذين يعيشهما هذا البلد الغني 
بالنفـــط. واقتـــرح المبعوث الخـــاص لألمين 
العـــام لألمم المتحـــدة خارطة طريـــق إلنهاء 
الخالفات السياســـية المســـتمرة منذ سنوات 

من خالل تنظيم انتخابات العام القادم.
وقررت الحكومة األلمانية، الجمعة، تقديم 
مليون يورو لدعم إجراء االنتخابات في ليبيا 
في إطار مشروع األمم المتحدة االنتخابي في 
ليبيـــا. ووقع االتفاق دعـــم االنتخابات كل من 
سفير ألمانيا لدى ليبيا كريستيان بوك ونائبة 
الممثل الخاص لألمين العـــام لألمم المتحدة 
والممثلـــة المقيمـــة لبرنامج األمـــم المتحدة 

اإلنمائي في ليبيا ماريا فال ريبيرو.
وقال بـــوك، في حفل توقيـــع االتفاق الذي 
تـــم بمكتب برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي 
بتونـــس العاصمة، ”تعـــد االنتخابات عنصرا 
أساســـيا من عناصـــر الديمقراطيـــة وألمانيا 
فخـــورة بمســـاعدة الســـلطات الليبيـــة على 
اإلعـــداد النتخابات حرة ونزيهة وشـــفافة كما 
هو مبين في خطة عمل الممثل الخاص لألمين 

العام لألمم المتحدة غسان سالمة“.
وتنضم ألمانيا بعد هـــذا الدعم إلى قائمة 
مـــن ثالث دول داعمة لمشـــروع األمم المتحدة 
االنتخابـــي في ليبيـــا وهي هولندا وفرنســـا 

وإيطاليا. 

صفحة جديدة تكتب

ّ



} بغــداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي الســـبت ســـيطرة قواته ”بشكل كامل“ 
على الحدود الســـورية العراقية مؤكدا ”انتهاء 
ضد تنظيـــم الدولة اإلســـالمية، بعد  الحـــرب“ 
نحـــو عام من انطالق العمليات العســـكرية من 

الموصل في شمال العراق.
وســـيطر تنظيم الدولة اإلسالمية في العام 
2014 على ما يقارب ثلث مســـاحة العراق، بعد 
اجتياحـــه لمناطق واســـعة فيه وفي ســـوريا 

المجاورة.
وقال العبادي، خالل افتتاح مؤتمر اإلعالم 
الدولي في بغداد، إن ”قواتنا ســـيطرت بشـــكل 
كامل على الحدود الســـورية العراقية ومن هنا 

نعلن انتهاء الحرب ضد داعش“.
وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء العراقـــي الذي 
تسلم السلطة في البالد حين كان التنظيم على 
مشـــارف بغـــداد ”إن معركتنا كانـــت مع العدو 
الـــذي أراد أن يقتل حضارتنا، ولكننا انتصرنا 
بوحدتنـــا وعزيمتنا وبفترة وجيزة اســـتطعنا 

هزيمة داعش“.
وتابع ”هذه االنتصارات ليست انتصارات 
للعراقييـــن فحســـب إنمـــا انتصـــارات للعرب 

والمسلمين والمنطقة بالكامل“.
بعد ذلك، أصدرت قيادة العمليات المشتركة 
العراقيـــة بيانـــا أعلنت فيه عن تمكـــن القوات 
العراقيـــة مـــن ”تحريـــر الجزيرة بيـــن نينوى 
واألنبـــار بإســـناد طيـــران الجيـــش وتمســـك 
الحـــدود الدوليـــة العراقية الســـورية شـــمال 
الفرات من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على 
طـــول 183 كيلومترا“. وأضافت أنـــه بذلك ”تم 
إكمال تحرير األراضي العراقية كافة من براثن 
عصابـــات داعـــش اإلرهابية وأحكمـــت قواتنا 
البطلة سيطرتها على الحدود الدولية العراقية 

السورية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة“.

وأعلنت قوات الحشـــد الشـــعبي العراقية، 
السبت، أنها قتلت عشرة انتحاريين من تنظيم 
الدولة اإلسالمية كانوا مختبئين في نفق قرب 

كركوك بشمال العراق.
وأكدت فصائل الحشـــد الشعبي، في بيان، 
أن ”قوات اللواء الســـادس عشـــر في الحشـــد 
عثرت على نفق في وادي شـــالخ العيد بناحية 

الرشاد، وقتلت عشرة انتحاريين بداخله“.
وأشـــار البيان إلى أنه بناء على معلومات 
استخبارية نفذت قوات الحشد الشعبي عملية 
تمشيط عثرت خاللها على نفق أرضي ومخازن 
عتـــاد تحـــوي أســـلحة وأحزمة ناســـفة داخل 

النفق.
واستعادت القوات العراقية ناحية الرشاد 
من تنظيـــم الدولة اإلســـالمية فـــي الثاني من 

أكتوبر.
وفـــي تغريدة علـــى تويتر، هنـــأ التحالف 
الدولي الحكومة العراقية باللغة العربية قائال 
”نبـــارك للحكومـــة العراقية وللقـــوات األمنية 
العراقيـــة تحريـــر كل المناطـــق التـــي كانـــت 

خاضعة لداعش في العراق“.
لكـــن البيـــان باإلنكليزيـــة لفـــت فقـــط إلى 
”تحرير المناطق المأهولة بالســـكان التي كان 

يســـيطر عليها داعش“، ما يشير إلى أن تنظيم 
الدولة اإلســـالمية ال يزال متواجدا في مناطق 

ومخابئ غير مأهولة.
ويأتـــي اإلعـــالن العراقي بعـــد يومين من 
إعالن روســـيا أن األراضي الســـورية ”تحررت 
من تنظيم الدولة اإلســـالمية رغم أنه  بالكامل“ 

ما زال يسيطر على عدد من الجيوب.
وخاضـــت القوات العراقية معارك شرســـة 
خالل األشـــهر الماضية، بدءا من الموصل في 
أكتوبـــر 2016، وصوال إلى المعركة األخيرة في 

الصحراء الغربية للبالد.
وخلفت المعارك، بمســـاندة قوات الحشـــد 
الشعبي، دمارا كبيرا في المدن التي استعيدت 

والماليين من النازحين.
وفـــي عمليـــة الصحـــراء، هدفـــت القوات 
العراقيـــة إلى طـــرد فلول الجهادييـــن والتقاء 
القوات فـــي الصحراء بيـــن محافظتي نينوى 
الشمالية واألنبار الغربية، في طريق يمتد نحو 
مئتي كيلومتر بموازاة الحدود المشـــتركة مع 

سوريا.
وفـــي 27 نوفمبـــر، أعلـــن المتحدث باســـم 
قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول 
أن القـــوات العراقيـــة ”طهـــرت 50 بالمئـــة من 

الصحـــراء البالغة مســـاحتها 29 ألف كيلومتر 
مربـــع“. وأوضـــح المتحـــدث باســـم التحالف 
الدولي الكولونيل راين ديلون أن تأمين الحدود 

”ليس مهمة سهلة“ ألي قوة أمنية أو عسكرية.
وأضاف أن ”القوات العراقية تطورت بشكل 
كبير خالل الســـنوات الثـــالث الماضية، وكان 
لها دور أساســـي في تحرير أكثر من 4.5 مليون 
مدني عراقي من طغيـــان داعش، وتحرير أكثر 

من 52000 كيلومتر مربع من سيطرة داعش“.
ورغم فشـــل التنظيم المتطـــرف في اإلبقاء 
وإقامة ”أرض التمكين“،  على ”دولة الخالفـــة“ 
يشـــير التحالف الدولي الذي تقـــوده الواليات 
المتحدة إلـــى أن ثالثة آالف مـــن عناصره في 

العراق وسوريا لم يلقوا السالح بعد.
ويقول خبراء وعســـكريون إنـــه بعد إعالن 
رئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي النصر 
النهائـــي على تنظيم الدولة اإلســـالمية ال يزال 
التنظيـــم المتطـــرف قـــادرا على إراقـــة الدماء 

وإلحاق األذى بالعراقيين. 
ويتوقـــع هؤالء أن يعـــود التنظيم اآلن إلى 
مربعه األول، من خالل شـــن الهجمات المنفردة 
واالعتداءات والتفجيرات الدامية ضد المدنيين 

العزل.
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دول الخليج تحذر
من تبعات قرار ترامب

} المنامــة - أكـــدت دول مـــن الخليج العربي 
أن اعتـــراف الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
بالقدس عاصمة إلســـرائيل ستكون له عواقب 
وخيمة على الوضع فـــي المنطقة، وحذرت كل 
من اإلمارات والبحرين من تبعات قرار ترامب.

وقـــال أنور قرقاش وزيـــر الدولة اإلماراتي 
للشـــؤون الخارجية، السبت، إن ”قرار الرئيس 
األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلســـرائيل 

بمثابة هدية للتطرف“. 
وأضـــاف قرقاش، خالل الـــدورة 13 لحوار 
المنامة لألمـــن اإلقليمي، أن مثل تلك القرارات 
تعتبر هدية للتطرف مشيرا إلى أن المتطرفين 
والمتشددين سيســـتخدمون ذلك لتصعيد لغة 

الكراهية.
وقال الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد آل 
خليفـــة وزيـــر الخارجية فـــي البحرين، خالل 
حـــوار المنامـــة، إن قـــرار ترامـــب باالعتراف 
بالقدس عاصمة إلســـرائيل سوف يهدد عملية 
الســـالم معربا عـــن ثقته في التـــزام الواليات 
المتحـــدة بأمن واســـتقرار المنطقة. وتابع إن 
قـــرار االعتـــراف بالقدس كعاصمة إلســـرائيل 
ســـيهدد عملية الســـالم في الشـــرق األوســـط 
والمفاوضـــات  المبـــادرات  جميـــع  ويعطـــل 

للتوصل إلى الحل النهائي المأمول.
وأكـــد الوزير أن قرار ترامـــب يعد مخالفة 
واضحـــة للقـــرارات الدولية التـــي تؤكد على 
الحقـــوق الثابتة للشـــعب الفلســـطيني وعدم 
المســـاس بهـــا وعلى أن القدس الشـــرقية هي 
أرض محتلة يجب إنهاء احتاللها. وأشار إلى 
أنه ال يمكن أن نبني بلدانا حديثة على أســـاس 
ادعاءات قديمة، حيث سنواجه في هذه الحالة 
مطالبـــات عدة الواحدة تلو األخرى ولن نحقق 

أبدا سالما دائما في هذه المنطقة.
وشدد الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة على أهمية الحفاظ على الدور المحوري 
للواليات المتحـــدة األميركية للتوصل إلى حل 
الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية 

ومبادرة السالم العربية.
وقوبـــل القـــرار األميركـــي برفـــض عربي 
ودولي كبير باعتباره يقوض الجهود المبذولة 

في سياق عملية السالم في المنطقة. 
وذكـــر بيان صـــادر عـــن الديـــوان الملكي 
الســـعودي، الخميس، تعليقا على قرار اإلدارة 
األميركية ”تابعت المملكة بأسف إعالن ترامب 
االعتراف بالقدس عاصمة إلســـرائيل، وســـبق 
لحكومـــة المملكـــة أن حـــذرت مـــن العواقـــب 
الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير 
المســـؤولة“. وأكـــد البيان ”أن هـــذه الخطوة 
وإن كانـــت لن تغير أو تمـــس الحقوق الثابتة 
والمصانة للشـــعب الفلســـطيني فـــي القدس 
وغيرها من األراضـــي المحتلة ولن تتمكن من 
فرض واقع جديد عليها، إال أنها تمثل تراجعا 

كبيرا في جهود الدفع بعملية السالم“.
وتابع ”هذه الخطوة تمثل إخالال بالموقف 
األميركي المحايد تاريخيا من مســـألة القدس، 
األمر الذي ســـيضفي المزيد مـــن التعقيد على 

النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي“.

قضية القدس تؤجل تمكني الحكومة في غزة
} القاهــرة - أصبحـــت أطـــراف المصالحة 
الفلســـطينية مدفوعـــة إلى تأجيـــل الحديث 
عن تمكين حكومـــة رامي الحمدالله من كامل 
مهامهـــا في قطـــاع غزة وترحيلـــه إلى موعد 
الحق، بعدما ألقت أزمـــة االعتراف األميركي 
بالقـــدس عاصمـــة إلســـرائيل بظاللهـــا على 
التفاهمات التي تجريها القاهرة بين حركتي 

فتح وحماس.
ومن المتوقع أن يتم تمديد المهلة 

التي تنتهي األحد لتمكين حكومة السلطة 
الفلسطينية من إدارة القطاع النشغال كل 

الفصائل بالبحث عن وسائل مجدية للتعامل 
مع القرار األميركي وحرص كل طرف على أن 

يظهر أن موقفه من القدس قوي ولن يكون 
مخيبا لآلمال.

وقبل يومين، عاد إلى القاهرة جزء من 
أعضاء الوفد األمني المصري الذي كان 

موجودا في غزة خالل األيام الماضية 
إلجراء لقاءات مع الفصائل وتسهيل مهمة 

تمكين الحكومة. وتأمل القاهرة في أن تسرع 
التوترات الحاصلة بسبب قضية القدس من 
توحد الفصائل الفلسطينية. كما تعمل مصر 
على التقارب مع السلطة لمواجهة الضغوط 

”األميركية – اإلسرائيلية“، بما يمكنها من 
إنهاء ملف المصالحة دون تعقيد من أي 

طرف.
وتدرك حركتا فتح وحماس وغالبية 

الفصائل أن الشعب الفلسطيني لن يقبل 
باستمرار االنقسام في ضوء التحديات 

الحالية، ما قد يجبر كل طرف على تقديم 
تنازالت. ويسهل هذا األمر مهمة الجانب 

المصري في فك عقد ملف المصالحة 
المتناثرة بين اإلبقاء على موظفي حماس 

ومشاركة عناصرها في حفظ األمن وتحديد 
مصير سالحها.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إلى تنحية الخالفات الداخلية جانبا في 

مواجهة األزمة الراهنة، مع العمل الفوري 
على تحقيق المصالحة الوطنية لمواجهة 

المخاطر التي تحيق بالقضية الفلسطينية.
ولم تبد حركة حماس امتعاضها من 

حديث عباس في ما يتعلق بتوجه الحكومة 
إلى القطاع. ورحبت بذلك إثر تأكيد 

الحمدلله أن ”المصالحة ستنجز“، ووصفه 
المصالحة بـ”الخيار الوحيد إلنقاذ القدس“.

وناقش إسماعيل هنية رئيس المكتب 
السياسي لحماس مع أبي مازن الخميس 

تطورات قضية القدس ما أوصل رسالة 
إيجابية بأن هناك انسجاما وسط خشية 
من أن يكون ذلك وليد األزمة الراهنة وقد 

يتالشى بمرور الوقت.
وأكد مصدر مصري قريب من ملف 
المصالحة أن ”أزمة القدس سرعت من 

تقارب الفصائل ألن كال منها يخشى الظهور 
أمام الشعب الفلسطيني كأنه يبحث عن 

مطامع ومكاسب سياسية من قضية جانبية 
ويبتعد عن القضية الوطنية العامة“.

وأضاف المصدر لـ“العرب“ أن ”هناك 
تسهيالت كبيرة في عملية نقل الصالحيات 

وتمكين الحكومة“. وأشار إلى أن الملف 
األمني بقطاع غزة يمثل الشغل الشاغل 

لمختلف الفصائل والحكومة حاليا، مضيفا 
أن ”الجميع شارك في ضبط األداء األمني 

خالل األيام الماضية دون امتعاض من 
جانب أي طرف، لكن ملف الموظفين تم 

تنحيته جانبا خالل هذه الفترة“.
وتريد حماس اإلبقاء على الـ42 ألف 

موظف قامت بتعيينهم منذ عام 2007، في 
حين تتمسك فتح بعودة الـ60 ألف موظف 

عاطلين منذ سيطرة حماس على القطاع.
ويرى مراقبون أن أبا مازن مضطر إلى 

التقارب مع حماس والتنازل عن جموده 
بشأن تخفيف العقوبات على قطاع غزة 

لعدة اعتبارات، منها أنه يستثمر تقاربه 
مع حماس وفصائل المقاومة للضغط على 

الواليات المتحدة وإسرائيل.
ويقول هؤالء إن اإلجراء األميركي 

باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل سوف 
يلقي بظالله مستقبال على المصالحة 
الفلسطينية في ما يخص ملف سالح 

المقاومة، إذ من المتوقع أن تستثمر حماس 
التوتر الحاصل للتأكيد على حتمية وشرعية 

االحتفاظ بسالحها لمواجهة االحتالل.

وكشف مصدر مطلع قريب من حماس 
وآخر مصري قريب من ملف المصالحة، 

لـ“العرب“، أن ”ما يحدث في القدس أغلق 
باب الحديث حاليا وربما مستقبال عن 

أسلحة المقاومة ألن حركة فتح أصبحت 
مضطرة إلى التجاوب مع ذلك حتى ال 

تكون متهمة في نظر الشارع بالتواطؤ مع 
االحتالل والقبول بالضغوط األميركية“.

وأضاف المصدر المصري أن الكالم عن 
”صفقة القرن“ لحل القضية الفلسطينية 

سيتراجع ألن ما قامت به الواليات المتحدة 
من الصعوبة قبوله.

ورأى محمد جمعة، الباحث في الشأن 
الفلسطيني بمركز األهرام للدراسات 

االستراتيجية، أن حجم التحديات وضع 
حركتي فتح وحماس في اختبار صعب 

نتيجة الضغوط الواقعة على كل منهما. 
وقال إنهما في موقف بالغ الحساسية ألنهما 

مطالبتان بإنجاز المصالحة بأي طريقة 
كانت وفي أسرع وقت.

وأضاف جمعة لـ“العرب“ أن هذه 
الضغوط التي تمارس على الحركتين بعد 

قرار ترامب بشأن القدس سوف تسهل 
مهمة مصر. وأوضح أن الحركتين أصبحتا 

مطالبتين بالمزيد من التفاهم وإعالء 
المصلحة الوطنية حتى ال يتم لفظهما معا 
من الشعب إذا ما أصرتا على الخالف حول 

قضايا جانبية. ال خيارات متاحة غير املزيد من التفاهم

املصالحة الفلسطينية بدت على 
وشك االنهيار عندما تباعدت 

املسافات بني فتح وحماس مرة 
أخرى خالل األسبوعني املاضيني، 

لكن أزمة القدس جاءت لتعيد 
الزخم لكل طرف

الخبراء يرون أن تنظيم الدولة 
اإلسالمية ال يزال قادرا على إلحاق 

األذى بالعراقيني، إذ يتوقعون 
أن يعود داعش إلى مربعه األول 

من خالل شن الهجمات املنفردة 
واالعتداءات والتفجيرات الدامية 

ضد املدنيني



} واشــنطن - يكتســـب الســـؤال عن مستقبل 
التـــي قامـــت إيـــران  الطائفيـــة  امليليشـــيات 
بتكوينهـــا وتدريبها داخل دول األزمات أهمية 
حاليا، بعد انتهاء مفعول املبرر الذي استندت 
إليه في تأسيس تلك امليليشيات، واإلعالن عن 
هزميـــة تنظيم الدولة اإلســـالمية فـــي العراق 

وسوريا.
تبـــرر إيـــران دائمـــا قيامهـــا بدعـــم تلـــك 
امليليشـــيات فـــي إطار ســـعيها إلـــى محاربة 
التنظيـــم داخل مناطق نفوذه قبل أن يصل إلى 
طهـــران، دون أن تتمكن في املقابل من تفســـير 
أســـباب عزوف التنظيم عـــن تهديدها بالفعل، 
رغـــم تواجده في الدول احمليطـــة بها، وهو ما 
يضفي وجاهـــة على الترجيحات التي تشـــير 
إلى توصل الطرفني إلـــى هدنة ضمنية طويلة 
األجـــل، على نحو ما حدث مـــع تنظيم القاعدة 

من قبل.
هنا، بدأت إيران في توجيه إشارات تعكس 
رؤيتها إلى مستقبل الدور الذي سوف تقوم به 
هذه امليليشـــيات في املرحلة القادمة، وحسب 
ورقـــة حتليل السياســـات التـــي أعدها فرزين 
ندميي، محلل متخصص في الشـــؤون األمنية 
والدفاعية املتعلقة بإيران ومنطقة اخلليج في 
معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، بعنوان 
”إيـــران تضاعـــف رهانهـــا علـــى امليليشـــيات 
األجنبية بعـــد انتصارها علـــى تنظيم الدولة 
اإلســـالمية“، دعا املرشـــد األعلى علي خامنئي 
”قوات املجاهدين“ إلى احلفاظ على استعدادها 

ملواجهة التحديات املستقبلية.

ورغـــم أن الدراســـة تنطلـــق مـــن فرضية 
تواجه إشـــكالية رئيســـية وتتعلق بدور إيران 
في االنتصـــار على تنظيم داعـــش، خاصة أن 
نفوذ إيران داخل دول اجلوار كان أحد أسباب 
انتشار األخير، إال أنها حتظى بزخم خاص في 
ضوء محاوالتها اإلجابة على السؤال السابق 
عن تصورات إيران لألدوار املستقبلية التي قد 

تقوم بها امليليشيات التابعة لها.
ووفقـــا لتحليـــل ندميـــي، اجتـــه القـــادة 
العســـكريون اإليرانيـــون إلـــى حتديـــد املهام 
املســـتقبلية التـــي ســـوف تقـــوم بهـــا تلـــك 
امليليشـــيات، على غرار تكوين منوذج للتعبئة 
الشـــيعية الدوليـــة حتـــت قيـــادة قائـــد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني 
وتهديد مصالـــح القوى املعاديـــة إليران، مثل 
إســـرائيل والواليات املتحدة، إلى جانب بعض 
دول اجلـــوار وفـــي مقدمتها اململكـــة العربية 

السعودية.
وانعكس ذلـــك في تصريحات قائد احلرس 
الثـــوري محمـــد علي جعفري، فـــي 26 نوفمبر 

املاضي، التي كشـــف فيها عـــن ”نقل خبرة تلك 
امليليشـــيات إلـــى اليمنيني“، في إشـــارة إلى 

جماعة أنصار الله (احلوثيني).
وتطرح هذه التصورات داللتني أساسيتني: 
األولـــى أن الهدف األساســـي مـــن تكوين هذه 
امليليشـــيات من البداية لـــم ينحصر في ادعاء 
مواجهـــة داعـــش، وإمنا دعـــم جهـــود إيران 
لتكريـــس نفوذها في املناطق التي تتواجد بها 
تلك امليليشيات، على غرار أفغانستان والعراق 
وسوريا واليمن، أو مبعنى أدق تكوين أحزاب 
الله جديدة تستطيع الدفاع عن مصالح ونفوذ 

إيران في تلك الدول.
وبدا ذلـــك واضحا فـــي تصريحـــات قائد 
احلرس الثـــوري محمد علي جعفـــري، في 26 
نوفمبـــر املاضي، التي كشـــف فيهـــا عن ”نقل 
خبرة تلك امليليشـــيات إلى اليمنيني“، وأيضا 
قوله إن ”الباسيج تشكل منوذجا للمقاومة من 
قبل شـــعوب املنطقة على غرار حـــزب الله في 

لبنان واحلشد الشعبي في العراق“.
والثانية أن امليليشيات املسلحة هي اآللية 
الرئيسية التي تستخدمها إيران في دعم دورها 
في املنطقة، ليس فقط بســـبب تبنيها لسياسة 
احلـــرب بالوكالة التي تقوم في األســـاس على 
جتنب الدخول في مواجهة مباشرة، وهو ما لم 
تعتد عليه إيران منذ انتهاء احلرب مع العراق 
عام 1988، وإمنا أيضا بسبب شكوكها الدائمة 

في والء القوات النظامية.
ويعـــود ذلـــك، في قســـم منه، إلـــى عزوف 
إيـــران منـــذ بداية الثـــورة عـــن التعويل على 
العســـكرية التقليدية بســـبب  دور املؤسســـة 
موقفهـــا املتردد من الثورة قبل إعالن تأييدها، 
واجتاهها إلى تأسيس احلرس الثوري ليكون 
مؤسســـة أيديولوجيـــة موازية تابعـــة لقيادة 
الثـــورة وقادرة على حمايتها حتى من اجليش 

النظامي.
وفقا لتحليـــل املعهد البحثي األميركي فإن 
كتيبـــة ”فاحتني“، التي لم يلـــق الضوء عليها 
بشـــكل كبيـــر خالل املرحلـــة املاضيـــة، تعتبر 
ميليشـــيا إيرانيـــة متعـــددة املهـــام ومنوذجا 
للميليشيات التي تسعى إيران لالعتماد عليها 

في تعزيز نفوذها باملنطقة.
وتأسســـت هذه الوحدة اخلاصـــة التابعة 
لفيلق ”محمد رسول الله“ في احلرس الثوري، 
فـــي البداية، من أجل قمـــع االحتجاجات التي 
شهدتها إيران في منتصف عام 2009 اعتراضا 
على نتائج االنتخابات الرئاسية التي أسفرت 
عن فوز الرئيس الســـابق أحمدي جناد بفترة 

رئاسية ثانية.
ويبـــدو أن دورهـــا فـــي التعامل مـــع تلك 
االحتجاجات دفـــع النظام اإليراني إلى حتديد 
مهام عابرة للحدود لها تشـــمل مقاتلة املشـــاة 
في سوريا وتدريب امليليشيات األجنبية، وفي 
مقدمتهـــا ”لـــواء زينبيـــون“ الـــذي يتكون من 
شـــيعة باكســـتانيني، و“لـــواء فاطميني“ الذي 

يضم شيعة أفغانا.

ترويج النموذج

الالفت لالنتباه أن إيران لم تكتف بتأسيس 
وتدريـــب تلـــك امليليشـــيات وإمنا ســـعت إلى 
الترويـــج لنموذجها لدى بعـــض دول اجلوار، 
مثـــل باكســـتان، علـــى نحـــو ما حـــدث خالل 
لقـــاء قائد ”الباســـدران“ محمـــد علي جعفري 
مـــع قائد اجليش الباكســـتاني اجلنـــرال قمر 
جاويد باجوا، الـــذي زار طهران في 7 نوفمبر 

املاضي.

اقتـــرح جعفـــري تكويـــن قـــوات باســـيج 
باكســـتانية لتكـــون مؤسســـة موازية للجيش 
النظامي الباكســـتاني، مبديا اســـتعداد إيران 
للمســـاهمة في تدريب تلك امليليشـــيات ونقل 
”النجاحـــات  إلـــى  مشـــيرا  إليهـــا،  خبرتهـــا 

املزعومة“ لتلك النماذج في العراق وسوريا.
وهنا، فإن إيران، حســـب فرزين ندميي، قد 
تلجأ إلى الضغط من أجل إضفاء طابع رسمي 
باكستاني على ”لواء زينبيون“ الذي يقاتل في 
سوريا ويتوقع أن يعود عناصره إلى باكستان 

في مرحلة الحقة.
وتتصـــدر أفغانســـتان قائمة الـــدول التي 
تســـعى إيران إلى دعـــم نفوذها فيها من خالل 
تلـــك امليليشـــيات، ويعود ذلك إلـــى اعتبارات 
عديدة، يتمثـــل أبرزها في روابطهـــا العائلية 
واأليديولوجية مع بعض املكونات االجتماعية 
األفغانيـــة مثل الهـــزارة الشـــيعة، إلى جانب 
حالة عدم االستقرار التي متر بها أفغانستان، 
بسبب عدم قدرة القوات النظامية على مواجهة 
تصاعد نشـــاط حركة طالبـــان وتنظيم داعش، 
وهـــي احلالة التي تســـعى إيران الســـتغاللها 

باستمرار من أجل دعم نفوذها.
 يضـــاف إلـــى ذلك حرص إيـــران على عدم 
تكرار جتربتها في التسعينات عندما لم تتمكن 
من السيطرة على األحزاب الشيعية ومنافسيها 
من احلرس الثوري وميليشـــيات نصر، بشكل 
ســـيدفعها علـــى األرجح، إلـــى محاولة تكوين 
منـــوذج جديد حلـــزب الله أو حشـــد شـــعبي 
أفغانـــي مدعوم بخبرات من عناصر ســـبق أن 

قاتلت في سوريا إلى جانب النظام السوري.
وقد تســـعى إيـــران إلى حث أفغانســـتان 
علـــى إضفاء طابع رســـمي على نشـــاط ”لواء 
ليكون أشـــبه مبيليشـــيا احلشـــد  فاطميـــني“ 
الشعبي العراقية، ورمبا تتمكن هذه امليليشيا 

من احللول محـــل القوات النظاميـــة تدريجيا 
من خالل تولي مهامها الرئيســـية لتكرر نفس 
السياســـة التي اتبعها حزب الله، بشكل ميكن 
أن يســـاهم في توســـيع نطاق نفوذها خاصة 

بعد انسحاب قوات الناتو.
وبالطبع، فإن قيام تلك امليليشـــيات بأدوار 
بارزة على الصعيد االجتماعي ال ســـيما داخل 
أوســـاط الهزارة الشـــيعة ميكـــن أن يعزز من 
نفوذها في الداخل، ويساعد إيران بالتالي في 

تكرار جتربتها في كل من العراق وسوريا.

تعميق النفوذ

 علـــى املنوال نفســـه، قد تلجأ إيـــران إلى 
الضغـــط على النظام الســـوري مـــن أجل منح 
ميليشـــيا ”الدفاع الوطني“ التي كونتها إيران 
في بداية الصراع، طابعا رسميا، على غرار ما 
حدث مع ميليشيا احلشد الشعبي في العراق. 
ورمبا حتاول اإلسراع في اتخاذ هذه اخلطوة 
خـــالل املرحلـــة القادمـــة، بعد هزميـــة تنظيم 
داعش في الرقة، واســـتعادة النظام ســـيطرته 
علـــى بعض املدن الرئيســـية مثـــل حلب ودير 
الـــزور والبوكمال، إلى جانـــب تزايد مخاوفها 
من أن تفرض التفاهمات الروســـية مع كل من 
الواليات املتحدة وإســـرائيل تداعيات ســـلبية 

على مصاحلها.
ولذا، فإن تعزيز نفوذ تلك امليليشـــيا داخل 
ســـوريا ميكن أن يحقق أكثـــر من هدف إليران، 
ففضـــال عن أنه ســـيكرس نفوذها على األرض 
في مواجهة أي محاوالت لتقليصه سواء كانت 
أميركية أو روســـية، فإنه ميكن أن يوفر إليران 
ورقة ضغط إضافيـــة للتعامل مع أي تهديدات 
مـــن خالل نشـــر تلـــك امليليشـــيا بالقـــرب من 

مرتفعات اجلوالن.

وميثل اليمن ســـاحة أخرى تســـعى إيران 
إلى تكرار منـــوذج حزب الله فيهـــا، من خالل 
حـــث حركـــة أنصار اللـــه على االســـتمرار في 
التمرد على الشرعية الدســـتورية واالستفراد 
بإدارة شـــؤون العاصمة واملدن التي تســـيطر 
عليهـــا، عقب تصفيتها للرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وترى إيـــران أن ذلك يســـاعدها في تهديد 
دول اجلـــوار، خاصـــة الســـعودية، واالقتراب 
مـــن خطوط املواصالت العاملية في باب املندب 
والبحـــر األحمر وقناة الســـويس، بشـــكل قد 
يعزز موقفها أيضا في مواجهة ضغوط القوى 

الدولية.
ويبدو تأثير حزب اللـــه واضحا في األداء 
العســـكري للحوثيـــني، حيـــث قامـــت إيـــران 
بإيفاد كوادر من احلـــزب لتدريب أنصار الله، 
وظهرت بصمات احلزب في إطالق الصواريخ 
آخرهـــا  كان  الســـعودية،  علـــى  الباليســـتية 
الصاروخ الذي استهدف العاصمة الرياض في 

4 نوفمبر 2017.
يدعـــو كل ما ســـبق إلـــى التأكيـــد على أن 
التعامل مع امليليشـــيات التابعة إليران أولوية 
رئيســـية بالنســـبة للواليات املتحـــدة ولدول 
املنطقـــة واملجتمـــع الدولـــي املهتـــم مبحاربة 
اإلرهاب وإطفاء نيران الصراعات في الشـــرق 

األوسط.
 لكـــن، أي محاولـــة دوليـــة للتعامـــل مـــع 
تهديـــدات طهران لن حتقق جناحـــا كبيرا في 
حالة إذا لم تركز على مراقبة ومواجهة أذرعها 
العسكرية املنتشـــرة في دول األزمات، باعتبار 
أن إيـــران تعول عليها في مواجهاتها احملتملة 
مع خصومها اإلقليميـــني والدوليني، في إطار 
سياســـة احلـــرب بالوكالـــة التـــي تتبعها في 

العقود األربعة األخيرة.

} تكّثف مؤخرا طرح شعار ”حماية 
مسيحيي الشرق“ من قبل سياسيني 

ودبلوماسيني ورجال دين روس، خاّصة 
مع إعالن الرئيس الروسي فالدميير بوتني 

ترشحه لالنتخابات الرئاسية. ومنذ أيام 
قليلة، أعاد بوتني طرح هذا الشعار خالل 

لقائه بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق البابا 
يوحنا العاشر، وباملثل رئيس قسم العالقات 

اخلارجية للكنيسة الروسية، املطران 
إيالريون، يتحدث في القّمة املسيحية 

العاملية في واشنطن عن اضطهاد وإبادة 
مسيحيي الشرق، ووزير اخلارجية الروسي 

سيرجي الفروف يقول لدى لقائه أمني سّر 
حاضرة الفاتيكان، بول ريتشارد مناالغر، 
بضرورة االهتمام بعودة املسيحيني إلى 

الشرق األوسط في سياق التسوية السورية.
هذا الطرح الروسي غير جديد، فالكنيسة 

الروسية كانت قد وصفت التدخل الروسي 
في سوريا في 2015، باملعركة املقدسة، هذا 
غير العديد من املؤمترات والفعاليات التي 

نظمتها روسيا لتكريس هذا التوجه.
ليست االنتخابات الرئاسية الروسية 
وحدها وراء التكثيف الروسي األخير في 

تداول هذا الشعار، فاملسألة ال تتعلق بدعم 
بقاء بوتني في الرئاسة وحسب، بل تتعدى 

ذلك إلى تطور عميق في عالقة الكنيسة 

الروسية باحلكم، والتي يبدو أنها باتت أكثر 
نفوذا، مستغلة تناقضات الدولة الروسية، 
بعد انهيار االحتاد السوفييتي، الذي شكل 

قطبا عامليا ينافس أميركا والغرب األوروبي. 
اليوم روسيا االّحتادية، بقيادة بوتني، تتطلع 

إلى أمجادها القيصرية، وتسعى إلى قيادة 
قطب آخر، أرادت له أن يغاير توجهات 

القطب الواحد الذي تتزعمه أميركا.
تنتهج روسيا في العمق االقتصادي 

األسلوب الليبرالي اجلديد ذاته الذي 
تعّممه أميركا على أوروبا والعالم، 

ونفس األسلوب االستعماري عبر التدخل 
العسكري املباشر في مناطق نفوذها، كما 

في سوريا وأوكرانيا، بعد أن دفنت الطبقة 
األوليغارشية احلاكمة اشتراكية االحتاد 

السوفييتي معه.
وجدت روسيا ضاّلتها في رحلة البحث 

عن هوية أيديولوجية متّيزها، وتخّصها 
كدولة عظمى صاعدة بقوة، ومنافسة 

للغرب الليبرالي في تزعم ما أسمته ”األمة 
األرثوذكسية“. من هنا بدأ اجلناح املسيحي 

احملافظ بالتضخم في الداخل الروسي، 
وتضخم معه اخلطاب الديني، واحلديث 

عن جهاد مقدس حلماية مسيحيي الشرق. 
هكذا كان شكل التبرير في الداخل الروسي 

للتدخل العسكري في سوريا في 2015، والذي 
كان بطلب من النظام نفسه؛ فسوريا واحدة 
من دول بالد الشام، مهد املسيحية الشرقية.

من الواضح زيف هذا الشعار! وأنه 

ليس إال قناعا أيديولوجيا يخفي وراءه 
املصالح االستعمارية الروسية. إذ ميكن 

مالحظة عّدة تناقضات، يفّسرها استثمار 
األطراف املتعددة للنفوذ الروسي في 

سوريا؛ فالفاتيكان عّبر على لسان وزير 
خارجيته، بييرو باولني، خالل اجتماعه 

مع الرئيس بوتني في 23 أغسطس عن 
ارتياحه لكيفية منو العالقة بني الكنيسة 

األورثوذكسية مع الكرسي الرسولي، وباملثل 
فإن موقف الكنيسة املارونية في لبنان يؤيد 

التدخل الروسي في سوريا، دون حتّفظات 
أيديولوجية أو غيرها.

الالفت في خطاب بوتني األخير أثناء 
لقائه البابا يوحنا العاشر، وإلى جانب 

احلديث عن حماية مسيحيي الشرق، أنه 
تطّرق إلى احلديث عن تعرض أبناء الديانة 

اليهودية أيضا إلى االضطهاد، وعن طلب 
منظمات يهودية أميركية من روسيا حماية 

وترميم مقدسات يهودية في سوريا؛ ومن 
الواضح أن بوتني يغازل اللوبي اليهودي 
الناشط في أوروبا وأميركا للتخفيف من 

العقوبات املفروضة على روسيا، وقد وعدهم 
في مناسبات أخرى بعودة يهود سوريا 

إليها.
التنافس مع أميركا هو األصل في تبني 

الروس خلطاب حماية املسيحيني، فهم ال 
يفّوتون الفرص للتنديد بالدور األميركي 

والغربي في التدخل ”غير الشرعي“ 
في شؤون املنطقة وخلق اإلرهاب، وأن 

األميركيني فشلوا في حماية املسيحيني 
في الشرق، كما في العراق ولبنان؛ 

وبالتالي روسيا، بوصفها ”قائدة العالم 
األورثوذكسي“، هي من سيتولى هذه ”املهمة 

املقدسة“.
مسيحيو سوريا لم يتعّرضوا إلى 

اضطهاد باملعنى الطائفي، غير االضطهاد 
الذي يتعرض له كل السوريني، من النظام 
خصوصا. لم حتصل مجازر تذكر تخص 

املسيحيني، وكثيرا ما كانت َحتّيد املناطق 
املسيحية، إال احلوادث التي فرضتها حالة 

الفوضى التي عّمت البالد.
لذلك فإن اخلطاب الروسي عن حماية 
املسيحيني في الشرق ال يزال محتكرا في 

اإلعالم، بالنسبة للداخل السوري، ولم 
ُيترجم إلى واقع ملموس؛ فمسيحيو سوريا 

ال يخصون روسيا بالوالء األيديولوجي، 
وليس من ميليشيات مسيحية توالي روسيا، 

ومعظم ما يوجد على األرض هو ميليشيا 
الدفاع الوطني في القرى املسيحية، أو تلك 

التابعة للحزب القومي السوري االجتماعي، 
والتي تنشط في وادي النصارى، وكلها تتبع 
للنظام، ومنها ما ّمتوله إيران. أي حتى اآلن 
لم تتوّجه روسيا إلى مسيحيي سوريا، ولم 
تقدم دعما ماليا سخيا، على غرار ما تفعل 
إيران مع الشيعة ومع من أرادت تشييعهم 

بشراء والءاتهم.
لم تقدم روسيا للمسيحيني رعاية خاصة 
أو فرصا للعمل أو التعليم أو حتى الهجرة 

إلى بالدها، ملنافسة ما قد يقّدمه الغرب على 
األقل. وال يبدو أنها حتسب حسابا لتحّمل 

مثل هذه اخلسائر، أو رمبا ليست لديها بعد 
اخلبرة الكافية الختراق املجتمع السوري 
حتى من أشد نقاط ضعفه، أي الطائفية. 

باألصل هي فشلت في صناعة ميليشيا، غير 
طائفية، تخّصها، كبدعة الفيلق اخلامس، 

وظلت تعتمد في مهّماتها البرية على قوات 
النظام وامليليشيات التابعة إليران.

ال يبدو أن املساعي الروسية املتصاعدة 
بتبّني خطاب أيديولوجي وطائفي، ستكلل 

بكثير من النجاح، سوى بعض املصالح 
السياسية مع األطراف املقتنعة بأن روسيا 

هي من سيتحكم مستقبال بسوريا، وأن 
تأييدها ملساعيها الطائفية، إْن لم ينفع، لن 

يضّر.
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املنطقة على فوهة بركان ميليشيات إيران 

روسيا ترفع لواء الدفاع عن األمة األرثوذكسية

طهران توجه أذرعها لتكون مصدر صداع مزمن في المنطقة

باسيج العالم اإلسالمي خلفا لتنظيم داعش

رانيا رضوان مصطفى

ّ

قوات باسيج العالم اإلسالمي 

تعمل بإمرة إيرانية ولكن تركيبتها 

أصبحت تضم جنسيات متعددة  

لذلك بوسع أي منظمة تابعة لها 

أن تدعم مصالح إيران في كل 

من أفغانستان وسوريا واليمن 

وغيرها من الدول ذات األهمية 

االستراتيجية، حتى من دون وجود 

كبير إليران على األرض

روسيا تجد ضالتها في رحلة 

البحث عن هوية أيديولوجية 

تميزها وتخصها كدولة عظمى 

صاعدة بقوة، ومنافسة للغرب 

الليبرالي في تزعم ما أسمته {األمة 

األرثوذكسية}



} في قرار يلغي سياسة أميركية قائمة 
منذ العشرات من السنين ويهدد بإثارة 

اضطرابات جديدة بالشرق األوسط خرج 
الرئيس دونالد ترامب ليعلن اعترافه 

الصريح بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيل. 
أميركا الدولة العظمى وراعية مفاوضات 

السالم تقول علنا إن القدس كلها إلسرائيل.
أثار هذا القرار المفاجئ اعتراضات 

عالمية جماعية ونددت به مؤسسات 
المجتمع الدولي وأنظمته ومختلف 

حكوماته الغربية والعربية واتفقت على 
أن قرار ترامب إجراء مثير لالضطرابات 

في منطقة ملتهبة، ومثل هذه الخطوة 
تهدد استقرار الشرق األوسط الذي تكافح 
فيه الحكومات العربية لمواجهة التطّرف 

واإلرهاب والتوسع اإليراني.
 كما هو متوقع انضمت جماعة حزب 

الله اللبنانية إلى الداعين إلى بدء انتفاضة 
فلسطينية جديدة ردا على اعتراف الواليات 
المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل ووعدت 
بالدعم اإلعالمي والمالي والعسكري. ظهر 

زعيم حزب الله في خطاب مثالي بعيد 

عن الواقع ونالحظ هناك تطورا بالنبرة 
وابتعادا متكررا عن الحماسة والعاطفة لكنه 

أيضا يتجاهل الواقع.
 العرب اليوم يعيشون واقعا مأساويا، 
فالمواطن يبحث عن اللجوء والهجرة إلى 

أوروبا والشباب ال يرون بالدهم مكانا 
صالحا للعيش. قضايا مثل القدس واألقصى 

مهمة بال شك ولكن الشعوب جرى تعذيبها 
منذ الربيع العربي. انظر في العراق كيف 

تهاوت المنارة الحدباء بالموصل. ربما 
المنارة كذاكرة ورمز للمدينة بالنسبة البن 

الموصل تمتلك مكانة مشابهة للقدس، 
وانظر االحتقان الطائفي الذي دمر ضمير 

الشعوب وخرب بيوتها.
 الشعوب العربية غرقت بمشاكل لم 
تكن موجودة من قبل وحسن نصرالله 

يتحدث عن عالم مثالي حيث العربي يحمل 
هم القدس ويحتّج على أميركا وإسرائيل. 

وفي العراق يظهر الزعيم الجماهيري 
مقتدى الصدر في كلمة حول القدس يدعو 

السعودية إلى وقف حربها في اليمن 
وتوجيه تحالفها اإلسالمي نحو إسرائيل 

بعد إعالن الواليات المتحدة القدس عاصمة 
إلسرائيل. ويهدد بأن إلسرائيل حدودا من 

سوريا وأنه مستعد ألن يكون أول جندي في 
الحرب.

 الوضع تغير والشعوب متعبة جدا. 
نحتاج إلى فترة هدوء وعالج للجراح. 

عندنا 400 ألف طفل سني مشرد في العراق 
ومخيمات نازحين ومدن مدمرة. نخاف من 

المشاكل اآلن والدولة العراقية تحاول ترميم 
نفسها. ال توجد حماسة كتلك القديمة. لقد 

تم تفريغ العواطف النبيلة باتجاه الكراهية 
والحقد المذهبي داخل البلد الواحد. 

الجميع اليوم متعب ومنهك وفاقد للثقة.
الواقع العربي اليوم في أسوأ حاالته، 

فحتى مجلس التعاون العربي الذي هو آخر 
صخرة يلجأ إليها العرب يبدو في حالة 

انشقاق. كّنا نتمنى أن يكون اجتماع مجلس 
التعاون الخليجي في الكويت بداية حل. 

وكّنا نتمنى أيضا أن يكون تحرك الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح األخير حال 

لليمن، لكنه فشل في إبعاد الحوثيين عن 
صنعاء وسقط صريعا في المواجهات معهم.

  الوضع العربي محزن اليوم ولكن 
تصريحات شيعة العراق غير مطمئنة. 

أعتقد أن انتصاراتهم العسكرية المتالحقة 
قد أصابتهم بالعجب. إن الغرور دمر صدام 

حسين من قبل فلم يفهم بأنه بعد الحرب 
مع إيران أصبح مطلوبا بثأر كبير للشيعة 
عموما. صار يتخبط ويحتل دولة الكويت 

ويقصف إسرائيل والرياض.
 شيعة العراق اليوم بنفس الموقف. ال 
تجعلوا الغرور ينسيكم الثأر المحيط بكم 

وال قدرة لكم على كسب أعداء جدد. قضيتم 
على داعش هذا صحيح ولكن بخسائر كبيرة 

في المدن السنية، والعالم ساعدكم على 
استعادة كركوك الغنية بالنفط والغاز. عندكم 
خصوم محليون من السنة واألكراد جاهزون 

لالنقضاض على حكمكم بدعم أميركي إذا 
سببتم اإلزعاج للواليات المتحدة.

 أفضل حل للعراق في التعامل مع قضية 
القدس هو تفعيل لجنة التنسيق السعودي-

العراقي المشترك والتحاور مع المملكة حول 
الرد العربي األمثل على قرار ترامب المتهور. 

هناك قانون دولي ودعوات إلى قمة عربية 
وكذلك اجتماع مؤتمر التعاون اإلسالمي بهذا 
الشأن. خير للعراق البقاء مع العرب في الرد 
السياسي المشترك ضد قرار الرئيس ترامب 
وعدم االنجرار للتصعيد والتهديد العسكري 

الذي تدعو إليه الميليشيات.

} وأخيرا حدث الذي كنا نخشى حدوثه، 
ألنه يفضحنا ويكشف للعالم كذب أشعارنا 

وكتاباتنا وهتافاتنا وأغانينا عن الشرف 
والشهامة واإلباء. فعلها الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، وصفع كل مواطن عربي، كبيرا 
وصغيرا، بيده ولسانه وقلمه العريض.

وبكل أمانة وصراحة نعترف بأن أمتنا 
العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة أمة 

عاجزة، ومقعدة، وال تجرؤ على رد.
وإنصافا يمكن القول إن لكل واحد من 

شعوبها وحكوماتها أسبابه الخاصة القاهرة 
التي تجبره على لفلفة الفضيحة، بأي عذر، 

وتجعله يكتفي بالتظاهر واالحتجاج والتهديد 
والوعيد، ثم تمر سحابة الصيف الجديدة كما 

مّر غيرها من عشرات السنين.
وفي تمحيص دقيق ومنصف لما حدث 

لهذه األمة منذ قيام إسرائيل وحتى قرار 
ترامب نجد أن إيران الشاه وإيران الخميني 
وإيران خامنئي تتحمل ثالثة أرباع أسباب 

ذلك العجز والضعف والتمزق والهوان.
حتى أن لجوء عدد من حكومات العرب إلى 
الحضن األميركي غير الدافئ وغير األمين كان 
اضطرارا واحتماء من طوفان الرغبة اإليرانية 

الجامحة الدموية العنصرية الطائفية في 
احتالل عواصمها، وضمها مستعمرات جديدة 

تلحق بالعراق وسوريا ولبنان واليمن تحت 
عباءة الولي الفقيه.

واألكثر إيالما أن الحجة األقوى والوحيدة 
لتصميم النظام اإليراني على غزو العواصم 

العربية وإسقاطها هي من أجل تحرير 
فلسطين وحماية القدس، وأولها كان في حرب 

الخميني مع نظام صدام الحتالل العراق 
واالنطالق منه إلى ما وراءه.

وحين نهبط عميقا في تحليل الظروف 
الحقيقية التي مكنت، أو سهلت إليران 

اندفاعتها ونجاحها في كسر رقبة بغداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء، وتهديد البقية 

الباقية من العواصم العربية التي تمكنت من 
صد محاوالتها، وانشغلت بحماية نفسها من 

طوابير الجهاد اإليراني (المقدس)، نجد أن 
أميركا، ومعها ضمنا إسرائيل، أساس هذا 

الطموح اإليراني، وأهم العوامل المساعدة 
على نجاحه في بعض أقطار المنطقة.

وكان أوضح أشكاله في الغزو األميركي 
للعراق حين أقدم األميركان على تسليم الدولة 

العراقية، بقضها وقضيضها لسياسيين 
عراقيين تعلم أكثر من غيرها بأنهم وكالء 

إيرانيون، وتدري أعمق من غيرها بماذا 
ستفعل العمائم المسلحة بالغاز السام 

والقنابل والمفخخات بما بقي ألمة العرب 
من قدرة على مواجهة األهداف التوسعية 

اإلسرائيلية المبيتة.
 وليس قرار ترامب الجديد بجديد. والذي 

يعيش في أميركا يدرك أنها، منذ أكثر من 
قرن من الزمان، محكومة باليهود ووكالئهم 

األميركان، وهم األقوى، واألكثر تأثيرا على من 
يسكن البيت األبيض وغيره من دوائر الفعل 
السياسي واالقتصادي والثقافي واإلعالمي 

والعسكري األميركي الهائل الخطير.
 حسنا إذن. فلم يبق للقدس وفلسطين، 

وهذه هي حال األمة العربية، سوى 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية األقوى واألقدر 

والمصممة على محو إسرائيل. ُترى َمن 
من قرائنا الكرام يستطيع أن يحصي عدد 

الخطابات التي هدد فيها الولي الفقيه وكباُر 
قادة جيوشه ومخابراته وميليشياته بمحو 
إسرائيل؟ وكم مرة هتف، هو ومئات اآلالف 
من المتظاهرين المتعلقين بأذياله، ”الموت 

ألميركا وإسرائيل“؟
وفقا لوكالة تسنيم اإليرانية، فاجأنا 

مستشار المرشد اإليراني للشؤون الدولية، 
علي أكبر واليتي، بأن المواجهة مع أميركا 

آتية ال ريب فيها، قائال ”إن الواليات المتحدة 
تريد االحتفاظ بمدينة الرقة، لكنها سُتطرد 

منها كما حصل في مدينة البوكمال”.
وشّبه واليتي الوضع في الرقة بمعركة 
”صفين“ التي وقعت بين جيش علي بن أبي 

طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان سنة 37 
هـ فقال إن ”هذا ما يحدث اليوم في الشام 

والعراق. فالرقة اليوم هي صّفين األمس التي 
يريد األميركيون أن يؤسسوا فيها 12 قاعدة 

عسكرية، وأن يرسلوا 10 آالف من قواتهم 
إلى هذه المنطقة من أجل االستمرار في 

مخططاتهم“. إذن فإن صفين في الرقة. وأما 
التغني بمحو إسرائيل فأمر آخر مؤجل إلى 

أن يقضي الله أمرا كان مفعوال. 
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} هل يمكن إعادة تأسيس مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية؟

السؤال يطرح نفسه بعد انعقاد قّمة 
الكويت التي كشفت الحاجة إلى إعطاء 

المجلس فرصة يمكن أن تسمح له بإعادة 
تأسيس نفسه في ظّل ظروف إقليمية 

وعالمية متغّيرة.
عكست تلك القمة التي حملت الرقم 

38 إصرارا لدى أمير الدولة الشيخ ُصباح 
األحمد، الذي يمتلك تجربة كبيرة وحكمة، 

على إنقاذ صيغة مجلس التعاون الذي 
تأّسس في العام 1981 في أبوظبي. كان ذلك 

بعد ثمانية أشهر من اندالع الحرب العراقية 
– اإليرانية التي استمّرت حّتى العام 1988. 
وقتذاك، في نهاية الحرب، تجّرع آية الله 

وأوقف الحرب التي  الخميني ”كأس السّم“ 
استطاع فيها العراق لجم إيران… وإن مؤقتا.

