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عرب أمريكا Arab Americans

اليمنيون االمريكيون يف هامترامك ينتخبون هيئة تنفيذية جلمعية قيادات اليمني االمريكي

د .خالد املسمري يتوسط شباب اجلالية يف صورة تذكارية باملناسبة
هامتلـرامك  -العربي االمريكي -
يف عـرس إنتخـابـي ميني أمــريكي
فتحـت اللجنة االشـرافية جلـمعية
قيـادات الـيمـني االمـريـكي يـوم
االحــد املــاضـي 2014-9-21
بــاب التــرشح للهـيئــة االداريــة
واللـجنــة الــرقـــابيــة يف مـــدينــة
هامترامك وشرق ديترويت
إبتـداء من تـاريخ 2014-7-15
وحتى 2014-18
ضمـن خمـسـة شــروط للتـرشح
متثلت يف االتي :
 -1أن اليـقل عمــر املتــرشح عن
 18عاما
 -2أن يـكون من القاطنـني بطريقة
شـرعيـة يف مديـنة هـامتـرامك أو
شرق ديرويت
-3أن اليقل حتـصيله العلـمي عن
الـثانوية العامة
 -4أن اليكـــون عــضـــوا يف أي
مؤسسة أو جمعية اخرى
-5أن يـجيــد اللـغتـني العـــربيــة
واالجنليزية حتدثا وقراءة
وكتابة
هذا وقـد تقدم العـديد مـن شباب
اجلالية اليمنية للتنافس على خدمة
مجتمعهم وقد فاز باللجنة الرقابية
كل من :
-1رشاد املسمري
-2جمال التركي
-3فايز احلاملي
-4عبداهلل الغزالي
-5أنور باعلوي
أمـا الفـائـزون الـذيـن سيـديـرون
جمعـية قيـادات اليمني االمـريكي
بعـد انتخـاب الـرئيـس منـهم فهم

ابناء اجلالية يختارون مرشحيهم عبر صندوق االقتراع يف العرس الدميوقراطي الناجح لهم يف هامتراك
بالترتـيب وحسب االصوات التي
حصدوها :
 -1د .خالد املسمري
-2لقمان ايافعي
-3خليل الرفاعي
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-4عقيل احلاملي
-5سعد املسمري
-6مصطفى اجلهيم
-7امني احلاملي
-8مرتضى عبيد

-9عزيز احلدي
هـــذه وسيـتم إخـتيـــار منــصب
الرئيس وبقية املناصب االدارية يف
غضون االيام القادمة.
اجلــديــر بــالــذكــر ان الـعمـليــة

االنـتخابية شهدت حضورا مشرفا
ألبـناء اجلـاليـة هنـاك  ،حيـث بدأ
بالتـوافد إلختيـار مرشحـيهم منذ
الصـبح وحتى املـساء  ،يف سـابقة
حتـسب للـجالـية ولـلجمعيـة التي

يقودهـا ثلة من الـشباب الـطموح
والـواعــد  ،يتقــدمهم الـدكتـور
خالـد املسمـري املعروف بـنشاطه
يف خدمة جاليته اليمنية والعربية.

سبتمبر  2014م  -السنة الثانية  -العددSEPTEMBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :21 :

6

عرب أمريكا Arab Americans

حتت شعار ”متكني وتعزيز وتطوير صوت اجلالية االمريكية العربية واملسلمة

اللجنة العربية االمريكية واالسالمية للعمل السياسي
(آمباك  )AAMPACتدشن فعاليتها األولى باالشهار عن نفسها
ديــربــورن  -خــاص  -كل يــوم
تثبت اجلـاليـة العربـية واالمـريكة
املسلمة بأنهـا على قدر املسؤلية يف
التـحدي اخلالق والبناء  ،يف خلق
آلـيات مـدنيـة وحضـارية إلثـبات
وجـودهـا يف الــوطن االمـريـكي
الكـبير  ،والثالثـاء املاضي -17-
 : 2014-9كـانت هـذه اجلـاليـة
على موعد مع إشهار مدني جديد
ملـؤسسة سيـاسية عربـية وإسالمية
امريكيـة جديـدة  ،قرر القـائمون
عـليهـا خــوض غمـار الـتنـافـس
خلدمـة اجلاليـة يف والية مـيتشجن
فيمـا يتعلق بعملية اجلهد السياسي
الفـاعل  ،إليصال صـوت العرب
واملـسلـمني االمـريكـيني الـى كل
مكــان هنــا يف الــواليــة أو عبــر
الدولة.
وقـد كـان مـســاء الثالثـاء مـسـاء
مبهجـا ومـبشـرا مبيالد مــؤسسـة
جـادة وغير إقصـائية نظـرا لوجود
 28مـؤسـسـة ومـركـزا وجـمعيـة
مـختلفـة االجتـاهـات ،احتـدت يف
خلق كتلـة سيـاسيـة بارزة وقـوية
للـعمل الـسيـاسـي حتت مـسمـى
اللجنة (اللجـنة العربيـة االمريكية
واالسالمية للعمل السياسي)
وهي مؤسـسة أتت لتكـون مكملة
ملـن سبق يف هـذا املـضمـار ولـيس
لتـتقـــاطع معـه أو تقف ضــده ،
ولعل مـامييز هذه املؤسـسة الوليدة
أنها جمعت كل مشارب اجلالية ،
أي انهــا حتتـوي يف إطـارهــا كل
االثنـيات العربيـة واالسالمية ولن
تكـون كمـا صرح أحـد القـائمني
على تأسـيسها يف تصـريح للعربي
االمريكي اليوم  ،حكرا على لون
اثـني أو طــائفي واحــد  ،بل هي
مـؤسسـة وجـدت لتكـون صـوتـا
للجـميع ،تـدعــو للتعـاون فـيمـا
يخدم حقـوق هذه اجلاليـة الكبيرة
املتعددة املذاهب والبلدان.
يف بـدايـة االمـسيـة الـتي قــدمتهـا
الزميلة منيرة قاسم بكلمة ترحيبية
رحبت فيهـا بجميع احلـاضرين ،
متـطرقة بـشكل سريع الـى اسباب
قيام هـذه املؤسسـة مفسحـة اجملال
للـدكتـور (اشمت سـالي) رئـيس
اللجنة الذي تقـدم بدوره يف كلمة
وضـعت النقـاط علـى احلـروف ،
تطـرق فيهـا الى الفكـرة الرئيـسية
من وراء تأسيـس (آمباك) وما هي
اآلمال املتعلقة بوجودها
باالضـافة الـى شرح مفـصل أللية
الـلجنـة وشـرح أهـدافهــا االنيـة
واملـستقبلية  ،مـثل توضيح صورة
االسالم للـمجـتـمع االمـــريكـي
وتعـريف الناخب العـربي واملسلم
االمـريكي بحقـوقه ،وكيف ميكنه
أن يكون رقما صحيحا يف مجتمع
قوي وفاعل كاجملتمع االمريكي.
بعـد ذلك تـوالـت الكلمـات لكل
من  :الـسيـناتـو جوزيـف بانـيور
والتي قـرأتهـا نيـابـة عنه الـسيـدة
يوالنـدا ليبسي  ،وتكفلت الزميلة
مـنيــرة قــاسـم بقــراءة رســالـتي
الـسينـاتور جـون دينجل وحـاكم
ديربورن السيد جالك اورايلي
ثم بعـد ذلك اتـت كلمـة الـشيخ
مصطفى الترك

الـذي اشـار بـدوره الـى أهـميـة
وجود مـؤسسة كهـذه يف اجلالية ،
مـسـتعــرضــا حملـــات من تــاريخ
النضـال املدني للعـرب واملسلمني
االمــريـكيـني منــذ مـطلع القــرن
وحتى ميومنا هذا.
لقطات من األمسية :
* كـان احلضـور الذي أمـتلئت به
القــاعــة مـتفــاعال مع بــرنــامج
االمسية.
* حـضــور املـسلـمني مـن غيــر
العـرب كـان الفتـا ومـؤكـدا بـأن
اجلمعيـة عربيـة اسالميـة امريـكية
بإمتياز
*احلضـور العربي االمـريكي كان
بدوره متسيدا لألمسية منذ بدايتها
وحت نهـايتهـا ظهر ذلك جـليا يف
التنـوع اجلغــرايف للحضـور  :من
لبنـان وفلسـطني ومصـر واملغرب
واليمن واجلزائر واالردن واخلليج
الـعـــــــــــربــــي والـعـــــــــــراق
وتونس...الخ...
* الــزميلـة مـنيـرة قــاسم كــانت
متألقة يف تقدمي األمسية
* احملامـية فـاتنـة عبـدربه رئيـسة
اجلنة العربية ملناهضة التمييز كانت
حاضرة بقوة
* رحب اجلميع بالناشط املعروف
عماد حمد وبـاركوا عودته خلدمة
اجلــاليــة عبـر اجمللـس األمــريكي
حلقوق االنسان
* كان احلـضور االعالمي العربي
االمريكي معـدوما بإستـثناء مجلة
العربي االمريكي اليوم .
* غلب على احلضور العنصر
الشاب من اجلنسني وهي بشارة
تدل على حتمس الشباب
لإلنخراط يف خدمة جاليتهم
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 . A.يو  .S.أس  .U.أيه
أظهر عزما وتصميما على إجتثاث التنظيم االرهابي واالسد يخشى أن تطاله الضربات

أوباما يف األمم املتحدة من بطل للسالم إلى زعيم حرب
واشنطن  ،نـيويـورك  -وكاالت -
حث الرئيس االمريكي باراك اوباما
مجلــس األمن يف االمم املـتحــدة،
االربعـاء املـاضي ،2014-9-24
علـى دعم حملـة عسكـرية طـويلة
ضـد تنظـيم " الدولـة االسالمية " يف
سوريا والعـراق ضمن مهمة جاءت
بعـد اكثـر من  24سـاعــة من قيـام
الـواليـات املتحـدة بـشن ضـربـات
جوية يف سوريا .
وقـد تعـززت الضـربات بـدعم من
احلـلفاء العرب وابـرزت كيف حتول
اوباما ،كل البعد ،عن عام 2009
عنـدمـا حـصل علـى جـائـزة نـوبل
للــسالم كـــداعيـــة الجنــدة االمم
املـتحـــدة وتخلـيـص العــالـم مـن
االسلحة النووية الى أداة للحرب
وحضـر اوبـامـا الــى االمم املتحـدة
كــزعيـم يف زمن احلـرب لــديه نيـة
معلـنة بـتدمـير عـدوه ،اما اولـويته
القصـوى االن فـهي القنـاع الـدول
االخـرى باملساهـمة عسكريـا وماليا
يف القضـاء علـى ( داعـش ) حـيث
قال  ":هذه ليسـت حرب الواليات
املتحدة لـوحدها " وهـو يعلق حول
الـضـربـات اجلـويــة من احلــديقـة
اجلـنوبيـة للبيت االبيـض ،وبالفعل
ســـاعـــدت  5دول عـــربـيـــة هـي
الــسعــوديــة واالردن والـبحـــرين
واالمـارات وقـطـر يف الـضـربـات
اجلـويـة ودمـرت  14هـدفـا داخل
سوريا يف اليوم االول للحملة.
واعترف الـبيت االبيض بـأن جهود
بنـاء التحـالف مـا تـزال يف مـراحل
مـبكــرة وان اوبــامــا يـسعــى الــى
التـزامات عـاملية اكبـر ،وقد اجتمع
الـرئيس االمـريكي مع قـادة الدول
العربـية اخلمـس يف لقاء نـظمه وزير

اخلـارجية جـون كيري يـوم الثالثاء
 2014-9-23وقال بانه سيكسب
تـأييـد دول اخـرى للـمشـاركـة يف
حملـة القصـف وتوفيـر املعدات او
التــدريب او املـسـاعـدة يف متـويل
العملية .
وقال مسـؤول يف االدارة االمريكية
بـان جـزءا من زيـارة اوبـامـا لالمم
املتحـدة كـان الـتشـاور مع احللفـاء
والـشـركـاء حـول املـســاهمـات
االضـافيـة التـى ميـكن تقـدميهـا يف

إف بي آي يتعرف على هوية قاتل
الرهينتني األميريكيني

العـراق وسوريـا فيما اكـد اكثر من
مـسؤول سـابق بأن اوبـاما يحـتاج
الـى كـسب التـاييـد العـاملـي نظـرا
لـضجــر اجلمهـور االمــريكـي من
احلـروب  .وقـد حـظـيت حـملـة
القـصف ضــد( داعـش ) بـــدعم
شعبـي مقبول ولكن هـنالك القليل
من االهتمـام بالتـورط عسكـريا يف
اشـتبـاك اخـر طــويل للـواليـات
املتحـدة يف الشـرق االوسط ،وقال
خبــراء بــانـه من املـهم الوبــامــا
احلـصــول علـى شـركـاء لـديـهم

االستعـداد للمسـاعدة خالل فـترة
زمنيـة طويلة واكـدوا بانها الـطريقة
الوحيدة لالنتصار .
وجادل بن تـشانغ املسـؤول السابق
يف مجلس االمن القومي االمريكي
بـان حملة القصف احلـالية ميكن ان
تـساعد على جتـنيد احللفاء اذا اظهر
اوبـاما كل العـزم موضحـا بان كان
هـنالـك الكثيـر من اجلـزع والضيق
من تـردد االدارة االمــريكيــة ومن
املـثيــر رؤيـــة ائتـالف من الــدول

العـربية واعـمال عسـكرية حـاسمة
قبل اجراء منـاقشات يف اروقة االمم
املتحدة .
وضغط اوباما يف نيويورك من اجل
استـصدار قـرار من مجلـس االمن
يـدعو الـدول االخرى الـى تكثيف
اجلهود ملنع تدفق املقاتلني االجانب
عـبـــر احلـــدود ،ووفقـــا لالدارة
االمـريكيـة ،هنـالك اكثـر من 15
الف مـقاتل قـد دخلوا الـى العراق
وسـوريا لالنضـمام الى اجلـماعات
االرهـــابـيـــة مـثل ( داعــش )و(
خـراسان ) ،وقـال البيـت االبيض
بــانه قلـق من عــودة هــوالء الــى
ديارهـم وتنفيـذ اعمـال ارهابـية،
وسيدعـو القرار الى اعتـماد قوانني
وانظمـة ملالحقة ومعـاقبة املـنتسبني
مع اجلماعات االرهابية وانشاء الية
لتبادل املعلومات االستخبارية .
وهذه هي املرة الثانية يف تاريخ االمم
املتحـدة التـى يــرأس فيهـا رئيـس
امـريكـي اجتمـاعـا جمللـس االمن،
وقـد استثمرها اوبـاما للحديث عن
قضـية مكـافحة االرهـاب ،وميكن
لـلتصـويت النـاجح داخـل مجلس
االمـن ان يساعـد على دعم اوبـاما
يف واشـنطـن حيث يـتمتع الـرئـيس
االمـريـكي بتـاييـد واضح من قـادة
الـكونغرس علـى الضربـات اجلوية
ولكن عـددا من املشـرعني اعـربوا
عـن القلـق من انـه يتـصــرف دون
موافقة صريحة .
وقالـت النائب باربرا لي بانها تشعر
بقلق بـالغ من سلوك اوبـاما ودعته
لالستفـادة مـن التحـالف الـدولي
لتحقيق حل سيـاسي النهاء االزمة
يحتـرم حقــوق جمـيع العـراقـيني
والسوريني ويفكك يف نهاية املطاف
(داعش ) .

العاصمة األميركية تقر قانونا يسمح بحمل السالح

واشنطن  -تعرفت الواليات
املتحدة اخلميس -9-25
 2014على هوية قاتل
رئــيــــس
الصحفيني األميريكيني
مـكــتـــــب
جيمس فولي وستيفن
التحقيقات
ذبحهما
سوتلوف ،الذين
ـ
الفيــدرالي
اإلسالمية
تنظيم الدولة
ـ
جـيـمــــس
رئيس
قال
حسبما
داعش،
كــــــومــي
ـ
مكتب التحقيقات الفيدرالي
جيمس كومي.وكان داعش
نشر شريطني مصورين لعملية ذبح الصحفيني سوتلوف وفولي الذين
احتجزهما التنظيم يف سورية .وبرر التنظيم هذه األعمال التي استنكرها
العالم بأسره بأنها رد فعل على الضربات اجلوية األميركية على مواقع داعش
يف العراق.

عقوبات أميركية ضد وسطاء يسهلون
انضمام املقاتلني إلى اجلماعات املتشددة
واشنطن  -أضافت الواليات املتحدة إلى الئحتها السوداء  21شخصا
وشركة متهمني بتسهيل انضمام مقاتلني إلى "تنظيمات إرهابية" مثل "القاعدة"
و"جبهة النصرة" و"الدولة اإلسالمية".وتستهدف هذه العقوبات ثالثة
أندونيسيني وأردنيني وجورجيا متهمني بتسهيل إيصال "مقاتلني" وأموال
ملنظمات "إرهابية" ،حسب ما ذكر بيان لوزارة املال األميركية التي قالت إن
العقوبات تشمل أيضا شركة أندونيسية تابعة للـ"جماعة اإلسالمية".
ومبوجب هذه العقوبات يتم جتميد أرصدة هؤالء يف الواليات املتحدة ومتنع
الشركات األميركية من التعامل معهم.ويأتي هذا اإلعالن يف الوقت الذي
دعا فيه الرئيس باراك أوباما اجملتمع الدولي يف جلسة اجلمعية العامة لألمم
املتحدة إلى الوحدة من أجل مواجهة داعش ،يف اليوم الثاني من الغارات
األميركية على مواقع املتشددين يف سورية.
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واشنطن  -صـوت أعضاء اجمللس
البلـدي يف العـاصمـة األميـركيـة
واشـنطن باإلجماع لـصالح قانون
جديـد يجيـز للسكـان والزائـرين
حمل السالح ،شرط أن ال يكون
ظاهرا.
وجاء اإلجـراء ليحل محل تشريع
سـابق ميـنع حمل الـسالح علنـا،
بعـد أن اعـتبـر القـانـون مخـالفـا
للـــدستـــور األميــركـي من قـبل
القــاض الفـــدرالي فــرديـــريك
سكوالن يف شهر متوز/يوليو.
ويـسـتثـني القـرار اجلـديــد حمل

الـــسـالح علـنــــا يف املــــدارس
واملستـشفيات واملـباني احلكـومية
ووسـائل النقل املـشترك وقـاعات
الرياضة.
وكـان سكـوالن ،قد قـال إن منع
حمل األسلحة النارية يف واشنطن
مـن قبل األفـراد خــارج املنـزل،
وهــو أكثــر القــوانني تـشـددا يف
الـواليات املتحدة ومطبق منذ عام
 ،1975وأشـار إلـى أنـه ينـتهك
الـتعــديـل الثـــاني يف الـــدستــور
األميركي.
وقضـت احملكمـة حينهـا بـأن حق

أي شخــص يف حــمل الـــسالح
بهـدف الدفـاع عن الـنفس يـنبغي
أن يكون أمرا مسموحا به.
ولكـن التـشـريع يف هـذه املـدينـة
يفرض مع ذلـك على األشخاص
الـراغبـني يف حمل أسلحـة نـاريـة
خارج املنزل أن يـطلبوا إذنا مسبقا
وأن يبــرروا للـشــرطــة أسبــاب
حملهم للسالح.
جتـدر اإلشـارة إلـى أن  44واليـة
أميــركيــة من أصل  ،50تـسمح
حـاليـا بحـمل األسلحـة النـاريـة
علنا.

