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ح بقبول المساواة في الميراث  
ّ
• الغنوشي يتمسك بالتوافق السترضاء السبسي ويلو

} طهــران - شـــدد رئيس لجنة األمن القومي 
والسياســـة الخارجية في البرلمان اإليراني، 
حشـــمت الله فالحت بيشـــه، على وجوب دفع 
العـــراق تعويضات الحرب إليران، في تصعيد 
جديـــد لمطالب شـــخصيات إيرانيـــة في هذا 
التوجـــه بهـــدف الضغط على رئيـــس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي.
ويتزامـــن هذا مع موجـــة غضب في إيران 
مـــن موقـــف العبادي الـــذي أكد فيـــه التزامه 
بالعقوبـــات األميركيـــة علـــى إيـــران، قبل أن 
يضطـــر إلى التراجـــع تحت ضغـــط األحزاب 

الموالية لها في العراق.
وأشـــار فالحت بيشـــه في تصريح لوكالة 
أنباء الطلبة اإليرانية ”إســـنا“، الســـبت، إلى 
أنـــه ال يمكن تجاهـــل تعويضـــات الحرب في 
العالقات بين الدولتين، مبينا أن المســـؤولين 

العراقيين لم يرفضوا ذلك بشكل قاطع.
ولفـــت إلى أن إنتاج العراق من النفط أكثر 
من إنتـــاج إيران، وأن ”العـــراق يجني الكثير 
مـــن المال من بيع النفط، لـــذا فإن لديه القدرة 
على اإليفاء بدين التعويضات. وهو يدفع دينه 

للكويت بموجب التزام دولي“.
النائـــب  أشـــار  الماضـــي،  واألســـبوع 
اإلصالحي محمـــود صادقي، إلـــى أن العراق 
دوالر  تريليـــون   1.1 بقيمـــة  إليـــران  مديـــن 
كتعويضات وخســـائر حربـــي الخليج األولى 

(1980-1988) والثانية (1991-1990).
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه التصريحـــات 
تهدف إلى تذكير الساسة العراقيين بأن إليران 
أفضـــاال عليهم، وأنه ليس مـــن حقهم التحرك 
بما يتعارض مع مصالحها حتى لو تعارضت 
مع مصالـــح العراق، حتى لـــو أدى األمر إلى 
التعـــرض لعقوبـــات أميركية لـــو أن العبادي 
أعلن تحديـــه عقوبـــات إدارة الرئيس دونالد 

ترامب على طهران.
وتســـيطر إيران عبر وكالئها من األحزاب 
الدينية على المشهد العراقي، وهذا ما تفسره 
الضغوط التـــي دفعت العبـــادي إلى التراجع 
عن تصريحات ســـابقة أعلن فيها عن التزامه 

بتنفيذ العقوبات على إيران.
وقـــال العبادي ”ال نتعاطـــف مع العقوبات 
وال نتفاعل معها ألنها خطأ استراتيجي لكننا 

نلتزم بها“.
إيـــران  اســـترضاء  العبـــادي  ويحـــاول 
واألحـــزاب الحليفـــة علـــى أمـــل دعمـــه فـــي 
االســـتمرار في رئاســـة الوزراء، لكن مؤشرات 
كثيـــرة تؤكـــد أن طهران تعمل علـــى منعه من 
واليـــة ثانيـــة في ضـــوء اتهامـــات موجهة له 

بمهادنة الواليات المتحدة.

ح بورقة 
ّ
إيران تلو

تعويضات الحرب 

في وجه العبادي

ص٨

بهاء جاهني: غربة املبدع وسط الزحام

} أنقــرة - وصفت أوساط تركية مؤتمر حزب 
العدالة والتنمية التركي بأنه امتداد لسيطرة 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان علـــى الحياة 
السياسية في تركيا، وأن المؤتمر هو النسخة 
التـــي أرادها أردوغان من الحزب لالســـتمرار 
في معاركه الداخلية والخارجية دون معارضة 

قوية، بعد أن نجح في تحييد قيادات بارزة.
يأتـــي هـــذا فـــي وقت يشـــدد فيـــه خبراء 
اقتصاديون على أن الخطاب الشـــعبوي الذي 
يطلقـــه الرئيـــس التركي يعيق وضـــع حلول 

عاجلة لوقف تدهور الليرة.
ورشـــح الحزب خـــالل المؤتمر الســـادس 
المنعقـــد في أنقرة، الســـبت، أردوغان لزعامة 
الحـــزب مـــن جديـــد، وذلـــك بــــ 1380 صوتا، 
أي بموافقـــة كل المندوبيـــن المشـــاركين في 

التصويت.
وقال رئيـــس ديوان المؤتمـــر محمد علي 
شـــاهين إنهم تســـلموا المقتـــرح الموقع من 
قبـــل 1457 مندوبـــا في الحزب، حول ترشـــيح 

أردوغان رئيسا للحزب من جديد.
وأســـس أردوغان حزب العدالـــة والتنمية 
عـــام 2001، وتولـــى قيادته حتـــى 2014، حيث 
استقال منه بســـبب ترشحه لرئاســـة البالد، 
بموجـــب الدســـتور، الـــذي ينص علـــى عدم 
انتســـاب الرئيـــس ألي حـــزب سياســـي، قبل 

التعديالت الدستورية األخيرة.
وفي مايـــو 2017، أعـــاد الحـــزب انتخاب 
أردوغـــان، رئيســـا لـــه خـــالل مؤتمـــره العام 
االســـتثنائي الثالـــث فـــي أنقـــرة، بنـــاء على 
التعديالت الدســـتورية التي صوت الناخبون 
األتراك لصالحها في اســـتفتاء 16 أبريل 2017، 
والتي تســـمح لرئيس الجمهوريـــة بأن يكون 

منتميا إلى حزب.
وأشار متابعون لفعاليات المؤتمر إلى أن 
والء القيادات الحاضرة ألردوغان وسياســـاته 
الشـــعبوية يكشـــف أنه جـــرت عمليـــة انتقاء 
واضحـــة خالل تصعيـــد القيادات الوســـطى 
لعضويـــة المؤتمر، وأن الهـــدف هو انتخاب 
القائمة التـــي يقدمها أردوغـــان، والتي تدعم 

بشكل كامل خياراته.
وقـــال المتابعون إن المؤتمر يأتي ليكرس 
سلطات أردوغان كزعيم مطلق، وإقصاء َمن ال 
يطيعه بشكل أعمى، أو َمن يتجّرأ على مناقشة 

خياراته، مذكرين بالطريقة التي تم من خاللها 
التخلص من منّظر الحـــزب ووزير الخارجية 
الســـابق أحمد داود أوغلو، والرئيس السابق 
عبداللـــه غول، اللذين اضطرا إلى االنســـحاب 
من الحزب وإعالن عدم رغبتهما في منافســـة 
أردوغـــان داخل الحـــزب أو فـــي االنتخابات 

العامة.
ويلفـــت هؤالء إلـــى أن أردوغـــان ال يفّرق 
بين قيادات العدالة والتنمية أو أي شـــخصية 
أخرى منافسة، وأنه يعتقد أن المختلفين معه 

هم أعداؤه الشخصيون.
وتحتاج تركيا إلى قيادات سياســـية قوية 
تعـــارض سياســـة التصعيد التـــي ينتهجها 
أردوغـــان في الداخـــل، وخاصة فـــي عالقاته 
الخارجيـــة، حيث ســـبق أن وتر عالقات بالده 
مع الدول العربية، ومع أوروبا وروسيا، واآلن 
يصطدم بالواليات المتحـــدة التي بادرت إلى 
تسليط عقوبات على وزيري الداخلية والدفاع 
في تركيـــا وإقرار سلســـلة من الرســـوم على 
المنتجات التركية، ما أدى إلى تهاوي الليرة.

وخسرت العملة التركية حوالي 40 بالمئة 
من قيمتهـــا مقابل الـــدوالر منذ بدايـــة العام 

وسّجلت انهيارا هائال في األيام األخيرة.
وأكـــد أردوغـــان، الســـبت، أن تركيـــا ”لن 
للواليـــات المتحـــدة، فـــي تصريح  ترضـــخ“ 
إضافي يصّب في إطار التجاذب مع واشنطن. 
وقال خالل مؤتمر الحزب اإلســـالمي المحافظ 
”لـــن نرضـــخ ألولئك الذيـــن يقدمون أنفســـهم 
على أنهم شـــركاؤنا االستراتيجيون في حين 

يسعون لجعلنا هدفا استراتيجيا“.
ويـــرى االقتصاديـــون أن أنقـــرة يجب أن 
تتخذ تدابير طارئة إلنقـــاذ عملتها التي يقلق 
انهيارهـــا أوروبـــا. لكن معظم الحلـــول التي 
يدعـــون إليها تتعـــارض مع السياســـة التي 

اعتمدها أردوغان حتى اآلن.
ويؤكد الخبراء منذ أشهر عدة على ضرورة 
أن يلجـــأ البنـــك المركزي إلى زيـــادة معدالت 

الفائدة لدعم الليرة والتصدي للتضخم.
إال أن أردوغـــان يعارض مثل هذا التدبير. 
فقد فوجئـــت األســـواق في الشـــهر الماضي 
برفض البنك المركزي اتباع هذا المســـار رغم 
خطـــورة الوضع. ولجـــأ البنـــك المركزي في 
األيـــام األخيـــرة بتكتم إلى آليـــة تتيح له رفع 

المعدل كل يوم بيومه بحكم األمر الواقع.
”كابيتـــال  مـــن  جاكســـن  وليـــم  ويـــرى 
استشـــاري  مجلـــس  وهـــو  إيكونوميكـــس“ 
متخصـــص في األبحـــاث االقتصادية، أن هذه 
الوســـيلة الملتوية ”عززت القلق من أن (البنك 

الحكومة. المركزي) يخشى من غضب“ 

ويتساءل الخبراء حول قدرة أردوغان على 
مواجهة األزمة الحالية، خصوصا بعد تعيين 

صهره براءت البيرق، وزيرا للمالية.
ويعتبـــر االقتصـــادي المتخصـــص فـــي 
األســـواق الناشـــئة تيموثي أش أن المواقف 
”غيـــر التقليديـــة“ التـــي يتخذهـــا أردوغـــان 

المقتنـــع مثال بأن تخفيـــض المعدالت يقّلص 
التضخم، خلقت ”أزمة ثقة“.

وخّفضـــت وكاالت التصنيـــف االئتمانـــي 
”ستاندرد أند بورز“ و“موديز“ تصنيف مالءة 
تركيـــا (أي أهليتهـــا للحصول علـــى قروض 

وقدرتها على تسديدها). 

} تونس - أعلنت كتلة حزب حركة نداء تونس 
وكتلـــة الحرة لحـــزب حركة مشـــروع تونس 
األســـبوع الماضي عن انخراطهما في مســـار 
توحيدي لتشـــكيل الكتلة األولـــى في مجلس 
نـــواب الشـــعب، في وقـــت يجري فيـــه تكّون 
جبهة سياسية جديدة لمواجهة سيطرة حركة 

النهضة اإلسالمية على المشهد السياسي.
ويأتي هذا التقارب نتيجة عودة الوّد بين 
حافظ قائد السبســـي المديـــر التنفيذي لنداء 
تونس ومحســـن مـــرزوق أمين عام مشـــروع 
منذ عام 2016  تونس، الذي انشّق عن ”النداء“ 
موّجها آنذاك سلسلة من االتهامات لحافظ قائد 
السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، باالستحواذ على الحزب الحاكم في 

إطار ما أسماه بـ“سياسة التوريث“.
وكل نـــواب كتلة الحرة هـــم في األصل من 
المنشـــقين عن الكتلة األم نـــداء تونس، وبعد 
التحالف الجديد فـــإن مجموع نواب الكتلتين 

سيبلغ 69 نائبا وهو رقم يعادل عدد نواب كتلة 
حركة النهضة.

ورغـــم أن البيـــان المعلن تحـــّدث عن كون 
أولويات التقارب هي تنظيم العمل التشريعي 
صلـــب البرلمـــان، إّال أن المراقبيـــن يعتقدون 
بـــأن هدف هذا التحالـــف البرلماني هو إعادة 
التوازن للمشهد السياسي الذي تسيطر عليه 
حركة النهضة منذ سنتين، فضال عن ممارسة 
المزيد مـــن الضغط البرلماني إلقالة يوســـف 

الشاهد وفريقه الحكومي.
وسبق خطوة التحالف الجديد الذي عقده 
نداء تونس، انشـــقاق 5 نـــواب عن كتلة حركة 
مشـــروع تونس بســـبب ما يتهم به محســـن 
مرزوق من تفـــّرد بالرأي صلب الحزب وأيضا 
لما فهم من مواقفهم من أنهم مســـاندون لبقاء 

الشاهد على رأس الحكومة.
وقال الصحبي بن فـــرج النائب بالبرلمان 
(مســـتقيل مـــن كتلـــة الحـــرة) فـــي تصريـــح 

لـ“العـــرب“ إن أهـــداف التحالـــف البرلمانـــي 
بيـــن حركـــة نـــداء تونـــس وحركة مشـــروع 
تونس واضحـــة المقاصد، وهـــي الدفع نحو 
إقالة الشـــاهد، مؤكدا أن حافظ قائد السبسي 
ومحســـن مرزوق أصبحا يلتقيـــان في الفترة 
األخيرة بصفة تكاد تكون يومية إلعداد العدة 

لإلطاحة بالحكومة.
وقال محّمد رمزي خميس النائب عن كتلة 
نـــداء تونس في تصريح لـ“العـــرب“ إن هدف 
التقـــاء الكتلتين من جديد في توجه واحد هو 
تنظيـــم العمل التشـــريعي الـــذي تهمين عليه 

حركة النهضة.
وشـــّدد علـــى أن الكتلتين بصـــدد البحث 
والنقاش عـــن تحالفات مع كتـــل أخرى قصد 
ضمـــان النصـــاب المقـــدر بــــ109 نـــواب في 

البرلمان للحّد من نفوذ النهضة.
أما القيادي بالحزب رؤوف الخماسي فقد 
كان موقفـــه أكثـــر وضوحا بقولـــه إن ”الفترة 

القادمة تتطلب شخصا آخر وحكومة أخرى“، 
مبـــرزا أن رئيس الحكومة القادم ســـيكون من 

نداء تونس وفق ما يضبطه الدستور.
وتأتي هذه التطورات لُتربك حركة النهضة 
التـــي دخلت بدورها في أزمة داخلية ســـببها 
معارضـــة البعـــض مـــن قياداتها الســـتمرار 
الغنوشـــي  راشـــد  زعيمهـــا  بيـــن  التوافـــق 
والرئيس التونســـي، وخاصة بسبب غموض 
موقف رئيس الحركة من قضية المســـاواة في 
الميراث وإطـــالق موقف ضبابـــي ربما يعّبد 

الطريق أمام القبول بها.
واســـتبق الغنوشـــي كل التطـــورات بعد 
أن كشـــف الرئيـــس التونســـي أن زعيم حركة 
النهضة ســـّلمه رســـالة بها تحفظات الحركة 
من تقرير لجنة الحريات والمســـاواة، لينشر 
الغنوشـــي بعد ذلك نّصا مطّوال على صفحته 
الرسمية يؤكد فيه على تواصل خيار التوافق 
فـــي مســـعى واضـــح الســـترضاء السبســـي 

للتعديـــل  النهضـــة  تعطيـــل  مـــن  الغاضـــب 
الحكومي وإقالة الشاهد.

ورد حافـــظ قائـــد السبســـي بعـــد يومين 
على مقال رئيـــس حركة النهضة بتأكيده على 
أن ”حديث الغنوشـــي عن التمســـك بالتوافق 
مـــع الرئيس وحزبه أمر ال يســـتقيم وال يمكن 
أن يكـــون إال عبر سياســـات واقعية ومواقف 
واضحـــة وفعليـــة وليس في ظـــل تصريحات 
متناقضـــة وتناقـــض بين القول والممارســـة 
ومواقـــف متبّدلة كلما تبدلت تقديرات موازين 

القوى“.

جبهة برلمانية وسياسية لكسر هيمنة حركة النهضة على المشهد التونسي

أردوغان يفرض قيادة على مقاسه لحزب العدالة والتنمية

الهروب إلى األمام

بني تشكيل حكومة 

لبنانية… واالنهيار

خيراهللا خيراهللا
ص٥

• خبراء: الخطاب الشعبوي يعيق وضع حلول لوقف تدهور الليرة التركية

أردوغان وحزبه، من األكثرية

 إلى األغلبية إلى الكلية:

 ١٣٨٠ صوتا من ١٣٨٠ مندوبا

ص٣ موجة جديدة من االحتجاجات في العراق

ص

رب ني ج ب

{أنثى عبرية}

في القاهرة

تثير الجدل
ص١٥



} الربــاط - يتســـاءل مراقبـــون عـــن فحـــوى 
الجديدة بخصوص قضية  المقترحات األممية 
الصحـــراء المغربيـــة بعـــد أن قـــدم المبعوث 
األممي للصحراء هورســـت كولر إحاطته أمام 
مجلـــس األمن الدولـــي بداية الشـــهر الجاري، 
تزامنت مع دعوته إلى اســـتئناف المفاوضات 

تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي.
وأوضح عمر هـــالل، الممثل الدائم للمغرب 
لـــدى األمم المتحـــدة، أن االجتمـــاع الذي عقد 
في بداية أغســـطس الجاري باألمم المتحدة لم 
يســـجل أي تقدم في الملف، حيث اقتصر على 
االستماع إلحاطة كوهلر، حول جولته اإلقليمية 
في المنطقة نهايـــة يونيو الماضي، في الوقت 
الذي كشـــف فيه خـــالل االجتمـــاع ذاته عن أن 
عودة األطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات 

ممكنة نهاية العام الحالي.
ويريد المغـــرب مفاوضات مباشـــرة حول 
إقليم الصحراء بمشـــاركة الجزائر انطالقا من 
إيمانه بأن المفاوضات مع الجبهة االنفصالية 

ليست إال مضيعة للوقت لن تأتي بأي جديد.
وشـــدد المغرب على أن ســـقف ما يمكن أن 
يقدمه كحل سياسي لن يخرج عن مقترح الحكم 
الذاتـــي الذي قدمه في العـــام 2007، وهو محل 
إجماع دولي بسبب مصداقيته، كما يعد بمثابة 
منظومة متكاملة تحمل مخططا تنمويا شامال، 

وليس مجرد مشروع على الورق.
وسبق لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس ومبعوثه الخاص األلماني هورست 
كولـــر، أن اقترحـــا تشـــكيل لجنـــة مصغرة من 
الخبراء القانونيين والسياسيين من الواليات 
المتحـــدة وبريطانيـــا إلى جانـــب دول أخرى، 
تبحـــث الجمع بيـــن مقترح المملكـــة المغربية 
ومطالب جبهة البوليســـاريو بما تسميه تقرير 
المصير من خالل مشـــروع الكنفيدرالية، حيث 
يكون اإلشـــراف على األقاليـــم الصحراوية من 
اختصاص البوليساريو، بينما ستبقى األقاليم 

الجنوبية تحت سيادة المغرب.
ونفت جبهة البوليساريو علمها بأي مقترح 
جديـــد لحل نزاع الصحراء، وأكد امحمد خداد، 

منســـق التنظيم االنفصالي مع البعثة األممية 
في تصريحات صحافية، أن جبهة البوليساريو 
لـــم تتلـــّق أي اتصـــال ال مـــن طـــرف المبعوث 
الشـــخصي لألميـــن العام لألمـــم المتحدة إلى 
الصحراء المغربية وال من غيره حول أي اتفاق 
جديد، مشـــيرا بقوله إلـــى أن ”هناك مجهودات 
حثيثـــة للبحـــث عـــن حـــل، خاصة مـــن طرف 
الواليـــات المتحدة، وكذلك مـــن طرف المبعوث 

الشخصي نفسه“.
ويعتقد متابعون أن األمم المتحدة تحاول 
أن تهّيئ ألطراف النزاع أرضية مشتركة من أجل 
دفعهم نحو الجلوس على طاولة المفاوضات. 
ويلفت رضا الفالح، أســـتاذ العالقات الدولية 
بجامعـــة ابن زهر لـ“العرب“، إلـــى أنه إذا كان 
المقترح المتـــداول في هذا الشـــأن يتمثل في 
صيغـــة فيدرالية، فإنه يجـــدر التنبيه أوال إلى 
”مســـألة جوهرية تتعلق بكون مسألة التقسيم 
الترابي وتغيير شـــكل الدولة هي شأن سيادي 
يخضـــع إلكراهـــات مرتبطـــة ببنيـــة الدولـــة 
وتشـــكلها التاريخي، ومن هـــذا المنطلق فقط 
يمكننا تقييم وجاهـــة الطرح الفيدرالي وليس 

باعتباره ورقـــة لحل النـــزاع المفتعل“. ورأى 
الفالح أن الطـــرح األممي رؤية قصيرة المدى. 
وشـــرح  ذلك بقوله ”هاجس دفع األطراف إلى 
التفاوض ال يجب أن ينســـي المجتمع الدولي 
والقوى الكبرى أن األهم في ملف الصحراء هو 
إيجاد حل دائم يحقق شروط استقرار المنطقة 

ويجنبها التوترات“.
ومنذ توقـــف المفاوضات فـــي العام 2012 
تخـــرج قيـــادات البوليســـاريو في مناســـبات 
عديـــدة بتصريحـــات تتوعد المغـــرب وتوحي 
للمنتظم الدولي بإمكانيـــة إدخال المنطقة في 

دوامة من العنف والالاستقرار.
وتراهن جبهـــة البوليســـاريو على بعض 
المتنفذيـــن داخـــل إدارة الرئيـــس األميركـــي 
دونالد ترامب كجون بولتون، مستشـــار األمن 
القومي اليميني المتشـــدد، المعروف بتعاطفه 
مـــع األطروحـــة االنفصاليـــة، بهـــدف الضغط 
لصياغة مبادرة أممية تمّس السيادة المغربية.

البوليســـاريو  ويرى الفالح أن اســـتغالل 
لنفوذ اليمين األميركي المتشـــدد يخلق المزيد 
من التوتـــر ويدفـــع بالمنطقة نحو التقســـيم 

وخلـــق أوضاع جديدة قابلة لالشـــتعال تكون 
ضحيتهـــا دولتـــا المغرب والجزائـــر على حد 

سواء.
ويســـتبعد الباحث في شـــؤون الصحراء، 
نوفـــل بوعمـــري، أن تغير الواليـــات المتحدة 
موقفها السياســـي. وقال بوعمـــري لـ“العرب“ 
ليـــس هناك أي مســـتجد سياســـي يســـتدعي 
تغييـــر واشـــنطن لموقفهـــا، فهي مـــن أعدت 
مســـودة القـــرار الذي عـــرض للمناقشـــة ولم 
تحمل تحـــوال في الرؤية األميركية لهذا النزاع 
المفتعل، وأشـــار إلى أن ”النقاش الدائر حاليا 
يتعلـــق بكيفيـــة تقريـــب الرؤى بيـــن المغرب 
واألمم المتحدة حول إطالق العملية السياسية 
وحول مقترح هورست بالدخول في مفاوضات 

جديدة“.
كافـــة  علـــى  كولـــر  هورســـت  ويتحـــرك 
المســـتويات منذ تنصيبه لجمع األطراف على 
طاولة الحوار، وأرســـَل دعوات رسمية إلى كل 
من المغرب وجبهة البوليســـاريو، باعتبارهما 
طرفين مباشـــرين فـــي النزاع وإلـــى الجزائر 
وموريتانيـــا كدولتيـــن مراقبتين فـــي الملف، 
للعمـــل على اســـتئناف المفاوضات في شـــهر 

سبتمبر المقبل.
وتـــم عقـــد آخـــر جولـــة مـــن المفاوضات 
المباشـــرة بين المغـــرب والبوليســـاريو عام 
2012، لكـــن الربـــاط ُتطالـــب الهيئـــة األمميـــة 
بمباحثات مباشـــرة مـــع الجزائـــر باعتبارها 
طرفـــا رئيســـيا في النـــزاع، وهي التـــي تدعم 
الجبهـــة ماديا وعســـكريا ودبلوماســـيا، ولم 
يســـتجب مجلس األمن بعد إلى هـــذه الدعوة 
بشكل جدي ورســـمي، في الوقت الذي سمحت 
فيـــه للمفوضيـــة األمميـــة لالجئيـــن بإجـــراء 
إحصاء لسكان مخيمات تندوف والوقوف على 

العدد الحقيقي للصحراويين هناك.
وموقـــف المغـــرب مـــن قضيـــة الصحراء 
المغربية ”محســـوم“، كما أوضـــح عمر هالل، 
الممثـــل الدائـــم للمغرب لدى األمـــم المتحدة، 
الفتـــا إلى أن إجـــراء أي جولة من المفاوضات 
حـــول هذا النزاع اإلقليمـــي ال يمكن أن يتم من 
دون مشاركة الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا، 
وأن أي حوار جدي يهدف إلى تحريك الملف ال 

يمكن أن يحدث إال بحضور هذا البلد.
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املغرب متمسك بمقترح الحكم الذاتي لقضية الصحراء
محمد بن امحمد العلوي

الجزائـــري  الرئيـــس  أنهـــى   - الجزائــر   {
عبدالعزيز بوتفليقة مهام ضابطين كبيرين في 
قيادة الجيـــش وهما اللواء الحبيب شـــنتوف 
قائد الناحية العســـكرية األولى، وقائد الناحية 

العسكرية الثانية اللواء سعيد باي.
وتمت إقالة الجنرالين عن قيادة الناحيتين 
العســـكريتين األولـــى والثانيـــة فـــي ظـــروف 
متشابهة ســـابقة، األمر الذي يكشف عن وقوع 
المؤسســـة العســـكرية في صلـــب التجاذبات 
السياســـية فـــي البالد، رغـــم خطـــاب الحياد 
الـــذي تروج له القيـــادة مع اقتـــراب المواعيد 
االنتخابية أبرزها الســـباق الرئاسي في أبريل 

.2019

وتنقسم الجزائر إلى ست نواحي عسكرية، 
وتعـــد الناحيـــة العســـكرية األولـــى أهم هذه 
النواحـــي ألنهـــا تضم العاصمـــة الجزائر، أما 
الناحية العســـكرية الثانية فذات أهمية خاصة 
ألنهـــا تضم مدينـــة وهران، كبـــرى مدن منطقة 

الغرب الجزائري، على الحدود مع المغرب.
وكان الجنراالن المبعدان، الجمعة، قد عّينا 
على رأس الناحيتين العسكريتين المذكورتين 
عـــام 2004، في خضم تحـــوالت كبيرة، ارتبطت 
حينهـــا بصراع شـــرس بين الرئيـــس الحالي 
للمـــرور إلى واليته الثانية وبين منافســـه علي 
بن فليس، المدعوم آنذاك من طرف ضباط كبار 

عارضوا استمرار بوتفليقة في السلطة.
وعمليـــة إقالـــة المســـؤولين العســـكريين 
ليســـت بمنأى عن محاوالت االســـتحواذ على 
السلطة، السيناريو الذي ظل يتكرر في المشهد 
السياسي بالبالد، حيث يتجّند محيط بوتفليقة 
واألحزاب الموالية له، لدعمه في والية رئاسية 

هي الخامســـة على التوالي، وســـط ردود فعل 
رافضة لقـــوى المعارضة، ودعـــوات من طرف 
بعض األطـــراف لمرافقة الجيش لعملية انتقال 

سياسي واقتصادي في البالد.
وأطـــاح حـــراك 2004 بقائـــد أركان الجيش 
الجنرال الراحـــل محمد العماري، وتمت هيكلة 
قيادات المؤسســـة بضباط ســـامين جدد، على 
رأســـهم الجنراالن المذكـــوران، وقائد األركان 
الحالـــي الجنرال أحمد قايـــد صالح، الذي كان 
حينها قاب قوســـين أو أدنى من إنهاء المهام، 
لوال إنقاذه في آخر المطاف من طرف بوتفليقة 
وتعيينـــه خلفـــا للعمـــاري في إطـــار ترويض 

المشكوك في والئهم له.
وتعيش الجزائر حاليا ذات الحراك بإيعاز 
من الجنرال أحمد قايد صالح، في سبيل عملية 
ترتيب وتطهير مشـــابهة، لتأميـــن عودة قوية 
للســـاحة السياســـية، بعد االنطباع الذي ساد 
خـــالل الســـنوات األخيرة، حـــول تراجع نفوذ 
الجيش، خاصة بعد تخلـــص بوتفليقة من ألد 
خصومه في المؤسســـة العسكرية، وهو مدير 
جهاز االســـتخبارات الســـابق الجنرال محمد 
مديـــن (توفيق) عام 2015، وقبله عدد من ضباط 

الجهاز الكبار.
ويبقـــى الســـباق حول الرئاســـة القاســـم 
المشـــترك بين مختلف الحـــركات المهمة التي 
عرفتها المؤسســـة العســـكرية خـــالل العقدين 
األخيرين، وإذا ارتبطت في 2004 و2013 بإبعاد 
األجهـــزة والضباط المناوئيـــن لبوتفليقة، فإن 
الحركـــة األخيـــرة ال يزال موقفهـــا غامضا من 

مسألة مرشح االنتخابات الرئاسية.
ويشـــير مصـــدر مطلع إلى أن عهـــد الوفاء 
األخالقي المبـــرم بين قايد صالـــح وبوتفليقة 
منـــذ العام 2004، ال يمكن أن يفســـخ بســـهولة، 
وأن األول ال يمكن أن يعـــارض الثاني إذا أراد 
االســـتمرار في قصر المرادية، حيث تم إنقاذه 
من التســـريح بقـــرار من قائد األركان الســـابق 
محمد العماري وهو بمثابة جميل ال يســـتطيع 

قايد صالح إنكاره.
وتثير حملة التطهير التي شـــملت ضباطا 
عســـكريين فـــي أجهزة الـــدرك واألمـــن الذين 
استعان بهم بوتفليقة في وقت سابق، من أجل 
ضمان ميالن كفة التوازنات لصالح مؤسســـة 
الرئاســـة، تســـاؤالت حول األبعاد والخلفيات 
التي أطاحت بأســـماء ثقيلة في قيادة الجيش 
واألمن والدرك، ومرشـــحة لحصـــد المزيد من 

الرؤوس، عشـــية التحضير لموعد االنتخابات 
الرئاسية.

ويضيـــف المصـــدر أن ”الجنـــرال  قايـــد 
صالـــح بات في مركز ثقـــل ، بعد إعادة جهازي 
األمن والدرك إلى الســـلطة المعنوية للعســـكر، 
وبعدمـــا كادا أن يفلتـــا منـــه خالل الســـنوات 
الماضية بالتحول إلـــى قوتين موازيتين لقوة 
ونفوذ الجيش، بسبب التوجهات التي أدرجها 
قائداهمـــا المقاالن الجنـــراالن عبدالغني هامل 
ومنـــاد نوبة علـــى الجهازين وســـيرهما نحو 

استقاللية عن سلطة العسكر“.
الضخمـــة  الكوكاييـــن  شـــحنة  ومثلـــت 
المحجوزة في نهاية مايـــو الماضي في ميناء 
وهران، الورقـــة التي وظفها قايـــد صالح، في 
حملـــة التطهير والترتيـــب العميقة، بعد اتهام 
أسماء وشـــخصيات من مؤسسات مختلفة في 

الفضيحـــة، وتحولهـــا إلى قضية فســـاد تدين 
السلطة بالدرجة األولى، فضال عن ملفات فساد 
ارتبطت بضباط أحيلوا إلى القضاء العسكري 

بعد تنحيتهم.
ورغم الترويج لنأي المؤسســـة العسكرية 
بالمهـــام  وااللتـــزام  السياســـي  الشـــأن  عـــن 
الدســـتورية، فـــإن تزامـــن عمليـــات التغييـــر 
العميقة مع استحقاقات سياسية مهمة، تجعل 
من المؤسســـة في صلب التوازنات السياسية، 
وليس بعيدا أن يكون ما أقبل عليه قايد صالح 
خالل األســـابيع األخيرة، متصال بما حدث في 
2004 و2013، رغـــم الفـــارق الالفت بينهما، ففي 
األولـــى والثانية ظهر فيهـــا الرئيس بوتفليقة 
الفاعـــل األساســـي، أما فـــي العمليـــة األخيرة 
(2018)، فإن الرجـــل المتواري عن األضواء هو 
مـــن يوّقع علـــى القرارات، وتنســـب له بصفته 

القائد األعلى للقوات المســـلحة، وكل شيء يتم 
باقتراح من قايد األركان.

ومن المتوقع أن تطال أيادي التغيير قريبا 
ضباطا آخرين في وزارة الدفاع الوطني نفسها 
وفي عدد من المديريات، وعلى رأســـها األمين 
العـــام للوزارة ومدير أمن الجيش، لتكون بذلك 
أوســـع وأعمق حركـــة تغيير داخـــل الجيش ، 
تعيد رسم التوازنات داخل المؤسسة من جهة، 

وداخل أركان النظام من جهة ثانية.
ويرى خبراء عســـكريون أن وصول العملية 
إلى قـــادة النواحـــي، عبر اإلطاحـــة بجنرالين 
عّمـــرا 14 عاما بمنصبيهما على رأس ناحيتين 
عسكريتين، يصنع خلفية جديدة للجيل الجديد 
من الضباط ال تمّت بصلة للترتيبات السياسية 
التـــي جـــاءت بالكثير منهم إلـــى مناصبهم من 

أجل تمرير أجندة السلطة الحالية.

دور محوري للمؤسسة العسكرية

أعفى الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة اثنني من أكبر ضباط املؤسســــــة العسكرية، 
وهما اجلنراالن احلبيب شنتوف وسعيد باي، الرجالن القويان في اجليش خالل العقدين 
ــــــني. وتعيد إقالة املســــــؤولني العســــــكريني البارزين إلى ذاكــــــرة اجلزائريني ظروفا  املاضي
مشــــــابهة ســــــابقة تأتي في خضم الصراع على الســــــلطة، الذي يتكّرر حاليا مع اقتراب 

االستحقاق الرئاسي، ومع عودة قوية للجنرال أحمد قايد صالح إلى الواجهة.

تغييرات عميقة في املؤسسة العسكرية الجزائرية 
الجنرال أحمد قايد صالح يحدث صدمة داخل الجيش واملؤسسات املدنية

في عملية التغيير األخيرة 
باملؤسسة العسكرية، بات 

الجنرال أحمد قايد صالح املتواري 
عن األضواء يوقع على القرارات 

وتنسب له بصفته القائد األعلى 
للقوات املسلحة

} طرابلــس - نفى رئيس المفوضية الوطنية 
العليـــا لالنتخابات فـــي ليبيا عماد الســـائح، 
الســـبت، وجـــود مخالفـــات أو تجـــاوزات في 

سجالت الناخبين.
وقبـــل نحو شـــهرين قال محمـــود جبريل، 
رئيـــس تحالف القـــوى الوطنيـــة، (أكبر تجمع 
لألحزاب الليبرالية في ليبيا)، أن ”هناك تزويرا 
فـــي منظومة الرقم الوطنـــي لليبيين، وهو أمر 

يجعل االنتخابات خاضعة للغش والتزوير“.
وفجـــرت تصريحـــات جبريـــل، موجـــة من 
التشـــكيكات في االنتخابات المزمع عقدها في 

ليبيا.
واعتبر السائح أن ”الحديث عن وجود مثل 
تلك التجـــاوزات في الســـجالت قضية مفتعلة 
تســـتهدف تضليل الرأي العام وخلق مناخ من 
عدم الثقة والتشكيك في ما تقوم به المفوضية 
من مسؤوليات“. وأكد المسؤول على ”استمرار 
األزمة السياســـية في ليبيا فيما مطالب الرأي 
العـــام تضغط بقـــوة نحو إجـــراء انتخابات“. 
وأردف ”ال مخرج للمسار السياسي إال بعملية 

انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد“.
وأوضح السائح أن ”إجراء انتخابات خالل 
العام الجاري يعتمد علـــى مجلس النواب وما 

سيصدره من قوانين“. 
وأشـــار إلى أنه ”في حـــال اختيار مجلس 
النـــواب إقرار قانون االســـتفتاء فـــإن النتائج 
ســـتعلن في نهايـــة نوفمبـــر القـــادم، وبعدها 
ستمنح ثالثة أشهر للسلطة التشريعية إلصدار 
التشـــريعات الالزمة، ثم ثمانية أشـــهر أخرى 

للمفوضية الستكمال عملية االنتخابات“.
وأجـــل مجلـــس النـــواب الليبـــي، الثالثاء 
الماضي، مناقشـــة إصدار قانون يحدد ضوابط 
إجراء اســـتفتاء شعبي على الدســـتور الدائم 
للبـــالد المنجـــز العـــام الماضي إلـــى ما بعد 
العيـــد، بعـــد أن أصيب نائب وعضو حراســـة 
جراء اشتباكات باألسلحة بين حراس المجلس 

ورافضين لصدور القانون.
وطالـــب المجتمـــع الدولـــي أكثـــر من مرة 
مجلس النواب بســـرعة إصدار ذلك االستحقاق 
تمهيدا إلجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 
البالد تقـــرر إطالقها خالل لقـــاء جمع أطراف 

النزاع الليبي في باريس الشهر الماضي.

مفوضية االنتخابات الليبية 
تنفي وجود تجاوزات

صابر بليدي



} القاهرة - أطلقت جماعة اإلخوان في الذكرى 
الخامسة لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية 
والنهضـــة بالقاهـــرة، 14 أغســـطس، مبـــادرة 
مصالحة جديدة ضمن سلســـلة من المبادرات 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة، مـــع الحكومـــة 
المصرية، طالبت فيها بعقد انتخابات رئاسية 

جديدة بعد تشكيل حكومة ائتالف وطني.
حملت المبادرة موجة واسعة من السخرية، 
ألن الجماعـــة مصرة على تجاهـــل الواقع على 
األرض، ومصممـــة على أنها ال تزال قوية، وهو 
مـــا رأى فيه كثيرون تعبيرا عـــن الالمنطق مع 
حالها الفعلي الذي انكمش وضعفت فيه حيلها 

داخل مصر، وخارت قواها خارجها.
وتحرص الجماعة، أكثر من أي وقت مضى، 
على تفكيك أزمتها وإعادة تموضعها اإلقليمي 
بإثبـــات تواجدهـــا الدائـــم، ومحاولـــة عكس 
قوتهـــا الزائفة عن طريق مبادرات وهمية تمثل 
مناورات لما هو ســـري ومـــا هو معلن، وترمي 

في النهاية إلى تحقيق أهداف معينة.
وكشـــفت المبادرة عمـــق مـــأزق اإلخوان. 
فالجماعـــة تبدو حريصـــة على إنقـــاذ قادتها 
خاصة بعد صـــدور أحكام باإلعدام ضد العديد 
منهـــم ومواجهة تراجع الدعـــم الخارجي أمام 
األزمات اإلقليمية، خاصة في تركيا التي تعيش 
أزمـــة اقتصادية طاحنـــة. باإلضافة إلى تصدع 
أجهـــزة الجماعة المســـلحة، وباتت غير قادرة 

وعاجزة عن خلق موجات عنف جديدة.
وبـــدا من التوقيـــت أن الجماعـــة في وارد 
مراجعـــة تخندقهـــا مـــع أنقرة مـــع اضطراب 
الرؤية بشأن مســـتقبل النظام التركي، واضعة 
أملها في واشـــنطن. لخدمة هذا الطرح، ركزت 
الجماعة على الترويج لنفســـها كونها ســـلمية 
وقادرة علـــى االندماج والدخـــول في حوارات 

وطنية دون إقصاء أو استقطاب.
الحالـــي  وضعهـــا  أن  الجماعـــة  وتزعـــم 
”نتيجة اإلقصاء والظلم ضدها، وليس بســـبب 

أيديولوجيتها وممارســـة العنـــف“. وهي كذبة 
تحاول أن تستعيد بها قدرا من التعاطف معها، 
مع ميـــل قوى كثيـــرة إلى مراجعة مســـألة أن 
اإلخوان جناح إسالمي معتدل بعدما اكتشفوا 

أنهم رأس حربة لتنظيمات متطرفة.
حرصـــت الجماعـــة علـــى إحـــراج النظام 
المصـــري عبر إثبات أنها تســـعى للمصالحة، 
والممانعـــة تأتي من قبل القاهـــرة. ويظل رفع 
ســـقف المطالب والثبات على المواقف القديمة 
عبر المبادرة هدفـــه الموازنة بين ما هو معلن 
مـــن قبل النظام من جهـــة، والظهور أمام أتباع 
الجماعة في موقف قوة وثبات من جهة أخرى.

عـــن  فعليـــا  اإلخـــوان  جماعـــة  وتنازلـــت 
مطالبها القديمة، وأهمها عودة محمد مرســـي 
إلـــى الحكـــم، لكنهـــا تطالب النظـــام المصري 
من خالل قنـــوات اتصال غيـــر معلنة بمطالب 
محددة إلتمام التسوية النهائية. ومن أهم هذه 
المطالب إعفاء القادة المحبوســـين والهاربين 
بالخارج، أو تخفيف األحكام الصادرة ضدهم.

ويســـتند هذا الطـــرح على صـــدور أحكام 
عديدة باإلعدامات ولم يتـــم تنفيذها عمليا، ما 
فهمته الجماعـــة على أنه إشـــارة إلى إمكانية 

العفو أو تمهيد لعدم سد األبواب أمامها.
وتـــرى الجماعة أنه ليس هنـــاك ما يدفعها 
إلى إعـــالن مواقفها الجديدة تلـــك عبر مبادرة 
رســـمية صـــادرة عـــن قيادتهـــا ما دام ســـقف 
المطالب األدنى لم تقع االســـتجابة له، باعتبار 
أن الدولة ترفض فكرة المصالحة مع الجماعة.

وتتمســـك الحكومة بعدم تمكيـــن الجماعة 
من فرصـــة العودة بالشـــكل والحضور اللذين 
تريدهما. وتوجست الجماعة من قرارات العفو 
الرئاسي التي تشمل البعض من شباب اإلخوان 
المحكومين، فاإلجراءات تتم من دون تفاهمات 
ثنائية. ويشـــي هذا األمر بأن المراجعات التي 
جـــرى الحديـــث عنها من قبل شـــباب الجماعة 

سوف تزيد من الصدع الداخلي لإلخوان.
إلـــى تجريد  تصـــورات الحكومة  وترمـــي 
الجماعـــة مـــن أســـلحتها األمنيـــة، كمـــا تريد 

عزل الشـــباب عن الشـــيوخ وتشـــجيعهم على 
المراجعات. بالتالـــي يصبح اإلخوان بال أذرع 
أمنيـــة وشـــبابية، مـــا يجعـــل المصالحة دون 
معنى. وتؤســـس الجماعة مواقفها على إعاقة 
اســـتراتيجية الحكومة حتى ال تؤتي بثمارها، 
فهـــي تنفـــي صلتهـــا بالعنـــف حتـــى ال تظهر 
تأثرها الســـلبي بانتصارات أجهزة األمن على 

التشكيالت المسلحة التابعة لها والحليفة.
وتحمـــل أي مبادرة جديدة رســـالة لقواعد 
الجماعة، مفادها أنها ال تزال قادرة على إجراء 
تسويات بشكل ال يؤذي التنظيم، وهو ما يروج 
إعالميا للتقليل من محاوالت األجهزة المصرية 
تهميـــش دور القيادة الرســـمية للجماعة وفتح 
الباب واســـعا أمـــام المبـــادرات الفردية التي 
تســـهم في تفكيك بنيـــة التنظيم وترســـخ من 
انقســـاماته. ويكشـــف التباين أن الجماعة في 
طريق عودتها وتنازالتها تظهر السقف األعلى 
للتحصـــل على الممكن من المطالب األقل درجة 
بما يحفظ تماسك التنظيم. وتحرص الحكومة 
على انتهاج اســـتراتيجية محددة للحفاظ على 
هيبتها ومؤسســـاتها وعدم االعتراف بكيانات 
غير شـــرعية، مـــا يحجـــم الجماعة مســـتقبال 

ويجعلها تدفع فاتورة تجاوزات ماضية.
أفـــرزت التجربـــة المصريـــة مع اإلســـالم 
السياســـي، وفـــي مقدمتـــه جماعـــة اإلخوان، 
قناعات صارت ثوابت محددة لطبيعة التعاطي 
مع هذا التيار. ومن بين الثوابت: ال جلوس من 
طرف الحكومة أو من يمثلها مع قيادات تنظيم 
يزعم عرض مصالحة وتنازالت في حالة ضعفه، 
وعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم التي تهدد 
األمن واالستقرار، وعدم الدخول في مقايضات 
تمس هذا الثابت، وعـــدم إعطاء طرف خارجي 

فرصة الضغط على النظام بورقة محلية.
مـــا كان مقبوال في الماضـــي لم يعد مقبوال 
اآلن، وجماعـــة اإلخوان تـــدرك أن زمنها مضى 
والغرب لن يغامر من جديد بتحمل عبء فشـــل 
آخـــر، وحضورها فـــي تركيا مؤقـــت والقاهرة 
التي تجتهد لمنع وصول اإلخوان في ليبيا لن 

تقبل بها كقوة رئيسية في مصر

} خفتـــت التظاهـــرات فـــي المـــدن العراقية 
الجنوبية والوســـطى، بعـــد أن انطلقت بنحو 
قـــوي، أجبـــر الحكومـــة علـــى بـــذل الوعـــود 
والتعهـــدات بتلبيـــة المطالـــب التـــي نـــادى 
بهـــا المتظاهـــرون في هـــذه المـــدن، لكن هذه 
التظاهـــرات تســـتمر، وإن بوقـــع أخـــف، في 

محافظتي البصرة والسماوة.
ويتوقع باحثون ودبلوماسيون وصحافيون 
ومؤرخون وأكاديميون في أحاديث لـ“العرب“، 
أن التظاهـــرات فـــي المدن العراقية ستشـــهد 
تصاعـــدا غيـــر مســـبوق عنـــد إعالن تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة مـــن أشـــخاص يتهمون 
بالفســـاد وبأنهـــم كانـــوا الســـبب فـــي تردي 
األوضاع في البالد ووصولها إلى الحالة التي 

هي عليها اآلن.

وقد تشـــهد التظاهـــرات خفوتا حـــذرا إذا 
تشـــكلت الحكومة من وجـــوه جديدة، لكنها قد 
تتحول إلى أعمال انتقامية عشـــائرية وأعمال 
عنـــف واغتيـــاالت للذيـــن أســـهموا فـــي قتل 
المتظاهرين إذا تم تشكيلها من الوجوه نفسها 

المتهمة بالفساد.
ويشـــير المتحدثون إلى أن الظرف القاهر، 
الـــذي يمنع المحافظات الســـنية من التظاهر، 
مبعثـــه خضوعهـــا الحتالل مباشـــر من قوات 
الحشد الشعبي وميليشيات األحزاب الطائفية 
األخـــرى، التـــي يقودها ويوّجهها عســـكريون 
إيرانيـــون وعمـــالء عراقيون تســـاندهم قوات 

الجيش والشرطة المركزية.
ويتوقـــع الكاتـــب العراقي محســـن جواد 
أن تخـــرج التظاهرات مرة أخرى إلى شـــوارع 
العراق بنحو أقوى في حال تشـــكلت الحكومة 

مـــن السياســـيين الذين حكمـــوا العراق خالل 
الـ15 عاما الماضية ويعتبرون السبب في تردي 

الوضع االقتصادي وانتشار الفساد.
ويرجع جـــواد اســـتمرار التظاهـــرات في 
محافظتي البصرة والسماوة الجنوبيتين إلى 
اســـتمرار معاناة أهالي البصرة من مشـــكالت 
وأزمـــات خانقـــة لـــم تحـــل، خصوصـــا الماء 
والكهرباء، مع شعورهم بأن محافظتهم تعطي 
للدخل القومي العراقي أكثر مما تحصل عليه.

ويالحـــظ عضو األمانـــة العامـــة للمؤتمر 
الشعبي العربي ماجد مكي الجميل أن السخط 
في العراق واحد وال اختالف في درجة الغضب 
بين محافظة وأخرى، منوهـــا إلى أن األحداث 
أثبتـــت أن االحتجاجات عامة، ومطالبها عادلة 

وال يمكن دحضها أو التهرب منها.
ويشـــير إلـــى التفـــاوت بيـــن المحافظات 
العراقية في نوعية الحراك ودرجة نشاطه، الفتا 
إلى أن هذا التفاوت يتعلق باألساس بمدى قدرة 
الجمهور الغاضب وكفاءته على تنظيم نفســـه 
وترتيب اتصاالته مع الناس وتشـــكيل اللجان 

لتنسيق التجمعات واالحتجاجات وإعدادها.
ويوضـــح الجميـــل أن ضعـــف التظاهرات 
في هـــذه المحافظة أو تلـــك ال يعني ضعفا في 
درجة السخط، مستدال على ذلك بأن عدم ظهور 
احتجاجات في المحافظات الغربية والشمالية، 
وتلك الواقعة في شـــمال غرب وشـــمال شـــرق 
بغداد ال يعني البتة أن هذه المحافظات راضية 
عن الســـلطة الحاكمة، وهي نفسها التي بدأت 
باالحتجاجـــات الواســـعة عامـــي 2012 و2013، 
وهي ذاتها التي قادت المقاومة ضد االحتاللين 
األميركـــي واإليراني منذ اليـــوم األول الحتالل 

العراق في 9 أبريل 2003.
ويشرح أن الظرف القاهر، الذي تمر به تلك 
المحافظات، ســـببه خضوعها الحتالل مباشر 
من قوات الحشد الشعبي وميليشيات األحزاب 
الطائفيـــة األخـــرى التـــي يقودهـــا ويوجهها 
عسكريون إيرانيون وعمالء عراقيون تقدم لهم 
قوات الجيش والشرطة المركزية الدعم، مؤكدا 
أن هناك تفويضا على بياض لهذه الميليشيات 
للعمـــل بحريـــة في هـــذه المحافظـــات بذريعة 
محاربـــة اإلرهاب، لكن عـــدم ظهور احتجاجات 

ال يعني رضاها.
ويتوقـــع األكاديمي والباحث الدكتور مؤيد 
الونـــداوي أن تعم التظاهـــرات المدن العراقية 
كافة في األشـــهر المقبلة بقيادة شـــباب عراقي 
أيقن أن ال مستقبل مضمونا له في ظل أوضاع 
صعبـــة صنعها فاســـدون يتحكمـــون بمصير 

البالد، مبينا أن فئة الشباب في المدن هم قادة 
الحراك وأن اتساع عدد الجامعات خلق شبابا 
واعيا وحراكا واســـعا ليس من السهل إيقافه، 

بعد سنوات طويلة من الفشل والخراب.
ويبدي ســـفير العراق األســـبق فـــي األردن 
الدكتـــور صباح ياســـين اعتقاده بـــأن تصاعد 
وتيرة الســـخط والغضب في المدن الجنوبية، 
وخصوصـــا البصرة والســـماوة، ســـببه أنها 
األكثر تضررا اقتصاديا واجتماعيا من غيرها. 
ويقول إن ضمانة تصاعد التظاهرات في المدن 
العراقيـــة اعتمادهـــا على وجود قيادة شـــابة 
تقـــود التظاهـــرات. ومن جانبـــه، يقول األديب 
والصحافـــي فيصل جاســـم إن التظاهرات في 
الجنوب العراقي جاءت بعد الخذالن الذي عاشه 
أهالـــي هذه المحافظـــات ومعاناتهم من نقص 
الخدمات الضرورية وانعدامها أحيانا وتهالك 
البنى التحتية، باإلضافة إلى وجود اآلالف من 
العاطليـــن عـــن العمل من خريجـــي الجامعات 
والمعاهـــد، الذين يمنون أنفســـهم بالتعيينات 
في دوائـــر الدولة، إلى جانب الخراب الوظيفي 
الذي أفرزتـــه المحاصصة الطائفية والحزبية، 
حيث طفح الكيل بالمتظاهرين، كما أن الوعود 

التـــي أطلقتهـــا الحكومـــة لم تجـــد لها صدى 
ملموسا لدى هذه األوساط.

ويعلل اســـتمرار التظاهـــرات في محافظة 
وخفوتهـــا فـــي أخرى بالقـــوة المفرطـــة التي 
جوبه بها المتظاهرون مـــن القوات الحكومية 

والميليشيات المنفلتة.
ويـــرى الطبيـــب والناشـــط ســـيف الديـــن 
اآللوســـي أن التظاهـــرات، التـــي انطلقـــت في 
جنوب العراق ووســـطه، مثلـــت رد فعل مبطنا 
ضـــد التدخـــل اإليراني فـــي تفاصيـــل الحياة 
العراقية، فضـــال عما عانته هـــذه المحافظات 
من األحزاب الطائفية الحاكمة ومن الظلم الذي 

وقع عليها. 
ويالحظ أن هذه التظاهرات شـــهدت خفوتا 
واضحـــا فـــي اآلونة األخيـــرة بســـبب العنف 
الحكومي والميليشـــياوي، الذي واجهها، كما 
أن معظم االحتجاجـــات، خصوصا في النجف 
وكربالء والكوت وغيرها، لـــم تتوفر لها قيادة 
وتنظيمـــات واضحة المالمح مـــع غياب كامل 
للقومييـــن والعروبييـــن، والطبقة الوســـطى، 
التي هي إما مهاجرة وإما ”خرســـاء كالعادة“. 
ويصف اآللوســـي التظاهرات فـــي بغداد، التي 

ينظمها اليســـار العراقي والحزب الشـــيوعي، 
تتوقـــع  وال  صالونـــات“.  ”تظاهـــرات  بأنهـــا 
األكاديميـــة العراقيـــة المقيمـــة فـــي اإلمارات 
العربية المتحدة ســـعاد العـــزاوي أن تتظاهر 
المحافظات غير الجنوبية في الوقت الحاضر، 
بسبب سهولة اتهامها بأنها تظاهرات إرهابية 
أو بعثية، وإشـــهار المادة الرابعـــة من قانون 
اإلرهـــاب في وجهها، ”وهي المـــادة المصممة 

لمعاقبة أبناء السنة في العراق“.
وتقـــول إن التظاهـــرات فـــي المحافظـــات 
الجنوبية خفتت قليال بانتظار تشكيل الحكومة 
الجديـــدة، فـــإذا تغيرت الوجوه فيها فســـتظل 
خافتة لحين وضوح الصورة، أما إذا تشـــكلت 
من الوجوه المتهمة بالفســـاد فستكون مبعثا 
النطالق أعمال انتقامية عشائرية وأعمال عنف 
واغتياالت للذين تسببوا في قتل المتظاهرين.