ما الفارق بين 1981 و2017؟ الفارق كبير 
جّدا. يكمن هذا الفارق، أّوال، في غياب العراق 

الذي كان يشّكل حاجزا في وجه التوّسع 
اإليراني. صار العراق جسرا إيرانيا إلى 

المشرق العربي بعدما كان حاجزا في وجه 
األطماع اإليرانية، بما في ذلك تلك التي 

تستهدف الخليج.
في 1981 لم تكن هناك بعد ميليشيات 

مذهبية إيرانية. ولم تكن العدائية اإليرانية 
مكشوفة إلى الحد التي هي عليه اليوم على 

الرغم من إطالق الخميني شعار ”تصدير 
الثورة“ فور اإلعالن عن قيام ”الجمهورية 
اإلسالمية“. كانت إيران ال تزال في مرحلة 
اإلعداد لميليشيات تابعة لها ولـ“الحرس 

الثوري“.

ما لبثت هذه الميليشيات أن استولت 
على الحكم في العراق بفضل الواليات 

المتحدة قبل أّي شيء آخر وبفضل قصر 
نظر صّدام حسين وعدم امتالكه معرفة 

بالسياسات الدولية في مرحلة الحقة. ظهر 
ذلك جلّيا عندما ارتكب مغامرة مجنونة 

تمّثلت باجتياح الكويت صيف العام 1990.
في 1981، كانت إيران بدأت تعّد للمرحلة 
التي أصبح فيها ”حزب الله“ في هذه األّيام، 

أي في 2017، على قاب قوسين أو أدنى من 
وضع اليد على لبنان وإخضاعه بعدما صار 
الحزب الممثل في مجلس النّواب والحكومة 

العبا أساسيا في سوريا.
أزال الحزب الحدود بين لبنان وسوريا 

واضعا الرابط المذهبي فوق كّل ما عداه في 
الشرق األوسط والمنطقة كّلها. بات يشّكل 

أكبر تهديد ألمن كّل دولة عربية، بما في ذلك 
المملكة العربية السعودية، التي تواجه 

التهديد اآلتي من اليمن. كان إطالق صواريخ 
في اتجاه األراضي السعودية دليال على 

تحّول اليمن أرضا معادية للمملكة.
هناك مقاومة لبنانية لهذه الهجمة 
اإليرانية. لكّنه ليس معروفا كم ال يزال 

لبنان قادرا على الصمود، في غياب الدعم 
الخارجي، بعدما تحّول قاعدة إيرانية 

تستخدم في كّل ما من شأنه اإلساءة إلى 
األمن العربي، خصوصا إلى األمن الخليجي 

وذلك بما يتجاوز سوريا والعراق.
كان ال بّد من إنقاذ صيغة مجلس 

التعاون الذي لم يتصّد باكرا إليران، ال في 
لبنان وال في سوريا وال في اليمن. لكّن قّمة 
الكويت تطرح جّديا ضرورة جعل المجلس 
أكثر فعالية. لم يتأقلم المجلس مع الوضع 
الناشئ أساسا عن التهديد اإليراني القديم 

– الجديد. لم يستطع هذا المجلس الذي 
شّكل في الماضي مظّلة لكّل دولة من دول 
الخليج تطوير نفسه إّال في حدود معّينة. 
حّقق إنجازات كبيرة، خصوصا في مجال 
حّرية االنتقال واالستثمار لمواطني الدول 
الست. لكّن ما ال مفّر من االعتراف به، أّن 

األزمة األخيرة مع قطر أظهرت أن ثّمة حاجة 
حقيقية إلى إعادة نظر في العمق في ما يجب 

عمله. كان ال بّد من االعتراف بأّنه ال بّد في 
نهاية المطاف المحافظة على صيغة المجلس 
من أجل المحافظة على خيار التطوير. وهذا 
هو اإلنجاز الذي حّققه أمير الكويت. ترافق 

اإلنجاز مع مطالبته بإيجاد آلية للتعاطي مع 
األزمات الداخلية وإيجاد سبل لحّلها.

ليس سّرا أن المجلس كان مفيدا طوال 
الحرب العراقية – اإليرانية األولى. كان درعا 
لدول الخليج. حمت الدرع كّل دولة من دوله 

في وقت كان يوجد تهديد إيراني مستمر 

بتوسيع نطاق الحرب. لجأت الكويت في تلك 
المرحلة إلى الدبلوماسية كي تتابع تصدير 

نفطها. رفعت الناقالت الكويتية العلمين 
األميركي والسوفييتي في الوقت ذاته بعدما 

هددت إيران بشن غارات على الناقالت 
الكويتية لمنعها من اإلبحار في الخليج.
وعندما ارتكب صّدام حسين جريمة 
اجتياح الكويت، وقف الخليجيون صّفا 

واحدا مع إعادة البلد إلى أصحابه. تجاوزت 
الدول الست وقتذاك عقدة االستعانة بقوات 

أجنبية. كانت الحاجة إلى إعادة الكويت إلى 
الكويتيين، بأّي ثمن كان، تفاديا ألن يكون 
االجتياح العراقي سابقة تقتدي بها إيران.

في كّل األحوال، هناك منطقة جديدة في 
حاجة إلى تفكير من نوع جديد كّليا يؤّكد 

قدرة دول مجلس التعاون على اجتراح 
حلول. عملت الكويت على تأمين انعقاد القّمة 

الدورية، أي على المحافظة على مجلس 
التعاون في انتظار أّيام أفضل.

األكيد أّن ثمة من يعتبر أّن األحداث 

تجاوزت الصيغة الحالية، لكن ما البديل منها 
في هذه المرحلة الحساسة والمعّقدة التي 

تمّر فيها المنطقة؟
ستكون األشهر القليلة المقبلة فرصة 

كي تظهر الكويت مّرة أخرى أن رهانها على 
صيغة مجلس التعاون ما زال في محّله. 

سيعتمد الكثير على ما إذا كان في اإلمكان 
إعادة لغة المنطق كي تسود. وهذا يعني 

في طبيعة الحال أّن على قطر أن تكون أكثر 
عقالنية وأكثر فهما لما تتطلبه المرحلة 

خصوصا لجهة أّن ممارسات الماضي لم تعد 
جائزة وأن قوانين اللعبة تغّيرت في اإلقليم، 

خصوصا في السعودية.
كانت الرسالة التي تتمثل في مستوى 
تمثيل السعودية واإلمارات والبحرين في 
قّمة الكويت أكثر من واضحة. كانت هناك 

رسالة فحواها أّن اإلبقاء على صيغة مجلس 
التعاون ضرورة، لكن اإلبقاء على المجلس 
شيء واتخاذ قرارات تتالءم مع التطورات 

اإلقليمية وترتفع إلى مستواها شيء آخر. قد 

يتطلب ذلك أفكارا خّالقة مرتبطة إلى حد كبير 
باستحالة السكوت عن ممارسات معّينة.
وّفرت الكويت بفضل جهود الشيخ 

ُصباح فرصة حياة جديدة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية. تفادى المجلس 

مصير االتحاد المغاربي الذي يضّم المغرب 
والجزائر وليبيا وموريتانيا والذي جّمد 

أعماله العناد الجزائري ثّم أحداث ليبيا. هذا 
ال يمنع القول إن انعقاد قّمة مجلس التعاون 
في الكويت، وهذا إنجاز بحد ذاته، سيكون 

نقطة تحّول. سيتبّين في السنة التي تفصل 
عن القّمة المقبلة ما إذا كان في اإلمكان إعادة 

تأسيس المجلس بما يتالءم مع ما تمليه 
الظروف المستجدة أم ال؟

قامت الكويت بما كان عليها القيام به، 
نجحت في عقد القمة، بغض النظر عن 

مستوى التمثيل فيها، أي أن مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية لم يولد في أبوظبي في 

1981 ويلفظ أنفاسه األخيرة في الكويت في 
السنة 2017.

قمة الكويت… فرصة لمجلس التعاون

القدس وأميركا ونحن وإيران القدس ملك إلسرائيل ومقتدى الصدر يهدد بحرب

أزمة مصيرية لن تكون نهايتها التفكك 

خير للعراق البقاء مع العرب في الرد المشترك على ترامب

إن اإلبقاء على صيغة مجلس 

التعاون ضرورة، لكن اإلبقاء على 

املجلس شيء واتخاذ قرارات تتالءم 

مع التطورات اإلقليمية وترتفع إلى 

مستواها شيء آخر. قد يتطلب 

ذلك أفكارا خالقة مرتبطة إلى 

حد كبير باستحالة السكوت عن 

ممارسات معينة

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

 إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} تونــس - تعهد رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشاهد السبت، بمواصلة الحرب على 
الفســـاد خالل عام 2018، واصفـــا إياها بـ“أم 
المعارك“ بعد حملة تشـــكيك من قبل جهات لم 

يحددها.
وجـــاءت تصريحات الشـــاهد على هامش 
اختتام أعمال المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد (دســـتورية مستقلة)، والذي 
أنهى أعماله بحضور عدد من الوزراء والنواب 
والمنســـق المقيم لمنظمة األمـــم المتحدة في 
تونس دييغو زوريال، إضافة إلى العشرات من 
الممثلين عن جمعيات وطنية ودولية وسفراء 

دول أجنبية.
ويـــرى مراقبون أن الحديـــث في تونس ال 
يكاد يتوقف في كل األماكن تقريبا عن مســـار 
اإلصـــالح الذي أعلنت الحكومـــة الدخول فيه 
مؤخـــرا ورافقته زيادة ملحوظة في األســـعار 
لم يقو التونسيون على مسايرتها، فيما يعلن 
الشـــاهد فـــي كل مرة أنه لـــن يتراجع عن هذه 

الحرب التي قرر خوضها إلى النهاية.
وقـــال الشـــاهد ”الحرب على الفســـاد في 
تونـــس ســـتتواصل خـــالل 2018 الســـتهداف 
الضالعيـــن والمشـــتبه بهم في قضايا فســـاد 
بمعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد وكل 
الجمعيات والتونســـيين رغم التشكيك وقوى 

الردة“.

وأضاف أن ”مسألة محاربة الفساد ال تهم 
الحكومة فقط بل تشـــمل كل التونسيين، وهي 
أم المعارك“. وأشـــار إلى أن ”الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد والجمعيات المعنية بمكافحة 
الظاهـــرة لها دور كبير للمضـــي قدما في تلك 

الحرب“.
وفـــي مايـــو الماضـــي أطلقـــت الحكومة 
التونســـية حملـــة إيقافـــات وتجميـــد أموال 
ممتلكات قرابة 20 رجل أعمال في إطار الحرب 
على الفساد التي شـــككت في جديتها أحزاب 

المعارضة.
ويتساءل الكثير من التونسيين يوميا عن 
الوضع الذي وصل إليه حال البالد جراء حالة 
انفالت األســـعار والزيادة في الضرائب، فيما 

يـــردد آخرون عبارات من قبيل ”انتظروا العام 
القادم“، في إشـــارة إلى أنه ســـيكون األصعب 

على هذه الناحية.
وطالب شـــوقي الطبيـــب، رئيـــس الهيئة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد، الحكومة برفع 
الدعم المســـند لكل الهيئات المعنية بمكافحة 

الفساد.
وقال إن ”االســـتثمار في محاربة هذه اآلفة 
(الفســـاد) مربـــح وذو جـــدوى مضاعفـــة ألنه 
استثمار في مكافحة التهميش والفقر ورافعة 
مهمـــة للتنميـــة“.  وأكـــد الطبيـــب أن ”قاطرة 
االنتقـــال الديمقراطـــي فـــي تونس لـــن تعمل 
ولن يتجـــاوز االقتصـــاد الوضعيـــة الصعبة 
التي يواجهها، إذا لم تحارب ظاهرة الفســـاد 

بجدية“.
ووقعت رئاســـة الحكومة ورئاسة مجلس 
نواب الشـــعب (البرلمان) وممثل عن الســـلطة 
القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد 
والهيئـــة الوقتية للقضاء العدلي (مســـتقلة)، 
والنقابـــة الوطنيـــة للصحافيين التونســـيين 
وممثـــل عـــن مكونـــات المجتمـــع المدني في 
ديسمبر 2016 الوثيقة االستراتيجية الوطنية 
للحوكمة الرشـــيدة ومكافحة الفســـاد -2016

.2020
لمكافحـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة  وأصـــدرت 
الفســـاد فـــي نوفمبـــر الماضـــي أول تقريـــر 
ســـنوي لمكافحة الفســـاد، أعلنـــت خالله عن 
إحالـــة 94 ملـــف فســـاد للقضـــاء بيـــن مايو 
وديســـمبر 2016، بعد فرز قرابـــة 14 ألف ملف 

في خزائن الهيئة.
وبحســـب التقرير ذاته، فقد نظرت الهيئة 
في 5308 ملفات منذ 2011 تعلقت بجرائم فساد 
واعتداء على المـــال العام خالل حكم الرئيس 
الســـابق زين العابدين بن علـــي (1987/2011) 
ورثتها عـــن لجنة تقصي الحقائق (مســـتقلة 
أحدثت فـــي 2011)، تمت إحالـــة 47 ملفا منها 
علـــى هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة (دســـتورية 

مستقلة) المعنية بالعدالة االنتقالية.
واســـتنادا إلى مؤشرات الفســـاد لمنظمة 
الشـــفافية الدوليـــة لســـنة 2016، فقـــد حلـــت 
تونس في المرتبة الـ75 دوليا (على 176 دولة) 

والثامنة عربيا واألولى في المغرب العربي.
ويرى خبراء ومختصون أن عالج األوضاع 
فـــي تونـــس يتطلـــب صبـــرا إضافيـــا طويال 
مـــن التونســـيين، فيما تتصاعـــد التحذيرات 
مـــن الهيـــاكل النقابية وصيحـــات المعارضة 
تحت قبـــة البرلمـــان منادية بعدم المســـاس 

باألسعار.
ويـــرى مراقبـــون أن الشـــاهد الـــذي أعلن 
الحرب على الفســـاد والفاسدين ومضى فيها 
أشـــواطا مطالبا بخفض مســـتوى األســـعار 
وتحســـين الظروف المعيشـــية للتونســـيين، 
وهو مطلب يدرك الشـــاهد نفســـه أنه ال حياد 

عنه في تونس.

ومنـــذ وصوله إلى رئاســـة الحكومة كثف 
الشـــاهد من العمل علـــى هـــذه الناحية وقام 
بإجـــراءات وصفت بالعاجلـــة انخفض معها 
منســـوب األســـعار، لكنـــه ســـرعان مـــا عاود 

الصعود بفورة لم يتحمل وقعها الجميع.
ويرى خبـــراء في االقتصـــاد أن الحكومة 
مطالبـــة أيضا بالتســـريع في إصـــالح حالة 
عليلـــة تعيشـــها قطاعات أخـــرى هامة تترنح 
تحت وطأة الخوصصـــة والتفويت، فيما يقر 
محللـــون بأن رئيس الحكومة واقع في تركيبة 
حكومية غير متجانســـة وتلـــوح منعرجاتها 
تباعا مع كل طور يخوضه الشاهد لضخ دماء 

جديدة لروح الفريق العامل معه.
ولـــم يتفاجـــأ االقتصاديون التونســـيون 
من تصنيـــف االتحاد األوروبـــي بلدهم ضمن 
الجنان الضريبية حـــول العالم نظرا لتراخي 
الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في وضع رؤية 

شاملة للتصدي لظاهرة تبييض األموال.
وعاشـــت تونـــس خـــالل األيـــام القليلـــة 
الماضيـــة حالـــة من الحـــراك داخل المشـــهد 
السياســـي أعـــادت إلى األذهان بوادر تشـــكل 
مشـــهد سياســـي جديـــد. وهي مالمـــح يرى 
محللـــون أنها بدت واضحـــة نتيجة ائتالفات 
جديـــدة واصطفافات حزبية، وبـــروز أحزاب 

وجبهـــات جديـــدة وتوافقات ثنائيـــة وعودة 
ألحـــزاب كانت معارضة ومنســـلخة عن وثيقة 

قرطاج إلى صف الحكومة.
ويـــرى خبراء أن إيجاد توازن بين كل هذه 
المخاضات والتحوالت التي تعيشـــها تونس 
هو بالتأكيـــد مهمة صعبة تضـــاف للحكومة 
في ظل ائتالف في الســـلطة يجمع اإلسالميين 
والعلمانييـــن علـــى دائـــرة المصالـــح، فيما 
تتربص النقابات فـــي كل المنعرجات لزلة أو 
هفوة مـــن الحكومة للتنديد والتشـــهير ودعم 

الحشد ضد الشاهد.
ولكـــن رغـــم كل ذلك وحفاظا علـــى الهدوء 
االجتماعي، يرى رئيـــس الحكومة أنه ال بديل 
أمامـــه ســـوى الحـــوار والنقاش مـــع اتحاد 
الشـــغل الذي توســـط عام 2013 إلنهاء خالف 
بين اإلسالميين والعلمانيين كاد يضع البالد 

في منعرج حاسم ال يمكن تصور مآالته.
ويـــرى مؤيدون للقـــرارات التـــي يتخذها 
الشـــاهد في كل مرة لمحاربة الفساد أن اتحاد 
الشـــغل الـــذي يعـــارض خفض الدعـــم ونهج 
الحكومة في األســـعار، مطالب هو بالمساهمة 
في إيجاد الحل واالبتعاد عن سياســـة مســـك 
العصا من الوســـط. ويعّلل هـــؤالء رأيهم بأن 
طفرة غالء األسعار مرت بها العديد من البلدان 

وتعيشـــها بلدان أخـــرى وهـــي ضرورية في 
هكذا مرحلة مـــن اإلصالحات، لكن ما يتوجب 
المطالبـــة به هـــو العمـــل وتكثيـــف الجهود 
لرفـــع مســـتوى النمـــو وتخليـــص البالد من 
القطـــاع  يعيشـــها  التـــي  التضخـــم  فجـــوة 

االقتصادي.
فـــي المقابـــل، يبنـــي المعارضـــون لنهج 
اإلصالح في تونس، ومن بينهم اتحاد الشغل، 
حججهـــم بـــأن األســـعار ملتهبـــة والمقـــدرة 
الشـــرائية للتونســـيين تدهورت بشـــكل غير 
مســـبوق ولم تعـــد قابلة لتحمـــل المزيد بعد 
وصـــول التضخـــم إلـــى 5.8 بالمئـــة الشـــهر 

الماضي.
ويرى هؤالء أن معاناة التونســـيين زادت 
مـــع اســـتمرار هبوط قيمـــة الدينـــار المحلي 
مقابـــل اليورو والدوالر بنحـــو 35 بالمئة منذ 
انتفاضة 2011. لكن وفق الخبراء والمختصين 
في االقتصاد، فإن الســـاعة دقت اآلن لمالمسة 
جـــرح اإلصالح، فيمـــا الصبـــر والتحمل هما 
منواال الخروج الوحيدين من هشاشة الوضع 

وبناء معالم اقتصاد قوي في تونس.
واإلصـــالح أي إصـــالح كمـــا أنـــه يحمل 
مســـاوئ، فهو أيضا يفتح باب األمل للخروج 

من الوضع وتغييره نحو األفضل.

} شهدت التجرية الديمقراطية في جمهورية 
أرض الصومال أو صوماليالند كما يحلو 
ألهل هذه الرقعة الجغرافية المنسية من 
الوطن العربي الكبير، في تاريخ 13 /11 

/2017 سابقة تاريخية أحدثت نقلة نوعية 
في الممارسة الديقراطية والتعددية الحزبية 

وذلك من خالل انتخابها رئيسا جديدا 
باالقتراع الشعبي المباشر.

وتم من خالل العملية االنتخابية انتقال 
السلطة سلميا وللمرة الخامسة على 

التوالي إلى الرئيس موسى بيحي عبدي 
األمين العام لحزب الوحدة والتنمية وهو 
ضابط سابق في سالح الجو الصومالي 
وأيضا قيادي بارز في الحركة الوطنية 

الصومالية التي قادت المعارضة المسلحة 
في الشمال الصومالي والتي أطاحت بحكم 

الدكتاتور سياد بره.
قبل الغوص في أعماق هذه التجربة 

الديمقراطية الناشئة لسبر أغوارها تقتضي 
الضرورة أن نتطرق إلى الخلفية التاريخية 
ألرض الصومال لتسليط األضواء على هذه 

الجمهورية التي بالكاد يعرفها القليل في 
العالم العربي من فرط التعتيم اإلعالمي.

تشكلت جمهورية صوماليالند من اإلقليم 
الشمالي الصومالي الذي كان يعرف في 
الحقبة االستعمارية وتحديدا االستعمار 

البريطاني بمحمية أرض الصومال. وتتألف 
الجمهورية من 6 محافظات ومساحتها 
137 ألف كيلومتر مربع، تحدها إثيوبيا 

من الجنوب والغرب وجيبوتي من الشمال 
الغربي وخليج عدن من الشمال ووالية 

بونتالند الصومالية من الشرق ويبلغ عدد 
السكان 4 ماليين من القبائل المختلفة التي 

تشكل كتلة بشرية متجانسة.

يبسط النظام سيطرته على كامل تراب 
اإلقليم الشمالي إلى جانب مجلس نيابي 
منتخب ومجالس محليات منتخبة وفقا 

للتقسيم الجغرافي ومجلس شورى منتخب 
أيضا على أساس التوزيع العشائري 

وبالتالي فإن أرض الصومال هي عبارة 
عن نظام هجين يمزج النظام الديمقراطي 

الليبرالي بالتمثيل النسبي التقليدي لكافة 
أنواع الطيف العشائري في مراكز صنع 

القرار.
إن المزج بين الحداثة واألعراف 

التقليدية يعتبر ضرورة ال مفر منها في 
مجتمع يشكل فيه االنتماء القبلي رقما 

صعبا في المعادلة السياسية، وبالتالي 
من هذا الفهم لطبيعة الوضع الواقعي 

للحالة الصوماليالندية فإن الحاجة 
تستلزم باستمرار اجتراح حلول استثنائية 

تتسم بقدر هائل من البرغماتية للتعاطي 
مع خصوصية الساحة السياسية 

الصوماليالندية.
بالرغم من الموارد الشحيحة فإن 

التطبيق العملي لكافة مفردات عملية اللعبة 
الديمقراطية بمختلف أبعادها بما في ذلك 

عمليات التبادل السلمي للسلطة وحرية 
التعبير يتم بطريقة مثالية إلى حد ما من 
خالل منظومة سياسية تسمح بالتعددية 
الحزبية، وبالفعل تتواجد على الساحة 
السياسية ثالثة أحزاب سياسية (حزب 

الوحدة والتنمية والحزب  الوطني وحزب 
العدالة والرفاهة). وعلى ضوء الوقائع 

والمعطيات فإن البيئة مواتية للبناء على 
هذه التجربة الفتية القابلة للتطوير والنمو 
وصوال إلى إيجاد صرح ديمقراطي ينسجم 
مع خصائص القواسم المشتركة المتعارف 

عليها في الديمقراطيات المعاصرة وانطالقا 
من هذا الطموح المشروع فقد سخرت 
الدولة كافة إمكانياتها لتوظيف أحدث 

التقنيات وأكثرها تعقيدا لتكون االنتخابات 
األخيرة خالية من أي أعمال مخلة باللوائح 
االنضباطية باستثناء بعض الحاالت التي 
رصدها المراقبون الدوليون والتي ال ترقى 
على حد تعبيرهم إلى مستوى التأثير على 

نتيجة االنتخابات.
جاءت النتيجة النهائية مرآة عاكسة 
للرغبة الحقيقية للشارع السياسي وذلك 

بفوز حزب الوحدة والتنمية بنسبة 55 
بالمئة من الكتلة االنتخابية. وأسوة 

باالنتخابات في الديمقراطيات العريقة فقد 
ظهرت على السطح بعض الهنات التي ما 

انفكت تتكرر في جميع االنتخابات المحلية 
والمتمثلة بعدم االلتزام بالعمر القانوني 

للناخبين، لكن عموما فإن االنتخابات 
األخيرة تعتبر بكل المقاييس من أنجح 

المحاوالت االنتخابية التي تم تنظيمها منذ 
االستقالل.

إن ظهور جمهورية أرض الصومال إلى 
حيز الوجود هو نتاج لنضال مرير قادته 
الحركة الوطنية الصومالية وبعد مخاض 

عسير بفضل حكمة النخبة المثقفة والوعي 
السياسي النسبي المتقدم للقوى الحية في 

القاعدة العريضة مقارنة ببقية أجزاء ما كان 
يعرف بجمهورية الصومال الديمقراطية.
بالمقابل فإن الجنوب على الرغم من 
الكم المهول من الدعم الدولي واإلقليمي 

ال يزال يراوح مكانه. وفي مثل الواقع 
على األشقاء العرب أن يتفهموا لوغريتما 
السياسة الصومالية وأن عبارة المحافظة 
على الوحدة وسالمة األراضي الصومالية 
في البيانات الختامية في كافة المؤتمرات 
العربية لن تجدي نفعا وتنطوي على قدر 

هائل من االجحاف والظلم في حق الجماهير 
في الشمال الصومالي. 

ومع كل التقدير وتفهمنا لمناشدات كافة 
العرب وإصرارهم على المطالبة بوحدة 

التراب الوطني الصومالي إال أن الواجب 
يقتضي أن نعترف بأن هذه المناشدات 

النبيلة في ظل بيئة سياسية غير صالحة 
لقيام كيان وحدوي قابل للحياة سوف تؤدي 
في المحصلة النهائية إلى وأد مشروع والدة 

دولة صومالية عصرية.  
لم تكن وحدة الشطرين الشمالي 

والجنوبي يوما من األيام الغاية التي تصبو 
األمة إلى تحقيقها بقدر ما كانت هذه الوحدة 

مقدمة لتحقيق الحلم التاريخي المتمثل 
بتحقيق الصومال الكبير بأجزائه الخمسة 

والذي ال يزال يراود الكثير من الوطنيين 
الحقيقيين الذين لم تعترهم روح االنهزامية.

لكن فشل هذه الوحدة الثنائية وثبوت 
عدم استعداد المكون الجنوبي لظروف ذاتية 

وموضوعية تحفل بها الساحة الجنوبية 
الصومالية ألي حوار يفضي إلى إيجاد 

صيغة واقعية ومنطقية لحل إشكالية الوحدة 
الثنائية الصومالية يدفعان إلى التأكيد 

على ضرورة مراجعة النظرة العربية إلى ما 
يجري في هذه الرقعة من األرض العربية من 
خالل تعامل واقعي يدعم الحكومة المنتخبة 

الجديدة. 

سياسة
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الحبيب مباركي 

تونس في منعرج إجراءات إصالحية مؤلمة لكنها ضرورية

 الساعة دقت اآلن ملالمسة جرح 

اإلصالح، فيما الصبر والتحمل 

هما منواال الخروج الوحيدين 

من هشاشة الوضع وبناء معالم 

اقتصاد قوي في تونس

عبارة املحافظة على الوحدة 

وسالمة األراضي الصومالية 

في البيانات الختامية في كافة 

املؤتمرات العربية لن تجدي 

نفعا وتنطوي على قدر هائل من 

اإلجحاف والظلم في حق الجماهير 

في الشمال الصومالي

حرب ال عدول عنها لفتح األبواب المغلقة

بحث عن الدعم العربي

صوماليالند.. ضرورة االعتراف العربي باألمر الواقع

عبداهللا إبراهيم علمي
كاتب صومالي

ععب

االستثمار في محاربة الفساد ملكافحة التهميش والفقر ودفع التنمية
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أسرار

} واشنطن – ال يقلل انهيار ”دولة الخالفة“ 
في العراق وســـوريا من خطـــر تنظيم الدولة 
اإلســـالمية (داعـــش) وقدرتـــه علـــى التكيف 
مـــع الوقائـــع الجديدة معتمدا فـــي ذلك على 
ركيزتين أساسيتين؛ جهاز استخبارات قوي. 
لذلك، ورغم تراجع التنظيم المتشدد والهزائم 
الميدانية التي لحقت به في العراق وســـوريا 
وأدت إلى انهيار ”دولة الخالفة“، فإن الخطر 
يبقـــى قائما، والتحـــدي األكبر ســـيكون في 
التعامل مع جهاز اســـتخبارات داعش ومدى 
قدرتـــه على تجنيـــد الجواســـيس واالتصال 
بأعـــداد كبيرة من المتطرفيـــن المحليين في 

مختلف أنحاء العالم.
وهـــذا التحـــدي االســـتخباراتي هو أحد 
األســـباب التي دفعـــت لورا شـــياو، المديرة 
باإلنابـــة لمعلومـــات المخابـــرات بالمركـــز 
الوطنـــي لمكافحـــة اإلرهاب (أميركـــي)، إلى 
القـــول خـــالل جلســـة أمـــام لجنـــة بمجلس 
الشـــيوخ، ”لألســـف، ال نتوقـــع أن تترجـــم 
خســـارة تنظيم الدولة اإلســـالمية لألراضي 
إلـــى تراجـــع مماثل في قدرته علـــى أن يكون 

ملهما لهجمات“.
وتكشـــف دراســـة نشـــرتها مؤخرا مجلة 
فوريـــن افيرز عـــن الكثير مـــن تفاصيل عمل 
جهاز استخبارات داعش وعملياته المتنوعة 
التـــي يقول الخبراء إن أســـلوب عمله مماثل 
لألســـلوب الذي تعتمده أجهزة االستخبارات 
فـــي مختلـــف دول العالم. ويؤكـــد المحّللون 
أّن ســـّر نجـــاح داعش كامـــن في أّنه شـــّغل 
على مدى ســـنوات خاليا نائمة تتولى مهمة 
عمل التجســـس وتوفيـــر المعلومات. وعادة 
ما يكـــون هـــؤالء األشـــخاص منخرطين في 
المجتمـــع ويمارســـون أعمـــاال اعتيادية من 
أجـــل عدم إثارة الشـــكوك، ولكنهم في الواقع 

يجمعون الكثير من المعلومات.

حرب جواسيس

عندما بدأت القوات العراقية في استعادة 
األراضي الواقعة تحت ســـيطرة داعش شرع 
الكثير من الداعشـــيين المحليين من الدرجة 
الدنيا والمتوســـطة فـــي التفكير في التعاون 
مع الحكومـــة العراقية إلنقـــاذ حياتهم. ومع 
مرور الوقت أصبح داعش أيضا أكثر تخوفا 
من اختراق وكاالت اســـتخبارات أجنبية له. 
وبالفعـــل لـــم يقتصـــر األمر على اســـتهداف 
التحالف لقادة داعش بضربات جوية دقيقة، 
بـــل تحـــدث الزعمـــاء األجانب عـــن اختراق 

داعش.
ســـعت الحكومة العراقيـــة، والحكومات 
األجنبية، إلى زرع جواســـيس تابعة لها في 
جســـد التنظيم المتشدد. وتنقل فورين افيرز 
عن أحـــد المخبرين في الجيـــش العراقي أن 
”عـــددا كبيرا من الناس فـــي الموصل أرادوا 
التعـــاون ألنهـــم أرادوا االنتقـــام من داعش 
لقتلهم أفرادا من أســـرهم“. أما بالنسبة إلى 
آخرين كان العمل فقط لمكاسب مادية، وقيمة 
المبلـــغ المدفـــوع تتوقف علـــى المعلومات 
المقدمة. وكان جمع المعلومات ســـهال حتى 
أن إحـــدى المخبـــرات فعلت ذلـــك عن طريق 
مغازلة مقاتلي داعش، ولتفادي جذب االنتباه 
كانـــت تتنزه مع أبناء وبنات إخوتها بما أنه 
لم يكن لديها أبناء مـــن صلبها. امرأة أخرى 
عملـــت حّالقة وتجسســـت على قـــادة داعش 
عن طريق زوجاتهم الالئـــي كن يترددن على 

صالونها.
كان الجـــزء األصعـــب من العمـــل يتمثل 
في مشـــاركة أي معلومـــات يجمعنها. كانت 
األراضي الواقعة تحت سيطرة داعش محاطة 
بالقوات العراقية وقوات التحالف، لذلك كان 
مـــن المســـتحيل تمريـــر المعلومـــات بصفة 
شخصية. بقيت هناك مقاه مجهزة باإلنترنت
 فـــي الدولـــة اإلســـالمية، لكن فـــي الموصل 
علـــى األقـــل، حســـب مـــا يقـــول ســـكانها، 

”لم يكن هنـــاك أي موظف ليـــس مخبرا 
أمنيـــا (لفائدة داعش) وال أي حرفاء 

ليسوا منتمين إلى داعش“.
كذلـــك كان داعـــش مرتابا من 
المتطورة،  اإللكترونية  األجهزة 
ويقـــال إنه فـــي اليوم نفســـه 
علـــى  فيـــه  اســـتولى  الـــذي 
الموصل اعتقل مدنيا بتهمة 
التجســـس مـــن أجـــل حمله 
مجهـــزة  رياضيـــة  لســـاعة 
بنظام تحديد المواقع. وعلى 
الرغـــم مـــن امتـــالك البعض 

مـــن المخبريـــن لهواتف تعمل 
أبســـط  فإن  الصناعية  باألقمـــار 

طريقة لنقل المعلومات هي عن طريق 
هاتـــف خلوي عـــادي. لذلـــك منع داعش 

هـــذه الهواتف وهو ما يعني أنه كان على 
المخبرين إيجاد طـــرق مبتكرة إلخفائها. 
كانـــت الجاسوســـة تخفـــي هاتفهـــا في 
حمالة الصدر، وآخرون يخفونها في أعلى 
األشـــجار وفي جرار متعـــددة في المطابخ 

وفي األثاث وفي الحدائق.
انطالقا من هناك، ازدادت األمور تعقيدا 
فلم يكن من السهل إيجاد تغطية هاتف جوال 
جيـــدة في الموصل، لذلك كان على المخبرين 

إرسال رســـائل نصية من أماكن مرتفعة مثل 
الطوابـــق العليا للبنايات أو األحياء الواقعة 
على التالل. بالطبع كان أفراد داعش يعرفون 
ذلك أيضا لذا كانوا يفتشون أي شخص يتردد 
علـــى هذه األماكن بكثـــرة، وإن وجدوا هاتفا 
يحمل رسائل متعلقة بالموضوع فذلك يعني 
إعدام حاملـــه. وعندما يكـــون الهاتف خاليا 
مـــن أي معلومـــة  فذلك مثير للشـــبهة أيضا، 
وكان يعني التعذيـــب. وبالرغم من التعرض 
لألخطار استمر المخبرون في العمل ولعبوا 
دورا حاســـما في اإلعداد للحرب ضد داعش 
وأثنـــاء العمليات الكبرى مثـــل العملية التي 

وقعت في الموصل.
وبينما كان المخبرون يخاطرون بحياتهم 
للحصول على معلومـــات حول داعش لفائدة 
القوات العراقيـــة، كانـــت المعلومات تتدفق 
أيضا في االتجاه المعاكس، أي من المتعاطفين 
مـــع داعش خـــارج منطقة هـــذا التنظيم إلى 
مركز القيادة والمراقبة التابع لداعش. كانت 
تقنياتهم في جمع المعلومات متطورة نسبيا 
ألنهم لم يستفيدوا فقط من تجربة العراقيين 

الذين عملوا مع األجهزة االستخباراتية 
التابعـــة لنظام صدام 

بل  حســـين 
استفادوا 

أيضا من المقاتلين األجانب من عدة بلدان.
كان داعـــش يبدأ فـــي جمـــع المعلومات 
عـــن طريـــق اختـــراق مختلف المؤسســـات 
الحكوميـــة. وبالرغـــم مـــن أن عناصر داعش 
ركزوا على المؤسســـات األمنية، كانوا أيضا 
اقتصاديـــة؛  جوسســـة  بعمليـــات  يقومـــون 
مثال قبل االســـتيالء علـــى الموصل وضعوا 
أشـــخاصا في متحف الموصل ثم نهبوه في 

نهاية المطاف.
 وحســـب مديرة المتحف ريا يونس، قبل 
سيطرة داعش على المدينة جاء إلى المتحف 
عامل جديد يبعث على االرتياب ومن المرجح 
أنـــه كان يجمع المعلومات حول مكان تخزين 

أثمن التحف الفنية.
وبعــــد ســــيطرة داعــــش علــــى المناطــــق 
الكبــــرى كان جواسيســــه ينتقلــــون إلى جمع 
المعلومات عن المناطق التي تســــيطر عليها 
الحكومــــة العراقية. وكان ســــائقو التاكســــي 
مفيديــــن بصفة كبيــــرة، خاصــــة عندما يكون 
ممكنــــا التنقــــل بــــكل حريــــة بيــــن األراضي 
الواقعة تحت ســــيطرة داعش وبقية العراق. 
في الوقت نفســــه كان داعش يتجســــس على 
المدنييــــن فــــي األراضــــي التابعة لــــه. مثال، 
اســــتخدم التنظيــــم األطفــــال ليتنصتوا على 
المحادثــــات فــــي الشــــوارع وفــــي الســــوق.

 أمــــا الكبــــار فيتــــرددون علــــى أماكــــن عامة 
أخــــرى، وهنا يقــــول أحد أفراد اســــتخبارات 
داعــــش ”كنت أذهــــب إلى دكاكيــــن الحالقين 
وأســــترق الســــمع بينما كنت أنتظــــر دوري. 
وكنت أذهب إلى المســــاجد بعد تأدية الصالة 
وأســــتمع إلــــى ما يقولــــه النــــاس بينما كنت 
أتظاهــــر بقــــراءة القرآن“. وفي ســــوريا، كان 
لداعــــش جواســــيس في مجموعات مســــلحة 
غيــــر تابعــــة للدولة، فقبــــل شــــهرين فقط تم 
التعرف على مقاتل أجنبــــي ينتمي إلى هيئة 
تحرير الشام (النصرة سابقا) بوصفه مخبرا 

لداعش.

الجهاز األمني

الجواســـيس أعد  فـــي مواجهـــة حـــرب 
داعش عملية اســـتخباراتية مضادة متطورة 
الصطيـــاد العمـــالء األجانـــب. وُعهـــد لقوة 
األمـــن الداخلي لدى داعـــش (الجهاز األمني) 
مهمة اســـتئصال الخونة، وعول هذا الجهاز 
على األعضـــاء األكثـــر خبرة وتفانيـــا وكان 
يمتلك عمليـــة التدقيق األكثـــر صرامة. مثال 
كان مـــن العادي للمقاتلين في ســـوريا تغيير 
التنظيمات عدة مرات لكن هذا الجهاز األمني 
ال يقبل إال األشخاص الذين لم يقاتلوا مع أي 

تنظيم عدا داعش.
ووظـــف داعش جيشـــا مـــن المخبرين 
يمكن أن يحصلوا على خمســـة آالف دوالر 
عن كل جاســـوس يتم القبـــض عليه. ولم 
يكن األجر عاليا فحسب (األجر المتوسط 
لمقاتـــل في داعـــش كان بيـــن 100 و250 

دوالرا فـــي الشـــهر). وكان بعـــض المدنيين 
يعملون مخبرين فـــي الجهاز األمني ألن ذلك 
يساعدهم في أعمالهم التجارية. وألن داعش 
كان متخوفا جدا من االختراق على المستوى 
التنظيمـــي، كان دائمـــا يســـتعمل مخبريـــن 

سريين حتى لمراقبة أعضائه.
وبالنســـبة إلى المقاتليـــن األجانب عادة 
ما تبـــدأ هذه المراقبة من قبل مجيء المقاتل 
إلى ســـوريا. فـــي البداية يتولـــى المخبرون 
الداعشيون في المجتمعات األجنبية التثبت 
مـــن المقاتليـــن المحتمليـــن، بعد ذلـــك تتم 
مراقبتهم باستمرار بعد الوصول إلى تركيا. 
في هذا الســـياق، يقول مقاتل سابق إن ”كل 
شخص في داعش كان في حالة خوف مستمر 
من وقوعه ضحية عملية التجسس�. وحسب 
قوله، من المســـتحيل مناقشة أي شيء حتى 
مع أصدقاء في الوحدة نفسها ألن المخبرين 
التابعيـــن للجهـــاز األمني كانوا يســـجلون 

المحادثات.

داعش والحشد العشائري

مع تواصل الحرب ضد التنظيم وتراجعه 
فـــي العـــراق، يبقى من غيـــر الواضح هل أن 
داعش ســـيتمكن من اختراق مؤسسات إنفاذ 
القانـــون المحلية مـــرة أخـــرى. وكانت قوة 
الحشد العشـــائري في العراق (المتكونة في 
معظمها من تنظيمات ســـنية محلية) عوضت 
نظيراتهـــا الشـــيعية غيـــر المحليـــة (قوات 
الحشد الشـــعبي) وتولت مهمة الحفاظ على 
األمن في أماكن عديدة. وبالرغم من أن أعوان 
قوة الحشـــد العشائري يحظون بثقة أكبر من 
قوات الحشد الشعبي لدى المحليين، يخشى 
بعض المدنيين (وتنظيمات مســـلحة أخرى) 
بـــأن يكـــون الحشـــد العشـــائري مخترق من 

داعش.
وقـــد تكـــون لهـــذه المخاوف مـــا يبررها 
فأثناء التدريبات الســـابقة للتوظيف، تعرف 
الحشـــد العشـــائري على جاســـوس داعشي 
واعتقلـــه. وحســـب فيصل جبـــر، وهو زعيم 
ألحد تنظيمات الحشد العشـــائري المرابطة 
غرب الموصل، ”هـــذه المخاطر حقيقية جدا 
لكننـــا نبذل قصارى جهدنـــا للتخفيف منها. 
مثـــال للدخـــول إلـــى مجموعتنا يجـــب على 
الشـــخص أال يكون تحت ســـيطرة داعش في 
الموصل وتحصل على توصيات من مجتمعه 
ونتثبـــت في اســـمه مع المؤسســـات األمنية 
في كل من كردســـتان وبغداد“. لكن ليست كل 
التنظيمات تعتمد التدقيق الشـــديد إلى هذه 
الدرجة خاصة عندما يكون من الصعب إيجاد 

مرشحين لديهم المؤهالت الالزمة.
إن حل مشـــكل االســـتخبارات الداعشـــية 
يتطلب من القوات العراقية كسب ثقة السكان 
االســـتخباراتي  التعاون  وتنميـــة  المحليين 
بين مختلف المجموعات المسلحة ومختلف 
البلدان. وســـيكون من األســـهل القبض على 

المجموعـــات  تبادلـــت  إذا  داعشـــي  مخبـــر 
المســـلحة الموجـــودة فـــي المدينة نفســـها 

المعلومات االستخباراتية.
وهـــذا المشـــكل ال يقتصر علـــى العراق، 
فاألجانـــب المنتمـــون إلـــى الجهـــاز األمني، 
وخاصة قيادته، هم من بين األكثر المرشحين 
للهروب مـــن العراق وســـوريا والتوجه إلى 
أماكن أخرى، بما في ذلـــك أوروبا. والبعض 
منهـــم ال يـــزال يعمل لفائدة الجهـــاز ومن ثم 
يمكنهم ببســـاطة اســـتئناف أنشـــطة داعش 
فـــي مكان جديـــد، خاصة وأنه عـــاد لتحريك 
ترســـانته اإلعالمية عبر الفضاء اإللكتروني، 
حيث أكد مارك ميتشل، القائم بأعمال مساعد 
وزير الدفاع األميركي للعمليات الخاصة، أن 
”القضاء على الخالفـــة المادية ال يمثل نهاية 
تنظيم الدولـــة اإلســـالمية“. وأضاف، خالل 
مداخلته أمام لجنة مجلس الشـــيوخ، أنه مع 
فقدان التنظيـــم لألراضي فســـيزيد اعتماده 
على الجواسيس وسائل االتصال االفتراضي 

ويواصل الهجمات.

وأبرزت مقتطفات من جلسة مجلس الشيوخ 
عـــن تهديد متنام يشـــمل قدرة تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية على تعديل خطابه بعد خســـارته 
األراضـــي لتصويـــر الصراع على أنـــه عملية 
طويلـــة األمد. وتجلى هـــذا واضحا من خالل 
اإلصدار األخيـــر الذي أصدره التنظيم وتروج 
لـــه المواقع التابعة له. ويحمـــل هذا اإلصدار 
عنوان ”لهيب الحرب إلى قيام الساعة”، وهو 
الجـــزء الثاني من فيديو ”لهيب الحرب“ الذي 
بثه قبل 3 ســـنوات ”لهيب الحرب“، موثقا فيه 
سلســـلة من عملياتـــه القتالية ضـــد خصومه 
في ســـوريا ومصر والعراق. وبدا واضحا أن 
داعـــش يهدف من خالل اإلصـــدار الجديد إلى 
إقنـــاع مقاتليـــه وأنصاره بأنه خســـر الجولة 
األولى من حربه الطويلة، لكنه شـــدد في نفس 
الوقت على أن الهزيمة ال تعني التســـليم التام 
وأن داعش وأجهزته األمنية واالســـتخباراتية 

ستبقى نشطة.

{دولة الخالفة} تنهار لكن جهاز استخباراتها مازال قويا

البحث عن جواسيس داعش وسط تجمعات الالجئين والهاربين من المعارك  

حل مشكل االستخبارات الداعشية 

يتطلب من القوات العراقية كسب 

ثقة السكان املحليني وتنمية 

التعاون االستخباراتي بني مختلف 

املجموعات املسلحة ومختلف 

البلدان. وسيكون من األسهل 

القبض على مخبر داعشي إذا 

تبادلت املجموعات املسلحة 

املوجودة في املدينة نفسها 

املعلومات االستخباراتية

األسواق والتجمعات الشعبية بيئة خصبة لنشاط جواسيس داعش

ب ه و إ وب ب ع ز
لم يكن لديها أبناء مـــن صلبها. امرأة أخرى 
عملـــت حّالقة وتجسســـت على قـــادة داعش 
ر ر به ن ب يه ن ي هم

عن طريق زوجاتهم الالئـــي كن يترددن على 
صالونها.

كان الجـــزء األصعـــب من العمـــل يتمثل 
في مشـــاركة أي معلومـــات يجمعنها. كانت 
األراضي الواقعة تحت سيطرة داعش محاطة 
بالقوات العراقية وقوات التحالف، لذلك كان 
مـــن المســـتحيل تمريـــر المعلومـــات بصفة 
شخصية. بقيت هناك مقاه مجهزة باإلنترنت
 فـــي الدولـــة اإلســـالمية، لكن فـــي الموصل 
علـــى األقـــل، حســـب مـــا يقـــول ســـكانها، 
”لم يكن هنـــاك أي موظف ليـــس مخبرا

أمنيـــا (لفائدة داعش) وال أي حرفاء 
ليسوا منتمين إلى داعش“.

كذلـــك كان داعـــش مرتابا من 
المتطورة، اإللكترونية  األجهزة 
ويقـــال إنه فـــي اليوم نفســـه
علـــى  فيـــه  اســـتولى  الـــذي 
الموصل اعتقل مدنيا بتهمة 
التجســـس مـــن أجـــل حمله
مجهـــزة رياضيـــة  لســـاعة 

بنظام تحديد المواقع. وعلى 
الرغـــم مـــن امتـــالك البعض 
مـــن المخبريـــن لهواتف تعمل
أبســـط فإن  الصناعية  باألقمـــار 

طريقة لنقل المعلومات هي عن طريق
هاتـــف خلوي عـــادي. لذلـــك منع داعش

هـــذه الهواتف وهو ما يعني أنه كان على 
المخبرين إيجاد طـــرق مبتكرة إلخفائها.

كانـــت الجاسوســـة تخفـــي هاتفهـــا في 
حمالة الصدر، وآخرون يخفونها في أعلى

األشـــجار وفي جرار متعـــددة في المطابخ 
وفي األثاث وفي الحدائق.

انطالقا من هناك، ازدادت األمور تعقيدا 
فلم يكن من السهل إيجاد تغطية هاتف جوال 
جيـــدة في الموصل، لذلك كان على المخبرين 

ش بع ب ر و ي ز ر
تقنياتهم في جمع المعلومات متطورة نسبيا 
ألنهم لم يستفيدوا فقط من تجربة العراقيين 

الذين عملوا مع األجهزة االستخباراتية 
التابعـــة لنظام صدام

بل  حســـين 
استفادوا

ون ي ر بي ب ن ي ي
ممكنــــا التنقــــل بــــكل حريــــة بيــــن األراضي
الواقعة تحت ســــيطرة داعش وبقية العراق.
في الوقت نفســــه كان داعش يتجســــس على
المدنييــــن فــــي األراضــــي التابعة لــــه. مثال،
اســــتخدم التنظيــــم األطفــــال ليتنصتوا على
المحادثــــات فــــي الشــــوارع وفــــي الســــوق.
أمــــا الكبــــار فيتــــرددون علــــى أماكــــن عامة
أخــــرى، وهنا يقــــول أحد أفراد اســــتخبارات
داعــــش”كنت أذهــــب إلى دكاكيــــن الحالقين
وأســــترق الســــمع بينما كنت أنتظــــر دوري.
وكنت أذهب إلى المســــاجد بعد تأدية الصالة
وأســــتمع إلــــى ما يقولــــه النــــاس بينما كنت
أتظاهــــر بقــــراءة القرآن“. وفي ســــوريا، كان
مجموعات مســــلحة لداعــــش جواســــيس في
غيــــر تابعــــة للدولة، فقبــــل شــــهرين فقط تم
التعرف على مقاتل أجنبــــي ينتمي إلى هيئة
تحرير الشام (النصرة سابقا) بوصفه مخبرا

لداعش.

الجهاز األمني

الجواســـيس أعد فـــي مواجهـــة حـــرب 
داعش عملية اســـتخباراتية مضادة متطورة
الصطيـــاد العمـــالء األجانـــب. وُعهـــد لقوة
األمـــن الداخلي لدى داعـــش (الجهاز األمني)
مهمة اســـتئصال الخونة، وعول هذا الجهاز
على األعضـــاء األكثـــر خبرة وتفانيـــا وكان
يمتلك عمليـــة التدقيق األكثـــر صرامة. مثال
كان مـــن العادي للمقاتلين في ســـوريا تغيير
التنظيمات عدة مرات لكن هذا الجهاز األمني
ال يقبل إال األشخاص الذين لم يقاتلوا مع أي

تنظيم عدا داعش.
ووظـــف داعش جيشـــا مـــن المخبرين
يمكن أن يحصلوا على خمســـة آالف دوالر
عن كل جاســـوس يتم القبـــض عليه. ولم
يكن األجر عاليا فحسب (األجر المتوسط
0و250 لمقاتـــل في داعـــش كان بيـــن 100

داعش والحشد العشائري

مع تواصل الحرب ضد التنظيم وتراجعه
فـــي العـــراق، يبقى من غيـــر الواضح هل أن
داعش ســـيتمكن من اختراق مؤسسات إنفاذ
القانـــون المحلية مـــرة أخـــرى. وكانت قوة
الحشد العشـــائري في العراق (المتكونة في
معظمها من تنظيمات ســـنية محلية) عوضت
نظيراتهـــا الشـــيعية غيـــر المحليـــة (قوات
الحشد الشـــعبي) وتولت مهمة الحفاظ على
األمن في أماكن عديدة. وبالرغم من أن أعوان
قوة الحشـــد العشائري يحظون بثقة أكبر من
قوات الحشد الشعبي لدى المحليين، يخشى
بعض المدنيين (وتنظيمات مســـلحة أخرى)
بـــأن يكـــون الحشـــد العشـــائري مخترق من

داعش.
وقـــد تكـــون لهـــذه المخاوف مـــا يبررها
فأثناء التدريبات الســـابقة للتوظيف، تعرف
الحشـــد العشـــائري على جاســـوس داعشي
واعتقلـــه. وحســـب فيصل جبـــر، وهو زعيم
ألحد تنظيمات الحشد العشـــائري المرابطة
غرب الموصل، ”هـــذه المخاطر حقيقية جدا
لكننـــا نبذل قصارى جهدنـــا للتخفيف منها.
مثـــال للدخـــول إلـــى مجموعتنا يجـــب على
الشـــخص أال يكون تحت ســـيطرة داعش في
الموصل وتحصل على توصيات من مجتمعه
ونتثبـــت في اســـمه مع المؤسســـات األمنية
في كل من كردســـتان وبغداد“. لكن ليست كل
التنظيمات تعتمد التدقيق الشـــديد إلى هذه
الدرجة خاصة عندما يكون من الصعب إيجاد

مرشحين لديهم المؤهالت الالزمة.
إن حل مشـــكل االســـتخبارات الداعشـــية
يتطلب من القوات العراقية كسب ثقة السكان
االســـتخباراتي التعاون  وتنميـــة  المحليين 
بين مختلف المجموعات المسلحة ومختلف
البلدان. وســـيكون من األســـهل القبض على

يس جو ى
ويواصل الهجم

وأبرزت مقتط
عـــن تهديد متنا
اإلســـالمية على
األراضـــي لتصو
طويلـــة األمد. و
اإلصدار األخيـــر
لـــه المواقع التا
عنوان ”لهيب ال
الجـــزء الثاني م
3 ســـنو 3بثه قبل
سلســـلة من عمل
في ســـوريا ومص
داعـــش يهدف م
إقنـــاع مقاتليـــه
األولى من حربه
الوقت على أن ال
وأن داعش وأجه

ستبقى نشطة.