-------------------All articles, opinions and
letters are sent in the name
of the editor And do not necessarily express the opinion
of the newspaper or
the center.
Contact the advertiser in
the Arab American Today
Magazine
please call:313-348-8086

---------------------

االخراج الفني Art direction

AbDuLnAsSeR

سبتمبر  2014م  -السنة الثانية  -العددSEPTEMBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :21 :

8

 . A.يو  .S.أس  .U.أيه

حرب أميركا على“الدواعش“ تكلفها  87دوالراً بالثانية
لندن -كمال قبيسي  -احلرب على
"دواعش" سـوريـا والعـراق تكلف
اخلزينـة األميركـية وحدهـا أكثر من
 312ألـف دوالر بالـساعـة ،إذا ما
استمرت وتيرتها كما هي منذ بدأت
فجــــر الــثالثــــاء 2014-9-23
املـاضـي لآلن  -حتــى كتـابـة هـذا
التقـرير  ، -أي  5200بـالدقـيقة،
وتقـريبـا  87بـالثـانيـة ،وبعـد كل
شهيق وزفير  174دوالرا.
احلسبة األولى من تكاليف عمليات
الثـالثاء األربعـاء معا ،وأتـت على
ذكــرهـــا بعـض وســـائل اإلعالم
األميركيـة ،خصوصـا عن أول يوم
من احلملـة ،ألنه كان األكثر كلفة،
حـيـث دام القــصف  5ســـاعـــات
بصـواريخ وقـذائـف من الطـائـرات
وحــــامالتهـــا ،وأتـت علـــى 22
موقعـا ،معظـمها لـتنظـيم "داعش"
وبعـضهــا لـنـظـيــره يف اإلرهــاب
"خراسان" املتفرع من القاعدة.
يـوم الثالثـاء املاضـي تسـاقط عـلى
"دواعـش" ســوريــا وحـــدهم 47
صـاروخـا طـراز "تـومـاهــوك" ثمن
الـواحــد منهــا مليـون و 590ألف
دوالر ،وأطلـقتهـا مـدمـرة USS
Arleighاألميــركيــة
Burke
ـ
مـن البحــر األحمـر ،ونـظيــرتهـا
USS Philippine Sea
الـراسيـة يف شمـال اخلليج العـربي،
ووحدها هذه الصواريخ ثمنها يكاد
يصل الـى  75مليـونـا ،عـدا كلفـة
إبقاء املـدمرتـني يف املنطقـة وحتريك
الـطائـرات بقـذائفهـا ،وهو مـا قام
بفـرز كـلفته مــوقع "انتـرنـاشـونـال
بيــزنس تـاميـز" األميـركي بخـمس
لغات.

القنبلة االنزالقية بربع مليون دوالر
يـذكـر املــوقع أن كلفــة استخـدام
طائرة "أف  22رابـتور" مثال ،وهي
الـتي دشـنت الــواليــات املـتحــدة
استخـدامهـا يف هـذه احلملـة ألول
مرة ،هـي  67ألف دوالر بالسـاعة
الواحـدة "وهذا املـبلغ ال يشـمل ما
استـهلكـته مـن ذخيــرة" وأهـمهــا
صـواريخ Sidewinderالبـالغ

سعــر الــواحــد مـنهــا  665ألف
دوالر ،بحـسب مـا قــرأت عنه يف
موقع "ويكيبيديا" املعلوماتي.
كمــا استخـدمـت "أف  "22قنـابل
بدأت الـواليات املـتحدة بـإنتـاجها
هـذا العـام ،بـثمن للـواحـدة يصل
الى ربع مليـون دوالر ،وهي هائلة
التـــدميــر الــدقـيق ،يــسمــونهــا
small-diameter bombs
املعـروفـة عــربيـا بــاسم "القـنبلـة

االنـزالقيـة" املـوجهـة بـوزن 110
كيلوغرام.
وأوردت مجلــة "فــوريـن أفيــرز"
األرقام نفسها تقـريبا ،قائلة إنه مع
عـدم تعلـيق البـيت األبـيض علـى
سـؤال يـتعلق بـالـكلفـة ،فــإنهـا
استنـتجت من "مؤشرات سابقة" لم
تقـم بتفـصيلهـا ،أن معـدل كلفـة
احلملة من خـزينة األميـركيني فقط
هـــو  7ماليـني و 500ألف دوالر
يوميا "ورمبا  3مليارات بالعام" وفق

ما ذكرت ،أي ما قد تصل كلفته يف
 3سنـوات توقـعها الـرئيس أوبـاما
للحملة الى  9مليارات دوالر.
مقــارنـــة مع تـكلـيف احلـملــة يف
كوسوفو وليبيا
ونقلت اجمللة األميـركية عمن اسمه
دييم سـاملون ،وهـو كبيـر محللني
ملوازنـة الدفـاع يف "مركـز إيريـتاج
فـونديشن" بواشـنطن ،تفسيرا علل

Michigan Students Look Behind Hijab
competing in intramural
sports.
US Muslims are estimated to be between six
to seven millions and a
recent Pew research
found that American
Muslims are the most
moderate around the
world. It showed that US
Muslims
generally
express strong commitment to their faith and
tend not to see an inherent conflict between
being devout and living
in a modern society.
US Muslims are estimated to be between six
to seven millions and a
recent Pew research
found that American
Muslims are the most
moderate around the
world.
It showed that US
Muslims
generally
express strong commitment to their faith and
tend not to see an inherent conflict between
being devout and living
in a modern society.

media often portrays
about women in Islamic
culture.
“People in the United
States believe Muslim
women are not empowered,” Alkhuwaiter said.
“It’s their choice and
religion to wear a hijab.
There is no right culture
and there is not only one
”right way to live life.
He added that the
event went well, but
wished they could have
stayed longer.
The MSA, which
includes about 60 active
members, was planning
another event in fall to
raise awareness about
their faith.
“Islam has billions of
followers around the
world and there is not
enough awareness,” Alkhuwaiter
said.
Earlier in the semester, the association has
organized other events
including
hosting
speaker Yusuf Estes and
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day.
Islam sees hijab as an
obligatory code of dress,
not a religious symbol
displaying one’s affiliations.
Misconceptions
The event was hosted
by MSA in a bid to
break stereotypes the

with them make them
also more relaxed and
”open to us.
A similar event was
organized by the Muslims Student Association (MSA) at the Eastern Michigan University
last December, offering
non-Muslim students a
chance to try hijab for a

“It was nice to see
people excited and participating rather than
receiving strange looks
because we dress differently,” Eman Alqurashi,
who volunteered at the
event, said.
“Feeling the acceptance make us feel great
and being nice and open

فـيه عدم تعليق البيـت على السؤال
بـقوله إن اإلدارة األمـيركـية "تفـتقر
علـى ما يـبدو الستـراتيجيـة (حول
احلملـة) ولهــذا السـبب لم يـذكـر
رقمــا عن كلـفتهـا" واعـتبـر أن 7
ماليـني و 500ألف دوالر كـكلفـة
يومية هو قليل" وفق تقديراته.
شـرح أيضـا أن حـاملـة الطـائـرات
"جـورج بــوش" املبحـرة حــاليـا يف
اخللـيج العـربـي ،للمـسـاعـدة يف
احلـرب علـى "داعـش" ونـظيـريه،
تنـطلق مـنهــا طــائــرات "أف "18
بـكـلفـــــــة  24ألف و 400دوالر
بـالسـاعة ،كـما وطـائرة "أف "15
وكلفتها بـالساعـة  42ألفا ،كذلك
كلفـة طائـرة "أف  "16هي  22ألف
و 514دوالرا ،فيما يكلف تشغيل
"الــدرون" مـن دون طـيــار 3697
دوالرا بــالسـاعـة أيضـا ،وطـائـرة
"بي "1-االستراتـيجية قاذفة القنابل
الــى  32ألفــا ،ومت اسـتخــدامهــا
الثالثاء املاضي.
وقد تـكون "املؤشرات السابقة" التي
لـم تــسـمهـــا "فـــوريـن أفـيـــرز"
واستخـرجت منهـا الكلفـة احلالـية
للحـملة علـى "داعش" وأخـواتها،
هـي مـــا قــــام به حـلف شـمـــال
األطلـسـي من مـارس الـى يــونيـو
 1999أثنـاء حـرب كـوسـوفـو،
وكلـفت حـملـته مـليــارين و500
مليـون دوالر ،قـد تكـون قـوتهـا
الـشــرائيــة اآلن  5ماليني ،فـيمـا
كلفـت حملته طـوال  7أشهر ،أي
من مـارس الـى أكتـوبـر  2011يف
ليـبيا ،حـوالي مليـار و 100مليون
دوالر ،أي  5ماليـني و 238ألفــا
كل يوم.
– MOUNT PLEASANT
Muslim students in Central Michigan University
have organized a special
event to allow nonMuslim students a rare
trial of Islamic headscarves, offering them a
difference cultural experience about Islam.
“The reactions (to the
hijabs) were great,” Mishari Alkhuwaiter, a
Saudi Arabia graduate
student and president of
Muslim Student Association (MSA), told students website CM Life
on April 22.
“People in Mount
Pleasant are usually
”open-minded and nice.
Alkhuwaiter was
recalling 'Under the
Hijab' event organized
earlier in April at Bovee
University Center in CM
University, in which 31
participants chose to try
hijab.
The Islamic headscarves were offered by
female members of
MSA, offering girls an
Islamic cultural experience.
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سقوط صنعاء

(تغطية شاملة)
Occupied Palestine

قيادات باجليش ساعدت احلوثيني يف السيطرة على صنعاء
صنعاء  -عـرفات مدابش  -يعيش
الشـارع اليـمني وسـط ذهول بـعد
سـيطـرة احلــوثيني بـالكـامل علـى
العـاصمـة صنعـاء ومــؤسسـاتهـا
األمـنيــة والعــسكــريــة ،يف حني
أكـدت مصــادر مينيـةأن هنـاك مـا
وصفته بـ"اخليـانة يف وسـط اجليش
اليمـني وقوات األمن جلهاز الدولة
بـالتواطؤ مع هجـوم احلوثيني على
صنعـاء ،الذين جاءوا إليها بغرض
التظـاهر فقط" ،لكنهـم استخدموا
الـسـالح من أجل تغـييـر املعـادلـة
السياسية يف البالد.
وأكــدت املـصــادر أن "الـقيــادات
العـسكرية املـوالية للرئـيس السابق
علـي عبـد اهلل صــالح سـاعـدت
احلــوثـيـني يف الــسـيـطـــرة علــى
مؤسسات الدولة يف صنعاء بصورة
غيـر معلنـة ،يف حني انضـم معظم
مؤيـدي صالح للحـوثيني من أجل
الـسيـطرة عـلى الـعاصـمة الـيمنـية
الـتي بـاتت يف قـبضـة احلـوثـيني".
وقـالـت مصــادر مينيـة خـاصـة إن
احلوثيني سيطروا على مبان تخص
مـؤسسة معـسكر املنـشآت اخلاص
بحـماية املـؤسسات والـشخصيات
ومباني املرور والنجدة وغيرها من
املبــاني احلكـوميـة ،رغم تــوقيع
اتفــاق السلـم والشـراكـة بـرعـايـة
أممية.
وقـــال شهــود عـيـــان إن معـظـم
املــوظفني يف املـؤسـسـات األمـنيـة
والعسـكريـة يف صنعـاء ،فوجـئوا
االثـنني  ،2014-9-23بـوجـود
عـناصـر من احلـوثيني داخل كـافة
املـؤسـســات استـقبلـوا املــوظفني
ووعـدوهم بعـدم استهـداف تلك
املـؤسســات األمنيـة والعـسكـريـة
واملـــدنيــة الهــامــة .وقــالــوا إن
وجودهم هـو للحفاظ علـيها فقط
من االعتـداءات والنهب ،يف حني
باتت كـافة املؤسسات حتت سيطرة
احلوثيني بصورة تامة يف صنعاء.
وداهم املـسلحـون احلـوثيـون، ،
عــددا مـن مـنــازل املــســؤولـني
والـشخصـيات البـارزة يف السـاحة
الـيمـنيــة ،وتفيــد األنبــاء بقيـام
مـسلحني حـوثيـني مبهاجـمة مـنزل
اللـــواء الـــركـن علـي محــسـن
األحمر ،مـستشار الـرئيس اليمني
لشـؤون الـدفـاع واألمن ،ومنـزل
الشيخ حميـد األحمر ،رجل املال
والــسيـاســة والقيـادي يف حـزب
الـتجمع اليمـني لإلصالح (إخوان
مـسلمـون) يف حي حـدة بجنـوب
صنعــاء ،ومنـزل وزيــر التــربيـة
والـتعليم ،الذي أكـدت أنباء نهب
محـتويـاته .إضـافة إلـى محـاولة
مـداهمة منـزل احلائزة علـى جائزة
نوبل للسالم ،توكل كرمان.
وشـهدت صنعاء يف بعض احلاالت
اشتـباكـات عنيفـة يف بعض أحـياء
صنعـاء خالل محاوالت احلـوثيني
االسـتـيالء علـــى بعـض مـنــازل
شخـصـيــات نــافـــذة ،يحــاول
احلوثـيون الـسيطـرة عليهـما بـعد
ساعـات من التـوقيع عـلى اتـفاق
الــسالم والـشــراكــة .وتـشـيــر
املعلــومــات إلــى سقــوط قـتلــى

املبعوث األممي:
ما حصل يف اليمن
كان مفاجأة للجميع

وجـرحى يف املـواجهات الـدائرة يف
محيط هذه املنازل.
ويعد اللواء األحمر من أكثر أعداء
احلـوثيـني بسـبب قيـادته للـحروب
السـت املاضيـة يف محافظـة صعدة
ويحـاول احلـوثيــون االنتقــام منه
ملـقتل مـؤسـس احلـركـة احلــوثيـة
حسني احلـوثي .وقام احلـوثيون ،
بـاالنتشـار بشكل مكـثف يف أنحاء
العــاصمـة يف ظـل غيـاب كــامل
لقـوات األمن واجليش والـشرطة.
وأشارت مصـادر إلى أن احلـوثيني
قاموا بنقل اآللـيات العسكرية التي
استـولــوا عليهــا من معـسكـرات
املنـطقـة الـسـادسـة بـصنعـاء إلـى
عمران.
جــاء ذلك بـــالتــزامـن مع رفـض
احلــوثيـني التـوقـيع علــى امللحق
األمـنـي التفــاق إنهــاء األزمــة،
والــذي تـضـمن تـسـليـم جمـيع
األسلحـة الـتي جــرى االستـيالء
عليهــا من معـسكـرات الـدولـة،
وكـذا رفـع النقـاط املـسلحــة من
العــاصمـة واخملـيمـات املـسلحـة
بداخلها.
من ناحيتهـا ،أهابت وزارة اخلدمة
املـدنيـة والتـأمـينـات يف حكـومـة
تصريف األعمال (حكومة الوفاق
الــوطني سـابقـا) بكـافـة مـوظفي
وحـدات اجلهـاز اإلداري للـدولـة
بااللتزام بأوقات الدوام الرسمي،
ودعــا وزيــر اخلــدمــة املــدنـيــة
والتــأمـينــات نـبيـل شمـســان يف
تصـريح لـوكـالـة األنبـاء اليـمنيـة
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(سبـأ) جـميع املـوظفني بـاحلـرص
علـــى االنـضـبـــاط الـــوظـيفـي
واالسـتمـرار يف تقـدمي اخلـدمـات
للمواطنني واحلفـاظ على ممتلكات
ووثـائق الـدولـة .وكشف الـوزيـر
شمسان أن وزارة اخلـدمة ستشكل
جلانا للقيام بالنزول امليداني بصورة
مـسـتمــرة إلــى وحــدات اجلهــاز
اإلداري للـدولـة لتقـييم مـستـوى
االنـضـبـــاط الـــوظـيفـي يف تـلك
الوحدات.
ويف هـذه األثنـاء أعلن عبـد القادر
هالل أمـني العــاصـمــة صـنعــاء
استقـالته من منـصبه يف رسالـة عبر
مـــوقع الـتـــواصل االجـتـمــاعـي
"فيـسبـوك" وقـال فيهـا أنه وبحكم
مــوقعه كـأمـني للعــاصمــة خالل
الـيـــومـني املـــاضـيـني تفـــاقـمـت
وتصاعدت األحـداث يف العاصمة
األمـر الذي عطل قدرة سلطاته من
اتخــــاذ قــــرارات حلفــظ األمـن
واالسـتقــرار .وقــال "حــاولـت
جـاهــدا التــواصل أوال بــأول مع
اجلهـات الـرسميـة العليـا مبختلف
مـستـويـاتهـا ملعـاجلــة اخللل أوال
بأول ..دون استجابة".
يف هــذه األثنــاء ،رحـب مجلـس
التعـاون اخلليجي بـاالتفـاق الذي
جـرى التــوقيع علـيه ليلـة االحـد
 2014-9-22يف دار الــرئــاســة
اليـمنيـة ،فيـما أدان سفـراء الدول
العـشر الـراعية للـمبادرة اخللـيجية
"اســتخــــدام كل أنــــواع العــنف
والـتهـــديـــدات ضـــد اخلـصـــوم
الـسيـاسيـني" .وتشـمل مجمـوعـة

الـدول العشر دول مجلس التعاون
اخلليجي والـدول الدائمة العضوية
يف مجلـس األمن الـدولـي التـابع
لألمم املتحدة.
ودعـت اجملمـوعـة إلـى الـتنـفيـذ
الـســريع والكــامل جلـميـع بنـود
االتفـاقية ،والتزام جميع األطراف
مبـبـــادرة دول مجلــس الـتعــاون
اخللـيجي ،وآلـيتهــا التـنفيـذيـة،
ومُخــرجــات احلــوار الــوطـني،
وقـرارات مجلـس األمن الــدولي
ذات العالقة.
وأيــدت اجملمـوعـة دور الــرئيـس
هـادي كـرئـيس شـرعي للـدولـة،
وطالبت جـميع األطراف دعمه يف
تنفـيذ كل جـوانب االتفـاقيـة التي
جـــرى التــوصل إلـيهـــا من قِـبل
مبعـوث األمم املتحدة جمـال بنعمر
كشـاهد على التزام جـماعة أنصار
اهلل ،وجميع األحـزاب السـياسـية
بكافة الشروط واألزمنة.
وتـديـن اجملمـوعــة استخـدام كل
أنـواع العنف والـتهديـدات به ضد
اخلـصوم الـسيـاسيني ،أو لـتحقيق
أهــداف سيــاسيـة ،وتـؤيـد دور
األجهـزة األمنية حلمايـة مؤسسات
الدولة ،وتطـالب بالوقف الفوري
وغيـر املـشــروط إلطالق النـار يف
صـنعــاء ،واجلــوف ،ومــأرب،
ومنـاطق الصـراع األخـرى وذلك
حلمـايـة حيـاة املــدنيني األبـريـاء.
وحتذر مجمـوعة الـسفراء العـشرة
العناصر اإلضـافية التـي قد ترغب
بـدخــول صنعـاء بهـدف إشعـال

الـوضع بـأن وجـودهـم لن يكـون
مُــرحبــا به إذ ال ميـكن لـليـمن أن
يتحمّل املزيد من الصراعات ،وقد
أبرز مـؤمتر احلـوار الوطنـي اليمني
الـطريـق إلى األمـام حيث متـكنت
الفئـات اليـمنيـة املتـنوعـة من حل
خالفاتها عبر احلوار السلمي.
واسـتقبل الـرئيـس هـادي مبكـتبـة
أمس سفراء الـدول حيث أطلعهم
علـى مستجدات الوضع الراهن يف
العاصمـة صنعاء وطبيعـة االنتشار
للمـيليـشيـات احلــوثيـة يف بـعض
املــرافق والــوزارات احلكـــوميــة
املهمـة .كمـا أطلعهم أيـضا عـلى
طبيعة االتفاق للوثيقة الوطنية التي
جـرى التـوقيـع عليهـا يـوم أمـس
وخـلفيـة اللقــاءات واالتصـاالت
املـباشـرة وغيـر املبـاشرة واجلـهود
الكبيرة واحلثيـثة التي بذلها مساعد
األمني العـام لألمم املتحدة ومبعوثه
اخلاص إلى اليمن جمال بنعمر.
وأشـار الـرئـيس إلـى أن األوضـاع
بصورة عامة دقـيقة وخطيرة منوها
بأنه جرى حتاشي املواجهة واحلرب
حتـى ال تشـتعل نيـرانهـا وتتـوسع
وتصـبح حربا أهلية شـاملة وهو ما
أكـدت الــدول اخلمـس الــدائمـة
العضويـة يف مجلس األمن الدولي
واالحتــــاد األوروبـي ومـجلـــس
التعـاون اخلليجي على عدم ذهاب
اليمن إلى حرب أهلية.

