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مانشستر
مدينة الرياضة والصناعة ومقصد العرب

لندن ـ كاتيا يوسف

استيقظ الناس، صباح الثالثاء، 
على أخبار االعتداء الذي وقع في 
مــديــنــة مــانــشــســتــر، الــتــي تعتبر 
الــبــريــطــانــيــة، وأول مدينة  املــــدن  أهـــم  مـــن 
صناعية في العالم؛ منها انطلقت الثورة 
الصناعية في أوروبا الغربية. وتضّم أهّم 
بالنوادي  عن شهرتها   

ً
الجامعات، فضال

واسعة  بشعبية  تحظى  الــتــي  الــّريــاضــيــة 
الـــبـــالد والـــعـــالـــم، خـــاّصـــة »مانشستر  فـــي 

يونايتد« و»مانشستر سيتي«.
أخـــرجـــت هــــذه املـــديـــنـــة إلــــى الـــعـــالـــم كــبــار 
دالــتــون،  جــون  الكيميائي  منهم  العلماء، 
تــــزال مـــقـــّرًا ملشاهير  ــذرة، وال  ــ الــ مــكــتــشــف 
عــّبــروا عــن حزنهم الشديد عقب االعــتــداء 

الذي وقع في حفل أريانا غراندي.
ــقــــدم فــــي فــريــق  أبــــــرز هــــــؤالء نـــجـــم كـــــرة الــ
»مانشستر يونايتد« ديفيد بيكهام، الذي 

تضامن مع مانشستر ورقم الشرطة للتبليغ عن المفقودين )كريستوفر فرالنغ/فرانس برس(

C

كتب على فيسبوك: »أخبار تفطر القلوب 
ــه كــأب وإنسان 

ّ
إن مــن مانشستر«. وتــابــع 

 أفكاره مع كل من 
ّ
يحزنه جدًا ما حدث وإن

ر بهذه املأساة. كذلك عّبر ليام غاالغر، 
ّ
تأث

ــن فـــرقـــة مـــانـــشـــســـتـــر، عــن  ــان ســـابـــق مــ ــ
ّ
ــن فــ

اعــتــداء مانشستر. وتوالت  صدمته حــول 
انني 

ّ
وفن ملمثلني  والتدوينات  التغريدات 

ومشاهير من مانشستر تنّم عن تعاطفهم 
مع أهالي الضحايا وهول االعتداء.

يـــقـــطـــن مـــانـــشـــســـتـــر، نـــحـــو 5 بـــاملـــائـــة مــن 
جنوب  مــن  غالبيتهم  املسلمة،  الجاليات 
آســيــا، إلــى جــانــب جــالــيــات عربية جــاءت 
إلى البالد ألسباب مختلفة ومن ضمنها 
جــالــيــة لــيــبــيــة مــهــمــة فـــي جــنــوب املــديــنــة. 
ــــة تــظــهــر تــواجــد غـــرف تــجــارة 

ّ
وهــنــاك أدل

ــام 1798،  ــ عـــربـــيـــة فــــي مــانــشــســتــر مـــنـــذ عـ
توقيع  عن   

ً
فضال القطن،  تجارة  جذبتها 

ــام 1838، بـــني بــريــطــانــيــا  مـــعـــاهـــدة فـــي عــ
ــــدد تــلــك  ــل عـ ــ ــة الــعــثــمــانــيــة. ووصــ ــ ــــدولـ والـ

الـــغـــرف الــتــجــاريــة الــعــربــيــة إلــــى 400 في 
عـــام 1890. وقــــدم إلـــى املــديــنــة املـــزيـــد من 
بـــالد املــشــرق مــن طــوائــف أخـــرى كــاألرمــن 

واليهود.
وتـــاريـــخ الـــوجـــود الــعــربــي فــي مانشستر 
ليس حديثًا، بل يعود إلى نحو قرنني من 
الزمن. وأّول جالية عربية استقّرت فيها، 
جــــاءت مــن املـــغـــرب، فــي عـــام 1830، وكــان 
بيع وشــراء  فــي  أفــرادهــا يعملون  غالبية 

النسيج.
وكـــان للجاليات مــن بـــالد الــشــام وشــمــال 
أفريقيا وجود مبكر في املدينة، من طوائف 
ومسيحيني  مسلمني  مــن  مختلفة،  ومــلــل 
ويــهــود. وأّســــس الــشــامــيــون إبـــان الــحــرب 
العاملية األولى جمعية سموها »الجمعية 
ــتـــراويـــة«. ولــلــجــالــيــة  ــانـــشـــسـ الـــســـوريـــة املـ
الــيــمــنــيــة حـــضـــور فـــي ضـــواحـــي املــديــنــة، 
إذ عــمــل كــثــيــر مـــن أبــنــائــهــا فـــي الــبــحــريــة 
ــة. وجـــــــــود تــلــك  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــــتــــجــــاريــــة الــ

أضفى  مانشستر  فــي  العربية  الجاليات 
عــلــيــهــا تــنــّوعــًا ثــقــافــيــًا واقــتــصــاديــًا. وفــي 
ــرة تـــزايـــد الــــوجــــود الــشــرق  ــيــ اآلونــــــة األخــ
أوســـطـــي فــيــهــا، الــــذي يــظــهــر واضـــحـــًا في 
مقاهيها، وانتشار الشيشة في شوارعها.