حل مشكل

يتطلب من

ثقة السكا

التعاون االس

املجموعات

البلدان. وس

القبض على

تبادلت املج

املوجودة ف

املعلومات



} برليــن - كانـــت قد انطلقـــت حملة متهيدية 
قبل أشـــهر قليلة من حملة مكافحة الفساد في 
الســـعودية بقيـــادة ولي العهـــد األمير محمد 
بـــن ســـلمان والتي أثارت اجلـــدل والعديد من 
التكهنات حـــول آفاقها وحدودها، وال ســـيما 
بعـــد توقيـــف عـــدد من األمـــراء واملســـؤولني 
بتهمة الفســـاد والكســـب غير املشـــروع. لكن 
تلك احلملة لم يلتفت إليها اإلعالم. وقد هدفت 
إلـــى مكافحة مـــا ســـمي باالقتصـــاد اخلفي، 
اقتصاد قيل إنه يســـتنزف أكثـــر من 90 باملئة 
من محالت التجزئة في الســـعودية التي تدار 
بنظم التســـتر التجاري. حينهـــا صعد تعبير 
”االقتصـــاد الســـري“ مـــن جديد ليشـــغل بال 

الباحثني.
ويشـــمل االقتصاد الســـري، أو اخلفي أو 
اقتصـــاد الظّل، جميع األنشـــطة املولدة للدخل 
املادي، التي ال تســـجل ضمن حسابات الناجت 
القومـــي لهذه الدولة أو تلك. إما لتعمد إخفائه 
تهّربا من االلتزامات القانونية واملالية املرتبطة 
بالكشف عن هذه األنشطة، وإما بسبب أن هذه 
األنشطة تعمل أصال في مجاالت وسلع مخالفة 
للقانـــون. وتبعا لطبيعته الســـرية، تطلق على 
هذا النوع من االقتصاد أســـماء عديدة، حتدد 
ســـمته األساســـية وصفاته األكثـــر إحاطة أو 
قربا من طبيعة عمله وآليات نشاطه ووسائله، 
ويتفرع بعضها لوصف أنواع من النشـــاطات 
اخلاصة واألكثر خطورة، كاقتصاد اجلرمية أو 

االقتصاد األسود.
يغطي هذا النمط من االقتصاد مســـاحات 
واســـعة ومتنوعة من النشـــاطات واخلدمات، 
التي يصعب حصرهـــا وضبط آليات حركتها، 
ووفقـــا لهذا فإّن أنشـــطة االقتصاد اخلفي، قد 
تشـــمل أيضا املداخيل املولدة بطرق شـــرعية، 
ولكـــن ال يعلن عنها لـــإلدارات الضريبية، كما 
تشـــمل من جهـــة ثانيـــة األنشـــطة اإلجرامية 
التقليديـــة مثل االجتـــار بالبشـــر وباألعضاء 
واملخدرات والدعارة واألسلحة وتهريب اآلثار 

وغسل األموال وغيرها الكثير.
اخلفـــي  االقتصـــاد  فـــي  ينخـــرط  وقـــد 
أفراد وأســـر من مختلـــف الفئات والشـــرائح 
االجتماعيـــة والعمرية واجلنســـية، فنجد فيه 
التاجر ورجل السلطة وضباط اجليش ورجال 
األمـــن ومن عامة الناس، والرجـــل واملرأة، من 
الشيوخ والشباب، وهؤالء غالبا ما يتجمعون 
على شـــكل مافيات تخترق احلدود اجلغرافية 

للدول املتجاورة والبعيدة.

نفوذ بال حدود

 تنشأ بفعل هذه التجارة البعيدة عن الرقابة 
واملعاييـــر أمناط هائلة من الســـلطة والنفوذ، 
حتى تكاد تغطي كليا على االقتصاد الرسمي، 
كمـــا هي احلال في بالد مثل العراق وســـوريا 
على سبيل املثال، حيث تشكلت شبكات منظمة، 
في فترات االضطرابات االجتماعية والفوضى 
واحلـــروب واملجاعات ومختلف الكوارث، وفي 
ظّل تعّطل مشاريع التنمية والبطالة والتسيب 

في القوانني والفساد.
لقد حتـــّول االقتصاد الســـوري والعراقي 
والليبي واليمني مبعظمه، في أثناء ســـنوات 
احلرب إلـــى اقتصاد ظّل، أو قد يطلق عليه في 
مبوجب تعّطل  هذه احلالـــة ”اقتصاد حـــرب“ 
آلـــة اإلنتاج، واضطـــراب عمليات االســـتيراد 
والتصدير والعقود الرســـمية، وهو ال يختلف 
في عدم قانونيته عن كل األنواع األخرى، ولكنه 
مع ذلك، يتسع ليشـــمل كل مناطق النزاع. كما 
أضيفت في حروبنا عمليات تهريب البشر، في 

اجتاهـــني متخالفـــني، وقبض عمـــوالت مقابل 
ذلك.

يصعـــب أن جنـــد شـــخصا أو أســـرة في 
مختلـــف دول العالـــم، لـــم يتـــداول أّي منهما 
بعض أنواع هذه النشاطات الشائعة البسيطة 
منها أو املعقدة، بدءا من أعمال منزلية؛ ترميم 
ودهـــان أو ورش تصليح أو دروس خاصة في 
مجاالت العلوم والهوايات وغيرها، وصوال إلى 
البائع املتجول، حيث تتوفر الســـلعة األرخص 
واألســـهل في الوصول واألقل من اجلهد. رغم 
أن اقتصاد الظّل هذا، يختلف في مدى حتديده 
وتقييده ومالحقتـــه وضبط حركته، بني الدول 
تبعـــا للثقافـــة الســـائدة وطبيعـــة األنظمـــة. 
ففي حني تتســـاهل الـــدول النامية وال تالحق 
النشـــاطات واخلدمـــات املنزليـــة والســـلعية 
البسيطة والشـــائعة، تقّيدها الدول األوروبية 
واملتقدمـــة بالقوانني وتالحـــق املخالفني، كما 
تالحق مصلحـــة اجلمارك الســـلع القادمة من 
خارج الدولة، دون رخصة اســـتيراد أو شهادة 
منشـــأ، بينما حتـــاول مصلحـــة الضرائب أن 
تخضع اجلميع إلى حركة االقتصاد الرســـمي 
واملعلـــن واملصرح به، ولكنها لم تســـتطع ولن 

تستطيع ضبطها كليا.

إغراءات بال حدود أيضا

باعتبـــار أّن هذا االقتصاد الســـري خارج 
النظـــام االقتصـــادي للبالد، فإنـــه يخفف على 
املستهلك قسطا كبيرا من الضرائب والتكاليف، 
فتغـــدو ســـلعته مطلوبـــة وذات رواج كبيـــر، 
جتتمـــع فيهـــا مصلحة البائع واملشـــتري، وال 
سيما الفئات الشعبية الواسعة، ما جعله عبئا 
كبيرا على الدخل العام وعلى توفير اخلدمات 
واملشـــاريع الضرورية للمواطنني، وبات يفتك 
بالكثير من االقتصاديات بنســـب مختلفة، في 
شتى دول العالم، لتّفّلته بل مترده على األنظمة 
والقوانني الوطنية والدولية املرعية في الكثير 
من احلاالت، وهي التي تعطيه صفات اقتصاد 
املافيات العابرة للحدود اجلغرافية واألنظمة، 
وباتت الدول تتعاون على مالحقة نشاطاته وال 
ســـيما األكثر ضررا اقتصاديـــا وأكثر خطورة 
علـــى املجتمـــع، لذلك بـــات األنتربـــول مكلفا 

مبالحقة النشاطات املشبوهة بني الدول.
صحيح أّن االقتصاد الســـري، يساعد في 
تقليل نســـبة البطالة، ويؤمن االكتفاء الذاتي 
وزيادة دخل األفراد واألسر، وحماية أصحاب 
املداخيل الضعيفة مـــن األفالس، لكن كل هذه 
الفوائـــد املرحليـــة، ال تتـــوازى مـــع املخاطر 
الكبرى على مســـتقبل مشاريع التنمية، وبنية 
وأخالقيـــة التعامل بني  الوطنـــي  االقتصـــاد 
املواطـــن ومؤسســـاته، وعندها ميكـــن للدولة 

احلديثة، أن حتقق كل هذه النتائج.
وتتمثـــل خطـــورة اقتصـــاد الظـــّل علـــى 
االقتصاد الوطني، بأنه بلغ حســـب التقديرات 
الرســـمية 30 باملئـــة مـــن االقتصـــاد الوطني 
فـــي معظـــم دول العالم العربـــي، وأنه في ظّل 
اقتصـــاد احلرب، بات يتغـــذى على االقتصاد 
الرســـمي. وإذا كانـــت هذه النســـبة من حجم 
النشـــاط االقتصـــادي هـــي خارج حســـابات 
الدخل القومي، وخارج إطار اخلطط اخلمسية 

ومشاريع التنمية، فســـتفقد الكثير من 
هذه املشـــاريع صدقيتهـــا، بل وقدرتها 
علـــى حـــّل املشـــكالت املترتبـــة علـــى 
ذلـــك. لكنه يـــزداد في بعـــض البلدان، 
فيقدر في ســـوريا مثال بــــ40 باملئة من 

حجـــم االقتصاد الســـوري، وفي 
اجلزائـــر، اعترفـــت احلكومة 
أن 700 مـــن األســـواق غيـــر 
خـــالل  ظهـــرت  الرســـمية 
فترة التســـعينات من القرن 

املاضـــي، لبيع كل شـــيء من 
قطـــع غيـــار الســـيارات املقلدة 

إلى الذهب لتســـيطر على 40 باملئة من 
اقتصادها.

{بير السلم} في مصر

فشـــلت كل محـــاوالت احلكومـــات 
العربية حتى اآلن في تنظيم االقتصاد 
السري، فقد أخفقت احلكومة املصرية 
الظاهـــرة  هـــذه  علـــى  القضـــاء  فـــي 

االقتصاديـــة، رغـــم أنه ميارس أنشـــطة 
مشروعة ولكنها غير مسجلة رسميا، وال 
تدخـــل األرباح املتولدة عنه في حســـاب 

ناجت االقتصاد القومي.
 وفي مصر يساهم االقتصاد السري 

فـــي توفيـــر فرص عمـــل، لنحو ســـتة ماليني 
مواطـــن. وهـــو يزدهـــر وقـــت الكســـاد حيث 
تضعف القوة الشرائية. ويقترح بعضهم على 
الدولة، أن تنظم لهم موردا أو قروضا ميسرة 
علـــى فترات، لتضمـــن أن هـــذه الفئات ميكن 
أن تتجـــه إلـــى عمل جمعيـــات، وحتصر عمل 
هـــؤالء الباعـــة اجلائلـــني فـــي جمعيـــات أو 
مؤسســـات القطـــاع املدني بعيـــدة عن قبضة 

الدولة الرسمية.
في حـــني تقـــدر احلكومة املصريـــة قيمة 
االقتصاد الســـري، مبا يتراوح ما بني ســـتني 
إلى ثمانني مليار جنيه في حني تذهب تقارير 
صـــادرة عن بعـــض مراكز األبحـــاث، إلى 95 
مليار جنيه أو يزيـــد على ذلك، وقد يصل إلى 
نحـــو مئتي مليار جنيه، إذا أضيف إليه حجم 
األنشـــطة غير املشـــروعة كتجـــارة املخدرات 

وغيرها.
ويعتبر الباعة اجلائلون أو جتارة الشارع 
أهم نشاط من أنشـــطة االقتصاد السري وهو 
ميثل نحو 30 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي 
لالقتصاد السري الذي يعمل فيه 40 باملئة من 
العاملني ويضم 82 باملئة من املنشآت كما تبلغ 
نسبة األصول العقارية غير الرسمية 64 باملئة 

من إجمالي األصول العقارية في مصر.
 أما قطاع الزراعة في مصر، فبحكم تاريخه 
وبحكم معامالته ووضع القرية املصرية، تقع 
معظم أنشـــطته خارج التنظيم، سواء األعمال 
التي ترتبط باحلقـــل، أو األعمال التي ترتبط 
باألنشـــطة املنزلية والعائلية املكملة للنشـــاط 

الزراعي.
صناعـــات  تســـمى  صناعـــات  وهنـــاك 
”بيرالســـلم“ وهي صناعات ضارة باالقتصاد، 
ألنهـــا صناعـــات ال تلتـــزم باملواصفـــات وال 
بالقواعـــد الصناعيـــة الســـليمة، وهي تعمل 

أيضـــا ضد صالح الشـــركات األصليـــة، تقوم 
بتقليد املـــاركات واملنتجـــات األصلية ويصل 
ضررهـــا إلى قمتـــه، عندما يتم غـــش األدوية 
وغش املســـتلزمات الطبية عن طريق مثل هذه 

املصانع ال الصناعات التي تعّد منها.

االقتصاد السري في الغرب

يعتبر منو االقتصاد الســـري في الواليات 
املتحـــدة عائدا إلـــى تضخـــم الضرائب على 
الدخـــل. بينمـــا ُيعزى منو االقتصـــاد اخلفي 
فـــي أوروبا إلى ارتفاع اشـــتراكات التأمينات 
االجتماعية والضرائـــب على القيمة املضافة. 
ويشـــير عالـــم االقتصـــاد هانســـون إلـــى أن 
”ارتفاع معدل الضريبـــة على الدخل اإلضافي 
ميثل العامل الرئيســـي في ظهـــور االقتصاد 
اخلفي في الســـويد“. فوفقا ملعدالت الضريبة 
السائدة في الســـويد يؤدي قيام املمول بعدم 
الكشـــف عن مداخيلـــه اإلضافية إلـــى تهرب 
ضريبـــي نســـبته 65 باملئة مـــن املداخيل غير 
املكشـــوف عنها. األمر الذي ميثل حافزا كبيرا 
للممولني نحـــو التهرب الضريبـــي والتحول 

نحو االقتصاد اخلفي.
وفى حالة الســـويد، إذا ما اشتغل العامل 
في االقتصـــاد اخلفي ســـاعة إضافية بنصف 
األجـــر الذي يعمل به في االقتصاد الرســـمي، 
فســـيحصل على إيراد صاٍف يســـاوي ضعف 
إيراده من تلك الساعة إذا ما عمل في االقتصاد 

الرسمي ودفع الضريبة املفروضة عنها.
وتعانـــي الـــدول األوروبيـــة مـــن وجـــود 
اقتصاد ســـري، حتـــى مع اســـتخدام ضريبة 
القيمـــة املضافة علـــى نطاق واســـع. ذلك أنه 
مـــن املمكن التهرب من ضريبة القيمة املضافة 
من خـــالل االتفاقات التي ميكـــن أن تبرم بني 
املنتجني واملشـــترين، وكذلـــك من خالل تزوير 
الفواتيـــر. وفـــي الكثير من الـــدول، قد تؤدي 
نظم الضمان االجتماعي ومدفوعات الرفاهية 
التـــي توفرها احلكومـــة لألفراد إلـــى دفعهم 
نحو دخول االقتصاد الســـري. فعندما يتعدى 
الدخل مستوى معينا، يصبح الفرد غير مؤهل 
للحصول على اإلعانة االجتماعية، أو يحصل 
على جزء منها فقط. وقد يدفع هذا األمر هؤالء 
األفـــراد إلى دخول االقتصاد الســـري حتى ال 
تتأثر مدفوعات الضمان االجتماعي لهم. وقد 
يتســـبب تزايد أعـــداد املشـــروعات الصغيرة 

التـــي تقوم أساســـا علـــى اســـتخدام النقود 
الســـائلة فـــي املعامـــالت إلى زيـــادة األهمية 

النسبية لالقتصاد السري.
التطور املتســـارع في مجال التكنولوجيا 
ووســـائل االتصـــال وحتويـــل األمـــوال عبر 
اإلنترنـــت، واســـتخدام الهواتـــف الذكية في 
الدفـــع اإللكترونـــي أدى إلـــى توســـيع نطاق 
االقتصاد الســـري وزيادة املتعاملني به. وفي 
الوقت الذي توجد فيه قنوات شرعية معروفة 
عامليا لتحويل األموال، وعقد وإمتام الصفقات، 
تبقى هناك نوافذ ملمارســـة األنشـــطة بأشكال 
غير مشروعة مثل النصب اإللكتروني، ووجود 
شركات سمســـرة وهمية للتجارة في العمالت 
وغيرها من السلع غير املضمونة. إضافة إلى 
االســـتثمار في البيتكوين، العملة اإللكترونية 
االفتراضية، التي واصلت ارتفاعها متجاوزة 

مستوى 15 ألف دوالر مؤخرا.

يقـــول علماء االقتصاد إنه من املســـتحيل 
تقديـــر حجـــم هذا النـــوع من االقتصـــاد ألنه 
أصال اقتصـــاد خفي. إال أن ذلـــك لم مينع من 
محاولـــة التوصل إلى تقديرات تقريبية. ولكن 
البعـــض منهم توصـــل إلى أرقـــام الفتة، مثل 
تلـــك التقديرات التي تشـــير إلـــى الفروق بني 
قياســـات الدخل القومـــي وتقديـــرات الدخل 
القائمة على أســـاس إيـــرادات الضريبة. فقد 
قدرت هذه الفروق بحوالي 4.7 باملئة عام 1978 
في الواليات املتحـــدة، وفي الدمنارك بحوالي 
7 باملئة فـــي عامـــي 1975-1974. وحوالي 8.9 
باملئة في أملانيا الغربية الســـابقة، و20 باملئة 
في بلجيكا نهاية ســـتينات القرن املاضي. أما 
تقديـــرات الدخل فتقل عن تقديرات اإلنفاق في 
بريطانيـــا بحوالـــي 4 باملئة في العـــام 1975. 
كذلك فقد متت دراســـة 1000 أســـرة من األسر 
املهاجرة إلى إسرائيل من اجلزء األوروبى في 
االحتاد السوفييتي السابق. وثبت أن حوالي 
12-10 باملئة من مداخيل هذه األسر جاءت من 
مصـــادر خاصة. وأن االقتصاد غير الرســـمي 
في إســـرائيل وصل إلى حوالي 7-6 باملئة من 

الناجت القومي اإلجمالي في تلك الفترة.
وأخيرا يعتبـــر االقتصـــاد اخلفي ظاهرة 
ذات أبعاد متعددة بشكل خطر وبالغ التعقيد، 
حجمهـــا وأســـبابها وخصائصهـــا والنتائج 
املترتبة عليها أمور لم يجر حتليلها وإدراكها 
بعـــد بالكامـــل. وإن معرفة وجـــود هذا النمط 
مـــن االقتصاد في أّي بلـــد في العالم، ال تعطي 
تشـــوهات في املعلومـــات االقتصادية عن ذلك 
البلد وحسب، بل تؤدي أيضا إلى تشّوه كامل 
فـــي جميع املخرجـــات التي تنعكـــس عن ذلك 
البلد أو ذلك املجتمع، فتصبح دراسته عبثية، 
وتصبح التنمية فيه سواء كانت اقتصادية أو 
فكرية أو اجتماعية ضربا من الهدر ألنها تقوم 

على بيانات خاطئة متاما.

وجوه

االقتصاد السوري والعراقي والليبي 

واليمني بمعظمه، يتحول أثناء 

سنوات الحرب إلى اقتصاد أسود، 

أو قد يطلق عليه في هذه الحالة 

{اقتصاد حرب} بموجب تعّطل 

آلة اإلنتاج، واضطراب عمليات 

االستيراد والتصدير والعقود 

الرسمية
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جبر الشوفي

شبح أسود يسكن في مفاصل الدولة واملجتمع

[ الدول األوروبية تعاني من وجود اقتصاد خفي واسع، فقد تؤدي نظم الضمان االجتماعي 
ومدفوعات الرفاهية التي توفرها ملواطنيها إلى دفعهم نحو دخول االقتصاد السري.

[ جتارة الشارع في مصر تعد أهم نشاط من أنشطة االقتصاد السري، وهي متثل نحو 30 باملئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي لالقتصاد السري الذي يعمل فيه 40 باملئة من العاملني.

االقتصاد الخفي

كائن شرس ينهش ثروات البالد ويوهم بالتنمية

تفقد الكثير من
ـــا، بل وقدرتها
ملترتبـــة علـــى
ه ر و ب

بعـــض البلدان،
بــــ40 باملئة من

ري، وفي
حلكومة 
غيـــر
ـالل
قرن

ء من 
ت املقلدة 

ى 40 باملئة من

ر

ت احلكومـــات 
نظيم االقتصاد
كومة املصرية
الظاهـــرة ـــذه 
ميارس أنشـــطة
سجلة رسميا، وال
عنه في حســـاب

القتصاد السري

التسارع التكنولوجي واالنترنت 

واالستثمار في البيتكوين التي 

واصلت ارتفاعها متجاوزة 

الـ 15 ألف دوالر عوامل 

تتسبب في تضخم االقتصاد 

الخفي وزيادة عمالئه

نت

ت

د

ت

تي 

 



} لنــدن - تتدفق لوحاتــــه ألوانا. طريقته في 
النظر إلى موضوعه األثير توحي بالكثير من 
االسترخاء والترف. لم يكن يعنيه أن يعلن عن 
هويته. تلك الهوية تقدمه برخاء رســــاما قرر 
أن يذهب الــــى اجلوهر بأدوات أقــــل ما ُيقال 

عنها إنها جتمع بني البساطة والعمق.
 

يا لها من متعة

يرســــم راشد دياب أشــــكاله باختزال، مبا 
يوحي برغبته في أن يحيل تلك الكائنات التي 
يرســــمها إلى رموز مشحونة بطاقة ال نهائية. 
الســــودانيات بأزيائهن الشعبية التي تضفي 
على عاملهن الواقعي بهجة هي ليســــت جزءا 

منه.

ديــــاب قريب من رســــامي الـ“بــــوب آرت“ 
بتقنياتــــه ال مبوضوعاتــــه. ولكــــن متــــى كان 

املوضوع مهما في الرسم؟ 
مييل دياب إلى أن يقول الشــــيء عينه في 
غير لوحة. ذلك ألنه بســــبب انتشــــار فنه على 
املســــتوى العربــــي يعرف أنه حــــني يلجأ إلى 
التعريــــف فإن ما يفعلــــه أو يقوله ال ميكن أن 
ُيحسب على البداهة. كل شيء يأتي من هناك 

سيكون مدهشا وغريبا.
دياب هو ابن ذلــــك الهناك الذي هو بوابة 
باجتاهــــني. الفاصلــــة الرقيقــــة بــــني أفريقيا 
والعالم العربي. ال يغوص هذا الرسام عميقا 
فليســــت لديه مشــــكلة ليعرضها أو يفتش عن 

حلول لها.
متعته في الرسم هي الهدف الذي يرى أن 

خيال يده صار يذهب إليه مباشرة.   
ميكنــــك التعرف على رســــومه من غير أن 
تــــرى توقيعــــه. ال أحد يرســــم بتلــــك الطريقة 

سواه. وهي عادة وليست صفة.
الرسوم تشــــبه رســــامها. هي مثله قادرة 

على مزج احمللية بالعاملية. 
ولــــد راشــــد ديــــاب فــــي مدينــــة ود مدني 
وســــط الســــودان عــــام 1957. أنهى دراســــته 
الفنيــــة في كلية الفنــــون اجلميلة والتطبيقية 
باخلرطوم عام 1978. بعدها ســــافر إلى مدريد 
ليحصل على شــــهادتي ماجستير من جامعة 

كمبلوتنســــي. األولــــى في التلويــــن عام 1982 
والثانيــــة في احلفر الطباعي عــــام 1987. عام 
1991 حصــــل علــــى شــــهادة الدكتــــوراه وكان 
موضوع أطروحته ”فلسفة الفنون التشكيلية 

السودانية“. 
عمل أستاذا في اجلامعة التي تخرج منها 
وفي الوقت نفســــه افتتــــح غاليري خاصا به، 
رغبة منه في توثيق اإلجناز الفني السوداني 
والعمــــل علــــى تطويــــره. بعدها أقــــام مركزا 
للفنون يحمل اســــمه، وكان قــــد قرر في وقت 
ســــابق العودة النهائية إلى بلده واالستقرار 

فيه.
يقــــول دياب عــــن حلمه الذي جتســــد من 

خالل مركــــزه ”حلمي ظل دائما أن أعيش 
في مجتمــــع فني حقيقي بوطني. عدت 
إلــــى اخلرطوم بعد غيبة طويلة دامت 
أكثر من عشــــرين عامــــا ألبني حلمي 
وأنعش رؤاي الســــودانية، لكني في 
األســــاس أبحث عــــن القناعة الذاتية 
والراحة النفسية التي يبعثها األمل 
فــــي أن أكــــون مفيدا فــــي مجتمعي، 

وباألخص في مجال الثقافة“. 
وضع الرســــام واألكادميي نصب 
عينيــــه هدفني ملركــــزه. تطوير الذائقة 

الفنيــــة لعامة اجلمهور القريب من الفن 
ومحاولة خدمة الفن التشــــكيلي الســــوداني 
من خالل عرضه وتوســــيع رقعة االهتمام به. 
وهنا يــــؤدي الفنان وظيفــــة الرائد في مجال 
التنوير اجلمالي واملعرفي. فبقدر ما يســــعى 
دياب إلى تســــليط الضوء على منجز جمالي 
مهّم يكاد يكون مجهوال في العالم فإنه يحاول 
في الوقت نفسه أن يطّور من إمكانية التذّوق 

اجلمالي لدى مواطنيه. 

شعر كثير ورسم قليل

مفردات دياب قليلة. نســــاء وصحراء وما 
بينهما أشــــياء تنتمي إلى عالم الوهم. أشياء 
ميكــــن أّال ُترى إال من خالل الرســــم فهي جزء 
من عامله اخلفي. وهــــو ما أعان دياب على أن 
ينفتــــح مبفردتيه على جتليــــات غير متوقعة. 
وألن الرســــام يعيش زمن طفولة ال ينتهي هو 
عبارة عن ذاكرة ال تهتم كثيرا بالتفاصيل فإن 
رسومه تتشبث بذلك القليل الذي يظهر كما لو 
أنه خالصة جتربة بصرية تســــتمد قوتها من 
اإليحاء غير املباشــــر ال من الصور املباشرة. 

وهو ما تعلمه دياب من الشعر. 
نســــاء الرســــام وصحراؤه يلتقيــــان عند 
هذه النقطة احلساســــة. في رسوم دياب هناك 
شعر كثير ورســــم قليل. وهي معادلة ال ميلك 
أســــرار عناصرها إال رســــام متّكــــن من إلهام 

مرئياته.     
يوهمنــــا دياب بأنه يصف مــــا رأته عيناه 
وهو في احلقيقة ميشي في الدروب التي تقود 
إلــــى عاطفته. إنه ال يرغب في أن يخبرنا بأنه 
كان هناك باعتباره شــــاهدا بقدر ما يرغب في 
أن ينقلنا إلى ذلك الـ“هناك“ باعتباره مساحة 
روحيــــة ميكننا مــــن خاللها أن نتعــــّرف على 

كائنــــات محلقــــة وهائمة 
لم يســــبق لنــــا أن التقينا 

بها. صحراؤه ليست امتدادا 
أفقيــــا للفــــراغ بل هــــي خزانــــة أرواح وركام 
جتليات. ليســــت الصحراء لدى دياب مجازا 
تعبيريا. إنها حقيقة عاشها في طفولته التي 
ظللها النيل بزرقته. وهو لذلك يســــتثمر تلك 
احلقيقة إلى أقصاها. يذهب بها إلى مدياتها 
احللميــــة املتاحــــة. يخضعها لشــــروط احللم 
ليعيد النظر إلى هندســــتها التي تلهم أفكارا 
عما ال ُيــــرى. ”في الصحــــراء ميكننا أن نرى 
الـ‘الشــــيء‘ وهو ضرورة حياة“ هذا ما ميكن 
أن يقوله دياب عن رسومه يشّكل الفراغ جزءا 

حيويا منها.
الغزل بالفراغ مهمة صعبة. غير أن الرسم 
ميكنــــه من خالل أوهامــــه أن يصنع معجزات 
كثيرة. فالرسام الذي درس في إسبانيا واطلع 
على التجارب التجريدية اإلسبانية كان ماهرا 

فــــي بعــــث احلياة 
مــــن  كان  فــــراغ،  فــــي 
املمكــــن أن يكون قاحــــال لو لم متّر به 
رؤى النساء اللواتي ال يستعرضن فتنتهن إال 
من وراء حجب. نساء دياب املتشحات بأزياء 
ســــودانية ميألن رسومه أنوثة. وهو ما يثبت 
حقيقة أن اجلمــــال هو فكرة الفنان عن العالم 
وهي فكرة تسبب السعادة ملَن يتلقاها. يرسم 
دياب نســــاءه برغبة عميقة فــــي الغزل. وهو 
غــــزل يطــــوي صفحاته على صحــــراء عظيمة 

اجلمال.

سوداني بمزاج عاملي

كان لدياب عالقة مباشــــرة بالشــــعر. ففي 
واحــــدة من أهم مراحل جتربتــــه الفنية أنتج 
الرســــام سلســــلة من األعمال مســــتوحاة من 
قصائد شعراء من السودان هم محمد املهدي 
وصــــالح  الصديــــق  وعبدالهــــادي  مجــــذوب 
إبراهيــــم، كما خص الشــــاعر العراقي الرائد 

عبدالوهاب البياتي بعدد من رسومه.
وإذا ما كان الرسام فد سعى إلى استلهام 
قوة الشــــعر فــــي القبض علــــى روح الصورة 
املرئية فإنه في ذات الوقت تعّلم من الشــــعراء 
القــــدرة على إخفــــاء جزء مــــن املعنى، بحيث 
تنطــــوي رســــومه على شــــيء مــــن الغموض 
الشــــعري. غموض ال ميكنه اعتبــــاره تعقيدا 
بسبب ما ينطوي عليه من رقة. لذلك فإن خفة 
كائنات دياب حتيل إلى الشعر وهي متتلك من 
خالل إيحاءاتها الشــــعرية كثافة الشــــعر. من 
خالل صلته العميقة بالشــــعر استطاع دياب 

أن ميزج بني متناقضات عديدة. الرسام الذي 
أقــــام معارض عديدة في مــــدن عربية وعاملية 
اســــتطاع أن يهب نســــاءه الســــودانيات من 
خالل رقة الشــــعر مالمح املــــرأة اخلالدة التي 
تصلــــح أن تكون أيقونة فــــي كل زمان ومكان. 
املرأة الرمز التي تهب األشياء من حولها خفة 

احلياة.
ســــودانية دياب كانت دائما مبزاج عاملي. 
هذه رســــالته في الفن. رسالة مزدوجة حاول 
الرســــام من خاللها أن يضع بلده على ســــلم 
العصر وفي املقابل سعى إلى أن يقول للعالم 
شــــيئا مختلفــــا عن الســــودان. وحــــني رأيت 
لوحة من السوداني الرائد إبراهيم الصلحي 
”ميتروبوليتــــان“  متحــــف  فــــي  معروضــــة 
بنيويورك فكرت في أّن عرض تلك اللوحة في 
ذلك املــــكان العظيم سيســــعد صاحبي دياب، 
وهو الذي نذر نفسه من أجل أن يتعرف العالم 

على فن بالده.    

وجوه

سوداني بمزاج عالمي

راشد دياب 

رسام نساء محلقات بقوة الشعر 

فاروق يوسف

املركز الذي افتتحه دياب في 

بالده يقول إن حلمه كله تجسد 

من خالله. ويضيف {حلمي 

ظل دائما أن أعيش في مجتمع 

فني حقيقي بوطني. عدت إلى 

الخرطوم بعد غيبة طويلة دامت 

أكثر من عشرين عاما ألبني حلمي 

وأنعش رؤاي السودانية}

سلسلة مبهرة من األعمال الفنية 

يستوحيها راشد دياب من قصائد 

شعراء من السودان هم محمد 

املهدي مجذوب وعبدالهادي 

الصديق وصالح إبراهيم، كما 

خص الشاعر العراقي الرائد 

عبدالوهاب البياتي بعدد من 

رسومه

راشد دياب يرسم أشكاله 

باختزال، بما يوحي برغبته في 

أن يحيل تلك الكائنات التي 

يرسمها إلى رموز مشحونة بطاقة 

ال نهائية. السودانيات بأزيائهن 

الشعبية التي تضفي على عاملهن 

الواقعي بهجة هي ليست جزءا منه
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1982 2ويــــن عام
عــــام 1987. عام 
دكتــــوراه وكان 
نون التشكيلية 

تي تخرج منها 
يري خاصا به، 
فني السوداني 
ها أقــــام مركزا 
د قرر في وقت 
ده واالستقرار 

ي جتســــد من 
أن أعيش 
ي. عدت
ة دامت 
حلمي
ني في
لذاتية
 األمل
تمعي،

نصب 
الذائقة 

 من الفن 
ي الســــوداني 
عة االهتمام به. 
رائد في مجال 
قدر ما يســــعى 
جمالي منجز ى

كائنــــات محلقــــة وهائمة
لم يســــبق لنــــا أن التقينناا
امتدادا ليست صحراؤه بها.

فــــي بعــــث احلياة 
مــــن  كان  فــــراغ،  فــــي 
به متّر لم لو قاحــــال يكون أن املاملمككــــن

املركز الذي افتتحه دياب في

تجسد كله حلمه إن يقول بالده



الثقافي

البحث عن قراءة ثقافية للواقع العراقي

الوطنية المكلومة

أساطير دعاة المظلومية

} ”أن تمـــارس فعـــل الـــكالم فأنـــت تقاتل“ 
(ليوتار).

في المســـعى نحو الكشـــف عـــن التفاعل 
الداللي لألنظمة الحاكمة للعالمات داخل أّي 
مجتمـــع تتبدى أهمية الوقـــوف العميق عند 
المضمر النســـقي الكامن فيهـــا والعمل على 
تفكيك عـــرى العالقات التي تمســـك بزمامها 
والمعانـــي  الراســـخة  واألطـــر  الموجهـــات 
الثابتة والقناعات المترسبة في األعماق، تلك 
التي تتطلع عادة نحو نبذ أّي فعالية للحراك 

والتفاعل والنقد.
لقد فرض الشـــائع والبديهي نفســـه على 
الواقـــع حتـــى ترّســـخ وأضحت ترســـباته 
الطبقية موغلة في العمق تعصى على الحفر 
أو تلّمس المعنى فيها، فهي حاضرة وجاهزة 
(هكـــذا وجدنا آباءنا…). تلـــك التي أصبحت 
تابوهـــات محّرمة غير قابلة للمســـاس وهي 
الحاجـــز والحجاب الثقيل الـــذي راح يغّطي 
بثقلـــه علـــى منافـــذ النـــور أو كـــّوة الضوء 
الشـــحيح مهما صغر، تحت دعـــوى الحفاظ 
على السالم االجتماعي باعتبار ما توفره من 
ســـياقات وبيئة تحكمها العالقات التي اتفق 
عليها الجميع، وصار لزاما عليهم الخضوع 
لهـــا والتماهي مـــع متطلباتهـــا وإجراءاتها 

وشفراتها واألكواد الناظمة لها.

فوضى العالمات

القراءة الثقافية للواقـــع العراقي الراهن 
تحيلنـــا نحو الوقـــوف عند ظاهـــرة ”تقاطع 
العالمـــات“،  ”أنظمـــة  وليـــس  العالمـــات“ 
فاألوضـــاع التراجيدية التي تحيط به تجعل 
منه يعيـــش تحت وطأة التداخل والتشـــظي 
واالنحـــدار. إنه الواقع  والتقاطـــع والتحلل 
الـــذي يحيل إلى تبني شـــعار ”(إلـــى الوراء 
ُدر“ بـــكل ما فيه من تدهـــور وتدّن، ومن دون 
شـــائبة تعلوه، تراجع مريع مهول مخيف لم 
يعـــد يجدي فيه القـــول واللغة والكالم، حتى 
استكانت الناس إلى تداول ”لقد أسمعت…..“ 
وبإفراط ممل وغزارة مريعة تبعث على السأم 

والمرارة والكآبة.
فـــي ظل التحوالت التي يعيشـــها العراق 
تبقـــى دالـــة االنقطـــاع فـــي التواصـــل هي 
المتســـيدة علـــى المجمـــل مـــن الفعاليات، 
فـ“النـــاس في الســـر غير الناس فـــي العلن“ 
كما يقول الرصافي. وليت األمر يقف عند حّد 

يمكن تلّمسه أو الوقوف عنده، بل إن األوضاع 
العامـــة صارت تدل على إنتـــاج هذا المركب 
المتداخل من المعاني والـــدالالت المقطوعة 
تلـــك التـــي تترّهل عندهـــا اللغـــة والخطاب 
والرؤى والتصورات. إنها ”والية بطيخ“ تلك 
التي يعســـر فيها تمييز العالقـــات الداخلية 
فيهـــا، وهـــو الغمـــوض الذي ما بـــرح ينتج 
المزيـــد من الدالالت المفجعـــة حيث التداعي 
التراجيدي لصورة الدولة تلك التي ما انفكت 
تحضر بعدتها األيديولوجية. لكنه الحضور 
الهزيـــل الضعيف البئيس، فالمواطن لم يجد 
من هذا الحشد الهائل من السيطرات األمنية 
ســـوى الخروقـــات األمنيـــة التي تمارســـها 
القـــوى اإلرهابية بحق المواطنين، ال النخبة 
الحاكمة. ومن هنا تتبـــدى أحوال العبث في 
المكونـــات الثقافية للصور التـــي اختزنتها 
العامـــة، حول  والذهنية  الوطنيـــة  الذاكـــرة 
صورة ”جهاز األمن“، فإذا كان السابق قمعيا 

فإن الالحـــق ال يظهر بوصفه جهـــازا أمنيا، 
بقـــدر ما يقـــوم على ”المشـــهدية والعرض“. 
وإذا ما عّبر المواطـــن عن تبّرمه وضيقه من 
اإلفراط والمبالغة والالجـــدوى من هذا الكّم 
من الســـيطرات ســـرعان مـــا تأتيـــه اإلجابة 
الجاهزة من القائمين على تلك الســـيطرات، 

بـ“إنها األوامر!؟“.

فضاء اللعب

 مشهد يقوم على العالقة التواصلية بين 
”جهاز األمن“ و“الحكومة“ فيما يتم استبعاد 
جمهـــور المواطنين من اللعبـــة برمتها، فما 
عليه سوى الصبر والسلوان والقبول باألمر 
الواقـــع، وعليـــه أن يتوّجـــه بالدعـــاء الحار 
العميـــق الصادق أن ينتهـــي اإلرهاب ويلفظ 
أنفاســـه ”فاإلرهـــاب ال ديـــن له“، كمـــا يقول 
الشـــعار الذي تتبنـــاه الجهـــات الحكومية. 

وال تختلـــف تفاصيل المشـــهد حول العالقة 
القائمة بين الجهاز المؤسسي واإلداري ذلك 
الـــذي راح يعّمق مـــدى تواصله مع الحومة، 
ويســـعى بكل ما أوتي من قـــوة وقدرة للبعد 
والنأي عن المواطنين، حتى لم يعد يستبان 
مـــن الجهاز المؤسســـي العراقي، الذي تمت 
اإلطاحـــة بثمانين ســـنة من عمـــره وتاريخه 
وتقاليده، ســـوى انعـــدام التقاليـــد اإلدارية 
واالرتجال الذي يضـــرب بأطنابه والحضور 
المخجل والمســـف للمحاصصـــة والطائفية 
والنهايـــة المأســـاوية لمفهـــوم المصلحـــة 
ُلها يقوم على أنها  العامة تلك التـــي بات تمثُّ
نكتة ســـمجة غير قابلة لالحتمال والحضور 
المخـــل للـــوالء الجديـــد القائم علـــى إيالء 
صاحـــب الفضل ”الممســـك بتالبيب القرار“ 
آيـــات الـــوالء والعرفـــان دون االلتفـــات ولو 
للحظة إلى المســـؤولية تلـــك التي قيل عنها 

ذات يوم بأنها ”تكليف ال تشريف“.

} إن عـــدم خلّو ســـردية مـــا مـــن املظلومية 
واإلظهار مبظهر الضحية مع نفخ أســـطوري 
في شـــخصيات معينة فضًال عن الغمز واللمز 
فـــي اآلخر؛ بل وأحياًنا شـــيطنته؛ أمر واقعي 
ال ميكـــن نكرانه، وهذا ديدن بناة الســـرديات. 
ولو تأملنا ما تعلمنـــاه عن العرب من خصال 
الشجاعة والكرم والشهامة وإلى آخر سلسلة 
التمجيـــد، وأخضعناهـــا للفحـــص العلمـــي 
فسنكتشف أن عدًدا كبيًرا من العرب يتصفون 

بعكس هذه اخلصال.
ُبنيت الســـرديات في الغالب األعم وُتبنى 
علـــى أوهام وأحـــالم وتخيالت، ومـــا يتمناه 
صانعوهـــا وليـــس وفًقـــا ملـــا حـــدث وما هو 
قائم وواقعي، فكيف ميتاز العرب بالشـــجاعة 
والفروســـية والكرم ويـــكادون يكونون كلهم 
شـــعراء، والتاريخ لم يذكر لنا ســـوى فرسان 
هم بســـهولٍة، ومئة وعشرين  وكرماء ميكن َعدَّ

شاعًرا سبقوا اإلسالم فقط ال غير؟
إن دعاة املظلومية -أتباع ديانات، مذاهب، 
قوميـــات، إثنيات ومناطق- فـــي الغالب األعم 

تتضمن ســـردياتهم روًحا أســـطورية ال متت 
للواقـــع بصلة، بـــل ُتناقضه، فهم يشـــيطنون 
اآلخـــر، وينّزهـــون أنفســـهم عن أّي ســـلبية، 
ويتحدثون عن أمجاد وحقوق تاريخية في مدن 
وبلدات يكاد يكون جميـــع منجزها الكتابي-
التدويني حتى بدايات القرن العشـــرين بغير 
لغتهم أو دينهـــم أو مذهبهم، بل أحياًنا حتى 
منتصف القرن العشرين. وهذه املدن والبلدات 
لها تاريخ تدويني (منجز ثقافي ضخم) عريق، 
تكاد تكون مشاركتهم فيه معدومة؛ فال شعراء 
وال أدبـــاء وال مؤلفـــني بلغـــة أو عقيـــدة دعاة 

املظلومية، سبقت القرن العشرين.
ومطالباتهم  خطابهـــم  املظلوميـــة  دعـــاة 
خـــارج العقل، وعليـــه نرى َمـــن يطالب بضّم 
مدينة له ملجرد أن مرقًدا مقدًســـا لديه في تلك 
املدينة وال يفكر بأن أغلبية ســـكان تلك املدينة 
ينتمـــون ملذهـــب أو ديـــن مختلـــف؛ والقومي 
يطالـــب مبدينة فقط ألنه يراها تقع ضمن أمنه 

القومي أو االقتصادي.
ال يهّم دعاة املظلومية أن يقوموا بتشـــريد 
شـــعب واالســـتيالء على أرضه، ملجـــرد أنهم 
تراهـــم  بحاجـــة ألرض يتحكمـــون بهـــا، أو 
يشنون حرًبا كالمية على َمن يؤمن بالتعايش 
والتنـــوع. والعـــراق مثًال ال تشـــير داللته إلى 
عنصـــر أو عرق أو إثنية أو قومية أو ديانة أو 
مذهب، بل تشـــير إلى أرض جغرافية معلومة 
عبـــر اتفاق تاريخي على حدوده واتفاق دولي 
َت حدوده السياســـية بدقة، وعلى الرغم من  َثبَّ
كل هـــذا جند دعاة املظلوميـــة يرفضونه، وإن 
قبلوه فيجـــب أن يكون على مقاســـهم وليس 

على مقاس العراقيني قاطبة.
وبكائـــي  تبريـــري  املظلوميـــة  خطـــاب 
ـــب بالشـــكوى والدمـــوع، وكأنـــه فـــي  مخضَّ

محكمـــة وكّل همه أن يوقـــع خصمه في موقع 
الدفـــاع وتبرئة النفـــس؛ وال عالقة له بحقائق 
التاريخ واجلغرافيـــة وهيمنة املنجز الثقافي 
واالجتماعي الذي منح املدن هويتها على مدى 

القرون األخيرة.
إحـــدى أكثـــر حقائق الواقـــع العراقي أنه 
مجتمع تدويني، وســـكان مدنه وقراه الكبيرة 
والريف احملاذي للمـــدن والبلدات؛ لهم تاريخ 
واضـــح مـــع التدويـــن، فالســـريان والعـــرب 
والتركمـــان والفـــرس هم التركيبة الســـكانية 
الغالبة عليه، وهؤالء ينتمون للغات لها تاريخ 
تدويني، أعرقها اللغة الســـريانية والتي حني 
حدث الفتح اإلســـالمي كان فـــي العراق ثالثة 

آالف مخطوطة لم ُمتّس بسوء.
ا مـــن الناحية  تأتـــي اللغـــة العربيـــة ثانّيً
التاريخية واألولى من حيث املنجز، وهي التي 
غطت على املشـــهد تقريًبا، إذ ميكننا احلديث؛ 
مبـــا ال يتعارض مع العلمية واملوضوعية؛ عن 
عشرات اآلالف من الشعراء واألدباء واملؤلفني 

بهذه اللغة في العراق قبل القرن العشرين.
أمـــا اللغتـــان التركيـــة والفارســـية فقـــد 
فرضتا حضورهما بسبب الهيمنة السياسية 
والعسكرية واجلوار، وألن العراق مركز دينّي 
كبير للمســـلمني عبر وجود مراقد كبار األئمة 

في أرضه.
ابن ســـردية املظلومية مهما بلغ من العلم 
واملعرفـــة واإلبداع، هو ناقـــد جيد ومفكك لكل 
الســـرديات األخـــرى بينمـــا يتلقى ســـرديته 
باطمئنـــان تـــام، وُيكّفر َمن يحللهـــا ويفّككها 
ويعتـــرض علـــى ُغلـــّو بعـــض طروحاتهـــا، 
فمهمـــا جازفـــت باإللغـــاء واإلقصـــاء لآلخر 
واالســـتحواذ على منجزه وشـــيطنته ونسب 
معظم احلضارات واإلجنـــازات لها؛ جند ابن 

ســـردية املظلومية ُيقّدم اســـتقالة تامة لعقله 
حني يتعلق احلديث عن سرديته.

ليس مســـتغرًبا من ابن سردية املظلومية 
أن ينســـب مدينة مثل بغداد لـــه، أو يزعم أنه 
يشكل نســـبة كبيرة من سكانها، موحًيا بحقه 
ا وإمنا  فيها، ليـــس بوصفـــه مواطًنـــا عراقّيً

أو  ســـرديته،  مواطن 
الضيقـــة،  ُهويتـــه 
كان  إن  فـــرق  وال 
شـــفاهية  لغة  ابن 

أو كتابيـــة. وما ينطبـــق على بغداد 
ينطبق علـــى كل مدينة وبلدة عراقية 

ســـوى أن عدد الشـــعراء واألدباء 
يقل كثيًرا عما عليه احلال في 

بغـــداد. وعموًما فال وجود 
ملدينـــة عراقيـــة ميكـــن أن 
سكانية  ملجموعة  ُتنســـب 
ليـــس لديها فيها شـــعراء 

ســـبقوا  ومؤلفون  وأدبـــاء 
القرن العشرين.

بلـــد  العـــراق 
والتدويـــن،  الكتابـــة 
فإن  بســـاطة؛  وبـــكل 
وحديثي  الشـــفاهيني 
التدوين ال وجود لهم 
العراقي،  العمـــق  في 
التدوينيـــون  أمـــا 
مئـــات  لهـــم  (الذيـــن 
والباحثني  املؤرخـــني 
والشـــعراء  واألدبـــاء 

قبل القرن التاســـع عشر) 
فهم فقط سكان العمق 

العراقي.
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بـاسم فـرات
كاتب من العراق 

إسإسماعيل نوري الربيعي
كاتب من العراق

} عربة الّربيع العربـــي توّقفت في منتصف 
الّطريـــق، لم جتد من يدفعهـــا إلى األمام، هي 
-اآلن- ُمحتجزة، ال تستطع أن تكمل مسارها، 
وال يحّق لها العودة إلى الوراء، رمبا لن ُتغادر 
الّنقطة التي وصلت إليها، نقطة الالانعطاف، 
على األقّل في الوقت الّراهن. كما أن معســـكر 
”اخلوف“ قد غّير من موقعـــه، انتقل من أعلى 
إلى أســـفل، مـــن احلاكـــم إلى الّشـــعب، هذا 
األخير بات يجد نفســـه في منطقة الظّل، لقد 
قـــذف كّل ما ميلك في حلظـــة واحدة، تعب ثم 
تراجع، أحالمه تضاءلت، لم تعد بنفس شغف 

اللحظات األولى، قبل سّت سنوات من اآلن.
لقد حصـــل االنقالب، بشـــكل ُمفاجئ، في 
وقت كان فيه الّركود يقينًا، خرجت اجلماهير 
إلى الّشـــارع وفـــزع احلاكم، لكن ســـرعان ما 
حـــدث االنقـــالب املُعاكـــس، عاد الهـــرم إلى 
شكله األّول، اســـتعاد األسياد القدامى ثقتهم 
في أنفســـهم، استردوا كراســـيهم وأمكنتهم، 
وتغّيـــرت شـــعارات اجلماهيـــر مـــن ”حرّية 
وكفى، انخفض  إلى ”خبـــز وعيش“  وكرامة“ 
سقف الّطموحات وســـقطت املطالب الكبرى، 
احللم كان مباغتًا جاء في حلظة لم يتنّبأ بها 
أحد وانتهى مثلما بدأ، والّســـبب أن احلاكم 
قد فهم منذ عقود ســـيكولوجيا الّشعب، أدرك 
كيف ميســـكها من قميصهـــا ويثبط حركتها، 
وعـــرف كيف يقلب اخلســـارة إلـــى انتصار، 
فـــارق اخلبـــرة في كســـب املعركـــة امليدانية 
يبدو واضحًا بـــني الّطرفني، بني براءة احللم 
وخبث اآللة الّسياســـية، كانت الغلبة للّثانية، 
هكذا تكون الّشعوب العربية قد خسرت أولى 
معاركها في القرن احلادي والعشرين، تقّدمت 
خطوة إلى األمـــام وتراجعت خطوات أخرى 
إلى الوراء، أو باألحرى ُدفعت عنوة للّتراجع، 
ولكن يبقـــى لها أن تفّكر -اآلن- في أســـباب 
الهزميـــة، في كيفيـــات اخلروج منهـــا وماذا 
ُتريـــد مـــن حلظتهـــا احلالية بهـــدف حتقيق 

الّطفرة االستثنائية؟
الوضع العربي احلالي يدور في جّو من 
العبثية ومن الّسخرية الّسوداء، إننا نعيش 
فـــي ديكور ال يختلف كثيرًا عن ديكور رواية 
”الغريب“ (١٩٤٢) أللبيـــر كامو (١٩١٣-١٩٦٠). 
ماذا كان سيخســـر كامو لـــو جعل من بطل 
روايته ميرســـو عربيًا! إّنه ال يختلف عن أّي 
عربي آخر، يبدو واحدًا مّنا، ُيشـــبهنا، ولو 
غّيرنـــا هويته فلـــن تفقد الّرواية شـــيئًا من 
قيمتها. ميرسو قتل عربيًا ”حتت الّشمس“، 
لم يكن يســـتفزه أمر من سلوكيات العربي/

الّضحية ســـوى أنه خرج إلى الّنهار، صّرح 
بوجوده، أظهر جســـده -فـــي العلن- بعدما 
كان مجرد اســـم وصورة، وحاول أن ُينافس 
أو ُيقاســـم اآلخر/املُســـتعمر فـــي امتـــالك 
الفضـــاء العـــاّم. ذنـــب العربي فـــي رواية 
”الغريـــب“ أنه خرج من الظّل إلى الّشـــمس، 
سحب جسده من الّصمت إلى الكالم، متامًا 
فـــي الّرواية  مثلما فعـــل ”أحفـــاد العربي“ 
نفسها بخروجهم إلى الّشمس، إلى الّشارع، 
إلـــى امليادين التي كان يحتكرها الّســـلطان 
وخدمـــه، ليرفعـــوا أصواتهـــم وراياتهـــم، 
ليجدوا أن ميرســـو قـــد تعّدد ومتـــّدد، كان 
واحدًا وصار مئات يترّصد عربًا آخرين في 
تونس والقاهرة وصنعاء وطرابلس ودمشق 

يرميهم بالّرصاص كي يقمع صوتهم.
لقـــد قام ميرســـو بفعلته وهـــو ُميارس 
حياتـــه الّروتينية، حيـــاة ال تختلف عّما 
يعيشـــه العربي اليوم: ُيراقـــب تقّلبات 
اجلّو وألوان الّســـماء من صحو ومطر، 
ويرصد ســـلوكيات املاّرة في الّشـــوارع 
ومالبسهم. حياة ميرسو تشبه حياة أّي 
عربـــي اليوم، هو ُمحبط مـــن حياته، ويكره 
كّل عربي آخر ”يخرج إلى الّشمس“. كما لو 
أن ألبيـــر كامو كتب قبل ٧٠ عامًا من وصول 
عربـــة الّربيع العربـــي، بورتريه متكامل عن 
”خصـــم العربـــي“، لم يكـــن ميرســـو مجّرد 
شخصية في رواية بل هو كّل شخص يحمل 
حقدًا جتاه العربي الذي يفّكر في اســـتبدال 

الظّل بالّشمس.
إن ميرســـو املُعاصر الـــذي يعيش بيننا 
ويهـــّدد كّل حركة يفّكر فيهـــا العربي 
هو النـــّد احلقيقي، فحاضـــر العربي 
ومســـتقبله ليســـا يتحـــددان ســـوى 
باالعتمـــاد علـــى تصرفـــات وأفـــكار 
ميرســـو املُعاصـــر، هـــذا األخيـــر قد 
يتجســـد في صورة شرطي في ساحة 
عاّمـــة أو مســـؤول في آلـــة الّدولة أو 
ُمســـتبّد يخاف على كرسيه أكثر مما 
يخـــاف علـــى كرامة شـــعبه. املواطن 
العربـــي لم يعد قادرًا على تخّيل قدره 
والّتنبؤ مبستقبله، فهو يعلم أن ميرسو 
يجلس في اجلهـــة املقابلة وُيراقب 

تصرفاته.