صنعاء  -حمود منصر  -قال
املبعوث األممي إلى اليمن جمال
بن عمر إن ما حصل يف اليمن
انهيار واضح للقوات املسلحة.
وأضاف يف حديث بثته قناة
"العربية" االثنني 2014-9-22
أن األحداث األخيرة كانت
مفاجئة جلميع األطراف واعتبرها
خارقة للعادة ويترك للمؤرخني
تفسير ما جرى.
وقال "كان هناك انهيار واضح
للجيش اليمني كيف مت هذا؟!
مبساعدة من؟! كيف مت التخطيط
له؟! أترك هذا للمحللني
السياسيني والعسكريني
وللمؤرخني ولكن ما حصل
خارق للعادة ،ومعظم األطراف
لم تتوقع ما حصل وبهذه الطريقة
بالضبط".
وأكد املبعوث األممي إلى اليمن
قلق اجملتمعني اإلقليمي والدولي
من األحداث األخيرة يف صنعاء،
مشيراً إلى أن االتفاق الذي وقع
حظي بترحيب واسع لتشكيله
مخرجاً من األزمة.
وأوضح أن أي انتشار جديد
جلماعات مسلحة وأي نهب
لألسلحة سيكون خرقاً واضحاً
لالتفاق ،مضيفاً "يف هذا االتفاق
ينص البند األول على أن تتعهد
األطراف بإزالة جميع عناصر
التوتر السياسي واألمني من أجل
حل أي نزاع عبر احلوار ومتكني
الدولة من ممارسة سلطتها،
ويجب وقف جميع أعمال العنف
فوراً يف العاصمة ومحيطها من
جميع األطراف".
وأضاف "هناك ظروف جديدة
ظروف صعبة أنا متأكد أنا واثق أن
اجملتمع اإلقليمي والدولي سيعمل
وبشكل وثيق من أجل مساعدة
اليمنيني على التغلب على هذه
التحديات والصعوبات اجلديدة".
وتابع "اجملتمع اإلقليمي واجملتمع
الدولي قلقان ..كما أن كل
أعضاء مجلس األمن قلقون على
احلالة يف اليمن .ما جرى يف األيام
األخيرة شيء خطير فعالً يهدد
بانهيار الدولة متاماً وتقويض
العملية السياسية لهذا اجملتمع
الدولي ،وكذلك مجلس
التعاون اخلليجي يرحب بهذا
االتفاق ،ألن هذا االتفاق
سيكون مخرجاً".
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كيف استسلمت صنعاء للحوثيني ومقابل أي شروط؟
صنعاء  -العـربي االمريكـي اليوم
صــالح الـبيـضــاني -يــواصلاحلــوثـيــون سـيـطـــرتهـم علــى
املـؤسسات العسكرية املدنية الهامة
يف صنعـاء حتـى بعـد االنتهـاء من
التــوقيع علـى املبـادرة يف الـوقت
الــذي أكــدت فـيه العــديـــد من
التقـاريــر قيــامهم بـنقل املعـدات
واآللـيات العـسكريـة الثقيلـة التي
استولوا عليها إلى محافظة عمران
خوفا من مطالبتهم بإعادتها وبينها
عـشرات الـدبابـات واملصفـحات
الـتي سـيطـروا عـليهــا من اللـواء
املرابط يف التلفـزيون واستخدموها
إلسقاط الفـرقة األولى مدرع التي
حتتـوي علـى مخـزون هــائل من
األسلحة والذخائر.
وتفـيد التقـارير أن احلـوثيني قـاموا
بنهب مـقر القيـادة العامـة للقوات
املسلحـة ووزارة الدفاع إضافة إلى
مهـاجمـتهم قيـادة القوات اجلـوية
والـدفـاع اجلــوي شمــال صنعـاء
وسـيطــرتهم علـى مطـار صنعـاء
الــدولي دون أن يـوقفـوا حـركـة
الطيران فيه.
ويــسعــى احلـــوثيــون مـن خالل
إسقــاطهم املـؤسـسـات واملـرافق
العــسكــريــة إلــى إذالل األمـن
واجليـش اليمـنيني وإضـعافهـما يف
سـبيل بقــائهم القـوة العـسكـريـة
الــوحيــدة علــى األرض قـبل أن
يعيـدوا تسليـم تلك املؤسـسات يف حوثيون يعبرون عن فرحتهم بسقوط صنعاء دون مقاومة حقيقية يف أحد مداخل العاصمة اليمنية
حالة تهالك وخواء مادي ومعنوي
للدولة مرة أخرى.
وتطـبيع األوضـاع يف احملــافظـات
كمـا حـرصــوا علـى إعــادة كل طمـس املؤسـسات الـتابعـة حلزب
وقــد نصـت املبـادرة علـى إعـادة
كل اجلهات واحلديث عن خيانات
الـتي سـيطـروا عـليهـا وإعـادتهـا
املـؤسسات املـدنية بعـد أن سجلوا اإلصالح دمـر احلــوثيـون معـظم
النظـر يف الهيـئة الـوطنيـة للرقـابة
يف قمـة القيـادة العسـكريـة وعدم
للـدولة ،وهـو األمر الـذي تسبب
حضورهـم فيها واعتلـوا أسطحها مبـاني جـامعـة اإلميـان املالصقـة
على مخرجات احلوار الوطني من
تدخـل اجليش حلـمايـة الفرقـة من
يف رفـض ممثل احلـزب النـاصـري
ورفعوا أعالمهم كما هو احلال مع للفـرقة األولى مدرع كـما سيطروا
حيث نسب التمثيـــل
السقـوط كان سببا رئيسيا يف انهيار
وحـزب الـرشـاد السـلفي التـوقيع
التلفـزيـون اليـمني الـذي تعـرض على عدد من املباني التابعة جلامعة
والصالحيات.
بقية املؤسسات العسكرية.
على املبادرة.
ألضــرار بــالغــة جــراء القـصف العلوم والـتكنولـوجيا إلـى جانب
كمـا نـصت علـى إزالــة اخمليمـات
وأضـافت املـصادر أن اللـواء علي
ومن أبـرز بنـود االتفـاق الـذي مت
املتــواصل علـيه والــذي اسـتمــر تخريبهـم عددا من املقرات احلزبية
احلــوثيــة التـي أقيـمت يف محـيط
محـسن األحمـر الذي ذهـب إلى
التــوقيع عـليه تـشكـيل حكـومـة
لثالثـة أيـام بغيـة االسـتيالء علـى حلزب اإلصالح ومـنزل الـناشـطة
منشآت أمنية حيوية ،ومن ضمنها
الـفرقـة لتـولي قيـادة املعـارك ضد
كفـاءات يف مــدة أقصـاهــا شهـر
اللـواء العـسكـري الـذي بـداخله اليمنية احلـاصلة على جـائزة نوبل
حزيـز ،الصـباحـة ،واملطـار فور
احلـــوثيـني شعــر الحقــا أنـه متت
وتكلف احلكومة احلـالية بتصريف
والـذي حـصلـوا مـنه فقـط وفقـا تــوكل كـرمـان والـذي غـادروه
توقيع هذا االتفاق.
خـــديعــته وأنه يـــراد تـــسلـيـمه
الـشـؤون العـامـة العـاديــة حتـى
ملصـادر عسكرية عـلى أربع عشرة الحقا.
للحـوثيـني لقمـة سـائغـة وهـو مـا
تشكيل احلـكومة اجلديدة ،وتعيني
دبــابــة وعــشــرات املــدرعــات ووفقـا ملصادر ” للعـربي االمريكي
جعله يحـتمي مبـنزل جنل الـرئيس
أهم بنود االتفاقية:
مـستشـارين سيـاسيني من ”أنـصار
الـيوم ” فـإن هذا االنهـيار املفـاجئ
واألطقم العسكرية احلديثة.
هادي ويرفض العـودة مجددا إلى
اهلل” (احلـوثيني) واحلـراك اجلنـوبي
وقـد سارع احلـوثيـون إلى تـسليم للعـاصمـة صنعـاء أمـام احلـوثيني
ماذا كسب احلوثيون
الفرقة بحـسب توجيهـات الرئيس
خالل ثالثة أيام.
مـبنـى اإلذاعـة الـيمـنيــة والبـنك كان ناجتا عن عدد من العوامل من
*تعـيني مـستـشـاريـن سيـاسـيني
هـادي نفـسه الـذي كـان حـينهـا
وأعطـت االتفاقيـة للرئيـس هادي
املـركزي مع بقائـهم يف محيط هذه أبـرزهـا تخـاذل الـدولـة يف اتخـاذ
للــرئيـس من احلـوثـيني واحلـراك
منهـمكـا يف اإلعــداد لتـرتـيبـات
الصالحية يف اختـيار وزراء الدفاع
املـؤسـسـات يف ظـل اختفــاء كلي قــرار جتـــاه التــوسع احلـــوثي يف
اجلنوبي
التـوقـيع علــى االتفــاقيــة مبعيـة
واملـالية واخلارجـية والداخلـية بعد
لقوات األمن واجليش نتيجة انهيار العــاصمـة وخـصـوصــا بعـد أن
*حـصــة للحــوثيـني يف مجلـس
املبعوث األممي جمال بنعمر.
إجــراء املـشــاورات شــرط عــدم
معنـويـات منتـسبيهـا إضـافـة إلـى أصـبحــوا يحـتمــون بـــاملنــاطق
الشورى
وبعـد حــوالي شهـر مـن حصـار
انتمائهم أو والئـهم إلى أي طرف
تلقيهـا أوامـر من وزيـري الـدفـاع السكانية األمر الذي حيد متاما قوة
* قـرار بخـفض سعـر املـشتقـات
احلوثـيني للعاصمـة اليمنيـة صنعاء
سيــاسي ،فـيمـا يـختــار رئيـس
والــداخليـة بــالتعــاون التـام مع اجليش الـضاربة املتمثلة يف الطيران
النفطية
وتـــوغلهـم داخلهـــا وحتت دوي
احلكـومة وزراء احلقـائب األخرى
والسالح املدفعي والصاروخي.
املتمردين.
* التــرفيع يف متـثيل احلـوثـيني يف
املــدافع وقعت الـرئـاسـة الـيمـنيـة
بعد التشاور مع الرئيس.
كما سـيطروا على عـشرات املباني وفيمـا استـبعدت مـصادر خـاصة
هيئة الرقابة على مخرجات احلوار
واحلــوثيــون املبــادرة التـي أطلق
وتـضمنت املبـادرة إصدار مـرسوم
واملؤسسات التابعة لقيادات حزب لـ”العــربي االمــريكـي اليـوم ” أن
الوطني
عليهـا اسـم ”السلـم والشـراكـة”.
رئاسـي لتوسـيع مجلس الـشورى
اإلصالح من أبـرزها منـازل اللواء يكون تسليم املؤسسات العسكرية
وقد اسـتندت املبـادرة التي أشرف
بنـاء على مـخرجات مـؤمتر احلوار
علي محسـن األحمر الـذي تقول الكـبرى متعمدا مـثل قيادة القوات
ماذا أعطوا
علــى صيــاغـتهــا بنـعمــر علــى
الـوطني مبـا يكفل حتـقيق الشـراكة
التقـارير إنه غـادر اليمن إلـى جهة املسلحـة ووزارة الدفـاع ،إال أنها
مخـرجات مؤمتـر احلوار متغـاضية
خالل  15يـــومـــا مـن تـــوقــيع
مجهــولــة يــرجح أنهــا قـطــر أو أرجعت ذلك إلـى حالة التخبط يف
*إزالـة اخملـيمـات احلــوثيـة الـتي
عـن املبـادرة اخللـيجيــة استجـابـة
االتفاق.
جـيبــوتـي ومنــازل املـليــارديــر صفـــوف القـيـــادات ونـــوع مـن
أقيـمت يف محـيط مـنشــآت أمنيـة
لشروط احلوثيني.
وقـد لبّت االتفـاقية شـرطا رئيـسيا
والقـيـــادي يف حــــزب اإلصالح الـتخـاذل واخلــوف من االنـتقـام
حيوية
وتضمنت املبـادرة  17بندا لبت يف
آخـر من شـروط احلوثـيني متثل يف
حميـد األحمـر الـذي غــادر قبيل احلوثي.
*رفض احلوثيون تسليم األسلحة
مجـملها مـطالب احلـوثيني إضـافة
إصـدار قرار فـوري بخفض سـعر
محـاصـرة احلـوثيـني صنعـاء إلـى وقــد أكــدت مـصــادر ”العـــربي
وإعـادة احملـافظـات التـي سيطـروا
إلـى ملـحق أمني مـن عشـرة بنـود
املـشتقـات النفـطيـة وهـو اخلفض
األردن ومنها إلى تركيا حيث يقيم االمـريكي اليوم ” أن سقوط الفرقة
عليها للدولة
رفض احلــوثيــون التــوقيع عـليه
الثاني خالل شهر.
حــاليــا.ويف إطــار سـعيـهم إلــى األولـى مدرع بـعد حـصارهـا من
باعـتباره يلزمهم بـتسليم األسلحة
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From Pg 13
"and security situation,
he wrote.
A security protocol
to Sunday's agreement
requires the rebels to
hand over the institutions they have seized,
and once a new prime
minister has been
named, to start dismantling the armed protest
camps they established
in and around the capital last month.
But rebel representatives refused to sign
the protocol at Sunday's ceremony.
Rebel spokesman
Mohammed Abdessalam said they would
only do so once the
security forces had
apologised for the
deaths of rebel protesters during an attempt
to storm government
headquarters
earlier
this month.
The deal also
requires the president
to name an adviser
from the separatist
Southern Movement
which has been campaigning for the secession of the formerly
independent south.
'The southerners
boycott of Hadi's UNbacked plans for the
transition has been
another major obstacle.
Southern grievances
have allowed parts of
the region to become
strongholds for AlQaeda in the Arabian
Peninsula regarded by
Washington an the
jihadist network's most
dangerous arm.
UN chief Ban Kimoon said Sunday's
agreement marked a
"positive step towards
political stability and
peace," according to a
statement issued by his
spokesman.
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Huthi rebels hold key Sanaa offices after Yemen peace deal

Houthi's men as they entered the Yemeni capital Sanaa
By Hamoud Mounassar – SANAA
Shiite rebels guarded
government
offices
and army bases in the
Yemeni capital alongside troops on Monday
9-22-2014 after a UNbrokered peace agreement aimed at ending a
week of deadly fighting.
Sunday's hard-won
deal, signed by the
president Hadi and all
the main political parties, is intended to put
the troubled transition
back on track in
impoverished Yemen
which borders oil kingpin Saudi Arabia and is
a key US ally in the
fight against Al-Qaeda.
Sanaa residents
began to venture into

13

the streets as the guns
fell silent after a week
of
deadly
clashes
between the rebels and
their Sunni Islamist
opponents, correspondents reported.
Rebel fighters were
manning joint checkpoints with troops outside the public offices
they entered in their
lightning advance on
Sunday, which include
the government building, parliament, army
headquarters and the
central bank.
Commanders said
they had orders to
cooperate with the
rebels, known as Ansarullah or Huthis, who
had waged a decadelong insurgency in the
mountains of the far
north before launching

a bid for power in the
capital last month.
"We are working
side by side with
Ansarullah to protect
public buildings and
property," a military
police commander said
at a checkpoint near
the
rebel-controlled
state radio headquarters.
The interior ministry had called on the
security forces on Sunday not to confront the
rebels.
The speed of the
advance reflected the
fragility of the regime
three years after a
deadly uprising which
forced veteran strongman Ali Abdullah
Saleh from power.
The rebels brought
reinforcements into the
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capital overnight from
their strongholds further
north,
tribal
sources said.
They carried out
searches through the
night and into Monday
of the homes of their
Sunni Islamist opponents, multiple sources
said.
They included leading figures in the Islah
party as well as General Ali Mohsen alAhmar, a veteran army
officer close to the Islamists.
Sanaa provincial governor Abdulqader Hilal
resigned in protest late
on Sunday after rebels
seized his car at a
checkpoint,
sources
close to him said.
The rebels hail from

the Zaidi Shiite community, that makes up
30 percent of Yemen's
mostly Sunni population but is the majority
community in the
northern
highlands,
including Sanaa province.
They have taken
advantage of shifting
alliances among the
region's Zaidi tribes to
advance from their
mountain strongholds
and lay claim to a stake
in power in Sanaa.
Under Sunday's deal,
President
Abdrabuh
Mansur Hadi has three
days to bring a rebel
representative into government as an adviser
and to name a neutral
replacement for Prime
Minister
Mohamed
Basindawa.

Basindawa tendered
his resignation as the
security forces surrendered state institutions
without a fight on Sunday although it had yet
to be accepted by the
president on Monday 922-2014.
In his resignation letter, Basindawa accused
Hadi of being
"autocratic", according
to the text released by
the council of ministers.
"The partnership
between myself and the
president in leading the
country only lasted for
a short period, before it
was replaced by autocracy to the extent that
the government and I
no longer knew anything about the military
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سقوط صنعاء
ردود الفعل العربية والعاملية على سقوط صنعاء
(تغطية شاملة)

اجلـــامعـــة العــربـيــة
تـرحب بتـوقيـع إتفاق
السلم والشراكة
القـاهــرة  -رحبت جـامعـة الـدول
العــربيــة االثـنني 2014-9-22
بتوقيع االطراف والقـوى السياسية
اليمنـية على إتفاق السلم والشراكة
حلل األزمة احلالية يف اليمن.
وأعربت االمانة الـعامة للجامعة يف
بيان أصدرته الـيوم عن أملها يف أن
يـؤدي هــذا اإلتفـاق إلــى إيقـاف
العـنـف وتعـــزيـــز أمـن الـيـمـن
واستقراره وإلى أن يتجاوز الشعب
اليمني هذه املرحلـة الدقيقة الفارقة
يف تاريخه.وأكـدت جامعـة الدول
العــربيـة يف الـبيـان علـى ضـرورة
االلتـزام مبـا ورد يف اتفـاق الــسلم
والشـراكة ،نصا وروحـا بغية إنهاء
األزمــة الــسيـــاسيـــة يف اليـمن،
وتغليـب مصلحـة اليـمن علـى مـا
عداها.
وجددت االمـانة العـامة للجـامعة
العربـية تأييدها للجهود احلثيثة التي
يـبذلـها الـرئيـس عبـد ربه منـصور
هادي من اجل حقن دمـاء اليمنيني
وجتـنب إنـــزالق اليـمن يف دوامــة
العنف والفـوضــى الني تهـدد أمن
واستقرار اليمن.
وحسب وكالة االنباء اليمنية (سبأ)
فقد شـددت جامعـة الدول العـربية
علـــى ضـــرورة الـتـــزام جـمـيع
األطــراف بـتـنفـيــذ كل جــوانـب
االتفـاق الــذي مت التــوصل الـيه،
مؤكدة يف ذات الوقت على ضرورة
العـمل بجــديـــة من أجـل تنـفيــذ
مخـرجـات مـؤمتـر احلـوار الـوطني
وتعزيز العملـية السياسية اجلارية يف
اليمن.