ويدعو المؤرخ والسياســـي حسن الزيدي، 
المقيم في فرنسا، إلى قيام جبهة وطنية عربية 
وكرديـــة وتركمانيـــة تضم القـــوى التي تؤمن 
بدولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبادئ حسن 
الجـــوار واحترام قوانين األمـــم المتحدة، لكي 

تقود هذه التظاهرات إلى أهدافها المنشودة.

سياسة

توقعات باشتداد التظاهرات بعد تشكيل الحكومة الجديدة في العراق

تراجعت وتيرة التظاهرات التي عّبر من خاللها العراقيون عن مدى سخطهم وغضبهم على 
سياسات السلطة. لكّن املتابعني للشأن العراقي واخلبراء يتوقعون أن تشهد االحتجاجات 
تصعيدا جديدا مع اإلعالن عن تشكيل احلكومة اجلديدة، خاصة إذا ما تضمنت وجوها 

متهمة بالفساد وبعدم قدرتها على تسيير شؤون البالد وجتنيبها األزمات املتواترة.
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} بيــروت - خالل ســـبع ســـنوات من الحرب 
السورية، تحولت محافظة إدلب في شمال غرب 
سوريا إلى وجهة لمقاتلين معارضين ومدنيين 
يتم إجالؤهم من مناطقهـــم، وهي التي ال تزال 

في معظمها خارجة عن سيطرة قوات النظام.
وتواصـــل قوات النظام الســـوري إرســـال 
التعزيـــزات العســـكرية نحو إدلـــب، ما يوحي 
بهجـــوم قريـــب الســـتعادة آخـــر أبـــرز معاقل 
هيئـــة تحريـــر الشـــام والفصائـــل المعارضة، 
إال أن محلليـــن يتوقعـــون أن تقتصر العمليات 
العســـكرية على مناطق اســـتراتيجية بالنسبة 
للنظـــام، في ظـــل التعقيدات التـــي تحيط بهذا 
الملف وتداخل المصالح الســـورية والروسية 

والتركية.
وتقـــع المحافظـــة علـــى الحـــدود التركية، 
ويرجـــح أن تحـــدد مصيرهـــا اتفاقـــات دولية 
ترســـمها خصوصـــا روســـيا، حليفة دمشـــق، 
وتركيا الداعمة للمعارضة، ال الهجوم العسكري 

فحسب.
وتشـــكل محافظـــة إدلـــب مـــع أجـــزاء من 
محافظـــات محاذيـــة لها إحدى مناطـــق اتفاق 
خفض التوتر الذي تـــم التوصل إليه في مايو 
في أســـتانة برعاية روســـيا وإيـــران، حليفتي 

دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. 

وبـــدأ ســـريان االتفاق عمليا فـــي إدلب في 
ســـبتمبر الماضـــي. لكنها تعرضـــت في نهاية 
العام 2017 لهجوم عسكري تمكنت خالله قوات 
النظام بدعم روسي من السيطرة على العشرات 
من البلدات والقرى في الريف الجنوبي الشرقي 

وعلى قاعدة عسكرية استراتيجية.
اســـتراتيجية  أهمية  المحافظة  وتكتســـي 
فهـــي محاذيـــة لتركيـــا، الداعمـــة للمعارضة، 
مـــن جهة ولمحافظـــة الالذقية، معقـــل الطائفة 
العلوية التـــي ينتمي اليها الرئيس الســـوري 

بشار االسد، من جهة ثانية.
وفي مارس العام 2015 سيطر جيش الفتح، 
وهو تحالف يضم فصائل اســـالمية وجهادية 
بينها جبهة النصرة سابقا (هيئة تحرير الشام 

حاليـــًا) علـــى كامـــل محافظة إدلب باســـتثناء 
بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية.

وشـــكلت الســـيطرة عليها ضربـــة للجيش 
الســـوري اذ كانـــت مدينـــة إدلب ثانـــي مركز 
محافظة يخسره بعد مدينة الرقة التي تحولت 
الى معقل تنظيم الدولة االســـالمية في سوريا، 

قبل طرد الجهاديين منها العام الماضي.
هدفـــا  إدلـــب  شـــكلت  ســـنوات،  وطـــوال 
للطائرات الحربية الســـورية والروســـية، كما 
اســـتهدف التحالـــف الدولي بقيادة واشـــنطن 

دوريًا قياديين جهاديين فيها.
وحققت دمشـــق خالل السنتين الماضيتين 
انتصـــارات ميدانيـــة متتاليـــة علـــى حســـاب 
الفصائـــل التـــي لم تعد تســـيطر ســـوى على 
ثمانيـــة بالمئة مـــن األراضي الســـورية، وفق 
المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان. ومن بين 

هذه الفصائل هيئة تحرير الشام.

] كيف يتم التحضير للعملية على األرض؟

منـــذ العاشـــر من أغســـطس، تســـتهدف 
قـــوات النظـــام الســـوري بالســـالح المدفعي 
وبوتيـــرة أقل بالغارات الجويـــة، مناطق عدة 
تحت ســـيطرة الفصائل تمتد من جنوب إدلب 
إلـــى ريف حلب الغربي (شـــمال) وريف حماة 

الشمالي (وسط).
ويأتي ذلك بعد إرسالها تعزيزات عسكرية 
إلـــى المنطقة، قالت صحيفـــة الوطن، المقربة 
من الحكومة السورية إنها ”األضخم في تاريخ 
الحرب السورية“. ويقول الخبير في مؤسسة 
سنتشري فاونديشـــن األميركية آرون لوند إن 
”الدبابات تتجه شـــماال، والمسؤولون الروس 
والسوريون يقرعون طبول الحرب إعالميا (..) 

األرجح أن تكون هناك عملية ما“.
وتســـيطر هيئة تحرير الشـــام على الجزء 
األكبر من محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل 
إســـالمية أخرى فـــي بقية المناطق وتنتشـــر 
قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. كما 
تتواجـــد الهيئة والفصائل في مناطق محاذية 
فـــي ريف حلب الغربي وريف حماة الشـــمالي 

والالذقية الشمالي (غرب).
وتأخـــذ الفصائل أي هجـــوم مرتقب على 
محمـــل الجـــد. وينهمـــك مقاتلوهـــا، في حفر 
الخنادق ووضع السواتر الترابية في مناطق 

قريبة من تلك الواقعة تحت سيطرة النظام.
ويرجـــح محللـــون بينهم لونـــد أن تكون 
وتقتصر على  العمليـــة المقبلـــة ”محـــدودة“ 
مناطـــق عنـــد أطـــراف محافظـــة إدلـــب التي 
تستضيف أيضا اآلالف من مقاتلي المعارضة 
الذين تم إجالؤهم على مراحل من مناطق عدة، 

إثر رفضهم اتفاقات تسوية مع دمشق.
ويقول الباحث في المعهد األميركي لألمن 
نيكـــوالس هيراس ”دمشـــق تســـير في طريق 
الحرب. بنظر دمشـــق هناك أجـــزاء ضرورية 
يمكنها الســـيطرة عليها لضمان أمن الالذقية 

(الســـاحلية) والطريق (الدولي) بين دمشـــق 
وحلب“.

] ما هي المناطق المرجح استهدافها؟

يشـــير المحللـــون إلى عدة مناطق ســـيتم 
اســـتهدافها عند األطراف، بينها تلك الممتدة 
بين جســـر الشـــغور فـــي جنوب غـــرب إدلب 
وسهل الغاب الواصل بين إدلب وشمال حماة، 
وأخـــرى تقع علـــى جانبي جزء مـــن الطريق 

الدولي حلب – دمشق.
وتطلق تســـمية ســـهل الغاب على منطقة 
زراعيـــة يقع معظمها في شـــمال حماة وتمتد 
إلى جنوب غرب إدلب بمحاذاة جسر الشغور.

وتكمن أهمية منطقة ســـهل الغاب وجسر 
الشـــغور المحاذي لها فـــي قربها من محافظة 
الالذقية ومنطقة الســـاحل، المعقل األساسي 
للطائفـــة العلوية التي يتحـــّدر منها الرئيس 

السوري بشار األسد.
ويقـــول الباحـــث فـــي مجموعـــة األزمات 
الدوليـــة ســـام هيلـــر إن ”الـــروس مقتنعون 
بأن الطائـــرات من دون طيار التي تســـتهدف 
قاعدتهـــم الجوية (في حميميـــم) في الالذقية 
تنطلق من هذه المنطقة حول جسر الشغور“. 
كما لمنطقة ســـهل الغاب، وفـــق قوله، ”أهمية 
خاصة بالنســـبة لدمشـــق كونها تهدد مناطق 
في الســـاحل  تشـــكل نـــواة المواليـــن لهـــا“ 

السوري.
أمـــا الهدف الثاني مـــن العملية فقد يكون 
اســـتعادة وضمان أمـــن كامل األوتوســـتراد 

الدولـــي حلب – دمشـــق الذي يمـــر في جنوب 
وشـــرق إدلب. ومن أجل ضمان أمنه ســـيكون 
على قوات النظام اســـتعادة قرى جنوب غرب 

حلب وصوال إلى جنوب إدلب.
ويقول الباحث في معهد الشـــرق األوسط 
تشارلز ليستر ”ســـيأتي وقت يرى فيه النظام 
ضرورة في الســـيطرة على كامـــل طريق أم 5 
(األوتوستراد الدولي) وكل المعابر التي تصل 

الشمال بالجنوب بين دمشق وحلب“.

] ما هو دور الالعبين الدوليين؟

بالنســـبة إلى النظام، تشكل استعادة إدلب 
أهمية رمزية، ألنها ســـتعني نهاية المعارضة 

المسلحة ضده.
وتنـــدرج محافظـــة إدلـــب مع أجـــزاء من 
المحافظـــات المحاذية لهـــا ضمن آخر مناطق 
اتفاقـــات خفـــض التوتر التي ترعاها روســـيا 
وإيران وتركيا بموجب اتفاق أســـتانة. وإلدلب 
خصوصيتهـــا كونهـــا المعقل األخيـــر لهيئة 
تحرير الشـــام. كمـــا ُتعد منطقة نفـــوذ تركي، 
وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية تطبيقا التفاق 

خفض التوتر.
ويتفق محللون على أن أي عملية عسكرية 
محتملـــة في إدلـــب يجب أن تحظـــى بموافقة 
أنقرة التي تخشى موجات جديدة من الالجئين 
إليها. ويقول ليســـتر ”من المحتمل أن توافق 
تركيا على خسارة بعض المناطق عند األطراف 
بشـــرط أن تضمن استمرارية ســـيطرتها على 

وسط إدلب والمنطقة الحدودية“ شماال.

وتطلب روســـيا من تركيا إيجاد حل إلنهاء 
وجود هيئة تحرير الشام المصنفة ”إرهابية“ 
في إدلب لتفادي عملية واســـعة. وتعمل أنقرة 
حاليـــا علـــى توحيـــد صفـــوف الفصائل ألي 
مواجهة محتملة مع هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســـابقا قبل أن تفـــك ارتباطها بتنظيم 

القاعدة).
ويوضح هيراس أن ”روسيا كانت واضحة، 
إمـــا أن تجد تركيـــا حال لمشـــكلة القاعدة في 
إدلب الكبرى وإما يفعل األســـد ذلك بأي طريقة 

مناسبة“.
ويـــرى أن الخيـــار الوحيد لذلـــك يكمن في 
أن ”تحمـــل المجموعات التـــي عملت على مر 
ســـنوات مع هيئة تحرير الشام السالح ضدها 
وتنهـــي نفوذها في إدلب الكبـــرى مرة واحدة 
وإلى األبد“. ويضيف هيراس ”ببســـاطة إنقاذ 

إدلب هو مقتل هيئة تحرير الشام“.
وفي مواجهـــة التصعيد، دعـــت المجالس 
المحليـــة والفعاليات المدنية فـــي ريَفي إدلب 
الشـــرقي والجنوبـــي إلـــى مســـاعدة فصائل 
المعارضـــة الســـورية فـــي مواجهـــة القوات 

الحكومية. 
وقال أعضاء المجالـــس المحلية ووجهاء 
مـــن ريفي إدلـــب، عقـــب اجتماع لهم الســـبت 
بمدينـــة جرجنـــاز ”اتفـــق المجتمعـــون على 
مســـاعدة الفصائل الثورية بعمليات التدشيم 
والتحصين، والرفض الكامـــل للقبول بدخول 
النظـــام الســـوري إلـــى المنطقـــة مـــع إعالن 
اســـتعدادهم للتصدي لقـــوات النظام ورفض 

دخولها إلى مناطقهم“.

سياسة

األحد 42018/08/19

قوات النظام السوري تواصل 
إرسال التعزيزات العسكرية 

نحو محافظة إدلب في شمال 
غرب البالد، ما يوحي بهجوم 

قريب الستعادة آخر أبرز معاقل 
الفصائل املعارضة، إال أن 

محللني يتوقعون أن تقتصر 
العمليات العسكرية على مناطق 

استراتيجية بالنسبة للنظام

} التفاوض األخير بين األتراك والروس 
كان حول القضاء على هيئة تحرير الشام/

النصرة، سواء بعملية عسكرية، وهو ما 
يميل إليه الروس أو بحصارها إلجبارها 
على حّل نفسها، وطرد المقاتلين األجانب 

واستيعاب السوريين ضمن ”الجيش 
الوطني“، وهو الحل الذي تريده تركيا، 

وتطلب المزيد من الُمهل من روسيا لتنفيذه.
اتفق الروس واألتراك على عدة قضايا 

حول إدلب، منها تأمين طريق حلب- دمشق، 
وربما السماح للنظام وروسيا بقضم أجزاء 

من المنطقة، خاصة في ما يتعلق بتأمين 
قاعدة حميميم. وال خالف على ضرورة 

إنهاء التنظيم المصنف إرهابيا؛ لكّن 
خالفات حول الطريقة ظهرت في المؤتمر 

الصحافي الذي عقده وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره 

الروسي سيرجي الفروف عقب مشاوراتهما 
في أنقرة. وبالتالي مازال ملف جبهة 

النصرة غير محسوم من حيث كيفية حله.
الفروف تعّمد تذكير نظيره التركي، خالل 

المؤتمر الصحافي في أنقرة، بأن من حق 
النظام شّن هجوم على التنظيمات المصنفة 
إرهابية داخل األراضي السورية، فيما يشبه 

التهديد لتركيا لحّثها على اإلسراع في حل 
عقدة النصرة في إدلب. وقبل اللقاء الذي 
ُعقد في منتصف األسبوع الماضي، كانت 

روسيا نشرت وحدات عسكرية تابعة لقوات 

العمليات الخاصة الروسية لدعم القوات 
السورية الحكومية في هجماتها على حدود 

محافظة إدلب، بغرض الرّد على الهجمات 
التي تتعرض لها قاعدة حميميم بطائرات 

درون، وكرسالة لتركيا بأن المهلة الروسية 
لتسوية وضع فصائل الشمال تكاد تنتهي.

روسيا التي تقول بعودة 1.7 مليون 
الجئ من دول الجوار، وبإعادة اإلعمار، 
والبدء باللجنة الدستورية، لن تتورط، 

غالبا، بالسماح للنظام وإيران بهجوم واسع 
على إدلب، والعمليات شمال شرقي الالذقية 
وشمال حماة من قبل النظام وإيران غرضها 
حث تركيا على عدم التلكؤ في ملف النصرة. 
فروسيا، التي تتشارك مع تركيا وإيران في 

كونها ُمعاَقبة اقتصاديا من قبل الواليات 
المتحدة، معنية باالحتفاظ بالشراكة مع 
حليفيها التركي واإليراني في ما يتعلق 

بالملف السوري، وكذلك حول العالقة مع 
الغرب وحلف الناتو.

اتفاقيات أستانة لخفض التصعيد 
ُترجمت بالنسبة لروسيا، في ثالث مناطق، 

بسيطرة النظام على تلك المناطق، عبر 
المصالحة، وتطويع جزء من الفصائل 
للقتال إلى جانب النظام. وروسيا تريد 

السيطرة على كامل سوريا، لكنها تعي أن 
ذلك غير ممكن دون تقديم بعض التنازالت 

والقبول بالمشاركة التركية في ملف 
إدلب، منطقة خفض التصعيد الرابعة؛ 
حيث تحتاج روسيا إلى تركيا في ما 
يتعلق بتطويع الفصائل المعتدلة في 

الشمال، ومنها مقاتلون رفضوا المصالحة 

مع الروس والنظام، قِدموا من مناطق 
المصالحة في الغوطة وريف حمص 

ودرعا. كما أنه من الحكمة بالنسبة لروسيا 
استغالل حالة التأزم االقتصادي والحصار 

األميركي التي تعيشها تركيا في كسب 
المزيد من التنازالت.

جبهة النصرة، مثلها مثل تنظيم داعش، 
ليست إال أداة من األدوات لتحقيق أجندات 

داعميها، عبر اختراقها استخباراتيا، وعلى 
أعلى المستويات. وهناك عدة محطات 

مفصلية أظهرت عمق العالقة بين تركيا 
والجبهة في إدلب، مثل انسحاب الجبهة 

من مناطق شرقي السكة وأبوالضهور 
وتسليمها للنظام، عقب اتفاق أستانة 4، 

وكذلك تهجير أهالي بلدتي كفريا والفوعة 
بإشراف مباشر من الجبهة، وبأوامر تركية 

بعد االتفاق مع روسيا.

هناك تهويل إعالمي كبير في ما يتعلق 
بصعوبة حسم ملف تنظيم القاعدة وتواجد 

العناصر األجنبية في إدلب، وهي ليست 
معضلة لتركيا في إدلب ألسباب عديدة؛ 

أولها، أن الجبهة والمقاتلون األجانب ال 
يزالون يتلّقون الدعم عبر األراضي التركية 
وتحت أنظار المخابرات التركية، وبالتالي 

بإمكان تركيا محاصرتهم بإيقاف الدعم.
وثانيا؛ أن تركيا استطاعت تطويع 
بقية الفصائل، وبشكل كلي، سواء تلك 

العاملة في غصن الزيتون أو درع الفرات، 
أو فصائل إدلب وريف حلب في ”الجبهة 
الوطنية“ و“الجيش الوطني“، وتعدادها 
غير قليل، وكلها كارهة لتواجد النصرة 

والمقاتلين األجانب في المنطقة ومستعدة 
لمقاتلتها لوال أن تركيا تمنعها من ذلك، 
وقد ُأوِقف الدعم عن الفصائل التي تريد 

محاربة النصرة دون أوامر تركية، حسب 
تصريح مصطفى سيجري، القيادي في لواء 

المعتصم وغصن الزيتون.
وثالثا؛ أن غالبية المقاتلين السوريين 

العاملين في هيئة تحرير الشام غير 
مؤدَلجين تماما، وتواجدهم ضمن الهيئة 
هو تكتيكي بحكم الحاجة. وبالتالي من 
السهل انفكاكهم عنها وانضمامهم إلى 

الفصائل التي تدعمها تركيا مباشرة، إذا ما 
اُتِخذت خطوات حقيقية إلضعاف التنظيم.
حسم ملف جبهة النصرة ينتظُر قرارا 

تركيا لم يِحْن بعد؛ فتركيا تعي أهمية ورقة 
جبهة النصرة في يدها، وهي تستخدمها 

في تعطيل أي حل تفرضه روسيا ال يحقق 

مصالحها، خاصة حول أكراد سوريا. لكنها 
أيضا ورقة ذات مدة صالحية محددة، إذ 

من الممكن أن تفقد موسكو صبرها حيال 
المماطلة التركية، إذا ما تأخرت أكثر في 

حسمها.
األتراك سيباشرون بحل مشكلة النصرة 

والمقاتلين األجانب، لكنهم يريدون ضمانات 
كافية تحفظ مصالحهم؛ فهم لن يتنازلوا عن 

حصة حلفائهم في المعارضة السورية في 
المشاركة في صياغة الدستور وفي الحكم، 
خاصة أن تركيا اآلن هي المهندس الوحيد 
للمعارضة السياسية والعسكرية. وتركيا 

لن تتنازل في ما يخص أمنها القومي 
وخطر األكراد، خاصة مع تصاعد الَنفس 

الكردي مؤخرا، بدعم أميركي، وطرحه فكرة 
الحكومة المصغرة على النظام، بدال من 

اإلدارة الذاتية. كما أن تركيا معنية بتأمين 
منطقة آمنة، إلعادة الالجئين السوريين 
إليها من تركيا، والبالغ عددهم 4 مليون.

رغم تقارب المصالح التركية الروسية 
اإليرانية في الملف السوري، إال أن تركيا 

ال تأَمن تراجع موسكو عن التزاماتها، 
وتخشى من سعيها إلى تقوية حلفها مع 
أميركا، وأن يتم فرض صيغة للحكم، بما 

يخص األكراد، ال تناسب تركيا؛ لذلك تحتفظ 
بورقة النصرة لبعض الوقت، عّلها تستفيد 
في حصد بعض الضمانات من المحادثات 

المرتقبة في اللقاء الرباعي، الروسي التركي 
الفرنسي األميركي حول سوريا، أو من 

لقاء أستانة المقبل في طهران مطلع الشهر 
القادم.

رانيا رضوان مصطفى

جبهة النصرة ورقة مقايضة تركّية منتهية الصالحية

رغم تقارب املصالح التركية 
الروسية اإليرانية في امللف 

السوري، إال أن تركيا ال تأَمن تراجع 
موسكو عن التزاماتها، وتخشى 
من سعيها إلى تقوية حلفها مع 

أميركا، وأن يتم فرض صيغة 
للحكم في ما يخص األكراد، ال 

تناسب تركيا

النظام السوري يخطط لعملية محدود جغرافيا، مؤثرة استراتيجيا
محافظة إدلب املعقل األخير للمعارضة وهيئة تحرير الشام

تدق طبول معركة مصيرية على أبواب محافظة إدلب الســــــورية، يعتبر اخلبراء أن أرضها 
ســــــتكون جبهة املواجهة األعنف واملواجهة األشّد بني فصائل املعارضة التي ستدافع عن 
معقلهــــــا األخير وقوات النظام، التي يقول خبراء إنها تخطط ملعركة محدودة جغرافيا لكن 
ســــــتركز على مناطق اســــــتراتيجية، على األقل في املدى القصير حتى تتضح التفاهمات 

بني روسيا وتركيا.

املعركة الفصل



} مع اتفاق الهدنة، الذي قبلت به مؤّخرا 
حركة حماس، مع إسرائيل، بوساطة مصرية، 
والذي يرّجح أن تتبعه توافقات أخرى أوسع 

وأعمق، تبدو حماس وكأنها وصلت إلى 
حيث انتهت فتح، مع توقيعها اتفاق أوسلو 

(1993)، بمصطلحاتها هي، وضمن ذلك 
مصطلح ”التهدئة“ أو ”الهدنة“.

أضحى الفلسطينيون اليوم إزاء اتفاق 
جديد مع إسرائيل، أو إزاء اتفاق أوسلو 

2، بعد أن توفرت مجموعة من العوامل 
الضاغطة على حماس، والتي من ضمنها، 

تشديد الحصار على غزة التي يقطنها 

مليونا فلسطيني باتوا يعيشون ظروفا 
صعبة وقاسية، األمر الذي شكل عامل ضغط 

قويا على ”حماس“ ما أضعف شعبيتها 
وشرعيتها وتعّمد إسرائيل توجيه ضربات 

عسكرية مدّمرة للقطاع بين فترة وأخرى، 
ضمنها شّنها ثالث حروب مدمرة على 
غزة (2008-2012-2014)، ذهب ضحيتها 

أكثر من أربعة آالف من الفلسطينيين مع 
عشرات اآلالف من الجرحى وتجفيف موارد 

هذه الحركة المالية، بعد إغالق األنفاق 
وتشديد الحصار ووقف التدفقات المالية 
من كل الجهات وتعثر عمليات المصالحة 
الفلسطينية، سواء بسبب شروط فتح أو 

بسبب شروط حماس.
عموما، وبغض النظر عما تتحمله 

حماس من إدارتها بطريقة أحادية وإقصائية 

وقسرية لقطاع غزة، طوال فترة طويلة، 
فإن االتفاق الحاصل يفيد بضرورة إدراك 

مسألتين أساسيتين:
أوالهما، أن حماس وصلت إلى طريق 

مسدود، وأنها أخفقت في كل الطموحات أو 
التوهمات التي حّفزتها على أخذ السلطة 

في غزة (2007)، رغم رفضها اتفاق أوسلو، 
فهي لم تستطع تحويل القطاع إلى منطقة 

للمقاومة، ال لتحرير فلسطين وال لدحر 
االحتالل من الضفة، بل إنها لم تستطع 

استنزاف إسرائيل من تلك المنطقة، أو فرض 
نهجها في المقاومة، رغم كل األحاديث المبالغ 
فيها عن توازن الرعب، ومعادلة قصف مقابل 
قصف، وكأن الصواريخ أو الطائرات الورقية 
تعادل القصف الجوي الذي تتعّمده إسرائيل 

لضرب غزة عقب حوادث من هذا النوع. 

يضاف إلى كل ذلك أن الحركة لم 
تستطع، بطريقتها في إدارة القطاع، إقناع 

الفلسطينيين، ال سيما في غزة، بأنها قدمت 
نموذجا بديال للسلطة أفضل من النموذج 
الذي قدمته فتح في الضفة الغربية، وهي 
لم تستطع أن تقدم غزة كمنطقة نموذجية 

لتطوير المجتمع الفلسطيني، وتنمية 
إمكانياته، بسبب اضطراب رؤيتها، 

ومراوحتها بين الحديث عن المقاومة 
المسلحة حينا وعن المقاومة الشعبية 

حينا آخر.
وثانيتهما، أن هذا االتفاق يفيد بأن 
حماس وصلت، أو انتهت حيث وصلت 
أو انتهت غريمتها فتح. ذلك أن حركة 

فتح كانت وصلت، بعد 28 عاما من الكفاح 
المسلّح (1965-1993) إلى دولة - سلطة 

في الضفة، عبر عقدها اتفاق أوسلو 
مع إسرائيل، وبذات الطريقة فإن حركة 

”حماس“ وصلت بعد 31 عاما من الكفاح 
المسّلح (1987-2018) إلى ”دولة“ ـ سلطة 
في غزة، عبر االتفاق الذي عقد بوساطة 

مصرية، بحيث بتنا إزاء ”دولتين“ أو 
سلطتين تحت االحتالل، األمر الذي 

يطرح تساؤال مشروعا عن قيمة الكفاح 
المسلح، وعن جدواه، مع  نتيجة كان يمكن 

تحصيلها بوسائل سياسية، أو بوسائل 
كفاحية أقل كلفة، طالما األمر يتعلق بحكم 

ذاتي ال أكثر.
ثمة تبعات خطيرة ومضرة ستنجم عن 
هذا االتفاق، على الفلسطينيين وحركتهم 

الوطنية ونظامهم السياسي، تماما كما 
حصل مع اتفاق أوسلو (1993)، أهمها:

[ تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة 
الغربية، فإلى جانب الفصل الجغرافي 

سيكون هناك فصل سياسي.
[ تكريس انقسام النظام السياسي 

الفلسطيني، إذ لن يعود بعدها مكان 
للحديث عن نظام سياسي فلسطيني وإنما 

عن نظامين.
[ إقامة نوع من حكم ذاتي أو سلطة 

على السكان، في غزة يشبه الحكم الذاتي 
القائم في الضفة، أي ال دولة كاملة 

السيادة، أو ذات صالحيات سيادية على 
األرض والموارد والمعابر.

[ تكريس تحول الحركة الوطنية 
الفلسطينية من حركة تحرر إلى سلطة، 

وإبقائها في حال من التنازع بين 

استقطابين، أو محورين، أي بين ”فتح“ 
و“حماس“.

مع هذا االتفاق سيغدو للفلسطينيين 
ما يمكن تسميته تجاوز ”دولتين“ بدال من 
دولة واحدة، األمر الذي يلبي حاجة كل من 

الحركتين المذكورتين للسلطة، مهما كان 
ثمنها، لكن ذلك سيكون على أساس تحجيم 

طموحات كل منهما، وبما يتساوق مع 
مصالح إسرائيل، ال الشعب الفلسطيني!

يستنتج من كل ذلك أن الفلسطينيين 
باتوا اليوم أمام مرحلة جديدة من 

االستقطابات والتجاذبات واالتهامات 
الفلسطينية المتبادلة، فالقيادة الرسمية، 
وهي هنا قيادة المنظمة والسلطة وفتح، 

ترى في ما حصل طالقا كامال من قبل 
حماس، واستهدافا لمكانتها من كل 

األطراف المشاركة في االتفاق، كما ترى فيه 
مؤامرة على منظمة التحرير وخيار الدولة 

الفلسطينية المستقلة، وتقسيما للشعب 
الفلسطيني. في حين أن حركة حماس 
ترى أن تلك القيادة متورطة في تشديد 
الضائقة على حماس، وأنها لم تقم بما 

عليها للتخفيف منه أو لتوفير الفرص أمام 
المصالحة.

الشعب الفلسطيني في الحالين، أي 
مع فتح أو حماس، هو الذي يدفع ثمن هذا 
الشقاق والخالف واالنقسام، الذي يعبر عن 
أفول حركته الوطنية، واستهالكها لدورها، 
ما يتطلب فتح صفة جديدة، تتأسس على 

االستفادة من التجربة السابقة، وإعادة بناء 
الحركة الوطنية الفلسطينية على قواعد 

جديدة ورؤى جديدة وأشكال عمل مختلفة.

} يمكن لتبسيط األمور المساعدة، ولو قليال، 
في فهم الوضع اللبناني وتعقيداته بما في 
ذلك صعوبة تشكيل حكومة جديدة برئاسة 

سعد الحريري. ال حكومة في لبنان، على الرغم 
من مضي ثالثة أشهر ونصف شهر على إجراء 

االنتخابات النيابية في السادس من أّيار – 
مايو الماضي.

هذه ليست المّرة األولى التي يتأّخر فيها 
تشكيل الحكومة اللبنانية. لكّن التأخير يرتدي 

هذه المّرة طابعا مختلفا عائدا إلى رغبة 
واضحة في تغيير طبيعة النظام اللبناني 

الذي في أساسه الدستور المنبثق عن اتفاق 
الطائف للعام 1989. هناك إصرار غريب، بل 
مريب، على تشكيل الحكومة وفق ”معايير“ 
تستند إلى نتيجة االنتخابات النيابية التي 

تظّل موضوع تفسيرات مختلفة.

استخدم كلمة ”معايير“ األمين العام 
لـ”حزب الله“ حسن نصرالله من منطلق 

أن هناك تفسيرا خاصا لديه للنتيجة التي 
أسفرت عنها انتخابات السادس من أّيار – 

مايو الماضي.
ما لم يقله حسن نصرالله عن هذه 

”المعايير“، قاله الجنرال قاسم سليماني 
قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
اإليراني. اعتبر سليماني أّن إيران تمتلك 
األكثرية في مجلس النواب الجديد. حدد 

هذه األكثرية بأربعة وسبعين نائبا من أصل 
128. ما يقوله يحتاج إلى ترجمة على أرض 
الواقع، خصوصا أّنه لم يوجد في صفوف 

الذين عناهم قائد ”فيلق القدس“ باألكثرية من 
يعترض على كالمه.

ما يؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية 
أمران. األول محاولة ترجمة كالم الجنرال 

سليماني إلى واقع، فيما األمر اآلخر مرتبط 
بطريقة تشكيل الحكومة. ليس رئيس 

الوزراء المكلف من يشكل هذه الحكومة، من 
وتوابعه. وجهة نظر ”حزب الله“ 

هناك من يشكل لسعد الحريري 
حكومته. وهذا ما ال يمكن أن يقبل به الرجل 

الذي لديه نظرة مختلفة لما أسفرت عنه 
االنتخابات. في أساس النزاع القائم سؤال 

ما يزال مطروحا منذ العام 2005، تاريخ 
اغتيال رفيق الحريري. هل لبنان بلد عربي 

أم تابع لمحور تابع بدوره إليران؟
لم تعد المسألة مسألة تشكيل حكومة 

بمقدار ما صارت مسألة مرتبطة بمستقبل 
لبنان. من يريد حماية مستقبل لبنان 

ال يتحدث عن انتصارات وهمية حملت 
الويالت على البلد، وال يتحدث عن تفسير 

خاص به لنتيجة االنتخابات النيابية، 
أجريت وفق قانون عجيب غريب، تعني بين 

ما تعنيه أن في استطاعة سعد الحريري 
االكتفاء بموقع رئيس مجلس الوزراء 

ولكن من دون الصالحيات المنوطة بهذا 
الموقع السّني. مطلوب من سعد الحريري 
”إدارة“ جلسات مجلس الوزراء وليس أن 

يكون رئيسا لمجلس الوزراء. عليه االكتفاء 
بجائزة ترضية تتمّثل في الموقع الذي هو 
فيه وليس الصالحيات التي يسمح له هذا 

الموقع بممارستها، بما في ذلك تشكيل 
حكومة معقولة ومقبولة ”وفاقية“ بالفعل 
تعكس حقيقة التوازنات القائمة في البلد.
باختصار شديد، لم ُيفّجر موكب رفيق 

الحريري في الرابع عشر من شباط – فبراير 
2005  كي يأتي سعد رفيق الحريري في 

السنة 2018 ويقول إن لبنان بلد عربي قابل 
للحياة، بل قادر على االستفادة من كّل 

ما يدور في المنطقة شرط توفر حّد أدنى 
من االستقرار واألمن والوعي السياسي… 

والتواضع على وجه التحديد.
هناك منذ اغتيال رفيق الحريري وحّتى 
قبل ذلك، منذ التمديد إلميل لحود تحديدا، 

محاولة انقالبية تستهدف وضع اليد 
على لبنان. لم تكن التغطية التي وّفرها 

النظام السوري للذين نفذوا عملية التفجير 
سوى جزء صغير من هذه العملية التي 

أخذت مداها بعد فرض حزب الله رئيسا 
للجمهورية على اللبنانيين. وقد سار سعد 
الحريري في هذا الخيار بعد اتفاق معراب 

(المصالحة بين ”القوات اللبنانية“ و”التيار 
الوطني الحّر“) من جهة ومن أجل تفادي 

الفراغ الرئاسي الذي طال أكثر مما يجب من 
جهة أخرى.

لم يوجد من يريد التخّلص من رفيق 
الحريري من أجل أن يتمكن مشروع البناء 

واإلعمار الذي بدأ في العام 1992، وتّوج 
بإعادة الحياة إلى بيروت، من التقاط 

أنفاسه. كان مطلوبا أن تستمّر عمليات 
االغتيال بعد تفجير موكب رفيق الحريري. 
كان مطلوبا افتعال حرب مع إسرائيل من 
أجل تدمير البنية التحتية للبلد ومن أجل 

أن يعلن ”حزب الله“ عن ”نصر إلهي“، تبّين 
في نهاية المطاف أّنه انتصار على لبنان 

واللبنانيين.
مطلوب تعميق الجروح التي يعاني 

منها لبنان بكّل طوائفه وجعله أسير أزمة 
كهرباء ومياه وتلّوث وطرقات. مطلوب أن 

يهاجر اللبنانيون من لبنان وأن ال يبقى 
فيه سوى العاملين في خدمة المشروع 

التوّسعي اإليراني الذي عرف كيف يكون 
المستفيد األّول من اغتيال رفيق الحريري. 

هذا المشروع ال يعيش إّال بفضل ميليشياته 
المذهبية التي باتت تتحكم بالعراق 

فيما تعتبر نفسها صاحبة الكلمة األولى 
واألخيرة في لبنان.

ما ينساه ”حزب الله“ هذه األّيام أن 
هناك قراءة أخرى لنتيجة االنتخابات 

النيابية. هذه النتيجة ال تسمح له بتهميش 
سعد الحريري. كذلك ليس في الوضع 

اإلقليمي ما يشير إلى أّن النظام السوري 
استعاد حيويته وعافيته. هذا النظام صار 

في مزبلة التاريخ منذ فترة طويلة. من 
ال يعترف بأّنه نظام مرفوض من الشعب 

السوري، بأكثريته الساحقة، ال يعرف شيئا 
عن سوريا وذلك على الرغم من كّل الكوارث 
التي حّلت بثورة شعب يسعى إلى استعادة 
بعض من كرامته منذ شهر آذار – مارس من 

العام 2011.
إذا كان من جديد في سوريا هذه 

األّيام، هذا الجديد ال تختزله فقط المجزرة 
والنظام في حّق مدينة  المشتركة لـ”داعش“ 

السويداء ذات األكثرية الدرزية. كشفت 
المجزرة التي استهدفت طائفة صغيرة، 

لكّنها أساسية في المنطقة، عمق العالقة 
بين النظام السوري ومن قام بدعمه من 

جهة و”داعش“ من جهة أخرى. هناك جديد 
آخر يتمّثل في الدوريات الروسية في 

الجوالن. باتت روسيا من يحمي اتفاق فّك 
االشتباك الذي كان وراءه هنري كيسينجر 

في العام 1974. في حال كان ال بّد من الكالم 
عن انتصار في سوريا، فهذا االنتصار هو 
الروسي – األميركي.  للحلف اإلسرائيلي – 

ليس هناك ما يدعو ”حزب الله“ إلى 

االحتفال بهذا االنتصار الذي يعني عمليا 
أن الجوالن المحتّل صار قضية منسية. 

األهّم من ذلك كّله، أّن ليس هناك ما يسمح 
في لبنان بتشكيل حكومة تابعة لـ”حزب 

الله“ تكون برئاسة سعد الحريري.
نعم، هناك قراءة أخرى لنتيجة 

االنتخابات وللوضع السوري. تسمح هذه 
القراءة لسعد الحريري بالصمود. هذا ليس 

عائدا إلى أنه مكلف بتشكيل الحكومة حسب 
األصول الدستورية وليس في استطاعة أي 

جهة أن تسحب منه التكليف فحسب، بل 
ألّن لبنان لم يسقط نهائيا بعد. لبنان ما زال 
يقاوم على الرغم من كّل األزمات التي يعاني 

منها، على رأسها األزمة االقتصادية. لم 
يعد سّرا أن هناك فارقا ضخما بين تشكيل 
حكومة شبه معقولة وبين حصول االنهيار. 
هل من طرف يستطيع تحّمل النتائج التي 

يمكن أن تترتب على االنهيار الذي يبدأ 
بدخول لبنان، أو إدخاله، في لعبة إيرانية ال 

أفق من أّي نوع لها.

سياسة

بين تشكيل حكومة لبنانية… واالنهيار
خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني
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هذه ليست املّرة األولى التي يتأخ
فيها تشكيل الحكومة اللبنانية. 

لكّن التأخير يرتدي هذه املّرة 
طابعا مختلفا عائدا إلى رغبة واضحة 

في تغيير طبيعة النظام اللبناني 
الذي في أساسه الدستور املنبثق 

عن اتفاق الطائف للعام 1989

الشعب الفلسطيني سواء مع 
فتح أو حماس هو الذي يدفع ثمن 
الخالف واالنقسام، الذي يعبر عن 

أفول حركته الوطنية واستهالكها 
لدورها، ما يتطلب فتح صفة جديدة 
تتأسس على االستفادة من التجربة 

السابقة وإعادة البناء على قواعد 
ورؤى وأشكال عمل جديدة

االنتفاضة ضد الداخل هذه المرة

رقم صعب في أي معادلة لبنانية
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} لندن - أثناء انتخابات الرئاســـة األميركية 
في 2016، قال الكثير من المحللين إن المرشـــح 
دونالـــد ترامـــب ال يمكنـــه الفـــوز بحجـــة أن 
اإلنجيليين (الذين يمثلون ربع األميركيين) لن 
يدعموا إمبراطور العقارات الليبرالي، لكنه في 
النهاية كسب أكثر من 80 بالمئة من أصواتهم. 
واليوم يمثـــل اإلنجيليون القاعدة الداعمة 
للرئيـــس ترامب والمحرك الرئيســـي لمختلف 
القـــرارات حتـــى تلـــك المتعلقة بالسياســـات 
الخارجيـــة، على غرار التصعيـــد الحاصل مع 
تركيا اليوم، التي ال يختلف الوضع فيها كثيرا 
حيث يســـتمد الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
بدوره دعمه من قاعدة شـــعبية دينية، فإذا كان 
أردوغان يخاطب اإلســـالميين، فترامب يغازل 

اإلنجيليين.
يمكن اعتبار الخالف المتصاعد بين تركيا 
والواليات المتحدة نتيجـــة لتراكم العديد من 
الملفـــات، كدعم واشـــنطن لألكـــراد وانقالبها 
على سياســـة دعم اإلخوان في الشرق األوسط 
ورفضها تســـليم فتح الله غولـــن الذي تتهمه 
أنقرة بالتخطيط لالنقالب العســـكري الفاشل 

في صيف 2016، وتقارب أنقرة مع موسكو. 
لكـــّن النقطة التـــي أفاضت الـــكأس وأدت 
إلى المســـتوى الراهن من القطيعة بين أنقرة 
وواشنطن، هي قضية القس أندرو برونسون، 
الـــذي رفـــض الرئيس رجـــب طيـــب أردوغان 
اإلفراج عنه وترحيله إلى واشـــنطن نزوال عند 

طلب الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وغرد ترامب على تويتر ”من العار أال تطلق 
تركيا ســـراح القس المحترم من السجن“، فرد 
عليه أردوغان بلهجة شـــعبوية مشـــابهة ”من 
الخطـــأ التجرؤ ومحاولة إخضـــاع تركيا عبر 

إطالق التهديدات من أجل قس“. 
وال يعد القس برونسون المواطن األميركي 
الوحيـــد الذي تحتجـــزه أنقرة، ففـــي العامين 
الماضييـــن عملـــت الحكومـــة التركية بشـــكل 

متزايد على احتجاز األشخاص ذوي الجنسية 
األميركيـــة أو المزدوجـــة فـــي محاولة إلجبار 
الواليات المتحدة على تلبية مطالبها وتحديدا 
تســـليم فتح الله غولن، الـــذي يتهمه الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان بالوقوف وراء 

عملية االنقالب الفاشلة في صيف 2016.
لكـــن، خالفـــا لبقيـــة األميركييـــن الذيـــن 
تحتجزهم أنقرة وتستخدمهم كورقة مساومة، 
شكلت قضية القس برونسون االستثناء الذي 
قاد إلى تطبيق قانون ماجنتســـكي للعقوبات، 
الذي تم إصداره خصيصا ضد العمالء الروس 

المقربين من الكرملين، على تركيا. 
وتتضـــح أهمية هـــذه القضيـــة من خالل 
التصريحات التي تشير إلى أن من شأن إطالق 
ســـراح القس األميركي أن يساعد بشكل هائل 
حل المشكالت بين تركيا والواليات المتحدة.

لكن، يأبى أردوغان اإلفراج عن برونســـون، 
الذي ســـبق وطلب صراحة مقايضته بفتح الله 
غولن، ألن ذلك سيؤثر على قاعدته الشعبية في 
الداخل كما الخارج، وهو يواجه غضبا داخليا، 

فيما خططه الخارجية يحاصرها الفشل. 
في المقابل، رد ترامب على الرفض التركي 
بتضييـــق الخنـــاق  على أنقـــرة، تحت ضغط 
اإلنجيليين األميركيين، الذين يشكلون أكثر من 
80 بالمئـــة من قاعدتـــه االنتخابية، ولن يغامر 
ترامـــب بإغضابهم وهو مقبـــل على انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2018.

دعم اإلنجيليين
يتوجه الناخبون األميركيون بأعداد كبيرة 
إلــــى صناديق االقتراع بشــــكل فــــاق المعتاد 
النصفية.  لالنتخابــــات  مرشــــحين  الختيــــار 
ويريــــد ترامــــب دفــــع المزيد مــــن اإلنجيليين 
للتصويــــت في الثامن مــــن نوفمبر عن طريق 
تأمين إطالق سراح برونسون في محاولة منه 

للحيلولة دون إمكانية سيطرة الديمقراطيين 
على الكونغرس.

وتبنـــى الرئيس األميركي أجنـــدة اليمين 
المســـيحي في عـــدة قضايا كتعييـــن القضاة 
المحافظيـــن ومعارضة واإلجهـــاض وطريقة 
االحتفال بعيد الميالد، لكن أكثر هذه القضايا 
أهمية هي عالقة إســـرائيل بالقـــدس، واليوم 
تأتـــي قضية القس برونســـون كاختبار جديد 
ســـيعمل ترامـــب جاهـــدا علـــى النجـــاح فيه 

ليضمن أصوات هذه الكتلة الداعمة.
وتضـــم اإلدارة األميركية عـــددا من أتباع 
الكنيســـة اإلنجيليـــة، أبرزهم نائـــب الرئيس 
مايـــك بنـــس، الـــذي لعـــب دورا محوريا في 
الخطوة األميركيـــة لنقل الســـفارة األميركية 
إلـــى القدس، التـــي يدعمها بالكامـــل انطالقا 
من قناعاتـــه الدينية، وهو اليوم يتحرك بذات 

الحماس في قضية القس برونسون.
تايمـــز  فاينانشـــال  صحيفـــة  وتشـــير 
البريطانية، إلى أن الرئيس األميركي، يستغل 
قضيـــة القـــس أنـــدرو برونســـون، مـــن أجل 
جمـــع أصـــوات اإلنجيليين قبيـــل انتخابات 

الكونغرس. 
وأضافـــت الصحيفـــة البريطانيـــة أنه في 
اليوم الـــذي هدد فيه ترامـــب تركيا بعقوبات 
بسبب معاملتها لبرونسون (الذي وصفه على 
أنه ”مسيحي عظيم“) كانت لنائبه بنس رسالة 
موّجهـــة أكثر إلـــى الداخل، حيـــث دعا خالل 
منتدى دولي حول الحريـــة الدينية في وزارة 
الخارجيـــة، ”المؤمنيـــن فـــي مختلـــف أرجاء 

أميركا للصالة من أجل القس برونسون“.
ويعلق غاري باور، المحافظ المتنفذ الذي 
شـــغل منصب كبير المستشـــارين للسياســـة 
الداخليـــة مع رونالد ريغن، بـــأن تعيين بنس 
ومايـــك بومبيـــو، وزيـــر الخارجيـــة، إضافة 
إلى ســـام براونباك، ســـفير الواليات المتحدة 
للحريـــة الدينيـــة الدوليـــة في صلـــب اإلدارة 

األميركية، لقي ترحيبا كبيرا من اإلنجيليين.
ويقول باور، وهـــو مفوض في المفوضية 
األميركيـــة حـــول الحرية الدينيـــة، ”في العقد 
األخيـــر هنـــاك إحســـاس كبير فـــي المجتمع 
اإلنجيلي األميركي بوجود اضطهاد متصاعد 

للمسيحيين في مختلف أنحاء العالم“. 
ويضيـــف ”كان هناك بعـــض اإلحباط في 
ســـنوات حكم بـــاراك أوباما، وشـــعور بعدم 

وجـــود اهتمام كبيـــر بهذه المســـألة“. ومنذ 
اعتقالـــه تحول برونســـون، الـــذي عاش في 
تركيـــا لعقدين كاملين، إلى شـــخصية عامة، 
حيث يقـــول جوني مور، العضـــو في الهيئة 
االستشـــارية اإلنجيلية التي تقدم االستشارة 
لترامـــب، ”في كل كنيســـة في البـــالد يعرف 

الناس اسم أندرو برونسون“. 

مؤسســـة  عـــن  ســـلوت،  أمنـــدا  وتعلـــق 
بروكنغـــس بقولهـــا، إن ”قضيـــة برونســـون 
هـــي صرخة حشـــد لإلنجيليين داخـــل قاعدة 
الناخبين الجمهوريين ألن لديك قسا مسيحيا 
محتجزا في بلد ذي غالبية مســـلمة“. وتضيف 
في تصريحها لصحيفة فاينانشال تايمز ”يبدو 

وكأن هذا شيء روج له بنس منذ البداية“.

وضع تركي مشابه
تســـببت قضية القس برونسون في أزمة 
مالية قاصمة لتركيا، مع ذلك يتمسك الرئيس 
التركـــي برفض اإلفـــراج عنـــه، وإن كان ذلك 
يعنـــي تخفيف التوتر بين تركيـــا والواليات 
المتحدة. لكن، مثلما ذهب ترامب إلى أقصى 
الطـــرق للـــرد علـــى أنقـــرة ألســـباب متعلقة 
بقاعدته االنتخابية، يتمســـك أردوغان، الذي 
تمكن من الفوز بنسبة ضئيلة في االنتخابات 
الرئاســـية، بقراره لســـبب مشابه، حيث تثير 
المالييـــن مـــن األصـــوات التي ذهبـــت إلى 
مرشـــحي المعارضـــة التركية قلـــق أردوغان 
الذي يخشـــى من أن يكون لذلك تأثير ســـلبي 
في االنتخابات البلديـــة المزمع إجراؤها في 

العام القادم.

} جنيــف - ســـيذكر التاريـــخ لكوفـــي عنان 
األمين العام األسبق لألمم المتحدة والحاصل 
على جائزة نوبل للســـالم الذي توفي، السبت، 
أنـــه كـــرس حياتـــه للجوانب اإلنســـانية لكن 
مســـيرته المهنيـــة خيمت عليهـــا الصراعات 

الدولية التي خرجت عن نطاق السيطرة. 
ولم يكن باستطاعة عنان إحالل السالم في 
سوريا أو وضع حد إلخفاقات الدبلوماسية في 
رواندا والبوسنة ودارفور وقبرص والصومال 

والعراق.
وأعلنت مؤسســـة كوفي عنـــان أن األمين 
العـــام األســـبق لألمـــم المتحـــدة توفـــي، عن 
عمـــر ناهز 80 عامـــا، في مستشـــفى في بيرن 
بسويســـرا. بعد معاناة قصيـــرة من مرض لم 

يتم الكشف عنه.
وتولـــى عنان، الذي قال إن من بين أســـوأ 
لحظاتـــه عدم قدرته على وقف إراقة الدماء في 
دارفور في الســـودان وتفجـــر فضيحة النفط 
مقابل الغـــذاء وحرب العراق، التي فقد صوته 
بعدها لعدة شهور، منصب األمين العام لألمم 

المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 2006. 
وعـــارض عنـــان  الغزو األميركـــي للعراق 
عام 2003. وكان أول مبعوث أممي لسوريا في 
بداية الحرب ، لكنه اســـتقال بعد إخفاق قوى 
عالمية في الوفاء بالتزاماتها قائال ”خســـرت 

قواتي وأنا في الطريق إلى دمشق“.

} حين يكون الحزب ُمختصرا بزعيمه 
يصبح مصيره محددا بحياة الزعيم. ولدينا، 

في العراق، وفي جواره العربي واألعجمي 
والتركي نوعان من أحزاب الشخص الواحد.

األول يخترعه سياسي محنك متمّرس 
في فنون ترويض العقول واألفئدة، فيبنيه 

لبنة لبنة ليصبح خاتما في إصبعه وخادمه 
المطيع، وكل أمالكه وحساباته المصرفية 

وأسرار العالقات الداخلية والخارجية ملك 
له وحده. فإن اختفى، موتا أو شنقا أو َخَرفا 
(زهايمرا)، يتبعثر الحزب من بعده، ويتفتت 

ويتشقق، ويصبح إرثا مشاعا يتقاتل عليه 
األتباع الذين أطعمهم وأشربهم جوعا وذال 
وعوزا، وكانوا في حضرته ُصما ُبكما ُعميا.

والثاني حزب كان قائما قبل والدة الزعيم 
بأجيال، فاستولى عليه، بدبابة أو بوراثة أو 

بحيلة، أو نيابة عن دولة أو دول أو جهاز 
مخابرات أجنبي، فأصبح الحزب أنا وأنا 

الحزب، ثم يصبح الوطن بأهله وأرضه 
ومياهه وهوائه في النهاية، هو الزعيم.

وأكثر األحزاب التي تنطبق عليها هذه 
القولبة أوضَح ما يكون، وأكثر ما يكون، حزُب 

البعث العربي االشتراكي، بقيادتيه العراقية 
والسورية، وحزُب العدالة والتنمية التركي. 