ال وقت للرثاء

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر

و



الثقافي

] الجديد: في كتابك ”خرافة التقدم والتأخر“ ثمة 
نقطة محورية تســــــعى إلثباتها مفادها أن ما حققته 
الحضارة الغربية من منجزات علمية وتكنولوجية ال 
ــــــي تقدمها بالضرورة وتخلف من ســــــواها، وأن  يعن
ثمة مســــــائل متعددة يمكن من خاللها قياس التقدم 
أو التأخر من أهمهــــــا الخصائص الثقافية الوطنية. 
ــــــه الحضارة  ــــــس من اإلجحــــــاف تجريد ما حققت ألي
الغربية من إنجاز أو تقدم إنساني بإرسائها لمبادئ 
العقالنية ونســــــبه فقــــــط للمنجــــــز التكنولوجي فيما 
ــــــك الحضارة منجزات أوســــــع في اإلطار  حققت تل

اإلنساني األشمل؟

[ جــــالل أمــــني: قـــد يكـــون لديـــك حـــق في 
اعتراضك، ولكني أظن أن افتتان العرب بالغرب 
كان سببه أساًسا تقدمهم التكنولوجي، صحيح 
أن التقدم التكنولوجي في الغرب جاء معه تقدم 
علمـــي وفكري وأخالقي فـــي أحيان كثيرة، لكن 
تقدم الغرب أظنه بدأ أساًســـا بتقدم تكنولوجي 
منذ الثورة الصناعية أواخر القرن الثامن عشر. 
قبل ذلـــك لم تكن الفجوة ما بين العرب والغرب 
كبيرة أو ملحوظة، حتى في عهد محمد علي لم 
يكن واضًحا جًدا أن الغرب متقدم بشـــكل كبير 

عن العرب.
كنت أقرأ في كتاب للمفكر اللبناني شـــكيب 
أرسالن بعنوان ”لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا 
تقدم غيرهـــم؟“ والذي يرّد فيه األمر إلى ضعف 
اإلرادة، فحينمـــا تضعـــف إرادة األمـــة يضعف 
ويتدهـــور كل شـــيء، وهـــو هنـــا ينفـــي أيًضا 
أن يكـــون ســـبب تدهـــور حال العـــرب تخلفهم 
التكنولوجي، فـــاإلرادة العربية أصابها ضعف 

شـــديد في فترة ما، وال تزال ضعيفة حتى اآلن، 
وعندما تضعف اإلرادة ينهار كل شيء.

إذن فاإلرادة لها دور كبير ُيبّين أن استرداد 
التقـــدم أو الحصـــول عليـــه ليس مســـتحيًال. 
المـــرض نفســـي أكثر منـــه مـــادي، صحيح أن 
التقـــدم التكنولوجي أدى إلى تقدم في مســـائل 
أخـــرى كثيرة لكـــن التقدم التكنولوجي نفســـه 
يعتمد على أشياء نفسية أعتقد يمكن الحصول 
عليهـــا. هنـــاك مفكـــرون أكثـــر ميًال لـــرد حالة 
اإلخفاق إلى خلل فـــي التكوين العربي، ولكني 
ال أعتقـــد بصحـــة هـــذا الزعم خصوًصـــا وأن 
العـــرب كانوا في وقت ما أعظـــم أمة في العالم 
وبالتالي ال يوجد شـــيء في العقلية أو النفسية 
العربيـــة تمنعهم من الخروج مما هم فيه، طبعا 
يبـــدو اآلن أنهـــم مليئون باألمـــراض لكن ليس 
من الصعب عالجهـــا. وال يمكن الجزم بما يقال 
مـــن أن العقليـــة العربية أكثر ميـــًال بطبيعتها 
للفكر الغيبي والخرافـــي؛ فأوروبا في العصور 
الوسطى وحتى القرن الثامن عشر كان يسيطر 
عليها التفكير الغيبي، التفكير غير العلمي كان 
موجوًدا في الغـــرب إذن وليس صفة في العقل 
العربي، مع ذلك عرف الغربيون كيف يتخلصون 
منه. يمكنني التأكيد على أن التخلف االقتصادي 
تحديًدا يجلب كل األشـــياء السيئة ومنها حتى 
ضعـــف اإلرادة وبالتالي نقطة البداية في رأيي 

تكون بحدوث إصالح اقتصادي.

ــــــد: تقــــــول إن البداية تكــــــون بإصالح  ] الجدي
ــــــك ”خرافة التقدم  اقتصادي رغم مــــــا قلته في كتاب
ــــــة متخلفة  والتأخــــــر“ مــــــن أن االنتقــــــال مــــــن مرحل
ــــــى مرحلة متقدمــــــة اقتصادًيا ال تعني  اقتصادًيا إل
بالضرورة االنتقال من حالة ثقافية متدنية إلى حالة 

ثقافية أرقى.

[ جــــالل أمني: ال أذكر أنـــي قلت هذا، أعتقد 
دوًمـــا بـــأن التغيـــر االقتصادي مهم جـــًدا. من 
الجائز أن يكون ما قصدته أن المســـألة تحتاج 
بعـــض الوقت، فليس كل تقـــدم اقتصادي يكون 
معـــه تقدم فكري ولكنـــي أرى أن كل تقدم فكري 
عـــادة يســـبقه تقدم اقتصـــادي مســـتمر لفترة 

معينة.

النهضـــة األوروبيـــة علـــى ســـبيل المثال، 
هناك خالف مشهور بين المفكرين األوروبيين؛ 
بعضهـــم يرى أن النهضة حدثـــت باالنتقال من 
الكاثولكية إلى البروتســـتانتية، والبعض يرى 
أن التقـــدم االقتصـــادي كان المحرك األول. أرى 
أنه تاريخًيـــا في عصر النهضـــة الذي مرت به 
أوروبـــا من القرن 15 إلى القرن 18 ظهر مفكرون 
دعوا إلى تغيير النظرة إلى اإلنســـان باعتباره 
غيـــر مســـلوب اإلرادة عكس ما كان ســـائًدا في 
العصور الوســـطى. وأنا أكثر ميًال العتبار هذه 
األفـــكار نتيجة لنمـــو التجارة في تلـــك الفترة، 
ومع نمّوها بدأ التغير في نظرة اإلنسان لنفسه 
وبـــدأت الغيبيـــة تضعـــف، ألن التجـــارة ُتبين 
قدرات اإلنسان في إحداث التغيير وإمكانية أن 
يكون هو المســـيطر علـــى مصيره ومن هنا بدأ 
عصـــر النهضة الذي أدى إلى الثورة الصناعية 

وتقدم العلوم والتكنولوجيا إلى آخره.
ورغم توافر المـــوارد االقتصادية في بعض 
الدول العربية كدول الخليج مثًال إال أن ثمة فرًقا 
كبيًرا بين الثروة بدون جهد والثروة التي تأتي 
بعد جهد. التجارة فـــي أوروبا كانت مصحوبة 
بجهد وتضحيات، أما الثروات في الخليج فهي 
منح من الطبيعة لم يبذل فيها جهد وبالتالي ال 

تؤدي لنهضة.
توصيـــف الحالة العربية اآلن ليس ســـهًال. 
في الخمســـينات والســـتينات ُنِقـــل العرب من 
حالـــة الركود الطويل جًدا إلى بداية نهضة. في 
مصـــر األمر كان واضًحا، حينمـــا قامت الثورة 
العســـكرية عـــام 1952 كانـــت مصـــر تعاني من 
تدهور األحوال منذ قرون والطبقة المتوســـطة 
صغيرة جًدا. ما حدث في تلك الفترة من إصالح 
زراعي واتجاه نحو التصنيع ســـاهم في زيادة 
الطبقة المتوســـطة، وهذه الطبقة لها طموحات 
وديناميكية تؤثر في الحياة الثقافية بشكل أكبر 
من الطبقات الدنيا أو العليا. في تلك الفترة كان 
لدينا أمل أن يحدث تقدم في كل الدول العربية، 
ولكن مـــا حدث بعد ذلك خصوًصـــا بعد هزيمة 
1967 تمثـــل فـــي تهاوي الطموحـــات واإلصابة 
بالقنـــوط وفقدان الثقة بالنفـــس، وأظن أن هذه 

الحالة ال زالت مستمرة حتى اآلن.

] الجديد: تحاول من خالل الكتاب ذاته إقصاء 
تهمة تم إثباتها ربما منذ ســــــنوات بعيدة؛ هي مسألة 
التخلف أو التردي الحضاري الذي يقبع فيه العرب 
ومــــــن ثم فإن الخطاب الُمقّدم فــــــي هذا الكتاب وفي 
كتابات أخرى لك منشغل أكثر بالتبرير والنفي بدًال 
من محاولة االنشــــــغال بُســــــبل التقــــــدم.. لَم كل هذا 
ــــــى نفي ما يثبته الواقــــــع بدًال من بحث  اإلصرار عل

ُسبل الخروج منه؟

[ جــــالل أمــــني: أرى أن األمريـــن على نفس 
القـــدر مـــن األهمية، لكـــن إصـــراري على نفي 
التخلف هو محاولـــة أعتقد بأنها مهمة لتجّنب 
ما أطلقت عليه ”الشـــعور بالعار“، ألنه إن كان 
هنـــاك خطأ فينا كعرب لـــن يكون هناك أّي أمل. 
ولألســـف كثير من مصلحينـــا عبر ما يقرب من 
مئتي ســـنة كان لهم رأي سلبي جًدا في العقلية 
العربيـــة مثـــل زكي نجيـــب محمود الـــذي كان 
يحتقـــر العقلية العربية ويســـعى لتمجيد أكثر 
مـــن الـــالزم لكل شـــيء غربي، طه حســـين كان 
أيًضا حريًصا على هـــذا الفكر لكن بدرجة أقل. 
والدي أحمد أمين أظن أنه لم يقع في هذا الخطأ 
وكانت لديه رغبة في الجمع ما بين الحسنيين؛ 
األخـــذ بأســـاليب التقـــدم والتكنولوجيـــا دون 
أن نفقـــد الثقة في التراث، وأنـــا ميال إلى هذا 

الموقف ألن فقد الثقة بالنفس يفسد كل شيء.

ــــــد: لكن زكي نجيب محمود في كتاباته  ] الجدي
ــــــى عن هذا االتجاه وصــــــار أكثر ميًال  األخيرة تخل

للمالءمة التي تتحدث عنها..

[ جــــالل أمني: نعم هـــذا صحيح، لكني أظن 
وقـــد أكون مخطًئـــا أنه لم يكـــن مخلًصا تماًما 
في هـــذا التحول، خصوًصا وأنه بدأ يكتب هذا 
في ســـبعينات القرن العشرين مع صعود التيار 
اإلســـالمي، أما موقفـــه الحقيقي فهـــو تمجيد 
الغرب على حساب الثقة في الحضارة العربية.

] الجديد: هل ثمة اختالف فكري جوهري بينك 
وبين والدك المفكر الراحل أحمد أمين؟

[ جالل أمني: هناك اختالف بســـبب الجيل.

والدي كانـــت معرفته بالتراث أضعاف معرفتي 
بســـبب نمط تعليمه حيث تعلم اإلنكليزية وهو 
كبيـــر، ولم يكن يقرأ كثيـــًرا من الكتب المكتوبة 
باإلنكليزية، أما أنـــا فالعكس؛ معرفتي بالتراث 
ضعيفة وأقرأ أكثر باإلنكليزية. كالنا لديه نقطة 
ضعف. أمـــا نمط التفكير فأعتبر نفســـي قريًبا 
مـــن طريقة تفكيره لكن الفرق في الدرجة؛ درجة 

المعرفة بالتراث والفكر الغربي.

ــــــص الثقافية الوطنية، التي  ] الجديد: الخصائ
ــــــى الحفاظ عليها من محــــــاوالت اإلقصاء أو  ُتلح عل
ــــــي أوضحت أنها عانت من سلســــــلة  ــــــب والت التغري
ــــــى أيدي االســــــتعمار ثم  ــــــة مــــــن اإلهانات عل متتالي
سياســــــات االنفتاح االقتصــــــادي وغيره. ما األهمية 
ــــــة التي تتحقق جراء الحفــــــاظ على أصول  المحوري
ثقافة جرت إهانتها، كما أوضحت أنت، وتشــــــويهها 
ــــــت إلى وضعها الســــــيء الراهن؟ وكيف  حتى وصل
ــــــك اإللحــــــاح في ضوء مشــــــكالت  تمكــــــن قراءة ذل
االنغالق الهوياتي وفشل الهويات المحلية في إثبات 

قوتها وتأثيرها في مواجهة التغيرات العالمية؟

[ جالل أمني: أظن أن إجابتي ستتلخص في 
كلمة المسيح ”ماذا ينفع اإلنسان إذا ربح العالم 
وخســـر نفســـه؟“. إذا فقدنا الثقـــة بالنفس فال 
أمل. من جهة أخرى ال يوجد أّي ســـبب يجعلنا 
نفقـــد الثقة في التـــراث العربي لهـــذه الدرجة، 
لغتنـــا العربيـــة قويـــة وبديعـــة وقـــادرة على 
اســـتيعاب األفكار القوية والجديدة، واستعادة 
الثقة في التـــراث يمكن أن تنقذنا مما نحن فيه 

اآلن.
في الوقت الراهن يسيطر المستغربون على 
الثقافـــة العربية، هؤالء الذين يقـــّدرون الثقافة 
الغربيـــة بشـــكل زائد عـــن الحد. هـــذا ال ينفي 
أن لدينـــا الكثير مـــن نقاط الضعـــف لكن نقاط 
الضعـــف تلك موجـــودة لدى كل أمـــة، والخطأ 
يكـــون باالعتقاد أن ثقافتك هي الثقافة الوحيدة 
التي تستحق الحفاظ عليها، أو االعتقاد بأنه ال 

بد من تقليد اآلخرين.

ال ينقذ العرب إال استعادة الثقة بالذات

جالل أمين: خرافة التخلف

حوار

جالل أمني: ال يمكن توصيف الحالة العربية بسهولة

يراوح العــــــرب اليوم في حالة من التردي االجتماعي والسياســــــي والثقافي العام في واقع 
تســــــارعت فيه الخضات الكبرى والتحوالت، وعصفت به المفاجآت من كل نوع، إال مفاجأة 
االنتقــــــال الســــــعيد إلى دولة القانون والحقوق المدنية و المؤســــــف أن المراوحة في ســــــوء 
األحوال، بل والنكوص الفكري ظال يتسابقان في مضمار واحد مع أشواق التغيير واللحاق 
بركب المستقبل في تطلعات األجيال الجديدة. وما واجهه العرب من تحديات وجودية خالل 
ــــــة ســــــنة األخيرة، أمًة وثقافًة، وضَعت أســــــئلته مراًرا تحت ”مشــــــرط“ مثقفين ومفكرين  المئ

لتقّصي أبعاده والتعمق في أسبابه.
لم تعد األحوال الســــــيئة في حاجة إلى إثبات بعدما حافــــــظ العرب لعقود على مواقعهم 
الُمتدنية الُمتخلفة عن ركب الحضارة. لكن بحث سبل الفكاك من الوضع الذي عززته عوامل 
ُمعقدة وُمتشــــــابكة جغرافية وسياســــــية وثقافية واقتصادية ال يزال ضرورة ُملّحة لم تنقطع 

الحاجة إليها.
ثمة أطروحات فكرية متعددة ومتباينة تستشــــــرف أفق الحل واالنعتاق من أزمات العرب 
الحضارية التي جعلتهم قابعين في أسفل الركب وممعنين في تخلفهم وترديهم، دون وجود 
ــــــادرة أمل حقيقية ُتمثل طــــــوق النجاة من تلك األزمات المتتالية والُمســــــتفحلة، حلول ربما  ب
اختلفت باختالف فهم وإدراك أسباب المشكلة. وفي كثير من األحيان كانت االستراتيجيات 

المطروحة يجافي بعضها اآلخر، وكل تصور يطرح نفسه باعتباره الخالص األمثل. 
وبينمــــــا تبحث ”الجديد“ في هذا العدد تلك اإلشــــــكالية وتعيد طرح الســــــؤال في قضايا 
الواقــــــع العربي المتردي، كان لهذا الحوار مــــــع المفكر واالقتصادي المصري جالل أمين، 
أهمية خاصة؛ تنبع ربما من كون أطروحاته مغايرة لكل ما سلف من أطروحات في المسألة؛ 
فالمشــــــكل الرئيســــــي المتعلق بالتخلف العربي له منظور مغاير فــــــي رأي المفكر الثمانيني 
ــــــق هدف له األولوية في نظره وهو ”تجنب  ــــــه ربما أخف وطأة وأكثر احتماًال بغية تحقي يجعل
الشعور بالعار“. ال ينكر جالل أمين أن العرب اليوم في أحوال سيئة، لكنه يرفض أن يسمهم 
بالتأخر أو التخلف، فالتقدم والتأخر ليسا سوى خرافة في رأيه خصوًصا مع إصراره على 
أن التقدم التكنولوجي في الغرب ال يعني أنه متقدم بالضرورة. ُيِلح أمين على الفكرة، مرارًا، 
في كتاباته ”نحن فقراء ولكن هذا ال يعني أننا متخلفون. هم متقدمون علينا في التكنولوجيا 
ولكن في الحياة أشياء أخرى غير إنتاج السلع. أما التخلف فهو ليس إال الشعور بالعار“.

ــــــن تتمحور حول رفضه لما أفرزته العولمة مــــــن تقارب بين دول العالم  أفــــــكار جالل أمي
وضياع للهويات والخصوصيات الثقافية، ومن ثم فكثير من أوجه الضعف أو سوء األحوال 
ــــــة يمكن رده إلى تأثيرات خارجية تارة إلى االســــــتعمار وأخــــــرى إلى الغزو الثقافي  العربي
ــــــدول العربية. وانطالقًا من هذا التصور، فإن  وســــــعي الدول الكبرى لفرض هيمنتها على ال
العرب ال يلومون ســــــوى الدول الُمستعِمرة التي أودت باألحوال إلى ما هي عليه اآلن، بعيًدا 

عن أّي إدانة للذات العربية أو تحميلها المسؤولية بأي شكل عما آلت إليه أحوالها!
ولكــــــن أال تضعنا هذه الرؤية في دائرة مفرغة تجعلنا نبحث في ســــــوءات الحضارة بدًال 
من البحث  في ســــــوء أحوالنا، وفي ســــــبل الخروج من مســــــتنقع الجهالة؟ هل بات كثير من 
ــــــًا بداء الغرب، إما فــــــي انبهار مرضّي بمظاهــــــر حضارته، أو في  ــــــن العرب مصاب المثقفي
له المســــــؤولية عن جّل مشــــــاكل مجتمعات الشــــــرق؟ إلى أين يمكن أن  رفض كامل له ُيحمِّ
نصــــــل في نقد الحضارة الغربية، فــــــي وقت تتعاظم فيه أزماتنا ومشــــــكالتنا العويصة، بل 
وانهياراتنا؟ هل األولوية فعًال يجب أن تنصّب على مجابهة المجتمع االســــــتهالكي ورفض 
العولمة ومؤسســــــاتها، بينما المجتمعات العربية ال تزال غير قادرة على بناء المؤسســــــات 

الحديثة والفكاك من سطوة استبداد ديني وآخر سياسي؟
هذه األسئلة وّلدها الحوار مع المفكر المصري الثمانيني جالل أمين وقد رأينا من المهم 
أن نمّكنه من طرح رؤيته الفكرية على طاولة النقاش بالموازاة مع جملة من المقاالت الفكرية 
في ملف حول ”حاضر العرب وســــــؤال المســــــتقبل“. وهو حوار تواصل فيه ”الجديد“ وللعام 
ــــــث حواراتها مع أهل الفكر في جملة من القضايا المتعلقة بالتفكير العربي والخطابات  الثال
الفكرية في عالقتهما بالواقع المتفجر والوقائع المأساوية التي يشهدها العرب في لحظتهم 

قلم التحريرالحاضرة.

رأجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل ر و ر
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هناك مفكرون أكثر ميًال لرد حالة 

اإلخفاق إلى خلل في التكوين العربي، 

ولكني ال أعتقد بصحة هذا الزعم 

خصوصا وأن العرب كانوا في وقت ما 

أعظم أمة في العالم وبالتالي ال يوجد 

شيء في العقلية أو النفسية العربية 

تمنعهم من الخروج مما هم فيه

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



كتبالثقافي

الفلسفة النسقية عند سبينوزا

} تذهب الباحثة المغربية فاطمة حداد الشامخ في كتابها ”الفلسفة النسقّية 
ونسق الفلسفة السياسّية عند ســـبينوزا“ (ترجمة جالل الدين سعيد)، الذي 
صـــدرت طبعته الثانية حديثا عن مؤّسســـة ”مؤمنون بال حدود“ للّدراســـات 

واألبحـــاث، الّرباط-المغرب، وزارة الّشـــؤون 
الثقافّية-معهد تونـــس للّترجمة-تونس، إلى 
أّن حـــدث الفكـــر الذي أنبأ به ســـبينوزا يجد 
عالمة عليه في ما كان قد أّسس من مذهب في 
الّطبيعة اإلنسانّية، من جهة ما هو اإلطار الذي 
تناول فيه سبينوزا ماهية اإلنسان ووجوده، 
ورؤيتـــه للوضع البشـــرّي عموًمـــا، ليس هو 
إطـــار األنثربولوجيا فحســـب، بـــل هو كذلك 
اإلطار السياســـّي. ولم تكتف الباحثة بتلّمس 
مســـارب ظّلت مقفلة إنما حاولت فتح مشارف 
أخـــرى أكثر أهمّية وأصعـــب مناًال يّتضح من 
خاللها أّن سبينوزا يقّدم في ”فلسفة األخالق“ 
على أّنـــه عنصر مـــن عناصرها األساســـّية، 
أنثربولوجيـــا تقـــوم علـــى رؤيـــة ديناميكّية 

لإلنسان بوصفه جهًدا ورغبة.

مشكلة اإلنسان في فكر ألبير كامو

} تحـــاول الكاتبة الســـورية ســـوزان عبداللـــه إدريس، في كتابها ”مشـــكلة 
اإلنســـان في فكـــر ألبير كامو“، الصـــادر حديثا عن الهيئة العامة الســـورية 
للكتاب، مقاربة بين الفترة الزمنية التي عاشها األديب والفيلسوف الفرنسي 

كامـــو خـــالل الحربيـــن العالميتيـــن األولى 
والثانيـــة، وظهور وانحســـار تيـــارات فكرية 
سياســـية، وبين أثر كل ذلك على نفسه القلقة 

المتمردة.
وقســـمت إدريس كتابها إلى ثالثة فصول 
أكدت فيها أن أزمة اإلنسان األوروبي في القرن 
العشـــرين تركت أثرا عظيما على الفلسفة في 
أوروبا، وانعكس ذلك على كامو فأظهر التزامه 
بقضايا اإلنســـان انطالقا مـــن تجربته الحية 
ومعايشته لظروف بائسة، وشعوره بالظلم 
وبالمشكالت الكبرى التي يعانيها اإلنسان 
فـــي القرن العشـــرين. وتوضـــح الكاتبة 
مفهوم العبث لدى كامو باعتباره شّكل 
محورا في فلسفته؛ مبينة أن العبث نشأ 

من الحياة التي عاشها.

المحاورة الفصلية الفلسفية

} يتضمن كتاب ”المحاورة الفصلية الفلسفية“ للباحث ومدرس الفلسفة المغربي 
محمـــد الشـــبة  تجارب من نماذج فصلية حّية وفعلية تعمـــد أن ينقلها إلى القراء، 
وخصوصًا مّدرسي الفلسفة، لعلهم يجدون فيها جزءا من المعاناة التي يعيشونها 

مـــع تدريس الفلســـفة، ذلك أن التحـــّدي األكبر الذي 
يواجه الفلســـفة هو تدريســـها. ولعّل من شـــأن تلك 
التجـــارب، التي نقلها بكثير من الصدق والعشـــق، 
أن تشـــكل بالنســـبة إلى مـــّدرس الفلســـفة أرضية 
خصبة الســـتلهام الكثير من الطرائق أو األســـاليب 

الديداكتيكية (فن التعليم).
يؤكـــد مؤلـــف الكتـــاب، الصادر عن منشـــورات 
ضفـــاف واالختـــالف، ودار كلمة للنشـــر والتوزيع، 
ودار األمان في المغرب، ”إذا كان الهدف األساســـي 
مـــن اللقـــاءات أو الندوات أو الّدراســـات واألبحاث 
المهتمـــة بديداكتيك تدريس الفلســـفة هو الرفع 
من جودة الممارســـة الفصلية، فإّنه يتعّين أيضًا 
االنطـــالق من هذه األخيرة مـــن أجل اختبار مدى 
نجاعـــة التوصيات أو الُخالصـــات النظرية التي 

تنبثق عنها تلك اللقاءات والّدراسات“.
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ومعا
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} دأبـــت كتابـــات الـــذات أو الواقعـــة على 
دائرتها كرواية الســـيرة الذاتية واليوميات 
وغيرهما أن تفرد الصفحـــات لألنا الجترار 
الـــذات والوقـــوف علـــى ماهية الشـــخصية 
لحظات القوة واالنكســـار الضعف والهوان. 
وفي النهاية لتقول لنا إن هذه الشـــخصيات 
التـــي أخفقـــت هنـــا وهناك ها هـــي صارت 

واحدة من أشهر الذوات.
لعادل أســـعد  كتـــاب ”ألـــوان الطيـــف“ 
الميري، الصادر عن آفاق للنشـــر والتوزيع 
2017، ينـــدرج تحـــت كتابة الـــذات بمعناها 
الواســـع وليس الضيق، حيث حضور الذات 
ال يأتي ُمنفصـــًال عن الوجع العام والكوني. 
فثمة خلخلة لمفهوم الرواية وكذلك السيرة، 
فالنـــص يمكن إدراجـــه إلى كتابـــات مابعد 
الحداثـــة التي لم تعـــد تقنعها الحكاية التي 
ترويهـــا الرواية أو حتى تسلســـل األحداث 
التي تجتّرها الذات في ســـرد مسيرتها بكل 
ما تحمل من نجاحات وإخفاقات. وإنما نحن 
أمام نص شـــذري، مفتت يأخـــذ من الرواية 
بنيتها الشكلية ومن السيرة اجترارها لألنا 

ومن المذكرات تسجليها الدقيق للحوادث.

كسر حدود الجنس

فـــي اإلهـــداء يركز المؤلف علـــى أن هذا 
العمل مذكرات ويعّرفها بأنها ”هي شـــذرات 
من حياتي بين مصر وفرنســـا، الحياة التي 
كان أهـــم مـــا فيها هو عملـــي كتورليدر (أي 
قائد مجموعات ســـياحية) أكثر من عشرين 

عاًما“.
وبقدر ما يعتبر هذا بمثابة مثياق سيري 
بتعبير فيليب لوجـــون لكن لو تأملنا البنية 
الداخليـــة للنص الكتشـــفنا بأنه على قدر ما 
يعمد المؤلف على مســـتوى الشـــكل إضفاء 
صبغـــة المذكرات، حيث البدء بالتواريخ في 
رأس كل وحدة ســـردية، لكـــن هذه الوحدات 
تفتقـــد للتصاعـــد الزمني الذي تقـــوم عليه 
المذكرات. فالكاتب يراوح بين أزمنة سابقة 
وأخرى الحقـــة، ثم يعود إلى زمـــن الكتابة. 
فالنص يبدأ بعام 1960 حيث طفولته المشتتة 
يستمر في المحافظة على التسلسل الزمني 
رغـــم القفـــزات الزمنيـــة حيـــث يعتمد على 
مبدأ االنتقاء واالختيار الســـائد في السيرة 
الذاتية، فيســـرد عن عام 1965، ثم يقفز قفزة 
أبعد يصل بها إلى عام 1980، ثم تأخذ طابع 
التسلســـل 1983 و1984 و1985 و1986 و1988. 

الزمني  التتابع  هذا  وبعد 
وعـــرض األحـــداث التـــي 
مر بها ســـواء فـــي مصر 
أنـــه  إال  فرنســـا  فـــي  أو 
يعـــود في الفصـــل الثالث 
إلـــى عام 1985 فـــي تراجع 
زمني وخـــالل هذه الوحدة 
يحدث اســـتقبال في الزمن 
 2000 ألعـــوام  يعرض  حيث 
التغيـــرات  راصـــًدا  و2002 
التي ســـتحدث. هذا التواتر 
الزمنـــي بيـــن أزمنـــة قديمة 
وقفز إلى أزمنة حديثة يتكرر 
علـــى طـــول النـــص. وهو ما 
يعني خرقا لطبيعة المذكرات 

التي تراعـــى خًطا زمنيـــا متصاعًدا بعكس 
الســـيرة التـــي هي خاضعـــة إلـــى الذاكرة 
والتي هـــي بطبعها قائمة على مبدأ االنتقاء 

واالختيار.
يتطّرق السارد وهو يجتّر ذكرياته أثناء 
عمله كمرشد سياحي بين القاهرة وأوروبا، 

لتفكيك الشخصية المصرية، وإن كان ال يصل 
إلى نتيجة عنها ســـوى اعترافه الصادم بأن 
”المصريين يحيروننـــي دائًما“ فيتوّقف عن 
غياب الحريات ال مستواها السياسي وإنما 
على المســـتوى الشـــخصية، فال يســـتطيع 
ر مـــاذا يريـــد وبمـــن يرتبط  الفـــرد أن ُيقـــرِّ
عارًضا لقصة المرشد أرمانيوس الذي تلقى 
صفعات من أبيـــه بمجرد أنه عرف ميله إلى 
فتـــاة من مذهب آخر. وتكّرر األمر مرة ثانية، 
مذكًرا إياه بأن ثمة عهًدا بينه وبين ابنة عمه 
منذ طفولتهما. األغرب أن الكاتب يقدم بحًثا 
في ســـلبيات اإلدارة المصرية التي لم تكتف 
بأن تكـــون عقاًبا للمصرييـــن، وإنما صورة 
ســـلبية ومطـــاردة الســـائحين القادمين من 
أنحاء العالم لمشـــاهدة آثارهـــا، وما يتلّقاه 
هـــؤالء مـــن إهانـــات ومماطـــالت تدفع بهم 
لتقديم شكاوى ضد الشركات، وهو ما سّبب 
خســـائر فادحة بعض هذه الشـــركات توقف 
بسبب ما التعويضات التي دفعها لألفواج. 
ومن ثم تتحول المذكرات إلى دراسة حالة أو 
أشبه بتقرير مع االحتفاظ باألسلوب األدبي 

والطابع التشويقي في سرد األحداث.
يميـــل الكاتب في كثيـــر من األحداث إلى 
عمل نوع من المقارنة بين الحياة في فرنسا 
وهو شـــاهد عليها، ومثيلتها في مصر التي 
عـــاش فيها فتـــرة ال بأس بها. شـــاهد فيها 
الكثير من االنتكاســـات واألزمات التي ألّمت 
بالمصريين. ويخرج من هذه المقارنات إلى 
تهويـــن ما يراه من مناظر بؤس وشـــقاء في 
مصر، ويتوقف عند انتقاد التدين الشـــكلي، 
ليـــس فقط على مســـتوى المســـلمين ولكن 
أيًضا على مســـتوى المسيحيين ففي إحدى 
الزيارات يصطحبه صديقه كمال أرمانيوس 
إلى الكنســـية وهناك يالحظ أعداد النســـاء 
المتواجـــدات في القداس، ولكن مع األســـف 
ال أحـــد ينصت إلـــى ما يقولـــه الكاهن. كان 
الحضـــور لمجـــرد إثبات االنتماء الشـــكلي 

فقط. ال على سبيل اإليمان الحقيقي.

البوح تطهر

البوح يتأتي لشـــعور قديـــم في طفولته 
وهو في السادســـة من عمره بعد اإلحساس 
بأن هناك من ال يهتم بـــه داخل البيت، فاألم 
تخـــرج، واألب ال يراه لطبيعة عمله كســـائق 
حافالت، هذا اإلحساس الذي كان يوخزه في 
الماضـــي وهو في أمّس الحاجة للبوح وهو 
يتعرض للتحرش دفعه ألن تتعرى ذاته أمام 
مرآتها (الورق) وتبوح بكل ما هو مســـكوت 
عنه. كنوع مـــن التطهر أو الخالص مما هو 
حمل عليهـــا. لكن الكاتب يجعل بطله يصنع 
مـــوازاة فُيعـــرِّي الجميـــع ال ذاته 
فقط. اإلحســـاس باالفتقـــاد جعله 
ألن يجعـــل من ذاته أخرى، فيباعد 
بينهما وكأنهما ذاتان منفصلتان 
ال تنتميـــان إلى بعضهمـــا هكذا 
”الطفل الذي كنته لم يذكر شـــيًئا 
لوالديه ألن الطفل الذي كنته كان 
يحصل على قدر كبير باإلحساس 

اللذة“.
يســـتدعي في سرده طفولته 
بالعائلة،  لإلحســـاس  المفتقدة 
ثم شذرات من دراسته، وحياته 
في فترة الشـــباب، ويرصد لنا 
ويصف  وطبيعته  عمله  ظروف 
لنـــا المخاطـــر التـــي يتعرض 
لهـــا وكذلـــك المضايقات وهي تكشـــف عن 
بيوقراطيـــة النظام اإلداري المصري، والتي 
تصـــل إلى تعنت بعض األجهـــزة المصرية. 
وخالل هـــذه الرحلـــة ينقلنا بعدســـته عبر 
رحلة بالكلمات إلى كافة المواقع الســـياحية 
المصرية مستفيًضا في وصف هذه األماكن 

وعالقة المصريين بالســـياح التي تصل في 
أحـــد أطرافها إلى اعتبارهـــم غنائم من أيام 
الحروب الصليبية وهو ما يكشف عن مشكلة 
ثقافيـــة ُتعاني منها الحيـــاة في مصر. وهو 
ما يعلنه من أن أزمة مصر ليســـت اقتصادية 
بـــل هي ثقافية في المقـــام األول، وأبرز هذه 
األدلة التي يســـوقها وفاة الفتاة زينب على 
يد والدها وقد شـــك في حملها سفاًحا، وذلك 
لغياب الوعي الثقافـــي. كما يقدم صورة من 
صـــور التربية والتعليم اللتين ينتقدهما في 

فرنسا.
الكتاب أشـــبه بحفريات في عالقة الشرق 
بالغرب وعالقة المسلمين بأصحاب األديان 
األخرى، فيسرد ما رآه من فرحة غامرة وهو 
يجلس علـــى مقهى في األلفـــي أثناء تفجير 
برجـــي التجارة العالمي في ســـبتمبر 2001، 
وكيف ما حدث عكس كراهية الشعب المصري 
ألميركا والتي لم يكـــن يتوقع أن تكون بهذه 
الدرجة. وبالمثـــل عالقة المصريين باليهود 
وخاصـــة بعـــد عـــام 1948 مـــن خـــالل قصة 
ســـمعان الذي التقـــاه في المعبـــد اليهودي 
عند زيارتـــه قبل مغادرة القاهـــرة. وكعادته 
ال يقـــف عنـــد اضطهـــاد اليهود فـــي مصر 
بل يقـــدم الكثير مـــن المرويـــات التي تؤكد 
علـــى اضطهاد اليهود على مســـتوى العالم 
فيســـوق قصة الضابـــط ألفريـــد درايفوس 
الذي اتهم عـــام 1894 بتهريب وثائق حربية 
إلى الجيش األلماني، وعلى الرغم من براءته 
وإدانة ضابط مســـيحي إال أنهم اختاروا أن 
يكـــون كبش الفـــداء يهودًيـــا، وحكمت عليه 
محكمة باألشغال الشـــاقة المؤبدة وبالنفي 
إلـــى جزيرة تابعة لفرنســـا، وهو األمر الذي 

أّجـــج الكاتب أميل زوال فرفـــض هذا االتهام 
وســـعى بقلمـــه للدفاع عن درايفـــوس إال أن 
ذلك لم يعجب األغلبية الفرنســـية، فاندلعت 
احتجاجـــات دمويـــة عنيفـــة بيـــن األغلبية 
الفرنســـية واألقليـــة اليهودية في عشـــرين 
مدينة فرنســـية، ثم تحولت حملة العداء إلى 
زوال نفســـه. وقتل فيها هـــو وزوجته بعد أن 

وضعوا غازات سامة في  مدفأة الشقة.
ال يتوقف عند رصد التغيرات التي حلت 
ببنية الشخصية المصرية وإنما أيًضا يقرن 
هذا بالتغيـــرات الطوبوغرافية لألماكن على 
نحو ما شـــاهده في ميناء دمياط الذي يبعد 
عن شاطئ البحر بعشرات الكيلومترات، على 
الرغـــم من أنـــه كان من قبل أكثـــر أهمية من 
ميناء اإلســـكندرية. وأرجع هـــذا التغير في 
طبيعة الموقع إلى ترسبات طمي النيل التي 
كان يتركهـــا النهر في هذه المنقطة بســـبب 
اشتداد أمواج البحر وضعف انسياب النيل. 
وهو ما توقف تماًما بعد بناء الســـد العالي. 
وبالمثل يستفيض في شرح طبيعة األراضي 
على ضفتي النيـــل أثناء رحالته من القاهرة 
إلى أســـوان، وزيادة خضرة الوادي من جهة 

إلى أخرى.

صراع الهوية

يتساءل بعد قضاء عشرين عاًما في مصر 
”أيهمـــا بلدي، البلد الذي ولـــدت فيه أم البلد 
الذي أمضيت فيه عشـــرين عاما من شـــبابي 
ورجولتي؟“، في إشارة لحالة انقسام الهوية 
التي بدأ يشعر بها. بطله فرانسوا جولدينج 
المولود من أّم فرنســـية وأب إنكليزي يعمل 

ســـائًقا للحافالت الكبيرة. الرواية تكشـــف 
أول ما تكشـــف انقســـامات الهوية الظاهرة 
فـــي اســـم البطل الـــذي يحمل الشـــق األول 
منه اسًما فرنســـًيا والثاني إنكليزيا، وحالة 
االنقســـام التي بدا عليها البطل ال فقط على 
مستوى العائلة التي كانت األم تعمل وتترك 
أخـــاه ذا األربعة أعوام مربوًطـــا بحبل مثل 
الحيوانات فـــي مقعد. ومن ثم افتقد الحنان 
الذي وجده في العجوز الســـتيني الذي كان 
يسكن أمامهم في العمارة. أو حالة االنقسام 
التي بدا عليهـــا البطل بين حبه لمصر التي 
عاش فيها عشـــرين عاًما وشـــهدت رجولته 
وطرًفا من كهولته وبين موطنه فرنســـا التي 
عاد إليها. في لقطـــات دالة ومؤثرة يقدم لنا 
البطل تعرية لهذا الواقع المتناقض ســـواء 
مصر أو فرنســـا علـــى مســـتويات الجنس 

والدين التعليم والعنف والفقر.
كما يعـــرض أيًضا لتوازيات من الصراع 
علـــى الهوية كمـــا عالقة مصـــر بالنوبيين، 
فيشـــير إلى أنه تاريخ من صراع مكتوم بين 
الطرفيـــن؛ فثمة عنصرية من المصريين ضد 
النوبييـــن، وفـــي المقابل ثمة عـــدم والء أو 
حب مـــن النوبييـــن للمصريين، كمـــا ينتقد 
حالـــة الســـلبية فهـــو يقـــول ”ال أهمية ألّي 
ا،  ا، سطحي جّدً شـــيء فكل شيء شـــكلي جّدً
ال عمق له فالمهم لدى المصريين هو الشكل 
والمظهـــر وال أهمية على اإلطالق للحقيقة“. 
وبذلـــك ال نكون أمام عمل روائي بقدر ما هو 
عمل تســـجيلي يجمع بين السيرة والرواية 
والمذكـــرات، يدقق في ســـرد كل ما تقع عليه 
عيناه دون أن يأبه بالمســـلمات أو التقاليد. 

فال غرض سوى التعرية من أجل التقويم.

من القاهرة إلى باريس

{ألوان الطيف} سيرة ومذكرات لعادل أسعد الميري عابرة للمدن والثقافات

القاهرة الكوسموبوليتية في النصف األول من القرن العشرين

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر
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الثقافي

} الجرائـــم التي ترتكبهـــا الدول أو األنظمة 
السياسية تعد أشـــد أنواع العنف الممارس 
على البشر ســـواء كانوا أفرادًا أو جماعات، 
وغالبـــًا مـــا تكـــون هـــذه الجرائـــم منظمـــة 
ومنهجية، وناتجة عن سياســـات دكتاتورّية 
أو اســـتعمارّية بهدف الهيمنة ونشر الرعب، 
وبالرغـــم مـــن أن الكثيـــر من هـــذه الحاالت 
القاتـــل فيها معـــروف من قبـــل اإلعالم ومن 
قبل الكثيرين ممن شـــهدوا مـــا حدث، إال أن 
عملية إثبـــات هذه الجرائـــم قضائيًا تتطلب 
جهـــودًا مختلفة عن تلـــك الصحافّية، بل تقع 
على عاتـــق خبـــراء ومختصين فـــي العلوم 
الجنائيـــة والتوثيق في ســـبيل إدانة القاتل 
ومحاكمته ولو غيابًا، كما تمتلك هذه الجهود 
قيمـــة تأريخّية مرتبطة بتوثيـــق االنتهاكات 

والجرائم المرتكبة بحق اإلنسانّية.

تأسســـت عـــام 2010 منظمـــة ”العمـــارة 
التي اســـتضافتها جامعة غولد  الجنائّيـــة“ 
ســـميث في لندن، وتضم فريقًا من الباحثين 
والخبراء في ســـبيل دراسة وتوثيق وإنتاج 
الحـــرب  جرائـــم  علـــى  القانونيـــة  الدالئـــل 
وتقديمهـــا  اإلنســـان  حقـــوق  وانتهـــاكات 
للمحاكـــم الدولّيـــة، وحاليـــًا يشـــهد متحف 
الفن المعاصر في برشـــلونة معرضًا بعنوان 
”العمارة الجنائّية-نحو جماليات التحقيق“، 
وفيه تســـتعرض المنظمة بالتعاون مع عدد 
مـــن المشـــاركين من فنانيـــن وخبـــراء آلية 
عملها إليجـــاد األدلـــة والبراهين، وتشـــرح 
تقنيات البحث التي تستخدمها معتمدة على 
قضايا من مختلـــف أنحاء العالم وخصوصًا 
أفريقيا والشرق األوسط، ليتداخل الفني مع 
الوثائقـــي والجنائي، ويدخل المشـــاهد في 
رحلـــة  يتلّمس فيها عن قرب حقيقة ما تّدعيه 
وســـائل اإلعالم الرسمّية، ليكون شاهدًا على 
آثار عمليات القتل التي تمارســـها الســـلطة، 
وآليـــات التالعـــب التـــي تمارســـها الخلـــق 
الحقيقة-األكذوبـــة التـــي تصـــف مـــا حدث 
كجزء من البروباغاندا التي تمارسها لتبرئة 

نفسها.
يـــرى القائمون على المعرض أننا نعيش 
فـــي عالم ما بعد الحقيقـــة، فما نؤمن به وما 
نتخذه من قرارات قائم على أساس ممارسات 

الســـلطة فـــي التحكـــم بدفـــق المعلومـــات 
وتقنيـــات عرضهـــا بمـــا يخـــدم مصالحها، 
اصطناعّية لدى الجمهور  خالقة ”الحقيقـــة“ 
بمـــا يبّيض صورتها، وتأتي أهمية المعرض 
كونـــه يســـلط الضوء علـــى جانـــب آخر من 
الحقيقيـــة، تلك التي يتعاون فيهـــا الفنانين 
والناشـــطين وعلماء األدلة  في ســـبيل إعادة 
بناء الحكايات المنسية والمهّمشة التي تدين 
والســـلطات والجرائم التـــي ترتكبها  الدول 
ضـــد اإلنســـانّية، إذ ينطلـــق المعـــرض مما 
التي شهدتها  يسميه بـ“االنعطافة الجنائّية“ 
الثمانينات من القرن العشرين في األرجنتين 
والـــدور الـــذي لعبتـــه العلـــوم الجنائية في 
البحث عـــن مفقـــودي الحرب القـــذرة  التي 
قادتها الحكومة األرجنتينّية العســـكرية ضد 

معارضيها.
يعّرفنـــا المعـــرض على منهجيـــة العمل 
وآلية معالجة األدّلة والتعاون مع المعماريين 
في ســـبيل تحديد شكل الجريمة وكيف نّفذت 
بناء علـــى وقائع علمية وشـــهادات موثوقة، 
إذ نشـــاهد وبأحجـــام كبيـــرة المجّســـمات 
المعماريـــة والتصميـــم ثالثي األبعـــاد، في 
ســـبيل إعادة تكويـــن الحطام وتتبع مســـار 
الشظايا وترتيبها للوصول لألصل، الكتشاف 
مصـــدر القذيفـــة أو الصـــاروخ أو غيرها من 
األســـلحة، إلى جانب تحليل أنواع الرصاص 
والقذائف المستخدمة واالستفادة من الصور 
المتوافرة لما قبل ما بعد الحادث في ســـبيل 
تحديد مصدر النيران أو القذائف واســـتثناء 
تأثيـــر عوامـــل الطبيعـــة والتدخل البشـــرّي 

الالحق.
تستفيد هذه التقنيات أيضًا من الشهادات 
الحيـــة  للناجين ومن تعرضوا لعنف من قبل 
الدولة، إلى جانب االعتماد على بقايا الجثث 
واألجـــزاء البشـــرّية وتحليلهـــا وتحديـــد ما 
تعّرضت له وطبيعته، كما نشـــاهد محاكمات 
مختلفة لمتهمين بجرائم حرب، للتعرف على 
العمليـــة القانونيـــة الالحقة علـــى التحقيق 
الجنائي وآليـــات اإلدانـــة الجنائّية وطبيعة 

الدليل ومدى فعاليته قانونيًا.
نشـــاهد أثناء الجولة في المعرض الكثير 
مـــن النماذج  لالنتهاكات مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم كالكاميرون وفلســـطين وباكســـتان، 
إلـــى جانـــب ســـوريا التـــي  عملـــت منظمة 
العمـــارة الجنائية علـــى التحقيق في جرائم 
النظام الســـورّي، خصوصًا ســـجن صيدنايا 
والممارسات الوحشـــية التي تحصل داخله 
باالســـتناد إلـــى شـــهادات من كانـــوا هناك 
وتقريـــر إيمنســـتي الصـــادر عـــام 2016، إذ 
اســـتخدمت تجـــارب المعتقليـــن الســـابقين 
وطبيعـــة األصـــوات التي كانوا يســـمعونها 
لبناء الســـجن من الداخـــل وتحديد ما يدور 
فيه مـــن أعمال وحشـــية، إذ يحوي المعرض 
عمـــل تجهيز صوتي قام به عـــام 2016 الفنان 
لورنس أبوعدنان، معتمدًا فيه على همســـات 
الســـجناء وكالمهـــم لتحديد أبعاد الســـجن 

وطبيعة التغيرات التي شهدها.

العمـــل الصوتـــي يمتـــد لــــ12 دقيقـــة مـــن 
معتقليـــن  لشـــهادات  الصوتيـــة  التســـجيالت 
ســـابقين راصدًا كيفية كالمهم ونبرهم وارتفاع 
أصواتهم، مشيرًا إلى أن الهمس أصبح أخفض 
بمقدار 4 مرات منذ اندالع الثورة في سوريا عام 
2011، ومقـــدار االنخفـــاض كان 19 ديزبل، وفي 
توصيف العمل نقرأ أن الــــ19 ديزبل المختفية 
هذه هـــي العالمـــة التـــي تحول إثرها ســـجن 
صيدنايا من سجن سياسي إلى معسكر للموت.
بالعـــودة إلى مفهوم ما بعد الحقيقة نرى 
أنفســـنا في المعـــرض أمام دالئـــل وبراهين 

قانونّيـــة عن جرائـــم الحـــرب والجرائم ضد 
اإلنسانية التي ترتكبها الدول ضد شعوبها، 
مع ذلك ال ينفي هذا طرح التساؤالت عن مدى 
مصداقيتهـــا وقدرتهـــا على عكـــس الحقيقة 
كما حدثت، فالتقنيات المســـتخدمة ومناهج 
إثبات الحقيقة أيضا ذات توجهات سياســـية 
وأجنـــدات خفّية، فشـــكل الجريمـــة يجب أن 
يتوافق مع الصيغـــة القانونية الدولّية التي 
ال يتفق عليها الجميع، وآلية تشـــكيل الدليل 
مرتبطـــة بحقيقـــة قانونـــي سياســـّية تخدم 
مصالح محددة، موضوعة من قبل ممارســـي 

هـــذه االنتهاكات أو الداعميـــن لها، فما يتفق 
الجميـــع مثال على أنه مجزرة أو إبادة عرقّية 
وفق القانون الدولي يمتلك خصوصية هائلة، 
تجعـــل عملية اإلثبات صعبة، فاإلشـــكالّية ال 
تكمن فـــي الحقيقة ذاتها، بـــل بآليات بنائها 
التـــي تعيد تكويـــن حكايات خاصـــة بها في 
ســـبيل إثبات وجهة نظر مسبقة، وهنا نقف 
عند الحد الفاصل بين السياســـي والواقعي، 
وبيـــن ما يخـــدم مصالح الســـلطات والدول 
المتنازعة وبين ما يخدم اإلنســـانية وحقوق 

اإلنسان.

معرض فني في برشلونة عن تقنيات التحقيق الجنائي في جرائم الحرب

البحث عن أثر القاتل زوايا الصور

فنون
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القائمون على املعرض يرون أننا 

نعيش في عالم ما بعد الحقيقة، فما 

نؤمن به وما نتخذه من قرارات قائم 

على أساس ممارسات السلطة في 

التحكم بدفق املعلومات وتقنيات 

عرضها بما يخدم مصالحها

} برشــلونة – سلســـلة من عالقـــات الهيمنة 
والقوة المرتبطـــة بالنظام الذكـــوري أزاحت 
”المؤنـــث“ عـــن الصيغـــة الفيزيولوجّية نحو 
صيغـــة جمالّيـــة مصّنعـــة سياســـيًا لخدمة 
رأس المال والمؤسســـة االســـتهالكّية، ليغدو 
التأنيث وســـمًا يمكن التالعب بـــه وتحويره 
بمـــا يخدم من ُيوّظفه ســـواء ضمـــن الخطاب 
الديني أو ضمن االســـتهالك السلعّي أو حتى 
ضمن سياسات السلطة، ليغدو التأنيث نسقًا 
يمكن عبره رصد تاريخ الســـلطة السياســـية 
ممارســـة  وآليـــات  االجتماعيـــة  والعالقـــات 
السيادة على الجسد سواء كان العائدة للمرأة 
وللرجـــل إلى جانب تكريـــس اختالف طبيعّي 

بين أدنى/أنثى وأسمى/ذكر.
يصف القائمون على صالة عرض ”موتو“ 
في برشلونة بأنها فضاء متعدد االستعماالت، 
ال تلتزم بشـــكل واحد أو نوع فنّي محدد، فهي 
تســـتضيف الفنون البصرية والتشكيلّية إلى 
جانب المســـرح والموسيقى وفنون األداء من 
مختلف أنحاء العالم، وحاليًا تشـــهد الصالة 
معرض تصويـــر فوتوغرافّي للفنانة األلمانّية 
جوليا فولكينهاور بعنـــوان ”هوّيات مؤّنثة“، 
وفيـــه تحـــاول فولكينهاور تفكيـــك وضعيات 
األنثـــى المعاصـــرة وصورهـــا ســـواء ضمن 
خطاب الموضة أو الفن أو الجمال االستهالكّي 
معتمدًة على أجســـاد ذكور وإناث، إذ تسائل 
التأنيث بوصفـــه هوّية تفرضها الذكورة على 
الجسد األنثوّي، لتفتضح تقنيات استعراض 

الجســـد األنثوّي وتشـــكيله ذكوريًا عبر خلق 
بارودي مع صور سابقة تستغل جسد األنثى 

بوصفه عالمة تجارّية.
يختلـــف هذا المعرض عـــن أعمال الفنانة 
الســـابقة التـــي فيها نـــرى الصـــور ملتقطة 
ضمـــن فضـــاءات عمومّيـــة تنتمـــي للمدينة 
ككراج أو موقف بـــاص وغيرها، ففي هويات 
مؤنثـــة نشـــاهد فضـــاءات بيضـــاء محايدة، 
وكل صورة تحـــوي أجســـادًا وغرضًا واحدا 
فقـــط كقطعة فاكهة أو جمجمـــة أو رأس دمية 
بالســـتيكّية، وما يجمع بينها هو التشكيالت 
والوضعيات المســـتوحاة مـــن صور مجالت 

األزيـــاء، لكن بعكس ما اعتدناه في هذا النوع 
من الصور ُتجّرد الفنانة األجساد من البهرجة 
االســـتهالكية، لنراها تلبس ما يشـــبه الستر 
الواقيـــة من الرصـــاص أو ملفوفـــة بأكياس 
بالســـتيكّية ممزقة، كما توظف أيضا جســـد 
الرجـــل بوصفـــه تابعـــًا لألنثـــى، أو خاضعًا 
لذات تقنيات األداء التي ُتفرض عليها، ليبدو 
أحيانـــًا ضعيفًا، هزيًال شـــاحبا و بال مالمح 
إثـــر خضوعـــه لمعايير االســـتهالك، وأحيانا 
يتداخـــل الجســـدان إثـــر عمليـــات التعليـــب 
البالســـتيكية التـــي نراهـــا أمامنـــا، لتغـــدو 
الحدود بين الجنسين ضبابية بسبب وضعية 

صالحا  االســـتعراض التي تجعل أي ”جسد“ 
للتبادل.