السعودية ترحب
بتوقيع اتفاق السلم
والشراكة
الرياض  -رحبت اململكة العربية
الـسعوديـة االثنني املـاضي بـاتفاق
السلـم والشـراكة الـوطنيـة الذي
وقعته األطـراف السـياسيـة اليمـنية
مساء أمس إلنهـاء األزمة التي كان
مير بها اليمن .
وقــال وزيــر الـثقــافـــة واإلعالم
السعـودي ،الدكتور عبد العزيز بن
مـحيي الدين خـوجة " ،إن مجلس
الــــوزراء رحـب يف اجـتـمـــــاعه
األسبوعي اليوم  -االثنني -9-22
 -2014برئـاسة ولي العهـدـ نائب
رئـيــس مجلـس الــوزراء ـ وزيــر
الدفاع األمير سلمان بن عبد العزيز
"باتفاق(الـسلم والشراكـة الوطنية)
الـذي وقعته األطـراف الـسيـاسيـة
باجلمهورية اليمنية مساء أمس".
وأضـاف  ":كما عـبر عن األمل أن
يُمَكّـن هذا االتفـاق اليمن الـشقيق
من جتاوز ما مير به من أزمة ".
وأشــار وزيــر الـثقــافــة واإلعالم
الـسعـودي يف ذات الـوقت إلـى أن
مجلـس الوزراء أعـرب "عن أسف
املـمـلكـــة العـمـيق ملـــا شهـــدته

اجلمهورية اليمنية من أحداث تهدد
أمنها واسـتقرارها" ..الفتـا إلى ما
عبر عنه البيـان الصادر عن اجمللس
الــوزاري جمللـس الـتعـاون لـدول
اخللـيج العــربـيــة يف اجـتـمـــاعه
األخير ،ومـا أكد علـيه من وقوف
مع اليمن الـشقيق ودعمه للـرئيس
عبد ربه مـنصور هادي وجلهوده يف
احلفــاظ علـى الـشــرعيــة وحقن
الدماء.

رعاة املبادرة يطالبون
بالوقف الفوري
الطالق النار
صنعـاء  -رحـبت الـدول العـشـر
الـراعيـة للمبـادرة اخلـليجيـة ممثلـة
بالدول اخلـمس دائمة العـضوية يف
مـجلـــس األمـن ودول مـجلـــس
الــتعــــاون اخللــيجـي واالحتــــاد
األوروبـي ،بتــوقيع اتفـاق الـسلم
والشـراكـة حلل األزمـة احلـاليـة يف
اليمن.
وشـددت الـدول العـشـر الـراعيـة
للمـبادرة اخلليجيـة يف بيان مـشترك
أصــدره سفــراؤهــا املعـتمــدون
بـصنعـاء االثنني ، 2014-9-22
علـى ضـرورة الـتنـفيـذ الـســريع
والكــامل جلمـيع بنـود االتفـاق ،
والتـزام جـميع األطــراف مببـادرة
دول مجلـس التعـاون اخللـيجي ،
وآليتهـا الـتنفيـذيـة  ،ومُخـرجـات
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احلـوار الوطني  ،وقرارات مجلس
األمن الدولي ذات العالقة .
وأعلنـت الدول الـراعيـة يف البـيان
عن تأيـيدها لدور الـرئيس عبد ربه
مـنصـور هـادي كــرئيـس شــرعي
للـدولـة ،داعيـة جـميع األطـراف
لـــدعمـه يف تنـفيــذ كل جـــوانب
االتفــاق الـــذي مت التــوصل إلـيه
مبساعـي بذلها مبعوث األمني العام
لألمم املتحـدة جمال بنعمـر كشاهد
علـى التـزام جمـاعة أنـصار اهلل ،
وجميـع األحزاب السيـاسية بـكافة
الشروط واألزمنة .
وأدانت الــدول العـشـر الــراعيـة
للمبـادرة اخلـليجيـة ممثلـة بـالـدول
اخلمـس دائمة العضـوية يف مجلس
األمــن ودول مجلــس الـتعـــاون
اخللـيجـي واالحتـــاد األوروبـي،
اســتخـــــدام كل أنـــــواع العــنف
والـتهــديــدات به ضــد اخلـصــوم
الـسيـاسيـني ،أو لتـحقيق أهـداف
سيـاسيـة  ،مؤكـدة يف هذا الـصدد
دعـمهـا لــدور األجهـزة األمـنيـة
حلماية مؤسسات الدولة .
وحسب وكالة االنباء اليمنية (سبأ)
فقد طـالبت الدول الـعشر الـراعية
للمبـادرة اخلليجية بالوقف الفوري
وغيـر املـشــروط إلطالق النـار يف
صـنعـاء  ،واجلـوف  ،ومـأرب ،
ومنــاطق الصـراع األخـرى وذلك
حلمـاية حـياة املـدنيني األبـرياء ..
محـذرة يف هـذا الـشــأن العنـاصـر
اإلضافيـة التي قـد ترغب بـدخول

صـنعاء بهـدف إشعال الـوضع بأن
وجـودهم لن يكون مُـرحباً به إذ ال
ميكـن لليمـن أن يتحمُّـل املزيـد من
الصـراعات ،ومـذكرة اجلـميع بأن
مـؤمتـر احلـوار الـوطـني اليـمني قـد
أوضح خارطـة الطريق إلـى األمام
وأن األطــراف الـيمـنيــة اخملـتلفــة
متكـنت مـن حل خالفــاتهــا عبـر
احلوار السلمي.

رحب باتفاق السلم يف
اليمن ..االحتاد
االوربي يصدر حتذير
هام
بــــروكــــسل  -رحـب االحتــــاد
األوروبي بــالتـوقـيع علـى اتفـاق
الـسلم والشـراكة الـوطنيـة من قبل
األطراف اليمنـية مساء امس االول
بـإشــراف املبعـوث األممـي جمـال
بنعمر.
وقال الناطق الرسمي باسم االحتاد
األوروبي يف بـيان أصـدره امس":
نتـابع بقلق التـطورات االخـيرة يف
اليمن ،وبنـاءً عليه نرحب بالتوقيع
علــى اتفـاق الـسـلم والـشـراكـة
الوطنيـة بإشراف ومسـاعي حميدة
من املبعوث األممي جمال بنعمر".
وأضاف  ":إن هـذه الوثيـقة تشكل
مخرجـا لليمـن من األزمة اجلـارية
وملا مـن شأنـه االسهام يف اسـتعادة
االستقـرار الـسيــاسي والـسلم يف

البالد".
ويف حني قــدم النــاطق الـرسـمي
بـاسم االحتـاد األوروبـي التعـازي
ألسـر الضحـايا الـذين قتلـوا جراء
االحداث التي شهدها اليمن ،متنى
الشفاء العاجل والكامل للمصابني
وأردف قـائال  ":من الـضروري أن
حترص كل االطـراف املوقعـة على
هـذا االتفـاق علــى وقف اعمـال
العـنف والعـمل ســويًــا لـتنـفيــذ
نـصــوص االتفــاق خــاصــة تلك
املعنية باألوضـاع األمنية يف عمران
واجلوف ومأرب وصنعاء".
وتـابع  ":كمـا يجب إعـادة كـافـة
املـؤسـسـات احلكـوميـة لـسـيطـرة
الـسلطــات الشـرعيـة حتـت قيـادة
الـرئيـس عبـدربه مـنصـور هـادي
رئيس اجلمهورية".
وحــذر النــاطق الـرسـمي بــاسم
االحتاد األوروبـي من أن اليـمن لم
يعـد قـادر علــى حتمل مـزيــد من
الصـراعات املـسلحة ..مـؤكدا أن
مـخرجـات مؤمتـر احلوار الـوطني
حـددت املسـار الصــائب للمـضي
قـدمـا نحـو إلـى االمـام وجسـدت
اتـفاق كـل األطراف الـيمنـية عـلى
حل اخلالفـات القائـمة عبـر احلوار
السلمي.
وعبر عـن تطلع االحتاد األوروبي
إلى تـشكيل حكـومة جـديدة بُـغية
استـكمـال املــرحلـة االنـتقــاليـة
بشمولية وبدون أي تأخير ،وتنفيذ
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني.

ونـاشــد النـاطق الـرسـمي بــاسم
االحتـاد األوروبي كـافـة األطـراف
الـيمنيـة إلى العـمل سويًـا وبشكل
سلـمي نحــو بنــاء مين دميقــراطي
يـستجـيب لكـافـة تـطلعــات شعبه
املشروعة.

الصني ترحب باتفاق
السلم والشراكة
الوطنية يف اليمن
بيجني  -رحبت جمهورية الصني
الـشعـبيــة بتـوقـيع إتفـاق الــسلم
والشـراكـة الـوطنيـة بني األطـراف
اليمنية مبا يكفل إنهاء األزمة احلالية
التي شهدها اليمن.
ونـقلت وكـالــة األنبـاء الـصيـنيـة
(شينـخوا)عن املتحدثة باسم وزارة
اخلارجية هـوا تشون ييـنغ قولها ":
إن الــصـني تــــأمل يف أن تــنفــــذ
األطـراف السيـاسية الـيمنيـة إتفاق
السالم اجلديد بشكل جدي".
ودعت هوا جميع األطـراف املعنية
يف اليمـن إلى حل اخلالفـات بينهم
عـن طـــريق احلـــوار والـتــشـــاور
ومواصلـة دعم االنتقـال السـياسي
وحـماية التجانـس اجملتمعي وتعزيز
الـوحـدة الـوطـنيـة يف أسـرع وقت
ممكن.
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سقوط صنعاء

لبنان

(تغطية شاملة) Lebanon

اهم النقاط التي وردت يف خطاب عبدامللك احلوثي مبناسبة جناح “الثورة“
صعدة (اجلمهـورية اليمـنية)  -قال
زعيم جمـاعة انصـار اهلل عبدامللك
احلـوثـي يف خطــاب مسـاء الثالثـاء
 2014-9-23مبـنـــاسـبـــة جنـــاح
ثـورتهم ان املرحلة الـقادمة سنواجه
فيهـا من يقفـون أمـام تنفيـذ اتفـاق
التـسـويـة واملـتضـرريـن من اتفـاق
الشـراكة ،واملرحلة هـي مرحلة بناء
دولـة عـادلـة وهـذا يتـطلب تعـاون
اجلميع ،فـأصحاب مـنهج االقصاء
هـم من يحـرصـون علـى مصـادرة
حقوق االخرين.
احلوثي اضـاف  :ويتبقى أمـا شعبنا
أيضــا التحــدي األمنـي املتـمثل يف
تنـظـيم القـاعـدة غــربيـة الــصنع
واتبــاعه ،ومن أسـقطـته الثـورة،
وهـــذا يتـطـلب تـضــافــر اجلهــود
الشعبيـة ،ويف سياق الـواقع األمني

ميكن للجان الشعبيـة ان تكون جنبا
الــى جنـب مع االمـن واجليـش يف
احلفاظ على االمن واالستقرار.
وقال:هناك جملة من العوامل التي
تــســاعـــد علــى الـتغلـب علــى
التحـديــات :منهـا اإلميــان مببـدأ
الـشــراكــة وأنهــا هـي من جتـســد
العــدالــة ،النه ال ميـكن أن يـــاتي
طـرف مــا ان يفــرض نفـسه علـى
الــشعب الـيمـني ،ويـجب حل اي
مشكلة قادمة باحلوار.
وأضــاف :منــد أيـــدينــا لالخــاء
والسالم والـتعاون حلزب االصالح
وانه حزب ميكن ان يعيـد حلمته بناء
على مبـدأ الشـراكة الـوطنيـة ،كما
يتـطلب يف املرحلـة الراهنـة إنصاف
اجلـنوبيني ورد مظلـوميتهم  ،فنحن
نصر على ضـرورة اخلطوات اجلادة

صنعاء  -شهـد اليوم األول لسيطرة
جمـاعـة احلـوثيني علـى العـاصمـة
صنعاء ،وقيامهم مبهام األمن فيها،
أحــداثــاً وردود أفعــال مخـتلفــة
ومتفـرقة ،يف الـوقت الـذي احتفل
فيه أنصار اجلماعة بإطالق األلعاب
واألعـيرة الناريـة ،ابتهاجاً مبـا قالوا
إنه انتصار للثورة.
ويف الــسيــاق ،سيـطــرت اللجـان
الـشعـبيـة علـى عـدد مـن املنـازل،
بعـضهـا تـابعـة للـواء الفــار علي
محـسن األحمر ،وللقـيادي القبلي
حميد األحمـر ،كما متت الـسيطرة
على منازل تابعة لقيادات إصالحية
قبل أن يـتم تسليم األخـيرة من قبل
قـيــادات تـــابعــة لـ"أنـصــار اهلل"،
ألقارب هؤالء القيادات.
وقـال لـ صحيفـة "األولى" الـيمنـية
شـاهــد عيـان إن مـسلـحني بـزي
عـسكـري علـى عـربـة عـسكـريـة،
حضـروا إلى منطقة الصافية ،حيث
يـوجد أحـد منازل اللـواء محسن،
وأشعـروا احلـراســات هنـاك بـأن
ينسحبوا جتنباً إلراقة الدماء.
وأضـاف شـاهـد العيــان أنه أعقب
زيـارة هـؤالء املـسـلحني ،دخـول
مـسلحي احلـوثيـني إلى املـنزل بـعد
انـسحــاب احلــراســات مـنه ،وأن
مـسلحي احلـوثيـني حاولـوا تفجـير
املنـزل باستخدام "كمبـريشنات" يتم
غـرسها يف األسـاس ،وأن األهالي
اعتـرضوا علـى محاولـة التفـجير،
تخوفاً من تضرر منازلهم.
وأوضح أن املــسلـحني تــوقفــوا،
لـكنهم ال يـزالون يـسيطـرون على
املنـزل.وسـيطـر مـسلحـو احلـوثي
أيضاً على منـازل أخرى للواء علي
محــسن ،يف مــدينـة حـدة ،إلـى
جانب منـزل القيادي القـبلي حميد
األحمر.
ودارت ،االثـنني ،2014-9-22
حـالة من اجلدل يف مـواقع التواصل
االجـتماعي ،بعـد سيطرة اجلـماعة
علـى منـازل لقيـادات إصالحيـة،
منها منـزال محمد قحطان ،وتوكل
كـــرمـــان ،قـبل أن يـتـم نــشـــر

تـوضيحـات بـتسـليم هـذه املنـازل
ألقارب مالكها.
وقال القيـادي يف املكتب الـسياسي
لـ"أنـصــار اهلل" علي الـبخيـتي ،يف
صفحته علـى "فيسـبوك" ،إنـه بعد
اتـصال من علي سيف حسن ،أفاد
فيه أن هـناك مجـموعـة من أنـصار
اهلل يف بـيـت محـمـــد قحـطـــان،
القـيـــادي يف الـتجـمع الـيـمـنـي
لإلصالح.
وحتـدث البخـيتي أنـه اتصل به جنل
محمـد قحطان (زيـد) ،وقال إنهم
غــادروا منـزلهـم ،عصـر أمـس (
أالحـد  ،)2014-9-21بـسـبب
الظـروف األمنيـة ،وعند عـودتهم
وجدوا بعـض الشبـاب من أنـصار
اهلل يف الـبيت ،مـشيـراً إلـى أن جنل
القيـادي اإلصالحي أعطـاه عنوان
املنزل ،وأنه توجه إليه على الفور.
وتـابـع البخـيتـي :عنـد وصــولي
السـاعة الـ 2والـربع بعـد الظـهر،
أفاد شبـاب أنصار اهلل أنـهم دخلوا
الـبـيـت حلـمـــايـته حلـني عـــودة
أصحابه ،إضافة إلى أنهم الحظوا
متاريـس يف سطح املنزل ،فـتوقعوا
أن هـنــاك مــسلحـني يف الـبـيـت،
لكـنهم لم يجـدوا أحداً ،فـبقوا يف
املنزل حلني حضور صاحبه.
وأشـار البخـيتي إلـى أنه مـسلحي
أنصـار اهلل طالبـوا بحضـور محمد
قحـطــان السـتالم املـنـــزل ،وأنه
أبلغهم أن هـؤالء أبنـاؤه ،وطلبت
بطائقهم الـشخصية ،فـأحضر زيد
محمد قحطـان بطاقته ،وأنه طلب
منـهم تفقـد املنـزل قبل حتـريـرهم
االستالم ،وبعـد تفقد املنـزل كتبوا
استالمـاً ،ومت تـسليـم املنــزل لهم
بـأمانته ،وخـرج شباب أنـصار اهلل
مـنه.ونقل الـبخيـتي ،يف صفـحته
أيـضاً ،حضـوره إلى منـزلي توكل
كـرمـان ،ووزيــر العـدل مـرشـد
العــرشــانـي ،اللــذيـن سيـطــرت
عليهما عنـاصر مسلحـة من أنصار
اهلل ،وأنه قــام بتـسلـيمـهمـا إلـى
أقـارب مالكهما .غـير أن القيـادية
يف حـزب اإلصالح توكـل كرمان،

ف

ي

اجتـاه تقـيق العـدالـة لـلجنـوبـيني،
وســنكـــون بجـنـبهـم الـــى حـني
انصافهم ورد حقوقهم.
أكـد زعيـم جمـاعـة احلـوثـي عبـد
امللك احلــوثي أن ثـورتهـم جنحت
رغـم وقوف بعـض الدول ضـدنا،
مـشيرا الى ان " اللجان الشعبية" هي
من توجت جهـود اليمنيـني بخطوة
فاعلـة وحاسمة  ،أزالت عقبة أمام
هذه الثورة والقرار السياسي.
وقـال احلـوثـي يف خطـاب مـتلفـز
مبناسبـة ما قال أنه جناح ثورتهم بثته
قانة املسيرة :كان للجيش دور بارز
يف جنـــاح ثـــورتـنـــا وكــــان لهـم
حضـورهم املتمـيز ،فـرفض تـولي
اجلـرائم بحق املتـظاهـرين ،واثبت
اجليـش وطنـيته وانـه واع لطـبيـعته
ودوره احلـقيقـي عنـدمــا رفض ان

يكــون أداة قــذرة بـيــد عـنــاصــر
اإلجــرام ،رفـض ان يكــون درعــا
للفاسدين ،وأعلن موقفه املسؤول.
وأوضح أنـهم متـكنــوا مـن اسقــاط
حكومـة الفساد القـائمة علـى صيغة
احملاصـصة ،كـما جنـحوا يف اسـقاط
اجلــرعـــة عبــر مــرحلـتني األولــى
التخفيـض والثانـية اتخـاذ اجراءات
اقتصاديـة حقيقية تخفـف من معاناة
الشعب.
وأضاف :اآلن باالمكـان ان يتحول
مقــر الفــرقــة االولــى مــدرع الــى
حـديقـة ،وتـابع :ال زالت املعـركـة
مستمـرة وال زال املشوار طويل لكن
مـا بعـد اليـوم لن يكـون اصعب ممـا
مضى.
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ردت على مـا أورده البخيـتي على
صفحته ،وقالـت إنه مت كسر أقفال
املـنزل بـالرصـاص ،وإنه مت العبث
مبحتويات املنزل قبل تسليمه.
وقالـت توكل إن مـسلحي احلـوثي
أطلقـوا( ،االحــد) األول ،النـار
على أبواب وأقفال منزلها ،وأنه مت
اقتحـام املنـزل بالقـوة ،والتفـتيش
والعـبـث بـكل شـيء فـيه ،وأنهـم
قـالـوا للحـارس إنهم سـيبقـون يف
املنـزل ألنـه يتبع الـتكفيـريـة تـوكل
كـرمـان ،وفـتشـوا كل شـيء فيه،
ونـامـوا يف غـرف األطفــال حتـى
الصباح ،حد قول توكل.
وأضـافت أنه "بعد حملة االستنكار
واالستهجان الواسعـة التي قوبلت
بهـا هـذه الـهمجيـة ،ذهبـت أختي
حكـيمة ومسـاعدتي بـشرى (أمس
االثنني) صبـاحاً ،إلى املـنزل ،قال
املسلحـون إن األوامر أال يخـرجوا
من املنـزل ،ولن يخـرجـوا منه إال
بأوامر".
وأكـدت كـرمـان أن عـلي البخـيتي
حضـر واجـتمع بـاملـسـلحني ملـدة
ساعـة يف ديوان املنـزل ،ثم اشترط
على أختهـا حكيمـة لتسلـيم املنزل
أن تكتب استالماً به ،وأملى عليها
صـيغـته ،واضـطــرت بــوجــود
املـسلحـني أن تكـتب كل مـا أماله
عليهــا البخـيتـي ،منهــا أنهم إمنـا
جاؤوا حلماية املنزل!
وعلـى الصعيد ،بث ناشطون على
اإلنترنت صـوراً ،قالوا إنها لـ"فيال"
تـابعة للقـيادي يف اإلصالح حـميد
األحمـر ،إلى جـانب صور لـقصر
كـبيـر ،قـيل إنه تــابع للــواء علي
محسن األحمر.
من جـانـبه ،كـتب وزيــر اإلعالم
السـابق ،علي أحمد العمراني ،يف
صفحـته علــى "فيـسبـوك" ،أنه ال
يــــزال بـيـتـه محـتـال ومهــــدرا.
وأضـــاف" :احلقـيقـــة فقـــد قلـت
للحـراس ال تقـاومـوا أبـدا ،وإذا
أرادوا نسفه ساعدوهم".
من جهـته ،اتهم مـوقـع "الصحـوة
نت" اليمـني  ،الناطق بـاسم حزب