فصدام حسين، مثال، لم يجعل الحزب هو 
القائد فقط، بل جعل الوطن، بشعبه وترابه 
وحدوده وهويته، هو صدام حسين. وصار 
من يحب الوطن يحب الزعيم، ومن يعارض 
الزعيم يعارض الوطن، فهو شيطان رجيم، 

حالل رجُمه أو قتُله وهو من الخاسرين.
ذات يوم أجرت المذيعة األميركية الشهيرة 
باربرا والترز لقاء تلفزيونيا مع صدام حسين، 

وكان من بين األسئلة التي وجهتها له: هل 
صحيح أنكم تحكمون باإلعدام على من يشتم 

الرئيس؟ فرد بثقة كبيرة ”نعم، ألن الرئيس 
هو رمز الوطن“. ثم سألها ”أنتم في أميركا 

أال تعاقبون الذي يشتم الرئيس؟“، فردت عليه 
ضاحكة ”لو فعلنا ذلك بمن يشتم الرئيس 

في أميركا ألصبح الشعب األميركي كله في 
السجون“.

مناسبة هذا الكالم ما يجري في تركيا هذه 
األيام. فالرئيس رجب طيب أردوغان يتقمص 

شخصية الراحل صدام حسين في كثير من 
األمور والمواقف والسلوك والمظاهر. وال 

ضرر في أن نسرد هنا أبرز محطات حياته 
السياسية باختصار.

ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخالفة 
اإلسالمية وأعلن علمانية الدولة التركية 

الجديدة، في أعقاب الحرب العالمية 
األولى. وظل الجيش والشعب معا يحرسان 

النظام الديمقراطي العلماني إلى أن تمكن 
اإلسالميون من انتزاع السلطة في أواخر 

القرن الماضي ليبدأوا بقضم النظام العلماني 
خطوة خطوة، وتحويل الدولة التركية إلى 
إسالمية يحكمها زعيم ذو ميول دكتاتورية.

وفي أول حياته العملية في حزب الخالص 
الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية 

السبعينات ُمنع أردوغان من العمل في 
الوظائف الحكومية عام 1998 ومن الترشح 

لالنتخابات العامة، ألنه قرأ في اجتماع 
جماهيري شعرا يدعو إلى العنف والكراهية 

”مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذنا، مآذننا 
حرابنا، والمصلون جنودنا، هذا هو الجيش 

المقدس الذي يحرس ديننا”.
وفي عام 1994 فاز بمنصب عمدة إسطنبول 

عن حزب الرفاه اإلسالمي. وحين صدر حكم 
قضائي في العام 1998 بحظر الحزب استغل 

طيب أردوغان وعبدالله غول هذه الفرصة 
فانشقا عن الحزب المحظور، وأسسا حزب 

العدالة والتنمية عام 2001.
وفاز الحزب الجديد في انتخابات عام 

2002 باألغلبية، لكن أردوغان لم يستطع 
تشكيل الحكومة بسبب الحكم القضائي 

السابق فشكلها حليُفه وشريكه عبدالله غول، 
ولكنه كان هو الرئيس الفاعل الحقيقي، واآلمر 
الناهي القوي الوحيد من وراء الستار، إلى أن 

تمكن في العام 2003 من انتزاع الرئاسة بعد 
إلغاء الحكم. ويومها بسط هيمنته الكاملة 

على الحزب والحكومة والدولة، واضعا نصب 
عينيه تغيير الدستور ليصبح هو رئيس 

الرؤساء. وهذا ما كان، في النهاية.
ومثلما جعل الراحل صدام حسين معاركه 

الشخصية مع الخميني وشيوخ الكويت 
وأميركا معارك الوطن والعروبة واإلسالم، 
ها هو أردوغان يجعل حروبه الزعامية مع 

معارضيه في الداخل ومعارضيه في الخارج 
حروب القومية التركية المقدسة، ويأمر 

الشعب التركي بتقطيع الدوالرات األميركية 
أمام الكاميرات ودوسها باألقدام، ويدعو إلى 

مقاطعة اآليفون وباقي البضائع األميركية 
انتقاما من ترامب.

ولكن كثيرا من المراقبين السياسيين ال 
يستبعدون أن يعود أردوغان إلى الحضن 

األميركي، عما قريب، ويطوي دعواته 
الجهادية ضد أميركا، مثلما فعل ذلك، من قبل، 

معها ومع نتنياهو وبوتين، وكان الله في 
عون شعوبنا التي ال تريد أن تتعلم من كوارث 

ماضيها الُمكلل بالدماء والدموع.
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سياسة

إذا كان أردوغان يخاطب اإلسالميين، فترامب يغازل اإلنجيليين

خطاب متشابه وإن اختلف املستمعون

مسيرة خيمت عليها صراعات دولية خرجت عن نطاق السيطرة

د األزمة بني واشنطن وأنقرة
ّ

أنا الحزب، أنا الشعب، حسابات الرؤساء تعق
أنا الدولة

كوفي عنان.. رجل السالم 
الذي لم يصنع سالما

الرئيس األميركي دونالد ترامب 
يريد دفع املزيد من اإلنجيليني 

للتصويت في الثامن من نوفمبر 
عن طريق تأمني إطالق سراح 

برونسون في محاولة منه 
للحيلولة دون إمكانية سيطرة 
الديمقراطيني على الكونغرس

دخلت العالقة بني تركيا والواليات املتحدة نفق التوتر منذ أكثر من ســــــنتني، إال أن األمر 
لم يصل إلى مستوى عميق من اخلالف كما هو حاصل اليوم، مع فرض عقوبات أميركية 
ــــــى تركيا وتبادل االتهامات بني الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب  عل
ــــــب أردوغان ضمن تصعيد حتركه، فــــــي اخلفاء، القاعدة االنتخابية لكال الرئيســــــني،  طي
فترامب يغازل اإلجنيليني الغاضبني من احتجاز القس أندرو برونسون، وأردوغان ال ميلك 

غير التشبث بخطابه الذي يالقي صدى لدى اإلسالميني.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} بغــداد - شـــغلت الـــرأي العـــام العراقـــي 
والعالمـــي قصة رجل االســـتخبارات العراقي 
النقيـــب حـــارث الســـوداني، الـــذي تمّكن من 
اختراق تنظيم الدولة اإلســـالمية ”داعش“ في 
أوج قّوته وقّدم معلومات إلدارة االستخبارات 

العراقية.
ونشـــرت صحيفة نيويورك تايمـــز تقريرا 
مطـــوال عن هذا العراقي الذي ظل على مدى 16 
شـــهرا، يمرر معلومات مهمة عن تنظيم داعش 
لفرع ســـري في وكالة المخابرات الوطنية في 
العـــراق، أتاحت إحباط 30 هجوما بســـيارات 
مفخخـــة و18 مخططـــا انتحاريـــا، فضـــال عن 

تصفية عدد من قيادات داعش في الموصل.
ويعتبر العديد من مسؤولي االستخبارات 
في العراق أن الشجاعة االستثنائية للسوداني، 
البالـــغ من العمـــر 36 عاما، لهـــا دور كبير في 
نجـــاح المعركة ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية 
وإخراجـــه من الموصل، مشـــيرين إلى أن فني 
الحاسب اآللي السابق هو واحد من عدد قليل 
في العالـــم الذي اســـتطاع التســـلل للطبقات 

العليا في تنظيم الدولة اإلسالمية.
وينتمـــي الســـوداني إلى خليـــة الصقور 
المخابراتيـــة، وهي وحدة مخابـــرات مكافحة 
اإلرهاب في العراق، وهي المنظمة األكثر أهمية 
في الخطوط األمامية للحرب على اإلرهاب لكن 
لم يســـمع بها أحد تقريبا. ونجحت الخلية في 
زرع عدد من الجواســـيس داخل تنظيم الدولة 
اإلسالمية، ما ساعد على طردهم من الموصل، 

آخر معاقلهم في عام 2018.
أبوعلـــي  عـــن  تايمـــز  نيويـــورك  وتنقـــل 
البصـــري، رئيس وكالة المخابـــرات العراقية، 
قولـــه إن ”ســـجل الســـوداني كان مذهال، فقد 
أحبـــط محاوالت تفجير ســـيارات مفخخة كان 
مخططا لهـــا، و18 مفجـــرا انتحاريا“، مضيفا 
أن الســـوداني ”وّفـــر للوكالـــة خطا مباشـــرا 
لتصفيـــة بعض قادة تنظيم الدولة اإلســـالمية 

في الموصل“.
واســـتندت الصحافيـــة مارغريت موكر في 
رواية قصة الســـوداني وخليـــة الصقور على 
مقابـــالت مـــع مديـــري المخابـــرات العراقية، 
وأعضـــاء وحـــدة النقيـــب الســـوداني وقائده 
وأصدقائه وأفراد أســـرته، ومراجعة نصوص 
العمليات ومقاطع مصورة للعمليات، ورسائل 

نصية أرسلها واستقبلها السوداني.

خلية الصقور
تزامنـــا مع تأّهب العـــراق الجتثاث التمرد 
في فترة ما بعد صدام حســـين، أنشـــأ الســـيد 
البصري، الـــذي تولى في ما بعد منصب مدير 
المخابـــرات في مكتب رئيس الـــوزراء، وحدة 
خاصة ذات مهّمة محدودة تتمثل في استهداف 

صفوف قيادة اإلرهابيين.
وفـــي عـــام 2006، جّنـــد أبوعلـــي البصري 
16 رجـــال مـــن صفـــوة الوحـــدات العســـكرية 
وأكاديميات الشـــرطة في العـــراق وأطلق على 
وحدته الجديدة اســـم الصقور. وقال البصري 
”كنت أبحث عنهم مثلما يبحث المرء عن زوجة 

له وكنا على استعداد لتحمل أي تحّد“.
وكان منـــاف أحد إخوة الســـوداني قد تم 
تجنيـــده في وقت ســـابق، ليحث حـــارث على 
التقـــدم قائـــال إن مهاراته في الحاســـب اآللي 
واللغـــة (يتقـــن اإلنكليزية والروســـية) جعلته 
شـــخصا جذابا للتجنيد. وبالفعل تقدم حارث، 
وحصل في عام 2013 على وظيفة مراقب لحركة 
المـــرور عبـــر اإلنترنت واالتصـــاالت الهاتفية 

للمشتبه في كونهم إرهابيين.
أميركية بناء  وأدت مؤخرا عملية عراقية – 
على معلومـــات مخابراتية عراقية إلى القبض 
علـــى خمســـة من كبـــار أعضاء داعـــش كانوا 
يختبئون في تركيا وسوريا. ويرى مسؤولون 

أميركيـــون عســـكريون أن هـــذه الخلية مهمة 
مثلهـــا مثل تلك الـــوكاالت غيـــر الغربية التي 

يتعاملون معها في خدمات التجّسس.
وقال الكولونيل شون جيه ريان، المتحدث 
باسم التحالف العسكري الذي تقوده الواليات 
المتحـــدة في العراق، ”لقـــد أثبتت أنها وحدة 
ذات فائـــدة بالغـــة“. وأكـــد أن خليـــة الصقور 
أدت إلى تضـــاؤل التهديد الذي يمثله التنظيم 
اإلرهابي عن طريق التســـلل إلى خالياه وقتل 

قادته وتدمير أسلحته.
وقـــال أبوعلـــي البصـــري ”إن طائرة دون 
طيار يمكنها أن تخبرك من داخل أحد المباني 
لكـــن ال يمكنها أن تخبرك عن الحديث الذي دار 
في الغرفة التـــي اجتمع فيها الرجال، لكن كان 
باستطاعتنا معرفة الحديث الذي كان يدور ألن 

رجالنا كانوا داخل هذه الغرف“.

اختراق العدو
في صيف 2014، استولى تنظيم داعش على 
مســـاحات كبيرة من العراق وســـوريا، وأعلن 
قيـــام ”دولـــة الخالفـــة اإلســـالمية“. لتضطلع 
فرقة الصقور بمهمة جديدة وهي تســـلل عمالء 
ســـريين إلى صفوف التنظيـــم. وتطوع النقيب 
الســـوداني لذلك، حيث قال اللواء سعد الفالح 
إن صـــور األطفال الذين يقتلـــون في الهجمات 

التي يشنها داعش كانت تستفّزه.
وتمـــت ترقية الســـوداني إلـــى رتبة نقيب 
وبدأ التدريب علـــى أن يصبح جهاديا، وكانت 
مهمته هي التســـلل إلى عرين داعش في مدينة 

الطارمية.
وعندما كان صغيرا، كانت أسرة السوداني 
تعيش فـــي الرمادي، وقد ســـاعده ذلك على أن 
يحـــوز على ثقة الجماعـــة اإلرهابية، حيث كان 
يتقن َلكنـــة أهالي الرمادي فـــي الحديث. لكن، 
االختبار الحقيقي كان يمكن في أن الســـوداني 
كان شيعيا، ولم يكن معتادا على طقوس السنة 
وصالتهـــم. فأقبل على القرآن يدرســـه بتمعن، 
ويحفـــظ اآليـــات التـــي يفضلهـــا الجهاديون 
ويتعلـــم األناشـــيد التي كانوا يســـتخدمونها 

للدعاء والقتل.
وقـــال مناف ”كان أول من تطـــّوع مّنا لمثل 
هـــذه المهمة، لقـــد كانت هـــذه المهمة شـــيئا 

خطيرا حّقا“.
وفي صباح تنفيذ مهمته، ذهب الســـوداني 
إلـــى مســـجد فـــي الطارميـــة اعتـــادت خليـــة 
محليـــة تابعـــة للتنظيم على اســـتخدامه لعقد 
اجتماعاتها. وظل داخل المســـجد طوال اليوم. 
ومع حلول الغروب، نجح في لفت االنتباه إليه. 
وفي حديثه مع بعض أفراد داعش، قّدم نفســـه 
علـــى أنه عاطل من حي تغلب عليه الســـّنة في 

بغداد.
ونجـــح الســـوداني في اختبـــار االنضمام 
إلـــى داعـــش، وأصبـــح يكّنـــى بـ”أبوصهيب“ 
بعـــد انضمامه إلـــى المجموعـــة الجهادية في 
الطارمية. وبعد أســـابيع قليلة مـــن انضمامه 

إلى داعش، اتصل به مسؤول كبير في التنظيم 
بالموصل وعهد له بجزء رئيســـي في السلسلة 
اللوجســـتية لمهمات التفجيـــر االنتحارية في 

بغداد.
وخـــالل اتصاالت هاتفية أســـبوعية، كانت 
تصـــدر أوامر من الموصل للنقيب الســـوداني 
باالجتمـــاع مـــع مفّجرين انتحارييـــن يصلون 
إلى الطارمية من المنطقة التي يســـيطر عليها 
داعـــش، أو بإحضـــار ســـيارات مفخخة. وفي 
كل مرة، كان الســـوداني ينبـــه الصقور وكانت 
مهمتهم هـــي اعتراضه وطـــروده المميتة قبل 

الوصول إلى بغداد.
وكانت ســـيارة مطاردة دائما تتبع النقيب، 
مســـتخدمة معدات التشـــويش لمنـــع وصول 
اإلشارة إلى مفّجر القنبلة، والذي عادة ما يقوم 
بالتفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول. 
ومـــن خالل التواصل عبر الهاتف أو إشـــارات 
اليـــد، كان زمالؤه يرشـــدونه إلى مكان يمكنهم 

فيه تفكيك القنبلة.
وكانت فرقة الصقور تقوم بتفجيرات زائفة 
وتصـــدر بيانـــات إخبارية زائفـــة، وفي بعض 
األحيـــان تزعم وقـــوع عدد كبير من الخســـائر 
البشـــرية، في إطار الجهـــود المبذولة للحفاظ 

على غطاء النقيب السوداني دون مساس.
وأدى غياب الســـوداني الطويـــل إلى توّتر 
أســـرته، فلم يكن أحد يعلم شـــيئا عـــن حياته 
الســـرية ســـوى والده ومنذر. وكانـــت زوجته 
رغد شـــلوب تعتقـــد أنه يهملها هـــي وأبناؤها 
الثالثـــة. وقالت فـــي ما بعد وهـــي تجلس في 
شقتهم بمنزل عائلة السوداني ”أنا حزينة ألنه 
لم يخبرني، أعتقد أنه يعرف أنني كنت سأكون 

قلقة إذا عرفت الحقيقة“.

شكوك وأكاذيب
كلمـــا زادت فتـــرة عمل النقيب الســـوداني 
متخفيـــا، زاد خطر انكشـــافه، إال أنه اختار أن 
يستمر، وقال اللواء الفالح إن السوداني أخبره 
بأنـــه وجد أخيرا هدفا لحياتـــه. وأضاف ”كان 
فرصـــة ذهبيـــة بالنســـبة إلينا وكانـــت فرصة 

ذهبية بالنسبة إليه“.
كانت عمليات الصقور حاســـمة في تحويل 
زخـــم معركة التحالـــف الذي تقـــوده الواليات 
المتحدة ضد داعش. ويعتبر هشـــام الهاشمي، 
وهو محلل أمني عراقي مستقل، أن المعلومات 
المخابراتية للصقور أدت إلى مقتل ســـبعة من 

قادة تنظيم الدولة اإلسالمية.
ومع حلول منتصـــف عام 2016، كان يتزايد 
التفاؤل بأنـــه يمكن هزيمـــة التنظيم اإلرهابي 
وزاد المســـؤولون عـــن النقيب الســـوداني في 
الموصـــل مـــن مهامـــه، وطالبوه باستكشـــاف 
األحيـــاء والمقاهي في بغداد كأهداف لهجمات 
محتملة. وفـــي واحدة من هـــذه المهام، حاول 

التسّلل ليقوم بزيارة نادرة إلى منزله.
لكن، بينمـــا كان  في منزله، اتصل به قائده 
في داعش وطلب أن يعرف مكانه. وقال النقيب 

الســـوداني إنه في حي من األحياء المستهدفة. 
ليرد قائده الداعشـــي ”إنك تكذب“، مستشـــهدا 
بإحداثيـــات النظام العالمـــي لتحديد المواقع 
”جي.بـــي.أس“ لهاتفـــه المحمـــول لتكون بذلك 

أولى عالمات خطر اكتشاف أمر السوداني.
وقـــال مناف ألخيه إن الوقت حان ألن ينهي 
مهمتـــه لكـــن النقيب رفـــض ذلـــك. كان داعش 
يتعثر عســـكريا، فقد خســـر أراض في سوريا، 
لكنه متشـــبث باإلبقاء على الموصل عبر تنفيذ 

هجمات إرهابية أكبر وأكثر.
وفي يوم 31 ديســـمبر، أعلم قادة داعش في 
الموصل السوداني بأنه تم اختياره للمشاركة 
في هجمـــات ليلة رأس الســـنة الجديدة، وهي 
سلســـلة مـــن التفجيـــرات المنســـقة فـــي عدد 
مـــن المـــدن المختلفة حـــول العالـــم. وأحضر 
السوداني حافلة بيضاء من طراز ”كيا“ في حي 
الكرادة شرق بغداد. وكالعادة، اتصل بالصقور 

لمناقشة المكان الذي يمكن أن يعترضوه فيه.

إحباط العملية
بدأت الخطة تنكشـــف بمجرد انحرافه عن 
الطريق الســـريع الرئيسي الذي يقطع المدينة 
باتجـــاه مخبأ آمن تابع للصقـــور. ليرّن هاتفه 
وقـــد كان المتصل مـــن الموصل ويســـأل عن 
موقعه. وأكد السوداني للمتصل أنه في طريقه 
نحو الهدف. وقال المسؤول إنه يكذب. ليكافح 
النقيب الختراع ســـبب. ويـــرد بأنه من المؤكد 

أنه دخل في منعطف خطأ.
اتصل بالصقور وأخبرهم بأنه بحاجة إلى 
االلتقـــاء بهم فـــي مكان أقرب أكثـــر عند موقع 
الهجوم المزمـــع. وعاد النقيـــب بالحافلة إلى 
الطريق المتجه إلى بغداد الجديدة. واستخدم 
مناف، الـــذي كان جزءا من فريق التشـــويش، 
إشـــارات اليد لتوجيه أخيه إلى مـــكان التقاء 

جديد.
وقام ثمانية من المندوبين بتفكيك القنبلة 
وبإزالة المفجـــر اإللكتروني، وإزالة 26 حقيبة 
بالستيكية من مادة سي- 4 المتفجرة ونترات 
األمونيا، إضافة إلى وكرات معدنية من الهيكل 

ولوحات باب الحافلة.
وفي غضون دقائق، كان الســـوداني عائدا 
إلـــى الطريـــق المتجـــه إلـــى الســـوق وأوقف 
الحافلة فـــي موقعها المحدد. لكـــن ما لم يكن 
يعلمه السوداني أن تنظيم داعش زرع جهازي 
تنّصت في الحافلة ســـمحا للمتشددين بسماع 
محادثتـــه بالكامـــل مع الصقور. وقـــال اللواء 
الفالح في ما بعد ”لقد شـــعر أنهم يشكون فيه 

ولكننا لم نكن ندرك إلى أي مدى“.

فخ كشف أمر النقيب
في أوائل شـــهر يناير من عام 2017، اتصل 
التنظيـــم اإلرهابـــي بالنقيـــب للقيـــام بمهمة 
أخرى ســـتكون هـــي األخيرة التـــي يقوم بها، 
حيث تم إرســـاله إلى موقـــع جديد، إلى مزرعة 

خـــارج الطارمية وكانت بعيـــدة جدا وال يمكن 
مراقبتها.

وطلـــب منـــه منـــاف أّال يخاطـــر، قائال إن 
تغيير اإلجراءات يبعث على الريبة لكن النقيب 
الســـوداني قرر الذهاب. وفي صبـــاح يوم 19 
ينايـــر دخـــل المزرعـــة وبعد غروب الشـــمس 
مباشـــرة، أخبر الصقور اللواء الفالح أن شيئا 

ما كان خطأ.
وألن الطارميـــة كانـــت معقل داعـــش، فقد 
اســـتغرق األمر من قوات األمن العراقية ثالثة 
أيـــام للتخطيط وتنظيم عملية اإلنقاذ. وأغارت 
قـــوة مختلطـــة مـــن الجيـــش والشـــرطة على 
المزرعة. وقتل في هذه العملية ضابط عراقي. 
وعنـــد تطهير المبنـــى، لم يكن هنـــاك أي أثر 

للنقيب السوداني.
وفي شـــهر أغســـطس نشـــر تنظيم داعش 
مقطعا مصـــورا دعائيا يعـــرض مقاتلين وهم 
ينفـــذون حكم اإلعـــدام في ســـجناء معصوبي 
األعيـــن. وكانت خلية الصقـــور متأكدة من أن 

السوداني هو أحد هؤالء السجناء.
لما قدمه من جهود، حقق النقيب السوداني 
بعد موته مســـتوى غير عادي من الشـــهرة في 
عالم الجواســـيس. وأصدرت قيـــادة العمليات 
المشـــتركة في العراق بيانا يثّمـــن التضحية 
التـــي قدمهـــا لبلده. ونشـــرت خليـــة الصقور 
قصيدة غنائية عن شجاعته. وفي الطريق أمام 
منزل والـــده علقت ملصقات عمالقة تثني على 

شجاعة االبن البطل.
لكن عائلة السوداني مازالت تكافح بسبب 
عـــدم الحصـــول علـــى شـــهادة وفـــاة للنقيب 
السوداني ألنها لم تستلم جثمانه، حيث لم يتم 
العثور على جثته. وشـــهادة الوفاة هي شـــرط 
للحصول على مزايا مستحقه للجنود القتلى.

أما بالنســـبة لخلية الصقور، فقد ساعدتها 
النجاحات التي حققها السوداني في الحصول 
على ميزانية أكبر، وتقدير أوسع بين الحلفاء، 
وتدريـــب أفضـــل لرجالهـــا. ويقول مســـؤولو 
مخابـــرات عراقيـــون إن األميركييـــن والروس 
يســـاعدونهم حاليا في حرب الجوسســـة ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.

أسرار

السوداني… رجل مخابرات عراقي داخل غرف داعش

تحدي داعش لم ينته بعد

{طائرة دون طيار يمكنها أن 
تخبرك من داخل أحد املباني لكن 

ال يمكنها أن تخبرك عن الحديث 
الذي دار في الغرفة التي اجتمع 

فيها الرجال، لكن كان باستطاعتنا 
معرفة الحديث الذي كان يدور ألن 

رجالنا كانوا داخل هذه الغرف}.
أبوعلي البصري
رئيس المخابرات العراقية

معلومات {الصقر} االستخباراتي أنقذت الموصل من دمار أكبر مما لحقها
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في شهر أغسطس، أصدر داعش 
شريط فيديو يظهر مسلحني 

يعدمون سجناء معصوبي العيون. 
كانت وحدة الصقور متأكدة 
من أن حارث السوداني، رجل 

املخابرات العراقي الذي تمكن من 
التسلل إلى داخل تنظيم داعش 

واحد من املعدومني



} قبل نصف قرن هتف الشاعر املصري أحمد 
عبداملعطي حجازي ”هذا الزحام. ال أحد“، كأنه 
كان ُيترجـــم ضعف تأثير املثقـــف واملبدع في 
مجتمع ال يقدر اإلبـــداع. ”ال أحد“ تعني غياب 
األثر، وأن املثقف قد يكون موجودا حلمًا ودما 
وغير موجـــود أثرًا ومعنى. أن يكتب فال ُيغّير 
العالم، كمـــا كان يتمنى الروائـــي الكولومبي 
غابريال غارســـيا ماركيز، ويقـــول فال تنفجر 
األشـــياء كما كان يحلم الشـــاعر الراحل نزار 

قباني.
 بهاء جاهني الشاعر واملبدع ميثل منوذجًا 
واضحا لغربة املثقف. وجع الالتأثير، وحسرة 
الالتغييـــر. أحالم بحجـــم الُدنيـــا وآمال كما 
البحـــر دون ترجمة حقيقية على أرض الواقع. 
يوشـــك ِمداد القلـــم أن يجف بعـــد أن جتاوز 
الشاعر الســـتني بقليل، لتنســـحب من عينيه 
نظـــرات األمـــل وتخفت فـــي مالمحه بشـــائر 

الرضا.

في هذه األيام، ُيعيد بهاء مالمح من سيرة 
وجتربـــة والـــده في االعتـــزال أواخـــر أيامه، 
ودخوله مرحلة حرجة من االكتئاب. لذا لم يكن 
غريبا على أصدقـــاء وتالميذ ومحبي بهاء أال 
يجدونه حاضرا في املشهد الثقافي العام، ولم 
يُكن مدهشا لهم أن ينزوي ويرسم سياج عزلته 

وينقطع عن محيطه املليء بالزحام.

وجه شيخ وقلب طفل
جاهـــني شـــاعر رقيـــق ومهمـــوم بوطنـــه 
ورمبا بالعالـــم كله. معجون بعذابات املتعبني 
واملكدوديـــن. يحمـــل وجـــه شـــيخ وقلب طفل 
وروح طائـــر. يبحث عن احلرية واالســـتقالل 
واجلديـــد. تخرج من كلية اآلداب، قســـم اللغة 
اإلجنليزيـــة ودرس األدب األميركـــي وحصـــل 
علـــى درجة املاجســـتير فـــي األدب املقارن من 
اجلامعة األميركيـــة بالقاهرة، في الوقت الذي 
كان يكتب فيه الشعر واألغاني، قبل أن يلتحق 

بالقسم األدبي بجريدة األهرام.
هو ابن الشـــاعر املصـــري الراحل متعدد 
املواهب صـــالح جاهني. ويكاد يكون ُنســـخة 
قريبة الشـــبه من والده شكًال ومضمونا. عمل 
األب رســـاما للكاريكاتيـــر في األهـــرام أيضا. 
املؤسف في حياة األب أنه آمن وجدانيا بثورة 
يوليو 1952 وبأحالم زعيمها جمال عبدالناصر 
فكتب أغاني الثورة، ُمبشرا بعصر اإلجنازات 
واالنتصـــارات، قبـــل أن تصدمه هزمية يونيو 
ســـنة 1967، ويصاب باكتئـــاب صاحبه حتى 

انعزالـــه ووفاته ســـنة 1986 بعد تناول كميات 
من حبوب التربيتزول املهدئة.

اعتـــزال بهـــاء لكثيـــر من مباهـــج احلياة 
وعدم التفاعـــل مع الوســـط الثقافي يجعالنه 
يسير على ُخطى األب حذو النعل بالنعل. أمل 
وبهجـــة وانطالق، ثم حتقق وتألـــق، فتجديد 
وتطويـــر وتعليـــم للنـــاس ثم أزمـــة فمقاومة 
وصدمـــة فأخرى وتيبـــس وإحبـــاط ثم حزن 

وانزواء.
ورغـــم أن األب كان يرســـم ويلحن وميثل 
ويكتـــب القصـــص واألفـــالم، فإنـــه اعتبر أن 
الباقـــي منه هو الشـــعر وكرر كثيـــرا عبارته 
األثيرة ”الناس لن تذكر لي ســـوى الرباعيات“ 
التي كان معروفا بها. كذلك اختار بهاء الشعر 

ميدانا له.

رباعيات إثر رباعيات
رفـــض جاهني االبن التقليـــد، وكان ُمصرا 
أن ُيثبـــت أنه بهاء الشـــاعر وليس ابن صالح 
الشاعر واملتعدد املواهب. استرجاع قصة األب 

ضرورة لتوضيح املعنى.
صـــالح ابن بهجت حلمـــي القاضي رفض 
عندما كان صغيرا دراســـة احلقوق كي يصبح 
قاضيـــا كما يريد والده، وقـــال له ”أنا ال أحب 
أن يقـــال عني ابن بهجت حلمي، أحب أن يقال 
لي يا أبا صالح“. بالفعل درس صالح الفنون 
ونبـــغ. أمـــا بهاء فـــرد على ذلك عمليـــا، فرغم 
تعلمه الشعر من رباعيات والده وقصاقيصه، 
إال أنه غّير لغته متاما عدة مرات لينجو من فخ 

ابن الفنان الشاعر.

يقـــول بهاء عن ذلـــك ”هناك عـــادة موقف 
عدائـــي من ابـــن الفنـــان الذي ميتهـــن مهنة 
أبيه، ألن اجلماعـــة تتعامل مع االبن باعتباره 
مفروضـــا بـــإرادة األب، ومهمـــا كانت موهبة 
االبـــن يظل في نظر الناس مفروضا كأنه ليس 
أصيـــال أو غيـــر موهوب.. عانيت هـــذا األمر. 
كثيـــرون ال زالـــوا يتعاملون معـــي باعتباري 
مقلدا لصالح جاهني وأنا اعتقد أن هناك ظلما 

كبيرا“.
ما فعله جاهني األب فـــي اللغة من تطوير 
وفـــك وتبديـــل كان غريبـــا، حتى أنـــه مبنطق 
شـــعراء الفصحى حّول الفصحى إلى عامية، 
ومبنطق شـــعراء العامية حـــّول العامية إلى 
فصحى. على الدرب نفســـه مضى بهاء مطورا 

للغة بشكل ُمدهش لكل متذوق للشعر.
بالدرجة نفسها، تبدو صدمة صالح جاهني 
فـــي نظام جمال عبدالناصـــر الذي أحبه حتى 
اجلنـــون، قريبة الشـــبه بصدمـــة بهاء جاهني 
فـــي نظام الرئيس عبدالفتاح السيســـي. فكما 
عبدالناصر ميثل أمال وحلما في نقل اإلنسان 
املصـــري إلى الريادة والصـــدارة واملجد، كان 
السيســـي أمال لترســـيخ نظام ينتصر للفقراء 

ومينحهم احلرية والكرامة.

عبدالناصر واليوم
 عّبـــر األب عـــن عالقتـــه بعبدالناصر في 
آخر حوار له قبل رحيله بشـــهرين، قائال: ”أنا 
عالقتي بعبدالناصـــر عالقة مرضية. أن حتب 
شـــخصا لدرجة أن يتغلغل في نفســـك ويكون 
جزءا من تكوينك الســـيكولوجي ويتحول إلى 
حالة نفســـية عندك. ويصبح ارتفاع الشخص 
أو  انتصـــاره  أو  انهيـــاره  أو  انخفاضـــه  أو 

هزميته ينعكس عليك“.
كانـــت املفاجأة أن نعرف بعد ســـنوات من 
رحيـــل صالح جاهني أنه كتب ســـيناريو فيلم 
”الكرنـــك“ الذي تنـــاول التعذيب في ســـجون 
عبدالناصر، وأنه رفض كتابة اسمه مع ممدوح 

الليثي، واكتفى بصفة مستشار السيناريو. 

أما بهـــاء فمثل الكثير 
انتفضوا  املصريـــني  مـــن 
رافضني  اجلمـــوع  خلـــف 
أخونـــة الدولـــة املصريـــة 
وقامـــوا بثـــورة 30 يونيو 
2013، وحلمـــوا مبخّلـــص 
نقي يفتح أبواب املستقبل 
ملكانتهـــا،  مصـــر  ويعيـــد 
بطال  السيســـي  في  ورأوا 
أن  غيـــر  واعـــدا،  شـــعبيا 
الشـــعبية  تلـــك  من  تـــالال 
انهارت مع جلوء احلكومة 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي 
وفرض إصالحات قاســـية 
الُدنيا  الطبقـــات  ضربـــت 
وإخفاقات  واضح،  بشـــكل 
مســـتوى  علـــى  متتاليـــة 
تخفيـــف املعاناة عن كاهل 

املواطنني. 
لـــم ُيفصح بهاء جاهني 
بشـــكل واضح عـــن غضبه 
غير  االختفاء،  في  ومتادى 

تنضح  األخيرة  قصائده  أن 
بتلك الفكرة. يقول:

”يجيُء فالٌن.. وميضي فالن
 وال ُمْشَتكا من ُمِضي الزمان
ولكن بقاُء الفتى وهو شيٌخ
نان بال قطرٍة من نبيذ الِدّ

 باُكل بلوظة وَفّتة
وامضي استمارة ِستة“

االعتـــزال محطة أخرى من محطات صالح 
جاهـــني، مير بهـــا االبن بهـــاء. كان األب كلما 
أصابه حـــزن اعتـــزل الناس واختفـــى، كأنه 
يتبخر. ذلك املعنى الذي عّبر عنه بهاء جاهني 

شعرا في ما بعد بقوله

 ”أنا مش مش باحبك
 بس باتبخر

 وأقدر أعيش.. أقدر
 ملا تاخدني املراكب
 وأنت مش راكب“. 

يحكي الناقد محمد شعير، أنه كان معروفا 
عن صالح جاهني اختفاؤه الدائم. كان يختفي 
عن اجلميع، إذا مر به موقف صعب. ذات مرة 
عندمـــا أصيب والد صالح مبرض الســـرطان 
وســـاءت حالته، قرر صالح أن يختفي، ومرت 
عشـــرة أيـــام دون أن يظهر، فذهبت شـــقيقته 
ملنـــزل املطـــرب عبداحلليم حافظ لتســـأله عن 
شقيقها. وأكد لها أنه ال يعرف أي شيء، لكنها 
لم تصدق، فوعدها أنه سيعثر عليه، ويأتي به 

غدا ملنزلهم.
بالفعـــل تصـــرف عبداحلليم بشـــكل أكثر 
جنونا، ونشـــر إعالنـــا في اليـــوم التالي في 
”األهـــرام“ كتب فيـــه ”ارجع يا صـــالح.. أهلك 
بيـــدوروا عليـــك“، فعاد في اليـــوم التالي إلى 
منـــزل والده، واكتشـــفوا أنـــه كان يختبئ من 

أحزانه في اإلسكندرية.

االبتعاد عن البشر
الشاعر بهاء هو اآلخر معروف باختفاءاته 
كلمــــا ألّم بــــه ُحزن. يقول عنه أحــــد أصدقائه 
”بهاء كثيــــرا ما تنتابه حــــاالت ُحزن فيختفي 
عن اجلميع وال يرد على أحد. يغيب فال تعرف 

إن كان في القاهرة أو سافر هنا أو هناك“.
 اختفاء بهاء ملسه كاتب هذه السطور في 
محاولته التواصل معه. لم يرد على االتصال 
به ســــت مرات فــــي اليــــوم األول وتكرر األمر 

في اليــــوم التالي، 
ولــــم يلتفــــت لرســــالتني تطلبان 
لقاًء للحوار أو االعتــــذار. اخلصام مع العالم 
بلغ درجة حادة مع بهــــاء جعله يدخل مرحلة 

يتجاهل فيها كل شيء.
أصبــــح بهــــاء جاهــــني يأنــــس بوحدته، 
وابتعاده عن البشــــر، والسياحة في امللكوت، 
بعيدا عن الشــــخوص واألشــــياء، ُمتحدا مع 
شــــجنه. حتى إذا تعرض لظلم ال يرده، يتقبله 
راضيا دون أدنى محاولة لرده، عندما انتزعوا 
منــــه مكتبه في جريدة األهرام ومنحوه مكتبا 
أقل مســــاحة وموقعا، لم يبــــد اعتراضا ومللم 

حاجاته وكتبه مطيعا. 
عاد إلى مكتبــــه األول، بعد تراجع اإلدارة 
عــــن قرارها، ملتزما الصمــــت ولم تظهر عليه 
أي عالمــــة لالنتصــــار. فقط عــــاد ألن محبيه 
حّولــــوا نقله مــــن مكتبه األصلــــي إلى معركة 
أخالقية، وأّن ما حدث لبهاء ال يليق، فُأســــقط 
من يد اإلدارة التي كانت جتهل مكانة بهاء، أو 

تتعمد تتجاهلها.
الرجــــل يعيد حالــــة نادرة مــــن التصالح 
مع النفس، ويخشــــى أصدقــــاؤه أن تصل به 
حالــــة االنزواء إلى الدخول في مرحلة اكتئاب 
مزمن. لم يعد يربطه بالوســــط الثقافي سوى 
مقالة أســــبوعية يكتبها يوم اجلمعة بجريدة 
األهرام، يخشى أصدقاءه الذين لم يلتقوه منذ 

فترة، إذا فقدها أن يفقد معها نفسه.
مقطــــع مصور  علــــى موقــــع ”يوتيــــوب“ 
لالحتفــــال بتكرمي بهاء جاهني في مؤسســــة 
”األهرام“ في شــــهر نوفمبــــر 2016 في حضور 
محمــــد عبدالهادي عالم رئيس حترير األهرام 
الســــابق. الكلمات التــــي قيلت في حق الرجل 
متثل بالفعل ملسة وفاء كانت تسود املؤسسة 

العريقة على مدى أزمنة مضت. 
تغيرت األوضاع، وقد يكون انفالت التقدير 
في محل العمل سببا في قرار الشاعر باعتزال 
الناس قبل املغادرة. يحكي أحد أصدقاء بهاء 
لـ“العرب“ أنه التقاه قبل ســــتة أشهر في مقر 
مؤسسة األهرام بوسط القاهرة، وكان حزينًا 
بســــبب إهمال صفحات الثقافــــة واإلبداع في 
اجلريــــدة. وقال له إنــــه ينوي تــــرك األهرام، 
وبنبرة مليئة باحلزن أشــــار إلــــى أن ”املناخ 

كله سيء“. 
في ظل جســــر اجلليد املتراكم بني الثقافة 
والدولــــة تنــــزوي الكثير من طاقــــات اإلبداع 
املتدفقة ألنها تشــــعر بعــــدم االهتمام. املُثقف 
رضاهــــا. عندما  ضمير النــــاس و“ترمومتر“ 
يشــــعر بالعجز عن التأثير ينخلع من محيطه 
ويحبس في عزلته. كما فعل الكاتب والشاعر 
الفرنســــي رينيــــه شــــار الــــذي كتــــب قصائد 

رائعــــة في الثورة واألمل وشــــارك في احلرب 
العاملية الثانيــــة ضد النازي، ثم وصل ملرحلة 
الالتأثيــــر فاعتــــزل وعاد إلى مســــقط رأســــه 
وســــط احلقول اجلميلة حتى مات في الرابعة 

والثمانني.

أشــــهر األمثلــــة فــــي األدب العربي تخص 
الشــــاعر الفــــذ أبوالعالء املعــــري الذي اعتزل 
الناس متاما ســــنة 400 هجرية وظل قابعًا في 
بيته يقرأ ويكتب ويبدع الشــــعر زاهدًا في كل 

شيء، حتى لّقبه الناس بـ“رهني احملبسني“.
لم تعد أمســــيات الشعراء حتظى باهتمام 
الشــــباب، كمــــا كان يحدث مع الشــــاعر أحمد 
فؤاد جنم وفؤاد حداد. لم تعد دواوين الشعر 
توزع سوى بضع عشرات من النسخ، ما جعل 
جابر عصفور وزير الثقافة املصري األســــبق 
يطلق صيحتــــه املدوية ”هذا زمــــن الرواية“. 
ويبدو أن بهاء جاهني انفعل بذلك فزاده حزنا 

على حزن.
 األخطر أن يقوده هذا كله نحو ”االنتحار“ 
كمــــا فعل والــــده الذي تنــــاول أدويــــة مهدئة 
ومضادة لالكتئــــاب، وفي إحدى املرات تناول 

كمية كبيرة من احلبوب فأودت بحياته. 
ظل األمر مســــكوتا عنه حتى نشــــر الناقد 
الفنــــي الراحل ســــمير فريد مقاال ســــنة 2009 
قــــال فيــــه ”صــــالح جاهني مــــات منتحــــرا“. 
وقتها انفجر بهــــاء ُمنكرا ومنتقدا ومرددا أن 
والــــده مات نتيجــــة أدوية كانــــت مؤثرة على 

القلب. 
نفــــي االنتحــــار لم ُيغير شــــيئا من حقيقة 
النهايــــة املأســــاوية، إذ ســــرعان مــــا نشــــر 
بعض املقربني من صالح جاهني شــــهاداتهم 
التي أكــــدت القصة. وكانت شــــخصية طاهر 
القرمــــالوي التي أبدعها جنيــــب محفوظ في 
رواية ”قشتمر“ تعبر بشكل واضح عن صالح 
جاهني واكتئابه الــــذي عاش معه بعد هزمية 
يونيــــو 1967، والتــــي دفعتــــه نحــــو النهاية 

املتوقعة وهي مغادرة احلياة. 
يســــتبعد بعض املقربني من بهاء مواصلة 
انغماســــه فــــي أحزانــــه وكآبتــــه إلــــى األبد. 
ويقولون إنه ”ســــيخرج منهــــا قريبا“، ويؤكد 
أحــــد أصدقائه، أن بهاء يرفــــض أن يكرر أباه 
فــــي فصــــل النهاية، فمــــن جتنــــب تقليده في 
البدايــــة مــــن الصعوبة أن يخطــــو خطاه في 

النهاية.
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وجوه

بهاء مثل الكثير من املصريني 
انتفضوا خلف الجموع رافضني 

أخونة الدولة املصرية وقاموا بثورة 
ص  30 يونيو 2013، وحلموا بمخلّ
نقي يفتح أبواب املستقبل ويعيد 
مصر ملكانتها، ورأوا في السيسي 

بطال شعبيا واعدا، غير أّن تالال 
من تلك الشعبية انهارت مع لجوء 

الحكومة لصندوق النقد الدولي 
وفرض إصالحات قاسية ضربت 

الطبقات الُدنيا بشكل واضح

الناقد محمد شعير يروي أنه كان 
معروفا عن صالح جاهني اختفاؤه 

الدائم. ذات مرة عندما أصيب والد 
صالح بمرض السرطان وساءت 

حالته، قرر صالح أن يختفي، ومرت 
عشرة أيام دون أن يظهر، فذهبت 

شقيقته ملنزل املطرب عبدالحليم 
حافظ لتسأله عن شقيقها. 

فتصرف عبدالحليم بشكل أكثر 
جنونا، ونشر إعالنا في اليوم التالي 

في {األهرام} كتب فيه {ارجع يا 
صالح.. أهلك بيدوروا عليك}

مثقف عضوي يسير على ُخطى والده
بهاء جاهين

غربة المبدع وسط الزحام

مصطفى عبيد

[ أمسيات الشعراء في مصر لم تعد حتظى باهتمام الشباب، كما كان يحدث مع الشاعر أحمد 
فؤاد جنم وفؤاد حداد وغيرهما، ويبدو أن ذلك زاد جاهني حزنا على حزن.

[ اعتزال جاهني لكثير من مباهج احلياة وعدم التفاعل مع الوسط الثقافي يجعالن حياته أمال 
وبهجة وانطالقا، ثم حتققا وتألقا، ثم أزمة فمقاومة وصدمة.

الكثير
فضوا
فضني

صريـــة 
 يونيو 
خّلـــص 
يو يويو

ستقبل 
نتهـــا، 
بطال  ي
أن  يـــر 
ـــعبية 
حلكومة 
دولـــي 
اســـية 
الُدنيا 
خفاقات 
ســـتوى 
ن كاهل 

جاهني 
غضبه 
غير  ء، 

تنضح   

ضي فالن
ضي الزمان
ن ي

هو شيٌخ
ي ِ

نان الِدّ

ِستة“

في اليــــوم التالي، 
ولــــم يلتفــــت لرســــالتني تطلبان 
لقاًء للحوار أو االعتــــذار. اخلصام مع العالم 

م

بلغ درجة حادة مع بهــــاء جعله يدخل مرحلة 
يتجاهل فيها كل شيء.

أصبــــح بهــــاء جاهــــني يأنــــس بوحدته، 
وابتعاده عن البشــــر، والسياحة في امللكوت، 
بعيدا عن الشــــخوص واألشــــياء، ُمتحدا مع 

يي

شــــجنه. حتى إذا تعرض لظلم ال يرده، يتقبله 
راضيا دون أدنى محاولة لرده، عندما انتزعوا 
جريدة األهرام ومنحوه مكتبا  منــــه مكتبه في

رائعــــة في الثورة واألمل وشــــارك في احلرب 
العاملية الثانيــــة ضد النازي، ثم وصل ملرحلة 
مســــقط رأســــه  فاعتــــزل وعاد إلى الالتأثيــــر



} أن يكون الرســـام دمشـــقيا، لكن بأســـلوب 
حديـــث، ذلك حدث ميزج خيالني. خيال الواقع 
وخيال الرســـم. َمن ال يعرف دمشـــق ال ميكنه 
فهم معنـــى الزمن الـــذي يفـــرض خياله على 

الواقع ويخترقه.
شـــيء من ذلـــك الزمن الـــوردي كان يرافق 

عبدالله مراد أينما مضى.

يتأمل بعين الغريب

التقيتـــه ثالث مرات. في دمشـــق وبيروت 
وباريس. لم يكن الشـــخص نفســـه في كل مرة 
التقيـــه فيها. ترك األصل في مرســـمه وســـط 
دمشق القدمية. هناك رأيته أول مرة. كان علّي 
أن أستعني بحواســـي كلها لكي أرى رسومه. 
يومهـــا وصفت ما رأيته باملنمنمات اجلريحة. 
كانـــت ألوانـــه املتفائلة ال تنبئ بأمل ســـاذج. 
صمتـــه أحرجنـــي. كما لو أنه هـــو اآلخر كان 

يتأمل رسومه بعني الغريب.

عبداللـــه مراد رســـام تفاصيـــل. تفاصيل 
قـــد ال تعني أحدا ســـواه. ولكن دمشـــق بقوة 
ياســـمينها كانت دائما حاضرة في رســـومه. 
هذا رسام يؤلف من اشتباك احلواس، بعضها 

بالبعض اآلخر حدسه.
وألن مـــراد جتريدي مثل عطـــر فإنه ميس 

األشياء بخفة.
مـــا هـــو متاح مـــن تلـــك األشـــياء يجعله 
ســـعيدا. إنه رســـام زاهد ومتقشف بالرغم من 
ثرائه اللوني. يعرف أنه يهب األشياء حضورا 
مختلفـــا عن حضورهـــا الواقعي غير أنه يظل 
ينظـــر إليهـــا من جهـــة كونها لقى نفيســـة ال 

تصلح للتداول العام.
رسوم مراد ُتشم مثلما ُترى.

إنها مناســـبة لكي يتعرف املرء من خاللها 
علـــى خيال مدينـــة، ينصت زائرهـــا إلى وقع 
خطواته على أرضها كما لو أنه يأتيه من عالم 

آخر.

فـــي ما بعد صار ذلـــك العالم اآلخر ضالته 
اجلمالية.

لقد تغّيـــر عبدالله مـــراد. العالم من حوله 
تغّيـــر هـــو اآلخر. حـــني رأيت معرضـــه الذي 
أقامه في قاعة كلـــود ليمان بباريس عام 2016 
فاجأتنـــي مشـــاهده الواســـعة التـــي ال تذكر 
بالتفاصيل الصغيـــرة. لم يعد العالم ورديا يا 

مراد.
ولد مراد في حمص عام 1944. درس الرسم 
فـــي كلية الفنـــون اجلميلـــة بجامعة دمشـــق 
وتخرج عام 1970. عمل مدرســـا للتربية الفنية 
في معهد دار املعلمني. نال اجلائزة األولى في 
معرض حتية إلى ميرو وبيكاســـو الذي أقامه 

املركز الثقافي االسباني بدمشق.
أقـــام معارضـــه الشـــخصية فـــي دمشـــق 
وحمص وبيـــروت وباريس. عرض أعماله من 
خـــالل غاليري أيام لوقت قصير ثم انســـحب. 

يعيش ويعمل في دمشق.

رسام اإليقاع وحارسه

تلك ســـيرته الواقعية أما سيرته اخليالية 
فقد كانت دائما تتماهـــى مع فكرته عن العمل 
الفني. فهي ســـيرة غير سردية. هي أقرب إلى 
الشـــعر منه إلى الرواية. ميكنـــه أن يروي لك 
كيف يتشكل العمل الفني غير أنه يصمت حني 
يتعلـــق بالفكرة الذي تشـــكل الدافع ملمارســـة 
الرســـم في عمل بعينه. ميكنـــه أن يحيلنا إلى 
اجلمـــال دافعـــا مطلقـــا. ليســـت محاولة منه 
للهـــروب من اإلجابة بل كشـــفا عن يقني صار 
مبثابة بوصلتـــه التي تهدي يديـــه إلى عالم، 
بات يعرفه من غير أن يسمح لنفسه بالتصريح 

مبحتوياته قبل أن يشرع أبوابه لآلخرين.
كانت ملـــراد حدائقـــه الســـرية التي ميكن 
النظر إليها من جهة كونها مرآة خليال املدينة 
التـــي يجتاز دروبها الضيقـــة يوميا للوصول 
إلـــى مرســـمه. جتربة حســـية يعيشـــها املرء 
منتشيا بحيوية حواســـه التي تعيد اكتشاف 
املكان من جديد في كل مرة ترشقها حساسية. 
في رســـوم مراد يبلغ املكان واحـــدة من أرقى 
ذرى حتولـــه اجلمالـــي إذ تتداخـــل عناصره 
لتأخذ شـــكل كائنات غامضـــة تنبعث من عالم 
خفـــي. ذلك هـــو عالم الرســـم الذي اســـتوفى 
عبداللـــه مراد شـــروطه ممن خالل اإلمســـاك 

بإيقاع األشياء بعد نسيانها.
لـــم تكن صـــورة املـــكان هي التـــي تقض 
مضجعه، فاملكان بالنســـبة لـــه ال ينحصر في 
صورته. حواســـه تقول ذلك. ميكنني أن أقول 
باطمئنان إنه رسام روح املكان. ذلك قول ُيريح 

حواسه ويعطيها حقها.
يبني مراد لوحته ببطء واســـتغراق. فهو 
يباشر الرسم من غير فكرة مسبقة. ال يعرف ما 
الذي سيرســـمه ولن يكون متأكدا من النتائج. 
ســـيكون األمر من غير معنى. ذلـــك اخلواء ال 

يحرجـــه. إنه جزء مـــن الطاقـــة البديلة التي 
يســـتمد منها قوته التي تعينه على املضي 
في فتح أبواب تقود إلى عالم غامض، عالم 

لم يتعرف عليه أحد من قبل.
جـــزء  تدريجيـــا.  اللوحـــة  تتكـــون 
يســـتدعي جزءا يليه. مغامرة يباشـــرها 
الرســـام مـــن غيـــر أن يكون مســـلحا إال 

بثقته بالرســـم. يعرف مـــراد أن ثقته 
بالرسم ســـتنقذه من إمالءات العالم 
اخلارجي وشـــروطه. لقد درب يديه 
علـــى أن تبصرا وهمـــا حتلقان في 
فضاء تخلقه روائح املواد وأشـــباح 
العناصـــر التي تتحـــرك خفية حتت 

ســـطح اللوحة. علينـــا أن نصدق أن 
مراد يســـتخرج عامله الثري بالكائنات 
واألشـــياء وال يرســـمه. إنـــه يحيطه 

برعايته ليس إال.
من العدم يســـتخرج مـــراد عامله 

ليضمه مؤقتا إلى عاملنا.
حينها نكتشـــف أن هناك أســـبابا 
للســـعادة ال تـــزال خفية. تلك أســـباب 
يعرف الرســـام وحده كيف يهتدي إلى 
مصادرهـــا ومتى يوقظها مـــن نومها. 
إنها جزء من طقوســـه التـــي ال يعرف 
عنها أحد شـــيئا. هي جزء من عالقته 
السرية بالعمل الفني الذي لن يتخلى 
عن غموضـــه حتى وإن أكد الرســـام 
نفســـه مرارا أنه ال يقصد منه ســـوى 

أن ينشئ مديحا للجمال.
وليـــس بعيدا عـــن احلقيقة القول 
إن عبداللـــه مراد كان إلـــى وقت قريب 

جماليا خالصا. لم يكن ينظر إلى الرســـم 
إال باعتباره مشرع خالص جمالي.

المقاومة عن طريق الرسم

يصـــف مـــراد العمـــل الفني بأنه ”شـــيء 
يتحقـــق وجوده في حلظة مـــا، نتيجة صراع 
عبثي بـــني اخلامـــات واألدوات. عبث يحاكي 
عبث حياتنا ووجودنا ودائما كنت أرى الرسم 
لغة تتشـــكل من الصمت. ُتسمع بالعني وُتدرك 

بالبصيرة“.