سلســـلة الصـــور تحـــاول زعزعـــة البنية 
االســـتهالكّية التـــي ُتنمذج جســـد المرأة، إذ 
نرى قطعة لحم تغّطي وجه عارضة في إحدى 
الصـــور، أمـــا الغـــالف البالســـتيكي الملتف 
حول جسدها أشـــبه بتغليف السلع الجاهزة 
لالســـتخدام، جاعـــًال إياهـــا لحمـــًا صالحـــًا 
”لألكل“ عوضًا عن فرد، لنـــرى بعدها إحداهن 
تحمـــل رأس ”مانيكان“ كذلك المســـتخدم في 
محـــالت الثيـــاب، المقاييـــس التـــي يمتلكها 
دقيقـــة وصناعية، فهو واحد من آالف النماذج 
المتطابقـــة وليـــدة اآلالت والماكينـــات، أمـــا 
من تحمل الـــرأس البالســـتيكي فتقف وراءه 
كعارضة أزياء مخفيـــة أجزاء من وجهها، في 
إحالة إلى مقاييس الجمال االســـتهالكّي التي 
تســـعى لخلق التشـــابه التام بين كل اإلناث، 
ليصبحن ذوات مقاييس واحدة، كالمانيكانات، 
ال اختالف بينهن، كلهن رشـــيقات ونحيالت، 
يخضعن لذات األرقام المبرمجة مسبقًا ضمن 

آلة إنتاج المانيكانات.
الّتعرية التي تمارسها الفنانة في أعمالها 
تســـعى لفضـــح األدوار المرســـومة لألنثى، 
كاشـــفة عن المســـارات التي يتحـــرك عبرها 
جســـد المرأة، وهـــذه الخيوط تخلـــق الوهم 
بالحرّية وتكرس التجانس االصطناعّي، فهي 
األنســـاق المصّنعـــة خصيصًا كـــي يتم تلقي 
جســـد األنثى غرائزيـــًا، فالّصور تكشـــف عن 

معالم القضبان التي تأســـر الجسد المؤنث، 
وكيفية تحّركه ضمن الحدود المرســـومة، أما 
األغراض التي تحملها العارضة في كل صورة 
فهي أشـــبه بأيقونة تختزن سلطة مؤسسة أو 

خطابا بأكمله.
الوضعيـــات الصناعّيـــة التـــي ينتقدهـــا 
المعرض تؤثـــر على إدراك األنثى لجســـدها 
وموقفهـــا منه، ففـــي إحدى الصـــور بعنوان 
”صـــورة شـــخصّية عن الخـــوف مـــن التقدم 
بالعمل“ نرى العارضة تخفي وجهها بشعرها 
وتحمـــل جمجمـــًة، وكأن التقـــدم فـــي العمر 
لعنـــة وهاجس دائم، يفقد إثره جســـُد األنثى 
ألقه وقيمتـــه التبادلّية، كونه لـــم يعد يطابق 

المعايير الذكورّية.

*ع.م

معرض فني يزيح جسد األنثى عن مرجعياته التقليدية

هوية أنثوية في عالم من النايلون

جسد املرأة محرك للعالم

عمار المأمون
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فظائع ارتكبتها الدول والتنظيمات املسلحة

تداخل الفني مع الوثائقي والجنائي

التعرية التي تمارسها جوليا 

فولكينهاور في أعمالها تسعى 

لفضح األدوار املرسومة لألنثى، 

كاشفة عن املسارات التي يتحرك 

عبرها جسد املرأة، وهذه الخيوط 

تخلق الوهم بالحرية وتكرس 

التجانس االصطناعي



الثقافي

}  طنجة (المغرب) – منذ ربع قرن والمخرج 
المســـرحي العراقي جواد األســـدي ال يكّل عن 
إعادة إخراج مســـرحية جان جينيه الشهيرة 
”الخادمتـــان“ برؤية جديدة. في كل مرة يكتفي 
بإحساس التعامل مع ممثلتين جديدتين، يثير 
أداؤهما في ذهنه أســـئلة وبحثا ونارا داخلية 
تمنحه إمكانية الذهاب مع النص وفن التمثيل 

إلى مناخات جديدة.
في تجربته اإلخراجية الجديدة للمسرحية 
مع الممثلتيـــن المغربيتين جليلة التلمســـي 
ورجـــاء خرمـــاز التـــي عرضها فـــي مهرجان 
طنجـــة الدولـــي للفنـــون المشـــهدية (28-24 
نوفمبر 2017)، وقبل ذلك في المسرح الوطني 
محمد الخامـــس بالرباط، منتج المســـرحية، 
أحّس األســـدي بأنه كما لـــو كان يخرج النص 
للمرة األولى وذلـــك للجهد المخلص والمثابر 
الذي قام بـــه الفنانون تمثيال وســـينوغرافيا 
وتأليفا موسيقيا وترويجا إعالميا وتنظيما، 
والحضـــور الكثيـــف للمســـرحيين والفنانين 
واإلعالمييـــن المغاربة والتلفزيـــون المغربي 

بمتابعته للتجربة.
يروي العرض قصة خادمتين تتسلالن ليال 
إلى حجرة سيدتهما وتقومان بسرقة مالبسها 
وزينتهـــا وأحذيتها تمهيدا لقتلها تحت ضوء 
القمـــر بغيـــة الحصول علـــى حريتهما، حيث 
تتـــدرب كل واحـــدة منهمـــا على القتـــل عبر 
حوارات متالحقة وســـريعة على صوت مرور 

القطار بالقرب من حجرتهما الواطئة.
ويرّكز العرض على موضوع السيد والعبد 
من خالل تصعيد شعري للجمل الحوارية التي 
ينشـــئها الصراع مرة في تقمص دور السيدة 
وعنجهيتها، ومرة في اللعب على إنكار الذات 
الخادمة عبـــر االمتثال لألوامر بغية الوصول 
إلى تشـــريح نفســـي غاية في الفـــرادة لكرامة 

الذات اإلنسانية.
يتوالى ظهور الخادمتين كلير وســـوالنج 
بثياب السيدة، في لعبة تحدث كل يوم، تنتحل 
فيها كلير دور الســـيدة ربة المنزل، فيما تقوم 
سوالنج بدور الخادمة، وتحاول االثنتان بذلك 

الوصـــول إلى ذروة الغضـــب من أجل التحّلي 
بالقوة لقتل السيدة.

في اللعبة تصعيد متكرر لشـــعور اإلهانة 
والقهر والغضب، تحاول الخادمتان الوصول 
مـــن خالله إلـــى أوج األلم (لكي يكـــون الدافع 
هذا األخيـــر). تبدآن بإعادة واقع يومي يتكرر 
تأمر فيه الســـيدة الخادمتين بتلبية حاجاتها 

ونزواتها.
لكــــّن الدورين ال يلبثان أن يتبّدال، فتتحول 
سوالنج بنفســــها أحيانًا إلى شخص سادي، 
تثور على كلير وتعذبها. ثم تبدأ بشــــّد شــــال 
تضعــــه كليــــر علــــى رقبتهــــا لتخنقهــــا وهي 
تصرخ بها. تفشــــل اللعبــــة إلى حين ”كل يوم 
تلبســــين مالبس السيدة وأنا أحاول أن أصل 
إلى الــــذروة وال أســــتطيع�، تقول ســــوالنج، 
لكنها تعود فتســــتمر حين تبدأ االثنتان بلوم 
بعضهمــــا ”أنــــت الحق عليــــك، دائمــــًا الحق 
عليك“، تنهال كلير على سوالنج، فيما تجيبها 
األخــــرى ”ماذا بــــك ولماذا… (تتابــــع، تصفها 
بالمومس…)، كل مــــرة الحق علّي، وأنت ماذا 

أنت؟“.
سادية-ماسوشــــية،  الخادمتيــــن  عالقــــة 
فهمــــا صديقتان في ألمهما، إال أنهما تفّجران 
أيضا كرههمــــا لحياتهمــــا ”أن نحب بعضنا 
في القــــرف يعني أّال نحــــب بعضنا“، تالحظ 
ســــوالنج، بينما تضيف كليــــر ”أنت أصبحت 
مرآتي البشعة التي تعكس صورتي ورائحتى 
النتنــــة“. لكنهما كل مرة تعــــودان لتتفقا على 
هدف واحد ”سنقتلها“، تردد الخادمتان ”هل 

نحن أمام جدلية الدوبل؟“.
لكن هذا الحزم على القتل يترافق دائما مع 
الخوف، فهما عاجزتان عن الثورة الحقيقية. 
وعندما تســــتعيدان فــــي لعبتهمــــا حياتهما 
اليومية يظهر تصرفهمــــا بدائيا يتوقف على 
مســــتوى التكرار، فالكره والغضب والسخط 
والحــــزن واللــــوم وحتى االنهيــــار تمثل كلها 
جحيم األحاســــيس الذي تشعر به الخادمتان 
يوميًا. أما في غياب الســــيدة فال تسعيان إلى 
التجديد بل تنزلقان في جحيمهما أكثر فأكثر 

دون أّي إبــــداع كمــــا لو أنهما لــــم تتعلما من 
التعبيــــر غير االجترار ولــــم تعرفا من الحرية 
إال العبوديــــة. إنه تماهيهمــــا مع ”معذبتهما“ 

ربة المنزل.
يشــــّبه المخــــرج جــــواد األســــدي هاتين 
الشــــخصيتين بـ“الشعوب والمجتمعات التي 
عندهــــا رضوخ أبدي لحياتها اليومية، وعجز 
حقيقي عن اتخاذ القرار“. فكلير وســــوالنج ال 
تنجحان في قتل الســــيدة، وفــــي ذلك ”تدريب 
ناقص على الحرية“. كما يشّبه سلطة السيدة 
بالســــلطة األبدية التي تبقى متوارثة من األب 

إلى االبن.
إن شــــخصيتي كلير وســــوالنج قد توجد 
بينهمــــا عالقــــة ”مثليــــة“ وصداقة وشــــراكة، 
ويأتي اتحادهما ليضّخم الناحية الماسوشية 
فيهما، ويزيد من مرارة وضع يمكن اختصاره 
بشــــخص يعــــذب نفســــه، ربما بســــبب جهله 

ألســــاليب حياة أخرى. وقد تضــــاف إلى ذلك 
فكرة ضياع الهوية، حيث يصعب التمييز بين 
حدودي ”األنا“ و“اآلخر“، بسبب حجم انتهاك 

الحريات.
أما الســــيدة فتمثل ”التسّلط أو ”التسّيد“ 
وفقًا لجواد األســــدي، فهي ”رأس المال الذي 
يســــتعمل اآلخر، أو القوة التي تسحق اآلخر. 
لكّن الُمشاهد الذي لم يَر بعينه تعامل السيدة 
مع الخادمتين، ينجّر إلى التســــاؤل ”من هي؟ 
هــــل هي فعًال مســــتبّدة وظالمــــة أم أنها فقط 
من نســــج خيــــال إنســــان يختار حلــــم يقظة 

وهلوسات انتقام افتراضي متخيل؟“.
يقول جواد األسدي عن عرض ”الخادمتان“ 
إنــــه ”يقــــوم علــــى لعبــــة التعرية والســــخط 
والنبش عن المسكوت والمؤجل المزمن الذي 
حــــّول األنوثــــة وحياة الخادمتيــــن إلى درجة 
عالية مــــن الهتك اليومي، فهما تســــتخرجان 

من خزانة السيدة مالبســــها وإكسسواراتها 
وعفنها وشــــبهاتها، ويبدآن فــــي لعبة تبادل 
النبش والحفــــر في جوفيهمــــا التّواقين إلى 
إطاحــــة مــــوروث طويل من االنســــحاق تحت 
اســــتبداد وعجرفة الســــيدة التي ال تظهر في 
العــــرض أبــــدا، حيث أنهــــا تتســــاكن معهما 
وتســــلب ملذاتهمــــا. إنها لعبــــة االضمحالل 
والتالشــــي تحت ضربــــات قطار يمــــر يوميا 
ليخترق ويزعزع أرواحهما، أرواحنا في لعبة 

شهية للبحث عن الحرية“.
اختار األســــدي في إخراجه لهذا العرض 
أن يضع نفســــه أمام تحــــدي المزج بين اللغة 
الفصحى واللهجــــة الدارجة المغربية واللغة 
الفرنســــية أيضــــا. وهــــو جزء مــــن الخطاب 
المســــرحي، والجماليــــة العامــــة التي يمتح 
منها األسدي مشــــهدياته ومفردات تصوراته 

البصرية.

قتل في ضوء القمر

مسرح

العرض يناقش عشرات األزمات 

والقضايا اإلنسانية في خمسني 

دقيقة، و{االلتزام} قلص مساحة 

االنطالق الفني

حب تعذيب الذات واآلخر وحب تبادل األدوار

} تسعى تجارب مسرحية جديدة في المشهد 
المصـــري الراهن إلى تجاوز التأثير الجمالي 
المجـــّرد والطـــرح الفنـــي المكتفـــي باإلمتاع 
والتشـــويق معّولة علـــى إمكانية االشـــتباك 
مع أزمات المجتمـــع وقضاياه المصيرية في 
الوقـــت ذاته، ومـــن هذه األعمال المســـرحية 
”ســـيلفي مـــع المـــوت“ الـــذي يحقق نســـبة 
مشاهدة جيدة من خالل عروضه اليومية على 

مسرح ”ميامي“ بوسط القاهرة.
ما ُيحســـب لعرض ”ســـيلفي مع الموت“، 
بـــادئ ذي بـــدء، جرأتـــه فـــي اســـتعادة لون 
مســـرحي غير شـــائع في اآلونة األخيرة، هو 
فن المونودراما المعتمد باألساس على ممثل 
واحـــد. وهنـــا يقع العـــبء األكبر علـــى بطلة 
العرض الفنانة نشوى مصطفى، وهي مؤلفته 
في الوقت نفســـه، فهذا اللـــون الفني يتطلب 

قدرات تعبيرية وحركية واسعة.

وقد راهـــن المخرج محمـــد عالم ومصمم 
اإليقـــاع الحركـــي مناضل عنتر علـــى طاقات 
نشـــوى مصطفى ورصيدها التمثيلي السابق 
المشـــهود له بالتميز، خصوًصا فيما يخص 
األداء الجســـدي وحساســـية انفعاالت الوجه 

والتعبير بغير كالم.
وتحّمس مســـرح الدولة لتقديم العمل من 
خالل فرقة المســـرح الكوميدي التابعة للبيت 
الفنـــي للمســـرح برئاســـة الفنان إســـماعيل 
مختـــار، واكتملت عناصر العمل بموســـيقى 

خالد داغر وديكور أحمد حشيش.

تفاعل مباشر

معـــروف أن المونودرامـــا مـــن أصعـــب 
أنماط الفنون الدرامية التي عرفها المســـرح 
التجريبي المعاصر إذ يتولى شـــخص واحد 

التحـــدث والحـــوار على مـــدار العـــرض كله 
مـــن خالل مشـــهد مطّول، وتعـــود أصول هذا 
اللون الفني إلى المســـرحي األلماني جوهان 
كريستيانابراندز في القرن الثامن عشر، فضًال 

عن الفرنسي جان جاك روسو في ذلك العهد.
األمر الثاني الذي ُيحسب لعرض ”سيلفي 
مع الموت“ هو تفاعله المباشـــر مع الجمهور 
من خالل استشـــفافه أبـــرز القضايا واألزمات 
الملّحـــة التـــي يعانيهـــا اإلنســـان المعاصر، 
ليـــس فقـــط في مصـــر، وإنما فـــي مجتمعات 
عربيـــة عـــدة ودول أخرى تســـودها مناخات 
وأحوال مشـــابهة وتواجههـــا تحديات كبرى 
في مســـيرتها نحو التحرر والتحديث والبناء 
ونبذ الرجعيـــة والقضاء علـــى العنف وقوى 

التكفير واإلرهاب والتخلف.
يمكـــن القـــول ببســـاطة إن أنوار مســـرح 
”ميامـــي“ قد أضيئـــت في األســـاس من خالل 
هذا العرض من أجـــل أن تعلن القوى الناعمة 
أنهـــا ال تـــزال تمـــارس دورهـــا الطليعي في 
التوعية المجتمعية وإزاحة الظالم الكابوسي 
وتقليص األفكار الهدامـــة والتخريبية، وهذا 
في حـــّد ذاتـــه أمر طيـــب، لكن إلـــى أّي مدى 
وازن العرض بين أفـــكاره النهضوية الطنانة 
وجمالياتـــه المســـرحية المرهفـــة؟ هـــذا هو 

السؤال الصعب.
أن يقول  أراد عرض ”ســـيلفي مع الموت“ 
كل شـــيء في خمسين دقيقة هي مدة العرض، 
وأن يلتزم أيًضا بـــكل هدف مجتمعي مطروح 
في الوقت الراهن وكل قيمة إنســـانية مجردة 
منشودة في كل زمان ومكان، فجاءت الصيحة 
عالية ومســـموعة وربما مؤثـــرة، وفي الوقت 
نفســـه قلص هذا االحتشاد الذهني والمعرفي 
والتثقيفي الكبير من مســـاحة االنطالق الفني 
وفـــق ما تقتضيه القماشـــة المســـرحية التي 
هـــي خيوطها اإلدهـــاش واإلمتاع واإلشـــباع 

بالضرورة.
تغـــازل مونودراما ”ســـيلفي مـــع الموت“ 
العقـــل والوجدان من خالل الفكرة األساســـية 
للعرض وهي لقطة بســـيطة وعصرية على ما 
فيها من ُعمق فلسفي. إن الصورة ”السيلفي“ 
هـــي التي يلتقطها اإلنســـان لذاته بالضرورة 
ويكـــون معه أو فـــي الخلفية قرين أو شـــريك 

أحياًنا.
هنا ”السيلفي“ مع الموت على طول الخط 
منـــذ الميالد حتى آخر نفـــس لبطلة العرض، 
والصـــورة ليســـت قاتمة دائًما، فهـــذا الموت 

المالزم لإلنسان ليس الخطر األكبر في حقيقة 
األمـــر، فالحيـــاة المنقوصـــة أو الغائبـــة هي 

الموت الحقيقي.

متعة االكتئاب

بطلة ”سيلفي مع الموت“ امرأة فاتها قطار 
الـــزواج، تحاصرهـــا الضغـــوط واإلحباطات 
وتتكالب عليها اإلخفاقـــات الفردية واألزمات 
المجتمعيـــة العامـــة، فضـــًال عن المشـــكالت 
النوعية المتعلقة بوضعية المرأة البائسة في 
بالدها. ال يتبقى لها من مظاهر الحياة ســـوى 
بما يقودها  متعة واحدة هي ”متعة االكتئاب“ 
إلى االنزواء والتأمل واستدعاء شريط حياتها 

والتفكر في مستقبل مشكوك فيه.
من خالل ما تســـتدعيه بطلـــة العرض من 
أحداث متعددة مرت بها منذ ميالدها يفســـح 
الحكي أو الحوار المونولوجي، الذي تتداخل 
فيه أصوات وشخصيات هامشية غير ظاهرة، 
المجـــال لتنـــاول األزمـــات والقضايـــا اآلنية 
الملحة بالســـخرية أحياًنا وبالنقد وبمحاولة 
تقديـــم حلول لهـــا أو باالكتفـــاء بطرحها بعد 

تعريتها بشكل كامل.
تســـخر بطلـــة ”ســـيلفي مع المـــوت“ من 
النفـــاق المجتمعـــي واالزدواجيـــة، فهي على 
ســـبيل المثـــال تدّخن الســـجائر فـــي الخفاء 
وتدين الفتيـــات الالتي يتعاطينها، كما تدعي 
الزهد في الزواج وهي تتمناه في قرار نفسها. 
وتســـتعرض مـــن خـــالل تجـــارب صديقاتها 
مالمح القهر الذي تعانيه المرأة سواء تزوجت 
”زواج صالونات“ أو ”عن حب“، ففي الحالتين 
تسقط منهارة أو ميتة كضحية لزوج خائن أو 

بسبب القيم الذكورية العنيفة السائدة.
مثـــل هـــذه التجـــارب وغيرهـــا تحكيهـــا 
برشـــاقة،  الوحيـــدة  الراويـــة  وتســـتدعيها 
بالعامية المصريـــة الحديثة التي تجري على 
ألســـنة الشـــباب حالًيا، وفي قوالب كوميدية 
شـــيقة وأداء حركي وجســـدي مقنع وبخلفية 
ديكورية محبوكة ومتســـقة تتســـع لشاشـــة 
إلكترونية كبيـــرة على المســـرح، تظهر فيها 
وجوه شـــخصيات ولقطات كارتون مرحة من 
قبيل ”زواج ســـندريال من األمير ذي الحصان 
األبيض، ثم طالقها وتحّول لون فستانها إلى 

األسود“.
علـــى أن علـــّو نبـــرة العرض فـــي كادرات 
أخـــرى من أجـــل التعبير عـــن قضايا وأزمات 

أضخم يقود الفن إلى دائرة التوعية المباشرة 
التي ال تبّررها إال قســـوة الظـــروف المحيطة 
في طرح  في الوقت الراهن ورغبة ”المثقفين“ 
ا من  ”رســـالة“، ربمـــا لمخاطبة فئات أقـــل حّظً
حيـــث التعليـــم والوعي وهذا منطـــق تجيزه 

الضرورة وال يستسيغه اإلبداع.
الالفت أن تلك الـــكادرات المقّعرة تتحول 
لغـــة الحكـــي أو الحـــوار فيها إلـــى العربية 
الفصحى وكأنما هكذا يجب أن يكون الدرس، 
وتتوالـــى النصائـــح والرســـائل دون فواصل 
زمنيـــة كطلقات الرصاص، من قبيل ”ســـيدي 
الموت، كل عام وأنت وحدك بخير، نحن لسنا 
بخيـــر، ألن الفـــن حـــرام، وألن هنـــاك مكّفرين 
يقتلـــون المصلين فـــي المســـاجد والكنائس 

والمعابد“.
مثـــل هذه ”اإلرشـــادات“ قليلـــة في عرض 
”ســـيلفي مع المـــوت“، وهي فـــي حقيقة األمر 
تبـــدو مقحمـــة خـــارج الســـياق وكان ممكًنا 
ا مثل غيرها من القضايا واألفكار  تمريرها فنّيً
ا  التي يطرحها العمل لو تمت معالجتها درامّيً
ا، لكن ربما بدا الحل الخطابي أســـهل  وحركّيً
لصّناع العرض، أو أنهـــا أضيفت الحًقا، بعد 
حـــادث مقتـــل 305 مـــن المصلين في مســـجد 

الروضة بسيناء في الـ24 من نوفمبر الماضي، 
ولم تكن مدرجة على هذا النحو اإلنشائي عند 

اإلعداد للعمل.
ا بنحو متميز  العرض نفســـه تعامل درامّيً
مـــع قضايـــا وأزمـــات عميقة وكبيـــرة تتعلق 
الروحـــي  والنقـــاء  والتصـــوف  بالتســـامح 
واكتســـاب الحياة معناها الحقيقي من خالل 
الحلـــم والحـــب والحريـــة، ومقاومـــة العنف 
واألفكار المتشـــددة من خالل اإلعمال العقلي 
ونفض الغبـــار عن الثوابـــت الجامدة ليصل 
إلـــى ضرورة تصالح اإلنســـان مـــع ذاته ومع 
الحيـــاة، وأيًضا مع الموت، ذلك لّوثه األدعياء 
مثلما لوثوا كل شـــيء ”أيها الموت، هناك من 

ينتحلون شخصيتك، ويمارسون دورك“.
جهــــًدا  ويبقــــى ”ســــيلفي مــــع المــــوت“ 
الفكــــرة  مســــتوى  علــــى  كبيــــًرا  ا  مســــرحّيً
الملــــكات  حــــرر  والتمثيــــل،  والمونولــــوج 
الحقيقيــــة للفنانــــة نشــــوى مصطفــــى التي 
أعادت اكتشاف ذاتها ككاتبة وممثلة واسعة 
القــــدرات، وأكد العــــرض أن اإلخراج الواعي 
واإليقاعات الحركية المحســــوبة بعناية هي 
بمثابة فضاء ينطلــــق الفنان من خالله نحو 

آفاق لم يرتدها من قبل.

{سيلفي مع الموت} مونودراما االشتباك مع واقع كابوسي

أنوار مسرح ميامي بالقاهرة تتحدى قوى الظالم

جهد مسرحي يحرر امللكات الفنية ملسرحية مبدعة
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جينيه األسدي و{الخادمتان} في طنجة

شريف الشافعي
كاتب من مصر



} صدمتنـــي كثيـــرا الطريقـــة الفظـــة التي 
تعامل بها الممثل حسين فهمي مع المخرج 
الكبير خيري بشارة في حفلي افتتاح وختام 
مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الــــ39 الذي 
اعتذرت عن عدم حضوره واكتفيت بمشاهدة 

الحفلين عبر شاشة التلفزيون.
فـــي الحفل األول ســـخر حســـين فهمي 
وتهّكـــم وهـــو يقف على خشـــبة المســـرح، 
باعتبـــاره رئيســـا للجنة التحكيـــم الدولية، 
على خيري بشـــارة وهو يصعد إلى المنصة 
كأحد أعضـــاء لجنة التحكيم التي يرأســـها 
فهمـــي. والســـبب أن حســـين فهمـــي الذي 
يحرص علـــى إبراز نجوميته واســـتعراض 
أناقته بارتداء البذلة ”اإلســـموكن“ السوداء 
وربطـــة العنـــق ”البابيونيـــة“، ال يعجبه أن 
يظهر خيـــري بشـــارة مرتديـــا مالبس غير 
رســـمية مثلـــه إلى الحفـــل الـــذي يمنح أّي 
أجنبي انطباعا زائفـــا عن مصر، فال الناس 
فـــي مصر يشـــبهون نـــاس المهرجـــان، وال 
المصريون والمصريات يمتلكون أصال مثل 
هذه المالبس بالغة البذخ. ولذلك بدا خيري 
في أنظار فهمي كمـــا لو كان يصفع الجميع 

بهذا الشكل ”االحتجاجي“.
كان يمكـــن أن يمـــّر األمـــر دون أن يلفت 
األنظار لوال أن حســـين فهمـــي انبرى يقول 
إنـــه عندما كان رئيســـا لهـــذا المهرجان لم 
يكن يسمح لخيري بشـــارة بالدخول بسبب 
ملبسه. وقد قابل خيري هذا التهكم المصاغ 
في أســـلوب المداعبـــة الثقيلة بهـــدوء تام. 
ولكن الموقف تكّرر بصورة أسوأ كثيرا أثناء 
حفل الختام عندما صعد خيري بشـــارة إلى 
المنصـــة فبادره حســـين فهمي بأنه ال يجب 
أن يتوقع أن يتجه إليـــه لكي يقّبله كما فعل 
مع الذين ســـبقوه من أعضاء لجنة التحكيم، 
ثم أشار في ســـخرية واضحة إلى أن خيري 

-على األقل- ”يرتدي هذه المرة سترة!“.

لمحت وجـــه خيري بشـــارة وهو يحّدق 
في الممثل الذي توقـــف عن التمثيل بعد أن 
فقد المخرجون اهتمامهم به، ولســـان حاله 
يقول ”أنت تعرف أنني أستطيع أن أرد عليك 
وأحرجك.. لكني لن أفعل ألنني أحترم المقام 

وأحترم الحضور!“.
كان المشهد كله مثيرا للدهشة والعجب، 
فمـــا الـــذي يجعل حســـين فهمـــي وهو في 
الســـابعة والســـبعين، يعتقد أنه مســـموح 
له بهـــذا النوع مـــن المزاح الثقيـــل المهين 
الذي يشـــّذ عن جميع األعراف أمام كاميرات 

التلفزيون وضيوف المهرجان؟

جيل التجديد

خيـــري بشـــارة هـــو أحد أهـــم مخرجي 
الجيل المجدد في الســـينما المصرية الذي 
يطلـــق عليه بعـــض النقاد ”جيـــل الواقعية 
الجديدة“، جنبا إلى جنب مع عاطف الطيب 
ومحمد خان ورأفـــت الميهي وعلي بدرخان 
وداود عبدالســـيد ويســـري نصرالله. وربما 
يكـــون خيري أكثرهـــم جميعـــا جموحا في 
موهبتـــه وجرأته في مجـــال ”التجريب“ من 
داخل األطر الســـينمائية التي تهتم بالحبكة 

والحكاية ذات الدالالت الرمزية.

تخـــّرج خيـــري فـــي معهد الســـينما في 
عام الهزيمة الكبـــرى 1967 ثم ذهب في بعثة 
دراسية إلى بولندا، وهناك تتلمذ على أيدي 
كبار السينمائيين البولنديين وعلى األخص 
المخرج أندريه مونك الذي كان عميدا لمعهد 
لودز السينمائي الشهير حيث درس خيري، 
كما عمل مســـاعدا للمخرج البولندي الكبير 
يرزي كافاليروفيتش. وعاصر خيري بشارة 
عـــددا مـــن أبـــرز الســـينمائيين البولنديين 
مثـــل أندريه فايدا ويرجي سكوليموفســـكي 

وكريشتوف زانوسي وغيرهم.
كان هـــذا عصر ظهور وازدهـــار الموجة 
النقديـــة فـــي ســـينمات أوروبـــا الشـــرقية 
والمجـــر  تشيكوســـلوفاكيا  فـــي  وخاصـــة 
ويوغسالفيا وبولندا. فقد كان السينمائيون 
الشباب يسعون إلى استغالل موسم ”ذوبان 
الجليد“، كما أطلق عليه الكاتب السوفييتي 
إيليـــا أهرنبورغ، إلـــى أقصى مـــداه، وكان 
النقـــد يتخذ أحيانا طابعا مجازيا مســـتترا 
مســـتفيدا من ازدهار حركـــة األدب، وأحيانا 
أخـــرى كان يتخـــذ طابعا مباشـــرا فلم يكن 
كثير من السينمائيين يترددون في المجازفة 
بتوجيه نقد مباشـــر للحزب الشـــيوعي كما 
فعل كارولـــي ماك في المجـــر ويان نيمتش 

وميلوش فورمان في تشيكوسلوفاكيا.
وقع خيـــري في غرام الثقافـــة البولندية 
كما وقع في غرام مونيكا البولندية الحسناء 
ليتزوجها وتنتقل معه إلى مصر حيث عاشا 
في غرفة بشقة والديه في حّي شبرا الشعبي 
وتحّملت هي شـــظف العيش وتقّلبات خيري 
وأهـــواءه، وتمكنت منذ وقت مبكر من إجادة 
اللهجـــة المصرية. وقضى خيـــري بعد ذلك 
ســـنوات في البحث عن شقة الئقة، وتعرض 
لكثيـــر من النصـــب واالحتيـــال وكان المال 
القليـــل ينفد منه ليبدأ البحث من جديد، وله 
فـــي ذلك قصص وحكايات، إلـــى أن وّفق في 
العثور على شـــقة جيدة في حي هادئ لكنه 
اســـتغرق ســـنوات في إعدادها ثم االنتقال 
إليها، لذلك كنت دائما أتندر بالقول إن قصة 
خيري في البحث عن مسكن يجب أن تتحول 
إلى فيلم بعنوان ”مغامرة الرجل والمفتاح!“.

عندمـــا عاد خيـــري بشـــارة كانت مصر 
تشـــهد ازدهارا كبيـــرا في مجال الســـينما 
والثقافـــة الســـينمائية، كنت شـــاهدا عليه 
وأنـــا في مقتبل الشـــباب، ويمكننـــي القول 
إنهـــا ذروة لـــم تعرفها مصـــر، ال من قبل وال 
من بعد. كانت مؤسســـة الســـينما قد بدأت 
فـــي االنفتاح على جيل المخرجين الشـــباب 
من خرجـــي معهد الســـينما، وكانت جماعة 
الســـينما الجديدة قد تكونـــت وانضم إليها 
خيري مع مجموعة كبيرة من أبناء جيله من 
الســـينمائيين والنقاد. وكانـــت الدولة تنظم 
أســـابيع األفـــالم األجنبية لتعـــرض نماذج 
متقدمة من ”السينما األخرى“ الفنية، وكانت 
جمعيـــة الفيلـــم فـــي أوج نشـــاطها، ثم كان 
هناك صرح كبير قد نشـــأ هو ”نادي سينما 
القاهرة“ الذي كان يضم في وقت ما خمســـة 
آالف عضو. وكان العرض الرئيســـي للنادي 
يتم يـــوم األربعاء في دار ســـينما أوبرا في 
قلـــب القاهرة التـــي أصبحت منـــذ أكثر من 

ثالثين عاما مغلقة.

نادي السينما

أمام ســـينما أوبـــرا كنا نلتقـــي بالكثير 
مـــن المثقفين والمفكريـــن مثل محمود أمين 
العالم ولطفي الخولي والشاعر الفلسطيني 
مريد البرغوثـــي والناقد فـــاروق عبدالقادر 
والدكتور لويس عوض، وغيرهم. كان خيري 
بشـــارة يتوّلى تقديم األفالم البولندية التي 
كانت تعرض في نادي السينما، وكان يكتب 
دراسات تفصيلية عنها في نشرة النادي التي 
تعتبر مجلة حقيقية للسينما، وكانت تقع في 
32 صفحـــة مخصصة لتحليل األفالم تحليال 
علميـــا وتاريخيـــا بديعا، وعلـــى صفحاتها 

بـــرز الكثير من النقاد: ســـامي الســـالموني 
وســـمير فريد وفتحي فرج وهاشم النحاس 
وأحمـــد رأفت بهجت، وولد جيل جديد أيضا 
منهم يســـري نصراللـــه ومحمـــد القليوبي 
(اللـــذان اتجها فيما بعد لإلخراج). وكان من 
الكتاب الجدد الذين ظهروا وقتها فايز غالي 
الذي ســـيصبح في ما بعد كاتبا للسيناريو 
ويكتب لخيري بشارة فيلمه الثاني ”العوامة 
(1982) ثـــم فيلـــم ”يوم حلـــو ويوم مر“   “70
(1988). ولكن هناك اتفاق على أن أفضل أفالم 
(1986) عن  خيري هـــو ”الطوق واإلســـورة“ 
رواية يحي الطاهـــر عبدالله فهو تحفة فنية 

حقيقية.
من النقد الســـينمائي انتقـــل خيري إلى 
الســـينما التسجيلية وبدا لســـنوات أنه قد 
كّرس نفســـه لألبـــد مخرجا تســـجيليا مثل 
هاشم النحاس ونبيهة لطفي وفؤاد التهامي. 
وقـــد تعّرفت عليه للمرة األولى عام 1974 بعد 
أن كتبت مقاال عن فيلمه التســـجيلي الشهير 
”صائد الدبابات“. كانت مصر قد عبرت حرب 
أكتوبـــر 1973 وحقق الجيـــش المصري أداء 
مشـــهودا، والتقط خيري بنظرتـــه الخاصة 
الدقيقة شـــخصية جندي مصـــري فالح من 
الشـــرقية يدعـــى محمد عبدالعاطـــي كان قد 
اســـتطاع أن يدمر وحده 23 دبابة إسرائيلية 

وأصبح أسطورة في الصحافة المصرية.

طبيب في األرياف

ال أتذكـــر بالضبـــط أين نشـــر مقالي عن 
ولكنـــي أتذكر أنه  فيلـــم ”صائد الدبابـــات“ 
كان مقاال إيجابيا يشـــيد بالفيلم ومســـتواه 
الفني. وكانت هناك في ذلك الوقت الكثير من 
النشرات السينمائية التي تصدر عن جمعية 
الفيلم أقدم تجمع لهواة الســـينما في مصر، 
والمركـــز الفني للصـــور المرئيـــة في مقره 
الشهير وعروضه األسبوعية، ونادي سينما 
القاهـــرة، إلى جانـــب النشـــرات التي كانت 
تواكب عروض األفالم فـــي المراكز الثقافية 
األجنبيـــة وعلـــى األخص المركز التشـــيكي 
والسوفييتي واأللماني (غوتة) وكان األخير 

وال يزال األكثر نشـــاطا بين المراكز الثقافية 
لبلـــدان أوروبا الغربية. كنـــت وقتها مازلت 
أدرس الطـــب، ولكني كنت أيضا قد أسســـت 
ناديا ســـينمائيا في الكلية عام 1973 كان له 
دور كبير في عرض نماذج بارزة من السينما 
الفنيـــة. وكنت ســـببا في التعـــارف الذي تم 
بين خيـــري وزميلي خليل فاضـــل، فبعد أن 
تخـــرج خليل وذهب للعمل فـــي الريف ذهب 
خيـــري لزيارته وهناك كتب ثـــم صّور فيلمه 

التسجيلي ”طبيب في األرياف“.
امتـــدت صداقتـــي مع خيري بشـــارة من 
1974 حتى اآلن دون أن تشـــوبها شائبة، رغم 
أننـــا لم نلتق منذ ســـنوات فقـــد أصبح هو 
ينتقـــل بيـــن الواليات المتحـــدة، حيث يقيم 
ابنـــه وابنته، ومصـــر حيث أصبـــح يكتفي 
بإخـــراج المسلســـالت التلفزيونية من حين 
إلى آخـــر، بعد أن توقف عـــن إخراج األفالم 
(1994). لكنه  عمليا منذ فيلمه ”إشارة مرور“ 
أقدم على تجربة شـــجاعة عندما أخرج فيلم 
”ليلة القمـــر“ (2010) بالكاميـــرا الرقمية كما 
فعـــل محمد خان في تجربة فيلمه ”كليفتي“، 
وإن كان الفيلم لم يعرض ولم تتح لي فرصة 
مشـــاهدته بكل أســـف. فهل تخّلت السينما 
عـــن خيري رغـــم موهبتـــه الكبيـــرة التي ال 
شـــك فيها، أم تخّلى هو عنها بعد أن ضاقت 
الفرص الحقيقية وخّيم الواقع الخانق على 

كل شيء؟
كان خيـــري كما عرفته جامحا في أفكاره 
رغم هدوئه الظاهري، كما كانت تسيطر عليه 
في فتـــرة ما هواجـــس المـــرض واالهتمام 
الشـــديد بما يحدث داخل جســـم اإلنســـان. 
وأتذكـــر أنه كثيرا مـــا كان يســـتوقفني في 
الطريـــق وأنـــا فـــي طريقـــي إلـــى ”جمعية 
النقاد“ أو إلى الندوة األســـبوعية لـ“جماعة 
الســـينمائيين التســـجيليين“، لكي يسألني 
عما عساه يكون المرض الذي يسبب ألما في 
الجانـــب األيمن من البطـــن مثال، أو الجانب 
األيســـر، وماذ إذا كان يعاني من ألم أحيانا 
فـــي األذن، ومـــا الذي يمكن أن يكون ســـبب 
الصـــداع فـــي مقدمة الرأس. كان مهجوســـا 
بالطب وتفاصيله ويبدو مبهورا وأنا أجاهد 

لتبســـيط الموضوع، ولكّني في قرارة نفسي 
كنـــت أســـتنكر أن يطالبنـــي صديـــق مثقف 
بتشـــخيص حالته ”على الرصيف“. ال أعتقد 
أن خيري عكس هواجســـه المتعلقة بالجسد 
البشري في أفالمه كما فعل بعض المخرجين 

في العالم.
عندما عـــرض فيلم ”الطوق واإلســـورة“ 
بمهرجان لندن جاء خيري بشـــارة وشاركني 
ســـكني المتواضـــع فـــي ذلك الوقـــت. ولكن 
خيـــري لم يكـــن كمـــا يبـــدو للبعـــض لّينا 
وطّيعـــا دائما، بـــل كان جامحـــا ويمكنه أن 
يـــرد ويصفع. وأتذكر أنه في ندوة مناقشـــة 
فيلمه ”إشارة مرور“ بمهرجان القاهرة احتّد 
بشدة على الناقد كمال رمزي وانسحب أمام 

الجميع من الندوة.

حسين فهمي

ال أعـــرف الكثيـــر عـــن حســـين فهمـــي. 
ولم أقابله ســـوى مـــرة واحدة منذ خمســـة 
وعشرين عاما في مصعد أحد الفنادق حيث 
تبادلنـــا التحيـــة وبعض الكلمـــات العابرة. 
مـــن المعروف أنه تخّرج في معهد الســـينما 
قبل خيري بثالث ســـنوات، ثم ذهب ليدرس 
السينما في كاليفورنيا، وعاد ليعمل مدرسا 
في المعهد قبل أن يقترح عليه حســـن اإلمام 
العمـــل كممثل. وبينمـــا كان خيري مهموما 
بالقضيـــة االجتماعية في مصر شـــأن أبناء 
جيلـــه وجيلنا جميعـــا، كان حســـين فهمي 
يعّبر عن أفكار شـــديدة الرجعية، وكان يفخر 
بانتمائه ألسرة إقطاعية تعّرضت للتأميم في 
زمن عبـــد الناصر. وكنـــت أراه دائما ممثال 
ســـطحيا يبدو أداؤه متشـــابها فـــي جميع 
أدواره، أي أنـــه لم يتعلـــم كثيرا رغم ظهوره 

في أكثر من مئة فيلم.
ال شـــك أن خيـــري وفهمـــي علـــى طرفي 
أو  شـــخصيتهما  فـــي  ســـواء  نقيـــض، 
اهتماماتهما السينمائية واإلنسانية، ويكفي 
أن نعرف أنه بينما تزّوج حسين فهمي ست 
مرات، لم يتزوج خيري سوى مونيكا. ولكني 

لست متأكدا من منهما الذي ظلم نفسه!

الثقافي

ذكريات عن زمن المخرج خيري بشارة
من التجربة البولندية إلى نادي السينما و{العوامة 70}

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

خيري بشارة.. ابن جيل االهتمام برصد الواقع

خيري خالل تصوير أحد أفالمه في الشارع

كان خيري كما عرفته جامحا في 

أفكاره رغم هدوئه الظاهري، 

كما كانت تسيطر عليه هواجس 

املرض واالهتمام الشديد بما 

يحدث داخل جسم اإلنسان

{الطوق واإلسورة} أفضل أفالم خيري بشارةخيري ومونيكا.. زواج ممتد
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سياحة

منطقة نيو إنغالند األميركية.. جنة الرياضات الشتوية

عشاق التزلج على املنحدرات يجدون ضالتهم في الشمال الشرقي من الواليات املتحدة

} بوســطن - تعد منطقة نيو إنغالند (شـــمال 
شرق الواليات املتحدة) مبثابة جنة للرياضات 
الشتوية؛ حيث أنها تزخر باملنحدرات املثيرة، 
التـــي تكتســـي بالثلوج فـــي الشـــتاء، وتتيح 
للسياح فرصة االستمتاع بجوالت التزلج على 

اجلليد.
وأوضـــح املتزلج الســـابق ســـيل هانا في 
تقييمه ملنطقـــة نيو إنغالند أنـــه ال يوجد هنا 

جبل أوملبي. 

وقد قام هانـــا بتحويل اجلبـــل الواقع في 
واليـــة نيـــو هامشـــير األميركية خـــالل حقبة 
الستينات من القرن املاضي إلى منطقة للتزلج 

على اجلليد. 
وأكد أن هذه املنطقة حتظى بإعجاب جميع 
أفراد األســـرة، وقد تعني عليـــه القيام بالكثير 
من اإلنشـــاءات في جبل ”لون ماوننت“، والذي 

تغيرت طبيعته مع بناء املصاعد األولى.

وقد مت افتتاح منطقة التزلج في 27 ديسمبر 
1966، وشـــهدت إقبـــال 30 ألـــف ســـائح خالل 
املوســـم األول، ومنـــذ ذلك احلني يتم توســـيع 
املنتجع الســـياحي باســـتمرار، ويشمل حاليا 
12 مصعدا و45 كيلومترا من منحدرات التزلج، 

ويصل أقصى ارتفاع به إلى 930 مترا.
ويشـــتهر اجلبل، الـــذي يقع على مســـافة 
ســـاعتني بالســـيارة شـــمال مدينـــة بوســـطن 
األميركية، اليوم بني عشاق التزلج والرياضات 
الشتوية، وتزخر املنطقة بست حدائق ترفيهية، 
وتســـتمر اجلولة إلى منطقة جاكسون، والتي 
تبعد مســـافة ســـاعة بالســـيارة عن جبل ”لون 
في اجتاه الشـــمال الشـــرقي، ومتتاز  ماوننت“ 
هذه البلدة بالهدوء، وال ترى ساندرا بلورد أّي 
عيب في ذلك؛ حيث ميكن للســـياح هنا فعل ما 
يحلو لهم، وتعمل ساندرا مع زوجها في إدارة 

فندق صغير في البلدة.
ويجـــد عشـــاق الرياضات الشـــتوية، على 
مقربة من منقطة جاكســـون، ملعبا كبيرا يتيح 
للسياح فرصة ممارسة جميع أنواع الرياضات 
الشتوية على اجلليد، ولكن يتعني على اجلميع 
ارتـــداء املالبـــس الثقيلـــة؛ نظـــرا ألن درجات 
احلـــرارة غالبـــا ما تصل إلـــى 20 درجة مئوية 

حتت الصفر.
ويســـلك الســـياح الطريـــق الســـريع 302 
انطالقا من جاكســـون إلى بريتون وودز، التي 
تبعد مســـافة 27 ميال، والتـــي مت فيها اعتماد 

النظـــام النقـــدي الدولي مبا فـــي ذلك صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1944.

ويتـــم الترويـــج لها على صعيد الســـياحة 
العامليـــة من خـــالل امتالكهـــا 56 كيلومترا من 
منحدرات التزلج، وبالتالـــي فإنها تعتبر أكبر 

منتجع تزلج في والية نيو هامشير.
ويقع فنـــدق مونت واشـــنطن هوتيل على 
قمة املرتفعـــات، وبالتالي فإنه يتيح للســـياح 
فرصة االســـتمتاع بإطاللة رائعـــة على املناظر 
الطبيعيـــة اخلالبة. ويرجع تاريخ إنشـــاء هذا 

الفندق اخلشبي إلى أكثر من 100 عام.
وتنطلـــق القطارات من املـــدن الكبرى على 
الساحل إلى ما يعرف باسم ”النطاق الرئاسي“؛ 
نظـــرا ألن كل جبـــل يحمل اســـما من أســـماء 
الرؤســـاء السابقني للواليات املتحدة األميركية 

مثل جيفرسون وأيزنهاور وواشنطن.
ويعتبر جبل واشنطن أكثر املواقع البارزة 
والالفتة لألنظار؛ حيث يصل ارتفاعه إلى 2000 
متر، وبالتالي فإنه يعتبر أعلى جبل في الشمال 
الشرقي للواليات املتحدة األميركية، فضال عن 
أنه تســـوده أســـوأ أحوال جوية؛ نظرا لهبوب 
الريـــاح القوية في كثير من األحيان، وكلما زاد 
ارتفاع اجلبل قّلت أطوال األشـــجار التي تنمو 
عليـــه، وقد مت تســـجيل أقل درجة حـــرارة في 

العالم على هذا اجلبل في إحدى املرات.
يـــحمل الســـياح فـــي منطقـــة ســـتو بوالية 
فيرمونت األميركية، بعض املالمح النمســـاوية 
خالل اجلولة فـــي اجلبل، حيث اســـتقرت فيه 
عائلـــة جورج فـــون تراب قبل احلـــرب العاملية 
الثانية، وقد ســـافرت العائلـــة باعتبارها فرقة 
موسيقية ”ذا تراب فاملي سينغرس“ في أرجاء 

الواليـــات املتحدة األميركيـــة، وبعد ذلك أقامت 
مزرعتهـــا فوق تالل فيرمونت، وقد وقع اختيار 
ماريـــا زوجة جورج تـــراب على هـــذه املنطقة 
نظرا لتشـــابه املناظر الطبيعية بها مع طبيعة 
النمســـا. وتعتبر منطقة ســـتو مقصدا لعشاق 
واحـــد من أجنح األفالم األميركية أال وهو فيلم 

“ ذا ساوند أوف ميوزك“.
وتقـــع قريـــة ســـتو فـــي منطقـــة اجلبـــال 
اخلضراء مبدينة نيو إنغالند، ويبلغ عمر هذه 
القريـــة نحو 200 عام، وتضم احملالت واملقاهي 

التي ميكن للمسافرين االسترخاء فيها.
ويضـــم منتجع ســـتو ماوننت ريـــزورت 64 
كيلومتـــرا من منحـــدرات التزلـــج، ولذلك فإنه 
يعتبر من أشهر منتجعات التزلج في فيرمونت.

ومـــا مييز هـــذه املنحـــدرات احمليطة بهذا 
املنتجع أنها ضيقة ومحاطة باألشجار، وتبزر 
منها بعـــض التضاريس الوعـــرة، وهنا ميكن 
للســـياح التوقـــف قليال واالســـتمتاع باملناظر 

الطبيعية اخلالبة.
وتعتبر هذه املنحـــدرات مبثابة املنحدرات 
التقليدية في نيو إنغالند، والتي يكثر وجودها 
فـــي الكثير مـــن البلـــدات احمليطـــة، وبطبيعة 
احلـــال فـــإن منتجعـــات التزلـــج الواقعـــة في 
الشـــمال الشـــرقي من الواليات املتحدة ليست 
منتجعـــات شاســـعة، على غرار مـــا يوجد في 
منتجع روكـــي ماوننت، إال أنها توفر للســـياح 
فرصـــة التجول في الغابات املكســـّوة باجلليد 
واالنطـــالق بالزالجات على املنحـــدرات؛ حيث 
ميكن قضـــاء عطلة تقليدية في نيو إنغالند من 
خالل إلقـــاء نظرة على الســـاحل والتزلج على 

اجلليد لبضعة أيام.

يفضل العديد من محبي السفر عند التخطيط للقيام برحلة ال سيما في فصل الشتاء التوجه 
إلى أكثر األماكن السياحة توفيرا لفرصة االستمتاع بجوالت التزلج على الجليد، لذلك فإن 

منطقة نيو إنغالند األميركية تعد قبلة عشاق الرياضات الشتوية من مختلف أنحاء العالم.
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منتجعات التزلج في الشمال 

الشرقي من الواليات المتحدة توفر 

للسياح فرصة التجول في الغابات 

المكسوة بالجليد واالنطالق 

بالزالجات على المنحدرات

} كشـــف مضيف الطيران دان آيـــر عن املكان 
األمثل على منت الطائرة الذي يخّول للمســـافر 
احلصـــول على اخلدمة األفضل مـــن قبل طاقم 
املضيفني. وقال دان إن املقاعد األمامية حتظى 
بعناية أكبر من املقاعد اخللفية، ووصف املقعد 
إيه 1 بأفضل مقعد ميكن اختياره في الطائرة. 
وال ينكـــر أن اخلدمـــة فـــي اجلـــزء اخللفي من 

الطائرة ميكن أن تكون جيدة أيضا.

[ أفادت شـــركات طيران أميركية رائدة أنها 
ســـتقوم بتقييد اصطحـــاب احلقائب الذكية 
املـــزودة ببطاريات الليثيـــوم أيون على منت 
طائراتهـــا بدءا من 15 فبرايـــر 2018. وعللت 
ســـبب قيامها بهـــذا اإلجراء بـــأن بطاريات 
الليثيوم أيون قد تتســـبب في نشوب حريق 

على منت الطائرة.
[ كبر ســـكان قريـــة تافي أتومي فـــي فولتا 
الغانية على روايات بشأن صالتهم الروحية 
مع قردة مونا املنتشـــرة في الغابة الشاسعة 
احمليطة بهـــم، وقد جنحوا فـــي حتويل هذا 
االرتبـــاط إلى مصـــدر دخـــل ملنطقتهم التي 
أصبحت موقعا للســـياحة البيئية. وأجنزت 
القريـــة انتقالها إلى الســـياحة البيئية منذ 
1996، إذ بـــات اآلالف من الـــزوار يقصدونها 

سنويا لرؤية هذه القردة.
[ أعلنت شـــركة االحتاد للطيران اإلماراتية 
عـــن إضافة أربـــع رحالت أســـبوعية جديدة 
خلدمـــة وجهـــة أبوظبي-ماليـــه التي تالقي 
رواجا كبيرا، ليرتفع بذلك عدد الرحالت إلى 
املالديف من سبعة إلى 11 رحلة في األسبوع 

اعتبارا من شهر يونيو من العام املقبل. 