اإلصالح ،جماعة احلوثي باقتحام
قنــاة "سهـيل" ،مـســاء أمـس ،يف
العاصمة صنعاء.
وقالت مصـادر املوقع "إن مسلحني
حـوثيـني قدمـوا علـى منت  3أطقم
إلى مـقر القـناة القـريب مـن شارع
الــربــاط وسـط صـنعــاء ،قــامــوا
باقتحام املبنى".
وقريباً من هذه التطورات ،ال تزال
جمـاعـة احلــوثيـني ،تبحـث عن
اجلنــرال العــسكــري الفــار عـلي
محـسن األحمـر ،بعـد يـومني من
تسليمه ملوقع الفـرقة ،وهروبه إلى
مكـان مجهـول ،يف ظل أنبـاء عن
وجوده داخل البالد.
ونفــى مصـدر رسـمي سعـودي،
الثالثــاء  ،2014-9-23األنبـاء
الـتي مت تــداولهـــا ،االثنـني ،عن
دخــــول اللــــواء علــي محــسـن
األحـمـــر ،مــسـتــشـــار رئـيــس
اجلمهـورية الـيمنيـة لشـؤون األمن
والـدفـاع ،إلـى املـملكــة الجئـاً
سياسيـاً ،عبر منفذ الـوديعة ،وفقاً
لـ"الوطن".
وكانت مـواقع إخبارية مينية أعلنت
مـشـاهـدة مـوكـب األحمــر أثنـاء
خـروجه بسيـارات مصفحـة ،ظهر
األحــد  ،2014-9-21من مقـر
الفـرقة األولـى املدرعـة بصـنعاء،
قـبل سقــوطهـــا بيــد احلــوثـيني.
ورججت هـذه املــواقع أن يكـون
األحمــر جلــأ لــسفــارة املـملكــة
بصنعاء ،بعد اشـتداد املعارك قرب
منزل الرئيس اليمني.
مـن جهـتـه ،نقل مـــراسل قـنـــاة
"سكاي نيوز عربية" ،عن مصادر،
تـأكيـدهـا أن اللــواء علي محـسن
األحمـر غـادر الـيمن بـاجتـاه دولـة
جيبوتي.
مـصــادر مـن جمــاعــة احلــوثي،
بـدورها ،قالـت لـ صحيفة"األولى"
اليمنـية إنهـم تعامـلوا مع األمـاكن
الـتي متت الـسيطـرة عليهـا ،علـى
أنها أماكن مفـترضة لوجود أسلحة
أو مطلوبني من عناصر من القاعدة
داخل العاصمة صنعاء.

وأكد املـصدر أنه مت القـيام بتـفتيش
منـازل منهـا منـزل توكل كـرمان،
ومقرات ألحزاب أو جمعيات مثل
منــزل مـحمــد قحـطــان ،وهــذه
األمـــاكـن متـت محـــاصـــرتهـــا
وتفـتـيــشهـــا ،وبعــضهـــا سلـم
ألصحابها بأسناد رسمية.
وأشار إلـى "أن بعـض هذه املـنازل
أطلق منها النيران ،من قبل عناصر
مـن القاعـدة ،ومت التـعامل مـعها،
مثل منزل منصور احلنق".
وحتـدث املصـدر عن أنه "مـا تـزال
هنـاك أماكن فـيها أسلحـة" ،وذكر
أنه" ، ،جلـأت أعـداد كـبيــرة من
عناصر القاعدة الى اجلامعة القدمية
يف صنعـاء ،ومت التنـسيق بني وزارة
الـداخـليــة واللجـان الـشعـبيـة،
للتعامل معها ،واألمر ال زال قائماً
حتى اللحظة  -كتابة هذا اخلبر،"-
حسب قوله.
وتــابع بــالقـــول" :ال زالت هــذه
العنـاصر محاصـرة من قبل اللجان
الشـعبية ووزارة الـداخلية ،وأنه مت
استقـدامهــا من قـبل اللــواء علي
محسن".
وأردف املـصــدر قــائالً" :الفــراغ
األمـني الــذي حـــدث نتـيجــة أن
حراسة املنـشآت كان كل عناصرها
من الـفرقـة ،وعنـد انهيـار الفـرقة
تـرك اجلنـود حراسـة املنشـآت ،ما
اضـطــر أنـصــار اهلل إلــى تــولـي
حـراستهـا وحمـايتهــا ،من بنـوك
ومتـاحف ومــؤسسـات ومصـالح
حكـوميـة ،وقد مت تـسليم بعـضها
للـشرطة العـسكرية ،بـالتنسيق مع
وزارة الــداخليـة ،الـتي صــرحت
االثــنــني  ، 2014-9-22بـــــأن
أنصار اهلل أصدقـاء للشرطة واجب
التنـسيق معـهم حلمـايـة وحـراسـة
العاصمة".
واستـطرد" :ما زالـت بعض املنازل
واملقرات مليئة باألسلحة والعناصر
اإلرهــابيـة املـطلـوبــة ،والتعـاون
مستمر بـني اللجان الشعبية ووزارة
الداخلية والشرطة العسكرية".

ولـفت املـصــدر إلــى أن "اللجــان
الـشعـبيــة ألقت القـبض علـى 15
عـنصـراً مـن املتـشـدديـن يف منـزل
القـيـــادي يف اإلصالح مـنـصــور
احلنق ،يف منطقة صرف".
وقـال املصدر احلـوثي إنه "ال زالت
هـناك منـازل تابعـة حلميـد األحمر
ومنــازل علـي محـسـن األحمــر
املنتشرة
يف العــاصمـة صـنعــاء ،ومنـازل
صالح الـضنني ،ومنـصور احلنق،
وبـعض املقـرات التـابعـة جلـمعيـة
اإلصالح ،يـتـمــــركــــز فــيهــــا
متشددون".
وأوضح أن املـنــــازل الـتـي يـتـم
تفـتـيــشهــا وإخــراج املــسلحـني
املـتشـدديـن منهــا ،يتم تـسلـيمهـا
ملـالكها باسـتالمات رسميـة ،مبيناً
أن عبـدامللك احلوثي أصدر تعميماً
أال يقـتحمـوا منـزالً ،وأن يـرعـوا
أمن وسـكينـة النـاس ،وأن هنـاك
خشية من أن تكون هناك ممارسات
يقـوم بهــا البعـض ممن يحـاولـون
استغالل هـذه األجواء والـظروف
لتصفية حسابات معينة.
وأكــد املـصــدر أن أنـصــار اهلل ال
يقـومون بأي عمل إال بالتنسيق مع
وزارة الداخلية ،واجلهات املعنية.
إلـــى ذلك ،احـتفلـت جـمــاعــة
احلـوثـيني ،بـالعـاصمــة صنعـاء،
بإطالق األلعاب واألعيرة النارية،
عند السـاعة الـ 7من مـساء االثنني
 ،2014-9-22بعــد دعـــوة من
زعـيم اجلماعة عـبدامللك احلوثي،
إلطالق األلعاب النارية احتفاالً مبا
سموه االحتفال بانتصار الثورة
واستمـر إطالق األلعـاب النـاريـة
بكثـافـة يف سمـاء العـاصمـة ،ملـا
يقــرب من سـاعــة ،وبثـت قنـاة
"املـسيرة" والقناة الفضـائية اليمنية،
االحــتفــــال.وهـنـــــأ محـمــــد
عبـدالـسالم ،يف بيـان وزعه علـى
وسـائل اإلعالم ،الـشعب اليـمني
بـاملنـاسبـة ،وقـال إنه "اليـوم يحق
للشعـب اليمني أن ..الـبقية ص51
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وضع سيناريو املؤامرة على الطاولة بعد سقوط صنعاء

الرئيس هادي يلتقي رؤساء وأعضاء مجالس النواب
والوزراء والشورى ويوجها خطابا مؤثرا الى الشعب اليمني
صنعـاء  -العربي االمـريكي اليوم-
التقـى الــرئيـس اليـمنـي عبـد ربه
مـنصـور هــادي الثالثـاء -9-23
 2014رؤســاء وأعضـاء مجـالـس
النواب والوزراء والنواب يف القاعة
الكبـرى بدار الـرئاسـة يف اجتـماع
وطني لتـدارس املوقف الـراهن من
مـختلف اجلـوانب يف ضــوء وثيقـة
السلم والشراكة .
ويف هذا اللقـاء املوسع الذي حضره
رئيس مجلس النواب يحيى الراعي
ورئـيـــس مـجلـــس الـــشــــورى
عبـدالرحـمن محمـد علي عثـمان
ونـائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ،
وزيـر اإلتصـاالت الدكـتور أحـمد
عبيد بن دغـر ونائب رئيس الوزراء
وزيـر الكهـربــاء املهنـدس عبـداهلل
محــسن األكـوع  ،ومــستـشـاري
الــــرئـيـــس وممــثلــــو األحــــزاب
والتنـظيمات الـسياسيـة القى هادي
كلمـة تنشر مجلة العربي االمريكي
نصهافيما يلي نصها :
يا ابناء شعبنا اليمن العظيم :
اخاطبكم يف هـذه اللحظة العـصيبة
من تـاريخنا اليمني وانـا مدرك متاما
صعــوبــة االيـــام الفــائـتــة الـتـي
قضـيتمـوهـا قلقني .خــائفني حتت
اصـوات القـصف ونيـران املـدافع
ويعــز علـينــا ان تتعـرضــوا لهـذه
املـتاعب .وان تـواجهوا مـاحدث.
بل ان تبلـوا بفقد احبـتكم و النزوح
او الـتهجيـر من منـازلـكم .وانتهـز
الفـرصة هنـا ألعزي بعـميق اآلسى
وبالغ احلزن كـل اسرة فقدت عزيزا
او قـريبـا فمصـابكم يف احلقيقـة هو
مـصابنا وهو مـصاب الوطن وأملكم
جـرح عـميق يف خـاصـرة الـوطن.
سيـذكـرنـا مبـرارة بـاآلم قتـال ابنـاء
الشعب الـواحد وخطـر الدخول يف
حـرب اهلية ولم يـكن من املفترض
أصالً أن تـطلق رصـاصـة واحـدة
ونحن نـخوض احلوار واملفاوضات
مع حـرصنـا الـدائم واملـعلن علـى
السلم .
أدرك أنكـم جـمـيعـــا تــشعـــرون
بـالصـدمـة ممـا حـدث ومـن تسـليم
بعض مـؤسسات الـدولة ووحدات
اجلـيش بالـصورة التي شـاهدنـاها.
ولكن علـيكم أن تعـرفـوا أيضـا أن
املؤامـرة قد كـانت فـوق التـصور.
وأنـنا "طعنـا وغدرنـا" وأنها مـؤامرة
تعـدت حدود الوطن ’حتالفت فيها
قوى عـديدة من اصحـاب املصالح
التي فقـدت او من الـذين جعـلتهم
ثــاراتهم الـشخـصيــة يثــأرون من
الوطن قبل ثأرهم من االشخاص.
ومـن االنتهـازيني الـذين نـراهم يف
كل فـاجعـة يـأكلــون من كبـد هـذا
الــوطـن .ومع االسف انه مــوقف
اختلـطت فيه كـذلك االمـور علـى
قطـاع كبـير مـن البسـطاء واالنقـياء
واحلـاملـني الصـادقـني من ابنـاء هـذا
الـوطن الذين دفـعتهم طول املـعاناة
ووطــأتهـــا وضبـــابيــة املــرحلــة

واستقطـاباتـها وضـراوة احلمالت
االعالميـة وشـراستهـا .وقبل كل
ذلك تقـصيـرنـا كـدولــة وضعف
وانتهـازية الـبعض منـا بالـدفع بهم
للـذهـاب والـتخنـدق يف املــوقف
الـذي ال يعبـر صـدقـا عـن حقيقـة
تطلعـاتهم وآمـالهـم وأحالمهم يف
الدولة املدنية احلديثة.
يا ابناء شعبنا الصابر اآلبي
دعــونــا نغــادر يف هــذه اللحـظــة
العصيبة لغة التنديد واللوم وحتميل
املسئـولية .بل والتخـوين ملا حدث
يف عـاصمتنـا وعنوان وحـدتنا ..
صنعـاء التي احتـضنت احللم ...
وكانـت وستبقـى امينـة عليه ...
فمهمـا حتدثنا ولومنـا وعبرنا  ،فما
حصل كــان أقسـى وال ميكن ألي
عبـارات او لـوم او حتـى حتمل او
تهـرب من املـسئـوليـة أن يعبـر عن
قسـاوة وصعوبـة ما حـدث  ،وما
اسهل ان نقــوم فقـط بــذلك ومـا
اصعب ان نقـرر جميعـا ان نتحمل
املـسئـوليـة يف هــذا الظـرف الـذي
يحتـاج منـا جميعـا ان نتـوحد وان
نتمـاسك لنـدافع عن حلمنـا الذي
حكنــاه وصغنـاه سـويـا يف مـؤمتـر
احلـوار الـوطـني الـشـامـل  ،حلم
الشعب يف احلياة الكرمية ويف الدولة
العـادلـة الـرشيـدة  ،ويف املـواطنـة
املتساوية والشراكة احلقيقية.
وال بـد أن أشيـر واكـرر إلـى أنـني
عنـدمــا استلـمت الـدولـة يف عـام
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 2012لم أستلم منها إال شبه دولة
لـسلطة متفككة ومؤسسات متغولة
يف الفساد وجيـش مقسم الوالءات
ومحـافظـات عـدة خـارج سـيطـرة
الـدولة  ..ولم يكن من املمكن أن
يتم تغيير كل هذا يف عامني قضيتها
بـإطفاء االزمـات ومحاولـة حتقيق
التوافقات وبتجنيب البالد احلروب
قدر ما استطعت .
وأعتـرف لـكم أن الكـرسي الـذي
أجلس علـيه لم يكـن أبداً وجـاهة
وال منصبا .بل كـان كرسيا من نار
 ،وأمـانه ثقيلـة أجمعتم يف مـرحلة
معـينـة علـى تـكليـفي بهــا  ،ولن
أنسى أبـداً املسنني والعجـائز الذين
ذهبوا بني السواتر الترابية واملتارس
حتت اطالق النـار النتخـابي لـيس
لـــشــيء اال بحـثــــا ً عـن األمـن
واالستقرار والدولة املدنية .
لكنـني بـذات الــوقت أؤكــد لكم
وأتعهد امام اهلل وأمامكم بأنه رغم
كل هـذه الـتحـديـات فــإننـي لن
أتهرب من مـسئولـياتي والتـزاماتي
جتـاهكم ‘خاصـة يف هذا الـظرف
الـصعب ‘فـأنــا مصـمم علـى مـا
عــاهــدتـكم عـليـه منـــذ البــدء ‘
وســأحتمل مـسئــوليـتي يف حتـقيق
األمن واالستقـرار واعـادة االمـور
لنـصــابهــا ‘والـسـعي لـتحقـيق
مخرجات احلوار الوطني.
لقـد مضت تلك االشهـر منذ دماج
الـى عمـران .فـصنعـاء يف جهـود

الحتواء فتيل ازمـات تكالبت قوى
خـــارجيــة وداخـليــة إلشعــالهــا
وتأجيجها إلسقـاط جتربة اليمن يف
االنـتقــال الـسلـمي .وقــد كـنت
حريصا خـاللها على اال استسلم.
واال اسلم اليمـن للحرب االهلية.
واال احـول اليمن لـورقة تفـاوضية
بيـد ايا كـان .وها انـا اقول لكم ان
صنـعاء لـم تسقـط  .وال ميكن لـها
ان تـسـقط .فـصنعـاء مــدينـة كل
اليـمنـيني ولـن تكــون حصـرا وال
ملكا الحد .وما كـان توقيع اتفاق
السلم والـشراكـة اال تعميـدا خليار
الــسالم الــذي جـنح الـيـه اهلهــا
والـيمنـيون قـاطبـة وهم العـارفون
مبغبة االقتتال الذي عانى منه اليمن
لسنوات طويلة .
لـذا فقـد بـذلنـا الـكثيـر من اجلهـد
الحتـواء االزمة سيـاسيا وسلـميا.
وأرسلنـا من اللجـان والوفـود الى
اخـوتنـا يف صعـدة العـشـرات .ال
ضعفـا منـا كمـا يعتقـد الـبعض او
يـصــور ولـكن ادراكـــا منــا بــان
احلــروب ال جتـلب اال الــدمــار .
وبانها ال تفـتح املدن بل تغلقها وال
تفـتح القلـوب بـني ابنـاء الــشعب
الواحـد بل تقـتل األمل فيهـا .لذا
فـقد تـفاءلـنا مبـا مت التـوصل اليه يف
االتفاق األخير الـذي سمي باتفاق
السلم والشـراكة الوطـنية .والذي
كـان نتيجة تراكمية جلهود اخمللصني
مـن ابـنــاء هــذا الــوطـن مـن كل
االطـــــراف مبــن فــيهــم العـقالء
واخمللصـني من انصـار اهلل .والذي

بــذل فيـه املبعـوث االممـي جمـال
بــنعــمـــــر ومـعه كـل االشقـــــاء
واألصـدقاء جهـود صادقـة النهاء
األزمـة دون اراقـة دمـاء او اقتحـام
معـسكـرات او بيـوت آمنه .اال انه
حـدث مـا حـدث .وبـرغـم ذلك
فاني ادعوهم الحترام ما تعهدوا به
أمــام اهلل وأمــام الـشـعب .والــى
احـتـــرام تعهـــداتهـم الــســـابقــة
والالحقـة .والـى حتقيق أهـدافهم
عبــر العـمل الــسيــاسـي فقـط.
وإيقاف كـافة اعمـال العنف ورفع
كـافـة املظـاهـر املـسلحـة واحتـرام
مــدنيـة العــاصمــة وحضــاريتهـا
واخلروج من كافة املؤسسات .
وأجــدد هنــا التـزام الـدولــة بكل
االلتزامات الواردة يف ذلك االتفاق
وحـرصهـا علــى ان جتعله بـوابـة
للـسلم واألمن .ومـدخل حـقيقي
للـحفــــاظ علــــى الـتـمــــاسـك
االجـتمـاعـي بني كـل اليـمنـيني.
وبأنهـا ال ولن متيز ابـدا ومطلقا بني
ايـا من ابـناء الـيمن ايـا كان مـوقفه
اثناء االزمة .وبـأنها حريـصة على
تنفيذ كل بنوده .
يا شعبنا الصابر
شـكلت الفترة االخيرة تـربة خصبة
لتنـاقل الشائعات ويف أجواء مفعمة
بــالتـوتـر والـقلق وقع الكـثيــر من
املواطنـني غير ملومـني ضحية لها.
فـمن الـشــائعـات مـن تقــول اني
تخـليت عـن صنعـاء ألعلن عـدن