»أرينا مانشستر«، حيث وقع  أّمــا ساحة 
األكثر  الداخلية  القاعة  فتعتبر  االعــتــداء، 
اتساعًا في بريطانيا والثانية في االتحاد 

األوروبي. 
إذ تــتــســع لــنــحــو 21 ألــــف شـــخـــص، وهــي 
األكثر سعة بني األماكن املغلقة في العالم، 
املوسيقية  للحفالت  استضافة  وأكثرها 
ــل املـــالكـــمـــة  ــثــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــّريـ ــ واألحــــــــــــــداث الـ
والسباحة. وشّكلت الساحة جزءًا رئيسيًا 
مـــن عـــــروض مــانــشــســتــر لــــــدورة األلـــعـــاب 
وأقيمت  1996 و2000،  عــام  فــي  األوملــبــيــة 
فــيــهــا دورة ألـــعـــاب الــكــومــنــولــث فـــي عــام 

.2002
تجذب ساحة مانشستر، أكثر من مليون 
ــفــــالت  ــحــ ــــور الــ ــــضـ ــــحـ ــًا لـ ــ ــــويـ ــنـ ــ ــــخـــــص سـ شـ
املــوســيــقــيــة والــــعــــروض الــعــائــلــيــة، لــذلــك 
ــًا فــي  ــ ــامـ ــ ــثــــر ازدحـ ســـّمـــيـــت بـــالـــســـاحـــة األكــ
 ،2007 ولـــغـــايـــة   2001 عــــام  مــنــذ  ــم،  ــالـ ــعـ الـ
وبــلــغــت مــبــيــعــات الـــتـــذاكـــر رقـــمـــًا مــرتــفــعــًا 
شـــخـــص.  ــــاليـــــني  مـ  5.5 نــــحــــو  ــا  ــ ــراهـ ــ ــتـ ــ اشـ
انتخبت الساحة األفــضــل فــي أوروبـــا في 
السياحية  الــشــركــات  قــبــل  عـــام 2008، مــن 

التي تجلب العروض إلى املكان.

أخرجت هذه املدينة 
إلى العالم كبار العلماء، 
منهم الكيميائي جون 

دالتون، مكتشف 
الذرة، وال تزال مقّرًا 

للمشاهير.

■ ■ ■
تاريخ الوجود العربي 
في مانشستر ليس 
حديثًا، بل يعود إلى 

نحو قرنني من الزمن. 
وأّول جالية عربية 

استقّرت فيها، جاءت 
من املغرب.

■ ■ ■
ساحة »أرينا 

مانشستر«، حيث وقع 
االعتداء، تعتبر القاعة 
الداخلية األكثر اتساعًا 
في بريطانيا والثانية 
في االتحاد األوروبي.

باختصار

إلى جانب جاليات عربية  المسلمة، غالبيتهم من جنوب آسيا،  الجاليات  بالمائة من  البريطانية، نحو 5  يقطن مدينة مانشستر 
جاءت إلى البالد ألسباب مختلفة

هوامش

سعدية مفرح

ال جــديــد تــحــت شــمــس الــتــوحــش اإلنــســانــي، فــي كل 
تنظيم  أي  أو  داعــش،  تنظيم  يرتكبها  جريمٍة جديدٍة 
متطرف آخر. من الواضح تماما أن املتطرفني فقدوا 
القدرة على االبتكار، أو أنهم اكتشفوا عدم حاجتهم 
إليه، ما دامت النتيجة النهائية واحدة؛ أشالء متناثرة 
ــات مــعــهــم قــاتــلــهــم االنـــتـــحـــاري في  لــبــشــر مـــاتـــوا، ومــ
الوقت نفسه، وبالسالح نفسه. الفرق الوحيد أنه مات 
وهو يعلم ملاذا، بينما ذهبت ضحاياه إلى مصيرها 

األبدي، من دون أن تعرف! 
ــذه املـــــــرة، لــتــشــيــر مــــجــــّددا إلـــى  ــ ــادت الـــبـــوصـــلـــة، هـ ــ عــ
املقال  هــذا  كتابة  ســاعــة  حتى  قتل  حيث  بريطانيا، 
إثـــر تفجير وقــع  ــرون،  آخــ 22 شخصا وأصــيــب 59 
كــان يستضيف حفال  الــذي  فــي مسرح مانشستر 
الحفل  ينتهي  أن  مــن  وبـــدال  أميركية،  ملغنية  غنائيا 
الصاخب بجمهور يرّدد آخر أغنيات الفنانة الشابة، 
ف، باإلضافة إلى القتلى من 

ّ
انتهى بدوي صاعق خل

الفوضى  ظــالل  في  معتادة  أسئلة  والكبار،  الصغار 
والــدخــان والــصــراخ وأبــــواق ســيــارات اإلســعــاف. ولم 