} أورد موقـــع بيبـــي ســـنتر اإللكترونـــي 5 
خطـــوات لرحلـــة أكثر أمنـــا بالقطـــار للمرأة 
احلامل، تتمثل في نصحها باحلرص على أخذ 
كل مـــا حتتاج إليه من أمتعـــة وأدوية مضادة 
للغثيـــان مـــع جتنب حمـــل احلقائـــب الثقيلة 
بنفســـها، وضـــرورة اصطحاب طعـــام خاص 
وبعض الوســـائد املريحة الســـتخدامها وقت 

الضرورة ال سيما إذا طال جلوسها.

} أوضـــح توماس لو ســـيوتو، يعمل كموظف 
تفتيش في أحد املطارات األميركية، سبب تأخر 
األمتعـــة داخل املطار بعد وصول املســـافر إلى 
وجهتـــه، قائال إن التأخر في تســـليم احلقائب 
لدى املغادرة من شأنه أن يضمن استالمها في 
وقت مبكر لدى الوصول، مفســـرا أن احلقائب 
التـــي تســـلم أوال فـــي املطار يتـــم وضعها في 

األسفل بينما تبقى املتأخرة في األعلى.

} قالـــت نائب رئيس الرابطـــة األملانية ألطباء 
الشـــركات أنيته فال فاخندورف ”كل شـــخص 
يعمل يجب أن يجد الطريقة األفضل بالنســـبة 
إليه لالسترخاء“. وأكدت أن تأثير العطلة على 
االسترخاء واالبتعاد عن روتني العمل ال يرتبط 
بطول العطلة فحســـب، ولكن بكيفية تنظيمها. 
ولفتت االنتباه إلـــى أن أي رحلة ُمجهدة ميكن 

أن تفسد أي خطة لالسترخاء احلقيقي.

زوم على السياحةاستفسارات سياحية



} يقتصر تطبيق يوتيوب ”كيدز“ على عرض 
المحتويات المناســـبة لألطفـــال فقط، والتي 
تضـــم مقاطع فيديـــو ترفيهية ومسلســـالت 
األطفال ومقاطع فيديـــو تعليمية، ولكن يقوم 

هذا التطبيق بإظهار اإلعالنات.
وعلى الرغم من مواءمة طريقة االستعمال 
لتتناســـب مع األطفـــال يمكن لآلبـــاء تحديد 
بعض قواعد االســـتخدام بحيـــث يمكن مثال 
تحديـــد المـــدة التي يمكـــن فيها اســـتعمال 
التطبيق، باإلضافة إلى إمكانية إيقاف وظيفة 
البحث، وبالتالي يقتصر اختيار األطفال على 

مجموعة معينة من مقاطع الفيديو. 
ويتوفر تطبيق يوتيوب ”كيدز“ للهواتف 
الذكيـــة والكومبيوتـــرات اللوحيـــة المزودة 

بنظام غوغل أندرويد أو أبل ”آي أو إس“.
يذكر أن موقع فيسبوك يسعى الى توفير 

دردشة خاصة باألطفال أيضا.

} أعلنـــت شـــركة سامســـونغ بأنهـــا بـــدأت 
عمليـــة اإلنتـــاج الضخمة ألول ســـعة تخزين 
فالشية eUFS بحجم 512 غيغابايت لألجهزة 
المحمولة، مما يشـــير إلـــى إمكانية حصول 
هواتف فئة غاالكسي القادمة على هذه السعة 

التخزينية الكبيرة.
وتعتمد الذاكرة الجديدة على 8 رقائق من 
نـــوع V-NAND مع رقاقة تحكـــم، وتوفر أداءًا 

متميًزا للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
وتصل سرعة القراءة والكتابة المتتابعة 
إلـــى 800 و255 ميغابايت في الثانية الواحدة 
علـــى التتابع، ما يســـمح بنقـــل مقطع فيديو 
عالـــي الدقة بحجـــم 5 غيغابايـــت إلى قرص 

الحالة الساكنة ”إس إس دي“ خالل 6 ثوان.
وتمنح الذاكرة تجربة اســـتعمال أفضل، 
بتخزيـــن ما يقرب مـــن 130 مقطع فيديو بدقة 

3840×2160 بيكسل.

} كشفت شركتا مايكروسوفت وكوالكوم عن 
أول موديـــالت الكمبيوترات القابلة للتحويل 
والمـــزودة بنظام مايكروســـوفت 10 ومعالج 
الهواتـــف الذكية ومـــودم ”أل تي إي“ مدمج. 
ويمكن للمستخدم استعمال األجهزة الجديدة 
كجهـــاز لوحي أو الب تـــوب، وتمتاز بوظيفة 
االتصال الدائـــم باإلنترنت الجوال والموفرة 
في اســـتهالك الطاقة، ووتروج الشـــركة لهذه 
األجهـــزة الجديـــدة مـــن خالل فترة تشـــغيل 

بطارية تمتد إلى 20 ساعة تقريبا.
ومن ضمـــن الموديالت لفئة الكمبيوترات 
”ألويـــز كونكتـــد“ جهـــاز آســـوس ”نوفاغو“ 
المزود بشاشـــة قيـــاس 13.3 بوصة ومعالج 
ثماني النواة ”ســـناب دراغون 835“، والمزود 
أيضا بلوحة مفاتيـــح قابلة للطي 360 درجة، 
باإلضافة إلى جهـــاز إتش بي ”إنفي إكس 2“ 

المزود بلوحة مفاتيح قابلة للخلع.

} لندن - تذكر التقارير اإلعالمية أن البالغين 
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الوســــائط 
الرقمية يســــتخدمون الهواتف الذكية بنسبة 
51 بالمئة من الوقت مقارنة بنسبة 42 بالمئة 
لالســــتخدام المكتبــــي و7 بالمئــــة لجميــــع 

األجهزة األخرى.
هــــذه اإلحصائيات أصبحــــت واقعا نراه 
كل يــــوم حيث األجهزة النقالــــة في كل مكان 
فــــي أيدي رجال األعمــــال والطالب واألطفال 
والكبار وحتــــى المتقاعديــــن. وقد أصبحت 
الشركات تســــتعمل هذا التطور في الوصول 

إلى المستهلكين عبر األجهزة الذكية.
ووفقا لمنظمة االتصاالت المصرفية فإن 
”العديــــد من البنوك العالميــــة أصبحت تدرك 
أهميــــة الخدمــــات المصرفية عبــــر الهواتف 
الذكيــــة وهــــي بذلــــك توفــــر للعمــــالء فرص 
الوصــــول إلــــى أســــواق جغرافيــــة نائية أو 
بعيــــدة وفي التركيز على األســــواق الجديدة 
واالبتــــكار، وكذلك التغلب علــــى قيود البنية 
التحتية وتحســــين كفاءة وجــــودة الخدمات 

لالحتفاظ بالحصة السوقية“.
ومــــع كل هــــذه الفــــرص تأتــــي المخاطر 
في أشــــكال كثيــــرة بما في ذلــــك البرمجيات 
الخبيثــــة والتطبيقات الضارة وكذلك ضعف 

الحماية أو سرقة األجهزة.
التــــي  الضــــارة  البرامــــج  وأصبحــــت 
تســــتهدف أجهــــزة الهواتف الذكيــــة تهديدا 
حقيقيــــا. ويمكــــن أن تأتي مــــن البرمجيات 
الخبيثــــة والفيروســــات وبرامــــج تروجــــان 

وبرامج التجسس والجذور الخفية.
واكتشــــف علماء بريطانيون وجود عيب 
في التطبيقات المصرفيــــة بالهواتف الذكية 

التي يستخدمها الماليين من العمالء في 
العالــــم، مما يجعل بيانات حســــاباتهم 
المصرفية عرضة لالختراق والقرصنة، 

وفق مــــا ذكرت صحيفــــة ”التلغراف“ 
البريطانية.

وأجــــرى العلمــــاء تحليــــال 
لتطبيقــــات بعــــض البنوك 

البريطانية الشهيرة، 
ووجــــدوا أنه 

ن  مــــكا إل با

اختراقها من قراصنة في اإلنترنت، ال ســــيما 
وهي  إذا ما اســــتخدموا شــــبكة ”واي فاي“ 

ذاتها، التي يستخدمها الهاكرز.
الــــواي فــــاي هــــو كل مــــا يبحــــث عنــــه 
مســــتخدمو الهواتف الذكية،  ويمكن العثور 
عليه فــــي المطاعــــم والمقاهــــي والمطارات 
والعديد مــــن األماكن العامــــة األخرى. ولكن 
عند الوصول إلى خدمة الواي فاي المجانية 
والتــــي فــــي الغالب تكون مفتوحــــة المصدر 
وغيــــر آمنة فقد يتم خداعك مثال عبر إنشــــاء 

نقاط اتصال وهمية من قبل المحتالين.
وقــــال فريــــق مــــن العلمــــاء فــــي جامعة 
برمنغهــــام البريطانيــــة إنهم لــــم يتوصلوا 
حتى اآلن إلى معرفة ما إذا كان االختراق 
ناجما عــــن خلل في تحديث 
تطبيقــــات البنــــوك أم في 
شــــبكة الربط اإللكترونية 

عبرها.
وتمكــــن العمــــالء مــــن 
رصد اختراق عبر استخدام 
الهاكــــرز شــــبكة إنترنت هي 
يســــتخدمها  التــــي  نفســــها 
عمالء البنوك، حيث تمت سرقة 
بيانــــات المســــتخدم، بما في 
ذلــــك اســــمه وكلمــــة المرور 

ورمزه السري.
وأشــــار العلمــــاء إلى أن 
هنــــاك طريقة أخــــرى الختراق 
التطبيقــــات المصرفية وتتمثل 
فــــي الترحيل الســــري للبيانات 
عبر االتصال بين طرفين، وتعرف باســــم 
”هجــــوم غانــــوس“، وتتــــم خاللهــــا أيضا 

السيطرة على بيانات المستخدم.

ورغم أن العديد من المؤسســــات المالية 
تعمــــل علــــى جمــــع بصمــــة الجهــــاز الــــذي 
يســــتخدمه العميل، وهذا ينطوي على جمع 
المعلومات حول الجهاز، والتي يتم تخزينها 
بعــــد ذلك في نظام لتحديــــد العميل الحقيقي 
مــــن المحتال، لكن مع ذلك هناك دائما ثغرات 

يتم استغاللها.
وتعتبــــر شــــبكة الربــــط بيــــن البنــــوك، 
والمعتمدة أصال علــــى اإلنترنت، واحدة من 
أضعف النقاط التي يمكــــن للقراصنة النفاذ 
من خاللهــــا إلى تطبيقات العديد من البنوك. 
كمــــا يعمد قراصنة اإلنترنت إلى آلية ”تصيد 
عبر شبكات اإلنترنت العادية  المستخدمين“ 
والالسلكية في األماكن العامة، التي ال تحظى 

بدرجات أمان عالية.
وقد تســــمح هذه التقنية للمهاجمين من 
االطــــالع على شاشــــة المســــتخدم وتصفح 
التطبيق الذي يكون قيد التشــــغيل، وبالتالي 
الحصول على بياناته المصرفية بكل سهولة.
ويعمــــل باحثــــون مع عــــدد مــــن البنوك 
البريطانيــــة حاليــــا، بالتعــــاون مــــع المركز 
الوطني لألمــــن اإللكتروني، من أجل إصالح 
الثغــــرات فــــي التطبيقــــات المصرفيــــة على 

الهواتف الذكية وتعزيز بنيتها األمنية.
ووجدت دراســــة لشــــركة ”إي بــــي أم“ أن 
58 بالمئــــة من خبراء األمن في المؤسســــات 
الماليــــة صرحوا أنــــه يجب القيــــام بتطوير 
وتحديث االستراتيجية األمنية التي تتبعها 
مؤسســــاتهم فــــي مجــــال التعامــــالت عبــــر 
األجهزة الذكية، حيــــث يجب على المنظمات 
أن تقوم على نحو أفضل بمواءمة إجراءاتها 
األمنيــــة مــــع التحديثــــات التكنولوجية عبر 
تطويــــر برامــــج التحقــــق مــــن البرمجيــــات 

الخبيثة، وذلك ألن امتالك األدوات المناسبة 
لوقــــف التهديدات هو أمر أساســــي لحماية 
المستهلكين والمؤسســــات المالية على حد 

سواء.
وكمثال على ذلك شــــركة ”فيرســــت داتا“ 
وهي واحــــدة من أكبر الشــــركات التي تقوم 
بمعالجة الدفعــــات المالية في العالم وتعمل 
مع حوالي 6 ماليين شــــركة تجارية و4 آالف 
مؤسســــة ماليــــة حــــول العالم، حيــــث تأخذ 
الشركة التحديثات األمنية على محمل الجد 
وتقــــوم دائما بتطبيق آخر مــــا توّصلت إليه 

تقنيات الحماية.
التقدم فــــي تكنولوجيا األجهــــزة الذكية 
يسهل على الناس القيام بالعديد من األشياء، 
حيث يمّكنهــــم من الحصول على المعلومات 
والموارد من أّي مكان وفي أّي وقت ويمّكنهم 
من دفع الفواتير وشــــراء المالبس وتحويل 
األموال من البنوك وســــحبها، والتحدث مع 
العائلــــة واألصدقــــاء والتحقق من وســــائل 

التواصل االجتماعي.
وكمــــا أن التكنولوجيــــا الجديــــدة لديها 
القــــدرة على زيادة اإلنتاجية واألرباح، فإنها 
مع هذه الفوائد تأتي بالمخاطر ولهذا يجب 
على الشــــركات تطويــــر منظومتهــــا األمنية 

بشكل مستمر.

مخاطر الخدمات البنكية عبر الهواتف تفسد عديد المزايا  

تكنولوجيا

خدمات سريعة ومخاطر كثيرة

الخدمــــــات التي تقدمهــــــا الهواتف الذكية 
سريعة وســــــهلة، لكنها ليست دائما آمنة 
خاصــــــة تلك الخدمــــــات المتعلقة بالبنوك 
والمصارف، ألن التطبيقات البنكية تبقى 
دائما عرضة للهاكرز الذين يتربصون بها 
لكســــــب المال، لتبقى الحرب دائمة بينهم 
وبين فرق الحماية األمنية لتلك التطبيقات 

في البنوك.

من البرمجيات الخبيثة والتطبيقات الضارة إلى ضعف الحماية وسرقة األجهزة

العلماء لم يتأكدوا حتى اآلن مما 
إذا كان االختراق ناجما عن خلل في 

تحديث تطبيقات البنوك، أم في 
شبكة الربط اإللكترونية
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} صممت شركة أميركية ناشئة أول سماعة 
مستقلة ال تحتاج لهاتف ذكي تمنح مرتديها 
القدرة على إجراء مكالمات هاتفية وإرســــال 
واستقبال رســــائل واالســــتماع إلى األغاني 
ومراقبة الحالة الصحية، باإلضافة إلى تأدية 
أكثــــر مــــن 1500 مهارة عبر أمازون أليكســــا، 

بواسطة األوامر الصوتية.
المستخدم  وتتيح سماعة ”فينشــــي 2.0“ 
إمكانية ترك الهاتــــف، والقيام بمهمة أخرى 
خالي اليدين دون الحاجة لحمل هاتف ذكي.

وتمنــــح الســــماعة ميــــزة بــــث 42 مليون 
أغنية مباشــــرة إلى أذن المســــتخدم، ويمكن 
التنقل مــــن أغنية إلى أخــــرى أو التحكم في 
مســــتوى الصوت عبر اإليمــــاءات الحركية. 
وترسل الســــماعة التنبيهات الهامة مباشرة 
مــــن الهاتف، بغض النظر عن المســــافة بين 

الهاتف وبين المستخدم.

} ماونتن فيو – أعلنت شركة غوغل أن خدمة 
التصفح اآلمن ستعمل على تحذير المستخدم 
مســــتقبال إذا قام بتثبيت تطبيقات، معروفة 
بأنها تطبيقات تجسس، من متجر تطبيقات 

غوغل بالي أو مواقع الويب.
وأوضحت الشــــركة األميركيــــة أن خدمة 
التصفــــح اآلمــــن ســــيتم إطالقها مــــع بداية  
فبراير 2018 وستعمل في الخلفية باستمرار، 
عنــــد عــــرض تنزيــــل التطبيقات مــــن متجر 
تطبيقات غوغل بــــالي أو مواقع التطبيقات، 
والتي تهدف إلى جمع البيانات الشــــخصية 

الخاصة بالمستخدم دون موافقته.
وإلــــى أن يحيــــن موعــــد إطــــالق خدمــــة 
مكافحــــة  خدمــــة  ســــتظل  اآلمــــن  التصفــــح 
الفيروســــات ”بالي بروتكت“ فعالة، وينصب 
اهتمامهــــا فــــي المقــــام األول علــــى مكافحة 

التطبيقات الضارة.

أخبار تكنولوجيا

} لنــدن - تسعى شركة سامسونغ الستخدام 
أيادي المســـتخدمين كوســـيلة أخرى لألمان 
عبـــر هواتفها المســـتقبلية، فبعد أن وصلت 
الشـــركة إلـــى تكنولوجيا مستشـــعر قراءات 
بصمات اليد، مروًرا بمستشـــعر قارئ قزحية 
العيـــن ”ايريس�  يأتي اآلن مستشـــعر قارئ 

الكف الجديد.
وكشـــف تقرير حديث، نشره موقع ”ديلي 
ميـــل“، أن سامســـونغ حصلـــت علـــى براءة 
اختراع لنظام أمان يستخدم خطوط كف اليد، 
أمام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لحفظ 
أحقيتها في االســـتفادة مـــن الميزة الجديدة 

للتحّقق من هوية المستخدم.
وأوضح التقرير أن مستشعر قارئ الكف، 
ســـوف يأتي بهـــدف توفير الخيار الســـريع 
للوصول إلى كلمات الســـر المنسية بناء على 

طلب من المستخدمين، بمجرد قراءة الكف.
ووصفـــت الشـــركة، عبـــر الوثائـــق التي 
تقدمت بهـــا للحصول على بـــراءة االختراع، 
أن المستشـــعر ســـوف يعمل من خالل وحدة 
تحكم الســـتخراج المعلومات البيومترية من 
قـــارئ الكف، وبنـــاء على مطابقتها بنســـخة 
اْحُتِفَظ بها مسبًقا ســـيكون المستخدم قادرا 
على الحصـــول على كلمات المـــرور التي تم 

إدخالها سابقا.
وبحســـب تقرير آخر، فإن مستشعر قارئ 
الكف الجديد من سامسونغ قد يعمل بواسطة 
تكنولوجيا الواقع االفتراضي، أو بشـــكل من 

أشكالها، معززا كان أو مختلطا.
وذكـــر التقريـــر أن الميـــزة ســـوف تعمل 
بطريقة نســـخ الحـــروف والرموز مـــن كلمة 
المرور التي يســـجلها المســـتخدم على كف 
يده عند أخذ نســـخة احتياطيـــة، ويكون ذلك 
بطريقـــة غيـــر مرئية، ومـــن ثم عند نســـيان 
كلمة المـــرور يقوم المســـتخدم بعرض كفه، 
لتتم مطابقتها مع النســـخة مسبقة التخزين 

بالجهاز، واستخراج كلمة المرور منها.
كما تسعى سامسونغ لحماية خصوصية 
المســـتخدم من خالل مستشـــعر قارئ الكف 
الجديـــد، خاصة مـــن التطبيقـــات والمواقع 
الضارة، التي تســـتغل حفظ كلمـــات المرور 
األجهـــزة  اختـــراق  أجـــل  مـــن  وســـحبها، 

والحسابات الخاصة بالمستخدمين.
ولـــم يحـــدد التقريـــران موعـــد وصـــول 
مستشعر قارئ الكف إلى هواتف سامسونغ، 
أو الهواتـــف التـــي ســـتتمكن مـــن الحصول 
علـــى ميـــزة األمان الجديـــدة، ولكـــن إضافة 
إلـــى ذلـــك يذكـــران أن الميزة هي الخامســـة 
لحماية الخصوصية لـــدى العمالق الكوري، 
بجانب قـــارئ قزحية العيـــن، والتعرف على 
الوجوه، وقـــارئ البصمات، فضال عن النمط 
والرقـــم الســـري االعتيادييـــن فـــي أجهـــزة 

أندرويد.

عالم الهواتف
  براءة اختراع مستشعر 
قارئ الكف لسامسونغ

كمبيوترات متحولة 
باتصال دائم مع اإلنترنت

سماعة مستقلة تؤدي 
وظائف الهاتف الذكي

يوتيوب {كيدز} محتويات 
مناسبة لألطفال

خدمة تحذر مستعملي 
أندرويد من التجسس

ذاكرة سامسونغ الجديدة 
بسعة 512 غيغابايت

يستخدمها الماليين من العمالء في التي
العالــــم، مما يجعل بيانات حســــاباتهم
والقرصنة،  المصرفية عرضة لالختراق

”التلغراف“ مــــا ذكرت صحيفــــة وفق
البريطانية.

وأجــــرى العلمــــاء تحليــــال 
لتطبيقــــات بعــــض البنوك 

البريطانية الشهيرة، 
ووجــــدوا أنه 
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} برليــن – كشــــف فريــــق مــــن الباحثين أن 
الــــزكام ال يمنــــع من ممارســــة الرياضة وأنه 
طالما ال يشــــكو الجسم من اإلنهاك والضعف 
الشــــديدين فإن القيام بجملــــة من التدريبات 
الخفيفــــة يمكن أن يخفف األعراض ويســــّهل 

عملية التعافي.
وأكــــد عالــــم الرياضة األلمانــــي توماس 
هاب أن أعراض نزلة البرد الخفيفة كالرشح 
والزكام ال تعيق عشــــاق الركض عن ممارسة 
رياضتهم المفضلة، شــــريطة أن يمارســــوها 

باعتدال ودون إجهاد للجسم.
وأشــــار توماس هاب، وهــــو من الجامعة 
األلمانيــــة للوقايــــة واإلدارة الصحية بمدينة 
زاربروكيــــن، إلــــى أنــــه على عكــــس االعتقاد 
الســــائد يمكــــن أن تكــــون ممارســــة الركض 
باعتــــدال مفيدة في هــــذه الحالة، إذ يمكن أن 

تخفف من أعراض نزلة البرد البسيطة.
وعن كيفية ممارســــة الرياضة أثناء نزلة 
برد خفيفة، ينصح الخبير األلماني بممارسة 
الركض لمدة عشــــرين إلى ثالثين دقيقة مثًال 
بوتيرة هادئة، ثم الذهاب بعد ذلك لالستمتاع 
بقدر من االســــترخاء في حوض االستحمام، 
مع إضافة بعض من زيت شجر األوكالبتوس 
أو زيــــت العرعر. كما أكد على ضرورة ارتداء 
مالبس تحمي جســــم الرياضي من البرودة، 
ال ســــيما الرأس واليدين، وقال ”ينبغي أثناء 
ممارســــة الركض في الهــــواء الطلق مراعاة 
تزويد الجســــم بقدر كبير من أشعة الشمس، 
حيث ُيسهم ذلك في تحفيز إفراز فيتامين (د) 

وتقوية جهاز المناعة أيضًا“.
وينصح توماس هــــاب أيضا باإلكثار من 

والخضراوات مثل  الفاكهة 
والكرنب  والكّمثرى  التفاح 
خالل الشــــتاء لما تحتويه 
مــــن فيتامينــــات ومعــــادن 
اإلنســــان  لصحــــة  مفيــــدة 

ومقوية لجهاز المناعة.
نزلــــة  كانــــت  إذا  أمــــا 
البــــرد قويــــة، أي اإلصابة 
بــــزكام مصحــــوب بارتفاع 
وتوّرم  الحــــرارة  درجة  في 
وآالم  الليمفاويــــة  العقــــد 

في المفاصــــل، فُيحذر الخبيــــر األلماني من 
ممارســــة الرياضــــة، حيــــث يحتاج الجســــم 
في هــــذا الوقت إلــــى الراحة كي يتســــّنى له 

االستشفاء والتعافي من جديد.
ويحــــذر عالم الرياضــــة األلماني من عدم 
االلتــــزام بذلــــك، قائــــًال إنه ”يمكــــن للمريض 
أن يتعــــرض لخطر تدهور حالتــــه الصحية، 
بــــل وقد يصــــل األمر في أســــوأ األحوال إلى 
اإلصابة بالتهــــاب عضلة القلب“، مؤكدا على 
ضرورة استشــــارة طبيــــب مختص دائمًا في 

حالة اإلصابة بنزلة برد قوية.
وحــــذر إنغــــو فروبوز من مركــــز الصحة 
في المعهــــد الرياضــــي في مدينــــة كولونيا 
األلمانية من أنه إذا كانت هناك أعراض قوية 
للمرض، فيمكن أن تؤدي ممارســــة الرياضة 
إلى أمراض قلبية خطيرة مثل التهاب عضلة 

القلب أو االلتهاب الرئوي.

الرياضات المسموحة

إذا شــــعر المريض بأنه فــــي لياقة جيدة 
وكانت أعراض المرض خفيفة مثل انســــداد 
خفيــــف في األنــــف وهناك اعتــــدال في درجة 
حــــرارة الجســــم، في هذه الحاالت ال تســــبب 
ممارســــة الرياضة أّي مضاعفــــات للمريض، 
على العكس يمكن أن تكــــون مفيدة في حالة 

اإلصابة بنزلة برد طفيفة أو خفيفة.
وســــاعد الركض المعتدل أو المشــــي في 
الهواء الطلق على ترطيب األغشية المخاطية 
بســــبب تدفق الدم. مع ذلــــك ينصح الطبيب 
األلماني فروبوز الرياضيين بالمحاولة بعدم 
ممارسة الرياضة المعتادة وتجنب الرياضة 
القاســــية وتبديلهــــا بالخــــروج إلــــى الهواء 
الطلق ألن ذلك أفضل بكثير من الهواء الجاف 
والحار داخل المنزل. أما إذا كان المرض أو 
نزلــــة البرد في مراحل متقدمــــة فمن األفضل 

إيقاف ممارسة الرياضة. 
ويقــــول الباحثــــون فــــي مجــــال الطــــب 
الرياضي إن المريض الذي يشــــعر بالضعف 
والتعب عليه أخذ قســــط مــــن الراحة، ألن في 

هذا إشارة واضحة بأنه في حالة تعب شديد 
وبحاجة إلى وقــــت للتخلص من البكتيريات 
والجراثيم الدخيلــــة. فالراحة أثناء اإلصابة 
بنزلة برد ضرورية إلعطــــاء الجهاز المناعي 
فرصة مناســــبة ووفيرة للعمل بنشــــاط كاف 

ومحاربة الفيروس واألنفلونزا في الجسم.
وإذا شــــعر المريــــض بتحّســــن واضــــح 
بعــــد مرور حوالي ثالثة أيــــام يمكن أن تعود 
ممارســــة الرياضة بالفائدة علــــى المريض، 
لكــــن هذا ال يعني إجهاد الجســــم. وفي حالة 
اإلصابــــة بالحّمــــى يحجر األطباء ممارســــة 
الرياضــــة تماما، ألن الحّمى 
دليــــل طبــــي علــــى وجــــود 
التهــــاب حــــاد في الجســــم، 
حرارة  درجــــة  ترتفع  لذلــــك 
الجسم بشــــكل غير طبيعي. 
وإجهاد الجســــم فــــي حالة 
الحّمى يعني زيادة وتطوير 
يحاربــــه  الــــذي  االلتهــــاب 
ويمكن  المناعــــي،  الجهــــاز 
أن يــــؤدي ذلك إلى انتشــــار 
إلى  والبكتيريــــا  االلتهــــاب 
أنحاء أخرى من الجســــم وإلى أعضاء أخرى 

مثل عضلة القلب أو الرئة.
ويتوجب على المبتدئين تعويد أجسامهم 
على األعباء غيــــر المألوفة. فكثيرون يبذلون 
جهــــدا أكثر من الالزم ويرغبــــون في تحقيق 
الكثير بســــرعة، وهو مــــا ال ينصح به خبراء 
الرياضــــة إذ يتوجب أن تكون اللياقة البدنية 
للمرء كافية حتى يتمكن من الركض مثال دون 

مخاطر أو مضاعفات.
والشرط األساســــي للركض دون مخاطر 
هو تهيئــــة الجهــــاز الحركي، وهنــــا ينصح 
خبــــراء الرياضة بإجــــراء اختبارين حركيين 
للتأكد من مدى اســــتعداد الجســــم. األول هو 
اختبار االنحنــــاء لألمام الختبار مدى مرونة 
المفاصل واألربطة، أمــــا الثاني فهو اختبار 
القرفصــــة التــــي تظهــــر مــــدى القــــدرة على 

التوازن والتنسيق.
ويشــــدد خبــــراء الرياضة علــــى ضرورة 
أن تكــــون رؤوس أصابــــع القــــدم باالتجــــاه 

الصحيح، والجذع مســــتقيما. فانحناء المرء 
بشــــدة نحو األمام أو الخلف يجهد عضالت 

الجذع.
والختيار الحذاء الرياضي المناسب دور 
مهم أيضا، إذ يساعد على امتصاص الصدمة 
التـــي تصيب القـــدم عند كل خطـــوة، كما أن 
الحـــذاء الرياضي المناســـب لـــه تأثير على 
المعلومات القادمة عبر باطن القدم وعضالته 
إلى الجهاز العصبـــي والعضالت األخرى ما 

يساعد على الركض بشكل متوازن ومريح.
وأثبتت دراسة أخرى أن ممارسة الرياضة 
بشكل خفيف في الواقع تعتبر صحية للجسم 
وتحّســـن مـــن المـــزاج والوضع الجســـدي. 
فالمشـــي لمدة 20 دقيقة فقط قد يســـاعد على 

تخفيف أعراض المرض الموسمي. 
ممتلئـــة  األنفيـــة  الجيـــوب  كانـــت  وإذا 
باإلفرازات المخاطية، فإن المشـــي قد يساعد 
علـــى إزالتهـــا، وذلك مـــع أخذ نفـــس عميق 
لفتح المسالك التنفســـية. وبالطبع إذا شعر 
المتدرب بتوعك عليه التوقف مباشـــرة وأخذ 

قسط من الراحة.
وتظهر العديد من الدراسات أن األشخاص 
الذين يميلون إلى ممارســـة الرياضة بانتظام 
يكون احتمال إصابتهم بالمرض أقل بشـــكل 
عـــام. ويســـاعد الركض الخفيـــف أيضا على 
التخفيـــف مـــن إصابـــات الجيـــوب األنفيـــة 
وعلى األنـــف المتكتل وهو مفيـــد في تحرير 

الضغوطات وآالم العضالت. 
وبالطبـــع ليســـت هنـــاك حاجـــة لركض 
الماراتون والمسافات الطويلة. وهناك جملة 
من الرياضات األخرى المنصوح بممارستها 
عند اإلصابة بنزلة البرد بشـــكل معتدل. ومن 
الحـــاالت التـــي قد تتماشـــى فيهـــا الرياضة 
مـــع األنفلونـــزا دروس الزومبـــا أو الرقص 
الهوائـــي، أو حتـــى الرقص الحـــر في البيت 
مع الموســـيقى، والتي قد تقلل من مستويات 

التوتر. 
ووجدت إحدى الدراســـات أن األشخاص 
الذيـــن اســـتمعوا إلـــى خمســـين دقيقـــة من 
الموســـيقى ورقصوا تمتعوا بمســـتوى عال 
من األجســـام المضادة وانخفاض مســـتوى 

هرمـــون اإلجهاد الكورتيزول مما أعطى دفعة 
هائلـــة للجهـــاز المناعي. ومع ذلـــك، ينبغي 
التذكير بـــأن دروس الرقص التـــي تكون في 
مجموعـــات قد تصيـــب اآلخريـــن بالعدوى، 
ولذلـــك يوصي األطبـــاء بالرقص فـــي البيت 
أمام التلفزيون، وليس مع األشـــخاص الذين 
قد يتعرضون للعدوى. كما أن رياضة التشي 
كونغ ال تشكل خطرا على مريض الزكام. فهذا 
التدريـــب بطيء ويعمل انطالقـــا من التفكير 
العميق، وهو مزيج بين التأمل وفنون الدفاع 
عـــن النفس. وتمرين التشـــي كونغ بطيء بما 
يكفي أليام الزكام أو الرشـــح. وهذه الطريقة 
موجودة منذ آالف الســـنين وكما هو معروف 
فإنها تســـاعد على خفض التوتر وتحســـين 

الدورة الدموية وزيادة مستويات الطاقة. 
وفـــي الطـــب الصينـــي تعتبـــر التشـــي 
كونغ كمســـاعدة فـــي عالج التشـــي أي طاقة 
الجســـم وفًقا للصينيين. ووجدت الدراســـة 
التـــي أجريت فـــي جامعة واليـــة فرجينيا أن 
للسباحين المشتركين أيًضا في التشي كونغ 
هناك احتمال أقّل بنســـبة 70 بالمئة لإلصابة 
بالعـــدوى فـــي المســـالك التنفســـية مقارنة 

بأصدقائهم اآلخرين في المجموعة.
وتعد اليوغا من أكثر الرياضات ســـالمة 
أثناء المرض، فعندما يقوم الجســـم بمحاربة 
العدوى فإنه يطلق هرمونا يدعى الكورتيزول. 
وتشير الدراسات إلى أن التقنيات التي تقوم 
بإزالة اإلجهاد قد تســـاعد على تعزيز الجهاز 
المناعـــي. باإلضافة إلى ذلك يســـاعد الشـــد 
اللطيف علـــى تحرر التوتـــر وآالم العضالت 

المتعلقة بالزكام.

الرياضات الممنوعة

[ رفـــع األثقال: عندما نكـــون مرضى فإن 
عضالتنا ال تعمل بشكل صحيح، وخاصة إذا 
لم ننم جيًدا. ورفع األثقال أثناء المرض يزيد 
من احتمال نشوء إصابات مختلفة وقد يؤدي 
إلى تفاقم األلم في الجيوب األنفية والرأس. 

وهناك متدربون تعودوا على رفع األثقال 
بشكل منتظم وال يرغبون في االنقطاع تماما، 
خالل اإلصابة بالمرض. وبالنسبة إلى هؤالء 
ينصـــح مدربو اللياقة ببقائهـــم داخل البيت 
والعمـــل علـــى تخفيـــض األوزان تدريجيـــا 
والتوقف فور الشـــعور بالتعب أو باشـــتداد 

أعراض نزلة البرد.
مثـــل  تمامـــا  الجماعيـــة:  الرياضـــات   ]
األلعـــاب  صالـــة  فـــي  المعـــدات  اســـتخدام 
الرياضية فإن الرياضات الجماعية تدعو إلى 
االتصال الجســـدي مع األشـــخاص اآلخرين، 
وبالتالي فإنها تؤدي إلى نشـــر الجراثيم وقد 

تسبب العدوى لآلخرين.
[ التمارين المكثفة: أي نشـــاط أو نســـق 
من شـــأنه إجهاد الجسم والتسبب في ارتفاع 
نســـبة تعرقه يفضـــل تفاديه تمامـــا ألن ذلك 
يضاعف الحمل على األعضاء ويصعب عملية 

المقاومة.
[ الركض لمســـافات طويلـــة: يتميز هذا 
النوع من الرياضات بتحدي الجسم للوصول 
به إلى مســـتوى جيد أو مقبول من المقاومة 
والقـــدرة علـــى التحمل والتحكم فـــي الطاقة 

والتنفس، حتى بلوغ خط النهاية. 

كل هـــذه العملية برمتها ال تناســـب غير 
األشـــخاص األصحـــاء وال يمكـــن للمصـــاب 
بالرشح والزكام أن يجازف بممارسة الركض 
تحت أي شـــكل من األشـــكال، لشدة خطورته 

على صحته وقلبه ورئتيه.
[ جميع األنشطة الرياضية التي تقام في 
الطقس البارد: الهواء البارد والجاف قد يحد 
أو يهيج المســـالك التنفســـية، الذي يســـبب 

السعال أو أعراض الربو. 

وتختلـــف اآلراء حول الســـباحة وركوب 
الدراجـــات الهوائية، تماًما مثل المشـــي أو 
الركض، فإن األنشـــطة الرياضيـــة الهوائية 
األخرى قد تســـاعد أيضا على فتح المجاري 
التنفســـية ورفع مســـتويات الطاقة. مع ذلك، 
هـــذه األنشـــطة ليســـت فعالة لكل شـــخص 
اليومـــي  والروتيـــن  باألعـــراض  وتتعلـــق 
للمتـــدرب. فالســـباحة، على ســـبيل المثال، 
قد تكون منعشـــة تفتح المجاري التنفســـية، 
وبالنســـبة إلى األشـــخاص الذيـــن يعانون 
من الحساســـية فإنها تغسل الغبار والمواد 

المثيرة للحساسية األخرى. 
ولكـــن لدى أشـــخاص آخريـــن يكون من 
الصعب عليهم التنفس أثناء السباحة عندما 
يكون األنف مســـدوًدا، أو أنهم قد يعانون من 
محفـــزات الكلور الموجود في المياه. كما أن 
ركوب الدراجات يمكن أن يكون نشاًطا لطيًفا، 
ولكنـــه قد يجفف األنـــف ويزيد من األعراض 

كالثر األنفي وآالم الحلق.

الدواء من أصل الداء

تشير دراسات علمية أجريت في الواليات 
المتحدة األميركية إلى أن التدريبات في فصل 
الشتاء تساعد على التغلب على أمراض فصل 
الشتاء المعروفة مثل األنفلونزا ونزالت البرد 

وغيرها من األمراض. 
وتظهـــر الدراســـة أن األشـــخاص الذين 
يشددون على االستمرار في ممارسة الرياضة 
في فصل الشتاء يســـتطيعون تقليل احتمال 
اإلصابـــة باألمـــراض المعديـــة التي تصيب 
الجهاز التنفسي العلوي بحوالي 20 بالمئة.

تنـــاول  علـــى  التشـــديد  المهـــم  ومـــن   
السكريات (الكربوهيدرات) قبل حوالي ثالث 
ســـاعات من التدريبـــات واالهتمام بأن يكون 
مســـتوى الســـكر في الجسم ســـليما. وقبل 
التدريبات يجب تناول فاكهة مجففة أو وجبة 
خفيفة حتـــى ال يزداد الشـــعور بالجوع بعد 
التدريبـــات. كما أن التعامل مـــع الطعام في 
فصل الشـــتاء يعتبر مشـــكلة، إضافة إلى أن 
الرغبة في الحلويات تزداد والكثير من الناس 
يســـتهلكون الشـــوربات اللذيذة والســـاخنة 
ويتعاملون معها على أنها سوائل دون األخذ 
بعين االعتبار مســـتويات السكر والسعرات 

الحرارية والدهون الموجودة بها. 
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الرياضة ممكنة أثناء نزلة البرد لكن بشروط

لياقة

التمارين الخفيفة تعزز جاهزية المناعة دون إجهاد الجسم

 الركض لمسافات طويلة لألصحاء فقط

ــــــزالت البرد،  ــــــزكام ون ــــــد اإلصابة بال عن
تضعــــــف طاقة الجســــــم ويميل المصاب، 
ــــــذ البداية، إلى تقليل نشــــــاطه وحركته  من
ــــــه، ويعــــــزز خموله  ــــــك حالت فيفاقــــــم بذل
ــــــة ويطيل فترة تعافيه.  األعراض المرضي
ــــــاء أن الخلود لبعض الراحة  ويؤكد األطب
ــــــزكام لكن القيام  شــــــرط مهم لمحاربة ال
ببعــــــض التمارين أو الحركات البســــــيطة 
ــــــة ظهور  ــــــة، ال ســــــيما منذ بداي والمعتدل
ــــــه فعالية أكبر على التصدي  األعراض، ل

للفيروس ولفظه.

التدريبات الخفيفة تخفف األعراض وتسهل تعافي الجسم

أعراض نزلة البرد الخفيفة ال 

تعيق عشاق الركض عن ممارسة 

رياضتهم، شريطة االعتدال 

وعدم إجهاد الجسم

دقيقة من الرقص تزيد مستوى 

األجسام املضادة وتخفض 

هرمون اإلجهاد
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} القاهــرة – تحول الزواج بالنســـبة لبعض 
الشـــباب العرب من اســـتقرار وبناء عائلة إلى 
مشـــروع تجاري يتيح االنتقال من واقع بائس 
إلـــى جنة األحالم، أو تحســـين الوضع المادي 
في بالدهم، من خالل الزواج بمسنات أجنبيات 

يعين تماما بأنها صفقة لتبادل المنفعة.
وتصاعـــدت نســـبة هـــذا الـــزواج خـــالل 
الســـنوات األخيرة وخاصة فـــي دول المغرب 
ومصر، وبينمـــا يدق خبـــراء االجتماع جرس 
اإلنذار من هذه الظاهرة التي بلغت مســـتويات 
خطيـــرة، وتهـــدد بالكثيـــر من المشـــكالت، إال 
أن الحلـــول غائبـــة باســـتمرار في ظـــل  تردي 
األوضاع االقتصادية وإحباط الشباب، وصمت 
الحكومـــات التـــي قللـــت مـــن صـــداع مطالب 

التشغيل والحد من البطالة.

وأوضحـــت إحصائية صـــدرت مؤخرا عن 
مكتـــب زواج األجانب بـــوزارة العدل المصرية 
أن هناك نحـــو 546 حالـــة زواج لمصريين من 
أجنبيات كل شهر، وأغلبهن مسنات، ويتراوح 

متوسط أعمارهن بين 55 و65 عاما.
وتنحصر أغلب جنسيات المسنات في دول 
روســـيا وأوكرانيا وأرمينيـــا وأذربيجان، وال 
تخلو الزيجات من جنسيات أميركية وفرنسية 

وإيطالية.
والالفـــت إلى االنتبـــاه أن طريقتي الزواج 
(الشـــباب من مســـنات أجنبيـــات، والعرب من 
قاصـــرات) دليـــالن دامغان علـــى أن األوضاع 
االقتصاديـــة واالجتماعية تلعـــب دورا مغذيا 
في هذه الزيجات، وإفرازات كالهما تكاد تكون 

واحدة.
وتعد المدن الســـاحلية مناطق ازدهار هذه 
الزيجات مثل الغردقة وشـــرم الشـــيخ ودهب، 
على البحر األحمر، واألقصر وأســـوان بجنوب 
مصر، بحكـــم الطابع الســـياحي لتلـــك المدن 
وإقبـــال األجانـــب عليها، واألمـــر ذاته ينطبق 
على األماكن الســـياحية في تونـــس والجزائر 

والمغرب.

حلم السفر

ويحكي الشـــاب العشـــريني حسام صابر، 
الـــذي كان يعمـــل بائعا متجوال في الشـــوارع 
الســـياحية بشرم الشـــيخ، عن قصة زواجه من 
ســـيدة إيطالية تجاوز عمرها الســـتين، قائال 
”منذ وطأت قدماي أرض شـــرم الشـــيخ وأدرك 
أنني لـــن أتخلص من حالة الفقر، إال عن طريق 
الـــزواج من أجنبية“. وأضـــاف صابر صاحب 
المالمح الشـــرقية، أن خفة ظله وتعلمه بعض 

الكلمـــات اإليطاليـــة واإلنكليزية ســـاعداه في 
جذب ســـيدة إيطالية ليتـــزوج منها عن طريق 
أحـــد المحاميـــن، مؤكدا أن هذه هي الوســـيلة 
الوحيـــدة لينهي حياة الشـــقاء التي تعيشـــها 

أسرته منذ زمن بعيد.
إنه رفض إقامة مشروعات  وقال لـ“العرب“ 
ســـياحية في شـــرم الشـــيخ ألن الســـيدة التي 
تزوجهـــا كانت بالغة الثراء، وكان هدفه محددا 
منـــذ البدايـــة، وهو الســـفر إلى الخـــارج عبر 
البوابـــة اآلمنة وهي الزواج مـــن أجنبية، بدال 
من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، وتعرضه 

للموت في عرض البحر.
وبالفعـــل ســـافر ليعيـــش فـــي إيطاليا مع 
زوجته المســـنة، ويعود لزيارة مصر ســـنويا 
برفقتهـــا، ويصر على التنزه فـــي األماكن التي 
شهدت بدايته وأوقاته العصيبة، وهو مدرك أن 
من عملوا معه مـــن قبل يتمنون الحصول على 

نصف فرصته.
وتتم عادة الزيجات بشكل عرفي عبر مكاتب 
منتشـــرة في المدن الســـياحية لهذا الغرض، 
ويتم توثيقها في الشهر العقاري بوزارة العدل 
المصرية، لتســـهيل إجراءات ســـفر الشاب مع 
الزوجة، والحصول علي التأشيرة من سفارتها 
واإلقامة في بلدها وبدء رحلة جديدة، قد تكون 
خاليـــة من المعاناة المادية، لكن لها ضريبتها 
النفســـية واالجتماعية، ففارق الســـن وانعدام 

المتعة الحقيقية كفيالن بهدم عش الزوجية.
وتتراوح أعمار الشـــباب مـــن العاملين في 
غالبيـــة المدن الســـياحية بيـــن 20 و30 عاما، 
معظمهـــم يعملون في مهن بســـيطة كعمال في 
ملهى ليلي أو حراس أمـــن في الفنادق، وعدد 
كبيـــر منهم حصلـــوا على مؤهـــالت تعليمية 
متوســـطة، وهناك من تزوجوا ولديهم درجات 
علمية رفيعة، لكن اختياراتهم العمرية تكون 

أقـــل نســـبيا؛ فـــي منتصـــف األربعينات 
وبداية الخمسينات من العمر.

وتحـــدث البعـــض عـــن تجربـــة 
زواجهـــم بصراحـــة  لـ“العـــرب“، 

مؤكديـــن أنه يقوم على المنفعة، 
المسنة  الســـيدة  تبحث  حيث 

عـــن شـــاب صغيـــر يقبل 
أن يكـــون زوجـــا لها 

معهـــا  ورفيقـــا 
بأنوثتها  يشعرها 
مقابـــل  الغابـــرة، 
الشـــاب  يفـــوز  أن 
ماديـــة  بمكاســـب 

بالســـفر  مختلفـــة، 
إلى الخـــارج أو اإلقامة في 
مصر والحصول على مبالغ 
ماديـــة كبيرة مـــن زوجته، 
تمكنـــه مـــن التغلـــب على 

شظف العيش.
وقال حاتم علي، شـــاب 
محافظـــة  مـــن  ثالثينـــي 
القاهرة)،  (شـــمال  البحيرة 
حاصل على مؤهل متوسط، 
إنه رفض العمل في الزراعة 
مع والده، وكان حلمه العمل 
بأحـــد فنادق مدينـــة الغردقة 

علـــى البحـــر األحمر، وعن طريـــق أحد أقاربه 
عمل في محل عطور هناك.

كـــم الصعوبات التي  وأوضـــح لـ“العرب“ 
تعـــرض لها بســـبب ضعـــف راتبه الشـــهري 
وإقامته في غرفة واحدة مع أربعة أشـــخاص، 
وكاد ينهي رحلته ويعود إلى مسقط رأسه، لكن 
أحد المحامين عرض عليه الزواج من ســـيدة 
روسية تكبره بثالثين عاما، وبعد أن كان يعمل 
بائعا في متجر بمدينة الغردقة، أصبح يمتلك 
محل عطور، وتعلم اللغة الروسية، وسافر عدة 

مرات إلى روسيا مع زوجته.
وروى الشاب محمد (30 سنة) من محافظة 
قســـنطينة الجزائريـــة أن الكثير من الشـــباب 
الجزائرييـــن الراغبيـــن في الهجـــرة، يلجأون 
إلى التعارف عبر مواقع التواصل االجتماعي 
أو مواقع أخـــرى مخصصة لهذا الغرض على 
اإلنترنت مع أجنبيات، ويهتمون بشكل خاص 
بالمطّلقـــات أو األرامـــل، لســـهولة إقناعهـــن 
مقارنـــة بالشـــابات، وبالتالـــي تـــزداد فرصة 

الزواج والسفر.
وقـــال الشـــاب خريج اللغة الفرنســـية إنه 
أقدم علـــى الزواج من امرأة فرنســـية تبلغ 53 
ســـنة، وســـافر إلى بالدها وهو يزور الجزائر 

كل عام برفقتها.
وكانت قصة الشاب التونسي محمد حديث 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي لشـــهور، حيث 
تقدم محمد البالغ مـــن العمر 32 عاما بالزواج 
من جين البريطانية المطلقة البالغة من العمر 
42 عامـــا ولها 10 أحفاد بعد عالقة حب جمعت 
بينهـــم عبر مواقع التواصل االجتماعي، ولكن 
وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة رفضت إعطاء 
محمد التصريحات الالزمـــة لدخول بريطانيا 
إلتمـــام زواجـــه، فمـــا كان من 
الســـيدة إال الســـفر لتونس 
هناك  قرانها  بعقد  وقامت 
الكثيـــر  تحذيـــرات  رغـــم 
من أنهـــا مـــن الممكن أن 
تتعرض إلى النصب 
واالحتيال، 
واعتنقت 
جين 
الديـــن 

اإلســـالمي وارتدت الحجاب حســـب أقوالها، 
وقامت بنشـــر صور الزفاف عبر حسابها على 

فيسبوك.

زواج المنفعة والمتعة

ال تتوقـــف زيجـــات المنفعـــة والمتعة عند 
الـــزوج والزوجـــة فقـــط، لكـــن مع زيـــادة عدد 
الزيجـــات من مســـنات، ظهرت مهنـــة محامي 
الســـياحية،  المـــدن  فـــي  المقيـــم  األجانـــب 
والمختص فقط في عقود الزواج بين الطرفين 
مقابـــل مبالغ مادية تتراوح مـــا بين 300 و500 

دوالر.
وأرجع ثروت عبدالمجيد، وهو محام يعمل 
بمدينة شرم الشـــيخ المصرية، األمر إلى الفقر 
ومســـتوى المعيشـــة المتدني، وهمـــا من أهم 
العوامـــل التي تجبر الشـــباب على التفكير في 
الـــزواج من مســـنات في مصر مـــن أجل الفوز 
بحيـــاة أفضـــل، مشـــيرا إلـــى أن الكثيـــر من 
المحامين تحولوا إلـــى همزة وصل للباحثات 
عن شـــاب مصري مناسب وقوي البنية للزواج 
إلى أن هناك فئات عدة  منه.وأشـــار لـ“العرب“ 
من الزيجات، كل زيجة لها ثمنها، فمثال الزواج 
من شاب بســـيط بمؤهل متوسط أقل تكلفة من 

الزواج من شاب متعلم بشهادة عليا، وهكذا.
وتختلـــف طموحـــات أصحاب الشـــهادات 
العليـــا عن األقـــل، إذ يرغب أصحـــاب الفريق 
الثانـــي (األقل تعليما) من الزواج من أجنبيات 
للحصـــول علـــى مبلـــغ مـــن المال والبـــدء في 
مشروعاتهم الخاصة، بينما يميل أكثر أنصار 
الفريـــق األول (األكثـــر تعليمـــا) إلـــى الســـفر 

والهجرة وبدء حياة جديدة بعيدا عن بلدهم.
وقال الشـــاب محمد علـــي منصور، حاصل 
على شـــهادة عليا من كلية األلســـن قسم اللغة 
األلمانيـــة، إنه تعـــرف على فتـــاة ألمانية عبر 
اإلنترنـــت، وأقنعهـــا بالحضـــور إلـــى مدينة 
الغردقـــة وتـــزوج منهـــا، ثـــم دبـــت الخالفات 
بينهما، لبعد المســـافة بيـــن ثقافته وثقافتها، 

وانتهت المسألة باالنفصال.
وتابـــع ”وجدت أن زواجي من فتاة صغيرة 
ال يمنحني ميزة نســـبية، فهـــي جميلة وغنية 
وتريد أن تعيش حياتها بطريقة سليمة، مليئة 
بالحـــب والحنان والعواطـــف، وأنا فقدت هذا 
النوع من الترف، وتحولت مشـــاعري إلى دفتر 
شـــيكات على بيـــاض، لذلك بحثت عن ســـيدة 
أكبر في الســـن تقبل بتحقيق رغباتي المادية، 
وأمنحها رغباتها الجنسية، وتزوجت من 
ســـيدة أوكرانية تبلغ من العمر 60 عاما، 
دعمتني وســـاهمت في إقامة مشـــروع 
تجاري لي في الغردقة، وســـافرت معها 
ثـــم عدت إلى بلـــدي، وانتهى المشـــروع 

سريعا لعدم التكافؤ“.