إلى قاموس الرسام  تسللت مفردة ”عبث“ 
بعد أكثر من ســـبع ســـنوات مـــن احلرب مبا 
حملته إليه تلك احلرب من مأســـاة شخصية. 
لـــو لم تقـــع احلرب ملـــا جرت األمـــور مجرى 
عبثيا. لكنا في مكان آخر. يقول مراد ”أعشـــق 
كل ما يجعل احلياة في ألق دائم وتوهج. وما 
كان الفن على مـــدى التاريخ إال دعوة ضمنية 
للحريـــة واالنعتـــاق في عالم ال يـــزال يكتنفه 
العنف والفوضـــى وانعدام العدالة. وليس إال 
التفـــاؤل وبعض األمل هو مـــا مينحنا القدرة 

على العيش ومواصلة احلياة“.

عام 2016 رأيت مراد اآلخر في باريس.
الرجل الـــذي أخذت احلرب أعـــّز ما لديه. 
ابنـــه فـــادي الـــذي كان هو اآلخر رســـاما في 
الثالثينـــات من عمره. رأيتـــه يقاوم عن طريق 
الرسم. إنه يتذّكر بقوة. هناك شيء أقوى منه 
يجعله يرى في احلرب قدرا شخصيا. سيكون 
عليه أن يحارب القبح باجلمال. كانت لوحاته 
تضـــج باجلمال. غيـــر أن األلـــم كان عاصفا. 
ســـيكون من الصعب أن نلحـــق األلم باجلمال 

أو اجلمال باأللم.
ســـأتبّنى وجهة نظر الرسام حيث األلم ال 

يتناقض مع اجلمال.
مـــراد هو مخترع مرئيـــات، كانت من قبله 
ال شـــيء. يـــده املتأملـــة ال تخـــون طريقها إلى 
التعبير. إنه رســـام صادق. ما كان يســـتخرج 

حدائقه من العدم إال برفقة عطره الشخصي.

إنـــه رجـــل يكره 
العنف  ولكـــن  العنف 
غدر به. لذلك لم يعد أمامه ســـوى أن 
يحتمـــي باجلمال. ســـيكون جماال متشـــنجا. 
وهـــو أعظم ما ميكن أن يقدمه رجل لم تنتصر 

عليه احلرب حني قاومها بالرسم.

وجوه

فنان يقاوم الحرب بالرسم

عبدالله مراد 

رسام الحدائق السرية في مواجهة األلم

فاروق يوسف

صورة املكان لم تكن هي التي 

تقض مضجعه، فاملكان بالنسبة 

ملراد ال ينحصر في صورته. حواسه 

تقول ذلك. يمكنني أن أقول 

باطمئنان إنه رسام روح املكان. 

ريح حواسه ويعطيها 
ُ

ذلك قول ي

حقها

عبدالله مراد رسام تفاصيل. 

تفاصيل قد ال تعني أحدا سواه. 

ولكن دمشق بقوة ياسمينها 

كانت دائما حاضرة في رسومه. 

هذا رسام يؤلف من اشتباك 

الحواس، بعضها بالبعض اآلخر 

حدسه
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إنـــه رجـــل يكره 
العنف  ولكـــن  العنف 
أن وى س أمامه يعد لم لذلك به غدر



الثقافي

!
ً
إخضاع البحر والفضاء .. والخيال ايضا

مخاطر التقنية

} كانـــت التقنية منذ القدمي حلم اإلنســـان في 
السيطرة على الظواهر الطبيعية واالجتماعية 
بغيـــة التحكم فيها، عبر اختـــراع مجموعة من 

التقنيات واألدوات البسيطة.
وقـــد عكســـت األســـاطير األولى للبشـــرية 
مند العصور األولى عصـــور احلديد والبرونز 
واألدوات األوليـــة، رغبة اإلنســـان في التحكم 
في هـــذه الظواهر الطبيعية، كانت األســـاطير 
اإلنســـانية الديناميكيـــة الكبـــرى تعبيـــرا عن 
هـــذه األحالم التـــي ســـتحققها التقنيـــة بعد 
عشـــرات القـــرون. فقد مثلت ”بابل“ أســـطورة 
أســـطورة الطيران،  آلة الترجمة، و”إيكاروس“ 
و”الغوليم“  الطاقة،  أســـطورة  و”بروميتوس“ 

Golem أسطورة السيبرنتيكا،… إلخ.
إذن فاإلنســـان منذ العصور القدمية اخترع 
مجموعة من األدوات والتقنيات من أجل التحكم 
في الظواهر الطبيعية، ونفس األمر نستشـــفه 
مـــن تعريـــف الالند في موســـوعته الفلســـفية 
(ص ١٤٢٩) للتقنيـــة حيث يقـــول التقنية ”هي 
مجموعة طرق محددة بدقـــة وقابلة للتوصيل، 
مخصصـــة إلحداث بعـــض النتائـــج املعتبرة 
والنافعة“، ويعني هـــذا التعريف كل إنتاجات 
التي ال  األشـــياء املختلفـــة ”األدوات، اآلالت…“ 
تســـتطيع الطبيعة إنتاجهـــا بذاتها، وينتجها 
اإلنسان بغية تسخير الطبيعة له، ونفس األمر 
دفع الفيلســـوف األملاني هيدغر إلى التســـاؤل 
في كتابـــه ”التقنية-احلقيقة-الوجود“، ترجمة 
محمد ســـبيال وعبدالهادي مفتاح الصفحة ٥٣ 
عـــن معنى كلمـــة التقني، التي تنحدر حســـبه 
مـــن كلمة يونانية أخرى هـــي ”تينيكون“ وهي 
الشـــيء الذي ينتمي إلى التقنيـــة، ولفهم هذه 
التقنية حســـب هيدغـــر علينـــا أن نأخذ بعني 

االعتبار نقطتني أساسيتني:
األولـــى: أن التقنية ال تعنـــي فعل الصانع 
وفنـــه فقـــط، بل تعنـــي كذلـــك الفـــن والفنون 
اجلميلة، فالتقنية حســـب هيدغر جزء من فعل 

اإلنتاج.
الثانية: فكلمة التقنية حسب هيدغر جندها 
أيضـــا أكثر أهميـــة في حدود فتـــرة أفالطون، 
مرتبطـــة دائما  بحيث كانـــت كلمـــة ”التقنية“ 
وهـــي تعنـــي العلم أو  بكلمـــة ”إبيســـتينون“ 
املعرفة، واالثنان حسب هيدغر اسمان للمعرفة 
باملعنى األوســـع، فهما يعنيان فعل القدرة على 
االهتداء في شـــيء مـــا، والتعرف إليـــه، تقدم 
املعرفة إنتاجات عن نفســـها، ومبـــا هي كذلك 

فهي ”انكشاف“.
أمـــا أرســـطو حســـب هيدغـــر فـــي كتابه 
”األخالق إلى نيكوماخوس“، فيميز بني املعرفة 
والتقنية. وذلك من حيث ما يكشفانه والطريقة 
التي يكشـــفان بها، إن ”التقنية هي شـــكل من 
-التقنية-احلقيقة-الوجود-،  أشـــكال اآلليتيا“ 
مبعنى حســـب هيدغر تكشف هذا الذي ال ينتج 
ذاته، وليس بعد أمامنا، وهو ما ميكن أن يأخذ 
مظهرا أو هيئة، ويأخذ كذلك مرة أخرى شـــكال 

آخر.
بـــل إن التقنية بدأت بالتدريج تتخذ صورة 
حتقق فعلي ملا كان الســـحر يحلم به ويعد به، 
وكلما تقدمت التقنية بدا وكأنها قد حلت محل 
الســـحر في طـــي األمكنة وتقليص املســـافات، 

وحتويل املواد والتأثير عن بعد… إلخ.
واحلـــال أن التحول الذي حـــدث في تاريخ 
البشـــرية فـــي هذا الصـــدد هو ظهـــور العصر 
العلمي التقنـــي Scientifique-technique بداية 
من القرن الســـابع عشـــر ميـــالدي، وقد ارتبط 

ظهور هذا العصر بثالث نقاط أساسية:
أوال: االنفصـــال التدريجـــي الذي حدث بني 
العصور الوســـطى وبديـــات العصور احلديثة 
علـــى مشـــارف القـــرن اخلامـــس عشـــر، وهو 
االنفصال الذي متيـــز في أوروبا اقتصاديا مع 

بداية نشوء االقتصاد الرأسمالي.
ثانيـــا: نشـــأة البورجوازية ونشـــوء املدن 

الكبرى، وتبلور مكانة وعي الفرد بذاته.
ثالثـــا: انتقال املشـــروعية السياســـية من 

املشروعية الدينية إلى املشروعية املؤسسية.
رابعا: تبلور العقلنة والنزعة اإلنسانية.

وفي نشـــأة هذا العصر لم تعد هناك معرفة 
خالصـــة بظواهـــر الطبيعيـــة ”لم يكـــن العلم 
املعاصر مند نشأته في مطلع العصور احلديثة 
مجـــرد معرفة خالصة بظواهـــر الطبيعية، فقد 
امتزجت املعرفـــة فيه دوما باحلاجات العلمية، 
ممـــا جعله منذ البداية يرتبـــط بالقدرة والقوة 
والتقنيـــة“. كل هـــذا ســـاهم في تغييـــر نظرة 
اإلنســـان إلى الطبيعة بحيث ”لم تعد الطبيعة 
ذلـــك الديكـــور اجلميل الـــذي يدخـــل البهجة 
فـــي النفـــوس، بغض النظـــر علـــى فائدته، بل 

أصبحت عالقة اإلنسان بالطبيعة عالقة نفعية، 
اســـتخدامية وســـائلية وأداتيـــة، حولـــت كل 
جماالت الطبيعة إلى أشـــياء قابلة لالستخدام 
(محمد سبيال، في الشرط الفلسفي  واالنتفاع“ 

املعاصر، ص ١١١).
واملقصـــود مبصطلـــح ”العصـــر العلمـــي 
التقني“ تلك الفترة التي حدث من خاللها حتول 
معرفي أساسي متثل في االنتقال التدريجي من 
الفكر التأملـــي الكيفي إلى الفكر التقني الكمي 
واملنهجي، وتخلي العلـــم الطبيعي عن البحث 
في الكيفيـــات واملاهيات والغائيات واقتصاره 
علـــى معاجلـــة الطبيعة رياضيـــا وتقنيا. ”لقد 
كانت مناظر الطبيعـــة، وخيراتها، ومناهجها، 
غاية في ذاتها، لكن مع ظهور الثورات العلمية، 
التقنية التي ازدهرت في شمال الكرة األرضية 
منذ مـــا يدعى بالعصر العلمـــي التقني (القرن 
الثامـــن عشـــر)، أخـــذت العالقة بـــني الطبيعة 
والتقنية تتغير بالتدريج“. وفي نفس الســـياق 
التي مثلث هذا التحول  جند ”فلســـفة غاليلو“ 
املعرفـــي الـــذي حـــدث على مشـــارف العصور 
احلديثة من خالل كتابه ”احلوار حول نظامني“ 
حيث يقـــول غاليلو ”إن الفلســـفة املكتوبة في 
هذا الكتاب الواسع املفتوح أمام أعيننا، أقصد 
الكون الذي ال ميكـــن قراءته إال بعد تعلم اللغة 
واالســـتئناس باحلروف التي كتب بها، واللغة 
التـــي كتـــب بها الكـــون هي لغـــة الرياضيات، 

وحروفهـــا هي املثلثـــاث والدوائر واألشـــكال 
املنســـية األخرى“. (محمد ســـبيال، في الشرط 

الفلسفي املعاصر ص: ٧٣).
فاإلنســـان في هذه الفتـــرة من خالل إميانه 
باملعرفـــة العلمية القائمة علـــى نظرة رياضية 
للطبيعة والكون، لم تعد تهمه معرفة األشـــياء 
كما هي أو بلغة كانط ”األشـــياء في ذاتها“، بل 
كمـــا تبدو له وتتماثل له مع وعيه، أي كظواهر 
قابلة للرصد والتجريب واســـتخالص النسب 
والعالقات والقوانني القابلة للحساب رياضيا، 
أي كظواهر ميكن التحكم فيها، وامتزاج العلم 
بالتقنية، وخضوعه لها جاء العتبارات االختيار 
واإلجنـــاز والتطبيق واملنافـــع واملردودية على 

حساب املعرفة املاهوية اخلالصة.
لقد انضـــوت في التقنية جملة من اإلرادات 
فـــي العصر العلمي التقني كما يقول األســـتاذ 
محمـــد ســـبيال فـــي كتابـــه احلداثة ومـــا بعد 
وإرادة  املعرفـــة  إرادة  قبيـــل  مـــن  احلداثـــة، 
الســـيطرة؛ فـــإرادة املعرفـــة التي لـــم تبق عند 
حـــدود املعرفـــة اخلالصـــة، بل الزمتهـــا إرادة 
حترر مـــن عســـف الطبيعـــة وحتمياتها، ومن 
عســـف الســـيطرة االجتماعية ذاتها. أما إرادة 
الســـيطرة فهي تتمثل في الســـيطرة املزدوجة 
على الطبيعة وعلى اإلنســـان داخليا وخارجيا 
باملعنيـــني الســـيكولوجي والسياســـي لهذين 

البعدين. 

لم تنطق املمثلة نادية لطفي 

كلمة واحدة في فيلم {املومياء}، 

وكان الدور المرأة مهمتها 

استمالة الشاب الحائر ونيس 

(أحمد مرعي)، غواية بدأت بمشهد 

قصير صامت
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لوحة موسى النعنع

إسماعيل الموساوي
كاتب من المغرب

} ثّمة جدل مســـتعر في أوساط الكثير من 
المثقفين الغربيين في شـــأن جدوى الثقافة 
ومقيـــاس التحضـــر أو الرقـــي والتطـــور 
العلمي والتكنولوجي الذي بلغته اإلنسانية 
مطلع األلفية الثالثة، وبالنســـبة إلى هؤالء، 
ما جـــدوى الوصول إلـــى المريخ ومحاولة 
اكتشـــاف الحياة عليه، طالما ثّمة الماليين 
يموتون ســـنويا على األرض بســـبب الفقر 
والجوع وانتشار األمراض والحروب؟

وبالنســـبة إلـــى عالم الفيزيـــاء الفلكية 
إيثان ســـيغيل، فـــإن الحيـــاة العاقلة التي 
يفترض وجودها فـــي الفضاء الخارجي، ال 
بّد أن تكون عاقلة إلى درجة أّنها قد تمكنت 
مـــن تطوير نوع من الذكاء الصناعي القابل 
للتطور ذاتيا، وبالتالـــي أصبح هذه العقل 
مهيمنا علـــى تلك الحيـــاة والكائنات التي 
اخترعتـــه، ووفق هذه الرؤية فهو يتوقع أن 
تكتشف األرض كائنات آلية طورتها كائنات 
عاديـــة قبل ماليين الســـنين حتـــى هيمنت 
عليها، وهي مجردة من العاطفة والمشـــاعر 
التي نعرفهـــا بطبيعة الحال. بعبارة أخرى 
فإن تطور تلك الحيوات العاقلة االفتراضية 
اســـتند بالتأكيـــد إلـــى نـــوع مـــن النظـــم 
المتطورة على جميع األصعدة، التي تمكنت 
وفقها منذ ماليين السنين من تلبية حاجات 
الكوكـــب الذي تعيش عليه، قبل أن تفكر في 

غزو أو اكتشاف الكواكب األخرى.
وبالعـــودة إلـــى األرض ومـــا يعتريها 
من حروب ومـــآٍس واضطرابات ومجاعات 
واختالل مشـــين في الســـلوكيات الجمعية، 
كالعنصريـــة والجشـــع التجـــاري والميـــل 
فـــإن  والهيمنـــة،  واالحتـــكار  لالســـتغالل 
المواقـــف األخالقية التـــي تحتمها مبادئ 
حقوق اإلنســـان، ال بّد أن تدفع المثقف إلى 
تبني تلك المواقف، وإّال فإنه يفقد الجدوى 
من كونه مثقفـــا أو منتجا لعناصر الجمال 

والنزوع لإلنسانية.
تتساءل نجمة األفالم العالمية وسفيرة 
األمـــم المتحدة لشـــؤون الالجئين أنجلينا 
جولـــي، أثنـــاء زيارتهـــا لمدينـــة الموصل 
المدمرة بســـبب الحرب، ”هل نحن مذنبون 
ألداء شـــكل مـــن أشـــكال الفـــرز األخالقـــي 
الجماعي، فنختار انتقائيا الزمان والمكان 

اللذين ندافع فيهما عن حقوق اإلنسان؟“.
تعّد جولي من نجـــوم هوليوود القالئل 
المؤثرين جّدا على صعيد حقوق اإلنســـان 
وغـــوث الالجئيـــن فـــي مختلـــف مناطـــق 
الصراع، لكـــن على الرغم من ذلـــك، لم تلق 
دعواتها واســـتنكارها ورسائلها المكتوبة 
بلغة عاطفية جياشـــة، أي صدى في أوساط 
المثقفيـــن الغربييـــن اآلخريـــن، خصوصا 
فـــي مـــا يتعلق بمـــا أســـمته االنتقائية في 
المعاييـــر. فطالما تباكـــى المجتمع الدولي 
ووســـائل اإلعالم الغربية على ما يجري في 
أوكرانيـــا لدوافع معروفة تســـتند بالدرجة 
األولـــى إلـــى تأثيـــرات وبقايا ســـلوكيات 
الحـــرب الباردة، كما أديـــن روبرت موغابي 
ليس بســـبب دكتاتوريته واحتكاره للسلطة 
في زيمبابـــوي وانتهاجه القمـــع الممنهج 
الـــذي كان يجـــري هناك فحســـب، بـــل ألّن 
أصحاب األراضي من الغربيين قد شكوا في 
تدخالته وعنجهيتـــه واإلضرار بمصالحهم 
أيضـــا، كمـــا ناصـــب المجتمـــع الدولـــي 
واإلعالم الغربي قاطبـــة، المرتبط بالقاطرة 
األميركيـــة، كّال مـــن دانيـــال أورتيغـــا في 
نيكاراغوا ونيكـــوالس مادورو في فنزويال، 
ليس بسبب احتكارهما للسلطة وتالعبهما 
بنتائج االنتخابات وتزويرها، لكن بســـبب 
تحديهما المطامـــح االقتصادية للغرب، في 
حين يجـــري تجاهل ما يرتكـــب من جرائم 
مروعة في العراق، فعلى الرغم من اغتصاب 
الســـلطة علـــى يـــد األحـــزاب اإلســـالمية 
المدعومة مـــن إيران وتصميمهـــا لقوانين 
أحـــزاب وانتخابات تضمن لهـــا البقاء في 
السلطة وعدم منافستها من أّي قوى أخرى 
وتزويرها االنتخابات وتســـببها في انهيار 
مؤسســـات الدولة وتقاســـم ثـــروات النفط 
والتجـــارة والمنافـــذ الحدوديـــة والموانئ 
بيـــن عصاباتهـــا وأمـــراء حربهـــا وقمعها 
الوحشـــي لالحتجاجات الشعبية الواسعة 
التي تطالب بأبســـط الحقوق، وعلى الرغم 
من المقاطعة الواســـعة التـــي جوبهت بها 
االنتخابات المزيفة األخيرة وعدم تحقيقها 
النســـبة األدنـــى المطلوبة لالعتـــراف بها، 
أقـــول على الرغـــم من جميع هـــذه الجرائم 
التي تجري في العراق على قدم وساق منذ 
أكثر من خمس عشرة سنة، ما زال المجتمع 
الدولي والمنظمات الدولية واإلعالم الغربي 

يشيح بوجهه عنها ويرفض إدانتها.

الثقافة واألخالق

محمد حياوي
كاتب من العراق

الثقافة و

عن القلق اإليجابي ونظرة العين الموهوبة

} كنت قد نســـبت مقولة ”مســـاكين هم أنصار 
الحريـــة، يأتون ليفكوا عنها إســـارها، فيقعون 
في األســـر“ إلى عدلي يكن، ثم تشـــككت في أن 
يكـــون هـــذا الرجل قائلهـــا، وأرهقنـــي البحث 
شهورا. ولم أشأ أن أكون مثل عميد كلية اإلعالم 
بجامعة القاهرة وأنا طالب، ولم أسامحه رحمه 
الله؛ ألنه لم يضف ســـطرا إلـــى الطبعة األولى 
من كتابه ”تحليل مضمون الدعاية في النظرية 
(1974). وكانت الطبعـــة الجديدة  والتطبيـــق“ 
تمضي بنا إلى أجـــواء عام 1972، وال تتجاوزه 
ولـــو إلى حـــرب أكتوبر 1973. فـــي ذلك الوقت، 
قبل أكثر من ثالثين عاما، تأّملت حق مســـتهلك 
السلع في خدمة ما بعد البيع، وفكرت أن يكون 
للقارئ أيضا حق لدى الكاتب في خدمة ما بعد 
النشر، وألزمت نفســـي بالبحث لتوثيق مقولة 
نســـبتها خطأ إلـــى عدلي يكن، إلـــى أن عثرت 
عليها فـــي صفحة 341 من ســـيرة خالد محيي 
الدين ”.. واآلن أتكلم“ منســـوبة إلى ولي الدين 

يكـــن (1873ـ 1921)، فاطمـــأن قلبـــي.  ومن لندن 
جاءني قلق آخـــر من صديقـــي الدكتور محمد 
إدريس، وهو زميل دراســـة قديم، إذ قرأ مقالي 
”فيلم ’الكرنك‘ أنشـــودة لحماية آدمية اإلنســـان 
وتحريـــره من القهر“، المنشـــور فـــي صحيفة 
”العرب“ في 4 أغسطس 2018، ونبهني إلى خطأ 
في تأويل مشـــهد قلت فيه إن إسماعيل الشيخ 
(نور الشريف) فشـــل في أول اختبار لرجولته، 
بعد أن كّســـروا روحه في المعتقل، ومســـخوه 
عينـــا تتلصص وتبلغ عن الناس. وفي اختالئه 
للمـــرة األولـــى بخطيبتـــه زينب دياب (ســـعاد 
حســـني)، كان عاجزا في لحظة منذورة للمتعة؛ 
فكيف لمهزوم أن ينتصر في السرير؟ وكتب إلّي 
محمد إدريس الجـــراح المقيم في بريطانيا أن 
إسماعيل لم يكن عاجزا، وإنما صعقته مفاجأة 
أن خطيبتـــه فقـــدت عذريتها، بعـــد اغتصابها 
في المعتقل. وعدت إلى المشـــهد، ورأيته على 
حـــق، فحيـــن نهض عنهـــا إســـماعيل، اعترف 
لها بأنه احتمل ذل التعذيب وقســـوة اإلجرام، 
لكـــي يبعدهم عنها ويحميهـــا منهم. وكانوا قد 
هددوه باغتصابها أمـــام عينيه، إذا لم يعترف 
بأنه شـــيوعي محرض للعمـــال على اإلضراب، 

فاشـــترى باعترافه الـــكاذب صـــون خطيبته. 
واألهم مـــن الكالم هـــو نظرة العين اليســـرى 
لنـــور الشـــريف، مشـــهد صامت مدتـــه بضع 
ثوان أراها أفضل ما في الفيلم، وعين الشـــاب 
تلخـــص الخذالن والخديعـــة واإلهانة والرغبة 
في االنتقام والنقمة على الجميع. مفاجأة أكبر 
من قدرة أعصابه على التحّمل، فانفجر الجسد 
بغليـــان داخلي، احتراق ذاتـــي، وكانت العين 
أضعف نقطة تقذف الحمـــم البركانية، ببالغة 

نادرة.
هـــذه البالغـــة النـــادرة للعيـــن الموهوبة 
تتجلى في مشـــاهد مهمة للممثل، وقلما يتمتع 

”النجوم“ بهذه الموهبة، ما لم يكن النجم ممثال 
مـــن فصيلة جاك نيكلســـون ومارلـــون براندو 
وميريل ستريب ودانييل داي لويس. وفي فيلم 
”األرض“، خرجت القرية الســـتقبال الخارجين 
من الحبـــس، وفي مقدمتهم محمد أبوســـويلم 
(محمود المليجي) بنظرة عين منطفئة، ال تفرح 
بحرية منقوصة. فقد الرجل شاربه في الحبس، 
وأحّس بالقهر والهوان، وعينه مكســـورة أمام 
مهنئيـــه، وانشـــغل بمـــداراة وجهـــه، وتغطية 
الشـــارب غيـــر الموجود، يتحسســـه وال يجده 
فيتحســـر. وظلت الدمعة عالقـــة، ال يريدها أن 
تفضح ضعفه وعجزه، ولكنها سقطت بعد ثوان 
هي مدة لقطة توجز إعجاز البالغة في التعبير.
تثرى الســـينما المصرية بمشـــاهد تتسع 
فيهـــا الرؤية فيتـــوارى الـــكالم، وال أصدق من 
عين ذكية تجيـــد التقاط قلق الروح وتوتراتها. 
لم تنطق الممثلة ناديـــة لطفي كلمة واحدة في 
فيلـــم ”المومياء“، وكان الـــدور المرأة مهمتها 
استمالة الشـــاب الحائر ونيس (أحمد مرعي)، 
غواية بدأت بمشـــهد قصير صامت، عين شبقة 
يراهـــا الكثيـــرون النظـــرة األكثر حســـّية في 

السينما المصرية.

سعد القرش
كاتب من مصر



} اســـم زيلـــدا فيتزجيرالـــد غيـــر معروف 
للقارئ العربي، إال إن ألحقنا باالســـم مقولة 
”زوجـــة الكاتب األميركي الشـــهير ســـكوت 
فيتزجيرالد“. فمعظمنا يعرف ســـكوت وقرأ 
وشـــاهد الفيلم  رائعته ”غاتســـبي العظيم“ 
المقتبـــس عن الرواية والـــذي حصد الكثير 
من جوائز األوســـكار عـــام 2013. ومعظمنا 
يعـــرف ســـكوت وال أحـــد يعرف زيلـــدا. قد 
يذكرهـــا البعض مـــن قراءتـــه لرواية أليف 
شـــافاق ”حليب أسود“ الذي تتحدث فيه عن 
شخصيات نسائية إشكالية، إّال أّن هذا ليس 
كافيا ليجعل منها شخصية معروفة للقارئ 
العربي. تداخلت حياة كل من زيلدا وسكوت، 
وضمنت لهما تركيبة هـــذه الحياة المعقدة 
والغريبة لقب أشـــهر ثنائي في العشرينات، 
تحـــّوال على إثره إلى رمز وأيقونة للشـــباب 
والبحبوحـــة  الوفـــرة  زمـــن  فـــي  القلـــق 

االقتصادية آنذاك.

يتجلـــى هـــذا التشـــابك فـــي حياتهمـــا 
الشخصية، والذي تكشـــفه رواية ”شاركني 
هـــذا الفالـــس“ أكثـــر مـــن أّي ســـيرة ذاتية 
تتناولهمـــا، وفـــي الكتابـــة أيضـــا إن قرأنا 
أعمالهما بتمعن. ولســـوء الحظ فإن شراكة 
زيلدا مع سكوت وتشابك أقدارهما جعال من 
مهمة أخذ سيرتها جانبا أمرا صعبا. في ما 
يتعلق بســـكوت كانت زيلدا ”ُملهمته“- كما 
قال في مناســـبات عديدة- ألهمته في تكوين 
شخصياته النســـائية ومن أهمها شخصية 
”روزالينـــدا“ فـــي روايته ”هـــذا الجانب من 
المنشـــورة عـــام 1920، والتي كتبها  الجنة“ 

وباعترافـــه الشـــخصي مـــن أجـــل أن 
علـــى  زيلـــدا  توافـــق 
الـــزواج منـــه وهذا ما 
الرواية  نشر  بعد  حدث 

بأشهر، وشخصية 
في روايته  ”ديزي“ 

األشـــهر ”غاتســـبي 
والمنشورة  العظيم“ 

في عام 1925.
أّمـــا بالنســـبة لزيلدا 
فقد كان ســـكوت الحبيب 
والزوج والصديق األناني 
على  والرقيب  والُمتحكـــم 
إبداعهـــا. تفضـــح الدراما 

التـــي ســـبقت ولحقت 
”شاركني  رواية  كتابة 

عن  الكثير  الفالـــس“  هـــذا 
الجحيـــم الذي عاشـــت فيه 

زيلدا. فقد عانت من اضطراب نفســـي شديد 
إبان اكتشاف سكوت عالقتها بطّيار فرنسي 
أثنـــاء اســـتقرارهما فـــي منطقـــة الريفيرا 

الفرنسية وبناء على هذا حبسها في المنزل. 
كان لهذا الســـجن القســـري تأثيره الكارثي 
على زيلدا مما أدى إلى انهيارها وأصبحت 
على إثره زائرة دائمة للمصحات النفســـية. 
وفـــي إحـــدى زياراتها وبعد نوبـــة عصبية 
شـــديدة طلـــب منهـــا طبيبهـــا الخـــاص أن 
تكتب يوميا كنوع مـــن العالج. وأتت رواية 
”شـــاركني هذا الفالس“ ثمرة ســـتة أسابيع 
من الكتابـــة اليومية المحمومة والُعصابية. 
عندما انتهت زيلدا مـــن الرواية قّدمتها إلى 
ناشر ســـكوت الذي بدوره ســـّلم المخطوط 
إليـــه ووقعت الكارثة، فقـــد فضحت الرواية 
كل تفاصيل حياتهما الشخصية عندما كانا 
في فرنســـا، وهـــذا لم يعجب ســـكوت الذي 
قام بتعديل الروايـــة كما أراد إلى أن أصبح 

راضيا عن هذه النسخة التي بين أيدينا.
ال يمكـــن لمـــن ســـيقرأ ”شـــاركني هـــذا 
الفالـــس“ أن يتجـــاوز التقاطعات بين حياة 
بطلـــة الرواية آالباما وحيـــاة زيلدا. آالباما 
وزيلـــدا امرأتـــان غرائبيتان تنحـــدران من 
أصـــول برجوازية جنوبيـــة ومتزوجتان من 
شخصين مشـــهورين عّتما على مواهبهما. 
كلتاهما امرأتان قلقتـــان تطاردهما األحالم 
فـــي زمـــن البحـــث عـــن ”الحلـــم األميركي“ 
والعالقات  الزوجيـــة  الخيانـــة  وهواجـــس 
الغراميـــة والقضايـــا الخاســـرة واألمومـــة 
المشـــوهة. تفيض رواية زيلدا بالتناقضات 
النص  والمزاجية.  الصارخـــة  واالنتقـــاالت 
أشـــبه بجســـد ألقت عليه زيلدا كل تقلباتها 
وأهوائهـــا ومخاوفهـــا وأحالمها وخيباتها 
ونزقهـــا، واألهـــم عّلقـــت عليـــه موهبتهـــا 
المدفونة. ســـتدخلنا هذه الرواية إلى عوالم 
النساء اللواتي انخرطن في موجة الفالبرية 
في عشـــرينات القرن الماضـــي (والفالبرية 
اتجاه ساد خالل عشـــرينات القرن الماضي 
حيـــث تحـــّدت النســـاء األعراف فـــي مجال 
اللباس والســـلوك. اشتهرت النساء اللواتي 
اتبعـــن هذا األســـلوب بالتدخين في األماكن 
العامة واالستماع إلى موسيقا الجاز) وحتى 
فترة الكســـاد الكبير في أميركا الثالثينات. 
فبرغم الحريات التي حصلت عليها النســـاء 
فـــي الظاهر كالتدخين علنـــا وحرية اللباس 
وتقصير شـــعورهن، كانـــت الموجة صرخة 
من أجل تحقيق تغيير اجتماعي تصبح معه 
النساء أقوى، إّال أّنه ورغم التحدي الصريح 
لقيود المجتمع بقيت عوالم النساء الداخلية 
رازحـــة تحت العبودية الذكورية بأشـــكالها 
المختلفة؛ عبوديـــة األب والحبيب والزوج، 
وهـــذا ما أثبتته زيلدا بطريقة غير مباشـــرة 

في هذه الرواية.
نســـويات  كاتبات  تحدثت 
الموجـــة  مـــن  أميركيـــات 
بصراحة  الثانيـــة  النســـوية 
عن فشل الفالبرية في تحقيق 
للنساء  والمســـاواة  العدالة 
ومن بينهن الكاتبة النسوية 
قد  فايرســـتون.  شـــوالميث 
تكـــون المـــرأة حصلت على 
أّن  إّال  التصويـــت  حـــق 
هـــذا لـــم يمنحهـــا الحرية 
السياســـية، فهـــي ال تزال 
محكومة بـــأدوات وقوانين 
المرأة  وامتـــالك  الســـّيد، 
حرية التصرف علنا، حرية 
التعبير الجسدي، ال يعني 
أّنهـــا امتلكـــت جســـدها. 
ال يزال هذا الجســـد ملـــكا للعائلة أوال 
وللزوج ثانيًا ولألطفـــال ثالثا وبمجموعهم 
يصبـــح هذا الجســـد ملـــكا للمجتمع. كانت 
الفالبريـــة موجـــة انفتـــاح ظاهـــري لم تقم 

على أّي أســـاس فكري ولهذا انتهت بهزيمة 
وبخيبة كبيرة للنساء اللواتي ُكّن يأملن في 
تغييـــر واقعهن. قاربت زيلـــدا هذا من خالل 
آالبامـــا، فمع  وخيبـــات بطلتها،  هواجـــس 
كل اصطـــدام بـــأدوات المجتمع للســـيطرة 
على جســـدها وعقلهـــا كمنت لهـــا خيبة ما 
بالمرصـــاد. فهناك أوال األب الـــذي لم يثبت 
نفسه ســـوى كرقيب صارم وغير راض على 
الـــدوام والـــزوج القاتل للطمـــوح واألناني 
واألمومة العبثية التي أثبتت نفســـها كعبء 
أكبر مما يمكن تخيلـــه. وبناء على هذا ُيقرأ 
العنـــوان كصرخـــة تطالب بإنهـــاء التبعية 
للذكر المسيطر ولألدوار المستهلكة ودعوة 
إلى مشـــاركة جميع األطراف في هذه الحياة 
التي تشبه رقصة الفالس دون أن ُيقصى أّي 

أحد فالكل مهم وأساسي لنجاح الرقصة.

إّنها الراوية الوحيدة التي كتبتها زيلدا 
فيتزجيرالد في حياتها وهي تحمل، بعد كل 
التعديل الذي أجراه ســـكوت علـــى الرواية، 

تاريخا دسما.
عندما قرأت الرواية للمرة األولى ُسحرت 
بالغرائبية والســـحر والخوف والضعف في 
عالـــم زيلـــدا فيتزجيرالد وهذا مـــا أغراني 
بالدخـــول إلـــى أراضـــي الروايـــة الخطرة. 
ومع خوضـــي في هذه األراضي، كقارئة، بدأ 

شغفي بهذه المرأة يكبر. 
فهذه المرأة، التي لم تســـتطع الفكاك من 
ظل شـــهرة زوجها، كتبـــت روايتها الوحيدة 
وســـط اضطراب عصبي لم تكـــن قادرة على 
كبحـــه وناجـــم عن خيبـــات متتاليـــة وقلق 
وجودي جنوني وحساســـية أنثوية أرق من 

جناح فراشة.

حكاية امرأة قلقة
{شاركني هذا الفالس} لزيلدا فيتزجيرالد.. رواية ساحرة

زيلدا فيتزجرالد... كتبت روايتها وهي في ذروة مرض نفسي

عزة حسون
كاتبة ومترجمة سورية

هذه املرأة، التي لم تستطع 

الفكاك من ظل شهرة زوجها، 

كتبت روايتها الوحيدة وسط 

اضطراب عصبي لم تكن قادرة 

على كبحه وناجم عن خيبات 

متتالية وقلق وجودي جنوني 

وحساسية أنثوية أرق من جناح 

فراشة

ال يمكن ملن سيقرأ {شاركني 

هذا الفالس} أن يتجاوز 

التقاطعات بني حياة بطلة 

الرواية آالباما وحياة زيلدا. 

آالباما وزيلدا امرأتان غرائبيتان 

تنحدران من أصول برجوازية 

جنوبية ومتزوجتان من 

ما على 
ّ
شخصني مشهورين عت

مواهبهما

مقاالت في الرواية العربية 

} يشـــتمل كتاب "مقاالت في الرواية العربية"، الصادر حديثا عن منشـــورات المتوسط 
في ميالنو، على 4 مقاالت نقدية، األولى بعنوان "موســـم الهجرة إلى الشـــمال: تدشـــين 
الرواية الشـــاملة"، لمحمد برادة، يخلص فيها إلى أن هذه الرواية اســـتطاعت أن تدشن 
نموذجًا للرواية الشـــاملة التي تعطي للشكل والســـرد أهمية جوهرية، والثانية بعنوان 
"التمثيل الجمالي للحياة في عشر روايات عربية"، لصالح فضل، ومن بين الروايات التي 

قرأهـــا "بقايا صور" لحنا مينا، "األرض" لعبد الرحمن 
الشرقاوي، الثالثية لنجيب محفوظ، "البحث عن وليد 
مســـعود" لجبرا إبراهيم جبرا، و"شـــرق المتوســـط" 
لعبدالرحمـــن منيـــف. وحمـــل المقال الثالـــث عنوان 
"هموم المعيشـــة كمـــا ُتصورها الروايـــة التاريخية: 
العصر المملوكي نموذجا" لخيري دومة، يؤكد فيه أنه 
ليس من أهداف الرواية التاريخية عموما أن تستعيد 
الماضـــي بشـــخصياته ولغته وأزيائـــه، وإنما هدفها 
األساســـي أن تنطلق من الحاضر، وأن تصور السياق 
الكلي للحياة االجتماعية في شـــكل قصصي ســـردي. 
أمـــا المقال الرابع، فجاء بعنوان "ما بعد الحداثة: من 
ضيـــق الوجود إلى اتســـاع الكينونـــة" لوائل فاروق، 
وقـــد تضمن مجموعة محاور هي "ما بعد الحداثة: من 
ضيق الوجود إلى اتســـاع الكينونـــة"، "ما بعد حداثة 
عربيـــة؟"، "الرواية الجديدة من الما بعد إلى ما وراء"، 

و"السرد الشفاف: قراءة في أعمال منتصر القفاش".

جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية

} يتضمن كتاب "جمالية التلقي في الكتابة الشـــعرية العربية: من العتبات إلى 
النص"، للباحث في جامعة عدن ماجد قائد قاســـم مرشد، الصادر عن منشورات 
مقاربات في فاس (المغرب) دراسات نقدية تشتمل على مجموعة فصول، يتناول 
الفصل األول: نظرية جمالية التلقي، حدود المفاهيم والمصطلحات األساســـية 
واألسس الفلســـفية، األصول المعرفية والفلســـفية والمنهجية لنظرية التلقي، 

وأبرز سمات ومميزات نظرية جمالية التلقي، 
والجهـــاز المفاهيمـــي للمبـــادئ المركزيـــة 
لنظرية التلقي، والتلقي في العتبات النصية. 
وركـــز الفصل الثاني على الكتابة الشـــعرية، 
متشاكلة،  ومصطلحات  مفاهيمية،  تشـــكالت 
كمفهوم الكتابة في اللغة واالصطالح، مفهوم 
الشـــعرية في إطار تعدد المصطلح وإشكالية 
المفهـــوم، الشـــعرية فـــي ضوء الدراســـات 
النقدية العربية والغربية القديمة والحديثة، 
وعالقة القراءة والتلقي بالشعرية. أما الفصل 
الثالث فقد بحث في موضوع عتبات الكتابة، 
المفهـــوم والموقعيـــة واألهميـــة، الخطـــاب 
النظـــري والنقـــدي للعتبات، مـــع توضيح 
لمفهـــوم العتبـــة، ووظائفهـــا، ومبادئهـــا، 
تموقع العتبات من الكيـــان الكتابي إلى 

الفضاء النصي.

نظرة أخرى: الروائي والمخيلة والسرد

} يحتـــوى كتاب "نظـــرة أخرى: الروائي والمخيلة والســـرد" للكاتبة 
اللبنانيـــة لنـــا عبدالرحمن، الصـــادر حديثا عن  قصـــور الثقافة في 
القاهرة، على مقدمة وسبعة فصول هي: "دالالت فعل الثورة والهزيمة 
لدى نجيب محفوظ"، "قمر على ســـمرقند لمحمد المنسي قنديل وتوق 
الرحيـــل في مواجهة األســـئلة"، "الذاكـــرة والتاريخ فـــي رواية "بيت 

الديب" لعزت القمحاوي"، "التخييل 
"أنبئونـــي  روايـــة  فـــي  الحكائـــي 
بالرؤيـــا"، "غرفـــة أبي لعبـــده وازن 
والبحث عـــن زمن غائـــب"، "ثنائية 
األنـــا والزمـــن فـــي روايـــة "حيث 
و"روايـــات  األمطـــار""،  تســـقط  ال 
فـــي مواجهة العنـــف". وتـــرى لنا 
عبدالرحمن فـــي المقدمة ما رآه من 
قبل جابر عصفور مـــن أننا نعيش 
زمن الروايـــة، "فالرواية تمّكنت من 
بنـــاء تواجدهـــا األدبـــي متجاوزة 
الفنـــون النثرية األخـــرى، من خالل 
تقديـــم انعـــكاس التفاعـــل الفنـــي 
والثقافـــي  والحدثـــي،  والمعرفـــي 
فـــي  برعـــت  الـــذي  واالجتماعـــي 

تسجيله عبر صفحاتها".
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} تخصـــص د. خالد البلتاجـــي في اللغات 
الســـالفية شـــعبة اللغة التشـــيكية وحصل 
علـــى درجتي الماجســـتير والدكتـــوراه في 
اللغـــة التشـــيكية وعلومها مـــن كلية اآلداب 
بجامعة شـــارلز في بـــراغ، ومدرج في الئحة 
المترجميـــن وخبراء علوم اللغة التشـــيكية 
المتميزيـــن على مســـتوى العالـــم في موقع 
الثقافـــة  لـــوزارة  التابـــع  التشـــيكي  األدب 
التشيكية، وقد قدم قائمة مهمة من الدراسات 
والترجمـــات لعدد كبير من األعمال الروائية 
والشعرية والنقدية المترجمة عن التشيكية 
والسلوفاكية.. ويشغل أستاذا مساعدا بقسم 
اللغات الســـالفية، شـــعبة اللغة التشيكية، 

بكلية األلسن في جامعة عين شمس.
مـــن ترجماته روايـــات ”الخلود“ لميالن 
ألورشـــوال كوفاليك،  كونديرا، ”امرأة للبيع“ 
”ســـرادق طائـــر البطريـــق.. آبـــاء وأبنـــاء“ 
إلميل هاكل، ”فرانـــز كافكا: األعمال الكاملة“ 
الجزء األول والثاني، ”الســـفينة الخامسة“ 
لفيرونيكا كومبانيكوفا، ”حماة الوطن“ لبترا 
هولوفا، كتب ”ســـر األهرام“، لميروســـالف 
لفاتسالف هافل،  فرنر، ”قوة المستضعفين“ 
”أغبيـــاء فـــي السياســـة“ ليوســـف باناش، 
مختارات من الشعر الســـلوفاكي المعاصر، 
قصص ”خلف طاحونة الجبل“ لميلو أوربان، 
و“رجـــل بقلب صناعي“ ليان هروشفســـكي، 
مســـرحية ”اإلنســـان اآللي“ لكارل تشـــابك، 

وغيرها.
في هذا الحـــوار معه نتعرف على رحلته 
مع اللغات الســـالفية والعالقات التي تربط 
هـــذه اللغات باللغة العربية، ورؤاه للترجمة 
وانعكاساتها المختلفة على الثقافة العربية.
يقول خالد البلتاجي ”التحقت بالجامعة 
ودرســـت اللغة التشـــيكية في كلية األلســـن 
بجامعـــة عيـــن شـــمس. كان ذلـــك فـــي عام 
1983 حين كانت التشـــيك ال تـــزال جزءا من 
جمهورية فيدرالية باســـم تشيكوسلوفاكيا. 
وقتها كان ســـفر التشـــيك والســـلوفاك إلى 
خـــارج تلك الجمهوريـــة واختالطهم بالعالم 
محدودا للغاية وبشـــروط معينة. لذلك كانت 
معلوماتنـــا عنهم وعـــن لغتهـــم ضئيلة في 
أضيق حدودها. بعد التحاقي بقســـم اللغات 
الســـالفية كانت كل المعلومـــات تدور حول 
تشيكوســـلوفاكيا التي تعاونـــت في صفقة 
سالح مع الحكومة المصرية في الخمسينات 
من القرن الماضي، وأسفر التعاون العسكري 
ج  عن نمو في النشاط التعليمي والثقافي، تُوّ
وقتها بتأســـيس قســـم للغة التشـــيكية في 
مدرســـة األلســـن العليا، قبل ترقية المدرسة 
العليـــا إلى كلية لتلتحق بكليات جامعة عين 
شـــمس في بدايـــة الســـبعينات. وقتها ظهر 
جيل من دارســـي اللغة التشـــيكية الذين لم 
تكن إســـهاماتهم الثقافيـــة كبيرة، ولم يظهر 
مـــن بينهم مترجمون مصريون لينقلوا إلينا 
بعضا من إنتاج هذا المجتمع الثقافي، حيث 
توجهوا جميعا، علـــى ما يبدو، إلى خدمات 
الترجمـــة المصاحبة للتعاون العســـكري أو 

الصناعي بصفة عامة.
ويضيـــف البلتاجـــي ”لـــم تســـمح تلك 
األوضـــاع بخلق عالقـــة متبادلة بيـــن اللغة 
العربيـــة واللغـــة التشـــيكية، فـــي المجـــال 
الثقافـــي خاصـــة إال نـــادرا. وإذا نظرنا إلى 
الجانب اآلخر نجد أن المستشرقين التشيك 
والسلوفاك قاموا بحركة حثيثة في الترجمة 
األدب  مـــن  والســـلوفاكية  التشـــيكية  إلـــى 
العربي، خاصة في خمســـينات وســـتينات 
القـــرن الماضـــي. فترجمـــوا أعمـــاال ألدباء 
مصرييـــن مثـــل روايـــة األرض لعبدالرحمن 
لنجيـــب  الجديـــدة  والقاهـــرة  الشـــرقاوي، 
محفـــوظ، واأليام لطه حســـين، وغيرهم. لقد 
أثـــر ارتبـــاط دراســـات علوم اللغـــة واألدب 

التشـــيكي بالسياســـة في مصر 
سلبا على تاريخ نشاط الترجمة 
من التشيكية في مصر، إذ ُأغلق 
قسم اللغة التشـــيكية مع توجه 
نحو  المصرية  السياسة  سفينة 
الغرب في الســـبعينات، قبل أن 
يعاد فتحه في بداية الثمانينات 

بنفس الكلية والجامعة.

عدم توازن

ويؤكـــد البلتاجـــي أن تأثير 
السياســـة في تلك الفترة طوى 
تكـــون  أن  يمكـــن  كان  صفحـــة 
نواة ســـجل ثقافـــي حافل يفيد 
الحيـــاة الثقافيـــة المصرية إلى 
درجة كبيـــرة. وخلقت حالة من 
عدم التوازن فـــي عالقة الثقافة 
التشـــيكية  بالثقافـــة  العربيـــة 

والســـلوفاكية. وصـــار مـــا 

يعرفونـــه عنا أكثر بكثير ممـــا نعرفه عنهم. 
لم تصـــل إلينا من أخبارهم ســـوى صفقات 
الســـالح ومحطات الكهرباء التي بنوها في 
مصر ومنتجات الكريســـتال التشيكية وعدة 
الحرفيين الجيدة، وسيارات سكودا القديمة، 

إلخ.
لـــم نعرف شـــيئا عـــن أدبـــاء التشـــيك 
والســـلوفاك الذين أثروا فـــي تاريخ اآلداب 
العالمية بصورة ال جدال فيها مثل فاتسالف 
ســـايفرت،  وياروســـالف  األديـــب،  هافـــل 
الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبل فـــي اآلداب، 
وميـــالن كونديـــرا، األديب الشـــهير، وكارل 
تشـــابك صاحب أشهر مســـرحية في العالم 
بعنوان اإلنسان اآللي، وبوجينا نيمتسوفا، 
أيقونة األدب التشـــيكي، وحتى فرانز كافكا 
نفســـه الذي قّدم إلى القـــارئ العربي كأديب 

ألماني على خالف الحقيقة.
ويـــرى البلتاجي أن الحركـــة األدبية في 
بـــالد شـــرق أوروبا كانـــت دائما جـــزءا من 
تطـــور األدب األوروبي الغربي وشـــريكة له 
فـــي التطور، أو جزءا مـــن حركة التطور في 
االتجاهـــات والمـــدارس الغربيـــة. األمثلـــة 
بالطبع كثيـــرة، وهو أمر بديهي نظرا للقرب 
التاريخي  والتواصل  واالتصـــال  الجغرافي 
الـــذي يربـــط المجتمعات األوروبيـــة ثقافيا 

واجتماعّيا.

ربمـــا حالت األوضـــاع السياســـية وما 
يرتبط بها من أيديولوجيات، في وقت قصير 
للغاية، دون انتشـــار بعض األفـــكار واآلراء 
في مـــكان، لكـــن كان ذلك ظاهريا فقـــط، أّما 
فعليـــا، فقد كانت األفكار تنتشـــر وتتواصل 
بال توقـــف. وتأثيـــر األدباء الـــروس الكبار 
مثال على اآلداب العالميـــة خير مثال. تأثير 
فرانس كافكا، ودور ميالن كونديرا في األدب 
العالمي. الحركة الســـوريالية التي انطلقت 
مـــن بالد التشـــيك. دور التشـــيك فـــي تطور 
الموسيقى العالمية من خالل مبدعيها أمثال 

بيدرخ سميتانا، وليوش يناتشك.

سياسة الترجمة

وكشـــف البلتاجـــي أن حركـــة الترجمة، 
في مصر تحديـــدا، كانت غالبا تدور في فلك 
السياســـة. فأينما توجهت السياســـة دارت 
بوصلـــة الثقافة معها. فمثـــال نجد أن أزهى 
عصـــور الترجمـــة من الروســـية بـــدأت في 
الخمسينات من القرن الماضي التي شهدت 
ظهور ترجمات رائعة ألمهات األدب الروسي، 
وعلى رأسها األعمال الكاملة لدوستويفسكي 
وتولســـتوي. وقد قـــام بهذا العمـــل الكبير 
األديب الســـوري المعروف ســـامي الدروبي 
الذي يعد أشـــهر من ترجم األدب الروســـي، 

رغم عـــدم درايتـــه باللغة الروســـية؛ إذ كان 
يترجم عن الفرنسية.

لكن هـــذه المحاوالت كانت فـــي النهاية 
تتســـم بالفرديـــة وتفتقـــر إلـــى المنهجية، 
بهـــا  قامـــت  قليلـــة  محـــاوالت  باســـتثناء 
مؤسســـات علمية، ُتعنى بتدريس السالفية. 
نذكر منها إســـهامات أســـاتذة كلية األلسن 
بجامعة عين شمس، وقســـم اللغة الروسية 
بجامعة بغداد وكذلك برنامج اللغة الروسية 
بجامعة الملك ســـعود. هـــذا في الوقت الذي 
تضمنت مكتبة األدب العالمي التي أصدرها 
االتحاد الســـوفييتي الســـابق أكثر من 200 
مجلـــد تعريفي بـــاألدب العربـــي، وُترجمت 
نصـــوص أدبيـــة لكّتاب عـــرب، منهم نجيب 
محفـــوظ وجبران خليـــل جبـــران ومحمود 
درويش وعبدالرحمن الخميســـي ويوســـف 

السباعي ويوسف إدريس.

العبارة المبتذلة

وأكـــد البلتاجي أنه رغـــم ابتذال عبارة 
بيـــن  للتواصـــل  جســـر  هـــي  ”الترجمـــة 
الثقافـــات واألمم“ إال أنها حقيقة. فمن دون 
الترجمـــة ال يمكن أن يتواصـــل األفراد وال 
الثقافات. والتواصل هنا في ظني، ال يعني 
مجـــرد االلتقاء، لكنـــه التفاهـــم واالحترام 
واالختـــالف، واالنفتاح علـــى اآلخر. فلديك 
بالتأكيـــد ما تقدمه له دون أن تفقد ما لديك، 
بـــل تثريه بالمعرفـــة، وتصقلـــه باالحترام 
المتبادل. لم تكـــن الترجمة يوما دعوة إلى 
ذوبان أحـــد الطرفين في اآلخـــر، بل كانت 
جســـرا يؤكد أن الثراء يكمن في االختالف، 
وعلينـــا أن نؤكـــد هذه الحقيقـــة التي تعد 
منطلقا الحترام الهوية، واعتبار االختالف 

فضيلة تثري البشرية وتسهم في تقدمها.
وأشـــار البلتاجـــي إلـــى أن مـــا يواجه 
حركـــة الترجمة في مصـــر والعالم العربي 
هـــو انعدام الوعـــي بأهميـــة التواصل مع 
اآلخر، واالنكفاء على الذات. فتمجيد الذات 
واعتبـــار اآلخر إمـــا عدوا متربصـــا وإما 
قويا يفرض ســـطوته بقوة المال أو غيره، 
أظـــن أن هذه هي أبـــرز تحديـــات التفاهم 
والتواصـــل من خالل حركـــة الترجمة. أنا 
أرى أن مـــا ذكرته ال ينم إال عن انعدام الثقة 
بالذات، رغم ما نملكه. المجتمعات العادية 
تروجهـــا لنفســـها بشـــتى الطـــرق، وعلى 

رأســـها الثقافيـــة. فنحن نجـــد أن كل دول 
األمم األوروبية تقريبا (28 دولة في االتحاد 
األوروبي وعدد سكانها حوالي 500 مليون 
نســـمة) لديها أجهـــزة بميزانيـــات كبيرة 
للترويج لنفســـها من خـــالل ترجمة آدابها 
إلى اللغـــات األخرى، بينما ال توجد في أي 
دولة من دول العالـــم العربي (الذي يتكون 
مـــن 22 دولة وحوالـــي 400 مليون مواطن) 

مؤسسة واحدة تفعل نفس الشيء.