يطل الوقت كثيرا قبل أن تتناقل وسائل اإلعالم اسم 
لم  ليبي مسلم  الجريمة؛ شــاب  نفذ  الــذي  االنتحاري 
ــم بالنسبة  يــتــجــاوز الــثــانــيــة والــعــشــريــن عــامــا، واألهــ
لــلــجــمــيــع، ومـــن كـــل األطـــــراف كــمــا يـــبـــدو، أنـــه مسلم، 
 تكفي لنتلقى بيان تنظيم داعش املعتاد؛ 

ٌ
وهذه صفة

القاتل ينتمي إلينا والعملية عمليتنا، ونحن ماضون 
في طريق قتل البشر، وتشويه الدين اإلسالمي قدر 
دافــع  ولــو   ،

ً
مــســتــمــرة االتــهــامــات  ولتظل  استطاعتنا. 

املـــكـــّررة نفسها، والــتــي يبدو  بــالــدفــاعــات  املــدافــعــون 
تماما، كما سئم  العالم نفسه سئم من سماعها  أن 
املسلمون من ترديدها بعد كل عدوان من هذا النوع 

لدينا، أو لدى اآلخرين. 
هدف »داعش« املعلن الذي لم يحد عنه منذ ظهوره هو 
القتل باسم الدين اإلسالمي. وعلى الرغم من أن جميع 
يدينون عمليات  تقريبا  الدنيا  املسلمني في كل بالد 
»داعش«، إال أن التهمة ضدهم باقية، وتتعزز يوما بعد 
القمم  الرغم من كل  آخــر، وجريمة بعد جريمة، على 
واللقاءات  واملــقــاالت  والــنــدوات  وامللتقيات  واملــؤتــمــرات 

التي أخذت على عاتقها نفي التهمة. 
مـــن الـــواضـــح أن الــتــهــمــة ســتــســتــمــر، واإلســــــالم، ديــنــًا 

وعقيدة وحضارة وثقافة وشعوبًا، سيبقى املتهم رقم 
واحد في كل جريمة من هذا النوع، وأننا سنبقى، نحن 
أن نعرف عدد  املجرم، قبل  املسلمني، نسأل عن دين 
الضحايا وحجم الجريمة لألسف، لنطمئن أو لنتحفز 
لــــردودنــــا املــــكــــّررة لـــألســـف.. ويـــعـــود هــــذا كــلــه لسبب 
بسيط، لكنه جوهري جدا؛ وهو الشعور املسيطر على 
مسلمني كثيرين بالهزيمة الداخلية، ال تجاه أنفسهم، 
إجــرامــيــًا،  عــدوانــيــًا  تنظيمًا  الــقــاتــل بصفته  تــجــاه  وال 
مثل داعش، وحسب. ولكن أيضًا تجاه الضحية ومن 

اآلخـــر..  للعالم  كــانــت تنتمي  إن  حــولــهــا، وخــصــوصــا 
املقابل لنا حضاريا وجغرافيا وحتى دينيا.

تعبنا ومللنا، ونحن نكّرر أن الدين اإلسالمي بريء من 
أنهم يرتكبون جرائمهم باسمه،  يعلنون  الذين  هؤالء 
ومن أجله، وتنفيذا لتعاليم شريعته. ومع هذا، يصّدق 
القتلة،  تمثل  الــتــي  القليلة  الفئة  املــقــابــل  الــعــالــم  معظم 
ويــؤمــن بــبــيــانــات تنظيم داعـــش أكــثــر مــمــا يــصــّدقــنــا، 
ويؤمن بأدلتنا على براءة اإلسالم، فقط ألننا، أو على 
األقل أغلبيتنا، منهزمون ذاتيا، منسحقون تحت وطأة 
الــذات، فال يكادون  الهزيمة، حيث استمرأوا جلد  تلك 

يصّدقون حتى ما يرددونه أمام اآلخرين.
وال حل لهذه املشكلة سوى أن نثق بأنفسنا وبديننا 
الــديــن، بكل  هــذا  ننفتح على  وأن  واع،  بشكل حقيقي 
ــنــنــاقــش كــــل أفـــكـــارنـــا تـــحـــت مــظــلــتــه  ــة ووعـــــــي، ل ــريـ حـ
وخارجها أيضا بال خوٍف وال تشويش. أن نعيد قراءته 
وقراءة كل ما يمّسه، وينطلق من خالله، ويتوازى معه 
بالحق والباطل، بصوٍت عال جدا. أن ننسى اآلخرين 
تلك  وطــأة  تحت  ديننا  في  نفكر  وأال  لنا،  واتهاماتهم 
فــي اإلســـالم بحرية كاملة.. وإال  ر 

ّ
أن نفك االتــهــامــات. 

سيبقى الحال على ما هو عليه، فهل نفعل؟

الحل في التفكير الديني الحر

وأخيرًا

تعبنا ومللنا، ونحن نكرّر أن 
الدين اإلسالمي بريء من 

هؤالء الذين يعلنون أنهم 
يرتكبون جرائمهم باسمه
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