مخاطر اجتماعية

يرى خبـــراء اجتماع أن اختـــالف العادات 
والتقاليد، وعدم الزواج عن حب وانتفاء الرغبة 
في بناء أسرة حقيقية، في مقدمة العوامل التي 

تؤدي إلى فشل الزيجات.
وكشفت محاضر أقسام شرطة السياحة في 
الكثير من المدن الســـياحية في مصر عن عمق 
األزمـــة التي خلقتها ظاهرة زواج الشـــباب من 
أجنبيات، وتكمن أولى األزمات في أحقية بقاء 
األبناء فـــي حضانـــة األب، ألن أغلب الزيجات 
تنتهي بعد فترة قصيـــرة إلى الطالق ويصبح 

بقاء األبناء مع األب في مصر أو األم في بلدها 
خالفا حادا تنشـــب عنه مشـــاكل عـــدة، أبرزها 
هـــروب األم وأبنائها إلى بلدها ويصبح بعدها 
حصول الشاب المصري على أبنائه عملية شبه 

مستحيلة.
وفي حـــال عدم وجـــود أبناء عنـــد الزواج 
من مســـنات وحـــدوث انفصال، تلجـــأ غالبية 
الســـيدات إلى ســـفارات بلدانهن في القاهرة، 
لتولـــي مهمـــة اســـترداد األمـــوال التي حصل 
عليهـــا الشـــاب-الزوج، ويدخل فـــي دوامة من 
المشـــكالت، تتداخل فيها العوامل االقتصادية 
مـــع السياســـية، وإذا تمكنـــت الســـيدة مـــن 
الحصول على توقيعات بالمبالغ التي أنفقتها 
على الشـــاب، قد تتعرض حياته للدمار ودخول 

السجن.
وأكد نبيل السمالوطي أستاذ علم االجتماع 
بجامعـــة األزهر في القاهرة أن هناك الكثير من 
المخاطر التـــي تترتب على هـــذا الزواج، ألنه 
يؤدي إلى زيادة نســـبة العنوسة في المجتمع 
المصـــري، ويهـــدم فكـــرة األســـرة المصريـــة 

المحافظة نتيجة اختالف العادات والتقاليد.

أن حلم الســـفر إلى   وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الخارج عبر الزواج من أجنبية، الذي يســـيطر 
على عقول الشباب في ظل الضغوط المعيشية، 
لم يعد مليئا بالورود، ألن كل سيدة تقبل الزواج 
من شـــاب لديها هدف محـــدد، إذا لم تتمكن من 
الحصول عليه تترتب مشاكل عديدة، غالبيتها 
تأخذ طابع االنتقام مـــن النفس أو اآلخر، مثل 
اإلقدام علـــى االنتحار والقتل، وهو ما يفســـر 

ارتفاعها في المدن السياحية.
ويلعـــب التبايـــن فـــي العـــادات والتقاليد 
والثقافات دورا ســـلبيا في تحطيم غالبية هذه 
الزيجـــات، فبعـــد أن يحصل كل طـــرف على ما 
يريده ســـوف يكتشـــف أن القصة كلها مصالح 
ومنافـــع غير دائمة، وحتى فكـــرة الونس التي 
تبحث عنها بعض المسنات سرعان ما تتالشى 
ألن الشـــاب الذي يقبل بها لن يستطيع التعامل 

مع زوجة قد تكون أكبر من والدته.
تعددت شـــكاوى الزوجـــات األجنبيات ضد 
أزواجهن المصريين، وتصل 15 بالغا شـــهريا 
أقســـام الشـــرطة، وأغلبهـــا تتعلـــق باتهامات 
نصب األزواج على أجنبيات واالســـتيالء على 

أموالهن.
وحـــذر مراقبون من تفشـــي هـــذه الظاهرة 
التـــي وصفوهـــا بأنهـــا أحـــد أنمـــاط االتجار 
بالبشر، واســـتغالل واضح للظروف المعيشية 
الصعبة، ألنها تروج لما يمكن وصفه بالسياحة 
الجنسية. وطالبوا بإطالق حمالت توعية حول 

خطورة هذه الظاهرة. 

زواج الشباب من مسنة أجنبية بديل أكثر رحمة من قوارب الموت

اغتنام مرحلة الشباب كفرصة استثمار ال تحتاج إلى رأسمال

ــــــات في الدول العربية، وســــــهلت مواقع  ارتفع معدل زواج الشــــــباب من مســــــنات أجنبي
التواصل االجتماعي التعارف وساعدت الشباب الباحثين عن حلول لواقعهم البائس في 

الهرب من الفقر والبطالة إلى هجرة قانونية أو الفوز بعائد مادي كبير.

حل بديل عن االصطفاف أمام السفارات األجنبية

 نادر أبوالفتوح
صحافي مصري

الالفتفت أأ نانا
ري ي

0و30 عاما،  ســـياحية بيـــن 20
ن في مهن بســـيطة كعمال في 
راس أمـــن في الفنادق، وعدد 
لـــوا على مؤهـــالت تعليمية 
ك من تزوجوا ولديهم درجات 
ن اختياراتهم العمرية تكون
ي منتصـــف األربعينات

ت من العمر.
عـــض عـــن تجربـــة 

حـــة  لـ“العـــرب“، 
م على المنفعة، 

المسنة  ــيدة 
يـــر يقبل 

لها 
ا 
ا 
ـل 
ب 
ــة

ـــفر 
إلقامة في 
على مبالغ 
ن زوجته، 
لـــب على 

ي، شـــاب 
محافظـــة 
القاهرة)،
ل متوسط،
في الزراعة

حلمه العمل 
نـــة الغردقة 

الســـيدة إال الســـفر لتونس 
هناك  قرانها  بعقد  وقامت 
الكثيـــر  تحذيـــرات  رغـــم 
من أنهـــا مـــن الممكن أن 
تتعرض إلى النصب 
واالحتيال، 
واعتنقت 
جين 
الديـــن 

على شـــهادة
األلمانيـــة، إن
اإلنترنـــت، و
الغردقـــة وتــ
بينهما، لبعد
وانتهت المس
وتابـــع ”و
ال يمنحني مي
وتريد أن تعي
بالحـــب والح
النوع من التر
شـــيكات على
أكبر في السـ
وأمنحه
ســـيدة
دعمتن
تجاري
ثـــم عدت
سريعا ل

مخاطر اجتم

يرى خبـــ
والتقاليد، وع
في بناء أسرة
إلى فش تؤدي
وكشفت م
الكثير من الم
األزمـــة التي
أجنبيات، وتك
األبناء فـــي ح
بعد فت تنتهي

مع زيادة عدد الزيجات من مسنات، 

ظهرت مهنة محامي األجانب في 

املدن السياحية واملختص فقط 

في عقود الزواج

نبيل السمالوطي: 
كل سيدة تقبل الزواج من شاب 

لديها هدف محدد، إذا لم تتمكن من 

الحصول عليه تترتب مشاكل عديدة
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مرأة

عربيات يتسلحن بالرياضات القتالية لحماية أنفسهن من التحرش

بطالت يعلمن بنات جنسهن مهارات الدفاع عن النفس

} خطت النســـاء العربيات خطوات هامة في 
مجال رياضات الدفـــاع عن النفس متحديات 
العادات والتقاليد االجتماعية والدينية التي 
جعلت هذه الرياضات ولعقود طويلة خاضعة 

لسيطرة الرجال.
ورسمت العديد من البطالت في الكاراتيه 
والتايكوانـــدو والكونغ فـــو والجودو صورة 
أكثر إشـــراقا، وهن يحملن الشعلة األولمبية 
ويقفن في الصفوف األمامية ليمثلن بلدانهن 
في المنافسات الدولية ويتوجن بالميداليات 

الذهبية والفضية والبرونزية.
ويبـــدو أن جيال بأكمله مـــن الفتيات بدأ 
فعال في كســـر األفكار النمطيـــة التي تصّور 
المـــرأة على أنهـــا كائن ضعيـــف، وذلك عبر 
التوجـــه إلى احتـــراف الرياضـــات القتالية 

بمختلف أنواعها.
وتختلـــف دوافـــع اإلقبال األنثـــوي على 
ممارســـة هذا النوع من الرياضـــات من فتاة 
إلـــى أخرى، غير أن التحرش الجنســـي الذي 
تتعرض له المـــرأة العربية جعـــل الكثيرات 
يتجهن إلـــى تعلم مهـــارات القتـــال لحماية 
أنفســـهن من التحرش الجنســـي ومحاوالت 

اإلزعاج التي يمارسها الرجال تجاههن.

االعتداءات الجنسية

ليســـت االعتداءات الجنســـية عادة مادة 
ُتطـــرح للنقاش العلني المفتـــوح في تونس، 
غيـــر أن الحملـــة التي أطلقهـــا مؤخرا مركز 
واإلعالم  والتوثيـــق  والدراســـات  البحـــوث 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد األوروبـــي واألمـــم 
المتحـــدة تحت عنـــوان ”المتحرش ميركبش 
معانـــا (ال يصعد معنا)“، كشـــفت أن ظاهرة 

التحرش الجنسي بالمرأة تنذر بالخطر.
وأظهـــر المركـــز أن ٥٣٫٥ بالمئة من أصل 
ثالثـــة آالف امـــرأة مـــن كافة أنحـــاء تونس 
يتعرضـــن للعنـــف فـــي األماكـــن العمومية، 

وخاصة وسائل النقل العمومي.
وال تبلِّغ معظم النساء التونسيات عن تلك 
االعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها وذلك 
بسبب الرغبة في تجّنب اإلحراج لعائالتهن، 
كما أن القانون ال ينصف في الغالب الضحية 
عندما تبّلغ عن تعرضها لمضايقة أو تحرش، 
وهذا ما جعل البعض من النساء التونسيات 
يتدربن على الرياضـــات القتالية لصد موجة 
االعتداءات التي يتعرضن لها في مجتمعهن.

ولم يكن بريق األمجـــاد الرياضية الدافع 
الرئيســـي الذي جعل غـــادة المزليني تختار 
رياضة التايكواندو والتي تّوجت فيها بلقب 
البطولة التونسية سبع مرات وبكأس تونس 
خمس مرات، كما أحـــرزت الميدالية الذهبية 
في الـــدورة المفتوحة لرياضـــة التايكواندو 
بمحافظة عنابة الجزائرية، وتسعى المزليني 
حاليـــا إلى تدريب األجيال على هذه الرياضة 
التي ترى أنها خير ذخر يمكن أن تستفيد منه 
هذه األجيال في حياتها، وهذا أهم بالنســـبة 

إليها من التتويجات.
”اخترت  لـ“العـــرب“،  المزلينـــي  وقالـــت 
رياضة التايكواندو ألنها تعزز قدرات الجسم 
البدنيـــة وتبني طاقة نفســـية عالية تجعلني 
أكثـــرة ثقة في نفســـي وقـــادرة على مواجهة 
جميع أشـــكال المضايقات التي أتعرض لها 

يوميا في الشارع“.
التايكوانـــدو تنّمي  وأضافـــت ”رياضـــة 
الـــروح المعنوية للمرأة، مما يجعلها تتعرف 
علـــى نقـــاط القـــوة بداخلها، بدل أن تشـــعر 
أثنـــاء مواجهة المواقف  والخوف  بالضعف 

الصعبة بما فيها التحرش الجنسي“.

وأوضحت ”الرياضات القتالية بشكل عام 
تمنح المـــرأة الثقة في إمكانياتها النفســـية 
والجســـدية وتجعلهـــا قادرة علـــى التصدي 
لجميع أشـــكال العنـــف المـــادي والمعنوي 
التي قـــد تعترضها في مجتمعها، ولكن ليس 
بالضرورة أن تلجأ منذ البداية إلى المهارات 
الجســـدية، فأحيانـــا بابتســـامة صغيرة أو 
بكلمات لبقة يمكن أن أضع حدا لمن ســـّولت 

له نفسه التحرش بي أو مضايقتي“.
وختمـــت المزليني بقولهـــا ”التدرب على 
الرياضـــات القتاليـــة ال يعنـــي أن نـــرد على 
العنف بالعنف، فهذه الطريقة لن توّلد ســـوى 
المزيد من العنف، لكن أحيانا الضرورات قد 
تبيح المحظورات وألجأ لمهارات الدفاع عن 
النفس المادية عندما ال تنفع الحلول السلمية 

مع المتحرشين“.
وعلـــى الرغم مـــن أن التايكواندو يعّد من 
الرياضات التي تعانـــي من اإلهمال وضعف 
الرياضيـــة  للهيئـــات  الماديـــة  اإلمكانيـــات 
التونســـية، إال أن ذلك لم يمنع رحمة بن علي 
من أن تكون بطلة عالمية وتحلق بعلم بالدها 

عاليا في سماء العديد من الدول.
أثارت رياضة التايكواندو فضول بن علي، 
وســـرعان ما تحول الفضـــول إلى االحتراف، 
فتوجت فيها بحوالـــي ١٣ ميدالية ذهبية و٧ 
فضيـــة و٩ برونزية، وصنفـــت كأفضل العبة 
عربية وأفريقية، باإلضافة إلى حصولها على 

٢٠ ميدالية ذهبية وعدة كؤوس في بالدها.
ولكـــن بن علـــي ترفض فكـــرة أن تتحّول 
مهاراتهـــا القتاليـــة إلى ســـالح مشـــهر ضد 
النـــاس، مشـــددة علـــى أن ”الرياضة أخالق 
أو ال تكـــون“، ومن المفـــروض أن تكون ردة 
الفعل لدى الرياضييـــن غير عدائية حتى في 

المواقف االستفزازية.
وقالت بن علي لـ“العرب“، ”الرياضي قادر 
على التحكم في ردة فعله أكثر من الشـــخص 
العـــادي الذي ال يمـــارس الرياضة، ومن غير 
المقبول أن يستعرض عضالته على اآلخرين 
ســـواء أكان ذلـــك عمـــدا أو بســـبب موقـــف 

مستفز“.
وأضافـــت ”أنا امـــرأة ورياضية وأمارس 
رياضتـــي بـــكل حـــب وإتقـــان، ومهمتي أن 
أكون خير مثال للســـالم وليس للعنف، ولدّي 
وصفة نفسية تعلمتها من التايكواندو يمكن 
أن أتعامـــل بهـــا مـــع المضايقـــات التي قد 
تعترضني في الشـــارع، وإن لـــم تنفع عندها 
ســـتكون مهاراتي القتالية الوســـيلة األخيرة 

للدفاع عن نفسي“.

الحماية الذاتية

تبدو ظاهـــرة التحرش بالنســـاء أنكأ في 
المجتمع المصري، وخاصة في مدينة القاهرة 
التي صنفت ”األكثر خطورة“ من حيث مخاطر 
التعرض للتحرش الجنسي بحسب استبيان 
دولـــي شـــمل ١٩ مدينـــة كبرى يتجـــاوز عدد 
ســـكانها ١٠ ماليين نســـمة أجرته مؤسســـة 
طومســـون رويترز، وهذا ما جعـــل الكثيرات 
يســـعين إلى التـــدرب على بعـــض المهارات 
القتالية لحماية أنفســـهن، ومن بينهن سهام 
الصوالحـــي بطلة التايكواندو المصرية التي 
اســـتهوتها هذه الرياضـــة القتالية، رغم عدم 
النظر بعين المســـاواة للجنسين في ممارسة 
هـــذه الرياضات، وعزوف المرأة نفســـها عن 

ممارسة ومتابعة الرياضة النسائية.
إنها قررت  وقالت الصوالحـــي لـ“العرب“ 
منـــذ البداية احتـــراف رياضـــة التايكواندو 
لشعورها بأن هذه الرياضة ستمنحها اللياقة 
البدنية والقوة الجســـدية اللتين ســـتكونان 
بمثابـــة الدرع الذي ســـيحميها ويســـاعدها 
على صد المتحرشـــين في الشارع. وأضافت 
”لطالمـــا شـــهدت فـــي صغـــري العديـــد من 

الفتيـــات يتعرضـــن للمعاكســـات والتحرش 
ولكنهن ال يســـتطعن أن يفعلن أّي شيء إزاء 
ذلـــك ويكتفين في أغلب األحيان بالصمت من 

شدة الخوف“.
وأوضحت ”مع مرور الّســـنوات زاد حّبي 
للتايكواندو، وواصلت التدريب والمشـــاركة 
فـــي البطـــوالت فانضممـــت إلـــى منتخـــب 
مصـــر للناشـــئين، ثـــم منتخب الكبـــار وأنا 
في الخامســـة عشـــرة مـــن عمـــري، ولم أعط 
آذانا صاغية لجميـــع االنتقادات االجتماعية 
التـــي كانت تـــدور حولي، كما لـــم تثنني عن 
مواصلة مشواري جميع النعوت واألوصاف 
المستهزئة والساخرة التي ألحقتني بصنف 

الفتيات المسترجالت“.
وكشـــفت الصوالحي عن موقف تعّرضت 
لـــه وصديقاتها منـــذ عدة ســـنوات في أحد 
شـــوارع القاهرة من قبل مجموعة من الشبان 
أرادوا معاكستهن، ولكنها استطاعت صدهم 
بوقوفها في وضع استعداد محاولة تعنيفهم، 
ولمـــا عال صوتها وبدأ المـــارة ينتبهون إلى 
استعدادها للدخول في معركة باأليدي هرول 

الشبان هاربين من شدة الخوف.
عّلمتني  للتايكواندو  ”ممارستي  وتابعت 
كيـــف أعتمد على نفســـي مـــن دون أن أنتظر 
الحمايـــة مـــن أحـــد، ومنحتني لياقـــة بدنية 
عالية ورشـــاقة كبيرة في الجسد، وأعتقد أن 
ما يردده البعض بأن تعليم الفتيات رياضات 
الدفاع ال يتماشـــى وطبيعتهن اعتقاد خاطئ، 
فعلـــى العكس إنه يســـاعدهن علـــى الحفاظ 
علـــى أنفســـهن، ألنه يعزز الجانـــب اإلدراكي 
للمرأة ويمنحها القدرة على قراءة لغة جســـد 
المتحـــرش، وفـــي حـــال تعرضـــت للتحرش 
ستتمكن من صّد ذلك باالعتماد على ضربات 
القدميـــن واليديـــن، وبالتركيز علـــى مناطق 

مؤثرة تترك أثرا سلبيا على المتحرش“.
وختمـــت الصوالحي بقولهـــا ”رغم تغير 
نظـــرة المجتمع المصري إلـــى األفضل تجاه 
الفتيـــات الالئي يمارســـن رياضـــات الدفاع 
عـــن النفـــس، إال أن هناك فئة ال تـــزال تعتقد 
أن ممارســـة هـــذه النوعيـــة مـــن الرياضات 
تؤثر على الزواج واإلنجـــاب وتربية األوالد، 
وكل هـــذه تعـــالت واهية وال أســـاس لها من 

الصحة“.
فيمـــا أكدت جيانـــا فاروق العبـــة النادي 
األهلي ومنتخب مصـــر للكاراتيه أن الصدفة 
وحدهـــا قادتها إلى ممارســـة هـــذه الرياضة 
بعد أن شـــاهدت وهي في السابعة من عمرها 
مجموعـــة مـــن الفتيـــات يتدربن فـــي إحدى 
صـــاالت النـــادي ”األهلـــي“ فيمـــا كانت هي 

بدورهـــا تمارس رياضـــة الســـباحة. وقالت 
فـــاروق لـ“العرب“، ”انجذبـــت لهذه الرياضة 
مـــن دون أن أعرف حتى اســـمها، وطلبت من 
والدي أن أتعلمها، ولم يكن الهدف بالنســـبة 
إلّي الدفاع عن نفســـي بمـــا أنني كنت وقتها 

طفلة صغيرة“.
وشـــددت فاروق، التي تصدرت التصنيف 
العالمي لالعبات الكاراتيه تحت سن ٢١ عاما، 
على أن ممارســـة الفتيات للرياضات القتالية 
هو بمثابة ســـالح للدفاع عـــن النفس خاصة 
فـــي ظل انتشـــار ظاهرة التحـــرش وحوادث 
السرقات في الشوارع، مشيرة إلى أن غالبية 
المجتمعات الشـــرقية تتعامل مع المرأة على 
أنها كائن ضعيف وال يســـتطيع مواجهة مثل 

هذه المواقف.
وختمت بقولهـــا ”رغم أنني لـــم أتعّرض 
إلى مضايقـــات حقيقية يمكن أن تضعني في 
موقف اســـتعداد من أجل الدفاع عن نفســـي، 
ولكنني حتما سأســـتخدم المهارات القتالية 
التـــي تعلمتهـــا عندمـــا تحّتـــم علـــّي بعض 

المواقف الخطيرة ذلك“.

تغيير العقلية

يعد تدريب الفتيات على بعض المهارات 
الرياضية ووجود قوانين رادعة للمتحرشين 
أمريـــن مهمين لمكافحة التحرش الجنســـي، 
ولكن تغيير الثقافة السائدة التي تتعامل مع 
المـــرأة بطريقة دونية لها بالغ األثر في الحد 

من هذه الظاهرة.
واســـتعرضت شـــيرين شـــوقي أســـتاذة 
بجامعـــة  اآلداب  بكليـــة  النفســـي  اإلرشـــاد 
عين شـــمس بالقاهـــرة العديد من األســـباب 
التـــي دفعت البعض مـــن النســـاء إلى تعلم 

الرياضيات العنيفة.
وقالـــت شـــوقي لـ“العـــرب“، ”التســـاهل 
والتواطـــؤ االجتماعي مـــع المضايقات التي 
تتعـــرض لها النســـاء مثـــل جرائم الشـــرف 
المتفشـــية والتحـــرش واالغتصـــاب وهتـــك 
العـــرض وســـوء المعاملة في أماكـــن العمل 
وخارجها جعل الكثيرات يبحثن عن وســـائل 
ذاتيـــة للدفاع عن أنفســـهن، وخاصة في ظل 
الصبغة الذكورية ألغلب المجتمعات العربية 

التي تبرر بل وتقّنن اإلفالت من العقاب“.
وأضافـــت ”لقـــد تغيـــرت طبيعـــة المرأة 
الرقيقـــة جـــدا وتحولـــت اهتماماتهـــا مـــن 
الرياضات التي تتناسب وطبيعتها كالسباحة 
وكرة السلة إلى الرياضات العنيفة كالجودو 
والكاراتيه والمالكمة وذلك بدافع رغبتها في 

حماية نفســـها من األذى الذي تتعرض له في 
مجتمعها“.

اليـــوم  الفتيـــات  ”أصبحـــت  وواصلـــت 
يلقين تشجيعا من األســـر على ممارسة هذه 
الرياضـــات، رغـــم أن العائالت فـــي الماضي 
كانـــت ترفـــض وبشـــدة تعلـــم بناتهـــا لتلك 
الرياضات الخشنة التي تنظر إليها على أنها 

ذكورية“.
وأوضحت ”نشهد حاليا تحوال ثقافيا في 
طريقة تفكير األســـر التي باتت تدعم الفتيات 
وتشـــجعهن على ممارســـة هـــذه الرياضات 
ألنها يمكـــن أن تحميهن من موجات الجرائم 
البشـــعة الدخيلة علـــى المجتمعات العربية، 
ومـــن حـــاالت التحـــرش الجنســـي وغيرها 
من اإلســـاءات والمضايقات التي تســـتهدف 

النساء“.
ونوهت شوقي في خاتمة حديثها إلى أن 
ممارســـة الفتاة لرياضات الدفاع عن النفس 
من شأنها أن تجعلها أكثر وعيا بإمكانياتها 
النفسية والجســـدية وتعلمها كيفية توظيف 
ذلك في حماية نفســـها مـــن الخطر والتعامل 

السريع معه.
ويـــرى أســـتاذ علـــم النفـــس التربـــوي 
العراقي ســـليمان شـــيخو أن إقبال الفتيات 
على ممارســـة رياضات الدفاع عن النفس من 
األمور اإليجابيـــة جدا بالنســـبة إلى المرأة 
ألنها تجعلها تشعر بقيمتها الحقيقية وتغّير 
انطباعها الداخلي الذي يغلب عليه في بعض 
األحيان الخـــوف والتردد والشـــعور بالظلم 

واالضطهاد.
وقال شـــيخو لـ“العـــرب“، ”هنـــاك إقبال 
متزايـــد من الفتيات العربيات على ممارســـة 
الرياضات القتالية، وهذا في حد ذاته يعكس 
انفتاحا ثقافيا من قبل أغلب األســـر العربية 
التـــي أصبحـــت ال تمانع أن تمـــارس بناتها 
مثل هذه الرياضيات، وتشجعهن على ارتياد 
القاعـــات الرياضيـــة والنـــوادي التـــي تلّبي 
رغباتهـــن في تعلم مهـــارات القتال بمختلف 

أصنافها“.
وختـــم شـــيخو بقوله ”لكـــن مهما حققت 
النســـاء مـــن بطـــوالت ونجاحـــات فإنهن لن 
يســـلمن من الجدل العقيم الذي تغّذيه بعض 
الفئـــات التي ال ترحـــب بانتقـــال المرأة من 
عالمها التقليدي لتصبح أكثر تحررا وحداثة 
فـــي مجتمعها الـــذي كان حتى وقـــت قريب 

سجنا كبيرا للنساء“.

نســــــاء عربيات يتجاوزن العقبات االجتماعية وينجحن في مجال الرياضات القتالية، لكّن 
أهدافهــــــن ال تتوقف عند حصــــــاد األلقاب الرياضية، بل إنهن يســــــعين إلى تغيير النظرة 

االجتماعية تجاه الرياضات النسائية.

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن

طموحاتهن أكبر من التتويج

غادة المزليني: 

اخترت التايكوندو ألنه يجعلني قادرة 

على مواجهة جميع أشكال المضايقات

سهام الصوالحي: 

شاهدت فتيات يتعرضن للتحرش، 

ولكنهن ال يستطعن غير الصمت

جيانا فاروق: 

سأستخدم مهاراتي القتالية عندما 

تحتم علي بعض المواقف ذلك

شيرين شوقي: 

ممارسة الفتاة للرياضات العنيفة تعلمها 

كيفية توظيف ذلك في حماية نفسها

رحمة بن علي: 

التدرب على الرياضات القتالية ال يعني 

أن نرد على العنف بالعنف

شارك في إعداد التقرير:
* عماد أنور
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ّ



الدراســـات  أحـــدث  توصلـــت   - لنــدن   {
المتخصصـــة في عالقة الطفـــل باأللعاب إلى 
أن األوالد والبنـــات يختـــارون األلعـــاب التي 
تستهدف جنسهم بشكل يعتمد على تركيبتهم 
البيولوجية، وإلـــى أن هناك ميال فطريا يدفع 
األوالد إلـــى تفضيل الشـــاحنات والســـيارات 
واأللعاب العدوانية، مثل البنادق أو العرائس 

على هيئة جنود.
أنجز الدراســـة فريق من علماء النفس في 
جامعة ”ســـيتي لنـــدن“، واســـتندت إلى أدلة 
جمعها باحثـــون مختلفون مـــن جميع أنحاء 
العالم علـــى مدى عقود، وبعضهـــا يعود إلى 

ثالثينات القرن الماضي.
وكشفت أن هناك غريزة مماثلة يعزى إليها 
الســـبب في أن البنات يرغبن دائما في اللعب 
بالدمـــى ومســـتحضرات التجميـــل أو اللعب 
التي تعطي أجواء حيـــاة منزلية، حيث بينت 
أن البنات عندما يكبرن، يكن أكثر تأثرا باآلباء 
واألمهات والبالغين واألطفـــال حولهن، وبما 
يشـــاهدن على شاشـــة التلفزيون، في حين أن 

الفتيان يتمسكون بألعاب األوالد.
وذكرت الدراســـة أنه حتى قبل أكثر من 80 
عامـــا كانت البنـــات يهتممن باللعـــب بألعاب 

أكثر عصرية.
ففي عـــام 1932، توصلت تجربة علمية إلى 
”أن الفتيـــات لعبـــن بلعبة طائـــرة بنفس عدد 

مرات لعب الصبية بها“.

وقال الباحثون إن الســـبب فـــي ذلك ربما 
يرجع إلى انتشـــار أخبـــار ”الطيارين اإلناث“ 
فـــي ذلك الوقت، حيث طارت إيمي جونســـون 
من إنكلترا إلى أســـتراليا في عـــام 1930، كما 
طارت أميليا إيرهـــارت بمفردها عبر المحيط 
األطلســـي في عام 1932، إال أن الدراسة أثبتت 
أن األوالد يميلـــون إلى اللعـــب بقوة حتى لو 

حصلوا على ألعاب تقليدية تناسب البنات.
وأوضحـــت أن ”األلعاب األخـــرى، وليس 
بالضـــرورة األنـــواع التي يختارهـــا الذكور، 

يمكن أن تتيح اللهو بها بعدوانية“.

وقالت دراسة سابقة إن األوالد لعبوا بلعبة 
على شـــكل خالط للعصائـــر كما لو كان مدفعا 
رشاشا، وفي اآلونة األخيرة، أصبحت الفتيات 
أقـــل ميال للعـــب بالدمى وغيرهـــا من األلعاب 
التي كانت تعتبر لإلناث. وفسر الباحثون ذلك 
بأن الفتيات تعرضن على مر السنين لضغوط 
متزايدة للعب بألعـــاب محايدة تصلح لألوالد 

والبنات.
ومن جانبهـــا أوضحت الدكتـــورة بريندا 
تود من جامعة ”ســـيتي لنـــدن“، ”ما توصلنا 
إليه هو أنـــه كلما كبر األطفـــال الذكور يزداد 
ميلهم إلـــى اللعب بلعب األطفـــال المصنوعة 
للذكور“. وباإلضافة إلى ذلك، الحظ الباحثون 
أن الفتيـــات بـــدأن يلعبن بشـــكل أقـــل كثيرا 
باأللعـــاب المصنوعة لإلناث على مدى العقود 
األخيرة، مما يشير إلى توجهات نحو تحقيق 

قدر أكبر من المساواة بين الجنسين.
وعلـــى الرغـــم مـــن االختالف بين ســـلوك 
الفتيـــان والفتيـــات، إال أن األطفـــال يختارون 
بأغلبيـــة ســـاحقة اللعـــب المصنوعـــة لنوع 

جنسهم.
ومن جهة أخرى كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثة أنه على عكس ما يعتقد الكثير من اآلباء 
أن كثرة األلعاب وتنوعها تساعد األطفال على 
اإلبداع، فإن كثرة األلعاب قد تكون ســـيئة على 

األطفال وسلوكهم وقد تعيق إبداعهم.
وتوصـــل باحثون من جامعـــة توليدو في 
أوهايو بالواليـــات المتحدة إلـــى أن األطفال 
الذيـــن لديهـــم الكثيـــر مـــن األلعاب هـــم أقل 
اســـتمتاعا بها، وأقل إبداعا عند استخدامها، 

مـــن أولئك الذيـــن يمتلكون لعبـــا أقل. وراقب 
الباحثـــون 36 طفال، تركوهم يلعبون في غرفة 
لمدة نصف ســـاعة. وفي المـــرة األولى أعطوا 
لألطفـــال 4 ألعاب فقط، وفـــي المرة الثانية 16 

لعبة.
وتوصلـــوا إلـــى أن األطفـــال كانـــوا أكثر 
إبداعـــا بكثير عندما كانت لديهـــم ألعاب أقل، 
حيث لعبوا مع كل واحدة لمدة أطول، وتمكنوا 
من التفكير في المزيد من االستخدامات للعبة 

الواحدة.
وأوصى الباحثون اآلباء والمدارس ودور 
الحضانـــة بضـــرورة تقليـــص عـــدد األلعاب 
المعطـــاة لألطفال تدريجيا، لتشـــجيعهم على 
تحسين اهتماماتهم وتوسيع نطاق إبداعهم.

وأوضحـــت الدكتورة كارلـــي دوتش قائلة 
”إن الدراسة ســـعت إلى تحديد ما إذا كان عدد 
األلعاب فـــي بيئات األطفال الصغار يؤثر على 
جودة اللعـــب لديهم“، مضيفة ”يبدو أن العدد 
الكبير مـــن األلعـــاب يكون مصدرا لتشـــتيت 
تفكير الطفل، وهذا يؤثر على مدة لعبه وعمق 
تفكيره في اللعبـــة. إن األلعاب الكثيرة تعتبر 

مصدر إلهاء للطفل ليس إال“.
وأضافـــت ”عندمـــا يتـــم توفير عـــدد أقل 
مـــن األلعاب للطفـــل، فإنه ينخـــرط في اللعب 
لفترات أطول من اللعبة الواحدة، مما يســـمح 
له بالتركيز بشـــكل أفضل الستكشـــاف اللعبة 

واللعب بشكل أكثر إبداعا“.
يذكر أن دراســـات اســـتقصائية كشفت أن 
الطفل النموذجي في بريطانيا يملك 238 لعبة 
إجماال، في حين أن الكثير من اآلباء يعتقدون 

أن أطفالهـــم يلعبون مـــع 12 لعبة مفضلة فقط 
في اليوم، ما يشكل نســـبة 5 بالمئة من لعبه. 
وخلصـــت الدراســـة إلى أن كثـــرة األلعاب قد 
تكون سيئة على األطفال وسلوكهم وقد تعّطل 
إبداعهم، على عكس ما يعتقد الكثير من اآلباء.
وحـــذر الخبـــراء من الشـــراء العشـــوائي 
لأللعاب، وينصحون بوضع العديد من األمور 

في االعتبار قبل وعند الشراء.
وفي هذا الســـياق قالت انجتـــوارد بالم- 
فالتر عضـــو الجمعية األلمانية ”العب جيدا“، 
”ألعاب األطفال ليســـت مجرد وســـيلة لشـــغل 
فـــراغ الطفل، لكنها وســـيلة يجب أن تجلب له 
الســـعادة الدائمة، لذا من المهم اختيار ألعاب 
مصنوعـــة من مـــواد جيدة مـــع االهتمام بأن 

تكون مناسبة للمرحلة العمرية للطفل“.
وترى فالتر إنه من المهم اصطحاب الطفل 
لشراء اللعبة والسماح له باختيار اللعبة التي 
يحبها، واالستماع لتبريره لهذا االختيار، ألن 
هذا يســـاعد فـــي التعرف على الطفل بشـــكل 
أكبـــر. لكن هـــذا ال يعني بالطبع شـــراء كل ما 
يشـــير إليه الطفل، وعندما يرفض األهل شراء 

لعبة ما، فعليهم تبرير قرار رفض الشراء.
وقالـــت إنه مـــن المهم أثناء شـــراء ألعاب 
للطفل، مراقبته جيدا لمعرفة المواضيع التي 
تثيـــر اهتمامه في تلك الفترة ودرجة نموه في 

هذا الوقت،
أما بالنســـبة لالحتفال بعيد ميالد الطفل 
فتنصـــح الخبيـــرة بوضع الطفـــل واالحتفال 
بالمناســـبة في مركز االهتمام وليس األلعاب 

التي يحصل عليها كهدايا.
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أسرة

األطفال يختارون اللعب المصنوعة لنوع جنسهم

} أطلقـــت المصممة مروة ربـــاح مجموعتها 
التـــي تغـــازل بهـــا المـــرأة لترســـم أنوثتها 
بتصاميم واقعية من وحي القصص الخيالية 
وروايـــات األميـــرات لتعطـــي شـــعورا ملكيا 

لمرتديته.
وســـعت رباح إلى البحث عن أبجدية تبرز 
مواطن الجمال لدى المرأة، لتبدو دائما جميلة 
متألقـــة وعصريـــة، حيث كان ال بـــد من البحث 
عن مفاتيح الجمال الكامنة في جســـد كل امرأة 

إلبرازها.
جـــاءت األزيـــاء تحـــت عنـــوان ”مجموعة 
الفيري تيل“، حيث استخدمت المصممة ألوانا 
هادئـــة لكنها بـــارزة في نفس الوقـــت كاألزرق 
الفاتـــح والوردي الخافـــت والالفندر واألصفر 
المشـــرق وتدرجات ألوان قـــوس قزح، مع ضّم 
األلـــوان كالياقوتـــي والبترولـــي والزيتي 
إلى مجموعتها الخاصة في موســـم 
التي  األقمشـــة  واعتمدت  الشـــتاء. 
على  السهرة  لفساتين  استخدمتها 
الدانتيـــل بنوعيـــه ثالثـــي األبعاد 
التطريز  إلى  إضافـــة  والثنائي، 
والتشبيك بأشكال مختلفة من 
الخضراء  والعـــروق  الورود 
التـــي ُتدخـــل دفء الطبيعة 

إلى تصاميمها.
وأكـــد خبـــراء الموضة 
أن رباح تعتمد على حّسها 
الفنـــي فـــي مجـــال األزياء، 
وبالنســـبة إليهـــا المـــرأة هي 
عرفنا  متـــى  فريـــدة  منحوتـــة 
كيف نحاكـــي جمالها الداخلي 
ونعكسه على شكلها الخارجي، 
جميلة  مختلفـــة  تبـــدو  فإنهـــا 

وعصرية في كل زمان ومكان.
لألزياء  شـــغفها  وأكســـبها 
والموضـــة فـــن التعامـــل مـــع 
الجمال بطريقة تتناسب وذوق 
كل ســـيدة، وموهبتها ال تأتي 
من فـــراغ بـــل هـــي حريصة 
دائمـــا على متابعـــة خطوط 
الموضـــة العالميـــة وقراءة 
أذواق أشـــهر المصمميـــن 
للتعـــّرف  العالمييـــن 
دائمـــا علـــى الجديد في
 عالـــم الموضـــة وكيف 
يمكن أن تقدمه للمرأة 

العربية.

 موضة

 طبق اليوم

األحد 2017/12/10

البروكولي المشوي مع 
الجبن

يزداد اجلــــــدل عمقا حــــــول األلعاب التي 
ــــــى الرغــــــم من  يختارهــــــا األطفــــــال، وعل
االختالف املنهجي في ما يتعلق باختيارات 
وأعداد األلعاب املقدمة، وسياق االختيار، 
وعمــــــر الطفل، إال أن االتســــــاق في إيجاد 
االختالفات بني اجلنســــــني في تفضيالت 
األطفال للعب املرتبطة بنوع جنســــــهم يدل 
على قوة هــــــذه الظاهرة واحتماالت أن لها 
أصوال بيولوجية، فهناك تأثير فطري على 

هذا السلوك، بحسب دراسة حديثة.

أزياء من وحي الخيال

} ُيطرح موضوع للنقاش باستمرار في أروقة 
المؤسسات وباحات المقاهي والفضاءات 

العمومية وحتى في قاعات الجلوس المغلقة، 
وهو موضوع يتمثل في مدى إيفاء الموظف 

العمومي بواجباته المهنية كّما وكيفا.
وكل تصّرف اجتماعي وطبقا لمقتضيات 

علوم النفس واالجتماع مكتسب وليس فطريا 
بمعنى أّن الخلية األولى للتربية هي األسرة، 

وعليه هل تتحمل العائلة جزءا من إهمال 
الموظف في عمله؟

من األكيد أن الطفل في عائلته يشاهد 
وجود أحد والديه في المنزل في وقت 

كان من المفروض أن يكون فيه في مكان 
عمله بالمصنع أو اإلدارة أو غيرهما، ومن 
األكيد أيضا أن يرى تكرر تمارض أحدهما 

واالستظهار بالشهائد الطبية لتبرير غيابات 
”مرضية“ وال عالقة للمرض بها.

والقائمة تطول في أساليب االستهتار 
بالعمل ولعل المثال األقبح لذلك أن يحمل 

العامل وثائق عمله إلى البيت لتقوم بالعمل 
زوجته أو ابنه أما إذا أصبح العمل ينجز في 

المقهى فحدث وال حرج.
استفزني هذا الموضوع ألن وسائل 

التواصل االجتماعي كانت مصدر اإلثارة بل 
اإللهام، لما ُينشر من صور وفيديوهات تجّسد 

حقيقة االستهتار بقيمة العمل وهي كما دلج 
ِمْن أسمى القيم البشرية. مّرة نشاهد الزبون 

يترقب الخدمة والموظف يمارس هواية 
األلعاب اإللكترونية على شاشة الكمبيوتر 
المعد أصال لتسهيل الخدمة ال لتعطيلها. 

ومّرة أخرى تحمل بعض النسوة أعماال 
منزلية تتعلق بالطبخ والحياكة وما شابه 
من األشغال، لتكملها في العمل أمام مرأى 

ومسمع الجميع.
أّما االنكباب على صفحات فيسبوك 
وتويتر وأخذ صور سيلفي فهو الطامة 

الكبرى، فالموظف، ذكرا أو أنثى، يتواصل 
إلكترونيا مع مجموعة من أصدقائه يتبادلون 

أطراف الحديث، الغزلي واالجتماعي 
والرياضي والسياسي والتافه أيضا ودون 

معنى، والزبائن ينتظرون الخدمة هذا إن لم 
يتّم صرفهم ليعودوا غدا ”الريزو طايح“.

يتساءل أحدنا أين آليات المراقبة؟ 
المسؤول وشاشة المراقبة والمواطن 

الرقيب والزيارات الفجئية.. لتفسير األمر 
هناك سببان ال ثالث لهما؛ أولهما أن جميع 

المنظومة الشغلية باعتبار التراتبية 
والدرجات والمسؤوليات كلها تماهت مع 

الموجود وانخرطت في اإلهمال بوعي ومن 
دونه. أما ثانيهما فيدخل في إطار ما يمكن 

أن نسميه بـ“تبادل المنافع“ أو باللهجة 
التونسية ”الناس الكل تغطي على بعضها“.
إذا كان األمر بهذه القتامة فعلى الدنيا 

السالم، ألنها ظاهرة مستفحلة يصعب معها 
مجرد حتى التفكير في حل عملي لتجاوزها.

ولكّن األمر يجب أن يكون استثناء 
ألن هناك الكثير من الموظفين والعمال 

والمسؤولين الذين يقومون بأعمالهم على 

الوجه األكمل بل يتفانون في ذلك وهم خير 
مثال لالنضباط والجدية. ولكنهم يتحملون 

وزر اآلخرين، على سبيل الذكر ال الحصر، 
قسم بإدارة ما بها سبعة موظفين ومسؤول، 
من يقوم بالعمل الفعلي موظفان فقط ويصل 

العمل مكتمال إلى المسؤول وال يرى فيه 
خلال. فماذا يفعل البقية؟ وبأي طريقة 

نجعلهم يلتزمون بالجدية؟
إنه هدر للمال العام وتعّد على كرامة 

كل فرد من أفراد الشعب، إنه وبكل بساطة 
من أخالقيات المهن ومن القيم األخالقية 

التي تربينا عليها فـ“العمل عبادة“ حتى من 
المنظور الديني. تقاس درجة تقدم الشعوب 
بمدى حبها للعمل والمثابرة عليه، والشعب 

الياباني خير دليل على ذلك كما الشعوب 
اآلسيوية األخرى كالصين التي تبّوأت 

مراتب أولى في التصنيف العالمي ألقوى 
االقتصادات في العالم.

ال يمكن ألي شعب بأفراده وأسره 
وأحزابه ومنظماته وكل مكوناته أن يجد 

طريق التقّدم والّرفاه النفسي والمادي إذا 
لم يّتخذ شعارا لحياته ”العمل ثم العمل 
ثم العمل“. األمر ليس هينا إذا لم يصبح 
”عقيدة حياة“، إذا لم يتصدر قائمة القيم 

النبيلة في المجتمع، إذا لم يكن أول 
الدروس التي يتعلمها اإلنسان في أسرته 

وبين أحضان أفرادها الذين يجب أن يكونوا 
نماذج جّد إيجابية للمثابرة على العمل 

والتفاني فيه.
ال وجود لالستسهال أو االبتذال أو 

االنتهازية في أي عمل مهما كانت طبيعته، 

وهنا يتضخم دور األم كصانعة 
لألجيال وتصبح، بحكم دورها 

وطبيعتها، المسؤولة األولى عن 
تفكير أبنائها والقيم والثوابت التي 

يؤمنون بها ويطبقونها في سائر 
أيامهم.

إضافة إلى التواكل والالمباالة 
المقيتة تعلم العمال والموظفون 

المحاباة، وقد نقبلها إذا كانت لـ“وجه 
الله“ مراعاة لقاصر أو مقعد أو شيخ 

أو حامل، ولكنها محاباة بمقابل، 
حياء ال نقول رشاوى، يبجل من 

يدفع وُتقضى حوائجه على كثرتها 
في أسرع وقت ممكن. يبرر هؤالء 

بأن مرتباتهم لم تعد تكفي لسد 
حاجياتهم وفي كالمهم بعض 
الصواب ولكن زبائن المرفق 

العمومي ال يجب التفريق 
بينهم بل حتى مجرد النظر 

إلى وجوههم، فهم ليسوا إال 
أشخاصا برتبة مواطنين، 

متساوين أمام القانون، 
والموظف رمز ومطبق لهذا 

القانون. ويطول 
الموضوع ويزداد 

خور العمل 
والمؤسسات 

واإلدارات، 
ربما تصحو 

الضمائر ذات 
يوم.

العمل قيمة تفقد ثوابتها األخالقية والتشريعية
عبدالستار الخديمي

ُُ {

كاتب تونسي

في اآلونة األخيرة، أصبحت الفتيات 
أقل ميال للعب باأللعاب التي كانت 

تعتبر لإلناث، ذلك ألن الفتيات 
تعرضن على مر السنني لضغوط 

متزايدة للعب بألعاب محايدة

* المقادير:
[ كوبان من البروكولي مقطعا إلى زهرات

[ 6 فصوص ثوم مفروم
[ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
[ نصف ملعقة صغيرة من الملح

[ كوب طماطم مفرومة
[ نصف كوب من جبن موزاريال مبشور
[ نصف كوب من جبن بارميزان مبشورة

* طريقة اإلعداد
[ يسخن الفرن على حرارة 450 درجة* يوضع 
البروكلـــي المقطع فـــي طبق الفـــرن ويخلط 
بالثـــوم حيث يوزع على حبـــات البروكلي ثم 

يتبل بزيت الزيتون.
[ يضاف الملح ويتم إدخال الطبق إلى الفرن 
لمدة عشـــر دقائق ثم تقلب حبـــات البروكلي 

على الجهة األخرى لتحمر وتصبح طرية.
[ يخـــرج الطبق من الفـــرن وتضاف الطماطم 
المفرومـــة وتتم إعادتـــه إلى الفـــرن لمدة 10 

دقائق.
[ يخـــرج الطبـــق ويـــوزع جبـــن الموزاريال 
والبارميـــزان ويتـــم إرجاعه إلـــى الفرن لمدة 

عشر دقائق حتى تذوب الجبنة.
[ يقدم طبق البروكلي ساخنا.

كثرة األلعاب تعيق إبداع األطفال وتؤثر على سلوكهم

خبيـــرة بوضع الطفـــل واالحتفال 
في مركز االهتمام وليس األلعاب

عليها كهدايا.

إلى مجموعتها الخاصة في موســ
الت األقمشـــة  واعتمدت  الشـــتاء. 
عل السهرة  لفساتين  استخدمتها 
الدانتيـــل بنوعيـــه ثالثـــي األبعا
التطري إلى  إضافـــة  والثنائي، 
والتشبيك بأشكال مختلفة م
الخضر والعـــروق  الورود 
التـــي ُتدخـــل دفء الطبيع
ر روق و وورو

إلى تصاميمها.
وأكـــد خبـــراء الموض
أن رباح تعتمد على حّسه
الفنـــي فـــي مجـــال األزيا
وبالنســـبة إليهـــا المـــرأة ه
عرفن متـــى  فريـــدة  منحوتـــة 
كيف نحاكـــي جمالها الداخل
ونعكسه على شكلها الخارجي
جميل مختلفـــة  تبـــدو  فإنهـــا 
وعصرية في كل زمان ومكان.
لألزيا شـــغفها  وأكســـبها 
والموضـــة فـــن التعامـــل مـــ
الجمال بطريقة تتناسب وذو
كل ســـيدة، وموهبتها ال تأت
من فـــراغ بـــل هـــي حريص
دائمـــا على متابعـــة خطو
الموضـــة العالميـــة وقراء
أذواق أشـــهر المصمميـــ
للتعـــّرف العالمييـــن 
دائمـــا علـــى الجديد ف
 عالـــم الموضـــة وكيف
يمكن أن تقدمه للمرأ

العربية.

 دور األم كصانعة 
دورها  بح، بحكم
مسؤولة األولى عن

 والقيم والثوابت التي
يطبقونها في سائر 

 التواكل والالمباالة 
لعمال والموظفون 

نقبلها إذا كانت لـ“وجه
قاصر أو مقعد أو شيخ 

نها محاباة بمقابل، 
رشاوى، يبجل من 
حوائجه على كثرتها
ن يبجل و ر

ت ممكن. يبرر هؤالء
لم تعد تكفي لسد 
كالمهم بعض ي
 زبائن المرفق 

جب التفريق 
ى مجرد النظر 
 فهم ليسوا إال

ة مواطنين، 
 القانون،

 ومطبق لهذا
ول 

زداد 



ظفـــر البرتغالـــي كريســـتيانو  } باريــس – 
رونالـــدو مهاجـــم ريال مدريد بطل إســـبانيا 
وأوروبا لكـــرة القدم بجائزة الكـــرة الذهبية 
التـــي متنحهـــا مجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ 
الفرنســـية لالعب العام، للمرة اخلامســـة في 
مســـيرته وعادل رقم غرميه مهاجم برشلونة 
واملنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي. وتفوق 
رونالدو (32 عاما) على ميســـي بالذات بعدما 
حـــل األخير ثانيـــا أمام زميله الســـابق جنم 
باريس سان جرمان الفرنسي احلالي الدولي 
البرازيلـــي نيمـــار. وأحـــرز البرتغالـــي هذه 
اجلائـــزة العام املاضي أيضا وتقدم ميســـي 
و2012  و2011  و2010   2009 أعـــوام  املتـــوج 
و2015، فيما كان املركز الثالث ملهاجم اتلتيكو 
مدريـــد اإلســـباني ومنتخب فرنســـا انطوان 
غريزمان الذي اكتفى هذا العام باملركز الثامن 

عشر.
وســـبق للنجم البرتغالي الـــذي قاد ريال 
مدريد املوسم املاضي إلى لقب الدوري احمللي 
للمـــرة األولـــى منـــذ 2012 واالحتفـــاظ بلقب 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا ثم إحراز كأس 
الســـوبر األوروبي وكأس السوبر اإلسباني، 
أن نال اللقب أعوام 2008 (كان مع مانشســـتر 

يونايتد اإلنكليزي) و2013 و2014 و2016.
وصوت 176 صحافيا مـــن مختلف بلدان 
العالـــم لتحديـــد هوية الفائز بهـــذه اجلائزة 
املرموقة، وقد نال حارس يوفنتوس اإليطالي 
املخضـــرم جانلويجي بوفـــون املركز الرابع. 
وجمـــع رونالدو بني الكـــرة الذهبية وجائزة 
االحتاد الدولي ”فيفا“ ألفضل العب في العالم 
التي نالها في 23 أكتوبر، متفوقا على ميسي 

ونيمار أيضا.

األكثر كماال

قـــال رونالدو الذي توج املوســـم املاضي 
هدافـــا ملســـابقة دوري األبطـــال بــــ12 هدفا، 
بعد اســـتالمه الكرة الذهبية في احلفل الذي 
احتضنـــه برج إيفل في باريـــس ”بالطبع أنا 
ســـعيد. هذا أمر أتطلع إليه كل عام“، مضيفا 
”اللقبـــان اللـــذان أحرزتهمـــا العـــام املاضي 
ســـاعداني على الفوز بهذه اجلائزة“. وتابع 
”أتوجه بالشـــكر إلى زمالئي في ريال مدريد. 
وأريد أن أشكر جميع الناس الذين ساعدوني 

على الوصول إلى هذا املستوى“.
وســـجل رونالدو 42 هدفا املوسم املاضي 
لريال في جميع املســـابقات، كمـــا لعب دورا 
أساسيا في تأهل بالده إلى نهائيات مونديال 
خـــالل  هدفـــا   15 بتســـجيله   2018 روســـيا 

التصفيات.
وأشـــاد رئيـــس ريـــال فلورنتينـــو بيريز 
بنجمـــه البرتغالـــي، معتبـــرا أن األخير خير 
خلـــف لألســـطورة الفريـــدو دي ســـتيفانو. 
ورأى رئيس النـــادي امللكي أن ”نيل رونالدو 
جائزة أفضل العب في العالم يشـــكل اعترافا 
بجهوده. إنه يجســـد كل قيم ريال مدريد، من 
العمل الدؤوب إلى االحترام والعمل اجلماعي 
والتضامن. بالنســـبة إلي، هو الالعب األكثر 

كماال بعد الفريدو دي ستيفانو“.
واســـتحق رونالدو اجلائزة بعدما ساهم 
بشـــكل كبير في إحراز ريال مدريد لقبه األول 
في الدوري اإلسباني منذ 2012، وفي أن يصبح 
أول فريـــق يحتفظ بلقب املســـابقة بصيغتها 

بالصيغتني  واألول  احلاليـــة، 
(كأس  والســـابقة  احلاليـــة 
األنديـــة األوروبيـــة البطلة) 
منـــذ أن حقـــق ذلـــك ميـــالن 

و1990.   1989 فـــي  اإليطالـــي 
واحتفـــظ ريال بلقبـــه األوروبي 

بفوزه فـــي املبـــاراة النهائية على 
يوفنتوس اإليطالي 4-1، وسجل فيها 

البرتغالـــي هدفني لينهـــي البطولة في 
صدارة ترتيـــب الهدافني برصيد 12 هدفا. 