المترجم العربي

أمـــا بخصـــوص المترجم فـــي عاملنا 
العربي خاصة، فهو ال يختلف كثيرا عن أي 
ســـباك أو كهربائي أو ميكانيكي سيارات. 
المترجـــم عندنا أجير، يتـــم التفاوض معه 
كما تتفاوض مع أي مهني يصلح لك حنفية 
في مطبخك. الفـــارق الوحيد هو أنه يعتبر 
نفســـه مبدعا، بينمـــا أنت تعتبـــره أجيرا 
يعمل حســـب مـــا يؤديه من عمـــل. ينتهي 
دوره بتســـليم النص للناشر، ويفقد عندها 
أي حقوق فكرية، نتيجة غياب مؤسســـات 
أو نقابات ُتعنـــى بحقوقه وواجباته. طرق 
العالج غالبـــا واضحة، وال تحتاج ســـوى 
اإلرادة. وأظن أن مجتمعاتنا ال تملكها نظرا 

الختالفها مع أولويات النظم الحاكمة.

وختـــم البلتاجي بأن الترجمة ربما هي 
البديل الدائم والمســـتنفر لتراجع مستوى 
اإلبـــداع المحلي. يلجأ إليـــه القارئ وحتى 
الناشـــر كلما استشـــعر نقصا فـــي المنتج 
المحلي. وأظن أيضا أن دور النشر العربية 
تلجـــأ إلى الترجمة لتعويـــض التراجع في 
أزمة الثقافة العامة التي تسأل عنها. أعرف 
شـــخصيا ناشرين أن ما ينشروه من إنتاج 
ثقافـــي محلي ال يتعّدى نســـبة عشـــرة في 

المئة مما يعرض عليهم من أعمال.

المترجم العربي مبدع في صورة أجير

خالد البلتاجي: التواصل بين األمم يا له من عنوان مبتذل!

خالد البلتاجي: الترجمة هي البديل الدائم لتراجع اإلبداع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حوارالثقافي

حركة الترجمة، في مصر 

تحديدا، كانت غالبا تدور في 

فلك السياسة. فأينما توجهت 

السياسة دارت بوصلة الثقافة 

معها
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فنونالثقافي

} يــــرى الكثيــــرون أن احللــــم األميركي ليس 
للهيمنــــة  حكومّيــــة  وبروباغانــــدا  وهمــــا  إال 
على الشــــعوب، وأن الواليات املتحدة ليســــت 
إلى نظاما اســــتعماريا مصممــــا ليحافظ فيه 
األغنيــــاء علــــى أموالهم، ويبقــــى الفقراء على 
حالهــــم،  وخصوصــــا حاليا، في ظــــل رئيس 
عنصري وذكــــوري، حتولت إثــــره أميركا إلى 
نظــــام متنمر عاملي، يطــــرد املهاجرين، ومينع 
الالجئــــني من دخول أراضيه، هــــذه التغيرات 
السياســــية جعلت احلركــــة الفنّية منهمكة في 
انتقاد السياسات الرسمّية، إلى جانب سعيها 
ملواجهة اليمني املتطرف، ذاك املتعجرف الذي 
يرى في احللــــم األميركي ملكّيــــة لفئة بيضاء 

غنّية.
تقيــــم مؤسســــة كوســــتيدا فــــي العاصمة 
الفرنســــّية باريــــس بالتعــــاون مــــع املتحــــف 
البريطاني ومؤسســــة الفن األميركي، معرضا 
بعنــــوان ”احللــــم األميركــــي من البــــوب أرت 
إلــــى أيامنــــا هــــذه“، ونشــــاهد فيــــه 100 عمل 

حفــــر وطباعة لـــــ42 فنانــــا أميركيــــا من جيل 
الســــتينات حتــــى اآلن، يجمع بينهــــم تبنيهم 
لهذا الوســــيط اجلماهيري، الذي يشكل جزءا 
هامــــا من ثقافة البــــوب، بوصفــــه يعيد قراءة 
التاريخ الفني ويحوله إلى منتجات شــــعبّية، 
والعكس صحيح، إذ تتداخــــل املعرفة التقنّية 
والرؤيــــة اجلمالّيــــة في هذه األعمــــال، لتقدمي 
منظــــور مختلف للثقافة اجلماهيرّية، لكشــــف 
أبعادهــــا األيدولوجّية، واخلطاب السياســــي 
الذي حتــــاول متريره عبر التلفــــاز والصحف 

واألفالم.
شــــهدت الســــتينات في أميركا العديد من 
التغيرات السياســــية، كاغتيــــال الرئيس جون 
كينــــدي والهبــــوط على ســــطح القمــــر وحرب 
فيتنــــام، وغيرهــــا مــــن األحداث التي شــــكّلت 
تاريخ أميــــركا املعاصر، ترافق ذلك مع  البوب 
أرت بوصفه مســــاحة للعب احلر، حيث حتول 
الرفض إلى نشــــاط فني من جهة واســــتهالكّي 
من جهة أخــــرى، ليكون العمل الفني وســــيلة 
للتعليق علــــى احلكايات الرســــمّية ورموزها، 
وهذا مــــا نراه فــــي عمل لروبرت روشــــينبرغ 
أنتجه عام 1969، وفيه صــــور للقاعدة اجلوّية 
التي انطلق منها أول صــــاروخ نحو الفضاء، 
إذ تتداخــــل  الصور الرســــمّية مــــع املقاييس 
الرياضّيــــة واأللوان املختلفة، لنتلمس املفارقة 
بــــني الدّقــــة التــــي يحويهــــا املخطــــط العملي 
وقياساته، وبني لطخات األلوان التي تسببها 

آلية الطباعة.
هذا التداخل بني العلمي والفني، والراقي 
واملبتــــذل أحد أبرز عناصر البوب أرت، الذي 
جعــــل من العمل الفني جتربــــة حتاول إعادة 
تعريف علم اجلمــــال، واختبــــار القدرة على 
محاكة التاريخ الفني الراقي وتاريخ اإلعالن 
الشــــعبي، وإزالة الفروقات بينهما، بوصفها 
سياسية ومؤسساتية، كأعمال أندي وارهول 
التــــي تتكــــرر وتطبــــع مــــرارا، أو تلــــك التي 
تدمــــج تقنيات اإلعالن التجــــاري مع الصور 
الصحافيــــة والقصص املصورة كأعمال روي 
ليشتنســــتاين، التــــي تتداخل فيهــــا األلوان 
الفاقعــــة مع صــــور الرئيس كنــــدي ومارلني 
مونــــرو وقالــــب للحلــــوى، وكأننــــا نشــــاهد 
جرعــــة مركزة من التلفــــاز، حيث خبر اغتيال 
كندي ثم خبر عن عشــــيقته ثم إعالن للطعام، 
وكأن مســــاحة الطباعــــة تشــــويه ســــيمائي 
لسياســــات التلفــــاز والهيمنــــة الرمزّية التي 

ميّثلها.
نشــــاهد فــــي املعــــرض أيضــــا املقاربات 
واحلفــــر،  للطباعــــة  املختلفــــة  اجلمالّيــــة 
كاملفاهيميــــة والتصغيريــــة، ففــــي مجموعة 
أعمــــال للفنــــان دونالــــد جود، نالحــــظ الدقة 
األفقية  واخلطــــوط  واملربعــــات  الهندســــية، 
والعمودية، إذ يوظف الشــــكل ثالثي األبعاد، 

في تعليــــق على التطــــور الصناعي والنزعة 
نحو التكميم وتقســــيم العمل، كمــــا أّن رائد 
التصغيريــــة، ال يعتمــــد فقط على املمارســــة 
الفنّيــــة، بــــل على التنظيــــر أيضــــا، إذ كتب 
مبشرا بفن أميركي جديد، رافضا اجلماليات 
األوروبيــــة املثالّيــــة، خالقــــا حســــب تعبيره 
”فضــــاءات واقعّيــــة“، تتــــالءم مــــع طبيعــــة 

التغيرات االقتصادية والصناعية التي كانت 
متر بها الواليات املتحدة.

يحــــوي املعرض أيضــــا أعمــــاال لفنانني 
السياســــي  بالشــــأن  مشــــغولني  معاصرين، 
التــــي  ســــميث،  كــــي  كـكــــي  واالجتماعــــي، 
تغلــــب علــــى أعمالهــــا القضّيــــة النســــوّية، 
لتكون أشــــبه بأيقونــــات ترصــــد التحوالت 

الثقافّيــــة والسياســــّية التي متــــر بها املرأة، 
كذلك نــــرى أعماال لكارا والكــــي ، كـ“ال عالم“ 
والذي نتلمــــس فيها تعليقا علــــى الهجرات 
نحــــو أوروبا، واآلالف مــــن الهاربني الذين ال 
أرض تســــتقبلهم، لتبــــق لهم امليــــاه، كامرأة 
حتتضنهــــم، وحتاول بصورة عدمّية إنقاذهم 

من الغرق.

معرض باريسي يستعرض تاريخ البوب أرت

الحلم األميركي مطبوعا على قماش

} باريس – تأسست حركة ”االحتاد الفرنسي 
للفنانني احلداثيني“ عام 1929 وامتد نشاطها 
حتى نهاية اخلمســــينات، وكانت تهدف إلى 
حتقيق قطيعة أسلوبّية مع جماليات املاضي، 
وكل مــــا ميتلك خصائــــص الغنــــى والبذخ، 
واالعتمــــاد علــــى ما هــــو مصنــــوع بحرفّية، 
وجتــــاوز ما اعتادت عليه عني الناظر، حينها  
شــــملت احلركة معماريــــني ومصممي ديكور 
وصانعــــي جواهــــر ومصممي أزيــــاء، وذلك 
لتقدمي منتجات فنّية متاحة للجميع، كاسرين 
احلــــدود بــــني ما هــــو اســــتهالكي /وظيفي، 
وما هــــو  فخم ال يحقق الوظائــــف املطلوبة، 
منتصرين للوظيفة والبســــاطة على حســــاب 

األّبهة والفخامة.
يســــتضيف مركــــز بومبيدو فــــي باريس 
معرضا بعنوان ”مغامرة حداثية“ وفيه أعمال 
وتصميمات ألشــــهر فناني االحتاد الفرنسي 
للفنانــــني احلداثيني، الذين أسســــوا الهوية 
الفرنسية احلداثية، تلك التي مازالت آثارها 
حاضرة حتى اآلن، ســــواء في األثاث املنزلي 
أو فــــي العمــــارة، فاملعرض يرصــــد التطور 
الزمني لنشــــاط احلركــــة، واجلماليات التي 
قدموهــــا وارتباطها بالتغيرات السياســــية، 
مراعيــــا خصوصيــــة كل فنــــان ورؤيتــــه إلى 
”احلداثة“، ككوربوزية وماليت ستيفن وبيير 

شاريو.
تعرضت احلركة للكثير من االنتقادات في 
بدايات نشــــاطها، وبالرغم من الشــــخصيات 
اضطــــر  حتويهــــا،  كانــــت  التــــي  الشــــهيرة 
املؤسســــون إلــــى إطــــالق مانيفســــتو عــــام 
1934 بعنــــوان ”الفن احلديــــث كإطار للحياة 
املعاصرة“، وفيه بحــــث جمالي ووظيفي عن 
ضــــرورة حضــــور الفن في احليــــاة اليومّية، 
ومســــتخدما من  وجعلــــه متوافــــرا للجميع 

قبلهــــم، وهذه ما نراها فــــي تاريخ املعارض 
التــــي  يقيمونهــــا،  كانــــوا  التــــي  املتعــــددة 
يرفضون فيها التصنيف الهرمي للفنون، إذ 
ميكن أن ُيزين جدار املنزل بلوحة تســــتوحى 
من ماتيس، كاسرين احتكار جدران املعارض 

لهذه األعمال وجمالياتها.
نشــــاهد في املعرض  أعمال فرانســــيس 
جــــوردان، الرســــام ومصمم األثــــاث، والذي 
اشــــتهر بأنه أدخل األلوان إلى التصميمات 

املنــــزل، كالصالون األزرق  الداخلّية وديكور 
الذي قام بتصميمه، حيث نرى مقعدا ورفوفا 
ومكتبــــا، تشــــكل كتلــــة متصلــــة، إذ يوظف 
األســــطح  للحــــد األقصــــى، معتبــــرا أن هذا 
التصميــــم يعكس موقفه مــــن األثاث الراقي، 
ذي الكتل املنفصلــــة الضخمة، وهذا ما نراه 
أيضا في اللوحات االنطباعّية التي اختارها  
لتزيــــني اجلدران، ما جعله واحدا من أشــــهر 
فنانــــي احلداثة الفرنســــية التي تســــتخدم 

املوتيفــــات الفنيــــة واأللــــوان جلعــــل  فضاء 
املنزل الداخي حيويا وحيا، ال أسير تصميم 

باهت ال روح فيه.
يحــــوي املعــــرض أيضــــا أعمــــال اجليل 
اجلديد من الفنانــــني واملصممني احلداثيني 
الذين بدأوا نشــــاطهم عــــام 1949 بعد انتهاء 
احلرب العاملية الثانيــــة، حيث كانت باكورة 
ظهورهم في معرض أقاموه في ذات العام في 
متحف الفنون التزيينية، بعنوان ”األشــــكال 

املفيدة-أغراض من زمننا“، الذي اســــتضاف 
حينهــــا تصميمات لشــــاروت بيريــــون، التي 
كانت مســــؤولة عن عرض األثاث واألغراض 
املنزلية، والتي تشــــمل لوحــــات خلوان ميرو 
مثــــال إلــــى جانــــب أوان وكــــؤوس وصحون 
وطاوالت، ومن بعد إجنازها هذا أصبح قسم 
”األشــــكال املفيدة“ دائما فــــي املعارض التي 

يقيمها املتحف.
نشــــاهد أيضا املكتب الــــذي صممه بيير 
شــــاريو، الــــذي يتألــــف مــــن ألواح خشــــبية 
بســــيطة، محمولة علــــى أعمدة مــــن الكروم، 
احليــــاة،  لديناميكّيــــة  انعكاســــا  بوصفهــــا 
ومحاولــــة لالســــتفادة من املســــاحات ضمن 
فضاء املنزل، إذ يهدف إلى استثمار السطوح 
دون أن يشــــغل حيزا كبيــــرا من الفراغ، كونه 
يعمل بصورة نقيضة للمكاتب الفاخرة التي  
تتكــــون من كتلــــة واحدة صلبــــة وضخمة ال 

تتحرك بسهولة.
يكشف لنا املعرض بالوثائق والنصوص 
الصعوبــــات التــــي واجههــــا الفنانــــون في 
عالقتهم مع املؤسســــة الصناعّية، التي كانت 
ترفــــض جعــــل تصميماتهــــم تصنع بشــــكل 
جماهيــــري واســــتهالكي، بعكــــس  منتجات 
تيار الباوهــــاوس األملاني مثال، ما اضطرهم 
في الكثير من األحيان إلى العمل على لتلبية 
طلبات الزبائن فقط، دون أن تكون منتجاتهم 
متوافرة للجميع، وحلل هذه املشكلة، وجدوا 
أنفســــهم مجبرين على التعاقد مع شــــركات 
التصنيــــع اخلاصة، التي جعلت تصميماتهم  
تنتشــــر فــــي أنحــــاء أوروبــــا، إال أن احلرب 
العامليــــة الثانية أثرت على انتشــــار أعمالهم 

وخصوصا ضمن القطاع الوطني.
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ـــر موســـيقى الجاز عن ســـحر اللحظة،  } تعبِّ
فهـــي مزيج من األناقـــة والمرونة. يقول لويس 
أرمســـترونغ عن موســـيقى الجاز ”نحن نعزف 
الحيـــاة“ ويضيف غاي بيـــدوس ”ال يمكنك أن 
ُتعّلم أحـــًدا حس الفكاهة، فهو مثل موســـيقى 
الجـــاز تماًمـــا، إيقـــاٌع داخلـــي، نمتلكـــه أو ال 

نمتلكه“.
َيعتمد المؤلف الموســـيقي وعازف البيانو 
إيلي معلوف علـــى مزيج من االرتجال اللحظي 
ودقة التقنية في تقديم موسيقاه. شكلت عالقته 
مع الموســـيقى محور حياتـــه، بدأ العزف على 
آلـــة البيانو خالل فترة الطفولـــة وامتدت هذه 
الموهبـــة عبر الزمن لتجعل منـــه اليوم واحدًا 
من أهم عازفي البيانو. ترك إيلي معلوف لبنان 
في السابعة عشرة من عمره واّتجه نحو فرنسا 
في رحلة لتحقيق حلم الموسيقى الذي يسكنه. 
هذا التعطش إلى المعرفـــة واإلتقان دفعه إلى 
التســـجيل في دورات للتعلم علـــى أيدي أعظم 
موســـيقيي الجـــاز مثل غاري بورتـــون، وكلير 
فيشـــر، ومارك ليفين، وميشـــيل بيتروتشياني 
الشـــهير. كمـــا درس عالم الهارموني الواســـع 
 Bill Evans Piano على يد بيرنار موري مؤسس
Academy في باريس. تشكلت لدى إيلي معلوف 
ذخيرة موســـيقية اســـتثنائية أثـــارت حماس 
عشـــاق الموســـيقى األكثـــر تطلبـــًا، وجعلتهم 

يقبلون على حفالته في جميع أنحاء العالم.

يحمل إيلي معلوف بداخلـــه مزيًجا ثقافّيا 
ا. هذه القدرة على التنســـيق الدقيق بين  حقيقّيً
عالَمي الموســـيقى الغربية والشرقية أدت إلى 
تعاونـــه مع أهـــم الموســـيقيين والفنانين من 
الثقافتيـــن على أهم المســـارح العالمية. جدير 
بالذكـــر أن الموســـيقي إيلي معلوف ســـيقدم 
أجمـــل مؤلفاتـــه في واحـــدة من أهـــم حفالت 
مهرجانات بعلبك الدولية وذلك في 17 أغسطس 
2018، وســـيفتتح الحفل بقطعة موسيقية ألفها 
خصيصـــا للمهرجـــان كعربون محبـــة ووفاء 

لوطنه لبنان.

ــــــد: إيلي معلوف، اللقــــــاء الحقيقي نصله  ] الجدي
ــــــر تعقيدا، هل تعتقــــــد أن الصدفة  ــــــر الطريق األكث عب

ــــــك بالبيانو، أم أّن اللقــــــاء كان بديهّيًا  هــــــي التي جمعت
ال يحتمل الشك؟

[ ِايلي معلوف: أعتقـــد أن اللقاء الحقيقي 
هـــو األكثر بســـاطة، حيـــث أّن مســـار الحياة 
يأخذك صوبه. نادانـــي البيانو قبل أن ألتقيه. 
كان وجـــوده مـــن حولي نـــادًرا، ســـمعته عبر 
كان  كيـــف  وأتذكـــر  والّراديـــو،  التســـجيالت 
يجذبنـــي خالل طفولتي عبـــر أغاني الرحابنة، 
حتى تلك التي ليس له دور أساسي فيها. أتذكر 
أّن أول لقاء بيني وبينه كان في المدرســـة. كان 
هنالـــك بيانو قديم ملمســـه قـــاٍس، قد خفت أن 
يكون هذا هو ملمس آلة البيانو فعال! المشاكل 
الميكانيكيـــة التـــي كانـــت موجـــودة في آالت 
البيانـــو من حولي جعلتنـــي أهتم بإصالحها، 
وذلـــك باالعتمـــاد علـــى مجهودي الشـــخصي 
وبمســـاعدة كتاب وصلني من بلجيكا؛ ما سّهل 
كســـر الحاجز بينـــي وبين الميكانيـــك المعقد 
لهذه اآللة. وفي عمر السادســـة عشرة حصلت 
أخيـــًرا علـــى أول بيانو يخصنـــي، خالل تلك 
الفتـــرة تبلورت فعـــال العالقة بيننـــا وأخذت 

مساًرا مختلًفا هو الذي حّدد مصيري اليوم.

ــــــد: يقــــــال إّن الطفل هــــــو الكائن الوحيد  ] الجدي
القادر على االندهاش، هنا الطفولة هي حالة استثنائية 
ــــــك إلى البيانو  مــــــن النقاء والحساســــــية الفائقة، نظرت
ــــــا نحّس بأنك تراه للمــــــّرة األولى؛ إلى أّي درجة  تجعلن
ــــــك لتعيش هذه الدهشــــــة وأنت  تحتفــــــظ بالطفل داخل

تجلس قبالته؟

[ ِايلي معلوف: أربط فعال الدهشة بالبراءة 
والنقاء اللذين يعتبران أهّم مكونين لشخصية 
الطفل. أشـــعر بأنه كلما تقدم بـــي العمر زادت 
دهشتي بسحر هذه اآللة. بعد كّل هذه السنوات 
ما زلت أتســـاءل من أين ينبـــع نغمها وكّل هذا 
اإلحســـاس الذي يســـكنها. البيانو آلة غريبة، 
إن صـــّح التعبيـــر، فهـــي تجمع بيـــن الجانب 
الميكانيكي المعقد للغاية وبين إحساس عميق 
وعال. أحيانـــا، خالل عزفي، يعتريني شـــعور 
قـــوي بالدهشـــة فأقول: يـــا إلهي، مـــا أجمله! 
وأعتقد أّن هذا الشعور بالدهشة ضروري ليظّل 

اإلنسان في حالة عطاء دون ملل.

ــــــد: البيانو مــــــن اآلالت التي تمتلك درجة  ] الجدي
ــــــة مــــــن الهيبة، حضــــــوره يخلق جوًا مــــــن الرهبة  عالي
بالنســــــبة إلى العازف والمستمع؛ كيف استطعت رفع 
الكلفة بينك وبينه بهذا الشكل لنشعر بأن اآللة تخضع 

لك بشكل تام؟

[ إيلـــي معلوف: أشـــّبه اللقـــاء الذي جمع 
بيني وبين البيانو باالجتماع بشـــخص مبهر، 
فـــي اللحظات األولى يشـــعرك وجوده بالرهبة 
والخـــوف من الخطـــأ، فتفتقـــر تصرفاتك إلى 
العفويـــة، ولكـــن عندما تبني عالقـــة قرٍب معه 
يصبح التعاطي ألطف وأجمل. سقوط الحاجز 
بيـــن البيانو والعـــازف يجعـــل العالقة عفوية 
وطبيعيـــة فيهـــا إجابـــات دون أســـئلة. أريـــد 
اإلشـــارة كذلك إلى حساســـية اآللة الموسيقية 
عامـــة والبيانو خاصـــة، يجـــب التعاطي معه 
بشـــكل رقيق وبعناية فائقـــة دون إصرار، هذا 
النوع من التعامل يجعـــل اآللة تطاوع العازف 
فيهتدي إلى أســـرارها وخباياها وُيخرج منها 

نغًما يطرب المستمع.

ــــــد: نحن ال نحس بحجــــــم البيانو الكبير  ] الجدي
في حضورك، فأصابعك تحصــــــره في حّيز حميمّي، 
ولكنها ترســــــل منه ألحاًنا بحجم المــــــدى؛ من منكما 
لملم روح اآلخر وإلى أّي درجة تشعر بالتشتت وأنت 

بعيد عنه؟

[ إيلـــي معلـــوف: لملـــم البيانـــو روحـــي 
ولملمت روحه، ألن اآللة تشـــبه اإلنسان. هناك 
آلة قريبة من الروح، بسيطة بوجودها وعظيمة 
بعطائهـــا، هذه اآللة تشـــدك فترغب في العودة 
إليهـــا كّل مـــرة. كمـــا أن هنـــاك آالت متجّبرة 
تجعلـــك تبتعـــد عنهـــا. يلزمك بعـــض الوقت 
لتقترب مـــن اآللة النبيلـــة لتعتادها وتعتادك. 
البعـــد عن البيانو بأهميـــة االقتراب منه، ففي 
البعـــد ُيخلـــق نوع مـــن الّشـــوق الملهم وهذا 
الشـــعور يعطي العـــازف القدرة علـــى العودة 
بطاقـــة إيجابية، ولكن قد يتعرض العازف إلى 
نوبة من الحنين والشـــوق إلى البيانو ال يمكن 
أن تهـــدأ إال بلقائه. صعوبـــة البيانو تكمن في 
حجمه وثباتـــه، فهو آلة يجـــب أن تذهب أنت 

إليها وال يمكنك المجيء بها إليك.

ا؛ هل  ] الجديد: لْمستك على البيانو حاضرة جّدً
تعتقد أن البيانو يهّذب األيادي أم أّن األيادي المهّذبة 

تجد طريقها إليه؟

[ إيلـــي معلوف: أعتقـــد أّن الروح المهذبة 
تجد طريقها إلى البيانـــو، وأّن البيانو ُيخرج 
الجزء األكثر تهذيًبا في روح اإلنسان ويصقله 
ليلمـــع. ال شـــك في أن البيانـــو يعطي -بمرور 
الوقت- أناقًة ودقًة للمســـة اليدين. الموسيقى 
تهّذب كّل شيء، جمال النغم النابع من البيانو 

ينقي الروح والجسد وينعشهما.

] الجديد: يحتفظ تعبير اليدين كما نظرة العيون 
بإحساســــــهما عبر الزمن؛ إلى أّي مدى تحتفظ ببراءة 

اإلثنين معا؟

[ إيلـــي معلـــوف: الحفـــاظ علـــى البراءة 
فـــي مجتمع مضطـــرب إلى هذا الحـــّد صعب 
وشـــبه مســـتحيل، لكن لحظـــة التواصل التام 
مع الموســـيقى، خاصة في لحظات االرتجال، 
توصل الـــروح إلى درجة خالصة مـــن النقاء، 
وهنا على الموسيقي أن يتبع مسار إحساسه 
وأال يحيد عنه أو يقاوم. إّن تســـليم النفس في 
ا بين اآللة  هذه اللحظة يجعـــل الوصال حقيقّيً
والعازف والمستمع بشكل ال خداع فيه، وهذه 

هي قمة البراءة.

] الجديد: ســــــجلت مجموعة من موسيقاك على 
البيانو عام 2008؛ حدثنا عــــــن التجربة وتأثيرها على 

مسارك الموسيقي؟

 Through” إيلـــي معلوف: ســـّجلت ألبوم ]
life“ ”عبـــر الحيـــاة“ فـــي نيســـان عـــام 2007، 
ولم يكن التســـجيل علـــى البيانو فقط، بل كان 
بمشـــاركة أربعة موســـيقيين على آالت أخرى. 
التســـجيل بالتعاون مع فنانين آخرين يكسب 
الموســـيقّي خبرة إضافية، أما تسجيل الفنان 
لعمل يخصه فيكســـبه راحة نفســـية واندفاعة 
إلى األمام. يشكل التسجيل حالة من االستقرار 
للموســـيقّي، هذا الشـــعور يجعله قـــادًرا على 
التفكيـــر فـــي الخطـــوة الّتاليـــة. تلّقيـــت بعد 

تسجيل األلبوم أصداء جّيدة وما زالت تصلني 
بعد عشر سنوات من صدوره.

 لألسف، ال يمكنني أن أنكر أّن الموسيقّي 
يصاب بخيبــــة أمل عند اكتشــــافه أن اإلنتاج 
الفنّي يــــكاد يكون منعدًما اليــــوم، فباإلضافة 
إلــــى إدارة الموســــيقّي الفنّيــــة لعملــــه عليه 
االهتمام بالجانب التســــويقّي أيضا. تعّرض 
األلبــــوم إلى مشــــاكل فــــي التوزيــــع ولم ينل 
نصيبه من التســــويق مثلما يجب لذا سأعيد 
إصدار نســــخة ثانية مع إضافــــة مقطوعة لم 
تكن موجودة في األلبوم األول. هذه المقطوعة 
عبــــارة عن ”صولــــو“ بيانو تعّبــــر عن لحظة 
ارتجاٍل عنــــد تواجدي في األســــتوديو خالل 
تسجيل موسيقى فيلم. كما أطمح إلى إصدار 
عدد محــــدود من هذا األلبوم على أســــطوانة 
”فينيل“ لما تمتلكه من أناقة سمعية وبصرية.

] الجديد: تنتقل أصابعك بين البيانو والبزق، ال 
تفترق اآللتان على المسرح بحضورك، كيف جمعت 

بينهما؟

[ إيلــــي معلــــوف: إّن العزف علــــى آلتين 
مختلفتي األفق يشبه التكلم بلغتين مختلفتين 
تماما، على العازف أن يعيش فترًة طويلة في 
بلــــِد كلتــــا اآللتيــــن وثقافِة كلتيهمــــا من أجل 
اتقان العزف عليهما، وأنا شخصًيا مزيج من 

ثقافتين؛ شرقية وغربية.

ــــــك بالبيانو تختلف عن عالقتك  ] الجديد: عالقت
بالبزق، عزفك على البيانو عالقة أخذ وعطاء، حضور 
كليكما قوي ومساٍو لآلخر، عالقة نّد لنّد؛ أما عالقتك 
بالبزق فهي أكثر حميمية، مكانه في حضنك يجعلنا 
نحس بأنه متطلب أكثر وبأنك تعامله بشكل مختلف، 

كيف تفسر هذا االختالف؟

[ إيلــــي معلوف: العزف علــــى البيانو من 
أغــــرب وأجمل ما يمكن رؤيته على المســــرح، 
عــــازف البيانــــو يتصل بهــــذه اآللــــة الهائلة 
مســــتخدما أطراف األصابع وأطــــراف القدم، 
وهنا تكمن قمة الّرقة والدقة في الوقت نفسه. 
من خالل هــــذه اللمســــة ُتبَنى عالقــــة عميقة 
مع اآللة وتنســــينا ميكانيــــك البيانو المعقد 
مترجمــــة إيــــاه إلى نغم ســــلس. كمــــا أعتبر 
البيانو من أكثر اآلالت الموسيقية تأثيًرا على 
الفرقة بأكملها، أشّبهه على المسرح بالسفينة 
الشــــراعية والعازف هو قبطان هذه السفينة 
الذي بإمكانه تغيير مسار الفرقة. أما العالقة 
مع البزق فهي مختلفة كليا، أشبهها باجتماع 
ا. العزف  روحيــــن هّشــــتين لتخلقا كائًنــــا قوّيً
علــــى البزق يعطي إحساًســــا مختلًفا بالقرب 
حيث أّن إصبع العازف يلمس الوتر مباشــــرة 
دون وســــيط. الفرق بين اآللتين هو أّن للبزق 
ا يأخــــذك إلــــى أرض معينة وإلى  لوًنــــا خاصَّ
شــــعور باالنتماء إلى ثقافة تلك األرض، بينما 
بــــات البيانو آلة عالميــــة تتكلم جميع اللغات 

وتحتضن جميع الثقافات.

ــــــد الحديث عن  ] الجديد: يضيع المســــــتمع عن
اآلالت الوترية ذات العنق الطويل، هل يمكنك توضيح 

الفرق بينها؟

[ إيلي معلوف: من الّصعب على المستمع 
أن يفــــرق بين عائلة اآلالت ذات العنق الطويل 

القترابهــــا واختالفها في نفــــس الوقت. أنّظم 
منذ ســــنوات محاضرات من أجل شرح الفرق 
بالتفصيــــل، حيث أخذني ولعــــي بالبزق إلى 
التعاون مــــع العديد من صّناعه. جدير بالذكر 
ا وجغرافّيا  أّن امتداد هذه اآلالت شاسع ثقافّيً

ويصعب شرحه في جواب قصير.

] الجديد: يســــــجل التاريخ مــــــرور العظماء ولو 
ــــــى أي مدى تثق  ــــــل، لكنه ينصفهم، إل بعد زمن طوي
بأمانة التاريخ اليوم وسط هذه الفوضى الذوقية التي 

يعيشها العالم؟

[ إيلي معلوف: التاريخ يكتبه المنتصرون 
كما هو معــــروف. يعيش العالــــم اليوم حالة 
مرعبــــة مــــن الفوضى فــــي جميــــع المجاالت 
وخاصــــة فــــي المجــــال الفني والموســــيقي، 
ال أعلــــم إلى أي مدى يمكننــــي أن أثق بأمانة 
التاريخ اليوم ولكّنني مؤمن بوجود أشخاص 
ما زالوا قادرين على المقاومة، منجذبين إلى 

الفن الراقي وباحثين عنه.

ــــــوم صراًعا بين  ــــــش العالم الي ــــــد: يعي ] الجدي
ــــــل وزمن  ــــــن الزمن الجمي الماضــــــي والحاضــــــر، بي
الرداءة، هل مــــــا زال الجمهور يحتفظ بأذن راقية أم 
أنهــــــا في طريقها إلى االنقراض؟ وفي هذه الحالة ما 
الســــــبيل إلى تحقيق األمنيات مــــــن وجهة نظرك؟ هل 
هو تعايش مع الواقع أم اّتباع ما نؤمن به والسباحة 

عكس التيار؟

[ إيلـــي معلـــوف: فعـــال، يعيـــش العالم 
اليـــوم صراًعـــا بيـــن الماضـــي والحاضـــر، 
وال أعتقـــد أنـــه صـــراع أجيـــال فقـــط، إنما 
هـــو رغبة ملّحـــة عنـــد البعض فـــي العودة 
إلـــى الجوهـــر والتخّلي عن كّل هـــذا التلوث 
الفكـــرّي. إّن عـــدًدا من الناس اليـــوم يفّضل 
األكل الطبيعـــي، والتواصل الطبيعي، وحتى 
االستماع إلى الموسيقى من خالل أسطوانات 
تعطيها مجاال واسًعا لتطربهم، بدل الموسيقى 
أن  علـــى  مؤشـــر  وهـــذا  المضغوطـــة، 
هـــذه  يعيـــش  أن  يســـتطيع  ال  اإلنســـان 
الفوضـــى الفكريـــة إلـــى األبـــد. أنـــا مؤمن 
األمنيـــات  تحقيـــق  طريـــق  بـــأّن  ـــا  كلّيً
هو الطريـــق األصعب وهو الســـباحة عكس 
التيار، وأعارض بشـــدة من يقـــول بأن ”رأي 
الناس هـــو األهم“، أقول لـــه ”ُكْل على ذوقك، 

واسمع على ذوقك“.

الموسيقار اللبناني إيلي معلوف: االرتجال الموسيقى يوصل الفنان إلى لحظة النقاء

موسيقى عكس التيار

هدى أيميور
كاتبة من الجزائر

إيلي معلوف: اآللة املوسيقية تشبه اإلنسان

املوسيقار إيلي معلوف واملطربة جاهدة وهبة.. عالقة يوطدها الفن الرفيع

موسيقىالثقافي

ا بني 
ً
يعيش العالم اليوم صراع

املاضي والحاضر، وال أعتقد أنه 

صراع أجيال فقط، إنما هو رغبة 

ة عند البعض في العودة إلى 
ّ

ملح

 هذا التلوث 
ّ

ي عن كل
ّ
الجوهر والتخل

ا من الناس اليوم 
ً

 عدد
ّ
. إن

ّ
الفكري

ل األكل الطبيعي، والتواصل 
ّ

يفض

الطبيعي، وحتى االستماع إلى 

املوسيقى من خالل أسطوانات 

ا لتطربهم، 
ً

تعطيها مجاال واسع

بدل املوسيقى املضغوطة

اآللة تشبه اإلنسان. هناك آلة 

قريبة من الروح، بسيطة بوجودها 

وعظيمة بعطائها، هذه اآللة 

تشدك فترغب في العودة إليها 

رة 
ّ
 مرة. كما أن هناك آالت متجب

ّ
كل

تجعلك تبتعد عنها. يلزمك بعض 

الوقت لتقترب من اآللة النبيلة 

لتعتادها وتعتادك. البعد عن 

البيانو بأهمية االقتراب منه يخلق 

الشوق
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العـــداوات  محـــو  إلـــى  ناعمـــة  دعـــوة   {
الدينيـــة  االختالفـــات  وتجاهـــل  القديمـــة 
باســـم الحـــب الجديد الذي يفســـح المجال 
للتعايش الســـلمي ويســـاوي بين الضحايا 

والمستعمرين.
أثار العرض المســـرحي ”في قلبي أنثى 
الذي شهدته القاهرة مساء الجمعة،  عبرية“ 
الجـــدل بما صـــّوره من حـــاالت الحب التي 
تتحدى اختالف األديان، وعالقات االنصهار 
االجتماعـــي بيـــن المســـلمين واليهود في 
جنـــوب لبنـــان، وفي تونس، األمـــر الذي قد 
ُيفّســـر في أحد جوانبه بدعوة إلى التطبيع 

مع اإلسرائيليين.
وُصوحب العرض بضجـــة كبيرة، ليس 
بســـبب جمالياته وتقنياته األدائية وأدواته 
الفنيـــة التي جـــاءت مخّيبة لآلمـــال، وإنما 
بســـبب توجهاتـــه التي أثارت الـــرأي العام 
ضـــد وزارة الثقافة المصرية التي ســـمحت 
بتقديـــم أطروحات على هذا النحو على أحد 
مســـارحها، خصوصا أن المسرحية ليست 
مجهولة كنـــص كتبتـــه ونشـــرته الروائية 
التونســـية خولـــة حمدي في وقت ســـابق، 
وجرى تقديمه من قبل على المســـرح. وبدت 
المســـرحية محاولـــة للســـباحة ضـــد تيار 
القناعـــة الجمعية لـــدى المجتمع المصري، 
مصيرها الحتمي الغـــرق الهادئ، بعد جدل 

صارخ انطفأ سريعا.
ربما ينســـى مشـــاهدو ”فـــي قلبي أنثى 
على  عبرية“، التي قدمتها فرقة ”فن محوج“ 
مســـرح ”رومانس“ بالقاهرة (17 أغســـطس) 
الكثير من تفاصيلهـــا، لفقرها الفني، لكنهم 
يظلـــون بالتأكيـــد متجادلين لوقـــت طويل 
مـــع األفـــكار والمقترحـــات التـــي تطرحها، 
ج فيها  خصوصا اللقطة الختامية، التي ُتَتوَّ
العالقة بين فتاة يهودية وشـــاب مســـلم من 
المقاومـــة اللبنانية بالـــزواج، بعد فترة من 

العشق الجارف.
أمـــر طّيـــب بطبيعـــة الحال أن يجّســـد 
الفـــن العالقـــات بين األديـــان الســـماوية؛ 
اليهودية والمســـيحية واإلســـالم، كعالقات 
تســـامح واحترام متبادل، فتلك هي الصورة 
الصحيحـــة لألديان، التي تســـهم في تغذية 

السالم ومناهضة العنف والطائفية.

لكن اإللحاح على تصوير حاالت العشق 
والزواج بين المسلمين واليهود في مناطق 
الصراع العربي اإلســـرائيلي يبدو رســـالة 
خفيـــة برائحة التطبيع، ودعـــوة ناعمة إلى 
محو العداوات القديمة وتجاهل االختالفات 
الدينية باسم هذا الحب الجديد، الذي يفسح 
المجال للتعايش الســـلمي، ويســـاوي بين 

الضحايا والمستعمرين.
التونســـية  لرواية  المصرية  المعالجـــة 
خولة حمدي، صاغها محمد زكي، وأخرجها 

محمود عبدالعزيز، وقدمها ممثلو فرقة ”فن 
من الشـــباب، ولـــم تنجح من خالل  محوج“ 
مشـــهد واحد مطّول فـــي اإلقنـــاع الدرامي 
وتجســـيد تنامي األحداث ومواكبة نقالتها 

بين تونس ولبنان.
المســـرح نفســـه جـــاء صـــورة مالئمة 
لالرتباك الفني الســـائد، فسّماعات الصوت 
لم تكـــن مجهزة، وتعطلت أكثـــر من مرة في 
أثنـــاء العـــرض. واللغة المســـرحية جاءت 
ركيكة، مليئـــة باألخطاء فـــي حالة التحدث 
بالعربيـــة الفصحى، ومفتعلـــة وملفقة عند 
اســـتخدام الممثليـــن المصرييـــن اللهجـــة 
التونســـية أحيانا، واللهجـــة اللبنانية في 

أحيان أخرى.
بعيـــدا عن عناصـــر المســـرحة، التي لم 
يسلم فيها من الخلل غير بعض اإلرهاصات 
الفرديـــة في أداء قلة من الممثلين في بعض 
المشـــاهد، والموســـيقى التي جـــاءت حّية 
معبـــرة عـــن األحـــداث واألجـــواء المحلية، 
فإن العرض كله جـــاء بمثابة منصة إلطالق 
األفـــكار والمقترحات الجاهـــزة، المتناثرة، 
المفككة، التي لم تحسن كذلك اختيار البيئة 
الصالحـــة لإلقناع، فالجمهـــور المصري له 

قناعات أخرى يصعب تغييرها.
تدور أحـــداث المســـرحية بيـــن تونس 
وجنوب لبنان، وفي كل بلد يتحدث الممثلون 

بلهجته المحلية، فيما يقوم شاب ”باسكال“ 
وفتـــاة ”ســـارة“ بروايـــة بعـــض األحـــداث 
باألسلوب الســـردي، بالعامية المصرية، مع 
محاولة إلضفـــاء روح المـــرح والفكاهة من 
خالل مزاحهما مـــع بعضهما البعض وهما 

يستعرضان األحداث في تونس ولبنان.
البداية كانت بلقطات سينمائية من أفالم 
تسجيلية تثبت االعتداءات اإلسرائيلية على 
العرب واألراضـــي العربية منذ عـــام 1948، 
مرورا بصبرا وشـــاتيال، وصوال إلى مجازر 
قانـــا والجنوب اللبنانـــي. ويوحي العرض 
بأنه نصرة أمام العالم للعرب والمســـلمين 

في صراعهم مع اإلسرائيليين المعتدين.
ثم ال يلبث العرض أن يســـتعرض أفكاره 
الخاصـــة مباشـــرة، وهـــي أن المقاومـــة ال 
تتعارض مع المحبة، بل إنها قد تختلط بها، 
وهنا ال تســـتطيع األديان وال الصراعات أن 
تقف في وجه العشـــق، الذي يوّحد القلوب، 
ويجمع بين البشر في منظومة جديدة تشكل 

الواقع الجديد، الذي يصنعه الشباب.
في جنوب لبنان، تلتقي الفتاة اليهودية 
نـــدى التي ترّبـــت مع أمهـــا اليهودية بعيدا 
عن أبيها المســـلم، مع الشاب المسلم أحمد، 
عنصـــر المقاومـــة اللبنانية فـــي الجنوب، 
وتنشأ بينهما عالقة حب ملتهبة، على الرغم 

من اعتراض األهل.

بعـــد موجات من الشـــد والجـــذب، وقيام 
الشـــاب بعملية خطيرة مع المقاومة، وغيابه 
لفتـــرة طويلة، وعودته وهـــو فاقد للذاكرة، ثم 
استرداده لها، تنتهي العالقة بينهما بالزواج 
ومباركـــة الجميـــع لهذه الخطـــوة التي تقّرب 
بينهما أكثر فأكثر، ويتنصر الحب على صراع 
األديان، بعدما بدأت اليهودية ندى تقرأ القرآن 

وتشدها تعاليمه السمحاء.
على الجانب اآلخر، في تونس، حيث تقيم 
جاليـــة يهودية منـــذ زمن بعيـــد، يتولى رجل 
يهـــودي ”يعقوب“ تربية طفلة مســـلمة يتيمة 
”ريمـــا“. ولما تجاوزت مرحلـــة الطفولة، صار 
صعبـــا أن تظل فـــي بيته الختـــالف العقيدة، 
وللضغوط العائلية، فاضطر إلى إرسالها إلى 
جنوب لبنان، حيث كانت تتمنى المشاركة في 

عمليات المقاومة هناك.
وبالفعل، بعد سفر الصبية ريما إلى لبنان، 
تشـــارك مع المقاومة، وتستشـــهد فـــي غارة 
إسرائيلية. وكانت قبل وفاتها قد تعّرفت على 
الفتاة اليهودية ندى وصارت صديقتها أيضا، 
وكلما حدثتها عن أمر ديني أو مبدأ تؤمن به، 
وجدت أحمد قد حدثها عنه، فتقاربت أفكارهم 

جميعا.
المدهش أن ما تصوره المسرحية كأحداث 
طبيعيـــة لتكـــون مقدمة للتطبيع، هي ليســـت 
أحداثـــا طبيعية على اإلطـــالق، ومن الصعب 

تصديق أن األصل الروائي الذي صاغته خولة 
حمـــدي مأخوذ من قصـــة واقعية كمـــا يقال، 
فلربما تنشـــأ عالقات بين المسلمين واليهود 
في مناطق الصراع العربي اإلســـرائيلي، لكن 
االتفاق حتى على الســـالم والتعايش ال يعني 
نشوء عالقات طبيعية وقصص عشق وامتزاج 
اجتماعي على هذا النحو من االنصهار الكامل 

الذي يمحو الماضي الدامي، كأنه لم يكن.
تمثيـــل الحـــب أيضـــا بوصفـــه األقـــوى 
دائما مـــن الحروب ومن االختالفـــات الدينية 
والمذهبية، هو أمر خيالـــي، أو مجرد مقترح 
أو دعـــوة مـــن صّنـــاع العمل، لم تلـــق رواجا 
لدى الجمهـــور الرافـــض للتطبيع، خصوصا 
عندمـــا استشـــعر المشـــاهدون أن المســـألة 
ال تتعلـــق باإلســـالم واليهوديـــة بوصفهمـــا 
المجـــرد، فالرســـالة ربمـــا تقصـــد: العـــرب 

واإلسرائيليين.

المسرحية تثير النقاش حول عالقة المسلمين واليهود في لبنان وتونس

{أنثى عبرية} عرض مسرحي قاهري ركيك... لكنه مثير للجدل

مسرحالثقافي

شريف الشافعي
كاتب من مصر

صورة مالئمة لالرتباك الفني 

اعات الصوت لم تكن 
ّ
السائد، فسم

مجهزة، وتعطلت أكثر من مرة في 

أثناء العرض. واللغة املسرحية 

جاءت ركيكة، مليئة باألخطاء

وحب العرض بضجة كبيرة، ليس 
ُ

ص

بسبب جمالياته وتقنياته األدائية 

بة 
ّ
وأدواته الفنية التي جاءت مخي

لألمال، وإنما بسبب توجهاته
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لم يرق العرض إلى مستوى فني يليق باملسرح في مصر

مشهدان من عمل تدور أحداثه في تونس وجنوب لبنان ويتحدث املمثلون بلغة املكان



سياحة

} إدنربة - تتمتع اســـكتلندا بشهرة سياحية 
كبيرة، ومع ذلـــك ليس بالضروري أن يتضمن 
البرنامج الســـياحي بحيرة لوخ نيس أو قلعة 
إدنبرة؛ حيث ميكن للسياح االستمتاع برحلة 
متنوعـــة تشـــمل املناطق الشـــهيرة واملزارات 

السياحية األقل شهرة. 
ومـــن بـــني أهـــم املناطـــق الســـياحية في 
اســـكتلندا التي ميكن للســـياح التوجه إليها، 
قلعة دونوتار، فهي تتيح لزائريها االســـتمتاع 
بإطاللة ســـاحرة على بحر الشمال؛ حيث تقع 
على مســـافة 30 كلـــم إلى اجلنـــوب من مدينة 
أبردين االســـكتلندية أو كما تعددت تسمياتها 
مدينـــة الغرانيـــت، املدينة الرماديـــة ومدينة 
الفضة، وتظهر أطالل القلعة على شبه جزيرة 
صغيـــرة على ســـاحل بحر الشـــمال، وترتبط 
بالبر الرئيســـي عن طريق درب للمشاة، وعند 
زيارة هذه القلعة يتعني على الســـياح النزول 
إلـــى املنحدرات حتى مســـتوى ســـطح البحر 

تقريبا، ثم الصعود مرة أخرى.
وقد مت إخفاء جواهر تاج اسكتلندا لبعض 
الوقت في هـــذه القلعة خالل احلـــرب األهلية 
في عـــام 1651، وقـــد تهدم الســـقف في جميع 
املباني تقريبـــا، التي تعود إلى هـــذه الفترة، 
غير أن انهيارات املباني واألســـقف قد توقفت 
منـــذ البدء في إعادة ترميـــم القلعة منذ 1925، 

وتنتشر النباتات بني اجلدران القدمية.

وميكـــن للســـياح زيارة أطـــالل القلعة في 
فصـــل الصيـــف من التاســـعة صباحـــا حتى 
اخلامســـة والنصف مســـاء، وعـــادة ما تظهر 
أعداد كبيرة من الســـيارات فـــي مرآب املوقع 

السياحي.
مـــن عوامل  كمـــا يعـــد وادي نهـــر ”ديي“ 
اجلـــذب الســـياحي في اســـكتلندا، ويشـــاهد 
السياح في أبردينشاير وادي نهر ”ديي“، حيث 
تضم الصورة البديعة غابة خضراء مورقة مع 
مروج خضراء ومناظر طبيعية خالبة تنتشـــر 
في املنطقـــة احمليطة، غيـــر أن الصورة تتغير 
فجأة قبيل الوصول إلـــى ”لوك مويك“، والتي 
تقع على مسافة ساعة بالسيارة إلى الغرب من 
مدينة أبردين، وتنتشـــر بها املرتفعات اخلالية 
من الشـــجيرات، وتقع منطقة لوك مويك ضمن 
احملمية الطبيعيـــة كيرجنورمـــز، التي تعتبر 
مبثابة ملكيـــة خاصة للملكة إليزابيث الثانية، 
وتقع قلعـــة باملورال، التي تقضـــي فيها ملكة 
بريطانيـــة عطلتها الصيفية، على مســـافة 15 

كلم.
وميكن للســــياح أيضا الذهــــاب إلى مبنى 
”غالس أالت شــــيل“ لالســــتمتاع برحلة جتول 
وســــط الطبيعــــة علــــى درب للمشــــاة يحيط 

بالبحيرة ومير مببنى غالس أالت شيل، الذي 
مت تشييده في عام 1868 من األحجار الرمادية 
والنوافذ املعتمة، ليكون مقر العطالت للملكة 

فيكتوريا.
وأدت أفالم هاري بوتر إلى شـــهرة الكثير 
من املواقع السياحية في اسكتلندا، حيث يعبر 
قطار هوجورتس السريع، الذي يحمل السحرة 
فوق اجلسر الذي ميتد فوق املناظر الطبيعية 
املثيرة في غرب اســـكتلندا، ويقع هذا اجلسر 
بالقرب من النصب التذكاري جلينفينان، الذي 
يســـتعيد ذكرى العصيان أو التمرد، الذي بدأ 

من هنا خالل عامي 1745 و1746.
وميكن للســــياح مشــــاهدة منظــــر القطار 
واجلسر، مثل أفالم هاري بوتر، مرتني يوميا 
خــــالل فصل الصيف، مرة فــــي الصباح ومرة 
في املســــاء، وإذا رغب الســــياح في مشــــاهدة 
القطــــار فــــي االجتاهــــني فيتعــــني عليهــــم أن 
يتواجــــدوا هنا في الفترة من 14:30 إلى 16:00 
حيث ميكن ســــماع صافرة القطار من مسافة 
بعيدة، وعندما يصل القطار إلى اجلســــر تبدأ 
أصوات الكاميــــرات في االنطالق وتســــجيل 

هذه اللحظات املثيرة.
وأثناء زيارة اســــكتلندا بإمكان الســــياح 
االســــتمتاع مبشــــاهدة منحوتات فنية باسم 
رؤوس  مــــن  اثنــــني  وتضــــم   “The Kelpies”
اخليــــول ترتفع حلوالي 30 مترا، ويتكون هذا 
العمــــل الفني من 928 لوحة فوالذية غير قابلة 
للصــــدأ وتزن حوالي 300 طــــن، ويقع بالقرب 
مــــن مدينــــة فاكريك، وهو مــــن تصميم الفنان 
آندي ســــكوت، الذي يرى فيه ”رمزا السكتلندا 
اجلديــــدة“، وقــــد مت تنفيذ هــــذا العمل خالل 
90 يومــــا فقط خــــالل عــــام 2013، ويهدف إلى 
التذكير بأهمية اخليــــول في تنمية االقتصاد 

االسكتلندي.
الباخــــرة  برؤيــــة  الســــياح  ويحظــــى 
”بريطانيــــا“، التــــي حزنــــت امللكــــة إليزابيث 
عــــن  إيقافهــــا  مت  عندمــــا  بشــــدة  الثانيــــة 
اخلدمــــة في عام 1997؛ ألن تكاليف التشــــغيل 
أصبحت مرتفعــــة للغاية بالنســــبة للحكومة 
البريطانية، ولذلك تعــــني على امللكة أن تودع 
الباخــــرة، التي كانت تســــتخدمها باعتبارها 
”يختــــا ملكيا“ أثناء زيارتها الرســــمية للعديد 
من بلدان العالم، ويبلغ طول الســــفينة حوالي 
125 متــــرا ويبلغ عدد طاقمها 220 فردا، وتبدو 
كأنهــــا باخــــرة ســــياحية صغيــــرة، واليــــوم 
ترسو الســــفينة ”بريطانيا“، التي مت بناؤها 
في اســــكتلندا، في ميناء ليث، وميكن للسياح 
زيارة طوابقها اخلمســــة، كما مت جتهيز غرفة 

الطعام بها لتناول الوجبات االحتفالية.
وتتحــــرك مجموعة مــــن الســــياح لزيارة 
القمة اجلبلية مقعد آرثر في إدنبرة، وعادة ما 
يرغب السياح والســــكان احملليون في تسلق 
القمة اجلبلية التــــي ترتفع حلوالي 250 مترا 
على الطرف الشــــرقي من وسط إدنبرة، وينعم 
السياح هنا بإطاللة بانورامية رائعة على ما 
وراء خليج بحر الشــــمال ”فيرث أوف فورث“، 
وتبــــدو املدينــــة نابضــــة باحليــــاة ومفعمــــة 

بالسحر واحليوية.