عـاصمـة  ،واذكـر بـاني شـخصيـا
حــــاربـت مــن أجل الــــوحــــدة
وضحـيت بــأخلـص رجـالـي من
أجل مـشـروعهـا الـذي أمـنت به
ودافعـت عنه  ،وأقـول بــأننــا لم
نـتوصل لوثيقـة حوار وطني شامل
لهذا الـشعب حافظـت على وحدة
وأمـن واستقـرار اليـمن ألقـوم انـا
بنقضها وخيـانتها وااللتفاف عليها
..
وهنـاك مـن الشـائعـات من تقـول
بـأنني صفيت حزبا سياسيا وقويت
آخـر  ،وهـذا الكالم ال أسـاس له
من الـصحــة  ،فـكل املكــونــات
الـسياسـية عمـاد للعمل الـوطني.
وال ميكن ان يـستقيم الوطن بواحد
دون اآلخــــر  ،وال ميكــن لهـــذا
املشروع الوطـني الكبير ان يبنى اال
بجهـود كل ابناء الوطن وبكل قواه
الـوطنيـة دون اسـتثنـاء .ومـا كـان
لهذه التـسوية السياسـية املبنية على
املبادرة اخللـيجية وآليـتها التنفـيذية
ان تنجح لوال انـها بنيت على عدم
االقصـاء وعلـى التـوافق الـوطني
الواسع
وأجــدد هنــا مطــالبـتي لـوسـائل
اإلعالم مقروءة كـانت أم مكتـوبة
لتحـري املصـداقيـة واإلبتعـاد عن
الشـائعـات والفنت ،وبـأن تكـون
علــى قــدر املــسئـــوليــة يف هــذه
الظروف التـي مير بها وطننـا تعزيزا
لـقيم التـسامح واالخـاء والتـوحد
 ..كمـا ادعو مجددا ملـيثاق شرف
إعالمـي موحد فـيما بينهـا مبا يقدم
إعالما يحتـرم عقل املواطن ويقوم
على الصدق والشفافية .
أبنائي الشباب  ،بناتي الشابات
لعل تـأثير هذه األحـداث كان أكبر
مـا يكـون علـيكم فـأنتـم املسـتقبل
وأنـتم من نعـول عليهـم لبنـاء هذا
الــوطن وتـوجـيه بــوصلـته نحـو
التـنميـة واالعمـار  ،وإذ أقـدر بل
وأتـــابـع إنفعــــاالتكـم ســـواء يف
الصحـافة أو يف وسـائل التـواصل
اإلجتماعي والتـي أجد فيها الكثير
من املـرارة واالنفعـال الـذي يفقـد
بوصلته أحيانا ويتحول جملرد تفريغ
عـــاطفـي للـمـــواقف  ،إال أنهــا
تشعـرني أيـضا بـالطمـأنيـنة عـلى
مـسـتقـبل الـبالد حلــرارة اإلميــان
والـوطنيـة واحلرقـة التي أملـسها يف
كلمـاتكم علـى بلـدكم احلـبيب ،
كما أعذر بعضكم وذلك ألنهم ال
يــرون إال جــزءا مـن احلقـيقــة ،
وأدعــوكم إلــى أن حتــولــوا تلك
املشـاعـر الفيـاضـة وتـلك الطـاقـة
العارمة إلى مواقف بناء وإلى عمل
إيجـابي كـنتم أنـتم أول من بـداءه
وحرك فيه املياه الراكدة بإصراركم
على التغيير  .الذي أقول لكم بأنه
ليـس سهال وبـأن معـركـة التـغييـر
واالنتـقال بـاليـمن كمـا حلـمتم ال
..البقية ص 50

سبتمبر  2014م  -السنة الثانية  -العددSEPTEMBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :21 :

16

سقوط صنعاء
احلوثيون يرفضون تسليم السالح

بروفايل Profile

(تغطية شاملة)

صنعاء  -محمد الغباري  -ال يبدو
االتفــاق الـــذي وقعـته األطــراف
الـسيـاسيـة يف الـيمـن مع جمـاعـة
احلــوثي كــافيـا إلبعـاد الـبالد عن
االنزالق إلى احلرب االهلية بعد أن
أصبحت عـاصمـة البالد يف قبـضة
احلـوثيني ،وألن تفـاصيل االنهـيار
الكبير لقوات اجليش أمام املسلحني
احلوثيني لم تتكشف بعد.
وألن االتفـاق يحـمل يف مضـامـينه
بوادر صراع لن يتوقف.
ومع استمرار سـيطرة احلوثيني على
كافـة املنـشآت العـسكريـة واملدنـية
احلسـاسـة يف العـاصمـة ،مبـا فيهـا
مطار صنعاء ،رفض هؤالء التوقيع
علـى امللحق األمـني التـابع التـفاق
التـسوية السياسية ،والذي يعد أهم
مـنجـــز ميكـن أن يحــسـب لألداء
الـسياسـي للرئيـس عبدربه مـنصور
هــادي ،وميكن االعـتمــاد عليه يف
تـطبيع احلـياة الـسيـاسيـة واستـعادة
سـلطـة الـدولـة الـتي غـابـت منـذ
سنـوات عـن منــاطق واسعــة من
شمال البالد وأجزاء من جنوبها.
ويف ظـل غمـوض املــوقف وعـدم
وجــود تفــسيــر واضح لالنـهيــار
الـســريع الــذي أصــاب وحــدات
اجليـش وسـيطـرة احلـوثـيني علـى
املــوقـف ،التــزم حــزب اإلصالح
احللـيف الرئيس للـواء علي محسن
األحمـر ،املـستـشـار العـسكـري
للرئيس وقـائد احلروب الـستة على
احلـوثيني يف صعدة ،التـزم الصمت
جتاه مـا حصل ،بـاستثنـاء التنـظيم
الناصـري الذي رفض الـتوقيع ألن
احلوثيني رفضوا امللحق األمني.
وكان الفتـاً يف مشهد تـهاوي قوات
اجليـش وسـيطـرة احلـوثـيني علـى
املؤسسات احلكـومية ومنازل اللواء
األحمر هـو خروج املـوقع الرسمي

لـوزارة الدفـاع بخبـر يفيـد بإعالن
العاملـني يف دائرة التـوجيه املـعنوي
والـسياسي للقوات املـسلحة إلى ما
أسمـوهــا الثـورة الـشعـبيـة ضـد
الفساد.
دواعي الفشل
واسـتنـادا إلـى جتـارب سـابقـة يف
االتفـاقات بـني السلـطات الـيمنـية
واحلــوثيـني والتـي لم تــصمــد يف

غالبهـا ،فإن االتفاق اجلديد يحمل
يف مضـاميـنه دواعي الفـشل ،ألن
احلوثـيني أصبـحوا الـقوة الـرئيـسة
املـسلحـة يف البالد ،وألنهـم أيضـا
رفضـوا امللحق األمنـي الذي يـلزم
األطــراف املــوقعــة علــى اتفــاق
الـشراكة بإزالة جميع عناصر التوتر
السياسي واألمني من أجل حل أي
نزاع عـبر احلوار ومتكـني الدولة من
ممارسة سلطاتها.
ووقف جـميع أعمـال العنف فـوراً
يف الـعاصمـة صنعـاء ومحيطـها من

جميع األطراف.
وينص امللـحق كذلك على ضرورة
بـسـط سلـطـة الـدولــة واستعـادة
سيطـرتها علـى أراضيها كـافة وفق
مخـرجـات مـؤمتـر احلـوار الـوطني
ووضع آلية ،مبساعدة فنية من األمم
املتـحدة ،لـتنفيـذ توصـيات مـؤمتر
احلوار الوطني الشامل املتعلقة بنزع
الـسالح واستعادة األسلحـة الثقيلة
واملتــوسطــة من كـافـة األطـراف
واجلمـاعـات واألحـزاب واألفـراد

التـي نهبـت أو مت االستيـالء عليهـا
وهي ملك لـلدولـة علـى املسـتوى
الــوطـني ويف وقـت زمنـي محــدد
وموحد.
معضلة السالح الثقيل
وألن قـضيـة نـزع الــسالح الثـقيل
واملتـوسط الـذي استـولت جمـاعة
احلــوثـي علـيهــا مـن معــسكــرات
اجليــش عنـد هــزميتهـا يف صعـدة

“السياسة احلوثية ال تختلف عن سياسة اإلخوان وأنهم ال يعرفوا احلكم“

وعـران ،وأخيـراً يف صنـعاء كـانت
سـببــا رئيـسـا يف معـارضـة حـزب
اإلصالح مـشــاركــة احلــوثـيني يف
احلكـومـة التـي نص مـؤمتـر احلـوار
علـى تشكيلها من كـافة القوى التي
شاركت فيه.
وحيث إن احلـوثيني يتهمـون حزب
اإلصالح وعـائلــة األحمــر أيضـاً
بامتالك أسلحة ثقيلة ومتوسطة فإن
املـلحق األمني نص علـى أن تشمل
آليــة نــزع الــسالح متـثيـالً جلمـيع
املكـونات ،وال تـستثني مـن عملها
أي أطـراف أو جماعـات أو أفراد.
وتتـضمـن اآلليـة خـطــة مفـصلـة
وجــدوالً زمـنيــاً للـتنـفيــذ ووفق
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني.
وحتى يتخذ االتفاق طابع الشمولية
نــص احمللـق علــــى وقف جـمـيع
أعمـال القتـال ووقف إطالق الـنار
يف محـافظتي اجلوف ومأرب فوراً،
وانــسحــاب جـميـع اجملمــوعــات
املــسلحـــة القــادمــة مـن خــارج
احملــافــظتـني مع تــرتـيب الــوضع
اإلداري واألمـنـي والعـــسكـــري
هـناك ،مع ان مثل هذا االتفاق كان
أبـرم بني اجلـماعـات القبلـية هـناك
واحلوثيني منذ عدة أيام.
نص خاص
أفـرد امللحـق نصـا خـاصـا بـوضع
محافظة عمران التي سقطت الشهر
املاضـي بيد احلوثيني ،حيث ألزمت
احلكـومـة اجلـديـدة بتـشكـيل جلنـة
مشتركة ،يف غضون خمسة أيام من
تـشكيلهـا ،مهمـتها تـطبيـع الوضع
واستكمال أعمال ترتيب السلطات
اإلدارية واألمنـية والعـسكريـة ،مبا
يحقق فـرض سلطة الـدولة ويحقق
األمـن واالسـتقـــرار والـتـنـمـيـــة
املستدامة.

الرئيس اليمني السابق يتنبأ بسقوط احلوثيني قريبا جدا
صنعاء  -عبدالعزيز الهياجم
قـالت مصـادر مقربـة من الـرئيس
اليمـني السابق علي عبداهلل صالح
إن صـالح تـنبـأ بـسقـوط وشـيك
جلماعة احلـوثي جراء التصرفات،
التـي رافقـت أو تلـت إسقــاطـهم
للعاصمة اليمنية صنعاء.
وأكـدت املصـادر أن صـالح أشـار
إلـى أن األعمـال الـتي صـاحـبت
سيطـرة احلوثـيني على صـنعاء من
سلب ونهـب ملكتـسبـات الـدولـة
واملواطـنني تعد مـؤشرات حقـيقية
لسقوط املـيليشيات احلـوثية قريب
جـدا ،وأن "الـسيـاسـة احلـوثيـة ال
تخـتلف عـن سيــاســة اإلخــوان
وأنهم ال يعـرفوا احلكم" ،وفقـاً ملا
نُقل علـى لسـان الـرئيـس اليـمني
السابق.
ونقلـت صحيفـة "عــدن احلقيقـة"
املستقلـة عن تلك املـصادر املقـربة
من الرئيـس اليمني الـسابق قـولها
إن صـــالح كــشـف خالل لقـــاء
محـدود مع بعـض قيـادات حـزبه
عـن وجــود انقـســامــات داخل
جمـاعة أنصـار اهلل ،مسميـاً إياهم

بـ"طـرف مع احلوزة وطـرف مدني
وطـــرف يتـبع احلـــرس الثــوري
اإليــرانـي وهــذا الـطــرف هــو
األقـوى" ،مضـيفاً أن صـالح قال
"من الـطـبيـعي أن يـتفـكك هــذا
الـكـيــــان املـــسـلح كـ(حــــزب
اإلصـالح) الذي كـان فيه اجلـناح
القـبلي واجلنـاح السـلفي وجنـاح
اإلخوان".

المـية إلكـترونـية تهـديداً لـصالح
منسوباً للقائـد امليداني احلوثي أبو
علي احلـاكم الـذي ارتبـط اسمه
ببيان جمللس األمـن الشهر املنصرم
أدان فيه "تـصرفات قـوات احلوثي
حتت إمرة أبـو علي احلـاكم الذي
اجـتــاح عـمــران وقـيــادة لــواء
عسكـري ميني يف الثـامن من شهر
يوليو املنصرم" ،وفقاً للبيان.

تهديدات علي عبداهلل صالح

وبحسب تلك الوسائل اإلعالمية
فقد قال أبوعلي احلاكم يف منشور
على صفحته يف الفيـسبوك "يعتقد
علـي عبـداهلل صـالح أن أالعـيبه
سـتنـطلـي علــى أنـصــار اهلل ويف
تفـكيــره أنه سـيعــود كمــا كــان
حاكمـا" ،مضـيفاً أن مكـر صالح
لــن ميـــــر وأن أنـــصــــــار اهلل له
باملرصاد.

ويأتي ذلك يف وقت رأى مراقبون
أن جمــاعــة احلــوثـي وبعــد أن
حققت انتـصارات حـاسمـة على
أبرز خـصومها ،وهم شيوخ قبيلة
حـاشــد من عــائلــة آل األحمـر
والقائـد العسكـري البـارز اللواء
علـي محـسـن األحمــر والـتيــار
املتـشـدد يف حـزب اإلصالح قـد
قـررت فتح ملف الـرئيس الـيمني
الـسابق علي عبـداهلل صالح الذي
خـاض ستة حروب ضـد اجلماعة
الـشيعيـة املسلحـة واملدعـومة من
إيــران ،وذلك خـالل الفتــرة من
 2004إلى 2010م .
ويف هذا الـسياق تـداولت وسائل
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تهمة التحالف مع احلوثيني

إ

ع

وقــال احمللل الــسيـــاسي كــامل
محـمد يف تـعليق له "خالل الفـترة
املاضية ظلت أطراف سياسية عدة
تتهم الرئيـس السابق علي عبداهلل
صـالح بــالتحـالـف مع جمـاعـة

احلـوثي ،األمـر الـذي كـان يـنفيه
صالح وينفيه احلـوثيون أيضاً لكن
علـى أرض الـواقع كـانـت هنـاك
مـؤشـرات ودالئل عـديـدة علـى
وجود حتالف مرحلي بني الطرفني
اللـذيـن ال يحمل أحـدهمـا الـود
لآلخــر ولكن يجـمعهمـا تـصفيـة
حسـابات مع خـصوم مـحددين،
وهم شـيوخ حـاشد "آل األحـمر"
واللـــواء علـي محــسـن صـــالح
واإلخوان املـسلمـني املنضـوين يف
إطار حزب اإلصالح ".
وأضــاف "مــا حـصل بــدايــة من
عمران حيـث جرى القضـاء على
نفـوذ عـائلــة آل األحمـر وعلـى
زعــامتـهم حلــاشــد ثم تـصـفيــة
معـسكـرات تــابعــة للـواء عـلي
محسن يف عـمران ثم يف صـنعاء،
وكـذلك االنتـصار علـى مسلحني
قبليـني تابـعني لإلصالح كل ذلك
شكـل نصــرا للحــوثيـني وأيضـا
انتـصارا لـصالح .وبـذلك يـكون
حتالفهما املرحلي قد انتهى وبدأت
مـرحلة تصفية احلوثيني حلساباتهم
مع صالح".
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سقوط صنعاء
نيويورك تاميز :اليمن ضحية ثورة لم تتبعها مصاحلة
(تغطية شاملة)

نيــويــورك " -ثـمن الـتخلـي عن
اليـمن"  ..هكـذا علقـت صحيفـة
"نيـويـورك تـاميـز" األمـريكيـة علـى
التطـورات التي شـهدتهـا السـاحة
اليـمنيـة يف األيـام األخيـرة نـتيجـة
سيـطـرة احلــوثيـني علـى املــواقع
واإلدارات احلكومية احلساسة.
وقــالـت الـصحـيفـــة إنه يف عــام
 ،2011ابتهج الـيمنـيون بـإسقاط
نــظــــام علـي عـبـــد اهلل صــــالح
الديـكتاتـوري الذي اسـتمر لـثالثة
وثـالثني عاما يف ثالـث ثورة ناجحة
من ثـورات الـربيع العـربي بعـد أن
أطيح بـنظـامـي زين العـابـديـن بن
علي يف تـونس وحـسني مـبارك يف
مصر.
وأشـارت الصحـيفة إلـى أن األزمة
تـكمـن يف أن الثــورة لـم تتـبعهــا
مصاحلـة ،وهو نفـس احلال يف كل
من تونس ومصر أيضا.
وتسـاءلت الصحيفـة عن األسباب
الـتـي دفعـت الـيـمـن إلـــى هـــذه
املـرحلـة ،مـجيبـة بـالقـول إنه بعـد
اإلطـاحــة بعلـي عبـد اهلل صــالح
أقــرت احلكـومــة االنتقــاليـة بـأن
الفتـرات املــاضيــة شهـدت سـوء
معاملة للحـوثيني وتقدمت باعتذار
رسمـي عن احلـروب الـستـة الـتي
شنهـا صـالح ضـدهـم بني عــامي

 2004و ،2006إال أنهـا لم تهتم
مبــظــــاملهـم ،ممـــا دفـعهـم إلـــى
االستمرار يف طريق التمرد.
وأضافت أن اجملـتمع الدولـي أيضا
كان عليه أن يـدعم اليمـن لضمان
جنــاح انـتقـــاله نحــو االسـتقــرار
والـتنـميـة ،إال أنه بـدال مـن ذلك
سحب دعمه لليمن بشكل كبير يف
الـوقت الذي يـهوي فيه هـذا البلد
إلـى مـزيــد من الفقـر والفـوضـى
والعنف.
وأشـــارت إلـــى أن الـــواليـــات
املـتحــدة ،علــى سـبيـل املثــال،
ركـزت جهـودهـا علـى مكـافحـة
اإلرهــاب مبــواصلــة هـجمــاتهــا
بطائرات بدون طيار التي تستهدف
معاقل تنظيم القاعدة.
أمـا السـعوديـة ،وفق الـصحيـفة،
فقد حـولت اهتمـامها إلـى مناطق
أخــرى بــاإلقلـيـم ،مـتجــاهلــة
الـفوضـى احملتمـلة عـلى حـدودها
اجلنوبية.
ولفـتت إلى أن مـا يجري حـاليا يف
الـيـمـن يعـطـي إيــران ،داعـمــة
احلوثيني ،اليد العليا ،لتتبوأ بذلك
مكـانة تفـوق السعـودية ،ممـا يعني
أن الغـرب سيكـون عليـه أن يوجه
إيرانـا أقوى خالل اجلـولة القـادمة
من احملـادثـات بـشــأن البـرنـامج