وقـــال رونالـــدو لصحيفة ليكيب الفرنســـية 

عشـــية اختيار الفائـــز ”املوســـم الثاني كان 
اســـتثنائيا. فزنا بالدوري اإلسباني ودوري 
أبطـــال أوروبـــا، وكنـــت مجددا فـــي صدارة 
الهدافني“. وعن معادلة رقم ميسي باحلصول 
على اجلائزة اخلامســـة قـــال رونالدو ”أريد 
الفوز بســـبع جوائز، خمس جوائز أمر جيد 
ولكن سبعا هو رقم حظي ولذلك سبع جوائز 

ستكون رائعة“.
وعجز ميســـي عـــن تكرار ما حـــدث معه 
عندمـــا حصـــل علـــى اجلائزة عـــام 2010 من 
خارج دائرة الترشيحات التي صبت ملصلحة 
الهولندي ويســـلي شـــنايدر، املتوج مع إنتر 
ميـــالن بثالثية الـــدوري والـــكأس احملليني 
ودوري أبطـــال أوروبـــا والـــذي وصـــل مـــع 
منتخـــب بالده إلى نهائـــي مونديال 2010 في 

جنوب أفريقيا قبل أن يخسر أمام إسبانيا.
ولـــم يلعب تواضـــع ســـجل رونالدو في 
الدوري اإلســـباني هذا املوســـم (هدفان فقط) 
دورا فـــي ترجيح كفة ميســـي الـــذي يتصدر 
ترتيب الهدافني في الـ”ليغا“ برصيد 13 هدفا، 
كما ســـجل ثالثية رائعة في مرمى اإلكوادور 
ليقود منتخب بالده إلى نهائيات كأس العالم 
2018 في روسيا، وذلك في اجلولة األخيرة من 

تصفيات أميركا اجلنوبية الشهر املاضي.
ويأتـــي تتويـــج البرتغالـــي، الفائـــز في 
املواســـم اخلمســـة األخيـــرة بلقـــب هـــداف 

الرقم  وصاحب  األبطـــال  دوري 
للمســـابقة (114  القياســـي 
على  ســـاعات  بعد  هدفا)، 
كأول  التاريـــخ  دخولـــه 
العب يســـجل في جميع 

الســـت  املباريـــات 
فـــي الـــدور األول من 

القاريـــة  البطولـــة 
(سجل 9 أهداف)، معادال 
من  القياسي  الرقم  بذلك 

حيـــث عدد األهـــداف في 
دور املجموعات واملســـجل 

باسم ميسي أيضا (60 
لـــكل منهما). وأمل 

البرتغالي  النجم 
مـــن بـــرج 
إيفـــل أن 

”أواصل اللعب على هذا املســـتوى لســـنوات 
عـــدة قادمـــة“، مضيفـــا ”آمـــل أن تتواصـــل 
معركتي مع ميســـي ألن األمور حتصل لسبب 
معني. أنا في وضع جيد هذا املوسم وسنرى 

من منا سيفوز في نهاية العام“. 
وإثر ســـؤاله عما إذا كان يرغب في إنهاء 
مســـيرته مع ريـــال املرتبط معـــه بعقد حتى 
2021، أجـــاب البرتغالي ”أنا ســـعيد في ريال 
مدريـــد، أريد البقاء هنـــا… إذا أمكن“. أما في 
ما يخـــص نيمار، فما زال يبحث عن اخلروج 
من ظل رونالدو وميسي اللذين احتكرا اللقب 
منذ 2008، ولهذا الســـبب قرر ترك برشـــلونة 
هذا املوسم واالنتقال إلى باريس سان جرمان 

في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

الشهية املفتوحة

أن يصـــدر عنه ”أنـــي أريد ســـبعة أوالد 
ومثلهـــم كـــرات ذهبية“، فهذا ليس بالشـــيء 
الغريب عن العب مثل البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو الذي ال يكترث بتاتا مبن ينتقده على 
غروره املفرط، أو يأخذ عليه مغاالته بشهيته 
املفتوحة دائما على األلقاب واإلجنازات. وفي 
الثانية والثالثني من عمـــره، احتفل رونالدو 
قبل أســـابيع عـــدة مبولوده الرابـــع وها هو 
يتوج اخلميس بالكرة الذهبية اخلامســـة في 
مســـيرته الرائعة، معـــادال بذلك إجناز غرميه 

األرجنتيني ليونيل ميسي.
أريـــد  ”ال  البرتغالـــي  إلـــى  بالنســـبة 
التوقف هنـــا، طاملا أني ألعب كـــرة القدم، 
فأنـــا أطمح للفـــوز بكل مـــا بإمكاني الفوز 
به. والعـــام املقبل، ســـيكون فرصة جديدة 
بالنســـبة إلي مـــن أجل البحـــث عن تتويج 
آخر“. اخلالصـــة، كان رونالدو واثقا من أنه 
ســـينال الكرة الذهبية للمرة اخلامســـة، ال 
ســـيما أن منافسه األساســـي ميسي 
اكتفـــى بلقـــب كأس إســـبانيا 
ولطاملا  املاضي.  املوســـم 
”كرميا“  رونالـــدو  كان 
باملـــواد التي يزودها 
ملنتقدي غـــروره، وال 
ميكـــن ألحد ســـوى 
يقول  أن  البرتغالي 
أملـــك  كنـــت  ”إذا 
العبا مثلي، ملددت 
عشـــر  ملدة  عقده 
علـــى  ســـنوات 
تقديـــر“،  أقـــل 
مـــا  بحســـب 
صدر عنه بكل 
في  ”تواضع“ 
 ،2016 سبتمبر 
أو فـــي 2011 حـــني 
ثري،  ”ألنـــي  قـــال 

وســـيم، العب عظيم، فالنـــاس يغارون مني“. 
وميكن القول، إن رونالدو يستقطب اإلعجاب 
الكبير من قبل مشجعيه بقدر البغض املطلق 
من قبل الذين ينفرون منه بســـبب سلوكه أو 
بســـبب دفاعه عن ألوان ريال مدريد، لكن ذلك 
ال يؤثر علـــى مكانته كأحد أعظم الالعبني في 
تاريخ اللعبة الشعبية األولى. صدم املليونير 
إسبانيا في صيف 2012 حني قال إنه ”حزين“ 
في ريال لكن ســـرعان ما بدد املخاوف بتمديد 
عقده في العام التالي، وكرر األمر الحقا وجدد 

التزامه مع النادي امللكي حتى 2021.
ومرت العالقـــة بني رونالدو وريال مبطب 
آخـــر الصيـــف املاضي حـــني أعـــرب النجم 
البرتغالي عـــن امتعاضه من النـــادي امللكي 
لشعوره بأن األخير ال يسانده مبا فيه الكفاية 
فـــي قضيـــة تهربه مـــن الضرائـــب. وتقدمت 
النيابـــة العامة في مدريـــد ببالغ ضد الالعب 
واتهمته ”بأربع جرائم ضـــد اخلزانة العامة 
بني عامـــي 2011 و2014 … والتي تنطوي على 
غـــش ضريبي“ مببلغ 14.7 ماليني يورو (16.5 
مليـــون دوالر). واعتبرت النيابـــة العامة أن 
رونالدو ”اســـتفاد من كيان شركة أنشئت في 
2010 إلخفاء العائدات التي يحصل عليها في 

إسبانيا“.
تقاريـــر  فـــي  ورد  رونالـــدو  اســـم  وكان 
”فوتبول ليكس“ التي كشـــفت في 2016 وثائق 
تتعلق بعمليـــات تهرب ضريبـــي على نطاق 
واســـع في عالم كرة القدم شـــملت العديد من 
الالعبـــني واملدربني في أوروبـــا. لكن املهاجم 
البرتغالـــي نفى مرارا قيامـــه بعمليات تهرب 
ضريبي، ونشر أواخر العام املاضي كشوفات 
مالية بقيمـــة 225 مليون يـــورو، وقد أكد أنه 
”مرتاح الضمير“، بينما أبدى فريقه ريال ثقته 

بـ”البراءة التامة“ لقائد منتخب البرتغال.
وفي ظـــل ”تذمر“ رونالدو بشـــكل متواتر 
(نشـــر اخلبر عبر صحيفة آ بوال البرتغالية) 
مـــن موقف ريال املتراخي والذي ال يقارن مبا 
قام به برشـــلونة من أجل مساندة ميسي في 
قضيـــة تهربه مـــن الضرائب أيضـــا، وصلت 
الرســـالة إلى رئيس النادي امللكي فلورنتينو 
بيريز الذي اعتبر أن النجم البرتغالي ”أقوى 
بكثيـــر وأكثر أهمية من اجلميـــع املوجودين 

هنا (في ريال)“.
ومن املؤكد أن قيمة ابن ماديرا كبيرة جدا 
في ريـــال ليس على صعيد النتائج واألهداف 
واأللقاب فحســـب، بل أيضا من ناحية املورد 
املالـــي الناجم عن بيـــع املنتجات التي حتمل 
اســـم هذا الالعب الذي فرض نفســـه تاريخا 
فـــي القلعة البيضاء منذ قدومه إليه عام 2009 
من مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي الذي أحرز 
معه الكرة الذهبية األولى عام 2008 بعد قيادة 
إلى لقـــب دوري  فريق ”الشـــياطني احلمـــر“ 
األبطـــال. لكن يبقى تتويج البرتغالي بجائزة 
الكـــرة الذهبية لهذا العام انتصارا في إحدى 

مع غرميه ميسي  جوالت ”احلرب الضروس“ 
الذي احتكر مع رونالدو اللقب املرموق طيلة 

10 أعوام.

منذ 2008، تناوب رونالدو وميســـي على 
حمل لقب أفضل العب في العالم. مع تتويجه 
اجلديـــد، بات البرتغالي يحمـــل اللقب للمرة 
اخلامســـة وعادل غرميـــه األرجنتيني. وكان 
آخـــر من أحـــرز اجلائزة خارج هـــذا الثنائي 
البرازيلـــي كاكا عـــام 2007 حـــني جمـــع بني 
جائزتـــي الكرة الذهبية من ”فرانس فوتبول“ 
وأفضل العب في العالم من الفيفا. وســـيكون 
من الصعب في املستقبل القريب على أحد أن 
يدخل على خط املنافســـة بني هذين النجمني 
اللذين يتوجان موســـمهما احلالي باملشاركة 
األهـــم على اإلطـــالق، فـــي كأس العالم حيث 
يأمـــل كل منهما إحراز اللقب األســـمى للمرة 

األولى في مسيرته.
في ســـياق متصل أكد فلورينتينو بيريز، 
رئيس ريـــال مدريد اإلســـباني، أن ســـيطرة 
ميســـي وكريســـتيانو رونالدو علـــى جائزة 
الكرة الذهبية ستستمر خالل األعوام املقبلة. 
وقـــال بيريز ”أن يأتي أحدهم لينزع الصدارة 
مـــن كريســـتيانو وميســـي هو أمـــر صعب 

للغاية“. 
وأشارت صحيفة ”أ س“ اإلسبانية إلى أن 
بيريز أكد أيضا أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، 
الذي جاء ثالثا فـــي التصويت على اجلائزة 
هذا املوســـم، هو أحد الالعبني القالئل الذين 
ميكنهـــم منازعـــة النجمني ســـيطرتهما على 

الكرة الذهبية.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن بيريز أوضح 
أن نيمـــار ســـتكون لديـــه فرص أكبـــر للفوز 
باجلائـــزة إذا لعـــب لصالـــح ريـــال مدريـــد. 
ونقلـــت ”أ س“ عن رئيس ريال قوله ”إذا لعب 
نيمار في ريال، فستكون لديه إمكانيات أكبر 
للفوز بهـــا، ريال مدريد نـــاد مينح ألي العب 
كبيـــر كل ما يحتاجه“. ولم يخف بيريز خالل 
تصريحاته أنه حاول ضـــم النجم البرازيلي 
لصفوف ريال مدريـــد، وأضاف قائال ”العالم 
كله يعرف أنني كنت أرغب في التعاقد معه“.

من جانبه أبدى كرمي بنزمية، مهاجم ريال 
مدريد، اســـتياءه من ترتيبـــه في قائمة الكرة 
الذهبيـــة، بعد أن حـــل في املرتبـــة الـ25 في 

قائمة أفضل 30 العبا على مستوى العالم.
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رياضة

ــــــال مدريد اإلســــــباني  احتفــــــظ جنــــــم ري
واملنتخب البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو 
بجائزة الكرة الذهبية التي متنحها مجلة 
”فرانس فوتبول“ الفرنسية سنويا ألفضل 
العب كرة قدم في العالم. وعادل رونالدو 
الذي قاد ريال مدريد املوسم املاضي إلى 
ــــــدوري احمللي للمــــــرة األولى منذ  لقب ال
٢٠١٢ واالحتفــــــاظ بلقب مســــــابقة دوري 
أبطــــــال أوروبا، رقم غرميه في برشــــــلونة 
واملنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي وتوج 

باجلائزة للمرة اخلامسة في مسيرته.

نجمة ذهبية خامسة تزيد شهية اإلنجازات لنجم البرتغال

رونالدو يلحق بميسي ويتوج للمرة الخامسة

األحد 2017/12/10

رونالدو األفضل في التاريخ وينافس نفسه وليس ميسي

رونالدو (32 عاما) تفوق على 

ميسي بالذات بعدما حل األخير 

ثانيا أمام زميله السابق نجم 

باريس سان جرمان الفرنسي 

الحالي الدولي البرازيلي نيمار

176 صحافيا من مختلف بلدان العالم 

صوتوا لتحديد هوية الفائز بهذه الجائزة املرموقة، وقد نال حارس 

يوفنتوس اإليطالي املخضرم جانلويجي بوفون املركز الرابع

*

ونو سـســـتيتيفافا دديي
ن ”نيل رونالدو 
ييشـــكل اعترافا 
رريال مدريد، من 
االعمل اجلماعي 
الالعب األكثر  وو

وو“.
ززة بعدما ساهم 
ممدريد لقبه األول 
وفي أن يصبح  ،،
ـــابقة بصيغتها 

نيني

.
وبوبي 

على  ةة
ججل فيها 

ببطولة في 
صصيد 12 هدفا.

ككيب الفرنســـية 

االررقمم ووصاحبب األاألببطـــالل ددوروريي
للمســـابقة (114 القياســـي 
على ســـاعات  بعد  هدفا)، 
كأول  التاريـــخ  دخولـــه 
العب يســـجل في جميع 

الســـت  املباريـــات 
فـــي الـــدور األول من 
القاريـــة البطولـــة 

9(سجل 9 أهداف)، معادال 
من  القياسي  الرقم  بذلك 
حيـــث عدد األهـــداف في

دور املجموعات واملســـجل 
أيضا (60 باسم ميسي

لـــكل منهما). وأمل 
البرتغالي  النجم 

مـــن بـــرج 
إيفـــل أن 

ب بذذ معـــادالدال رلراائعة،، اا مســـيريرته
ليونيل ميسي. األرجنتيني
البرتغغا إلـــى  بالنســـبة 
التوقف هنـــا، طاملا أني ألل
فأنـــا أطمح للفـــوز بكل مــــ
به. والعـــام املقبل، ســـيكوو
مـــن أجل البحبح بالنســـبة إلي
آخر“. اخلالصـــة، كان روناللد
ســـينال الكرة الذهبية للمرر
ســـيما أن منافسه األأل
اكتفـــى بلقـــبب
املوســـم
روو كان 
باملـــوو
ملنتقدد
ميككــ
البرر
”إذذ
العع
عع

أو فف
ققـــــاـا

تتلف بلدان العالم 

 الفائز بهذه الجائزة املرموقة، وقد نال حارس

ااملخضرم جانلويجي بوفون املركز الرابع



} فــــي ظل ابتعــــاد الجماهيــــر المصرية عن 
مدرجات مالعب كرة القدم لما يقارب الخمسة 
مواســــم، بقــــرار من الجهــــات األمنيــــة على 
خلفية أحداث شــــغب، نقل عشــــاق الساحرة 
المســــتديرة حالة الحماس التشــــجيعي إلى 
المقاهي مــــن أجل نجمهــــم المحبوب محمد 
صالح المحترف في نادي ليفربول اإلنكليزي، 
بعد أن انتقل الالعب إلى صفوف ليفربول في 
يونيــــو الماضي، قادما من روما اإليطالي في 

صفقة بلغت نحو 40 مليون دوالر.
وانضــــم صــــالح إلــــى القائمــــة النهائية 
لالعبين المرشــــحين لنيل جائزة أفضل العب 
في القــــارة األفريقية، ومــــن المنتظر اإلعالن 
عــــن الجائــــزة في الرابــــع من ينايــــر المقبل، 
وفقــــا لالتحــــاد األفريقي لكرة القــــدم ”كاف“، 
كما اقترب الالعب المصري بشــــدة من حصد 
جائــــزة فرديــــة أخرى كبــــرى، وهــــي جائزة 
هيئــــة اإلذاعــــة البريطانيــــة ”بي بي ســــي“، 
ألفضــــل العب أفريقي، والمقــــرر اإلعالن عنها

االثنين.
وينافــــس الفرعون المصــــري كبار نجوم 
القارة السمراء على نيل الجائزتين من بينهم، 
الســــنغالي ســــاديو ماني زميله في ليفربول، 
والغينــــي نابــــي كيتا المحتــــرف في صفوف 
اليبزيــــغ األلمانــــي، والغابونــــي أوباميانــــغ 
المحترف في بروســــيا دورتمونــــد األلماني، 
ووفقــــا آلراء الخبــــراء يعتبــــر صــــالح أبرز 
المرشــــحين للتتويج ولو بإحدى الجائزتين 

على أقل تقدير.

والقائمــــة النهائية لجائزة الـ“كاف“ تضم 
عشــــرة العبين بعــــد تصويت اللجنــــة الفنية 
وهيئــــة اإلعالميين وكذلك بعــــض اإلعالميين 
المستقلين، وستقام المرحلة الثانية بتصويت 
المديرين الفنيين للمنتخبات، وكذلك عشــــرة 
المســــتقلين، كما  أعضــــاء مــــن اإلعالمييــــن 
ســــيكون من حق قادة المنتخبــــات األفريقية 

التصويت ألول مرة.
وقــــال مصــــدر باللجنــــة الفنيــــة لالتحاد 
األفريقــــي إن محمــــد صــــالح يعتبــــر أفضــــل 
المرشــــحين، وأن انحيازه لالعــــب ليس ألنه 
مصــــري، لكن بالمقارنــــة بالعبين آخرين مثل 
أوباميانغ أو ســــاديو ماني، واألخير من أبرز 
الالعبيــــن األفارقة، غيــــر أن صالح كان األكثر 
تألقا خالل الفترة الماضية، سواء في الدوري 
اإلنكليزي المحلي، أو في التصفيات األفريقية 

المؤهلة إلى المونديال.
وقاد صالح منتخب الفراعنة إلى نهائيات 
كأس العالم 2018 بروســــيا، بعد غياب دام 28 
عامــــا عن المونديــــال، وأحرز وحده خمســــة 
أهــــداف مــــن أصــــل ســــبعة أهداف ســــجلها 
المنتخــــب فــــي التصفيــــات، وينتظر عشــــاق 
صــــالح مبــــارة فريقه األحد أمــــام فريق نادي 
أيفرتون، ضمن مباريات األســــبوع الســــادس 

عشــــر من الدوري اإلنكليزي الممتاز. وحظي 
الالعــــب بشــــعبية طاغية منــــذ انتقالــــه إلى 
ليفربــــول، صاحــــب المركــــز الرابع في ســــلم 
ترتيــــب الــــدوري اإلنكليزي، ويعــــود ذلك إلى 
تألقه منــــذ بداية الموســــم الجــــاري، واحتل 
قائمة هدافــــي الدوري اإلنكليــــزي برصيد 12 
هدفا، كما أحــــرز مع الفريق 18 هدفا خالل 23 

مباراة في جميع المسابقات.
وانتقلــــت حالــــة الحمــــاس الموجودة في 
مدرجــــات مالعــــب إنكلتــــرا إلــــى المقاعد في 
المقاهي المصريــــة، التي تحّولت إلى مالعب 
مصغــــرة مــــن أجل مشــــاهدة محمــــد صالح، 
ويحرص الكثير من عشاق الكرة على متابعة 
مباريات فريق ليفربول، والتوجه إلى المقاهي 
التي تعــــرض مباريات الدوري اإلنكليزي عبر 
الرياضية المشــــفرة،  قناة ”بي إن ســــبورت“ 
وهو ســــبب عدم توفرها فــــي غالبية البيوت 

المصرية.
ولــــم يقتصر الحــــال على مجرد مشــــاهد 
حريــــص علــــى رؤيــــة نجمــــه المفضــــل، أو 
االســــتمتاع بمهاراتــــه وأهدافــــه، لكــــن يصل 
التشــــجيع والرغبة في فــــوز ليفربول إلى حد 
الجنون، وهو أمر ال يحدث في مصر سوى في 
مباريات األهلي أو الزمالك، لكن يبدو أن تألق 

محمد صالح جاء في الوقت المناسب، بعد أن 
ابتعدت المتعة عن مباريات الدوري المصري 

لعدم وجود الجماهير.
وفي مباراة شهدت تفوق ليفربول بسبعة 
أهــــداف أمــــام ســــبارتاك موســــكو الروســــي 
األربعاء، في دوري المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا، غمرت الســــعادة الجماهير المصرية 
بعد صعود ليفربول إلى دور الســــتة عشر من 
البطولــــة، وكان رواد المقهي ينفعلون مع كل 
هدف للفريق اإلنكليزي، وكانت للهدف األخير 

الذي جاء بتوقيع صالح احتفالية أخرى.
ورغــــم ســــيطرة ليفربــــول التامــــة علــــى 
المبــــاراة، إّال أن الجميع قفز من فوق المقاعد 
مهنئيــــن بعضهــــم البعــــض بهــــدف نجمهم 
المحبوب، واعتبره مصطفى عبدالستار سبب 
إســــعاد المصريين، وقال الشــــاب العشريني 
الذي اعتــــاد ارتياد المقهــــى لمتابعة صالح، 
إنه متابع جيد للــــدوري اإلنكليزي كواحد من 
أفضل وأقوى الدوريات العالمية، وله نجومه 

المفضلون في المسابقة.
وأضاف لـ“العرب“، أن وجود محمد صالح 
في صفــــوف ليفربول منح مباريــــات الدوري 
طعمــــا مختلفــــا، خصوصــــا وأنــــه أول العب 
مصــــري يصل إلى هذه المكانــــة، التي جعلت 

كبار أندية العالم تعرض شــــراء صالح. بينما 
لفتت إســــراء ياســــر إلى أن تراجع مســــتوى 
الدوري المصري، والذي باتت مبارياته باهتة 
لعدم وجود الجماهير، دفع عشــــاق كرة القدم 
إلى البحث عــــن المتعة والحماس، فضال عن 
أن تألــــق الالعب دفع الجماهير المصرية إلى 
تشجيع ليفربول كما تشجع أنديتها المحلية 

المفّضلة.
أن صــــالح واجهة  وأوضحــــت لـ“العرب“ 
مشــــرفة للجماهير العربية كلها، وأنها تشعر 
بســــعادة في أثناء وجوده في الملعب، وحتى 
مع جلوســــه على مقاعد البدالء تترقب موعد 
نزولــــه، وأوضحت أنها تشــــجع فريق النادي 
األهلــــي في مصــــر، لكنها ال تهتــــم بمبارياته 
بنفــــس القــــدر الــــذي تتابــــع بــــه مباريــــات 
ليفربول، خصوصا مع فارق المســــتوى بين 
المسابقتين، ألن المتعة الحقيقية في مشاهدة 

مباريات البريميرليغ.
وانتقلت شــــعبية صالح من مالعب الكرة 
إلــــى مالعــــب مصارعــــة المحترفين، وشــــهد 
أحد عروضها التــــي أقيمت مؤخرا في مدينة 
مانشســــتر اإلنكليزية واقعة جديدة، فقد رفع 
أحــــد المتفرجين الفتة تحمل عبــــارة ”محمد 

صالح ملك مصر“.

رياضة

ليفربول اإلنكليزي ينافس شعبية األهلي والزمالك في مصر
الجماهير تحرص على متابعة محمد صالح واملقاهي تتحول إلى مالعب مصغرة

} بدأت عقارب الساعة تدور بسرعة، وبدأ 
العد العكسي في ما يتعلق بعالقة النجم 

األرجنتيني خافيير ماسكيرانو بناديه 
اإلسباني برشلونة، والخبر يتعلق هنا 

بقرب انتهاء تجربة هذا الالعب في فريق 
”البلوغرانا“، حيث أكد هذا الالعب لوسائل 
اإلعالم اإلسبانية مؤخرا أنه بصدد البحث 
عن فريق آخر بعد أن شعر أنه لم يعد قادرا 

على تقديم اإلضافة المرجوة، بل أكثر من 
ذلك، فقد أوضح أنه فقد دور القائد صلب 

الفريق وخسر مكانه األساسي وبات يلعب 
دورا هامشيا مع برشلونة.

هذا الشعور بدأ يكبر في صدر الالعب 
األرجنتيني منذ الموسم الماضي، حيث 

خسر تدريجيا مكانته المرموقة صلب 
الفريق، وبحكم تقدمه في السن بعد أن 
احتفل في يونيو الماضي بعيد ميالده 

الثالث والثالثين باتت مشاركاته قليلة في 
المباريات الرسمية، واألكثر من ذلك أن 

المدرب الجديد لبرشلونة فالفيردي، أصبح 
يعول أساسا على الثنائي اإلسباني بيكيه 

والفرنسي أومتيتي في محور الدفاع، 
األمر الذي أزعج كثيرا ماسكيرانو ودفعه 

إلى التفكير جديا في الرحيل، ومن ثمة 
اتخاذ القرار الصعب بطلب فسخ عقده، 

رغم أنه يمتد إلى موفى يونيو 2019.
لكن هل ثمة من يفكر في الخروج 

من ”جنة البارسا“، هذا الفريق القوي 
والمنافس في كل موسم على األلقاب؟ 
فالكل يحلم باللعب لفائدة أحد أعرق 

األندية في العالم، والكل يدرك جيدا أن 
حمل زي برشلونة يعتبر إنجازا في حد 
ذاته ال يقدر عليه سوى كل العب مبدع 

وموهوب، بيد أن خافيير اختار السير في 
الطريق العكسي وطلب الرحيل حتى ولو 

كانت الوجهة الدوري الصيني.
لقد عرف ماسكيرانو منذ قدومه إلى 
الفريق الكاتالوني سنة 2010، قادما من 

نادي ليفربول أياما رائعة وإنجازات أروع، 
لقد تذوق طعم التتويجات في مختلف 

البطوالت وكان إحدى أبرز ركائز الفريق 
”الذهبي“، إذ شارك في أغلب المباريات 

الحاسمة، فماسكيرانو الذي كان بمثابة 
الشقيق األكبر للنجم األول في الفريق 

ليونيل ميسي، نجح بامتياز في أن يكون 
إحدى أهم ركائز الفريق وأحد قادته 

المؤثرين، أما اليوم فقد بدأ كل شيء 
يتغير.

فميسي الذي طالب بشدة بضرورة 
التعاقد مع ابن بلده في موفى موسم 

2009-2008، كان له ما أراد، إذ كان 
”البرغوث“ يدرك جيدا أن وجود ”شقيقه 
األكبر“ سيزيده ثقة في قدراته ويعطيه 

األمان المطلوب، خاصة وأن ميسي كان 
في تلك الفترة يمر بانتعاشة قصوى، ولم 

ينقصه في الفريق سوى وجود من يساهم 
في تأطيره واحتوائه.

تطورت العالقة كثيرا بين الالعبين، 
خاصة وأنهما تناوبا على حمل شارة 

القيادة في المنتخب األرجنتيني، ومعها 
تطور مستوى ماسكيرانو بشكل كبير، 
حيث كان صّمام األمان لميسي وكذلك 

لبرشلونة سواء في الدفاع أو وسط 
الميدان، كان يقوم بدور ”الجوكير“ في 
الفريق، وكثيرا ما كان له تأثير إيجابي 

على مستوى ”البارسا“ في عدة مواجهات 
حاسمة، فبفضل قوة شخصيته وعطائه 
الغزير فوق الميدان، نجح بسرعة في أن 

يكون أحد القادة المؤّثرين، رغم وجود 
العبين مميزين من أبناء النادي مثل 

تشافي وإينيستا وبيكيه.
لم ينتظر كثيرا حتى يحمل 

شارة القيادة في الفريق الكاتالوني، 
فماسكيرانو يعتبر صلب الفريق العبا له 

كلمته المؤثرة والمسموعة، واألكثر من 
ذلك، إنه يحظى باحترام كل زمالئه، وبعد 

رحيل تشافي بات مع إينيستا وبيكيه 
أبرز ”كوادر“ برشلونة، وحتى ميسي كان 
يستأنس برأي ”شقيقه“ األكبر سواء في 

الملعب أو خارجه.

بيد أن كل شيء بدأ يضيع تدريجيا، 
فماسكيرانو بدأ منذ فترة طويلة في دفع 
ثمن التقدم في العمر في زمن ال يعترف 

إّال بعنفوان الشباب، وساهمت اإلصابات 
أيضا في خسارته مكانه األساسي 

في عدة مباريات، لينطلق هذا الالعب 
الصلب في فقدان قوة تأثيره في أركان 
البيت الكاتالوني، وربما السبب األكثر 
أهمية في حصول هذا األمر، هو انتهاء 
لمواطنه ميسي الذي  فترة ”حضانته“ 

كبر ونضج وبات اليوم القائد األول في 
الفريق حتى في وجود ”الشقيق“ األكبر 

ماسكيرانو.
لقد أدرك هذا الالعب أن دوره في 

الفريق انتهى، أما مسألة بقائه وتجديد 
عقده فإنها مرتبطة ببعض المشاعر 

والعواطف اإلنسانية التي دفعت بإدارة 
النادي إلى تمديد فترة إقامة هذا الالعب 

مع الفريق حتى وإن فقد كل مقومات 
القائد المؤثر والشقيق النصوح.

بدا ماسكيرانو في بداية الموسم 
بمثابة ”العجلة الخامسة“، إذ بات العبا 
احتياطيا ال يستنجد المدرب فالفيردي 
بخدماته إّال نادرا، لقد بدا أيضا أشبه 

بذلك ”الثور العجوز� الذي ينتظر قدوم 
لحظة اإلجهاز عليه.

ومن هناك، كان عليه أن يتخذ القرار 
الصعب، ليطالب بالرحيل بعيدا عن 

مضجعه المريح ويختار خوض تجربة 
جديدة حتى وإن كانت وجهته القادمة 

صينية، فقدر ”القادة“ ترّصد لحظة 
الخروج المناسبة، وقدرهم أيضا عدم 

انتظار ساعة وضع عصابة على العين 
على ”الثور العجوز�.

وماسكيرانو يريد الخروج من الباب 
الكبير، ويريد المشاركة في أكبر عدد من 

المباريات عله ينهي مسيرته بمشاركة 
مونديالية مشرفة تليق بمكانة العب 

كان في وقت قريب قائدا محاربا ومؤثرا 
يستأنس الكل بآرائه ومواقفه، لكّن الزمان 
تغّير لألسف، بل لنقل بعبارة أدق، للعمر 

أحكامه وللقلب أيضا.

باتشوكا ينهي حلم الوداد الموندياليشيء في صدري يدفعني إلى الرحيل

} أبوظبي - وجه باتشـــوكا المكسيكي ضربة 
موجعة للوداد الرياضي المغربي وتأهل على 
حســـابه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس 
العالم 2017 لألنديـــة المقامة حاليا باإلمارات، 
حيث تغلب عليه 1 – صفر الســـبت في مباراة 
حســـمت بالوقت اإلضافي على ملعب اســـتاد 

مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
وقـــدم الوداد عرضا قويـــا وفرض هيمنته 
علـــى مجريـــات اللعـــب لفتـــرات طويلة خالل 
الوقـــت األصلـــي للمباراة، لكنه لـــم ينجح في 
ترجمـــة الفـــرص إلـــى أهـــداف، وتحولت دفة 
المبـــاراة إلى باتشـــوكا في الدقائـــق األخيرة 
من الوقت األصلي، خاصـــة بعد طرد إبراهيم 
النقـــاش من صفوف الوداد، لكن الحســـم جاء 
فـــي الوقـــت اإلضافـــي بهـــدف ســـجله إيريك 

أغويري في الدقيقة الـ112.
وكانـــت بداية المباراة لصالح الوداد الذي 
اســـتحوذ علـــى الكـــرة، خاصة أن باتشـــوكا 
آثـــر عدم االندفـــاع، واعتمد على مأل الوســـط 

والتراجع إلى الدفاع.
ومع مـــرور دقائـــق المبـــاراة بـــدأ العبو 
باتشـــوكا يشـــكلون الخطـــورة علـــى الفريق 
البيضاوي، خاصة من الجهة اليسرى للوداد، 
لبطء الظهير األيســـر زكرياء الهاشمي، حيث 
انســـل بيســـكايا في محاولتين خطيرتين في 

الدقيقتين الــــ22 والـ26 عرفتـــا تدخل المدافع 
الودادي كومارا بنجاح.

وانتهى الشـــوط األول بالتعـــادل من دون 
أهداف، مع إنذارين للوداديين إبراهيم النقاش 

واإليفواري كومارا.
وكانـــت بدايـــة الشـــوط الثانـــي للفريـــق 
المكسيكي، الذي ضغط بقوة، وارتكب الحارس 
العروبي خطأ فادحا فـــي الدقيقة الـ50، عندما 
أبعـــد الكرة بطريقة ســـيئة لتصـــل إلى هوندا 

فسدد بقوة، لكن الكرة مرت محاذية.
وجـــاءت الدقيقـــة الــــ69 بخبر غير ســـار 
للبيضاوييـــن، حين طرد قائـــد الوداد إبراهيم 
النقاش بعد تلقيه اإلنذار الثاني. ولعب الوداد 
بعشـــرة العبين الشـــيء الذي اســـتغله العبو 
باتشـــوكا الذيـــن هـــددوا مرمى الحـــارس في 
الكثيـــر من المحاوالت، لكـــن الدفاع رد العديد 

من الكرات الخطيرة.
ودخل الفريقان الشوطين اإلضافيين، حيث 
واصل باتشـــوكا ضغطه وبحثه عن تســـجيل 
هـــدف الفوز، لكن الدفاع ظل صامدا إلى حدود 
الدقيقة الـ112 عندما تمكن أغويري من تسجيل 

هدف الفوز من رأسية.
ولم ينجـــح الوداد في تعديل النتيجة، رغم 
الضغط الذي مارســـه في الدقائق األخيرة من 

المباراة.

التتويج بجائزة أفضل العب أفريقي يقترب

هدف قاتل

ــــــول اإلنكليزي  ــــــادي ليفرب ــــــات فريق ن ب
ــــــي والزمالك  منافســــــا قويا لناديي األهل
من الناحية اجلماهيرية في مصر، ورغم 
الشــــــعبية التي يحظى بهــــــا قطبا الكرة 
ــــــة، إّال أن وجود الدولي املصري  املصري
محمد صالح في صفوف ليفربول وتألقه 
الالفت، حّول وجهة املصريني إلى متابعة 

مباريات البرمييرليغ.

عماد أنور

محمد صالح يعتبر أفضل 

املرشحني لنيل جائزة أفضل 

العب في القارة السمراء، خاصة 

بعد تألقه الالفت هذا العام سواء 

مع منتخب الفراعنة أو مع فريقه 

اإلنكليزي ليفربول

ح 
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} القاهــرة - ال تـــكاد مظاهر حفـــالت الزفاف 
تنتهي في مصر، حتـــى أنها وصلت، مؤخرا، 
إلـــى مـــا وصفـــه البعـــض بالجنـــون، حيث 
يصطحب العريس عروســـه علـــى متن دراجة 

بخارية، ويدخالن سويا إلى قاعة الحفل.
وأراد باسم السمان أن يحتفل مع عروسه 
رغـــدة محمد، فـــي ليلـــة العمـــر بطريقة غير 
تقليدية، وكانت الدراجة البخارية هي التغيير 
المفاجئ بالنســـبة إليه، وهو ما أثار سخرية 

الحضور.
أنه فّكر في طريقة  وأكد السمان لـ“العرب“ 
جديدة ومبتكرة لالحتفـــال بليلة العمر، الفتا 
إلى أن عروســـه كانت مندهشة في بادئ األمر، 
لكنها اقتنعت واستســـلمت لتنفيذ الفكرة في 

النهاية.
دخـــول  انتظـــار  فـــي  المدعـــوون  وكان 
العروســـين من أحـــد أبواب القاعـــة، كما هو 
معتـــاد، أو على أقصى تقديـــر أن يخرجا من 
بالـــون دخان أو فتحة مجهزة لهما في أرضية 
القاعة، لكن الجميع فوجئ بســـماع صوت آلة 
تنبيـــه، وعندمـــا التفتوا إلـــى مصدر الصوت 
اندهشـــوا من دخول العروســـين على دراجة 
بخاريـــة وهو مـــا اعتبر تصرفا غيـــر متوقع 
وغير الئـــق وبإمكانه أن يعرضهما للخطر في 

هذه الليلة المنتظرة.
وقال السمان إنه لم يخبر أحدا من أهله أو 
أصدقائه بالمفاجأة، لذلك علت الدهشة وجوه 
الجميع، وبين ليلة وضحاها بات العروســـان 
مـــن المشـــاهير، بســـبب تـــداول رواد مواقع 

التواصـــل االجتماعي صورتهما على الدراجة 
البخارية.

وهـــذا المشـــهد وإن كان غريبـــا أو مثيرا 
للســـخرية، ســـواء لجرأة الفكرة أو لصعوبة 
صعود العروس بفســـتانها الطويل المنسدل 
على األرض على الدراجة البخارية، إال أن هذه 
الدراجات تعتبر من أشـــهر وســـائل المظاهر 

الجنونية في األفراح المصرية.
وقررت عـــروس في محافظة اإلســـكندرية 
أن تسابق عريسها، واستقل كل منهما دراجة 
بخارية، وتسابقا في إحدى الساحات الخالية، 
بحضـــور أصدقائهمـــا من المدعويـــن، الذين 
اســـتقل أغلبهم دراجات، وعقب السباق سارا 
في موكب طويل لفت انتباه المارة الذين كانوا 

يشيرون إليهما بعالمات الدهشة واإلعجاب.
أهالـــي  غضـــب  المظاهـــر  هـــذه  وتثيـــر 
العروســـين خوفـــا عليهما مـــن التعرض ألي 
مكـــروه، فركـــوب الدراجـــة البخارية يشـــكل 
خطورة تتعارض مع رغبة الجميع في أن يمر 
يوم الزفاف بســـالم، لكـــن الطريف أن حرص 
والدة العروســـة غالبا ما يكون على فســـتان 
الزفاف الذي تم اســـتئجاره من أحد المحالت 
المتخصصـــة، وتم دفع مبلـــغ مالي يصل في 
الغالب إلى 50 دوالرا، وفي حالة تلف الفستان 
بســـبب ركـــوب الدراجـــة البخاريـــة، ال يمكن 

استرداد المبلغ.
وتعتبـــر الدراجة البخارية فـــي المناطق 
الشـــعبية بمحافظات مصـــر، ”نجمة“ حفالت 
ليلـــة الزفـــاف أو ليلـــة الحنة التي تســـبقها، 

ويكفـــي أن يعرف أحد من أهـــل الحي بموعد 
زفـــاف أحد الجيـــران، حتى يقـــوم على الفور 
بتجميـــع األصدقـــاء مـــن مالكـــي الدراجـــات 

لمجاملة العريس. البخارية أو ”الفسبا“ 
ويحرص قائدو الدراجـــات البخارية على 
اصطحاب الســـيارة التي تقل العروســـين من 
المنزل أو من قاعـــة الحالقة إلى قاعة األفراح 
التـــي يقام فيهـــا الحفـــل، وال يتوقفـــون عن 
استخدام آالت التنبيه طوال الطريق، بل إنهم 
فـــي الكثير من األحيان يتســـببون في تعطيل 
حركة المرور في الشـــوارع ويتعرض بعضهم 
لشـــتم مـــن أصحـــاب الســـيارات المحيطـــة، 
وقـــد تتحـــول الفرحة إلى معركة بســـبب هذا 

التصرف.
ويعّبر كل من راكبي الدراجات عن شعوره 
بالفرحـــة على طريقته الخاصـــة، ويقيس هذا 
الحب بمقدار لفـــت االنتباه إليه بفعل حركاته 
االســـتعراضية، فمنهـــم من يقـــف على مطلع 
أحد الجســـور ويلف في أشكال دائرية مكونا 
”شـــبورة“ بفعل الدخان واألتربـــة الناتجة عن 

احتكاك عجالت دراجته باألرض.
وهناك من يقـــوم بتزيين الدراجة بالورود 
والشـــرائط الملونة، اســـتعدادا لهـــذه الحفلة 
االســـتعراضية، ليكون هو صاحـــب الدراجة 
األكثـــر تميزا في هذا الموكب الذي يمتد ألكثر 
من عشرة أمتار، وتسير فيه أكثر من 30 دراجة 
بخاريـــة، لكن ال بد له أيضـــا أن يثبت وجوده 
بحركة اســـتعراضية أخرى، فيقوم على الفور 
بالســـير بالدراجة على عجلتها الخلفية فقط، 
في حيـــن يرفع العجلـــة األمامية إلـــى أعلى. 
ذلـــك القائـــد االســـتعراضي، ربمـــا يقف على 
دراجته فـــاردا ذراعيه علـــى الجانبين وتاركا 
نفســـه للهواء الطلق، وال مانع إذا مرت سيارة 

العروسين بجواره أن يلقي عليهما السالم. 

الدراجات البخارية تنافس العروسين في حفالت الزفاف بمصر

} لنــدن - فاز مقطـــع فيديو عن زيـــارة تقوم 
بها الشخصية الخيالية الشـــهيرة باتمان أو 
الرجـــل الوطواط لمخيم لالجئين الســـوريين 
في لبنان بجائزة أفضل إعالن لجمع التبرعات 

هذا العام.
ويظهـــر في اإلعـــالن الفائـــز باتمان وهو 
يتجول في مخيم لالجئين برفقة طفل ســـوري 

يبلغ من العمر ثماني سنوات.
واإلعـــالن الفائـــز تابـــع لمؤسســـة (وور 
تشـــايلد هوالنـــد) التـــي تهـــدف إلـــى حماية 
األطفـــال من الصراعات وتســـليحهم بالتعليم 

والمهارات.
ويظهـــر باتمان فـــي اإلعالن وهـــو يلعب 
كـــرة القـــدم مع الطفل الســـوري كمـــا يلعبان 
طائـــرة  ويطلقـــان  و“الرســـت“  ”الغميضـــة“ 

ورقيـــة في الســـماء بينما يغني فـــي الخلفية 
أغنيته ”يور  فريق الـــروك الشـــهير ”كويـــن“ 
ماي بيســـت فريند“ أو ”أنـــت أفضل صديق“. 
ويتحـــول باتمان في نهاية اإلعـــالن إلى والد 
الطفل السوري الذي فر من الحرب مع أسرته.
ويقول الفيديـــو ”كثيرا ما يكـــون الخيال 
أفضل سبيل لألطفال في حاالت الحرب للفرار 

من واقعهم“.
وحصـــل الفيديـــو علـــى جائـــزة غولـــدن 
رادياتـــور التـــي تمنحها مؤسســـة رادي-إيد 

لعام 2017.
وتحتفي هـــذه الجائزة بمقاطـــع الفيديو 
الخيرية التي تنأى عن الرسائل النمطية للفقر 
وترســـم صورة للمحتاجيـــن بعيدا عن كونهم 
مجرد متلقين للمساعدات ال حول لهم وال قوة.

وقال الحكام الذيـــن يمنحون الجائزة عن 
اإلعالن الفائز ”يا له من فيديو قوي“.

وقوبلت مناشـــدة خيرية فـــي فيديو من 
بطولـــة المغني إد شـــيران بالنقـــد الالذع 
واختيـــرت للقب راســـتي رادياتـــور الذي 
يمنح ألســـوأ دعاية خيرية لعام 2017 وذلك 
بســـبب ترويجها لما يعرف باسم ”سياحة 

الفقر“.
وتشـــير األصـــوات المنتقـــدة إلـــى أن 
الفيديو الذي يظهر فيه شيران ويهدف إلى 
جمع التبرعات ألطفال الشوارع في ليبيريا 
يركز كثيرا على المغنـــي البريطاني كما 

أن عرضـــه إيـــواء عـــدد مـــن األطفال 
المشردين مؤقتا في فندق كان ”غير 

مسؤول“.

صداقة بين باتمان وطفل سوري تحظى بجائزة أفضل دعاية خيرية 

يعتبر اصطحاب العريس لعروسه إلى قاعة األفراح على منت دراجة بخارية آخر مظاهر 
حفالت الزفاف في الكثير من احملافظات املصرية، في موكب استعراضي بلغ حد إجراء 

العروسني سباقا.

غابت السيارة وحضرت الدراجة

} ال تزال الُوجهة العلمانية، في بالدنا، تكابد 
االنســـداد، وتتعرض لالتهام اجلزافي بأنها 
قرينة اإلحلاد، بينما هي ليست كذلك. فكل ما 
يتوخاه العلمانيون هو التأكيد على أن تطور 
احلياة، يســـتلزم النســـبية، مبعنى أن حياة 
اإلنســـان، ُتقاس وُتســـاس، مبعايير زمانية. 
لقد أدرك ذلك الطبيب والفيزيائي األندلســـي 
املســـلم ابن ُرشـــد فـــي القرن الثاني عشـــر، 
والتقـــط األوروبيـــون فلســـفته وأقلعوا بها 
إلى القرن الســـادس عشر. ومن املفارقات، أن 
الذين ترجمـــوا له بغير الالتينية، هم اليهود 
ونقلـــوا مـــا كتب إلـــى اللغة العبريـــة. وكان 
هؤالء، عندما أسســـوا حركتهم الصهيونية، 
في نهايات القرن التاســـع عشـــر، قد تستروا 
على مضامينها الدينية، واعتمدوا العلمانية، 

ولم يكن قادتهم املؤسسون، متدينني أصال.
ال تـــزال العلمانيـــة عندنـــا ُســـبة، ليس 
علـــى صعيد الذيـــن يريدون االســـتمرار في 
حتكيم املطلق الفقهـــي في تفصيالت احلياة 
املتحركة، ونكران النســـبي وحســـب؛ وإمنا 
علـــى صعيد الدول التي ظلـــت تنافق املنحى 
الديني، بكل ما فيه من تباينات فقهية، افتتانا 
بفكرة االســـتحواذ على الســـلطتني الزمنية 

والروحية، امتدادا لتجارب األسبقني.
كان فرح أنطـــون، الصحافـــي والروائي 
والكاتـــب السياســـي اللبناني، قـــد جلأ إلى 
مصـــر في نهايـــة القرن الــــ19. درس أنطون 
فكر ابن ُرشـــد وأصدر في العـــام 1903 كتابه 
عن فلســـفته، وأهدى الكتاب إلى كل العقالء 
في كل ِملة وكل دين في الشـــرق، الذين عرفوا 
مضار مـــزج الدنيـــا بالدين فـــي عصر كهذا 
العصر، فوضعوا أديانهم في املوضع املقدس 
راغبني في الوقت نفســـه، في أن يتمكنوا من 
االحتاد احتـــادا حقيقيا، لكي يجاروا التمدن 
األوروبي اجلديد، ومزاحمة أهله، وإال جرفهم 

جميعا وجعلهم ُمسّخرين لغيرهم. 
كذلك فعل الشيخ علي عبدالرازق، بكتابه 
”اإلسالم وأصول احلكم“ الذي يدحض الزعم 
بأن ســـلطان اخلليفة مشتق من سلطان الله. 
تعرض الشيخ لإلقصاء، وكانت له باملرصاد، 
”هيئة علماء“ أصولية، حكمت عليه باحلرمان 

من مناصبه، وإخراجه من عالم املشيخة.
مع متـــادي اإلرهـــاب اإلســـالموي، رأت 
الدولة املصرية وجوب إعادة طبع كتابه بعد 
قرن من الزمـــان، ُرغم أن الشـــيخ عبدالرازق 
نفســـه، الذي اســـتبد به الرعب قبـــل وفاته؛ 

أوصى بعدم إعادة الطبع.
مضـــى اليهود فـــي طريـــق صهيونيتهم 
ويضمـــرون  العلمـــي،  تقدمهـــم  يلتمســـون 
أصوليتهم العميقة املفعمة بالبغضاء، بينما 
خاب أمل الشـــيخ علي، أمام املـــد األصولي، 
الـــذي اســـتفاد أصحابـــه من اللجـــوء اآلمن 
في املنفـــى اإلنكليزي، أي في بلـــد جان لوك 
منّظر فكرة الدولة الـــذي تأثر به عبدالرازق. 
طـــورد األذكياء وحلَّ األغبياء الفاشـــلون في 
فســـطاطني بائســـني: الدولة وخصومها من 

اإلسالمويني. 

صباح العرب

العلمانية 

ومآالت خصومها
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عدلي صادق

ح ب

} ويلينغتــون - تعهدت مدرســـة تقع في ريف 
نيوزيلندا، خالية من الطالب، بالبقاء مفتوحة 
ألطول فترة ممكنة، في حالة رغبة تلميذ جديد 

في االلتحاق بها.
وتعاني مدرسة توتوروموري في وايرارابا 
في الجزيرة الشـــمالية انعـــدام التحاق أطفال 
بها في األعوام الدراســـية األخيـــرة، كما أنها 
بـــدأت العام الدراســـي الجديد دون تســـجيل 

دخول ألي طالب جدد.
ووفقـــا لصحيفـــة الغارديـــان البريطانية، 
أرجع المعلمون االفتقار إلى الطالب إلى األسر 
التي تنتقل من المنطقة بسبب عقود الصناعة 

الزراعية.
وشـــدد مجلـــس إدارة المدرســـة على أنه 
لن ييأس، وسيســـتخدم حســـاب التوفير لديه 
لدفـــع رواتب 3 موظفين حتـــى يمكن أن تبقى 

المدرسة مفتوحة للفترة المقبلة.
حافلـــة  لشـــراء  المدرســـة  وتخطـــط 
تمكـــن األطفـــال من الدراســـة في أقـــرب بلدة 
لتوتوروموري، على بعـــد 35 كيلومترا، إذا لم 

يلتحق بها أي طالب جدد.
وقالت شـــارمين بوتر، التي تعمل مساعدا 
للمعلميـــن في توتورومـــوري، إن هناك فوائد 

للعمل في المدارس الصغيرة.
وأضافت بوتر لصحيفة نيوزيلندا هيرالد 
أنه ”من الممتع أن تعمل في مدرســـة صغيرة 

مع عدد صغير من الطالب“.

مدرسة في نيوزيلندا 

تبحث عن طلبة

} لــوس أنجلــس - كشـــفت نجمـــة هوليوود 
الشـــهيرة أنجلينا جولي أنهـــا بدأت تتقارب 
مجـــددا من والدهـــا الممثـــل األميركي جون 

فويت.
وذكرت جولـــي (42 عاما) فـــي مقابلة مع 
مجلـــة هوليـــوود ريبورتـــر األميركيـــة أنها 
مع والدها (78 عاما)،  أسست ”عالقة جديدة“ 

موضحة أن من ساعدها في ذلك أطفالها.
بعـــض  بيننـــا  ”كان  جولـــي  وقالـــت 
الصعوبـــات“، مضيفـــة أنهمـــا يمكنهما اآلن 
التحـــدث ســـويا عـــن الفـــن، لكن ليـــس عن 

السياســـة، علمـــا وأن فويـــت يتبنـــى موقفا 
سياسيا محافظا.

وكان فويـــت هجر والدة جولـــي، الممثلة 
الراحلة مارشلين برتراند، عندما كانت جولي 

وشقيقها صغيرين.
التصالـــح  وجولـــي  فويـــت  وحـــاول 
خـــالل مشـــاركتهما فـــي فيلـــم ”الرا كروفت: 
تومـــب رايـــدر“، إال أن هـــذه المحاولة باءت 

بالفشل.
وقررت جولي، فـــي عام 2002، التخلي عن 
حمل اســـم والدها عبـــر إجـــراءات قانونية، 

بعدمـــا ذكر فويت في مقابلة إعالمية أن ابنته 
تعاني من مشكالت نفسية.

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن جولـــي، التي 
تقدمـــت بطلـــب للطـــالق أمـــام المحكمة من 
زوجها النجم الشهير براد بيت، قامت مؤخرا 

بإخراج الفيلم الحربي ”قتلوا أبي أوال“.
وكانت نجمة السينما األميركية قالت في 
وقت ســـابق إنها مرت بوقـــت ”عصيب“ بعد 
انفصالها عن النجم براد بيت العام الماضي. 
وأضافت ”ال أســـتطيع التظاهـــر بأنه لم يكن 

وقتا عصيبا في حياتي“.

أنجلينا جولي تعيد ترتيب عالقتها بوالدها بفضل أبنائها
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