عادة يتجه املســــــافر عند زيارته إلى بلد غير موطنه إلى مناطق ســــــياحية دون أخرى لعدم 
إملامه بأشــــــهر معالم ذلك املكان، فاسكتلندا على ســــــبيل املثال تتمتع بشهرة على خارطة 
السياحة العاملية، لكنها ال تقدم فقط لزائريها االستمتاع ببرنامج سياحي محدد بل الفوز 

برحلة متنوعة.

األحد 162018/08/19 116

اسكتلندا تأخذ زائريها في رحلة خاصة بفضل تنوع معاملها السياحية
أفالم هاري بوتر أدت إلى شهرة الكثير من املواقع السياحية االسكتلندية

وادي نهر ديي من عوامل الجذب 
السياحي في اسكتلندا، حيث 

تنتشر في المنطقة المحيطة به 
مناظر طبيعية خالبة 

جولة في أحضان الطبيعة

} أكـــدت الرابطـــة األملانية ألطبـــاء األطفال 
واملراهقـــني أنـــه ال يجوز اصطحـــاب الرضع 
الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 6 أســـابيع، في 

الرحالت اجلوية.
وأشـــارت الرابطة إلى أن السبب في ذلك 
يرجع إلـــى احتمالية عدم اكتمـــال منو الرئة 
لديهـــم، مضيفـــة أن األمر ذاتـــه ينطبق على 
الرضـــع الذين يعانـــون من عدوى باملســـالك 
التنفســـية أو عدوى بـــاألذن أو أحد أمراض 
القلـــب املزمنة. لذا ينبغي استشـــارة الطبيب 
في هذه احلـــاالت قبل اصطحـــاب الطفل في 

رحلة طيران.

للتصويـــر  األملانيـــة  الرابطـــة  قالـــت   {
الفوتوغرافـــي إن هنـــاك اعتقادا شـــائعا بني 
هواة التصوير ينـــص على ضرورة أن يحتل 
موضوع التصوير منتصف الصورة، غير أن 

احلقيقة عكس ذلك متاما.
وأوضحت أنه يتعني على عشاق التصوير 
الفوتوغرافي أن يجعلـــوا موضوع التصوير 
فـــي نصف الصـــورة األمين أو األيســـر، لكي 

تبدو الصورة أكثر جماال وجاذبية.
وعلـــل اخلبراء األملـــان ذلك بـــأن جاذبية 
الصورة تظهـــر عندما يتحرك نظر املشـــاهد 

بعيدا عن منتصف الصورة.

عني السياح العرب على تل العرائس
مـــن  اآلالف  يصطـــف  إســطنبول(تركيا) -   {
الســـائحني العرب يوميا، على مقاعد خشـــبية 
وشـــرف من احلديـــد، في منطقة تـــل العرائس 
بإســـطنبول، لاللتقاط صـــور تذكارية من أعلى 
قمة فـــي املدينة صاحبة اإلطاللـــة البانورامية 

الساحرة.
منطقة تـــل العرائس (شـــاملجا بالتركية)، 
تعتلي إســـطنبول من جهتها الشـــرقية وتطل 
عليها، فيأتي الســـياح مـــن كل حدب وصوب، 
ملشـــاهدة املدينة الساحرة بأحيائها التاريخية 

واملعاصرة.
التاريخ واحلاضر، واجلسور املعلقة التي 
تزين ســـماء املدينـــة، وبحر مرمـــرة، واملئات 
مـــن املـــآذن مترامية األطراف، والعشـــرات من 
الغابـــات، واألحيـــاء القدمية، كلهـــا ُمجتمعة 
ترسم جدارية أمام الزائرين. وما مييز املنطقة، 
إطاللتهـــا الفريـــدة والرائعـــة علـــى الطرفني 
اآلســـيوي واألوروبي للمدينة، فاجلهة الغربية 
مطلـــة على الشـــق األوروبي مع بحـــر مرمرة، 
والقليـــل مـــن الطرف اآلســـيوي، أمـــا اجلهة 

الشرقية، فهي مطلة على ما تبقى من املدينة.
ويعتبر تـــل العرائس مـــن املناطق املميزة 
لعشاق الطبيعة، وميكن للســـائح التجول في 

حدائق املنطقة، حيث توجد مسارات مخصصة 
لذلـــك. وفي أعلى التل، ســـتجد العشـــرات من 

املقاهي واملطاعم املطلة على املدينة.
* سلطان السلطان، سائح سعودي ”املكان 
جميـــل، وإطاللتـــه علـــى مضيق البوســـفور 
واجلزأين األوروبي واآلســـيوي رائعة للغاية، 
واخلدمات متوفرة دائما.. بصراحة، إنه ساحر 
جدا، ويكفي أن يكون اختيار املتزوجني اجلدد 
في حفالت زفافهم هذا املكان دليال على جماله.. 
استمتعنا حقيقة بالتقاط الصور اجلميلة على 

اإلطاللة الرائعة“.
* عباس أحمد، ســــــائح سوداني ”املنطقة 
جميلـــة وال ميكـــن وصـــف جمالهـــا.. الطقس 
معتدل وبارد، والسياح الذين يزورون املنطقة 
كلهـــم يتكلمـــون عـــن جمالهـــا؛ ألنه مـــن هنا 
باإلمـــكان رؤيـــة أغلب جهات إســـطنبول على 

اخلليج أو على املضيق“.
* محمــــــد أكدمير، شــــــيف تركي ”مطعمنا 
يطل على أجمل املناطق في إســـطنبول من قمة 
بيوك تشـــاملجا.. نحن نقدم ألذ أنواع األطعمة 
مـــن الطبخ العاملـــي لســـائحينا وضيوفنا من 
الشـــرق األوســـط.. بدأنا حتضيـــر أطعمة من 

منطقة الشرق األوسط على قائمة أطعمتنا“.

} ينصح اخلبراء املسافرين بضرورة التأكد 
من نظافة وســـائد الطائرة قبل اســـتخدامها، 
ألن افتقـــار الوســـائد للنظافـــة قـــد تكون له 
عواقب صحية غيـــر محمودة، كانتقال عدوى 

القمل.
وبحســـب صحيفـــة ميـــرور البريطانية، 
يرى الدكتور تيس ماكفيرســـون استشـــاري 
األمـــراض اجللدية في اجلمعيـــة البريطانية 
ألطبـــاء األمراض اجللديـــة، أن خطر اإلصابة 
بقمل الـــرأس مـــن مقاعد الطائـــرة منخفض 
بشـــكل كبير، ألنـــه يحب األماكـــن احلارة وال 

يستطيع العيش لفترة طويلة دون غذاء.

للسياح آراءاستفسارات سياحية



} الس فيغــاس (الواليــات المتحــدة) - حذر 
المجتمعـــون فـــي مؤتمـــر أمـــن المعلومـــات 
”القبعـــات الســـوداء“ مـــن اســـتخدام األقمار 
االصطناعية من أجل شـــن هجمات سيبرانية 
وتحويـــل هوائيات تلك األقمـــار االصطناعية 
إلى أســـلحة تعمل بشكل أساســـي مثل أفران 

الميكروويف.
 يتم عقد مؤتمر القبعات الســـوداء لتبادل 
التجارب بين الهاكـــرز، حيث تلجأ العديد من 
التكنولوجيـــة إليهم فـــي محاولة  الشـــركات 
لحمايـــة أنظمتهـــم، إذ تـــرى هذه الشـــركات 
أن أفضل أســـلوب هو تعيين هـــؤالء الهاكرز 
بمرتبـــات عالية حيث تكـــون مهمتهم محاولة 
والعثـــور على  اختـــراق أنظمتهـــا المختلفة 
أماكـــن الضعف فيها، واقتراح ســـبل للوقاية 
الالزمة من األضرار التي يتسبب فيها قراصنة 

الكمبيوتر.
وكشـــف الباحثون األمنيـــون المجتمعون 
فـــي المؤتمـــر الـــذي عقـــد فـــي الس فيغاس، 
االصطناعيـــة  األقمـــار  عبـــر  االتصـــاالت  أن 
المســـتخدمة مـــن قبـــل الطائـــرات والســـفن 
والجيـــش لالتصال بشـــبكة اإلنترنت معرضة 
لخطـــر القرصنـــة، وأن التهديـــدات النظريـــة 
لـــم تعـــد كذلـــك. ووفقـــا لبحـــث تـــم تقديمه 
فـــي مؤتمر أمـــن المعلومـــات، فإن عـــددا من 
أنظمة االتصـــاالت عبر األقمـــار االصطناعية 
الشـــائعة عرضـــة للهجمـــات، التـــي يمكنها 
أيضا تســـريب المعلومات واختراق األجهزة 
المتصلـــة، مـــا يشـــكل خطـــرا حقيقيـــا على 
سالمة المستخدمين العسكريين والبحريين

والجويين.
أمنيـــة  استشـــارات  المؤتمـــر  ويوفـــر 
للشـــركات  إعالميـــة  وإحاطـــات  وتدريبـــات 
والـــوكاالت الحكومية في جميع أنحاء العالم، 
حيث يضـــم المؤتمـــر مجموعـــة متنوعة من 

األشخاص المهتمين بأمن المعلومات، ويعقد 
المؤتمر بانتظام في الس فيغاس وبرشـــلونة 
ولندن وأبوظبي، كما تمت استضافة المؤتمر 
في أمستردام وطوكيو وواشنطن العاصمة

في الماضي.
ويمكن القـــول بأن أنظمة اتصاالت األقمار 
االصطناعيـــة تديـــر العالـــم؛ فهي تتيـــح لنا 
إمكانية إرســـال المعلومات واســـتقبالها في 
كافة أنحاء العالـــم، فضال عن أنها من محاور 
االتصـــاالت الرئيســـية التـــي يعتمـــد عليها 
اإلنترنـــت والتلفزيـــون والهواتـــف والراديو 

وغيرها.
ويـــدور حول األرض حاليـــا أكثر من ألفي  
قمر اتصاالت، ووفقا لشـــركة ”آي.أو. آكتيف“ 

ألمـــن الكمبيوترات فـــإن هذه األقمار ســـهلة 
االختراق إلى درجة مقلقة بل مخيفة.

وقدم روبن سانتامارتا مدير شركة آي.أو. 
آكتيـــف عرضـــا للكيفيـــة التـــي يســـتغل بها 
الهاكرز نقـــاط الضعف في أنظمـــة اتصاالت 
األقمـــار االصطناعية للتأثيـــر على القطاعات 

الجوية والبحرية وغيرهما.
وذكـــر ســـانتامارتا أن بوســـع القراصنة 
فـــي قطاع الطيران تعطيـــل أنظمة الواي فاي 
علـــى متـــن الرحـــالت الجويـــة أو اعتراضها 
أو تعديلهـــا، باإلضافـــة إلـــى مهاجمة أجهزة 
طاقـــم الطائـــرة والمســـافرين علـــى متنهـــا، 
والتحكم في وضعيـــة هوائي قمر االتصاالت 

وإرساله. 

ويمكـــن أن يتحكـــم الهاكـــرز أيضـــا فـــي 
موضع هوائـــي قمر االتصاالت وإرســـاله في 
قطاع البحرية. وذكر ســـانتامارتا أن بوسعهم 
مهاجمـــة أجهـــزة أعضـــاء الطاقـــم وتعطيل 
اتصاالت القمر االصطناعي على متن الســـفن 

أو اعتراضها أو تعديل وجهة سيرها.
ولعـــل أكثر ما يثير القلـــق هو قدرة هؤالء 
الهاكرز على التالعب بالحقول المشـــعة عالية 
الكثافة ألنظمـــة اتصاالت األقمار االصطناعية 
بقصـــد إحداث خلـــل في أنظمـــة المالحة، أو 
إلحـــاق أضـــرار صحيـــة باألشـــخاص الذين 
يتعرضون لهذا النوع من الترددات الراديوية.

وتؤكد الكثير مـــن األبحاث على أن أنظمة 
اتصاالت األقمار االصطناعية سهلة االختراق 
، وســـبق أن قدم ســـانتامارتا دراســـة أخرى 
مماثلـــة في العام 2014. وعلـــى الرغم من ذلك، 
مـــا زالت الثغـــرات قائمة، ويعود ذلك بشـــكل 
أساســـي إلى صعوبة التعامـــل معها ليصبح 
الحل الوحيد في بعض الحاالت استبدال قمر 

االتصاالت بأكمله.
يذكـــر أن روبـــن ســـانتامارتا تمكـــن مـــن 
اختراق محطات فضائية يســـتخدمها الجيش 
األميركـــي للتواصل أثناء وجـــوده في قواعد 
بعيدة، مما ســـمح له بالتحكـــم في االتصاالت 

وكشف مواقع مادية.
وقال روبـــن ســـانتامارتا ”إنـــه تمكن من 
تحديـــد مكان ثالث قواعد عســـكرية من خالل 

اختراقه أنظمة االتصاالت“.
ونّبـــه الباحـــث إلى أن الطائـــرات التابعة 
العالـــم  فـــي  الكبـــرى  الطيـــران  لشـــركات 
والمســـتخدمة فـــي أنحاء أوروبـــا والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة تتأثـــر أيضـــا بعيـــوب 
مشـــابهة، وزعـــم أن باســـتطاعته اســـتغالل 
العيـــوب للوصـــول إلـــى شاشـــات الـــركاب 
باستخدام كابينة ”الواي فاي“ أثناء التحليق.

} ســتوكهولم - يقبـــل آالف الناس في الدول 
المتقدمـــة علـــى زرع رقائـــق إلكترونّيـــة في 
أجســـادهم من شـــأنها أن تكون بديال عن أهم 
البطاقات الرئيســـّية المحمولـــة في جيوبهم 
والتي هي عرضة للسرقة أو الضياع، كبطاقة 
الهوية وكل مـــن البطاقة البنكية واالئتمانية، 

وحّتى بطاقات فتج المكاتب والمنازل.
بعـــد زرع الرقاقـــة تحت الجلد لـــن يعود 
النـــاس قلقين بشـــأن وضـــع بطاقـــة في غير 
مكانهـــا، أو حمل محفظة ثقيلـــة، ولكن الكثير 
مـــن الناس لم يتقبلـــوا بعد فكـــرة زرع رقاقة 
داخل أجســـادهم فهـــي بالنســـبة إليهم فكرة 

بائسًة أكثر مما هي عملّية.
الرقائـــق  بـــزرع  هوســـا  النـــاس  أكثـــر 
اإللكترونيـــة فـــي العالم الســـويديون، ويرى 
البعـــض أن ســـبب ذلـــك يعـــود إلـــى الحياة 
المترفة في تلك البالد اإلســـكندنافية، فالواقع 
مختلف ومـــن أهم العوامل التي أّدت إلى زرع 
أكثر من 3500 سويدي رقاقة صغيرة في حجم 
حبة األرز تحت الجلـــد، التكنولوجيا التي تم 

اعتمادها هناك منذ ثالث سنوات.

مـــن بيـــن الســـويديين المســـتفيدين من 
الرقاقـــة الذكية أولريكا سيلســـينغ (28 عاما)، 
التـــي كل ما عليها فعله عند الدخول إلى مكان 
عملها هو تقريب يدها إلى صندوق صغير، ثم 

يظهر رمز معين قبل أن ُيفتح لها الباب.
ويتـــم زرع الرقاقـــة مـــن خـــالل حقـــن يد 
الشـــخص، وقالـــت سيلســـينغ إنها شـــعرت 

بلسعة طفيفة أثناء زرع الرقاقة داخل يدها.
وتمكـــن الباحثون فـــي الســـويد من زرع 
رقاقـــة صغيـــرة مثل حبـــة األرز تحـــت الجلد 
لتفتـــح األبواب أو تدفع نقـــدا، يبدو ذلك مثل 
الخيال العلمـــي؛ ”رقاقة تحت الجلد“ مزروعة 

بيـــن أصبعـــي اإلبهـــام والســـبابة تمكنك من 
فتـــح باب المكتب وإنجاز الكثير من األشـــياء 
األخـــرى، حيث يتـــم ربطها باإلنترنت بشـــكل 

مسبق قبل زرعها.
يوســـعوا  أن  الســـويديون  وينـــوي 
اســـتخدامهم لرقاقتهـــم الذكيـــة؛ إذ يرغبـــون 
في مشـــاركة بياناتهم الشخصية من خاللها، 
والتـــي تـــم تســـجيلها بالفعل من قبـــل نظام 

الضمان االجتماعي، وهي متاحة بسهولة.
وتشـــهد زراعة الرقائـــق اإللكترونية تحت 
الجلد انتشـــارا واســـعا في أوروبـــا، فقد زرع 
طبيـــب روســـي الســـنة الماضيـــة 6 رقائـــق 
إلكترونية تحت جلده، من شـــأنها فتح الباب 
فـــي المنزل والمكتب وتخزيـــن كلمات المرور 

ومعلومات بطاقة العمل.
ألكســـندر  الروســـي،  الطبيـــب  ويخطـــط 
فولتشـــيك، لـــزرع رقاقة أخرى لقياس نســـبة 

السكر وأخرى حاملة للشفرات.
وقـــال فولتشـــيك ”لقـــد قمـــت بزراعة أول 
رقاقة، في 8 أغســـطس عام 2014. وقد مكنتني 
مـــن الدخـــول إلـــى أحـــد المراكـــز الرياضية 
بســـيبيريا وكانت تعمـــل كبطاقـــة تحكم، ثم 
ســـجلتها في نظام دخول المؤسســـة الطبية 

التي أعمل فيها“.
ويتضمـــن جســـم الطبيـــب اآلن 6 رقائق، 
بعضها شبيه تماما بمفتاح إلكتروني للدخول 
إلـــى المنـــزل والمكتب. وتعمل بقيـــة الرقائق 
ألغـــراض أخـــرى، فهي قـــادرة علـــى تخزين 
معلومـــات بحجم كيلوبايـــت واحد. وقد خزن 

في إحداها معلومات بطاقة العمل، وفي ُأخرى 
كلمـــات المرور، بينما تعمـــل بعضها على فك 

شفرة جهاز الكمبيوتر.
وقـــال الطبيـــب إن عرض الرقاقـــة أقل من 
مليمتريـــن، وطولهـــا ال يزيد عـــن 12 مليمترا. 
وتتألف من نواة فريـــت (مركب حديدي)، ُتلّف 
داخـــل أنبـــوب مصنوع من الزجـــاج المحايد 
حيويـــا. ويتـــم إدخـــال الرقاقة تحـــت الجلد 
بواســـطة حقنـــة خاصـــة، ويمكـــن إخراجها 

بسهولة إذا اقتضى األمر.
وابتكـــرت شـــركة بلجيكيـــة تقنَيـــًة تتيح 
لبعـــض موظفيهـــا الدخول إلى مقر الشـــركة 
الرئيســـي وأنظمة الكمبيوتر عبر زراعة رقاقة 

إلكترونية تحت جلد إحدى أياديهم.
ن  هـــذه الرقائق تبعث موجـــات راديو ُتخَزّ
فيهـــا كل البيانـــات التي تجعلهـــا تحل محل 
جواز الســـفر وبطاقة الهوية وكل من البطاقة 

البنكية واالئتمانية.
ووافـــق ثمانية موظفين في الشـــركة على 
زرع الرقائق اإللكترونية في أياديهم، لتمنحهم 
القدرة على الدخول إلى مقر الشركة الرئيسي 
وأنظمـــة الكمبيوتر في الشـــركة، دون اللجوء 

إلى شارات الهوية التقليدية.
ووفقا للشركة، فإن اإلنسان قادر على نسخ 
بياناته المحملة على رقاقة إلكترونية وإضافة 
مـــا يرغب فيه إلى محتوى هذه الرقاقة وكأنها 
موقع إلكتروني خاص بـــه يتحكم فيه بحركة 
واحدة من يده. تحـــت جلد ويليامز (33 عامًا) 
ُزِرعـــت رقاقة متناهية الصغـــر؛ هي عبارة عن 

دائـــرة إلكترونيـــة موضوعة داخل كبســـولة 
زجاجية في شـــكل حبة دواء، وهي رقاقة تبدو 
أقرب فـــي وظيفتها إلى بطاقـــة ائتمان تعمل 
باللمـــس، وال يحتاج صاحبها إلـــى أن ُيدخل 

كلمة سر.
ويعمـــل ويليامـــز مهندســـًا للنظـــم فـــي 
شـــركة ”موزيال“ للبرمجيـــات، وهو واحد من 
بين عـــدٍد متزايد ممن يمكـــن أن ُنطلق عليهم 
اســـم ”المتالعبون في صفاتهـــم البيولوجية 
باســـتخدام التكنولوجيا“، وهم من يختارون 
تعزيـــز قدراتهـــم الجســـدية بوســـائل تقنية 
متقدمة. وفي حالتنا هـــذه، اختار ويليامز أن 
يزرع في يده -وبدافع الفضول- رقاقة لتحديد 
الهويـــة باســـتخدام موجات الراديـــو ُتعرف 

علميًا باسم ”آر.أف.آي.دي“.
ولهـــذه البطاقة فوائد جمة بالنســـبة إلى 
ويليامز الذي يعترف بأنه صاحب أسوأ ذاكرة 
في العالـــم؛ فلديـــه اآلن أداة إلكترونية تمكنه 
مـــن فتح األبواب والدخول إلى حاســـبه اآللي 
المشـــفر، دون وجود أدنى احتمال ألن يتركها 
في مكاٍن ما أو ينســـاها في المنزل على سبيل 

المثال.
زرع الرقائـــق اإللكترونية ال يتشـــارك فيه 
الجميـــع، فمنهم مـــن يحذر من خطـــورة زرع 
جسم غريب داخل جســـد اإلنسان. كماحذرت 
المنظمات المعنيـــة بحماية الحريات المدنية 
مـــن أن عمليات الزرع تلك قد ُتســـتغل النتهاك 
الخصوصية بطرق أخرى، إضافة إلى مراقبة 

تحركات من يضعها تحت جلده.

محفظة الجيب في طريقها إلى الزوال

تكنولوجيا

ــــــاة دون تكنولوجيا ضربا  أصبحــــــت الحي
مــــــن المســــــتحيل، بل تطورت وانتشــــــرت 
حتى دخلت أجساد الناس كتلك الشرائح 
ــــــة المتناهية الصغر التي ازداد  اإللكتروني
ــــــال عليها لتعــــــوض البطاقات البنكية  اإلقب
ــــــات العمل وكلمات  واالئتمانية وحفظ بيان
ــــــازل، فبدل حمل  ســــــر فتح المكاتب والمن
ــــــة مــــــن األوراق والبطاقات  محفظــــــة ثقيل
المعرضــــــة إلى الســــــرقة والضياع يمكن 
ــــــن تزرع الرقاقــــــة- أن يفتح  لإلصبع -أي

الباب مباشرة.

كبسولة صغيرة ال تؤلم عندما يتم زرعها

القراصنة يحذرون من خطرهم

تزايد اإلقبال على زرع الرقائق اإللكترونية لحفظ البيانات وكلمات السر

الرقائق تبعث موجات راديو تخزن 
فيها البيانات التي تجعلها تحل 

محل بطاقة الهوية والبطاقة 
البنكية واالئتمانية
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أخبار التكنولوجيا 

} غوغـــل تعلن عن توســـيع باقة خدمات 
تطبيـــق غوغـــل فوتوز من خـــالل إضافة 

خدمة طباعة ألبوم الصور.
وتعتمد الخدمة الجديدة على فهرسة 
البحث بدال من المســـتخدم، فبعد تحديد 
الصـــور يتم فرزها تلقائيـــا ووضعها في 
صفحات األلبوم، ويمكن للمســـتخدم بعد 
ذلـــك أن يعيـــد ترتيـــب الصـــور وإضافة 
تعليقات أســـفل الصور، كما توفر الخدمة 
اقتراحات أللبومـــات الصور تلقائيا، مثل 

ألبومات صور العطالت.

} أطلقت شـــركة مايكروسوفت التطبيق 
”يور فون“، الذي يعمل على تسهيل تبادل 
البيانـــات بيـــن كمبيوترات وينـــدوز 10 

وهواتف أندرويد.
وأوضحت الشركة األميركية أن عملية 
تبـــادل البيانات تتطلـــب كمبيوترا يعمل 
بنظـــام وينـــدوز 10 مع تثبيـــت التحديث 
الحالي وهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد 
7 علـــى األقل.ويتوفر التطبيـــق المجاني 

للتنزيل في متجر مايكروسوفت.

} طور باحثون بريطانيون جهازًا جديدًا 
يعتمـــد على الـــذكاء االصطناعـــي، قادرا 
علـــى تشـــخيص عـــدد كبير مـــن أمراض 
مماثـــل  بشـــكل  العيـــن،  واضطرابـــات 

لتشخيص الخبراء.
النظام الجديد الذي طورته شركة ديب 
ماينـــد للذكاء االصطناعـــي، بالتعاون مع 
مستشـــفى مورفيلدز، وجامعة لندن، قادر 
على تشـــخيص أكثر من 50 مرضًا يصيب 
العيـــن بدقة كبيرة تصل إلـــى 94 بالمئة، 

ووصف العالج المناسب له. 

} تعمل سامســـونغ علـــى تطوير هاتفها 
أس.10“  ”غاالكســـي  اجلديـــد  الرئيســـي 
واالبتـــكارات  امليـــزات  مـــن  مبجموعـــة 
التكنولوجية اجلديدة باملقارنة مع هاتف 

”غاالكسي 9“.
ورغم أن 2019 سيكون العام الذي تبدأ 
فيه مرحلة االســـتخدام التجاري لشبكات 
اجليل اخلامس ”جي.5“ حول العالم، فإن 
”غاالكســـي أس.10“ لن يكـــون أول أجهزة 

الشركة التي تدعم هذا املعيار اجلديد.

غوغل فوتوز يوفر 
طباعة ألبومات الصور

مايكروسوفت تطلق 
التطبيق {يور فون}

جهاز يشخص أمراض 
العين المختلفة

هاتف قابل للطي.. 
جديد سامسونغ

الهاكرز يتسللون إلى األقمار االصطناعية والطائرات



} القاهرة – يوصي المختصون في الصحة 
واللياقة البدنية بالمزيد من االهتمام بلياقة 
الجســـم وباالنتظـــام في ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة خصوصا بعد ســـن األربعين لما 
لذلك من فوائد كثيرة تســـاعد الشخص على 
الحفاظ على صحته والمرونة التي يحتاجها 

يوميا ومد الجسم بالطاقة.
يقـــول خبير التغذيـــة واللياقـــة البدنية 
فخري إسماعيل إن ”هناك برنامجا رياضيا 
خاصـــا لمرحلة مـــا بعد األربعيـــن يتضمن 
تنويـــع التدريبات الرياضيـــة وعدم االكتفاء 
بنمط محّدد من التمرينـــات، ويفّضل المزج 
بين المشـــي والســـباحة وركوب الدراجات 

لكونها تمرينات هوائية.
وتؤّكد الدراســـات الحديثة أن ممارســـة 
التمرينات الهوائية لمدة 30 دقيقة، مقّســـمة 
علـــى ثـــالث مراحل تبلـــغ مـــّدة كل منها 10 
دقائق موّزعة علـــى اليوم تعادل في فائدتها 

30 دقيقة من التمرين المستمر.
ويوصـــي خبـــراء اللياقة بتغييـــر تتابع 
التمرينـــات كل فترة، مع تعديـــل عدد تكرار 
الحـــركات فـــي كل مجموعـــة، مـــا يجعـــل 
التمريـــن أكثـــر متعـــة وتنّوعـــا، ويؤكدون 
ضرورة االنتظام في ممارســـة الرياضة قدر 
المســـتطاع، مـــن دون الحاجـــة إلـــى تنفيذ 
نمط معّين مـــن التدريبات يوميـــا، ويفّضل 
أن يشـــتمل البرنامـــج الرياضـــي على عدد 
مـــن التمرينـــات الهوائيـــة تتّم ممارســـتها 
بمعّدل ثالثة أّيام في األسبوع باإلضافة إلى 

تمرينـــات التحّمـــل كرفع األثقـــال مّرتين في 
األسبوع.

البـــدء  أن  الرياضـــة  مدربـــو  ويوضـــح 
بتمرينات المرونة واإلحماء واإلطالة إلزامي 
لتهيئة العضالت، خصوصا مع تقّدم الســـّن 
وذلك لدور هذه التمرينات الهام في تنشـــيط 
الـــدورة الدموية وزيـــادة دفع الـــدم المحّمل 
باألكســـيجين إلـــى المخ، عالوة علـــى تقليل 
اإلصابـــات الناتجة عن عـــدم توازن الحركات 

الرياضيـــة كالشـــّد العضلـــي وألـــم الظهـــر 
وخشـــونة فقـــرات الرقبـــة، وال يجـــب تناول 
الطعام قبل أو بعد التمرين مباشرة، إذ ينجر 
عنـــه ثقل في الجســـم وخمـــول نتيجة لتدّفق 
الدم إلـــى المعدة للقيـــام بامتصاص وهضم 

الغذاء.
ويرى الخبراء أنه من األفضل للشـــخص 
الـــذي تجاوز عتبـــة األربعين عامـــا أن يقوم 
بفحوصـــات طبية شـــاملة قبـــل اختيار نوع 

التدريبـــات الرياضية التي تناســـب جســـمه 
وحالته الصحية، كما يؤكدون أنه من األفضل 
أن تكون هذه التدريبـــات جامعة بين الفائدة 
الصحية للجسم وبين فوائد الراحة النفسية 

والحد من التوتر العصبي.
ويقول المـــدرب الرياضي محمود حمدي 
أن ”الجمبـــاز نواة كل أنواع الرياضات التي 
تســـاعد على اكتســـاب اللياقـــة، لذلك ينصح 
المتدربـــون الذيـــن تجـــاوزوا األربعين عاما 
بممارســـته ألنه يمكن الشـــخص مـــن تجديد 
ودعم طاقته ونشاطه عبر الحصول على كمية 
كبيرة من الطاقة التي تنبعث من مركز الجسم 

أي من البطن والخصر وأسفل الظهر“. 
ويضيف حمـــدي ”يســـاعد الجمباز على 
دعم ثبات وتوازن الجســـم مـــن خالل تقوية 
المجموعات العضلية الرئيســـية في الجسم، 
كمـــا يســـهل الحفاظ علـــى قـــدرة العضالت 
علـــى االنقباض، وألن الجمبـــاز لعبة صاالت 
غير مكشـــوفة ومغلقة، فإن برنامجا منتظما 
من التدريب عليه، ســـوف يساعد على تقوية 
وتهذيـــب عضـــالت الجســـم، ولكـــن قليال ما 

يتسبب في إزالة الدهون الزائدة منه“.
ويؤكـــد خبيـــر اللياقـــة البدنيـــة ومدير 
أحد المراكـــز الرياضيـــة عبدالعظيم نجاتي 
أن اللياقـــة البدنيـــة بعـــد األربعيـــن ال بد أن 
تبـــدأ بعمليـــة إنقـــاص الـــوزن واالهتمـــام 
بتناول األطعمة الصحيـــة التي تحتوى على 
فيتامينات مفيدة للجســـم ومقوية للعضالت. 
وأن يتـــم االبتعاد عن الدهـــون تماما، وبذلك 

يمكـــن للفـــرد أن يبدأ فـــي اســـتعادة لياقته 
البدنية بعد األربعين.

ويوضـــح نجاتـــي أنـــه مـــن الضـــروري 
والسلوكيات الغذائية  العادات  االبتعاد على 
الخاطئة والســـيئة ألن ذلك يجنب الشـــخص 
اإلصابة باألمراض الناتجة عن الســـمنة مثل 

السكري وارتفاع ضغط الدم. 

يوصي خبراء الصحة والتغذية بالسعي 
لتحقيق التوازن الدائم بين ما يدخل للجسم 

من غذاء وبين ما يستخدمه من طاقة.
ويحتاج اإلنســـان في ســـن األربعين فما 
فـــوق إلى برامج خاّصـــة تزيد من قدرته على 
التحّمل بالصورة التي تمّكنه من أداء األنشطة 
اليومية بكفاءة ودون إرهاق، وللحصول على 
القّوة العضلية المناسبة لتلك المرحلة، يجب 
أن تحصل خاليا العضالت على األوكسيجين 
الكافي عن طريق مجرى الدم، ما يبرز أهمية 
ممارســـة األنشـــطة الرياضية الهوائية مثل 
المشي والجري والســـباحة وركوب الدراجة 

الهوائية.

} برليــن – تحظى أســـطوانة الفـــوم بإقبال 
كبيـــر من الرياضييـــن بســـبب تأثيراتها في 
الحصول على االســـترخاء والتمتع بالصحة، 
إال أن الطب الرياضي ال يزال يجد صعوبة في 
التأكد من مدى فعالية هذه األداة، التي تعرف 
أيضا باســـم بالك رول، والتي يتم استعمالها 
في التمارين الرياضية واإلجراءات العالجية؛ 
حيـــث لم تتـــم دراســـة نتائجها علـــى المدى 

الطويل بالشكل الكافي.
ولتوضيـــح كيفية اســـتعمال أســـطوانة 
الفوم يجلـــس باول راينبـــورن على حصيرة 
التمرين مع مّد ســـاقه اليســـرى، وتحت ربلة 
الســـاق توجد أســـطوانة من الفـــوم الصلب 
باللـــون األســـود، ولذلك فإنها تعـــرف أيضا 

”باألسطوانة السوداء“.
ويرتكـــز أخصائي العـــالج الطبيعي، من 
مركـــز التدريب األولمبي بمدينة شـــتوتغارت 
األلمانيـــة، على كلتـــا يديه، ويرفـــع مؤخرته 
ويدفع أســـفل الســـاق إلـــى األمـــام والخلف 
ببطء، بحيث يتم تدليك ربلة الســـاق بواسطة 

أسطوانة الفوم.

تعتبر أسطوانة الفوم أداة تمرين رياضي 
ســـهلة االســـتعمال إذ يكفـــي البـــدء بمراقبة 
مـــدرب مختص يعلم الراغب في اســـتعمالها 
كيفيـــة وضعها وتحريك الجســـم فوقها لتتم 
إعـــادة ذلـــك بشـــكل صحيـــح ومن ثـــم يمكن 
للشـــخص اســـتعمالها بمفرده وفي بيته من 
خـــالل التركيز على اعتماد األســـطوانة على 
العضالت التي تزعجـــه أو تؤلمه ليعمل على 
تدليكها بها ويخلصهـــا من التوتر واأللم في 

وقت وجيز.
الرياضـــة  فـــي  المختصـــون  وينصـــح 
األشـــخاص الذين يعانون من آالم ومشـــاكل 
في الحركة سواء بعد القيام بتمارين رياضية 
متعبة أو بســـبب ارتفاع الـــوزن والتقدم في 

السن باللجوء إلى تمارين أسطوانة الفوم 
التـــي قد تســـاعدهم فـــي الحصول على 

الراحة والتخلص من ألم العضالت.
ويؤكـــد المختصون في العالج 

البالك  تمارين  بـــأن  الفيزيائي 
رول تحســـن مـــن مرونة 

العضـــالت 

وتجعلهـــا أكثـــر نشـــاطا وقابليـــة للحركـــة 
األلـــم  لتخفيـــف  تســـتخدم  كمـــا  بســـهولة، 
الموضعي في العضالت ويسهل استخدامها 
فـــي جل مناطـــق الجســـم مثل باطـــن الرجل 
وباطـــن الركبة وأســـفل الظهـــر وعندما يتم 
تمريـــر العضالت عليها فإنهـــا تضغط عليها 
بطريقة لطيفة وبنســـق متواصل لمدة زمنية 
قصيرة إلى أن تنشـــط الحركـــة الدموية فيها 
وتتخلص تدريجيا من الشعور باالنكماش أو 

األلم.

التخلص من اإلجهاد والتوتر

تبدو نتائج التمارين المشـــروحة من قبل 
راينبـــورن وغيره بواســـطة أســـطوانة الفوم 
واعـــدة؛ حيـــث إنها تعمل علـــى التخلص من 
اإلجهـــاد والتوتر وتحســـن من القـــدرة على 

التناسق بدرجة كبيرة. 
ويمكن أداء التمارين بواســـطة أسطوانة 
الفـــوم بأجـــزاء الجســـم المختلفة بـــدءا من 
القدمين إلى الرأس، غير أن راينبورن ينصح 
بعدم اســـتعمال أســـطوانة الفـــوم في منطقة 
البطن، حتى ال تضغط على األعضاء الداخلية 

في الجسم.
وتجدر اإلشارة إلى أن اللفافات هي عبارة 
عن األنســـجة الضامة الليفية، والتي تنتشـــر 
في الجســـم بأكملـــه مثل الشـــبكة، وال تحيط 
األنسجة بجميع العضالت فقط، ولكنها تشمل 
أيضـــا األعضاء والمفاصـــل، ولكي تظل هذه 
األليـــاف بصحة جيدة، فإنه يجب تنشـــيطها 
وتحفيزهـــا، ولذلـــك عـــادة ما يتم اســـتعمال 
أســـطوانة الفـــوم فـــي تماريـــن االســـترخاء 
واالستشفاء بعد التمارين الرياضية. وينصح 
راينبورن باستعمال أسطوانة الفوم مرتين أو 

ثالثا أسبوعيا لمدة خمس دقائق.

تنشيط الدورة الدموية

مـــن جانبه، أرجـــع كاي بارترو، أخصائي 
العـــالج الطبيعي األلمانـــي، تأثير 
الصحية  والفوائد  االسترخاء 
لعدة  الفـــوم  ألســـطوانة 
أسباب؛ حيث إن 
الضغـــط على 
األنســـجة يعمل 

على تنشيط الدورة الدموية، كما أن أسطوانة 
الفوم تســـاعد على تحريـــك الطبقات الفردية 
باألنســـجة الضامـــة مـــع بعضهـــا البعض، 

وبالتالي يتم التخفيف من االلتصاق.
وتتوفر أسطوانة الفوم بدرجات متفاوتة 
من الصالبة، وأوضح راينبورن قائال ”يحتاج 
المـــرء إلى درجة واحدة من الصالبة، ويمكنه 
تغيير الضغط بنفسه“. وأشار بارترو إلى أن 
األســـطوانات المموجة أو المخددة ال تساعد 
على االســـترخاء أو التجديد، بل على العكس 

من ذلك فإنها تؤدي إلى اهتزاز األنسجة. 
وعادة ما يتم اســـتعمال أســـطوانة الفوم 
قبل المنافســـات الرياضية لتحفيز األنســـجة 
الضامـــة، وإلى جانـــب التدريب بأســـطوانة 
الفوم يمكن اســـتعمال األسطوانة الكبيرة أو 
الصغيرة مـــن أجل تدليك األجـــزاء الصغيرة 

للجسم مثل الذراعين والرقبة.
وبـــدوره يرى البروفيســـور فيلهلم بلوخ، 
من الجامعـــة الرياضية األلمانيـــة في كولن، 
تأثيـــرات إيجابيـــة ألســـطوانة الفـــوم، ومع 
ذلـــك فإن هذه التأثيرات تـــدوم لفترة قصيرة؛ 

حيث أوضح مدير معهد 

أبحـــاث القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة والطب 
الرياضـــي، أن أســـطوانة الفوم تســـاعد على 
زيادة الرشاقة والحيوية لمدة 10 أو 15 دقيقة.

التخفيف من اآلالم

على الجانـــب اآلخر يمكـــن التخفيف من 
اآلالم بواســـطة أســـطوانة الفوم أيضا، وذلك 
عندمـــا يتم الضغط بواســـطتها على مواضع 
اآلالم، وأضـــاف بلوخ قائـــال ”يعمل الضغط 
علـــى تحفيـــز مســـتقبالت اآلالم والحـــد من 
فعاليتهـــا“، ومـــع ذلك فإنه لفـــت األنظار إلى 
أن األدلـــة العملية لتأثيرات أســـطوانة الفوم 
”ســـيئة للغاية“؛ نظرا ألن تغييرات األنسجة 
الضامة بواسطة أسطوانة الفوم ال تزال غير 
معروفة إلى درجة يمكن تشبيهها ”بالصندوق 

األسود“.
وينصح جميـــع الخبـــراء بالتدريب على 
استعمال أسطوانة الفوم في البداية بحضور 
وتوجيه متخصصين، ومن األمور المهمة أن 
يتحرك الجســـم على البكرة دائما، فإذا رغب 
المرء في تدليك الفخذ، فيتعين عليها التحرك 
في اتجاه الجذع، ويرجع سبب ذلك إلى أن 
الصمامـــات الوريدية، التـــي تنظم عملية 
تدفق الـــدم، تنفتح في اتجـــاه األرداف، 

وليس في اتجاه أسفل الساق.
وحـــذر بلـــوخ ”إذا تحـــرك المرء في 
اتجاه أســـفل الســـاق مع ممارسة الضغط، 
فإن الصمامات الوريدية سوف تتلف على مر 
الســـنين، ألن عملية التدليك تمت في االتجاه 

الخاطئ“، وهو ما قد يؤدي إلى قصور وريدي 
واإلصابة بدوالي األوردة مثال.

وأكد بلوخ أن تأثير االســـترخاء هو ما تم 
إثباتـــه عمليا؛ حيث يتم تحفيز مستشـــعرات 
التوتر في العضالت، بحيث تعطي اســـتجابة 
للحبل الشـــوكي، وهو ما يؤدي إلى الشـــعور 

باالسترخاء واالرتياح.
وينصح خبراء التمارين الرياضية بالمرور 
ببعض التوجيهات األساســـية للحصول على 
النتائج المرجوة، وأولها التركيز على اتخاذ 
وضع الجسم الصحيح عند وضع األسطوانة 
فـــي احتكاك مـــع العضالت ثم عدم اإلســـراع 
أثناء القيـــام بالتمرين والتركيـــز على القيام 
بحركات تدحرج بطيئة ولطيفة إلى أن تتعود 

العضالت على الضغط وتتكيف معه.
وهناك توصيات بعدم اإلطالة في التمرين 
ويحدد المدربـــون المختصون مـــدة تتراوح 
بين ثالثيـــن ثانية ودقيقتين لـــكل عضلة إلى 
أن يشعر المتدرب باالسترخاء وزوال التوتر. 
ويؤكد هؤالء على أن تجاوز الوقت المحدد أو 
اإلسراع في حركات الجسم قد تشعر المتدرب 

باالنزعاج وتتسبب له في مشكالت.
استشـــارة  المتدربيـــن  علـــى  ويجـــب 
المختصيـــن فـــي تماريـــن أســـطوانة الفوم 
لمعرفة إن كانت تتـــالءم مع حالتهم الصحية 
خصوصـــا إذا كانـــوا من األشـــخاص الذين 
يعانون من مشـــاكل حركية أو فـــي المفاصل 
وهو ما يجعل وجود مدرب مختص أو معالج 
فيزيائي مصاحب لهـــم ضروريا إذا اختاروا 

تدريبات أسطوانة الفوم.

تمارين أسطوانة الفوم تدلك العضالت لتحريرها من األلم والتوتر

المحافظة على لياقة الجسم بعد األربعين تشترط االستمرارية في التدريبات

لياقة

تمارين أســــــطوانة الفوم أو بالك رول تتيح لمســــــتعمليها فرصة تحسين مرونتهم البدنية 
إلى جانب القيام بتدليك عضالت الجسم، األمر الذي يخلق شعورا باالسترخاء. وينصح 
ــــــد من الخبراء في الرياضــــــة والصحة والمختصون في اللياقــــــة البدنية باعتمادها  العدي
كوسيلة لتحسين لياقة الجسم وقدرته على تحقيق التوازن، إذ تسّهل القيام بتدليك فردي 
ــــــاء أن مفعول الضغط عليها  لجل أعضاء وعضالت الجســــــم عدا البطن حيث يؤكد األطب
بواسطة أسطوانة الفوم قد يكون سلبيا، خصوصا وأن الدراسات الدقيقة لتأثيراتها على 

المدى الطويل ال تزال منقوصة.

سهولة استعمال أسطوانة الفوم تغري الراغبين في الحفاظ على مرونتهم باعتمادها

ضغط األسطوانة على األنسجة 
يعمل على تنشيط الدورة الدموية، 

ويساعد على تحريك الطبقات 
الفردية باألنسجة الضامة مع 

بعضها البعض

اللياقة البدنية بعد األربعني ال 
بد أن تبدأ بعملية إنقاص الوزن 

واالهتمام بتناول األطعمة الصحية 
التي تحتوى على فيتامينات مفيدة 

للجسم ومقوية للعضالت

أجسام في حاجة ماسة للرياضة

شعور بالراحة يتسرب مع دحرجة األسطوانة

األحد 18112018/08/19

الرياضـــة  فـــي  المختصـــون  صـــح 
الذين يعانون من آالم ومشـــاكل  ص
كة سواء بعد القيام بتمارين رياضية 
 بســـبب ارتفاع الـــوزن والتقدم في 

لجوء إلى تمارين أسطوانة الفوم 
تســـاعدهم فـــي الحصول على 

التخلص من ألم العضالت.
ــد المختصون في العالج 

البالك  تمارين  بـــأن  ي
ســـن مـــن مرونة 

ت

ي ي ج
الصحية والفوائد  االسترخاء 
لعدة الفـــوم  ألســـطوانة 
أسباب؛ حيث إن
الضغـــط على
األنســـجة يعمل

ي
تأثيـــرات إيجابيـــة ألســـطوانة الفـــوم، ومع
ذلـــك فإن هذه التأثيرات تـــدوم لفترة قصيرة؛

حيث أوضح مدير معهد

وتوجيه متخصصين،
يتحرك الجســـم على 
المرء في تدليك الفخذ
في اتجاه الجذع، وي
الصمامـــات الوري
تدفق الـــدم، تنفت
وليس في اتجاه 
وحـــذر بلـــوخ
اتجاه أســـفل الســـا
فإن الصمامات الوريد
الســـنين، ألن عملية ال



} القاهــرة – تعتبر البطالـــة واحلصول على 
وظيفة األزمة الرئيســـية لدى الشـــباب العرب 
خاصة في بداية حياتهم العملية بعد االنتهاء 
من الدراسة وانعدام اخلبرة في سوق العمل، 
وهذا ما يجعل الرغبة املتزايدة لدى الشـــباب 
في تغيير مهنتهم أمرا مستغربا ومستهجنا، 
لكنه أمـــر واقع ال يندرج ضمـــن الرغبة وحب 

التغيير، بل له مسببات أكثر إحلاحا.
كشفت منظمة مؤشر العمل املصرية أن من 
بني كل ١٠ شباب يوجد ٤ أشخاص لديهم رغبة 
حقيقيـــة في تغيير الوظيفـــة أو العمل. وبدت 
األســـباب مجهولة والتســـاؤالت مطروحة، ما 
الذي يجبر شـــخص على تغييـــر منط حياته 
ووظيفته التـــي حصل منها على خبرة جيدة، 
ويتخذ قـــرار املخاطرة باختيـــار مجال جديد 

يبدأ فيه من الصفر؟

تقول كيري توينـــج، وهي واحدة من أبرز 
مدربـــي العمل والتنمية البشـــرية في العالم، 
إن أصعـــب القرارات تغيير الشـــركة، واألكثر 
صعوبـــة تغيير مجـــال العمـــل بالكامل. فكل 
إنسان اعتاد نفسيا على خلق دائرة من الثقة 
واالرتيـــاح، تنبـــع من روتني حياتـــه اليومي، 
بينها العمل الذي يذهـــب إليه، ويعلم خباياه 
وطـــرق تأديته، واتخاذ قرار التغيير الشـــامل 
يعنـــي بـــكل تأكيـــد أن هنـــاك ثـــورة داخلية 
وأحداثا دفينة عمالقة أجبرت الشـــخص على 

اتخاذ قرار صعب كهذا.

وظيفة مربحة

 تعلـــن شـــركة اســـتثمارية عمالقـــة عـــن 
حاجتها إلى مندوبي مبيعات للعمل في مجال 
بيع العقارات. يتجمع العشـــرات من الشباب 
القادمـــني من أماكن مختلفـــة لقنص الوظيفة 
املربحة بســـبب ارتباطها بعمولـــة من العقار 
املباع. وتصـــاب موظفة املوارد البشـــرية في 
الشركة بالدهشة عندما جتد أن عدد املتقدمني 
نحو ١٥٠ شـــخصا، لكن عـــدد احلاصلني على 
بكالوريوس التجارة واملتخصصني في مجال 

التسويق لم يتجاوز سبعة أشخاص.
حتمل الســـيرة الذاتية لكل متقدم سنوات 
مـــن العمـــل فـــي شـــركات للتعديـــن ومكاتب 
محاماة وقنوات تلفزيونية وصحافة ومدارس 
وغيرهـــا من املجاالت البعيدة عـــن العقارات.
وبات املشـــهد املتكرر مع كل وظيفة مطروحة 

ظاهرة فعلية في مصر؛ الكل يبحث عن تغيير 
املجال الوظيفي الذي اختاره، واجلميع يبحث 

عن انتقال سريع وحاسم إلى طبقة أخرى.
تتســـق كلمـــات توينج مع غضـــب ضياء 
الديـــن محمـــود، الصحافي الشـــاب الذي ظل 
نحـــو عشـــرة أعـــوام ينتقل مـــن صحيفة إلى 
أخـــرى بحثا عـــن وظيفة محـــرر مبرتب مجز 

يغنيه عن االستدانة ويوفر له حياة كرمية.
كان حلم الصحافي الشاب حتقيق طموحه 
ليصبـــح من أبـــرز الكُتـــاب وصاحـــب عمود 
صحافـــي مرموق، لكن كل شـــيء ســـار عكس 
رغبة ضياء وأحالمه. فبعد أن اشـــتعلت ثورة 
٢٥ ينايـــر ٢٠١١ فـــي مصر، وتبعتهـــا موجات 
طاحنة مـــن التغيير السياســـي واالقتصادي 
واالجتماعي عصفت بأغلب الوظائف، خاصة 
املرتبطـــة مبجـــال اإلعالم، وجد ضياء نفســـه 
أمـــام املزيد مـــن املصاعب وســـط رغبة أرباب 
العمـــل في خفـــض املرتبات واالســـتغناء عن 
عدد كبيـــر من املوظفـــني، بينهـــم صحافيون 

شباب.
أحس ضياء باخلوف، شـــأنه في ذلك شأن 
غيره من الصحافيني الذين تنقلوا بني وسائل 
إعـــالم مختلفـــة بحثا عـــن فرصة توفـــر لهم 
حدا أدنى من ســـبل احليـــاة الكرمية. بحثوا 
عن وظائـــف للعمل على مدار اليـــوم كله. لكن 
مصارعـــة الزمن تنتهـــي أحيانا باخلســـارة، 
االقتصاديـــة أكثر صعوبة  وأضحت الظروف 
مع حترير ســـعر صرف العملة في مصر ورفع 
الدعم عـــن غالبية الســـلع األساســـية، ليبدو 
ضياء مرغما على تعديـــل وظيفته في احلال، 
وتـــرك الصحافـــة التـــي كان يحلـــم بهـــا منذ 

صغره.
اختـــار الشـــاب احلائـــر وظيفـــة طبـــاخ، 
يصنـــع وجبات ســـاخنة وســـريعة، لكنه أراد 
استغالل عالقته الطويلة بزمالئه الصحافيني 
ليقرر اســـتغالل معاناة املوظفـــني مع عملهم 
لســـاعات طويلة دون قدرة على توفير وجبات

بأســـعار مقبولة، ويكون هـــو املتعهد بإمداد 
الكثيرين باألطعمة الشـــهية نظير مقابل مادي 

مناسب.
املشـــاكل  إن  لـ“العـــرب“  ضيـــاء  يقـــول 
االقتصادية املتالحقة وارتفاع األســـعار مثال 
أزمة طاحنة جلميع املوظفـــني الذين اعتمدوا 
على مرتباتهم الشهرية احملدودة، ومع تدهور 
ظروف املعيشـــة لـــم يعد العمل فـــي الصباح 
واملســـاء كافيا، وأصبح ترك العمل في مجال 
الصحافـــة واإلعالم عموما احلـــل األمثل، في 
محاولة أخيرة للبحث عن طرق أفضل للحياة.
أكـــد أنه اختار وظيفـــة الطهي ألنها كانت 
إحـــدى هواياته منذ الصغر، كمـــا أنه يتقنها 
ودائما ما يشيد اجلميع بجودة مذاقها، وقرر 
توفيـــر وجبات غـــداء للموظفني بعـــد أن كان 
واحدا منهم، وعانى من سوء التغذية وتناول 
الوجبات غير الصحية أثناء العمل، لذلك رغب 
في تقدمي وجبات تشبه ما يتم طهيه في املنزل 
لتعويض املوظفني عن فترات غيابهم الطويلة 

عن بيوتهم.