صنعـاء  -األناضـول -تغير املـشهد
السياسي اليمني مؤخراً بشكل كبير
بعد سيطرة احلـوثيني على العاصمة
صنعـاء األحد املـاضي؛ فبـدالً من
تسليـم أسلحة اجلمـاعات املـسلحة
التي من بيـنها جمـاعة احلـوثي إلى
الـدولة بنـاء على مخـرجات مـؤمتر
احلوار الوطني الشامل حتول املشهد
بطـريقـة معـاكسـة إلـى نـزع سالح
الدولة من قبل احلوثيني.
وتشهـد العـاصمـة اليـمنيـة صنـعاء
غيـاباً تامـاً ملظاهر الـدولة واألجهزة
األمـنيـة والعـسكـريــة ،يف عمـوم
الـشـوارع ،مع تـوسع مـسـاحـات
انتـشار مسـلحي جماعـة احلوثي يف
املناطق اجلنوبية لصنعاء.
وقـال مراسل وكـالة األنـاضول إن
مسلحي احلـوثي الزالوا يـسيطرون
علـى املقـار األمـنيـة والعـسكـريـة
واحلكـوميـة التي استـولوا علـيها،
ولم يتم تسليمهـا للدولة بعد ،فيما
أفـاد شهــود عيــان أنهم شـاهـدوا
املـسـلحني احلـوثـيني علـى أبـواب
املـؤسسات احلـكومية الـتي سيطروا
عليها.
وتوسع انتشـار املسلحني يف شوارع
حـدة والزبـيري يف اجلـهة اجلـنوبـية
للعـاصمـة صنعـاء ،ونصبـوا نقاط
تفتـيش يف عـدد من التـقاطـعات يف
تلك الـشــوارع ،وقـطعــوا بعـض
الـطرق الفـرعيـة يف منطقـة "حدة"،
بحسب املراسل.
والحـظ املــراسل عــدد كـبيــر من
الـسيـارات وعلـى مـتنهــا عشـرات
املسلـحني من جماعـة احلوثي وهي
جتوب شـوارع صنعـاء ،باإلضـافة

للـسيارات املنتشـرة يف التقاطعات،
وبالقـرب من املؤسسـات احلكومية
واخلاصة الكبيرة.
وخالل األيــام املــاضيــة تعــرض
اجليش اليمني ألكبر عملية استيالء
علــى أسلحـته مـن قبـل جمـاعـة
احلــوثـي الـتـي سـيـطـــرت علــى
العاصـمة صنعـاء عقب اشتبـاكات
عنيفة مع قوات يف اجليش.
ووصف مراقبـون عملية االستيالء
علـى األسلحـة مـن قبل احلــوثيني
بأنها عبارة عن نزع ألسلحة الدولة
الـيمـنيــة التـي وقعـت اتفـاقــاً مع
جمـاعة احلـوثي إلنهاء األزمـة بعد
أسابـيع من احتجـاجات احلـوثيني
املطالبـون بإسقاط احلكـومة وإلغاء
قرار رفع أسعار الوقود.
وقـام مـسلحـون حــوثيـون خالل

النووي اإليراني.
وشدد املقاتلون احلوثيون الشيعة يف
اليـمن قـبضـتهم علـى العــاصمـة
صنعاء االثنني  2014-9-22بعد
السـيطـرة علـى أجـزاء كـثيـرة من

املديـنة يف هجـوم خاطف وتـوقيع
اتفاق خالل الليل لتقـاسم السلطة
تـوج انتفـاضة مـستـمرة مـنذ نـحو
عشر سنوات.
ويشكل الشيعـة الزيدية  30يف املئة

من سكـان اليـمن البـالغ عـددهم
 25مليـون نسـمة وحكـموا ممـلكة
هنـاك ملــدة الف عـام ،ويـشكـو
الشـيعة من تعرضهم للتهميش منذ
االطاحة بـآخر ملـوكهم يف صنعاء

يف ثورة عام 1962.
وحـارب احلـوثيـون الــذين سمـوا
على اسم مؤسسهم من اجل املزيد
من احلقوق للشيعة يف اليمن.
ويـنظـر إلـى احلـوثـيني علــى انهم
حلفــاء إليــران القــوة الــشيـعيــة
الـرئيسية يف املنـطقة والعدو االبدي
للمملـكة العربية الـسعودية ولدول
اخــرى يف اخللـيج تقــودهــا أســر
حاكمة سنية.
ووقع وفــد ميثل احلـوثـيني اتفـاقـا
لتقاسم الـسلطة مـع اطراف اخرى
يف وقت متـأخر يـوم األحد -21
2014-9بعـد سـيطـرة احلـوثـيني
علـى انحــاء كثيـرة من العـاصمـة
خالل بضع سـاعات دون مقـاومة
تذكـر من القـوات احلكـوميـة التي
أحجمت على ما يبدو عن القتال.
وذكــرت مـصــادر طـبيــة ان 200
شخص القوا حتفهم.
وجتنبت النخبـة السياسـية يف اليمن
احلــوثيـني لفتـرة طـويلـة ،وشكـا
احلـوثيـون من عـدم إشــراكهم يف
اتفــاق لنقل الـسلطـة مت بـوسـاطـة
خليجيـة بعـد االحتـجاجـات التي
أرغـمت الــرئيـس علـي عبـد اهلل
صالح علـى التنحي يف عام 2012
لصــالح نــائبه الـســابق عبــد ربه
منصور هادي.

احلوثيون ينزعون سالح الدولة يف اليمن
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األيـام املاضيـة بنقل كـميات كـبيرة
مـن األسلحــة الـثقـيلــة من عــدة
مقـرات عسكـرية وحكـومية عقب
سيـطرتهـم على الـعاصمـة ،حيث
نفـذ مسـلحون حـوثيـون عملـيات
اسـتـيالء علـــى األسلحـــة خالل
األيـام املــاضيــة من مقــر املنـطقـة
العـسكـريـة الـسـادســة شمــالي
العاصمة صنعاء والتي تعد من أهم
املنـاطق العسكـرية الـسبع التي هي
مـجمـل املنــاطق العــسكــريــة يف
البالد.
وقال شهود عيان لوكالة األناضول
إن مسلحني حـوثيني قـاموا بـإفراغ
مقـر املنطقـة العسـكريـة السـادسة
بصـنعاء من األسلحـة خالل األيام
املاضية بعـد السيطرة عـليها ونقلها
إلى مـحافظة عمـران شمالي البالد

التي سيـطروا عليـها مطلع يـوليو/
متـوز املاضـي ،باإلضـافة إلـى نقل
كميات كـبيرة من األسلحـة الثقيلة
من املنطقـة العسكـرية إلـى جهات
غير معلومة.
وشـوهـدت عــدد من الـدبـابـات
واملدرعـات التابعـة لقوات املـنطقة
العـسكـريـة السـادسـة وهي تغـادر
العـاصمة صنعاء إلـى مدينة عمران
شمـالي البالد ،كما قـام مسلحون
حــوثيــون خالل األيــام القلـيلــة
املـــاضـيـــة مـن هـــذا األسـبـــوع
باالستـيالء على كميـات كبيرة من
األسلحــة من مقــر قيـادة القـوات
املـسلحة وسـط العاصمـة صنعاء،
بعـد أن سـيطـروا عـليهـا ورفعـوا
شعار اجلماعة على مقرها.
وقال سكان محليون إنهم شاهدوا

قـرابة  50دبـابة يقـودها مـسلحون
حــوثيــون وهي تغـادر العــاصمـة
صنعـاء بعـد نهبهـا من مقـر قيـادة
القوات املسلحة بصنعاء
كما سيطر مسلـحو جماعة احلوثي
علـى عـدد كـبيــر من املـدرعـات
والدبابات والدوريات من عدد من
املقرات احلكومية أبرزها التلفزيون
الــرسـمي واإلذاعــة الــرسـميــة،
بـاإلضـافـة إلــى االستـيالء علـى
أسلحـة من مقـر معـسكـر اخلـرايف
بالقـرب من مـطار صـنعاء الـدولي
على اجلهة الشمالية من العاصمة.
ووفقا الحـصائـية حـصلت علـيها
األناضـول فقد استـولى احلـوثيون
خالل األيـام املاضية على  50دبابة
من اللـواء الـرابع التـابع للجـيش
بصنعاء ،و 30دبابة من مقر املنطقة
العسكـرية السادسـة و 15دبابة من

مقر التـلفزيون ،و 25مـدرعة (بي
تي آر) و 20مـدرعـة (بـي ام بي)
من مقر املنطقـة العسكرية السادسة
و( 7بـي تي آر) و( 5بي ام بي) من
مقـر التلفـزيـون ،بـاإلضـافـة إلـى
املئــات مـن األطقـم العــسكــريــة
واملدافع والرشاشات واآلالف من
األسلحـة الرشـاشة ،واآلالف من
صناديق الذخائر.
وتعليقاً على عملية االستيالء التي
نفذها احلوثيـون على أسلحة تعود
للـجيـش الـيمـني قــال الكـــاتب
واحمللل السـياسـي اليمنـي املعرف
نبيل سُبيع "ال تطالبوا الدولة بالبدء
يف نزع سالح احلـوثي ،بل طـالبوا
احلـوثي بـالتـوقف عن نـزع سالح
الدولة".
وأضـاف يف صفـحته الـشخـصيـة
على (فيـسبوك) "احتفل احلـوثيون
مبا قد تكون أكبـر سرقة تعرض لها
اجليش اليمني".
وحتت وطـأة اجـتيـاح عـسكـري
"حـوثي" لـصنعـاء ،وقع الـرئيـس
الـيمني ،عبـد ربه منصـور هادي،
قبل يومني ،على اتفاق مع جماعة
أنصار اهلل ،املعـروفة إعالميا باسم
"احلوثـي" ،بحضـور مبـعوث األمم
املتحـدة إلـى الـيمـن ،جمــال بن
عمر ،ومندوبي احلوثيني ،وبعض
القوى السياسية اليمنية.
ومن أبـــرز بنــود هــذا االتفــاق،
تشـكيل حكـومـة كفـاءات يف مـدة
أقـصاهـا شهـر ،وتعيني مـستـشار
لـرئيـس اجلمهـوريـة من احلـوثيني
وآخـــر مـن احلـــراك اجلـنـــوبـي
السلمي.
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سقوط صنعاء

العرب اليوم Arabs Today

(تغطية شاملة)

دعا احلوثيني الى اإلنسحاب من صنعاء ويقول بأن مكافحة الفساد التتم بنهب البيوت

الرئيس اليمني يدعو أبناء الوطن إلى نبذُ الفرُقةَ واخلصوم َة
و التوحد يف شراكة حقيقية والتطلع للمستقبلِ بروحٍ متحو املاضي
صنعاء  -العربي االمريكي اليوم -
دعا الـرئيس اليمني عبد ربه منصور
هـادي جميع أبـناء الـشعب اليـمني
العـظيـم بال استـثنـاءٍ ومـن خالِلهم
كلُ القـوى السياسيـة وممثليّ اجملتمعِ
املدنـي إلى أن يكـونوا صفـاً واحداً
كـالبنيـانِ املرصـوّص يشـدّ بعَضهم
بعضاً ويداً واحدة تبنيَّ وتعمرَّ ،تنبذُ
الفرُقـةَ واخلصومـةَ والعداوةَ وتـؤثرُ
احلبَ والوئامَ والسالم.

النـزّعـاتِ والثــأراتِ واحلسـابـاتِ
واالسـتقِـطــابـــاتِ التـي ال تَخــدمُ
املصالحِ الوطنيةِ العُليا للجميعِ وإمنّا
خلـدمةِ املصـالحِ األناَنـيةِ الشـخصية
الـتيّ ال تـرَميّ إلـى مــا يطـمحُ إليهِ
الــشعـب ،ويـتــوّقُ إلـيهِ يف بـنــاءِ
مستقبلٍ جديـدٍ للوطنِ على أساسِ
العـدالـةِ والـشـراكـةِ واملـسـاواةِ يف
الـسلـطــةِ والثــروةِ بال متـييــزٍ وبال
مفاضلةٍ وال إقصاء.

وأكـد الــرئيـس هــادي يف خطـاب
وطـني هـام وجهه مـسـاء اخلـميـس
املـــــاضــي  2014-9-25إلـــــى
جماهيـر الشعب اليـمني يف الداخل
واخلـارج مبنـاسبـة احتفـاالت اليمن
بـأعياد الـثورة اليمـنية املبـاركة " 26
سبتمبر و 14أكتوبر و 30نوفمبر "،
علـى أهـميـة أن تكــونَ احتفـاالتُ
شعبنا بـأعيادِ الثـورتنيِ اجمليدتنيِ 26
سبتمبـر و  14أكتوبـر املقترنـة بعيدِ
األضحىِ املبارك ،مـناسباتٍ يتوحدُ
اجلميع يف رحـابها ويف ظاللِ الوطنِ
الــذي يتـسعُ لـلجمـيع بال اعـتبـار
النـتمـاءاتنـاِ احلـزبيـةِ والعقـائـديـةِ
واملذهبية واملناطقيةِ والقبليةِ لينصهر
اجلـميعُ يف بـوتقـةٍ واحـدة عنـوانهُـا
الوطنُ وقدّسيتُها اليمن.

فلَقــد أرادت بعـضُ القــوى الـتي
تـخَلطُ بنيَ املـنطقِ الثـوريّ والدافعِ
الثـأريّ أن تربحَ حتـى لو كـان ثمنُ
مكـاسبِهـا سقـوطُ الـيمنِ يف دوامـةِ
الفُــوضــى والـتــشـظـيَّ ،وإنـنـيّ
ألتَـساءلُ إذا كَانت مكـافَحةُ الفسادِ
وبنـاءُ الـدولـةِ تـتّمُ بـنهبِ الـبيـوتِ
واملعسكـراتِ ومؤسـساتِ الـدولةِ
فَكـيفَ ميُكِـنُ أنَّ يكــونَ الفـســادُ
والتخَـريـبُ؟ وهل من يـريـدُ بنِـاءَ
الـدولةِ املـدنيـةِ احلديـثةِ أن يـنتَهكَ
حــرمــاتِ الـبيــوتِ وأنّ يُهـــاجمَ
مـؤسـسـاتِ الـدولــةِ بغيـةَ نـهبِهـا
وإضعـــافِ عالقـتِهـــا وصلـتِهـــا
بـــالــشعـب ،فـال ميكـنُ أن نقَـبلَ
بـإضعـافِ مــؤسسـاتِ الـدولـةِ بل
وتدميرهِا معَنوياً ومَادياً ،وال ميكنُ
أن يقبـلَ شعبنُـا بـذلك بعـدَ أن نبـذَّ
كــافــةَ خـيــاراتِ العـنفِ وفـضل
ّالسالمَ واحللولَ الـسياسيـة .شعبنُا
الـذيّ اختارَ الـدولةَ املـدنيةَ احلـديثةَ
واملواطـنةَ املـتسـاويةَ والـسِلمـيةَ يف
التعبـيرِ عن كافـةِ خياراتهِ متُعـظاً مما
حدثَ يف العراقِ وليبيا وسوريا.
إنَّ اتفـاقيةَ الـسلّمِ والشـراكةِ وثـيقةٌ
مُتكاملـةٌ ،والتعَاملُ بـانتقائـيةٍ معَها
ومبـــا ينـــاسبُ أهــواءَ طــرفٍ دونَ
األهواءِ األخرى يـشكّلُ بذرةَ لعدم
ِجنـاحهـا وخـروجِهـا عن اإلجمـاعِ
الوطني.

وقال ":حـانَ الوقـتُ اآلن أن يتعظَ
اجلميعُ ويـدركون أن الـوطنَ يـتسعُ
للجـميـعِ وليــس حِكــراً علــى أي
طرفٍ كان وأن بناءهُ ومستقبلهُ أمانةٌ
ومـسؤوليـةٌ عظيمـةٌ يتحملهـا أبناءهُ
بـشـراكـةٍ وبـروحِ االنـتمـاءِ الكـبيـرِ
للوطن من أقصى صعدة إلى أقصى
املهرة".
وأضاف هـادي  ":يتَعنيُ عـليَنا اآلن
ويف املــرحلــةِ الالحقــةِ ،أنَّ نلتـزمَ
بتنفيذ ِاالستحقاقاتِ الوطنية املترّتبةِ
علـى اتفـاقنـاِ وخيـاِرنـا وجنـوِحنـا
للسلمِ والشراكة معاً بال أيِ نكوصٍ
أو تـلكؤٍ ،استشعـاراً منِا باملـسؤوليةِ
الـوَطنيِـة الكُبـرى التي يـتَعنيُ عَليـنا
جمَيعـاً أنًّ نكـونَ أهالً لهـا بجـدارةٍ
وبِال خسارة".
وعبر رئيـس اجلمهورية الـيمنية عن
ثقـته بـــأنَ العقـالءَ يف كلِ الِقـــوى
السِـياسـية علـى قنـاعةٍ بـأن تصفـيةَ
حسـاباتِ القـوةِ العميـاءِ املسكـونةِ
بـالثأرِ ،ال ميُكن أن تبـنيّ الدولةَ وال
مـؤسسـاتهِا الـدستوريـة ،وال ميُكِنُ
أنّ تؤسِـس لسلّمٍ اجتـماعيٍ بنيَ كلُ
مكونـاتِ اجملتمع ..مجـددا دعوته
للجـميـع الستغاللِ هـذهِ الفُـرصـةِ
التاريـخيةِ لـشراكـةٍ حقيقيـةٍ بني كلُ
أبنـاءِ الوطـن من خاللِ تنفيـذِ اتفاقِ
السلّمِ والشراكةِ الوَطنية واالنطالقِ
بــشكلٍ حـقيـقيٍ وفــاعـلٍ حلمــايــةِ
مكتسـباتِ ثورتّي  26سـبتمبر و14
أكتوبـر اجمليدتني وتفعـيلِ مخرجاتِ
احلوارِ الوطني الشامل.
واستطـرد الرئيـس عبد ربه مـنصور
هــادي قــائال  ":علـينــا أن نُـلمـلّم
اجلــراحَ وأن نتَـطلعَ إلـى املـستـقبلِ
بروحٍ وطـنيةٍ وحدويـةٍ متحو املاضي

وما كَـسبه وتَصـنعُ مالمِحاً جـديدة
يتـوّقُ إليهـا شعُبـنا وتـتمثلُّ يف بـناءِ
دولـةٍ مدنيـةٍ حديثـةٍ تسـوّد يف ظِلها
العـدالـةُ واملـسـاواةُ والـشـراكـةُ يف
السلطـةِ والثَروة ،وتتجسـدُّ مبادئهُا
يف وثـيقــةِ احلــوارِ الــوطـني الـتي
أجـمعـت علـيهــا كــافــةُ القــوى
الـسياسيـةُ الوطنيـة كخارطـةِ طريقٍ
لالنتِقالِ السيـاسيَّ السلميَّ وتطبيقِ
تـنفيــذِ املبـادرةِ اخللـيجيـةِ وآلـيتِهـا
التنفيذية على قدمٍ وساق".
ويف ما يلي نص اخلطاب:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصَالةُ والسالمُ علـى سيدِ اخللقِ
نـبـيّ الــرحـمــةِ ،خــامتِ األنـبـيــاءِ
واملــرسلني وهـاديّ البـشـريـةِ إلـى
سواءِ السبيل:
يـا أبنـاءَ شـعبنــا اليمـني العـظيم يف
الداخلِ ويف املهجر ،،
يـا صنـاعَ مجـدِ الثـورةِ وخــريطـةِ
املستقبل ..
أيها األخوةُ واألخوات:
أُحيـيّكم مـن أعمـاقِ القلـبِ حتيـةً
حارة وأشـدُّ على أيـديكم اعـتزازاً
بكم وبــأدواركِم عبـرَ كلِ مـراحل
التاريخِ واحملطـاتِ والدروب ،ففي
هذهِ اللحظاتِ التاريخية والهامة يف
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تاريخِ شعبِنـا اليمني ووطنِنـا الكبير
اليـمن ،آثـرتُ أنَّ أُخَـاطِـبكُـم من
القلبِ إلى القلب.
وعـزمتُ األمـرَ كمَـا عَـاهـدمتـوني
وعاهـدتُكم أن أكـونَ مَعكم عـلى
الدوامِ يف الـسراءِ والـضراءِ  ،دونَ
أنَّ أتخلى عنكـم واملسئوليةِ الكبيرة
التي أودَعـتُموهـا يف ذمتيَّ وأمـانتي
ومسَئوليِاتي اجلسيمة.
إنـنيَّ فَخـورٌ بكـم ،ومُعتـزٌ بــأنَكم
مـصدرُ قوتي وهمتّي بـاعتبارنِا منثّلُ
جمَيعاً يف هذا الظرفِ الصعبِ صَفاً
واحداً متُراصاً  ،بـرغمِ كل تباينِاتنا
واخِـتالفاتِنـا وذلكَ من أجلِ مَـا هو
أكـبرُ مِن مـصَاحلِنـا واختالفاتـنِا من
أجلِ اليمنِ الواحدِ املستقرِّ اآلمن.
وها نحنُ اليومَ نقفُ سوياً ،يف هذهِ
الـلحظـاتِ التـاريخيـةِ الهـامـةِ من
تاريخِ شعبنِـا ووطننِا اليمـنيّ الكبيرِ
إحيـاءً وتبـجيالً للـذكـرى الثـانيـةِ
واخلـمــسـني لـثـــورةِ الــســـادسِ
والعشـرينِ من سـبتمـبر والـذكرى
احلـاديــةِ واخلمـسـنيِ لثـورةِ الـرابعِ
عـشر من أكتوبـر اجمليدَتني ،واللتّني
مثلـتّا قـبِلةَ اخلـيرِ والعـزّة والكـرامةِ
الوطنيـةِ واإلنسانيـةِ ،وطيَّ صفحةٍ
سـوداءٍ مـن عمــرِ سنــوات اجلهلِ
والغــنبِ والكـــراهـيـــةِ والـقهـــرِ
واالستبدادِ والتخلف .
فَلقــد مـثّلـت ثــورتــا الـســادسِ