ال تختلف أزمة ضياء عن مهندس البترول 
أحمـــد كـــرمي، الذي ظـــل ٧ ســـنوات يعمل في 
إحدى شركات التعدين حتى قررت إثر تدهور 
الوضـــع السياســـي واألمني فـــي مصر إنهاء 

عملها وتسريح أغلب املوظفني فيها.

مخاطرة ليست سهلة

ارتفعـــت نســـبة البطالة بشـــكل كبير بني 
املهندســـني بعدمـــا ازداد عـــدد خريجي كلية 
الهندســـة وانخفضـــت الوظائـــف املناســـبة، 
فاختل ميزان العمـــل واإلنتاج. وأصبح أحمد 
مجبرا على تغيير مجال عمله بسرعة، فاختار 
مجال السياحة، وقرر استثمار بعض مدخراته 
في شـــراء ”مركب“ أو قارب خشـــبي شـــراعي 
لتقـــدمي رحالت في نهر النيل للســـائحني، مع 

وجبات ومشروبات تناسب كل رحلة.
أوضح الشـــاب أحمد كـــرمي لـ“العرب“ أنه 
اآلن يشـــعر بالرضا عـــن القرار الـــذي اتخذه 
العام املاضـــي بتغيير مجـــرى حياته وعمله، 
واختيـــار مجـــال جديد مثل الســـياحة لتكون 
نقطة بداية، قائال ”قرار تغيير املجال بالكامل 
ليس ســـهال، ألســـباب عديدة منهـــا املخاطرة 
بخسارة كل شيء، والفشل في املجال اجلديد، 
فضـــال عن القلـــق والتـــردد الدائمـــني، فقرار 
تغيير مجال العمـــل واالبتعاد عن التخصص 

الدراسي يحتاج إلى شجاعة نادرة“.
يـــرى كرمي أيضـــا أنها مجازفة تســـتحق 
القيـــام بها، ألنه أعاد ترتيـــب حياته، وتغيير 
منط تفكيره، كما أن مشروعه اخلاص انتشله 
من الشـــعور بالفشـــل واإلحبـــاط وجعله أكثر 
طموحـــا بعد أن أضحى لديه مشـــروع خاص 

يحلـــم بتطويـــره“. ويتفـــق أغلـــب الشـــباب 
الباحثـــني عن وظائف خارج مجال الدراســـة، 
على أن البطالة من األســـباب الرئيســـية التي 
جتعل الشـــخص يرغب في التغيير، ومساوئ 
عـــدم توافر فرص عمـــل في مجـــاالت بعينها 
أجبرت شـــبابا كثيرين على القفز إلى مجاالت 

أخرى لتوفير ربح مادي يومي أو شهري.
نعم هناك حاجة تدعو الشـــباب إلى تغيير 
مجـــال العمل، رغبًة في اكتشـــاف مهن أخرى، 
أو محاولـــًة لتحقيق طموح في مجال آخر كان 
البعـــض منهم يريـــدون امتهانه، لكـــّن ظروفا 
أســـرية حالت دون حتقيق هذه الرغبة. فلدى 
الكثيـــر من األســـر املصرية حـــرص بالغ على 
اختيـــار مجال العمـــل ألبنائها، مـــا يجعلهم 
يذهبـــون بعيـــدا عنـــه عندمـــا تتـــاح الفرص 

لالنطالق والتخلص من وصاية األسرة.
وقد يكون تغيير املجال معاكسا لطموحات 
الكثيـــر من الشـــباب في حتقيـــق أحالمهم أو 
تأديـــة عمـــل يريدونـــه، لكن يـــرى البعض أن 
النجـــاح في مجال آخر بعد اإلحباط والفشـــل 
في العمل األول يخفف وطأة تخلي الشـــخص 
عـــن وظيفة أحبها، وتضفي شـــعورا بالنجاح 

بعد أن اجتاز اختبارا صعبا ومعقدا.
فمثـــال جاء اختيار ضياء وأحمد نابعا من 
اجتاه عام للشباب نحو ترك وظائفهم بحثا عن 
جناح آخر ســـريع عن طريق إقامة مشروعات 
جتارية صغيرة. إال أن أغلب الشباب ال يجدون 
مـــن يوجههم صوب مشـــروعات تعود بالنفع 
على املجتمـــع واألفراد،  فيلجـــأ بعضهم إلى 
املشـــروعات اخلدمية البســـيطة، مثل املطاعم 
واملقاهـــي والنقل، وهي أقصر الطرق لتحقيق 

ربح سريع.
يدرك هؤالء الشـــباب أن إقامة مشروع في 
مجتمـــع اســـتهالكي قليل اإلنتاج باألســـاس 
يحتاج إلى تقدمي مادة مســـتهلكة ومضمونة 
كاملأكل واملشـــرب، لكنها ال تعبر عن جناح عام 

للمجتمع أو الدولة.

مدير نفسي

متثل حالة دينا شـــوقي، طبيبة األســـنان، 
امتدادا لرغبات الشـــباب في تعديل وظائفهم 
غير املجدية؛ حيـــث تخلت عن مجالها الطبي، 
عندما فشلت في احلصول على وظيفة مبرتب 
مناســـب في مجتمع شـــب على احملســـوبية. 
وتوجهت الشـــابة إلـــى مجال آخـــر، وعملت 
في مدرســـة ثانويـــة، واختارت مـــادة العلوم 

لتدريسها، بحكم تخصصها العلمي السابق.
ورغـــم أنهـــا بـــدأت كمعلمـــة في مدرســـة 
خاصة، غير أنها ســـرعان ما اتخذت قرار ترك 
املدرســـة والتفرغ لتعليم الطلبـــة عبر دروس 
خصوصية فـــي منزلها. تختلف رؤية دينا عن 
بقيـــة من اختاروا تغيير مجـــال عملهم؛ تتفق 
معهم في صعوبة مواكبة األوضاع والظروف 
االقتصادية الصعبـــة، لكنها اختارت الوظيفة 
اجلديدة لهـــدف أكبر وهو العمـــل بحرية بال 
مدير أو صاحب عمل، وهذه املســـألة تتناسب 
مع روح التمرد التي تســـيطر على قطاع كبير 

من الشباب.
قائلة ”أن تكون  وتوضح شوقي لـ“العرب“ 
مدير نفســـك فذلـــك من أجمل فضائـــل العمل، 
فاحلريـــة دون رقيب أو شـــخص يفرض عليك 

ضغوطا يومية مثل مديرك أمر يجعل الشخص 
أقل قلقا وأكثر رغبة في العمل واإلنتاج“.

لـــم تنكـــر الشـــابة أنهـــا اختـــارت العمل 
كمدّرسة خصوصية للطلبة ألنها أكثر ربحا من 
العمل في مدرســـة تابعة للحكومة، لكن أيضا 
ترى أنها تضفي شعورا باحلرية والرغبة في 
النجاح وحتقيق امتيازات شـــخصية أكثر من 
العمل داخل مؤسســـة ينســـب فيها اجتهادك 

إلى مديرك ومدراء آخرين.
حتلم شـــوقي بـــأن تفتح مدرســـة خاصة، 
وتقـــدم فيها طرقـــا مختلفة ومبتكرة لشـــرح 
املواد العلمية املعقدة بشـــكل مبســـط ومسل 
للتالميذ، مؤكدة ”ال ميكـــن الندم على اختيار 
طريق جديد بل بالعكـــس أحيانا يكون تغيير 
املســـار تصحيحا خلطأ ســـابق جـــاء نتيجة 
رغبات طفولية وأحالم غيـــر واقعية، املهم أن 

يكون اإلنسان مقتنعا مبا يعمل“.

يقول خبير املوارد البشـــرية ســـيف هاني 
”عنـــد اتخـــاذ أي شـــاب قـــرار تغييـــر املجال 
الوظيفي يجب طرح أسئلة تبدأ بلماذا نعمل؟ 
البعض يرى السبب كامنا في العوامل املادية، 
وآخـــرون يعملـــون مـــن أجل النفـــوذ، وهناك 
مـــن يريد حتقيق النجـــاح والتقـــدم أو تأدية 
رســـالة مـــا، لذلك من املهـــم قبل اتخـــاذ قرار 
تغيير الوظيفة أن يسأل الشخص نفسه، ملاذا 

يستيقظ كل يوم؟“.
ويشير لـ“العرب“ إلى أنه من املهم أن يدرك 
الشاب ما الذي يحتاج إليه بالتحديد، هل هو 
بحاجة إلى وظيفة جديدة أم إلى ترقية أم إلى 
مجال عمـــل جديد. أحياًنا يكون األشـــخاص 
منزعجـــني مـــن رئيســـهم فـــي العمـــل أو من 
زمالئهـــم. وفي تلك احلالة كل ما يحتاج الفرد 
إلـــى فعله هـــو البحث عن عمـــل جديد وليس 

البحث عن مجال جديد.
يرى هاني أنه من الضـــروري عند اإلقدام 
على اختيـــار مجال جديد البحث عن املميزات 
التي ميتلكها الشـــخص املقبـــل على التغيير، 
والتي تضمن له النجاح على حســـاب آخرين 
يتنافسون معه في املجال ذاته، مشيرا إلى أن 
البعض يختار أن يحول مواهبه مثل التمثيل 
والكتابـــة والرســـم أو هوايته مثـــل الرياضة 
والطهـــي والقـــراءة لتكـــون جوهـــر اختيـــار 
عمله اجلديد. تلك هـــي أقصر الطرق للنجاح، 
وتعتمد باألساس على النظرية الشهيرة ”حب 

ما تعمل حتى تعمل ما حتب“.
لم تعـــد عملية تغييـــر ”الكارير“ أو العمل 
نابعة مـــن الرغبة في التمرد على الواقع فقط، 
لكـــن جزءا مهما منها يرجـــع إلى عدم اختيار 
مجال التخصص الســـليم منذ البداية. ورمبا 
يكـــون مـــن الطبيعـــي أن يقـــدم الشـــاب على 
التصرف الـــذي يريده عندما تتـــاح له فرصة 
اتخـــاذ القرار املناســـب، لكن مـــن الضروري 
أيضـــا أال يكون القـــرار نابعا مـــن موضة أو 

هواية التغيير من أجل التغيير.

تغيير الوظيفة ليس ترفا لدى الشباب العربي في ظل تفشي البطالة
اختيار مهنة جديدة قرار صعب لكنه حتمي في ظل تغيرات اقتصادية معقدة

شباب

جملة من التســــــاؤالت حول أســــــباب إقبال الشــــــباب على فكرة تغيير مجال العمل، رغم 
امتداد خبرة البعض إلى ســــــنوات. ورغم بروز األزمة االقتصادية كعامل أساســــــي في 
ازدياد الرغبة في تحســــــين الدخل، فإن األمر ال يخلو من أسباب تتعلق بمحاولة الهروب 

من منظومة الهيكل اإلداري الضاغط.

اتخاذ قرار التغيير الشامل ملجال 
الوظيفة، يعني أن هناك ثورة 
داخلية وأحداثا دفينة أجبرت 

الشخص على اتخاذ القرار

عدم توافر فرص عمل في مجاالت 
بعينها جعل شبابا كثيرين مجبرين 
على القفز إلى مجاالت أخرى لتوفير 

ربح مادي

الوظيفة الحلم آخر اهتمامات الشباب في ظل الوضع االقتصادي الصعب

التحدي يشمل اإلناث والذكور

محمود زكي
كاتب مصري
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مرأة

ق النساء في الفتاوى الدينية
ّ
نظرة شبقية تطو

خطابات رجال الدين المتشددين تحول المرأة العربية إلى لعبة جنسية

} يشهد العالم العربي بين الحين واآلخر صدور 
فتاوى، قــــد يكون الهدف مــــن بعضها التوضيح 
والتبســــيط لقضايــــا اجتماعية ودينيــــة معقدة، 
إال أن البعــــض اآلخــــر منهــــا يغالي فــــي النظرة 
الجنســــية للمرأة، ويحتوي على تحيزات ضدها 
توســــع الهوة بين الجنســــين، وتجعل أي تقارب 
بينهما ثالثه الشــــيطان، بل ومحفوفا بالشــــكوك 
والخوف من الخطيئة الجنسية، وما يشوب ذلك 
من ذنوب وانتهاكات تكون المرأة مسؤولة عنها 

بالدرجة األولى.
وخــــالل الســــنوات األخيرة صــــدرت العديد 
مــــن الفتاوى المثيرة للجدل، ومــــن بين الفتاوى 
التــــي ذاع صيتها العام الماضي ”نكاح الوداع“، 
وهي فتوى أجاز فيها أحد شــــيوخ األزهر بمصر 
نكاح الرجل لزوجته المتوفاة، والشــــيخ نفســــه 
أباح تصوير الرجل نفســــه وهو يمارس العالقة 
الحميمية مع زوجته؛ حتى يشاهداها معا الحقا، 
بهــــدف إثارة الرغبة الجنســــية لديهما، وحتى ال 
يأثــــم من مشــــاهدة امرأة أجنبية فــــي األفالم أو 

الفيديوهات الجنسية.
وأوصى رجل دين مصري أيضا زمالء العمل 
بـ“التراضع“ لتجنب الخلوة المحرمة إســــالميا، 
أي بقــــاء رجــــل وامــــرأة لوحدهما في مــــكان ما، 
وواجهــــت تلك الفتوى جــــدال كبيرا في الصحافة 

المصرية ومختلف الدول العربية.
كمــــا حرم أحد الدعــــاة المصريين المقيم في 
أوروبا، على النســــاء مالمسة أنواع من الخضار 
والفاكهــــة، كالخيار والموز والجزر... بتعلة أنها 
تّتخذ شــــكل العضو الذكري، ومن شــــأن ذلك أن 

ا، أو يوحي لهن بأفكار جنسية. يثيرهّن جنسًيّ
ومن الســــعودية صدرت العديد من الفتاوى، 
ومنها على ســــبيل المثال إجازة إسعاف الرجل 
للمرأة في حال الضرورة ولكن ”ال يمكن للمسعف 

لمسها“.
أما الشــــيخ صالح بن ســــعد اللحيدان رجل 
الدين الســــعودي البارز فقد أفتى بتحريم قيادة 
المــــرأة للســــيارة بدعوى أنها تضــــر بالمبايض 
ومنطقــــة الحــــوض، مــــا قد يــــؤدي إلــــى إصابة 
أطفالهــــا ”بخلل إكلينيكــــي“، إال أن هذه الفتوى 
تحولت إلى موضع تهكم وســــخرية بعد السماح 

للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
واألمثلة كثيــــرة على الفتــــاوى التي صدرت 
في دول عربية وإســــالمية مختلفــــة، وتحوم في 
أغلبها حول أجســــاد النســــاء ودورها في إغواء 
الرجال ودفعهم نحو الفتنة، وســــواء اقتنعن بها 
أم ال، فإنهن يجدن أنفســــهن أحيانا عاجزات عن 

التصدي لسلطة رجال الدين.

فتاوى بدال من القوانين

بالرغــــم من أن معظم هــــذه الفتاوى ال يوجد 
لها امتداد فــــي المصادر الدينيــــة الموثوق بها 
وغيــــر ملزمة قانونيــــا، إال أن الكثير منها تحول 
إلى ممارسات اجتماعية حلت محل القوانين في 
إصدار األحكام المســــبقة على النساء، ما ساهم 
في تكريس الهيمنــــة الذكورية على المجتمعات، 
وجعــــل من الصعب على النســــاء تجاوز الحدود 

التي رسمها رجال الدين لـ“المرأة الصالحة“.

ون، الباحث العراقي في  وشــــدد رشــــيد الخيُّ
راث اإلســــالمي، على أن المرأة تحتل مساحة  التُّ
واســــعة في النصوص الدينية، والكتب المقدسة 

ين. ونصوص رجال الدِّ
ين أو  وقــــال الخيون لـ“العــــرب“ إن ”رجل الدِّ
المتديــــن الحزبي، ال بد أن ُيقيــــد زوجته وأخته 
 ، ســــاء القادر على فرض رأيه عليهنَّ وابنته، والنَّ
ِمن أقارب أو معارف، بلباس وســــلوك يتناسبان 
ينية، لذا تأتــــي المرأة وحجابها  مع شــــروطه الدِّ
وتعاملهــــا مــــع زوجهــــا وإرثهــــا وكل ما يخص 
أوالدهــــا محورا لفتــــاوى الفقهاء، ألن إســــالمية 
ســــاء،  المجتمع أو تدينه يتوقفان على معاملة النِّ
وعلــــى تصــــور أن الديــــن أنصف المــــرأة، وهو 

الوحيد الذي يمنحها إنسانيتها“.
وأضــــاف الخيون ”يبدو أن ثالثة أرباع الفقه 
يدور موضوعهــــا حول المرأة، وطاعتها لزوجها 
وطهارتها وصوتها وجســــدها ونكاحها وإرثها 
والحالل والحــــرام المتعلق بها… فباإلضافة إلى 
ينيــــة والكتب الفقهية، التي ركزت على  الكتب الدِّ
المعامــــالت والعبادات، هناك كتب خاصة حملت 

عنوان (معاملة النساء)“.
وتابــــع ”لو افترضنا أن الفقــــه لم يخض في 
شــــأن المرأة، فأغلب الظن لن يبقــــى للفقهاء أي 
عمل يقومون به، وال يكون هنالك وجود لرسائلهم 
الفقهيــــة، وهــــذا أخطر مــــا يكون على اإلســــالم 
السياســــي والفقهاء، خصوصــــًا إذا تم االعتماد 
خصية، فيكون  على قوانين خاصة باألحوال الشَّ
ســــمية،  الــــزواج والطــــالق عبر المؤسســــات الرَّ
عندهــــا ســــينتهي دور الفقه، وســــتنتهي تبعية 

المجتمع له“.

مشكلة رجال الدين

تكمــــن المشــــكلة الحقيقيــــة إذن فــــي كيفية 
مواجهــــة هذه الفتاوى من أجل الحد من تأثيرها 
على النــــاس، فأي رفض أو تمــــرد على ما يقوله 
رجــــال الديــــن قد يفســــران في بعض األوســــاط 
المحافظــــة على أنهما تعد على الثوابت الدينية، 
وهو ما يلحق بالمعترضين أشد العقوبات التي 
تصــــل أحيانا إلــــى حد اإلعــــدام، وبالتالي يكون 
من الصعب على المرأة أيضا تخطيها، فتســــتمر 
مثــــل هذه الفتاوى في التحكم بمجريات حياتها، 
وخاصــــة في ظل ثقافة التمييــــز ضدها والنظرة 

الدونية لجنسها.
وروت إحداهــــن لـ“العــــرب“ حالــــة الصــــراع 
النفسي التي عاشتها، والتي دفعتها إلى التفكير 
فــــي التخلي عــــن ديانتها، جراء إحساســــها بأن 
اإلســــالم قد ظلــــم المرأة، وربما هنــــاك الكثيرات 
مثلها لديهن الشعور نفسه، ويحيرهن األمر ذاته، 

فهل العيب حقا في الدين؟
كان الــــرد علــــى هــــذا الســــؤال قطعيــــا مــــن 
اإلعالمية واألديبة اللبنانية  ميشلين حبيب التي 
أكدت أن المشكلة ال تكمن في الدين، بل في فحوى 
خطابــــات من يتحدثون باســــم الدين، مســــتهلة 
حديثهــــا بقوله تعالى في (ســــورة آل عمران 42) 
”َوِإْذ َقاَلــــِت اْلَمَالِئَكــــُة َيــــا َمْرَيُم ِإنَّ اللــــَه اْصَطَفاِك 

َرِك َواْصَطَفاِك َعَلىٰ ِنَساِء اْلَعاَلِميَن“. َوَطهَّ
وقالــــت حبيــــب لـ“العرب“ ”ُتظهــــر هذه اآلية 
مكانة ســــيدتنا مريم العذراء العظيمة في القرآن. 
فــــإن القــــرآن يرى في مريــــم أّم المســــيح آية في 
اصطفائها، آية في ميالدها، آية في اختالئها في 
الهيكل، آية في والدتها المسيح، آية في طهارتها 

وقداستها، آية في شخصيتها. فما من امرأة بين 
المالئكة والبشر أشرف منها حسب ما نّص عليه  

القرآن جازمًا باألمومة والبتولية مًعا“.
الصــــورة الكاملة  وأضافــــت ”تعكس مريــــم 
للمرأة ومن خاللها تظهر أهمية المرأة وكرامتها 
عنــــد الله؛ فهي األم والزوجــــة التي تكّمل الرجل، 
ومــــن دونهــــا ال توازن فــــي المجتمــــع والحياة. 
فالمــــرأة إًذا هي إنســــان قبــــل أن تكــــون امرأة، 
والرجــــل هو إنســــان قبــــل أن يكون رجــــًال، وقد 

خلقهما الله متساِوَيْين في اإلنسانية“.
وتســــاءلت مســــتهجنة ”كيف ألي شــــيخ -أو 
عالم ديــــن- متعّمق في القرآن ومــــا أتى فيه عن 
مريم العذراء أال يكون قد فهم إرادة الله وحرصه 
علــــى كرامة وقيمــــة المرأة؟ وكيف لــــه أن يخرج 
عــــن الكتاب ويصدر فتاوى تســــيء إلــــى المرأة 
وتجعلها أداة جنسّية إلشــــباع غرائز الذكر مثل 

إرضاع الكبير ومعاشرة الزوجة الميتة؟“.
وعبرت عن استغرابها قائلة ”من المستحيل 
أن يحــــّل الله الــــذي خلق امرأة طاهــــرة عظيمة 
وجميلة مثل مريم العذراء وجعلها أًما لمســــيحه 
أمــــًرا بهــــذه البشــــاعة ينتقص من شــــأن المرأة 

وكرامتها اإلنسانية“.
وتــــرى حبيب أن ”تلك الفتاوى إهانة لله قبل 
أن تكون إهانة للمرأة، فهي من وجهة نظرها َتَعدٍّ 
علــــى كمال الخالق وعظمته وعلى حقوق وكرامة 

اإلنسان إجماال“.
وتابعت ”من المستحيل أيًضا أن يجعل الله 
الكلّي القدرة والحكمة والرحمة والصالح إنساًنا 
خلقه على صورته ومثاله، لعبة جنســــية ُتشــــبع 
غرائز جسدية فانية لمخلوق آخر. هو دعانا إلى 
الكمال وليس إلى االنحطاط إلى درك الحيوانات. 
ثــــم ما هو الســــبب الخــــارق الذي يجعــــل رجًال 
يمــــارس الجنس مــــع جّثة؟ كيف يمكــــن الوثوق 

برجل كهذا أو ائتمانه على أوالده؟“.
واعتبــــرت حبيــــب أن تلك الفتــــاوى مجحفة 
بحــــق الرجل مثلما هي مجحفــــة بحق المرأة، إذ 
أنها تحرمــــه من الهدف الســــامي الذي ُخلق من 
أجله وتجعله آلة جنســــية غير إنسانية، مشددة 

على أن مثل هذه الفتاوى تشــــكل تحّديا لســــلطة 
الخالق، ومن شــــأنها التشــــجيع على االغتصاب 
والتحــــّرش بالمــــرأة واســــتعبادها وإخضاعها 
تحت شعار الدين، ومنعها من العمل، وقد تساعد 

على انتشار الجهل والتخّلف.
وتســــاءلت حبيــــب مســــتنكرة ”كيــــف لرجل 
غارق في إشباع رغباته الجنسية أن يجد الوقت 
ا طاهًرا عظيًما؟“. والوعي ليعبد إلًها صالًحا محّبً

االحتياجات الحقيقية للمرأة

وأكثر ما يثير استياء النساء الالتي تحدثت 
إليهــــن ”العرب“ هو أن هذه الفتاوى ال تأخذ في 
االعتبار احتياجات المــــرأة اليوم، وال تتصدى 
للصعوبات التــــي تواجهها فــــي مجتمعها، بل 

تحاول عزلها، بدعوى أن ”جسدها عورة“.
بــــن  وداد  التونســــية  الصحافيــــة  وتــــرى 
يحمــــد أن المجتمع التونســــي حديــــث العالقة 
بالفتاوى، وأنه ليس من الســــهل تغيير عقليته 
أو التأثيــــر على نظرته للمرأة، مؤكدة أن بالدها 
قطعت أشــــواطا في تمكين النساء من حريتهن 

وحقوقهن ومساواتهن مع الرجال.
وقالت بن يحمــــد لـ“العرب“ ”أغلب الفتاوى 
تصدر إما من مصــــر وإما من بلدان الخليج وال 
تعالج مشــــاكل المرأة في تلك المجتمعات بقدر 
ما تســــيء إليها، أما بالنسبة إلى تونس فاألمر 
حديــــث ولم نســــمع الكثيــــر من الفتــــاوى التي 
تمتهــــن المرأة وتتحدث باســــم الدين دون وجه 

حق“.
وأضافــــت ”شــــخصيا ال تحكمني أي فتاوى 
وال يمكــــن أن تؤثــــر علــــي، بقــــدر مــــا تحكمني 
القوانيــــن ونواميس المجتمع الذي انتمي إليه، 
وأرفــــض قطعيا أن ينظر إلى المــــرأة على أنها 
ناقصــــة عقل ودين أو عــــورة وتقّيــــم بناء على 

دورها البيولوجي وليس اإلنساني…“.
وختمت بــــن يحمد بقولهــــا ”أدعو أصحاب 
هــــذه الفتــــاوى إلى تطبيــــق ما أفتــــوا به على 
عائالتهم وذويهم، ولكنني أدرك مســــبقا أنه من 

المستحيل أن يعملوا بهذه النصيحة“.
في المقابل، اســــتنكر اإلعالمي الســــعودي 
صالح بن حســــين الفتاوى الشــــاذة التي تتخذ 
من المرأة موطنا وهدفا لها، داعيا إلى ضرورة 
التصدي لها حتى ال تلوث حياة الناس وتسبب 

الفرقة والتناحر بينهم.
وقال بن حســــين لـ“العــــرب“ ”ال ينكر وجود 
وســــطوة هــــذه الفتاوى الشــــاذة إال كل غافل أو 
متواطــــئ معها، إمــــا بدافع الخندقــــة المذهبية 
ألصحاب هــــذه الفتاوى وإما بســــبب عنصرية 
جندرية أو بســــبب عقلية القطيــــع غير المدربة 
على التدبر والتعقل والتفكر، بقدر ما هي مدربة 
علــــى االتباع كقطيع الــــدواب أينما يهش عليها 

الراعي يممت شطره“.
السياســــة  بفضــــل  ”الســــعودية  وأضــــاف 
الفكرية الشابة الجديدة بعد توفيق الله، قضت 
على الكثير من الفتاوى الشاذة خاصة المتعلقة 
بالمــــرأة ودعمــــت حضورها في المشــــهد العام 
ككيان آدمي له اســــتقالليته وقيمته، وتجاوزت 
أزمنة هذه الفتاوى الشاذة وأثرها على صناعة 
القــــرار، وقــــد كان ذلــــك فــــي حزمة اإلجــــراءات 
والقرارات المشفوعة باإلرادة الصلبة والحماية 
العليا لها كي تضمن عدم النكوص مرة أخرى“.
وتابــــع ”أصبح للمرأة الســــعودية الحضور 
والــــدور الــــذي يليق بها، بل يليــــق بكل مجتمع 
متحضر وســــطي التديــــن مســــتنير الفكر دون 
إفــــراط وال تفريــــط، ومــــع الوقت سيســــتوعب 
المجتمــــع أطر هــــذه الحياة الجديــــدة. والوقت 
كفيــــل بمحــــو كل مــــا يعرقل صيــــرورة الحياة، 
فهكــــذا علمتنا التجــــارب التاريخيــــة المماثلة 

منذ رفــــض التيار المتشــــدد التيلكس والهاتف 
والراديو والتلفزيون وتعليم المرأة“. واستدرك 
بن حسين متسائال ”لكن لماذا بقيت المرأة هدفا 
ألهل الفتاوى الشــــاذة من أهل الغلو والتشــــدد 

الذين يطيب لنا توصيفهم بالظالميين؟“.
وأجاب عن سؤاله قائال ”ألن المرأة بالنسبة 
إليهــــم عنــــوان عريــــض (مانشــــيت) للتخويف، 
وفزاعة ناجعة يســــتطيعون من خاللها التشبث 
بقيــــادة القطيع للســــيطرة على جمــــوع الناس 
وتأطيرهم على هواهم وأمزجتهم لشبق التسلط 

والسيادة والطاعة العمياء ليس إال“.
فيما شــــدد رجال دين معتدلون على وجوب 
مواجهة ما سموه بفوضى الفتاوى، التي تطلق 
ألغــــراض كثيرا ما تكون شــــاذة وغريبة، ويبدو 
أن الوقــــت قد حان العتماد العقــــل تجاه الكثير 
من التابوهات من أجل هدم خرافات دعاة الدين 
المتشــــددين التــــي مــــألوا بها الدنيا وشــــغلوا 

الناس.

فوضى من الفتاوى الدينية تسيطر عليها فكرة قيادة الرجل للمرأة واستغالله لها جنسيا، 
ــــــرق الثقافة العربية، لتكــــــّرس الهيمنة الذكورية على المجتمعات، وتعزل النســــــاء عن  تخت

الحياة العامة وتحرمهن من حقوقهن الشرعية أسوة بالرجال.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

عاجزات عن تجاوز خرافات دعاة الدين

} حـــني نعود إلـــى العصـــور األولـــى للفقه 
اإلسالمي جنده طافحا باملسائل واالجتهادات 
التعبدّية والســـلوكية اخلاصة بالرجل واملرأة 
على حّد الســـواء مع تخصيص بعض األبواب 
املعنونـــة بـ“فقـــه النســـاء“ بحكـــم الطبيعـــة 
الفيزيولوجيـــة للمـــرأة فـــي حـــاالت العـــادة 
الشـــهرية أو احلمل أو الرضاعة أو غيرها ّمما 
تختلـــف فيه ”فطـــرة املرأة“ عن فطـــرة الرجل 
وليس من قبيل التمييـــز، وإن لم نقل التحقير 
الذي أضحى ســـمة بارزة في فكر املتشـــددين 
ممـــن ظهروا وحملوا اخلطـــاب الوهابي الذي 
أســـقطه محمـــد بـــن عبدالوهاب فـــي الدونية 
والتشـــويه بحكم بيئته النجدية املتشددة في 
عاداتهـــا وتقاليدهـــا جتاه املـــرأة، فقد أصبغ 
الديـــن بعادات جند وتقاليدها، مما جعله أكثر 
تشـــدًدا من غيره في هذه القضيـــة، ليكمل من 
جاء بعده مشـــوار التشـــدد جتـــاه املرأة ممن 
آمنوا بحرفية النّص ورفعوا من شأن املرويات 
التي تؤســـس لدونية املرأة، مثـــل: املرأة تقبل 
في صورة شـــيطان وتدبر في صورة شيطان، 

ناقصـــات عقـــل وديـــن، يقطع الصـــالة املرأة 
والكلب واحلمار، ما أفلح قوم ولوا شـــؤونهم 
امرأة،.. إلى آخره، تلك املرويات التي تتعارض 
بشـــكل صارخ مع ”القرآن“ الذي كّرم في آياته 

املرأة ورفع من شأنها.
فقـــد حول اخلطاب الوهابـــي ”القرآن“ من 
نـــص أساســـي ومحوري يـــدور حولـــه الفقه 
واألحـــكام إلى نـــص ثانوي واســـتبدل به تلك 
املرويـــات ظنّية الثبوت، والتي تســـاعده على 
التوظيف األيديولوجي والسياسي في صراعه 
مع املختلفني معه، وتســـاقطت فتـــاوى كثيرة 
تصل إلى حّد التقّزز ملا احتوته من أفكار جتعل 
من املرأة جسدا جنسيا حيوانيا ال حّق لها في 
أبســـط األمور إذ انحصر دورها في ”وقرن في 
بيوتكـــن“ وفي كونها ”ماكينة جنس وإجناب“ 

وأرضخت لسطوة الرجل وشهواته.
ومن تلك الفتاوى الشاذة والغريبة حترمي 
اختالط البنني والبنـــات في املدارس والدعوة 
إلـــى التنّقب والتحّجب مع التأكيد على ســـتر 
شـــعر املرأة باعتباره مبعـــث الفتنة وتصنيف 
صوتهـــا في خانة العـــورات ومنعها من قيادة 

السيارة والتنّقل والسفر دون محرم.
فإجمـــال هذه الفتـــاوى مقصدها حســـب 
أصحـــاب الفكـــر الضّيـــق حبس املـــرأة داخل 

بيتهـــا أو داخل حجابها فال يجوز لها الظهور 
وال املناقشـــة وال االختـــالط وال التعامل إال مع 
زوجها الذي يدوســـها بقدميه وكأّنها بضاعة 
تهان وتباع وتشترى لكونها ناقصة عقل ودين 
وأنـــه ال جتوز مشـــورتها وال األخذ برأيها في 

أمر من األمور.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الفتـــاوى والـــرؤى 
واخلطابـــات أقّل ما ميكـــن أن توصف به أنها 
دعوة إلـــى احلرب على املـــرأة وعدائها، وكأّن 
هذه املرأة لم تكن ســـندا للنبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يتلقى الوحي ألول مرة -فهرع إلى 
وكأن هـــذه املرأة لم  حضن الســـيدة خديجة– 
تكـــن راوية حديث وال منفقة ملالها على الدعوة 
اإلســـالمية وال معلمة لألجيـــال وال رفيقة في 
الهجرة وال طبيبة للجرحـــى وال مجاهدة، وال 
الزوجـــة الوفيـــة، وغير ذلك من منـــاذج العلو 
والبطولة للمرأة في تاريخنا اإلسالمي القدمي 
وحاضرنا الراهن وجميع بصماتها املشـــرقة، 
وهـــي ترتقي في مـــدارج املعـــارف واحلرّيات 
والوظائـــف العليا، من القضـــاء إلى املناصب 
السياســـية إلـــى الطـــّب إلى ريـــادة الفضاء… 
أليســـت هذه هي الصـــورة احلقيقيـــة للمرأة 
املسلمة املشبعة بقيم اإلنسانية الراقية واملثبة 

في ثنايا ديننا اجلميل؟

استبدال النص القرآني بمرويات ظنية

صالح بن حسين: 
ال ينكر وجود وسطوة هذه الفتاوى 

الشاذة إال كل غافل أو متواطئ معها 

بسبب عنصرية جندرية

رشيد الخيون: 
ثالثة أرباع الفقه تدور حول المرأة 

وطاعتها لزوجها وطهارتها وصوتها 

وجسدها ونكاحها

ميشلين حبيب: 
كيف لرجل غارق في إشباع رغباته 
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الشيخ بدري المدني
باحث تونسي في الفكر اإلسالمي



} تونس - منذ ســـنوات ليست بالبعيدة كانت 
المناســـبات الدينيـــة واالجتماعية وخصوصا 
منها األعياد مثل عيدي الفطر واألضحى، تدخل 
حركية كبيرة في الشارع وفي البيوت التونسية، 
وفـــي صباح يوم عيد الفطر مثال تمتلئ األحياء 
والشـــوارع باآلبـــاء واألبناء وتراهـــم ينتقلون 
من بيت إلـــى آخر لزيارة األقـــارب أو الجيران 

لتهنئتهم بالعيد. 
ويحرص اآلباء على أن يستيقظ األبناء باكرا 
ويرتـــدون ثياب العيد الجديـــدة ليصطحبوهم 
معهـــم للمعايـــدة خصوصـــا على كبار الســـن 
من األســـرة أو في الحي ويرمـــون من ذلك إلى 
تربيتهـــم علـــى أداء الواجـــب واطالعهـــم على 

أهمية العائلة والعالقات الطيبة مع الجيران.
ظهـــور  ومنـــذ  األخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
اســـتخدامها  وتزايـــد  الجوالـــة  الهواتـــف 
واســـتخدام اإلنترنـــت بدأت مظاهـــر المعايدة 
وعلى رأســـها تبـــادل الزيارات تختفي شـــيئا 
فشـــيئا من المجتمع التونســـي ومـــن األحياء 
لتعّوض باالتصال الهاتفي أو باإلرساليات عبر 
اإلنترنت. وتقول ميســـاء ربـــة بيت وأم لطفلين 
”تختلـــف األعياد اليوم عن الماضي، أصبح يوم 
العيد كغيره من األيام، أتذكر في صغري أي في 
أعوام الثمانينات من القرن الماضي كان والدي 
يحرص على أن يأخذني وإخوتي لنزور األقارب 
والجيـــران فنذهب أوال للمعايـــدة على أجدادنا 
ثم أعمامنا وخاالتنا وكذلك نمر لنهنئ جيراننا 

وكل الكبار في السن في حّينا“.

وتشـــير ميســـاء فـــي حديثهـــا لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”كل اآلبـــاء واألمهات كانوا يســـعون 
لتعليـــم أبنائهم هذه العـــادات التي تقوم على 
توطيد الروابط األســـرية من جهـــة والعالقات 
االجتماعيـــة من جهة ثانية. وكانوا يرســـخون 

لديهم أن عـــادة المعايدة وزيارة منازل األقارب 
والجيـــران واجبـــة علـــى صغار الســـن تجاه 
وتضيـــف ”هذه العـــادات التي تربيُت  الكبار“ 
عليهـــا جعلتني أدرك دور هذه المناســـبات في 
تقويـــة العالقات بين أفراد األســـرة وهي التي 
تجعل الشـــخص عندما يكبر يسعى للمحافظة 
على استمرارية عالقاته الطيبة مع عائلته أوال 
ثم مع محيطه االجتماعي ألنه يدرك قيمتها في 

حياته منذ الصغر“.
وترى ميســـاء أنه ”اليوم تغيرت األوضاع 
وأصبح الجميـــع يتبادل التهانـــي والمعايدة 
عبر إرســـاليات الهواتف الجوالة أو من خالل 
الدردشـــة عبر مواقع التواصـــل االجتماعي“، 
وأكـــدت أن هـــذه الوســـائل جعلتهـــا بدورها 
تستسهل مسألة المعايدة وال تكلف نفسها جهد 
التنقل لزيارة أقاربها وجيرانها وأحبابها وهو 
ما جعلها غير قـــادرة على غرس نفس العادات 
في أبنائها الذين يرفضون مرافقتها في زيارات 
المعايدة ألفراد العائلة الموســـعة أو الجيران 

ويكتفون بتهنئتهم برسائل إلكترونية.
ويـــرى مختصـــون في علـــم االجتمـــاع أن 
المناســـبات االجتماعية والدينيـــة بدأت تفقد 
ميزاتها وخصوصياتها في المجتمع التونسي 
كما في غيـــره من المجتمعـــات العربية، حيث 
لـــم يعد الناس حريصين علـــى أن تكون فرصة 
لتبـــادل الزيـــارات ومن ثـــّم لتقويـــة الروابط 

األسرية عبر اللقاءات المباشرة والتواصل مع 
األشخاص المقربين.

وكانت العديد من الدراســـات قـــد أكدت أن 
تقنيات االتصال والتواصل االجتماعي أدخلت 
تغييرات كثيرة على حياة الناس وبالتالي على 
األســـرة والمجتمع وعلى العالقات بين األفراد، 
كما أثـــرت هذه التقنيات المتطورة بوســـائلها 
فـــي المجتمعات العربية على اختالفها، غير أن 
خطورتها تتفاقم مـــن وجهة نظر علم االجتماع 
عندما يشـــمل تأثيرهـــا الفرد واألســـرة وكذلك 
المجتمـــع فتمـــّس بعاداتـــه وثقافته خصوصا 
منهـــا تلـــك المرتبطـــة بالعالقـــات اإلنســـانية 

واألسرية.
من جانبها تقول اآلنســـة وديعة موظفة في 
جامعة خاصة في تونس إن ”العيد في السابق 
كان أكثر حميمية، فكل أفراد العائلة الموســـعة 
وكذلـــك الجيران مـــن الرجال يحرصـــون على 
المـــرور أوال ببيتنـــا بعد صالة العيـــد لتهنئة 
جدتـــي وهي كبيـــرة العائلـــة، وتنـــاول فطور 
الصباح معها، لكن منذ وفاتها بقي القليل منهم 
يمر للمعايدة ســـريعا“، وتضيـــف ”كنا صغارا 
ننتظـــر الفترة المســـائية للعيـــد للقيام بجولة 
المعايـــدة كما في كل عيـــد فنتوجه إلى األقارب 
من العائلة الصغيرة والموسعة لكن اآلن صارت 
الجولة مقتصرة على العائلة المصغرة ومهاتفة 
بعـــض األقـــارب وكذلـــك األصدقاء وهو شـــيء 

مهم بالنســـبة إلـــي ألن المعايدة الفيســـبوكية 
والجماعية تبدو مـــن دون روح وال خصوصية 

فيها“.
ويفيد خبراء في علم االجتماع أن ما تتيحه 
التقنيات الحديثة ووسائل االتصال والتواصل 
من ســـهولة في التخاطب وتبليغ الرسائل خلق 
نوعا من الخمول في العالقات االجتماعية التي 
تقوم على االلتقاء المباشـــر وتبـــادل الزيارات 
ســـواء للتهنئـــة فـــي المناســـبات االجتماعية 
أو فـــي األعيـــاد الدينية وهو ما جعل الكســـل 
والبرود يتســـرب إلى الفرد الـــذي يكتفي اليوم 
بالقيـــام بهذه األدوار عن بعد وعبر إرســـاليات 
الهاتف أو اإلنترنت فأصبح كل شـــخص يختار 
الحل األســـهل للمعايدة كما في تقديم التهاني 

وغيرهما دون أن يكلف نفسه جهد التنقل.
وينخـــرط اآلباء كما باقي مكونات المجتمع 
في هـــذا الســـياق وقـــد ال ينتبهون إلـــى أنهم 
يغفلـــون عـــن تعليـــم وتربيـــة أبنائهـــم علـــى 
الحفـــاظ على عالقات أســـرية قويـــة خصوصا 
مع أفراد العائلة الموســـعة وكذلك مع الجيران 
واألصدقاء، وينّوه المختصون بأهمية تنشـــئة 
األبنـــاء على التواصل المباشـــر مـــع محيطهم 
العائلي واالجتماعي وعلى العادات االجتماعية 
التـــي تقـــوي الترابـــط والعالقات اإلنســـانية 
مـــن جهة وتنمي التشـــبث بالثقافـــة والعادات 

والتقاليد من جهة ثانية.

العالقات األسرية تفقد حميميتها في املناسبات واألعياد

أسرة

} اختصــــار تناغــــم اجلــــرأة مــــع التصميم 
االنسيابي، هو ما يطغى على مالمح مجموعة 
أنيقة قدمهــــا املصمم اللبنانــــي داني أطرش 
ملوســــم خريــــف وشــــتاء ســــنتي 2018 و2019 
ضمن أسبوع املوضة ألزياء الهوت كوتور في 

باريس.
اســــتلهم أطرش مجموعتــــه اجلديدة من 
أيقونات اســــتوديو 54 وقّدم فســــاتني تنّوعت 
بقّصاتها وألوانها شــــملت األسود واألبيض 
والزهــــري واألزرق وســــيطر عليهــــا التطريز 

والدانتيل املخّرم.
اجلديــــدة  أطــــرش  مجموعــــة  اكتســــبت 
هويتهــــا من القدرة علــــى املواءمة بني أعراف 
الهــــوت كوتور، وتطلعــــات املــــرأة العصرية 
احلرة واملشــــرقة. كما طّوع اخلط الفني الذي 
استوحاه من أناقة ثمانينات القرن 
عصريــــة،  بطريقــــة  العشــــرين، 
وجســــد في املجموعة التصميم 
احلّر بطابع أكثر بهجة، ليمنح 

املرأة انطالقة متميزة.
املوضــــة إن  خبــــراء  وقــــال 
املجموعــــة لــــم تتميــــز 
ناحيــــة  مــــن  باجلديــــد 
القّصــــات، إال أن 
بدت  اخلياطة  أناقــــة 
واضحــــة وإن 
كانــــت بعــــض 
التفاصيــــل قــــد 
جنحــــت فــــي لفت 
األنظــــار إليهــــا 
ومنهــــا األكمــــام 
في  املنفوخــــة 
لفســــاتني  ا
يلــــة  لطو ا
واألحزمــــة 
التــــي عــــادت 
لتبــــرز مجــــددا 
وتزّيــــن خصــــر 
الفساتني الطويلة 

والقصيرة.
كما زينت الشرائط 
بعــــض الفســــاتني 
وســــيطر قمــــاش 
التــــول علــــى 
صدر فســــاتني 
فيمــــا  أخــــرى 
بــــرز الربــــاط 
واملطّرز  العريــــض 
مع بعض الفساتني 
التــــي متّيــــزت 
ضّيقــــة  بقّصــــة 
علــــى الصــــدر 

واخلصر.

 موضة

 طبق اليوم
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أسياخ كباب لحم الخروف

ــــــدة وتبادل  ــــــرت طرق ووســــــائل املعاي تغي
ــــــي فــــــي العديد من املناســــــبات بعد  التهان
احلديثة  ــــــات  للتكنولوجي القــــــوي  الدخول 
في حياة األســــــر العربية، وقبل ذلك كانت 
ــــــادل التهاني فيأخذ  ــــــالت تتزاور لتب العائ
اآلباء أبناءهم إلى منازل األهل واجليران، 
ويحرصون على زيارة كبار السن لتهنئتهم 
باألعياد مثال، لكن اليوم وبوجود وســــــائل 
ــــــة يكتفــــــي  االتصــــــال والتواصــــــل احلديث
ــــــة مغلقة أو في  ــــــرون بالبقاء في غرف الكثي
املنزل وإرسال تهنئة إلكترونية إلى اجلميع 

ومن بينهم أفراد العائلة.

تصاميم حّرة تمنح المرأة 
انطالقة متميزة

} أضحت التكنولوجيا الحديثة وسيلة 
قد تجمع الشمل وتوّحد وقد تفّرق الشمل 

وتشتت، وتأتيك باألخبار والتعليقات 
والتبريرات -خاصة في المناسبات واألعياد 

والمحطات االجتماعية الكبرى- رغم أنك 
لم تطلبها، ولكن بدافع الفضول تتصّفح 
كل يوم بل في كل برهة من اليوم مواقع 
التواصل االجتماعي لعلك تظفر بالخبر 
اليقين الطازج الذي لم يسبقك إليه أحد.

من ذلك أّنني سمعت في إحدى 
المناسبات تصريحا على أمواج إحدى 

اإلذاعات لّما ُسئلت إحداهن عن دور 
المعايدة بمناسبة العيد وكل المناسبات 

الدينية وحتى االجتماعية في إحياء 
الروابط الدموية والعائلية، بأن ”لّمة العيد“ 

أصبحت تقليدا باليا ال جدوى من ورائه 
في أيامنا هذه، ودافعت عن رأيها بحجة أن 
اإلنسان، وفي ظّل التطورات التي شهدتها 

المجتمعات الحديثة، قادر على العيش 
بمفرده وفي نطاق أسرته الضيق جّدا.

المشكلة ال تكمن في كون طبيعة الحياة 
قد تغّيرت وتغّيرت معها العالقات األسرية 

واالجتماعية، ولكّنها تكمن في قناعة 
البعض بل تبنيهم لهذا االهتراء الذي أصاب 
جملة العالقات اإلنسانية فتحّجرت ولم يعد 
هناك من مهّم أو أهّم دينيا وأخالقيا وقيمّيا 

وإنسانّيا، فالروابط الدموية المقدسة 
وروابط الجيرة والصداقة والعشرة 

واالنتماء والثقافة وغيرها، فقدت بريقها، 
وأصبح البعض مّنا يعتبرها وّلت وال طائل 

من وجودها. ألهذا الحّد فقدنا البوصلة، 
وتهنا في سراديب األنانية واالنتهازية 

وحب الذات؟
محور العالقات االجتماعية هو الوجدان 

بما تحمله الكلمة من أحاسيس ومشاعر 
فياضة، فالوصل في مثل هذه المناسبات 

ليس مجّرد مجاملة تفرضها األوضاع 
الحياتية المختلفة بقدر ما هو تجسيد 

حّي لعاطفة تتخذ أشكاال روحية مختلفة، 
فالحبيبان يلتقيان عند نقطة اللقاء الروحي 

بين الذكر واألنثى والتي تنعكس إيجابا 
في ما بعد على تركيبة األسرة وبنائها 

الهرمي في تواصل طبيعي بين األجيال، 
أما األنواع األخرى من العالقات فتحددها 

طبيعة العيش؛ فالجيرة والصداقة والزمالة 
في العمل، كلها عالقات اجتماعية تخضع 

لمنطق روحي أيضا ولكنه ال يخلو من 
مصلحية وبراغماتية.

فحسب اعتقادي ورغم التطّور الهائل 
الذي لحق حياة البشرية وشّيأها إلى 

أبعد الحدود ونزع عنها أبعادها الروحية 
والوجدانية واألخالقية المتعددة، 

بمرجعياتها الدينية والثقافية واإلنسانية، 
فإن العيد يبقى عيدا بمدلوالته الدينية 

والعائلية واالجتماعية، وال مجال لتبني أن 
”لّمة العيد“ خرافة وال طائل من ورائها، إال 

إذا نزعنا من ذواتنا كل مشاعر وأحاسيس 
الحب والوّد والتآلف والرغبة.

ما زاد الطين بّلة أّن الوسائط 
اإللكترونية الحديثة عّوضت اللقاءات 

المباشرة، ولسائل أن يسأل: هل يكفي أن 
أرسل رسالة إلكترونية قصيرة، أو أجري 

مكالمة ال تتجاوز الدقيقة من الزمن، أو 
أكتفي فقط بإيموجي، للتهنئة بالعيد للقريب 

والبعيد؟
لألمانة، يعمد بعض ناشطي صفحات 
التواصل االجتماعي، ولكثرة عدد أصدقاء 

صفحاتهم االفتراضيين، إلى نسخ 
”تهنئة“ جاهزة ويمررونها بضغطة زر 
إلى كل حسابات أقربائهم وأصدقائهم 

وأحبائهم. ال أعتقد بأن التواصل اإللكتروني 
الجاهز والجاف قادر على حمل المشاعر 

واألحاسيس إلى من نحب أو نحترم.
المشكلة األساسية ال تكمن في كون 

العالقات البشرية عموما أصيبت بنوع من 
الكساد واالرتخاء، ووجدنا أنفسنا نبرر كل 
ذلك بضيق الوقت وتنوع المشاغل وكثرتها 
ووطأة المتطلبات المعنوية والمادية ألداء 
مهامنا األسرية واالجتماعية، ولكنها تكمن 

في التصّحر الوجداني والعاطفي، حيث 
فقد الحضن الدفء ونزعت الروح ألقها 

وسحرها.
ترعرعنا في أسر نقّبل فيها بعضنا 
صباحا مساء، ويحتضن فيها الصغير 

الكبير فيخفف عنه وطأة الزمن، كما يربت 
الكبير على كتف الصغير ليشجعه ويدفع 

لديه الموجات اإليجابية، وكنا نسعى إلحياء 
معاني األبوة واألخّوة والصداقة والجيرة، 

في جّو من التناغم واالنسجام والتآلف.
بأّي منطق يحّق لنا أن نعتبر عالقاتنا 

األسرية واالجتماعية الحميمية إرثا من 
الماضي ال بد من تجاوزه؟ وما البديل 

األخالقي لدينا؟ تساؤالت إنكارية بمعانيها 
البالغية ال نبحث عن إجابات لها بقدر ما 

نسّجل استغرابنا من اغترابنا وغربتنا عن 
ثوابتنا الثقافية والحضارية.

اآلن فقط فهمت لماذا يطاوع قلب أحدهم 
فيأخذ أمه أو أباه ليودعه ”دار العّجز/
المسنين“، متناسيا حجم التضحيات 

والمعاناة التي تكبداها من أجله، ومتغافال 
عن النصوص الدينية التي ُتعلي من شأن 

الوالدين واقترن رضاء الله عن اإلنسان 
برضاء والديه عنه.

كل الدراسات االجتماعية تؤكد 
على أن العالقات بين البشر يشتّد 
ألقها وحميميتها في المناسبات 

سواء كانت الدينية كاألعياد ورمضان 
والمولد النبوي الشريف بالنسبة 
للمسلمين، كما أعياد المسيحيين 

وغيرهم من معتنقي الديانات السماوية 
والوضعية أيضا، أو كانت مناسبات 

اجتماعية في حالتي الترح والفرح. إذن 
هي جزء مفصلي في بناء الشخصية 

الثقافية والحضارية ألي مجتمع، ومن 
هنا تتجّذر أهمية هذه العالقات في 
مثل هذه المناسبات والتنّكر لها ال 

يعدو أن يكون إال نوعا من االنبتات 
عن الجذور والثوابت.

مناسبة العيد هي إحدى 
المناسبات الدينية واالجتماعية 
والثقافية، التي يجب أن تتوّطد 

فيها العالقات خاصة بين األقارب 
ممن تجمعهم روابط دموية 

قوية.

المعايدة.. أضحت افتراضية أيضا

التقنيات الحديثة ووسائل االتصال 
خلقت نوعا من الخمول في العالقات 

االجتماعية التي تقوم على االلتقاء 
املباشر وتبادل الزيارات

* المقادير:
[ 1 كيلوغرام من لحم الخروف المفروم
[ 2 حبتان من البصل المفروم فرما ناعما

[ 2/1 نصف كوب من النعناع الطازج والمفروم
[ 2/1 نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
[ 1 ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل

[ 1 ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الحار
مالعق صغيرة من الكمون المطحون
[ 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة
[ 2 ملعقتان صغيرتان بابريكا مطحونة

[ 1 ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر المطحون
[ 2 ملعقتان صغيرتان من الملح
[ 4/1 ربع كوب من الزيت النباتي

* طريقة اإلعداد:
[ يتم خلط اللحم المفروم مع البصل والنعناع 
والكزبرة ومعجون الزنجبيل ومعجون الفلفل 

الحار.
المطحونـــة  والكزبـــرة  الكمـــون  يضـــاف   ]
والبابريـــكا والفلفـــل األحمـــر والملح وتخلط 

جميع المكونات حتى تمتزج.
[ يغطـــى المزيـــج ويوضع فـــي الثالجة لمدة 

ساعتين.
[ تبلـــل األعواد الخشـــبية الخاصـــة بالكباب 

بالماء ثم يشك فيها اللحم بسمك متوسط.
[ تدهن الشـــواية أو المقـــالة بالزيت النباتي 
وتقلب أســـياخ الكباب على نار متوسطة حتى 

تنضج.
[ تقدم أســـياخ كباب لحم الخروف ساخنة إلى 

جانب السلطة والمقبالت.

األسر التونسية تهمل تنشئة أبنائها على عادات التزاور
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} مدريد – متكن املـــدرب األرجنتيني دييغو 
ســـيميوني من قيادة فريقـــه أتليتيكو مدريد 
اإلســـباني لتحقيق لقب الســـوبر األوروبي، 
بعد الفوز على غرميه ريال مدريد، وفي إطار 
هذا الفوز أشارت شبكة ”أوبتا“ لإلحصائيات 
واألرقام، إلى أن سيميوني أصبح أول مدرب 
فـــي تاريـــخ الروخي بالنكـــوس يحقق الفوز 
على الفريـــق امللكي في 3 نهائيـــات مختلفة، 
وهي كأس إسبانيا وكأس السوبر اإلسباني 
وكأس الســـوبر األوروبـــي، ليدخـــل تاريـــخ 

أتليتيكو مدريد من أوسع أبوابه.
ورفع أتليتيكو مدريد، رصيده من األلقاب 
األوروبيـــة إلى 7، بعدما توج بلقب الســـوبر 
األوروبـــي، بالفوز على اجلـــار اللدود. وكان 
الفريـــق املدريدي قد عرف مـــذاق الفوز، على 
املســـتوى القاري ألول مرة، في موسم (1961-
1962)، عندمـــا أحـــرز لقـــب كأس الكـــؤوس 

األوروبية.
ثـــم انتظر الروخـــي بالنكـــوس 48 عاما، 
للعـــودة إلى منصات التتويـــج، بالفوز بلقب 
الدوري األوروبي، في (2009-2010)، ثم فاز في 
نفـــس العام (2010) بلقب الســـوبر األوروبي، 
حتـــت قيادة كيكـــي سانشـــيز فلوريس. ومع 
قـــدوم األرجنتينـــي دييغو ســـيميوني، إلى 
مقعـــد املدير الفني، في ديســـمبر 2011، متكن 
الفريق من حصد لقبني في الدوري األوروبي، 
و(2018-2017)،   (2012-2011) موســـمي  خالل 

ومثلهما في السوبر، عامي (2012 و2018).

أبرز سيميوني، أهمية االستمتاع بالفوز 
قائـــال ”إنه يـــوم من أجـــل االســـتمتاع دون 
شـــك.. التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت 
املبـــاراة“. وأضاف ”علينا أن نســـتمتع، ألنه 
عندما نخسر، نعاني ونبكي ونغضب ونعزل 

أنفســـنا.. علينا االســـتمتاع حتـــى الغد، ثم 
ســـنبدأ التفكير في الدوري، إنه موسم صعب 
بال شك“. وتابع املدرب ”مرة أخرى كنا قادرين 
على التفاعل بشكل جيد، في نهائي أوروبي.. 
إنه فوز مهم أمام منافس عظيم، ولديه تاريخ 

عظيم خاصة في أوروبا“. 

األسلحة الفتاكة

في الوقت الذي يبقى فيه برشلونة حامل 
اللقب مرشـــحا بقوة للتتويج بلقب املوســـم 
احلالـــي من الدوري اإلســـباني لكـــرة القدم، 
فـــإن أتليتيكـــو مدريد يبدو واثقـــا في قدرته 
علـــى تكـــرار إجنـــاز 2014. وجنـــح أتليتيكو 
مدريد حتت قيـــادة مدربه األرجنتيني دييغو 
ســـيميوني، فـــي تدعيـــم صفوفه بشـــيء من 
احلكمة في فترة االنتقاالت الصيفية. وظهرت 
قـــدرات أتليتيكو جليا خالل الفوز املثير على 
ريال مدريد. وجنح أتليتيكو في احلفاظ على 
بقـــاء مهاجمه الفرنســـي أنطـــوان غريزمان 
غوديـــن  دييغـــو  األوروغويانـــي  ومدافعـــه 
رغم اهتمام برشـــلونة ومانشســـتر يونايتد 

بالالعبني.
ومـــع قدوم العبـــني أمثال تومـــاس ليمار 
ورودري وجيلســـون مارتينز فـــإن أتليتيكو 
مـــن املتوقع أن يصبح أكثـــر قوة من أي وقت 
مضـــى. وبعد الفوز بلقب الدوري اإلســـباني 
في العـــام 1996، توج أتليتيكـــو بلقب الليغا 
مـــرة واحـــدة فقط في 22 موســـما، حيث جاء 
التتويج في عهد ســـيميوني في موسم 2013-

2014. ومنذ بداية عصر سيميوني قبل سبعة 
أعـــوام، حافظ أتليتيكو على تواجده بشـــكل 
دائم في املثلث الذهبي وفي املوســـم املاضي 
حل في مركز الوصيف. وحطم أتليتيكو الرقم 
القياسي لصفقاته عبر ضم ليمار من موناكو 

مقابل 65 مليون يورو (74 مليون دوالر).
وعاد كوستا إلى أتليتيكو املوسم املاضي 
قادمـــا من تشيلســـي بعد فترة مـــن األجواء 
املثيـــرة للجـــدل التـــي عاشـــها مـــع النادي 
اإلنكليزي، لكنه لم يشارك مع الفريق سوى في 
يناير املاضي. ويبدو كوســـتا أكثر استعدادا 
فـــي املوســـم احلالـــي حيـــث يتطلـــع لقيادة 
أتليتيكـــو ملزيـــد من اإلجنـــازات. وقال كوكي 
جنم الفريـــق ”إذا قاتلنا كمجموعة ســـيكون 
بإمكاننـــا حتقيق الكثير من اإلجنازات، وهذا 
عـــام جميل ميكننا من خاللـــه حتقيق الكثير 

مـــن النجاحات“. وأضـــاف ”علينا أن نتحلى 
بالهدوء لقـــد عدنا بكثير مـــن احلماس، لكن 

ينتظرنا الكثير من العمل“.
وافتقـــد أتليتيكـــو جلهـــود قائـــده غابي 
فيرنانديـــز الذي رحل لتعزيـــز صفوف فريق 
الســـد القطري، ولكـــن رودري قـــد ينجح في 
تعويض غيابه، وعلى عكس برشـــلونة الذي 
رحل عنه قائده أندريس إنييستا وريال مدريد 
الـــذي تخلى عنه مدربه الفرنســـي زين الدين 
زيدان وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
فإن الصيف احلالـــي كان غاية في اإليجابية 

بالنسبة ألتليتيكو.
وقـــال خـــوان فـــران الـــذي يتنافـــس مع 
الكولومبي سانتياغو أرياس في مركز الظهير 
األمين ”لدينا فريق رائـــع، الفريق قام مبهمة 
رائعة في احلفاظ على أغلب الالعبني املهمني، 
كما أبرم صفقات مهمة“. وأضاف ”طموحات 
اجلماهير تتزايد في كل عام وسنحاول الفوز 
بكل األلقاب عبر العمل الشـــاق واإلخالص“. 
كمـــا تعهد القائـــد اجلديد غوديـــن بأن يبذل 
فريقه كل ما في وســـعه للمنافســـة على كافة 
األلقاب هذا املوسم. وختم غودين بالقول ”لقد 
رفضـــت العديد من العروض للبقاء هنا وهذا 

ألسباب شخصية“.

القيمة السوقية

لم يعد نـــادي أتليتيكو مدريد اإلســـباني 
هو ذلك النـــادي الذي ال يضاهي كبار األندية 
في إســـبانيا أو القـــارة األوروبية في القيمة 
السوقية لالعبيه، فقد تالشت تلك السمة إلى 
غيـــر رجعة بعد أن رفع الفريق قيمته بشـــكل 
كبير من خالل الصفقات اجلديدة التي أبرمها 

في سوق االنتقاالت الصيفية.
ويعـــد الفريـــق الكـــروي ألتليتيكو مدريد 
احلالـــي، بقيادة املديـــر الفنـــي األرجنتيني 
دييغـــو ســـيميوني هـــو األغلـــى فـــي تاريخ 
النادي، فلم يعـــد هناك معنى لتصريح مدربه 
الشـــهير الذي قال فيه ”يجب أن تتم مقارنتنا 
بإشـــبيلية وفالنســـيا“، فقد جتـــاوزت قيمة 
الفريق ما يســـاويه جاره ريـــال مدريد وذلك 

للمرة األولى في التاريخ.
وتتحدث األرقام والقيم السوقية ألتليتيكو 
مدريـــد فـــي الســـنوات املاضية عن نفســـها، 
فعندمـــا خـــاض نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
في مايو 2014 كانت قيمتـــه املالية اإلجمالية 
288.9 مليون يورو في الوقت الذي بلغت نفس 
القيمة في ريال مدريد 519.8 مليون يورو، أي 

أكبر مبقدار الضعف.
وحافـــظ الناديـــان علـــى الفـــارق بينهما 
حتى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2016 
مبدينـــة ميالنو اإليطالية، حيـــث بلغت قيمة 
أتليتيكـــو مدريـــد 352.2 مليون يـــورو، فيما 
كانت قيمـــة ريال مدريـــد 761.6 مليون يورو. 

ولكـــن هذا الوضع تبدل جذريا هذا املوســـم، 
فقـــد جنح أتليتيكو مدريد في مضاعفة قيمته 
الســـوقية حتى وصلت إلى 858 مليون يورو، 
مبتوســـط 39 مليون يورو لـــكل العب. وعلى 
اجلانـــب األخر، تراجعـــت القيمة الســـوقية 
لريـــال مدريد هذا الصيف بعـــد رحيل النجم 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو عن صفوفه 
لتصبح 775.7 مليون يورو مقابل 941.8 مليون 
يورو في املوسم املاضي ليصل متوسط سعر 

كل العب عنده إلى 35.3 مليون يورو.
وهـــذه هي املرة األولى فـــي التاريخ الذي 
تتفوق فيها القيمة السوقية ألتليتيكو مدريد 
على القيمة الســـوقية للنادي امللكي، وهو ما 
انعكس بالطبع على متوسط أسعار الالعبني 
في الفريقني. وقد يتغير هذا املشهد إذا تعاقد 
ريال مدريد مع العب قادر على تعويض رحيل 
جنمه السابق صاحب القميص رقم 7 لتصبح 

القيمة السوقية للناديني متماثلة تقريبا.
 ورغـــم أن هذه الصفقـــات مت عقدها بعد 
فترة عقوبة لم يتمكن خاللها أتليتيكو مدريد 
مـــن ضم العبني جـــدد، كما خســـر بعض من 
عناصـــره في نفـــس الفترة، بلغـــت تطلعات 
جماهيـــر الفريـــق ذروتها بالنســـبة ملا ميكن 
أن يحققـــه هـــذا األخير في املوســـم اجلديد. 
وبجانب هذا، ســـيرتفع أيضا سقف مطالبات 
أنصار الفريق بســـبب العناصر املميزة التي 

انضمت إلى صفوفه مؤخرا.
وقال ســـيميوني ”منـــذ وصولنا كنا نحن 
الذين نضع التطلعات واملطالب بعيدا عن رأي 
الناس، ال يوجد من هو أكثر تطلعا منا، أشعر 
أن الفريق مســـتمر في التطـــور بقوة وهناك 
دالئل على هذا“. ويكتســـب موســـم أتليتيكو 
مدريـــد إثارة إضافية على خلفية اســـتضافة 
لنهائي بطولة دوري  ملعبه ”ميتروبوليتانو“ 
أبطـــال أوروبـــا في املوســـم اجلديـــد، حيث 
يأمل النـــادي وأنصاره في الوصول إلى هذه 
املباراة ولكن لكي يتحقق هذا ســـيتعني على 
الفريق املدريدي قطع مشـــوار طويل وشـــاق. 
ويعطي أتليتيكو بتشـــكيلته احلالية انطباعا 
بأنه يســـتعد لتنفيذ املشـــروع األكثر طموحا 
في الكرة اإلســـبانية وذلك بفضـــل مجموعة 
الالعبني الذين يتواجدون حاليا بني صفوفه.

نعمة االستقرار

ظـــن البعـــض أن ســـيميوني عبـــارة عن 
طفرة جنحت لفترة معينة وستزول بعد ذلك، 
لكـــن املتحدي مازال يحصـــد األلقاب ويحقق 
طموحـــات جماهيـــر فريقه. خالل مســـيرته 
املمتدة منذ 12 عاما، مر دييغو بتجارب مهمة، 
بعضها حظي بالنجاح، وأخرى كان نصيبها 
الفشـــل، لكنها عادت بالفائـــدة والتطور على 
جتاربه وزادت مـــن معرفته الكروية. فما هي 

األسرار وراء جناح دييغو سيميوني؟

وراء كل قصـــة جنـــاح، هنـــاك العديد من 
التجارب الفاشـــلة. ســـيميوني حتمل الكثير 
في وطنه والحقه الفشـــل في جتربته مع ريفر 
بليت واملوسم الثاني مع إستوديانتيس. ومع 
تتالي التجارب، ستأتي اللحظة احلاسمة مع 
الوقـــت والتي ســـتكافئك على اجلهـــد الذي 
بذلتـــه. في ديســـمبر 2011 تولى تدريب ناديه 

السابق أتليتيكو   مدريد.
عندمـــا وصل إلـــى مدريد أخبـــره ميغيل 
أجنيل ماريـــن املدير التنفيـــذي للنادي، بأن 
الشـــيء الوحيد الـــذي يجـــب أن يطمح إليه 
هـــو بنـــاء فريـــق مزعـــج للخصـــوم. مقارنة 
بريال مدريد، واخللفية السياســـية لبرشلونة 
ومتيز أكادمييته الكروية، فإن الهوية املميزة 
ألتليتيكـــو دائمـــا ما كانت تتميـــز بالصرامة 
والقوة، باإلضافة لألجواء املتقدة على أرضه. 
الـــروح والعزمية، الرغبة فـــي التضحية 
بالذات فـــي رحلـــة البحث عن شـــيء أعظم، 
والفهم الواســـع للعبة وكيفيـــة لعبها ضمن 
الفريـــق. هـــذه العوامـــل مجتمعـــة شـــكلت 
رؤية فلســـفية لفريق ســـيميوني، رمبا تكون 

فضفاضة بشكلها العام.
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أصبح مدرب أتليتيكو مدريد، دييغو سيميوني املدرب األكثر فوزا باأللقاب في تاريخ نادي 
العاصمة اإلســــــبانية بعد قيادته الفريق للتتويج بكأس السوبر األوروبية. ووصل سيميوني 
إلى ســــــبعة ألقاب مع الروخي بالنكوس، ليتخطى الراحل لويس أراغونيس والذي كان فاز 
مع الفريق بســــــتة ألقــــــاب ولكن في أربع فترات مختلفة. وحقــــــق األرجنتيني لقبني للدوري 
ــــــي وأخرى محلية مع  األوروبي وبطولة دوري إســــــباني وبطولة كأس وبطولة ســــــوبر أوروب

أتليتيكو مدريد منذ توليه املهمة في ٢٠١٢.

الجوهرة السابعة تضيء مسيرة األرجنتيني دييغو سيميوني

أتليتيكو مدريد يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

األحد 2018/08/19

سيميوني ملك األرقام القياسية في أتلتيكو مدريد

ا ا ف األلقا ا ف األكث امل ك ل أ أ
سيميوني ملك األرقام القياسية في أتلتيكو مدريد

مع قدوم األرجنتيني سيميوني، إلى 

مقعد املدير الفني، في ديسمبر 

2011، تمكن الفريق من حصد 

لقبني في الدوري األوروبي، خالل 

موسمي (2012-2011) 

و(2017-2018)، ومثلهما في 

السوبر، عامي (2012 و2018)

7 أرقام شهدتها موقعة 

السوبر األوروبي

[ دييغو كوســـتا العب أتليتيكو مدريد 
دخـــل التاريـــخ بتســـجيله ألســـرع هـــدف 

بالبطولة في الثانية ٥٠.
[ كرمي بنزمية هو خامس العب فرنسي 
يســـجل هدفا فـــي تاريـــخ كأس الســـوبر 
األوروبـــي، بعد جـــان بيير بابـــان (١٩٩٤) 
وجبريـــل سيســـيه (٢٠٠٥) وفرانك ريبيري 

(٢٠١٣) وكيفني غاميرو (٢٠١٥).
[ جولـــني لوبيتيغـــي هـــو أول مدرب 
لريال مدريد يخســـر أول مباراة رسمية له 

مع الفريق منذ ١٩٨٤.
[ ألول مـــرة منذ ١٨ عامـــا، ريال مدريد 
يخســـر نهائيـــا حقق فيه ١٣ لقـــب كأس، ٥ 
منها دوري أبطـــال أوروبا و٤ كؤوس عالم 

لألندية.
[ األرجنتيني دييغو سيميوني هو أول 
مـــدرب ألتليتيكو مدريد يفـــوز في النهائي 
ضد ريـــال مدريد في ثالث بطوالت مختلفة 
هـــي كأس ملـــك إســـبانيا، كأس الســـوبر 

اإلسباني، كأس السوبر األوروبي.
[ ريـــال مدريـــد يخســـر ألول مـــرة في 
نهائي قاري منذ العام ٢٠٠٠ وألول مرة بعد 

١٣ فوزا متتاليا في النهائيات.
[ ســـيرجيو راموس أصبح أول العب، 
في تاريخ ريال مدريد، يسجل في مباراتني 
مختلفتني لكأس الســـوبر األوروبي، بعدما 

أحرز هدفا أيضا في نسخة ٢٠١٦.

رياضة



} لنــدن - أنهى هاري كين أخيرا صيامه عن 
تسجيل األهداف في أغسطس، وقاد توتنهام 
هوتســـبير للفـــوز 1-3 على فولهـــام الوافد 
الجديد علـــى الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 

القدم السبت.
وبعد أيام من إعـــالن توتنهام عن تأجيل 
ظهـــوره األول علـــى ملعبـــه الجديـــد، نجح 
الفريق فـــي الخروج باالنتصـــار على ملعبه 
المؤقـــت ”أســـتاد ويمبلـــي“، وحّقـــق الفوز 
بأهداف لـــوكاس مورا وكين وكيران تريبيير 

الذي هز الشباك من ركلة حرة رائعة.
وسيطر توتنهام على الشوط األول وسجل 
لوكاس مورا هدفا في الدقيقة 43، وهو هدفه 
األول في الدوري، لكن فولهام تعادل بواسطة 
ألكســـندر ميتروفيتـــش في الدقيقـــة 52 بعد 

دقائق من تسديد كرة في القائم.

وأعـــاد تريبيير التقـــدم لتوتنهام بتنفيذ 
ركلـــة حرة بشـــكل رائع، قبل أن يســـجل كين 
الهـــدف الثالث بتســـديدة أرضيـــة ليعّوض 
إخفاقه في تسجيل أي هدف في أغسطس في 

الدوري اإلنكليزي من 14 محاولة.
وفي باقـــي المباريات فـــاز إيفرتون على 
ســـاوثهامبتون 1-2، وبنفـــس النتيجـــة فاز 
بورنموث على مضيفه ويستهام يونايتد، كما 
فاز ليستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون 
2 -صفر وتعادل كارديف سيتي مع نيوكاسل 

يونايتد سلبيا.
بدايته  ريتشارليسون  البرازيلي  وواصل 
القوية هذا الموســـم وســـجل هدفـــه الثالث 
في مباراتين ليقـــود إيفرتون للفوز 1-2 على 
ســـاوثهامبتون الســـبت، وهـــذه أول مباراة 
لمـــدرب إيفرتـــون الجديد ماركو ســـيلفا في 

ملعب جوديسون بارك.
وقدم إيفرتون عرضا قويا حظي بإعجاب 
المشجعين وبدأ اللقاء بقوة، حيث سجل ثيو 

والكوت، العب ســـاوثهامبتون الســـابق، بعد 
تعاون مشترك في تنفيذ ركلة حرة بين ليتون 

بينز ومورغان شنايدرلين.
خـــرج  الفرنســـي  الالعـــب  أن  ورغـــم 
مصابـــا بعد فتـــرة قصيـــرة، إال أن إيفرتون 
تمكـــن مـــن إضافة الهـــدف الثاني بواســـطة 
ريتشارليســـون بعد كرة عرضية من والكوت، 
لكن ســـاوثهامبتون رد بشكل جيد في الشوط 
الثانـــي وقلص داني إينغز الفـــارق من مدى 
قريب وأحرز هدفه األول مع فريقه الجديد في 
أول مباراة يدخل فيها التشـــكيلة األساســـية 

ليعوض إهدار فرصة قبلها.
وســـجل والكوت هدفا آخـــر ألغاه الحكم 
بداعي التســـلل، كما أهدر انفـــرادا بالمرمى 

ليكتفي صاحب األرض بتسجيل هدفين.
وفـــي لقـــاء افتتـــاح الجولـــة الثانية من 
الـــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ســـقط 
نيوكاســـل فـــي فـــخ التعـــادل الســـلبي أمام 
مضيفـــه كارديف ســـيتي في المبـــاراة التي 

جمعت بينهما السبت أيضا.
واحتســـب الحكـــم ركلـــة جـــزاء لصالح 
الضيوف في الدقيقة السادســـة واألخيرة من 
الوقت المحتسب (بدل الضائع)، لكن أضاعها 
كينيـــدي ليهدر فرصـــة تحقيق الفـــوز األول 

لفريقه هذا الموسم في البريميرليغ.
ومع لعب نيوكاســـل بعشـــرة العبين بعد 
طـــرد مباشـــر إليزاك هايـــدن أهـــدر كينيدي 
فرصة ذهبية لخطـــف النقاط الثالث، ليختتم 
أحد أســــوأ العــــروض الـفرديـــة لالعب في 

المسابقة.
وكان ينبغـــي طـــرد الجنـــاح المعـــار من 
تشيلســـي، الذي تصدى الحارس نيل إثريدج 
لتنفيذه الســـيء لركلـــة الجزاء فـــي الدقيقة 
السادسة من الوقت المحتسب (بدل الضائع)، 
في الشـــوط األول بســـبب ركلة دون كرة نحو 
فيكتور كماراســـا دون أن يراها الحكم كريج 

بوسون.
ولم يكمـــل كينيـــدي أي تمريرة صحيحة 
خـــالل أول 45 دقيقة، وهي المرة األولى التي 
يحدث فيها هذا لالعب في الدوري منذ نيكوال 
كالينيتش مع بالكبيرن روفرز ضد برمنغهام 

سيتي في مارس 2010.
وأجـــاب رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاســـل 
عند ســـؤاله عن سبب تســـديد كينيدي للركلة، 
التـــي احتســـبت بعـــد لمســـة يد ضد شـــون 

موريســـون، عقب أدائه الكارثـــي في المباراة، 
فقـــال ”كينيدي هـــو المنـوط بتســـديد ركالت 
الجزاء، األول في الترتـيب كان مـات ريـتشـــي 
(الذي تم استبـداله)، لكن كيـنيدي كان خلفه“.

وتابـــع ”كانت ركلة جزاء ســـيئة، إنه ليس 
ســـعيدا بإهـــدار تلـــك الفرصة، نفـــوز كفريق 
ونخســـر كفريق أيضا.. لســـت قلقا من إهداره 

لركلة جزاء“.
وشعر نيل وارنوك مدرب كارديف بأن إهدار 
بعدما ســـيطر فريقه على  ركلة الجزاء ”عادل“ 
المباراة، وألن لمسة اليد ضد موريسون كانت 
من خارج منطقة الجزاء. وأبلغ شـــبكة ســـكاي 
ســـبورتس التلفزيونية ”فـــي بعض األحيان ال 

تحصل على ما تستحق، كينيدي كان ينبغي أّال 
يكون موجودا على أرض الملعب، كان يستحق 

طردا مباشرا، لكني لم أر ذلك“.
وأضاف ”فـــي ما يتعلق بركلـــة الجزاء يد 
موريسون كانت خارج منطقة الجزاء وجسده 

داخلها“.
وكانت اللقطة األبرز خالل الشـــوط الثاني 
هي تدخـــل متهّور من الخلف عن طريق هايدن 
العـــب نيوكاســـل البديـــل ضد جـــوش ميرفي 
ليحصـــل العب الوســـط علـــى بطاقـــة حمراء 
مباشـــرة، لكن تدخل كينيدي كان أســـوأ كثيرا 
مثل الخطأ الذي ارتكبه هاري آرتر المعار إلى 

كارديف.

وبهـــذا التعـــادل أضـــاف كل فريـــق نقطة 
لرصيـــده بعدمـــا كان كارديـــف قد خســـر في 
الجولة األولى أمام بورنمـــوث بثنائية نظيفة 

وسقط نيوكاسل أمام توتنهام 2-1.
وهكذا يحـــل نيوكاســـل، الذي لعـــب لقاء 
الســـبت منقوصا بعـــد طرد إيـــزاك هايدن في 
الدقيقة 66، في المركز الـ13 يليه كارديف بفارق 

األهداف.
ويلتقـــي فريق مانشســـتر ســـيتي بضيفه 
هيديرســـفيلد تاون في المرحلة نفسها األحد، 
كمـــا يلتقي مانشســـتر يونايتد مـــع برايتون، 
بينمـــا تختتم المرحلة مســـاء االثنيـــن بلقاء 

ليفربول مع مضيفه كريستال باالس.

رياضة

هاري كني ينتفض ويقود توتنهام للفوز بثالثية على فولهام
نيوكاسل يهدر ضربة جزاء ويتعادل سلبيا مع كارديف سيتي

ترحيب آسيوي بعودة الكويت 
إلى املظلة األوملبية

توتنهام على الطريق الصحيح

ــــــاج فريق توتنهام إلى هدفــــــني متأخرين ليفوز على ضيفه فولهــــــام العائد إلى دوري  احت
األضواء ٣-١ السبت ضمن املرحلة الثانية من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.

كينيدي لم يكمل أي تمريرة 
صحيحة خالل أول 45 دقيقة له مع 

نيوكاسل، وهي املرة األولى التي 
يحدث فيها هذا لالعب في الدوري 

اإلنكليزي منذ مارس 2010
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لعنة نابولي

} عام مّر وانتهى سريعا، بحساب األيام 
انقضت 365 يوما بسرعة وانتهت معها 

مسيرة نجم مأل الدنيا وشغل الناس قبيل 
الموسم الماضي في الدوري اإليطالي، ال 
أحد كان يتوقع أن تنتهي التجربة بهذه 

الطريقة، فكيف لالعب رصد ألجل التعاقد 
معه حوالي 100 مليون يورو أن يخرج 

من الباب الصغير ليغادر ويبدأ من نقطة 
الصفر؟

لكن هذا ما حدث مع األرجنتيني 
غونزالو هيغوايين الذي قدم بعّزه ودالله 
إلى فريق ”السيدة العجوز� قبل أن يغادر 

بعد عام يتيم نحو وجهة جديدة.
هل أنت العب غير محظوظ أم سيء 
السمعة يا غونزالو حتى يصيبك هذا 

السهم المرة تلو األخرى، ليجعلك في كل 
مناسبة تخسر كل ما بنيته وشّيدته وتبدأ 

رحلة البناء من جديد؟
اليوم بدأ هذا المهاجم مرحلة مغايرة 

في مسيرته الرياضية ومن حسن حظه 
أنه وجد الميالن كي يحتضنه بعد 

أن ألقته ”السيدة العجوز“ بعيدا عن 
حضنها بمجرد قدوم ذلك الساحر العالمي 

كريستيانو رونالدو الذي ضحى بكل ما 
حّققه مع ريال مدريد من أجل ”عيون“ 

اليوفي.
لكن هل أحسن المهاجم األرجنتيني 

القرار بقبوله خروجا مفاجئا من بيت 
”سيدة إيطاليا“ بعد أن كافح في نهاية 

الموسم كثيرا وتمرد على فريقه السابق 
من أجل إرضاء اليوفي؟

طبعا ال، فهيغوايين غادر نحو وجهة 
غامضة فسلك طريقا محفوفة بالمخاطر، 

لقد قبل أن يخرج من الفريق المسيطر 
والمهيمن والمرشح األول دوما على 

األلقاب المحلية وكذلك المنافسة على 
اللقب األوروبي األغلى، واختار التوجه 

نحو فريق ما زال يعاني من أثار سنوات 
الضياع التي أبعدته عن ركب أندية 

الصفوف األولى.

طبعا لم يحسن هيغوايين االختيار 
والقرار، ألنه رضي على نفسه أن يكون 

انتقاله في إطار صفقة تبادل بين اليوفي 
والميالن، والحال أنه قدم قبيل الموسم 
الماضي إلى فريق تورينو كنجم مبجل 

وبطل منتظر، لقد تنازل هذا الالعب 
عن كبريائه وارتضى أن يكون في هذه 
الصفقة في مرتبة الالعبين من الدرجة 
الثانية، لقد تناسى كل اإلنجازات التي 
حّققها في السابق وعاد سنوات كثيرة 

إلى الوراء.
عاد وكأنه العب مغمور في مقتبل 

هاجسه األول تثبيت أقدامه وهّمه 
الوحيد البحث عن فريق يضمن له اللعب 
باستمرار، بدا وكأنه يهرب من المنافسة 
التي قد تحدث بينه وبين القادم الجديد 

لليوفي رونالدو، بدا وكأنه يعلم جيدا 
أنه غير قادر على المنافسة، وظهر 

أنه غير واثق من قدرته على الصمود 
وتأكيد أحقيته بالبقاء مع الفريق األقوى 

واألفضل في الدوري اإليطالي.
لو نعود قليال إلى الوراء لمعاينة 

مسيرة هذا الالعب، سندرك سريعا أنه 
اتخذ لنفسه مكانا ضمن الصف الثاني 
من نجوم الكرة، ففي سنة 2007 فتحت 

أمامه أبواب الشهرة والمجد بعد أن 
تعاقد معه ريال مدريد، كان المقام الجديد 

الذي سيمكث فيه رائعا للغاية، فهذا 
الفتى القادم من نادي ريفر باليت وجد 

نفسه ضمن زمرة نجوم العالم مع الفريق 
الملكي.

نجح هيغوايين في سنواته األولى، لقد 
ساعدته موهبته الفذة وحاسته التهديفية 
على التألق والبقاء لسنوات داخل أسوار 

القلعة البيضاء، بيد أن المقام الهنيء 
لم يستمر، لقد بدأ غوانزالو يفقد مكانته 

األولى صلب الفريق بعد قدوم العبين 
جدد، فزاحمه الفرنسي كريم بن زيمة 

ونافسه البرتغالي رونالدو، فوجد نفسه 
مجبرا على الخروج من الباب الصغير 
بعد أن وضعته إدارة الريال على قائمة 

المغادرين بعد موسم 2012ـ2013.
انطلق هذا المهاجم باحثا عن األلق 
في مكان آخر، فاحتضنه نادي نابولي، 

كانت إدارة هذا الفريق وكذلك الجماهير 
تنظر إليه بعين ”كبيرة“، لقد رأوا فيه 

الوريث الشرعي الذي طال انتظاره 
لخالفة الملك مارادونا على العرش في 

نابولي.
أحسن هيغوايين في تلك الفترة 

االختيار، وفعال نجح بسرعة فائقة في 
تقديم عروض مدهشة ورائعة للغاية، 

لقد أعاد الهيبة لنفسه دون أن يشعر، إذ 
أصبح معبود الجماهير في هذه المدينة 

بفضل غزارة عطائه وأهدافه المتتالية.
ووفق الالعب من حيث ال يشعر 
في المساهمة ولو نسبيا في إعادة 

الحياة لهذا الفريق الذي فشل منذ رحيل 
األسطورة مارادونا في المراهنة على 

األلقاب، لكن مع هيغوايين ”حّق“ له أن 
يكون منافسا جديا على لقب الدوري 

اإليطالي خالل السنوات األخيرة.
ورغم أن الفريق لم يتمكن بعد من 
تكرار إنجازات نهاية التسعينات من 

القرن الماضي، إّال أن عشاق فريق 
الجنوب اإليطالي كانوا يتأهبون كي 
يخلدوا هذا الالعب األرجنتيني في 

النادي، كانوا يستعدون  سجل ”عظماء“ 
كي ينصبوه ملكا ضمن األساطير، لكن 
هيغوايين صاحب الشخصية المرتبكة 
رفض العرض، أبى أن يكون ملكا يخلد 

اسمه التاريخ في نابولي.
لقد أغواه سحر يوفنتوس وأغرته 

األموال الطائلة التي وضعت أمامه كي 
يتنازل عن منصب الملك ويتوجه نحو 

أحضان ”السيدة العجوز“ في بداية 
الموسم الماضي، قّرر سريعا الذهاب 

وترك كل اإلرث في نابولي كي يلفه 
النسيان بعد أن حلم بالتلّذذ والتنّعم 

بالمبلغ الخرافي الذي رصدته له إدارة 
اليوفي.

لكن هيهات، فلعنة ترك مملكة 
نابولي ضربت بسرعة ”الهارب“ أو 

”الخائن“ مثلما وصفته جماهير نابولي، 
فهيغوايين خسر تقريبا كل شيء، وها 

هو اليوم ينطلق من نقطة الصفر مع 
فريق ما زال إلى غاية اللحظة يبحث عن 

مجده الضائع وتوازنه المفقود.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} جاكرتا - رحب المجلس األولمبي اآلسيوي، 
السبت، برفع اإليقاف المشروط من قبل اللجنة 
األولمبيـــة الدولية عن الكويـــت، والمفروض 
منذ ثالثة أعـــوام، ما ســـيمكن رياضييها من 
المشـــاركة في الدورة التي افتتحت رســـميا، 

السبت، تحت علم بالدهم.
وقـــال حســـين المســـلم، المديـــر العـــام 
للمجلس األولمبي الذي يرأســـه الشيخ أحمد 
الصباح ”نحن ســـعداء جـــدا للجنة األولمبية 

الكويتية وللرياضيين“.
الدوليـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
الخميس، والتي يترأســـها األلماني توماس 
بـــاخ، رفـــع اإليقـــاف المفـــروض منـــذ ثالثة 
أعـــوام علـــى اللجنـــة األولمبيـــة الكويتية، 
بشـــرط اســـتكمال خطوات الحّد من التدخل 
الحكومـــي، والتي أدت في بداية المطاف إلى 

إيقاف الكويت.
ولقيت الخطـــوة، والتي تعّد من األهم في 
مســـار معالجة صفحة األزمـــة التي تعصف 
بالرياضـــة الكويتية منذ أواخـــر العام 2015، 
ترحيبا حكوميا وتعهـــدا بتطبيق ”كل ما تم 
مع اللجنـــة األولمبية الدولية،  االتفاق عليه“ 

والذي يشمل تعديل أنظمة وإجراء انتخابات 
لهيئات ولجان سبق للسلطات حلها.

وقـــّررت اللجنة الدولية فـــي أكتوبر 2015، 
إيقاف الكويت عن المشـــاركة في المنافســـات 
بالشـــأن  السياســـي  التدخـــل  خلفيـــة  علـــى 
الرياضي، والذي شـــمل حل الســـلطات للجنة 

المحلية برئاسة الشيخ طالل الفهد.
وحـــرم اإليقـــاف العديـــد مـــن الرياضيين 
الكويتييـــن مـــن المشـــاركة في المنافســـات 
الدولية تحـــت راية بالدهم، إّال أن الســـلطات 
الكويتية قامت في األشـــهر األخيرة بسلســـلة 
من اإلجراءات ســـعيا للوصـــول إلى رفع كامل 

لإليقاف، منها إقرار قانون جديد للرياضة.
وشـــّددت اللجنـــة األولمبيـــة الدولية على 
أنها ســـتقوم في مطلع أكتوبر المقبل بتقييم 
ما تم تنفيذه من االتفاق بينها وبين السلطات 
الكويتيـــة، وتقـــّرر فـــي ضوء ذلك بشـــأن رفع 

نهائي لإليقاف من عدمه.
ويشارك نحو 40 رياضيا في دورة األلعاب 
اآلســـيوية التـــي تقـــام فـــي جاكرتـــا ومدينة 
حتى  وتســـتمر  األندونيســـيتين،  باليمبانـــغ 

الثاني من سبتمبر القادم.

عودة بعد ثالثة أعوام من الغياب



} صنعــاء – بدأت الشـــرطة فـــي اليمن مؤخرا 
حملة جديدة وغريبة تستهدف اعتقال العرسان 
ووضعهم في الســـجن ليلة زفافهم، والســـبب 
عادة مألوفة في اليمن وهي إطالق أعيرة نارية 
في الهواء خالل األعـــراس، فهي عادة متوارثة 
منـــذ عقود فـــي مختلف مناطق البلـــد العربي، 

وخاصة في الريف.
ويتفاخر الكثير من اليمنيين بإطالق أعيرة 
نارية في الهـــواء عند اســـتقبال الضيوف، أو 
خـــالل موكب العرس، أثنـــاء الذهاب إلى منزل 
أهالـــي وأقـــارب وأصدقاء  العـــروس. ويطلق 
العريس في العديد من المناطق أعيرة نارية في 
الهواء باستخدام كالشـــينكوف أو مسدسات، 

وأحيانا عبر أسلحة رشاشة وقنابل يدوية.
غير أن هذه الظاهرة بدأت تقود العرســـان 
فـــي ليلة زفافهـــم إلى مـــكان لم يكـــن أبدا في 

الحسبان، وهو السجن.
وأعلنـــت شـــرطة مدينـــة عـــدن، العاصمة 
المؤقتـــة (جنوب)، فـــي أغســـطس الحالي أن 

قوات األمن أودعت عريسا السجن.
وأرجعت الســـبب إلى إطالق مشاركين في 
حفل زفافه أعيرة نارية في الهواء بكثافة أثناء 
مرورهم وســـط األحياء والشـــوارع، معرضين 

حياة المارة والسكان للخطر.

وشـــددت على أنه تم التنبيه ســـابقا بعدم 
إطـــالق األعيرة الناريـــة، التي ســـقط جراءها 

العشرات، بين قتلى وجرحى.
واحتجـــزت إدارة أمـــن عدن خـــالل أقل من 
أســـبوعين أربعة عرســـان، أودعتهم السجون، 
جـــراء إطالق مشـــاركين في احتفـــاالت زفافهم 

أعيرة نارية، وتفجير قنابل صوتية.
وعادة، يســـتمر االحتجاز للتحقيق لمدة 24 
ســـاعة في أقسام الشـــرطة ، قبل إحالة القضية 

إلى النيابة المختصة.
وقال العقيد أحمد سعيد الشرعبي، مسؤول 
البحث الجنائي في إدارة شـــرطة منطقة كريتر 
وســـط عدن، ”هناك من يطلـــق النار في حفالت 
الزفـــاف وهـــو غير متمكـــن، ما قد يـــؤدي إلى 
ســـقوط ضحايا مـــن المدنيين خـــالل االحتفاء 
باألعراس“. وأكد ”أمام هذه الظاهرة الســـلبية 
كان الزما على الشـــرطة اتخـــاذ إجراءات قوية، 
كاحتجاز العريس، كي يكون ذلك رادعا للجميع، 

من أجل الحد من إطالق النار في األعراس“.
وحـــول ســـبب احتجـــاز العريـــس وليس 
مطلق األعيـــرة النارية، أوضح الشـــرعبي أنه 
”فـــي حفـــالت الزفاف توجـــد أعـــداد كبيرة من 
المشـــاركين في الفرحـــة، وال تعلم الســـلطات 
حينهـــا مـــن يطلق النـــار.. تلجأ الشـــرطة إلى 

احتجـــاز العريس، كونه المســـؤول عن إطالق 
النار في عرســـه، وهو المعنـــي والقادر أيضا 
على منع ذلك“. وتابع ”توجد صعوبة في تحديد 
مـــن يطلق أعيرة نارية في موكب العرس، الذي 
قد تكون به العشـــرات من الســـيارات المحملة 

بأناس يحتفلون بالزفاف“.
وأضاف أن ”الظاهرة تراجعت مؤخرا، بعد 

اإلجراءات الحاسمة لقوات الشرطة“.
وتابع ”هناك من العرســـان مـــن بدأ يتفهم 
األمر، حيث ُيعلم مســـبقا من سيأتي إلى زفافه 

بعدم إطالق أعيرة نارية في موكب العرس“.
وشـــدد علـــى أن ”المجامـــالت واالحتفـــاء 
بالزفاف ينبغي أن ال يكونا على حساب أرواح 
الناس.. كفانـــا الضحايا الذين يســـقطون في 

الحروب.. ال نريد أن نفرح ونقتل اآلخرين“.
ال يـــزال اليمنيون يتمســـكون بإطالق 

األعيرة النارية في األعـــراس، معتبرين 
أنهـــا تعكـــس ســـعادتهم، فضـــال عن 

كونها تقليدا متوارثا.
مختصة  علـــي،  حنان  وقالت 
اجتماعيـــة يمنيـــة، إن ”أســـرا 
عديدة تصر على االســـتمرار في 

هذه العـــادة، كونها في اعتقادهم 
تعبر عن فرحتهم وسعادتهم“.

وضعـــت جمعية ”هدية  } مكــة المكرمــة – 
الحـــاج“ الخيريـــة المتخصصـــة فـــي تقديم 
خدمات للحجـــاج والمعتمرين، بالتعاون مع 
الســـلطات السعودية، ما بين 18 و24 كبسولة 
نـــوم متنقلة في مشـــعر منـــى، تحت تصرف 
الحجاج الســـتخدامها بشـــكل مؤقـــت عندما 
يريـــدون اقتطـــاع وقـــت للراحة خـــالل أداء 

مناسك الحج.
وهـــذه الكبســـوالت هي عبـــارة عن غرف 
صغيـــرة ال تتجـــاوز ثالثـــة أمتـــار مربعـــة 
مصنوعة من األلياف الزجاجية والبالســـتيك 
ولهـــا مفتاح ممغنط، فكرة تبدو بعيدة للغاية 
عـــن الصـــورة النمطيـــة للحج فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ولكنها متاحـــة مجانا 

للتجربة خالل هذا الموسم.
وانطلقـــت الفكـــرة، بحســـب مـــا يقـــول 
القيمون على الجمعيـــة، من أن الحج يتطّلب 
مجهودا بدنيا شـــاقا ويجـــري في طقس حار 

للغاية ووسط ازدحام شديد.
وقال منصـــور العامـــر مديـــر الجمعية، 
”الفكـــرة موجودة عالميا في اليابان وفي مدن 
عدة في العالم. الجمعية تعتقد أنها ســـتكون 
مالئمـــة لألماكـــن المزدحمـــة والضيقـــة في 

المشاعر المقدسة ومكة المكرمة“.
ســـتقدمها  جمعيتـــه  أن  العامـــر  وأكـــد 
”مجانـــا“ للحجـــاج، ليكونـــوا ”مرتاحين في 
أداء المناســـك“، علمـــا أنها تســـتوردها من 
اليابـــان بكلفـــة نحو ألـــف يورو للكبســـولة 
الواحدة. وتم إضفاء تعديالت بسيطة عليها 
مثل إضافة ســـلم. وتقـــوم الجمعية بتغطية 

تكاليف التجربة وفي حال نجاحها، ستتولى 
الحكومة السعودية ذلك.

يؤدي أكثـــر من مليوني مســـلم بدءا من، 
األحد، مناســـك الحج في مكـــة المكرمة (غرب 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية)، قادميـــن من 
مختلـــف بقـــاع األرض، ويتوقـــع أن تتجاوز 

الحرارة 40 درجة مئوية خالل شعائر الحج.
ويوجد في كل كبســـولة ســـرير فردي مع 
وســـادة ومساحة الكبســـولة 2.64 متر مربع، 
وارتفاعها 1.2 متر، وباإلمكان شـــحن الهاتف 
فيها والتظلل من أشـــعة الشمس وأخذ قسط 
مـــن الراحة لوقت محـــدد، كما يمكـــن تغيير 
درجة الحرارة داخلها بحسب الطلب، وهناك 

إضاءة بألوان مختلفة.
وشدد العامر على أن جمعيته تفكر دائما 
”في احتياجات الحجيـــج وراحتهم لدى أداء 
المناســـك“، مشـــيرا إلى أن الكبسوالت يمكن 
أن تكون عبـــارة عن ”اقتصاد تشـــاركي مثل 
الدراجات الهوائية التي يأخذها المســـتخدم 
لمدة ساعة ثم يوصلها إلى مكان معين ويأتي 

شخص آخر الستخدامها“.
واختبرت الجمعية في البدء 12 كبســـولة 
في رمضان بالقرب مـــن الحرم المكي. ويقدر 
العامر أن 60 شـــخصا اســـتخدموها يوميا، 
موضحا ”إذا ضاعفنا العدد، يمكن استخدام 
الكبســـولة مرة كل ثالث ساعات إذ يتم خالل 
وقـــت الصالة تعقيـــم الكبســـولة وتجهيزها 
إلعادة اســـتخدامها“. وســـتتابع لجنة معهد 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين ألبحـــاث الحج 

والعمرة تقييم أداء الكبسوالت مع الحجاج.

ويشـــكل تنظيم الحج تحديا لوجيســـتيا 
أمام السلطات السعودية، إذ أن توفير اإلقامة 
لقرابة مليوني حاج ليس باألمر الســـهل، وقد 
أطلقت الســـلطات هـــذا العام عـــدة مبادرات 

لمســـاعدة الحجاج في كل شيء من الترجمة 
إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

وتنـــدرج هذه المبادرات فـــي إطار ”رؤية 
�2030 التـــي طرحهـــا ولي العهد الســـعودي 

األمير محمد بن سلمان من أجل وقف ارتهان 
االقتصـــاد الســـعودي، األكبـــر فـــي المنطقة 
العربيـــة، للنفط عبر تنويـــع مصادره وبينها 

تعزيز السياحة الدينية.

ــــــة متخصصة في تقــــــدمي خدمات للحجــــــاج واملعتمرين بالتعاون مع الســــــلطات  جمعي
الســــــعودية تضع خالل موســــــم احلج احلالي على ذمة احلجاج كبســــــوالت نوم متنقلة 

حفظا لهم من ارتفاع درجات احلرارة أثناء أداء مناسك احلج.

موسم حج استثنائي

} يتطيـــر العـــرب الرائقون من مســـتخدمي 
عن  وســـائل التواصل، من خـــروج ”صديق“ 
قواعد احلشـــمة وأعراف الـــكالم فـ“يخدش“ 
احليـــاء مبفردات جنســـية. وُيعـــد مثل هذا 
التجاوز بلغـــة عامية أو فصحى متحررة من 
احملتشم،  أي كراهة؛ سببا كافيا ألن ”يحظر“ 
عن صفحتـــه، غارات الســـفيه، لكـــي ال يرى 
منـــه كالما قبيحا مرة أخـــرى. وهنا، تختلف 
الدوافـــع، بـــني حياء عـــن تقوى، أو حشـــمة 

مصطنعة!
لقد تشـــكلت ذائقتنا، كعرب أو شـــرقيني 
-كما ُيقال- على أن تأنف املصطلح اجلنسي، 
في الكالم املعروض على نطاق واســـع، دون 
التسامي على اعتماده، في احللقات الضيقة. 
وفي اخلطأ الشـــائع، ُيقال عـــن غير املتحرج 
عند االضطرار الســـتخدام املالفظ اجلنسية؛ 
من جيـــل اليوم، ومن نتاج  أنه ”قليل األدب“ 

ثقافته وهذا غير صحيح!
فماذا لو أن الشـــاعر ابـــن الرومي -ولن 
نقـــول ”أبو نـــؤاس“- كان حاضـــرا في زمن 
برامج التواصـــل عبر الشـــبكة العنكبوتية، 
وُعرضـــت تشـــبيهاته، وســـياقات هجائـــه، 
بالتصوير الشعري، الذي يضع قبائح اللفظ 
اجلنســـي في قوالب من اإلبـــداع الفني؟ فقد 
تفشـــى اخلوف من لســـانه وشـــعره، دومنا 
حواســـيب، وهابتـــه القصـــور، وقتلـــه أحد 

وزرائها!
فـــي احلقيقة، لم تكـــن لغة ابـــن الرومي 
نشـــازا. فقـــد كان للفقهاء ومفســـري القرآن 
الكرمي، إسهاماتهم في الشروحات اجلنسية، 
فكتبوا ونشـــروا الكثير واملثير، ولو أنهم في 
زمنهم عرفوا الكومبيوتر واإلنترنت، لفعلوا 
العجائـــب. فحتى جـــالل الدين الســـيوطي، 
الذي  أحد اثنـــني وضعا تفســـير ”اجلاللني“ 
نعود إليه ســـريعا، كلما أردنا معرفة أسباب 
نـــزول آية قرآنية؛ نشـــر ما يزيد عن عشـــرة 
كتب جنســـية، كان أولها ”الوشاح في فوائد 
النـــكاح“ ثم مـــر على جميـــع احملطات حتى 
وصـــل إلى ”ُنزهـــة الُعمر فـــي التفصيل بني 
البيـــض والســـود والُســـمر“. ولـــدى ”مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية“ 
مخطوطـــة كتـــاب ال يســـتطيع كاتـــب هـــذه 
الســـطور املصارحة بعنوانه، وقد سعى أهل 
اخلير مـــن محققي املخطوطـــات، إلى إخالء 
مســـؤولية الفقيه عن املخطوطة. ذلك يعني، 
أننـــا اليـــوم، مبعيـــار حرصنا علـــى تغييب 
وإخفـــاء ما كتبه الســـابقون ومـــا تركوه من 
األثر األدبـــي أو العلمي الذي تناول موضوع 
اجلنس؛ ســـنكون أعقل من الســـلف الصالح، 
وأحســـن تأدبا مع املجتمع أو تصنعا أمامه، 

وهذا غير صحيح!
َوضع وزير عباســـي، البن الرومي، السم 
فـــي اخلبز خشـــية هجائـــه. أحس الشـــاعر 
بفعلته فقام. ســـأله الوزيـــر: إلى أين تذهب؟ 
أجـــاب ســـاخرا وقـــد بـــدأ احتضـــاره ”إلى 
املوضع الذي أرسلتني إليه“. قال له ”سّلم لي 
علـــى والدي“. أجاب ”مـــا طريقي إلى النار“. 

فقد كان مطمئنا ومستبشرا باجلنة!

صباح العرب

حشمة ورياء

األحد 2018/08/19 
24السنة 41 العدد 11084 األسبوعي

عدلي صادق

كبسوالت نوم متنقلة في خدمة الحجاج بالسعودية

} الموصل (العراق) - تسعى راما عمر للسير 
على خطـــى والدها وجّدها اللذين حققا ألقابا 
في رياضة الســـباحة، وهي تتدرب في حوض 
للنســـاء في مدينة الموصل المعقل الســـابق 
لتنظيم داعـــش في العراق، حيـــث لم تمارس 

اإلناث هذه الرياضة من قبل.
كانت العادات والتقاليـــد المحافظة حتى 
قبل ســـيطرة الجهاديين على مدينة الموصل 
(شـــمال العراق)، تمنع الفتيات من ممارســـة 
السباحة. لكن المدرب عمر إبراهيم قرر تغيير 
الوضع مع 12 ســـباحة تتراوح أعمارهن بين 
ثمانيـــة أعـــوام و12 عاما، لالنطـــالق في هذه 

الرياضة بعد عام على استعادة المدينة.
وأصبحت ملك هشـــام ابنة العشر سنوات 
التي لم تشـــاهد ســـباحات من قبل سوى عبر 
شاشـــة التلفـــاز أو اإلنترنت، تتحـــرك اليوم 
بمرونة داخل الماء إلى جانب 12 فتاة يمارسن 
هـــذه الرياضة ضمن أول فريـــق من نوعه في 
نينوى والعراق، قائلة إن ”عائلتي شـــجعتني 
على ممارسة السباحة خصوصا أنها رياضة 

مفيدة للبدن والروح“.
وأكـــد إبراهيم صالح المســـؤول عن إدارة 
المجمع أن مســـبح المثنى الـــذي يضم ثالثة 
أحواض بقي مفتوحا خالل ســـيطرة التنظيم 
علـــى المدينة لثالثة أعـــوام. وقد أجبر داعش 
خالل تلك الفترة الرجال على ارتداء مالبس ال 

تظهر أجسادهم.

أحواض سباحة نسائية 
ألول مرة في الموصل

تخطت نسبة مشاهدة أغنية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجديدة {واحشني} حاجز املليون مشاهدة في اليوم األول 
لطرحها عبر موقع يوتيوب. وستطرح هيفاء وهبي هذه األغنية ضمن ألبومها الجديد {حوا} الذي يضم أغنيات مصرية 

ولبنانية بلهجات عربية مختلفة

الشرطة اليمنية تقود حملة اعتقال عرسان ليلة زفافهم
ســـؤ
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ي والقادر أيضا 
عوبة في تحديد 
ب العرس، الذي 
ـيارات المحملة 

عت مؤخرا، بعد 
رطة“.

مـــن بدأ يتفهم 
يأتي إلى زفافه 
م

كب العرس“.
الت واالحتفـــاء 
ى حساب أرواح 
 يســـقطون في 

ل اآلخرين“.
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