والعشرينِ من سبتمبرَ والرابعِ عشرَ
من أكتوبرَ اجمليـدتني ثورةً اجتماعيةً
سـاوتّ بني األفـرادِ وعَـمِلت علـى
إزالــةِ الفــوارقِ بـنيَ الـطـبقــات،
إلرساءِ أُسـسِ املواطنـةِ املتسـاوية،
كَمـا كَـانت ثـورةً سيـاسيـةً غيـرَّت
النـظــامَ الــسيــاسي وتــوجهــاتِ
وانحيـازاتِ الـدولــة وبنّت جـيَشـاً
وطَنياً من أبناءِ الشعب.
يا أبناءَ شعبَنا اليمنيّ العظيم:
لعَلـكم تــدركـــونَ عن يـقنيٍ ،أن
احتفـاالتِ شعبِنـا ووطنِنـا بـأعيـادِ
الـثــورتـنيِ اجملـيــدتـنيِ الــســادسِ
والعشرينَ من سبتمبر والرابعَ عشرَ
مـن اكـتــوبــرَ يف هــذه الـظــروفِ
االستثنـائية الـتي مرّت علـى بِالدنا
وشعبِنـا ،هـو تـأكيـدٌ واسـتحضـارٌ
لـذاكـرةِ الـوطـنِ والشـعبِ التـواّقـة
للحريـةِ واحلياةِ احلـرّةِ الكرميـة ونبذِّ
كـلِ صنــوفِ القهـــرِ واالستـعبــادِ
والـذّل ،والتـوحـدِّ يف كيـانٍ واحـدٍ
للبنـاءِ والتنـميةِ والـرقيّ واالزدهارِ
واالسـتقـرار ،فِـي ظلِ الـشـراكـةِ
الـوطـنيــةِ للجمـيعِ بال استـثنـاءٍ أو
إقصاء.
فرغمَ الظـروفِ الصَعبـةِ التي مرّت
بهِـــا الـبالدُ والـتـي أصـــابــتكُـم
بالـصدمـةِ ،واخلذالنِ ،متَـاسكِت
الــدولــةُ ولـم يتَـحقق االنـهيــار،
فصَنعاءُ الصمـودُ والعزّة تُسقِط كل
املؤامـرات وال تسَـقط وهي التعـبيرُ

عن الـذاتِ الـيمـنيــةِ احلقَّــة وعن
تـاريخِ اإلنِسـانِ اليَـمني احلَـضاريّ
املـمُـتــد ،والــشعـبُ بـتـمــاسـكِه
ومُقاومتـهِ العظيمـة للفنتِ الطـائفيةِ
والفَـوضى شـكّلَ وما يـزالُ اجلهازَ
املـنــاعـيّ للــوطـنِ الـيـمـنـي حـنيَ
أوشكت بـعضُ األجهـزةِ والقـوى
علـى الـسقـوطِ ،وبـشعب ٍيـزخـرُ
بــالــرجــالِ الـشــرفـــاءِ والنـســاءِ
الـعظـيمـاتِ والــشبــابِ اخملُلـصنيَ
الـصادقنيَ الذينَ لم تـوهنُهم فداحةُ
مـا حـصلَ ،سـنعيــدُ بنـاءَ دولـتِنـا
وجيــشنــا ،واألهمُ قـبلَ كلَ ذلك
حِفـاظِنا عـلى معنـوياتِنـا وتوحـدّنا
وإميِـاننـاِ بحلمِـنا الـذيّ سنحققهُ ال
محِالة.
لقد قلـتُ لكَم سابقاً أنَنـا خُذّلنا من
قـبلِ من لم يَـعرفـوا أبداً يف الـوطنِ
سـوى مـصــاحلِهم ،ولـم تتـطهّـر
أرواحُهم بـاسمِ اليمن ،فـأكَلوا من
كبـدّه الطرية ،وثـأَروا منهُ معتقدينَ
أنهم يثأرونَ ألنفِسهم ،فتخلّوا عن
مــســؤولـيِـــاتهـم ،وتَـبــرأوا مـن
التزامـاِتهم ،وستـكشفُ لنـا ولكم
األيامُ يوماً بعدَ يومٍ ما حدث.
يا أبناءَ شعَبنا اليمني األبيِّ والعظيمِ
أنـنيّ ال أريــد أن أعيـدَ مـا قـلتهُ يف
خِطـابـي قبلَ يـومِـني بصـددِ األيـامِ
الصعبَـة التي عـانيـتُم مِنهـا ،وكانَ
قلبيّ يقطـرُّ أملاً ملعاناتِكم ،ودون أنَ
أتـرددَ بصرامـةٍ وحزم أن أوقفِ جرّ
البالدِ إلـى املـصيـرِ اجملَهـولِ بـسببِ

فاملـدَخلُ احلقيقيّ والشرعيّ لتطبيقِ
هــذهِ االتفـــاقيــةِ هـــو االعتــرافُ
بالسيـادةِ الكاملةِ للدولـةِ على كافةِ
أراضِيهـا ومناطقِها ويف مقدمةِ ذلكَ
عــاصمُتهـا صنعـاء وتـسليمُ كـافـةِ
املؤسساتِ واألسلحةِ املنهوبة.
ولَعلَّ األهمَ بـالنِـسبـةِ لنَـا يف هَـذا
اإلطارِ من الناحيةِ االستراتيجيةِ هو
اجلـانبُ االقتـصاديّ ،فـبِاإلضـافةِ
ألهمـيةِ اجلـوانبِ األخـرى املتُـعلقةِ
بـالقـضايـا األمنـيةِ والـعَسكـريةِ أو
املتعلقةِ بقِـضايا الـشراكةِ الـوطنية،
فقـدّ آنَ األوانُ ألن نبُعـدَ االقتـصادَ
وقضاياهُ عن
املـزايـداتِ الـسيــاسيـة وأنَّ نــوليّ
جـميعاً هـذا اجلانبُ مـا يستحقُ من
رعـايـةٍ واهتمـام ،وذلك إلدراكِنـا
الواعيّ بأنَ أبنـاءَ شعبَنا تواقّني ملزيدٍ
مـن االهـتـمـــامِ بـــاإلصالحـــاتِ
االقتـصـاديـةِ واملــاليـةِ وبـاإلدارةِ
الرشيـدةِ ومبا يحققُ احلـياةُ الكـرميةَ
لـكلِ أبـنـــاءِ الـــشعـبِ مـــدنـيّـني
وعسكـرييّن ،لـذا نتطلعُ خملـرجاتِ
الفـريقِ االقـتصـاديّ املُعـوّل عـليهِ
اخلـروجُ بـرؤيـةٍ اقـتصـاديــةٍ حتققُ
إصالحاتٍ حَقيقية ..
البقيةص 21
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اخلليج العربي Arabian Gulf
سقوط صنعاء
هؤالء هم احلوثيون الذين احتلوا صنعاء!!

(تغطية شاملة)

دبي  -معهد العربية للدراسات
شهــــد األحــــد املــــاضـي (21
سبتمبـر )2014تطورات هـائلة يف
املـشهـد الـيمـني ،أقـوى جــوانبه
صالبة سـيطرة اليمنيني على الدولة
ومؤسساتها ،خاصة بعد االستقالة
املفاجـئة لـرئيس الـوزراء وانقالب
وزيـر الــداخليـة وعـدم مــواجهته
للحـوثـيني ،مــا رآه البعـض محل
اتهام ملـسؤوليتهـما ،يف حني وجده
البعض اآلخـر ما كان ممكـناً ،حتى
ال تـشـتعل احلــرب األهليـة داخل
العاصمة صنعاء.
فجمـال بنعمـر منذ وصـوله صعدة
للقاء زعـيم احلوثيني حسني احلوثي
يـوم اخلـميـس  18سـبتـمبـر حتـى
خـروجه منها وعـودته لصنـعاء يوم
 21يتحدث عن الـتوصل التفاق،
وتقدم نحـو التوقيع علـيه ،وهو ما
أربك املـشهد واملـراقبني حـيث كان
التقدم الـوحيد امللمـوس والواقعي
هو سـيطرة احلـوثيني علـى مفاصل
الـدولة ،وبدا الرئيس اليمني هادي
وهـو يـعلن االتفـاق مـسـاء االحـد
 2014-9-21كـالـرجل احملـاصـر
بال دولـــة وال حكــومــة...مـن
فصيل...يـبدو أنـه جنح يف فرض
كل شـروطه وهيمنـته على املـشهد
بالكـامل ..ورفض الـتوقـيع على
املـلحق األمـنـي ،الـــذي يـضـبـط
ويــصلح الـــواقع الـــذي فـــرضه
وسحب املـسـلحني احلــوثيـني من
العاصمة صنعـاء ،وهو ما يعني أن
حــديث جمـال بـنعمـر عـن وثيقـة
تفـصيليـة مكملـة لتـطبيقه ال معـنى
لهـا ما لـم يتم التـوقيع ،ولكن هل
يجبـر املنهـزمون املـنتصـرين عـلى
فعل شئ ال يرغبونه.
ما حدث كان حتوال مهما يف املشهد
اليمـني ال شك ستختفي معه بعض
الفــاعـلني الـســابقـني فيـه قبـليــا
وأيـدولــوجيــا  ،ويتقـدم املـشهـد
االسـتقطـابـي الطـائفي الـذي متثل
حلقاته سجاال ال يعرف نهاية...
دالئل عـديــدة تفيـد بــاالستفـادة
اإليـرانية مـن هذا االنتصـار احلوثي
امليـداني والـسيـاسي معـا ،وتشـير
حتليـالت عديدة يف الـداخل اليمني
التهـام واضح وصـريح للــرئيـس
اليمني السـابق على عبد اهلل صالح
الـذي أًصـر علـى تخـريب املبـادرة
اخلـليـجيــة ومخــرجــات احلــوار
الوطني ،ومع دوره املبكر يف جتسير
العالقـة بني احلوثـيني وإيران ،حني
أرسل مــــؤســـس احلــــركــــة مع
خمسمـائة طـالب ميني آخـر حلوزة
قم ،ليكونـوا حتت الرعاية اإليرانية
وحتت الوصـاية الفكريـة لهم ،ثمة
روايــات كـثيـــرة عن تــواصالت
عـديدة متـت يف اآلونة األخيـرة بينه
وبينـهم ،لتخـريـب املسـار اليـمني
بعـد املبادرة اخلليجـية وخروجه من
الـسلـطــة ،جتــاوز فـيه مع قــدرته
الفـائقـة علـى املـراوغــة خمـسـة
حـروب وقعت بيـنه وبينـهم ،لكن
لم تصل لـهذا املستوى من السيطرة
الكاملة على مفاصل الدولة..
لم يعـد من غايـة أخرى للحـوثيني
بعـد أن جلـس جنـودهـم الصغـار
على مقعـد وزير الـدفاع الـيمني ،
وكان مجندوهم الشباب يبدون يف

دعمهـا لـالنفصـاليـني يف اجلنـوب
واجلمـاعـات الـديـنيــة يف شمـال
البالد .وحتـاول احلكومـة استعادة
االستقـرار بعد أكثـر من عامني من
االضطـرابات الـسيـاسيـة .ونفت
إيـران مــرارا التــدخل يف اليـمن.
ولهـذا الحـظنــا ان بيــان مجلـس
االمن "يـدعو كل الـدول األعضاء
للكف عن التدخل اخلارجي الذي
يـستهـدف إذكــاء الصـراع وعـدم
االستقـرار والعمل بـدال من ذلك
علـــى دعـم عـملـيـــة االنـتقـــال
السياسي.

خامتة

لقـاء الرئيس عبد ربه منصور هادي
وجـمـــال بـنعـمـــر املـــرتــبكـــان
واملتـوتـران ،واملتـوصالن التفـاق
حتت غبـار سالح هـؤالء الـشبـاب
الـواثق املتـمكن من الـسيطـرة على
املقاعد ،بينمـا غاب حلفاء الرئيس
وتتواتر الروايات عن خيانات قبلية
وحكــوميـة وهـروب مـن ميـدان
املعركـة،لعله مـهد له عـدم احلسم
وعـدم القـدرة علــى امتالك زمـام
األمـور والتـردد الـذي لطـاملـا دعـا
الرئيس هادي للتخلي عنه.
فمـن هم هـؤالء احلـوثيـون الـذي
سيطروا على صنعاء؟
احلوثيون ودعوى املظلومية
خـاض احلــوثيـون حــروبهم ضـد
احلكومـة املركزية بذريعة التظلمات
مـن اضعـــاف الهــويــة والـنفــوذ
الـزيــديني وان االمـامـة الـزيـديـة
الشيعية حكمت اليمن حوالى الف
سنة حتى قيام ثورة يف العام 1962
وعقب االطـاحـة بـحكم االمـامـة
تـدهورت مكـانة الـطائفـة الزيـدية
وانهم يتعرضون للتهميش الطائفى
والتخلف االقتصادى .
عـبد املـلك احلوثـي دعوى اإلمـامة
واخلالفة..
الواقع ان الـطائفة الـزيدية مـنقسمة
يف شان احلاجة الى وجود امام وهو
ما يؤكد حجة احلكومة املركزية بان
احلوثيني يسعون إلـى إحياء اإلمامة
بقيـادتهـم ،ويبــدو ان عبــد امللك
احلوثي يـرى نفسه هـو ذلك االمام
الـــذي يجـب ان يـحكـم الـيـمـن
وتـذهب بعض الدراسـات انه ينظر
الى الزيدية على اساس انها مذهب
سـنـــى مـن الــشـيعــــة النهـــا يف
املمارسـات العمليـة تشبه الـى حد
كـبيـر االسالم الـسنــى كمـا انهـا
تخـتلف من الـناحـية املـذهبيـة عن
االسالم الـشيعـى االثنــى عشـر يف
ايران .ويبدو ان هذا الراي يريد ان

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يبعد االتهـامات املوجهـة للحوثيني
يف دعم طهران لهم .
يف حـني تـصـنف بعـض املـصــادر
احلركة بأنها حتولت الى شيعية اثني
عـشريـة ،وهو مـا ينفـيه احلوثـيون
الـذين يـؤكـدون أنهـم لم يـنقلبـوا
على املذهب الزيدي رغم إقرارهم
بااللتقاء مع االثني عشرية يف بعض
املسـائل كـاالحتفـال بعيـد الغـدير
وذكـرى عـاشـوراء .ولكـن بعض
املصـادر ترى ان حسني احلوثي اجته
أكثـر نحـو اخلـط اخلمـينـي وليـس
مجرد املـذهب االثني عـشري وفق
"مالزم؟ حـــسـني بــــدر الــــديـن
احلــــوثــي" ،وتقـع يف نحــــو ألف
صفحة .
ولكن املالحـظة اجلديرة باالنتباه ان
الزعامـة احلوثية كانت حذرة للغاية
ازاء تسميـة مطالـب محددة وميكن
ان يعزي ذلـك الى عديـد االسباب
اهمهـا ؛ محـاولـة مـحسـوبـة لئال
تلزمها احلكومة اليمنية باعطاء رأي
كما ميكن ان يعـزي الى افتقار تلك
الـزعـامـة الـى الـوحـدة والـرؤيـة
املـتـمـــاسكــة واالهـم اسـتخــدام
احلوثيني الـسالح ضد احلكومة عبر
جوالت ست من الصراع.
ان تلك املـطـالـب غيــر املتـبلـورة
عبـرت عـن نفـسهـا بـاسـتخـدام
الـسالح ضـد احلكـومـة ولـم تكن
يومـا سلميـة عبر جـوالت الصراع
الـست  :حـيث خـاضـوا اجلـولـة
االولى من حزيـران /يونيو 2004
الـى ايلول  /سـبتمبـر 2004حيث
اشـاعــوا االضطـرابـات يف صعـدة
وصنعـاء واجلولـة الثانـية من اذار/
مــارس  2005الــى ايــار /مــايــو
. 2005اجلـولة الثـالثة من تـشرين
الثانـى  /نوفمبر  2005حتى اوائل
العـام  . 2006اجلولـة الرابعـة من
كانـون الثانـى  /ينايـر  2007حتى
حـزيـران /يــونيـو  2007بـسـبب
تهديـدات احلوثي للجاليـة اليهودية
احمللية يف محافظة صعدة .
اجلولـة اخلامـسة مـن اذار /مارس

 2008الــى متــوز يـــوليــو 2008
.حـيث امتـد الصـراع الـى مـا بعـد
صعـدة ووفقـا لـدائـرة االبحـاث يف
الكـوجنرس االمـريكى فـانه سرت
اشاعات عـناحباط محاولة انقالب
اجلولة الـسادسة من اب /اغسطس
 /2008فبـرايـر  2010اثــر قيـام
احلوثيني باغالق الطرق الرئيسية مبا
يف ذلك الـطريق الـرابط بـني صنعاء
وصعدة.
اسـتغالل االنـتفـاضـة ضــد علـى
صالح وركوبها
ركب احلـوثيــون االنتفـاضـة ضـد
الرئيس السابق على عبد اهلل صالح
موجتهـا ورفعوا الشعـارات الثورية
ولم يـستـريحــوا متـشـككني الـى
مبـادرة مجلـس التعـاون اخللـيجي
التي مهدت الطريق لعملية االنتقال
الــسيـــاسي يف يــوم  23تـشـــرين
الثاني/نوفمبر. 2011
ذهـب احلوثيـون كذلك الـى احلوار
الوطنى واضعني الشرط تلو الشرط
ورغـم ذلك مت اجنـاز احلــوار  .ثم
اسـتغلـوا الـظـروف املــواتيــة لهم
حملاولـة االنقضـاض على العـصمة
صنعـاء وسبق ذلك خطوات اخرى
هي الـسيطرة املـسلحة علـى صعدة
ثـم محافـظة عـمران يف يـوليـو هذا
العــام الـتي تــسبـبت يف خـســارة
أرواح ،يف عــدادهم عـسكـريـون
مينيون ومدنيون أبرياء.
ونزوح أعـداد إضافـية من املـدنيني
مـن ديــارهـم .ولفـت الــرئـيــس
هــادي"كـلمــا انخــرط اجليـش يف
مواجهة ومكافحة آفة اإلرهاب من
تنـظيم القـاعدة هـاجمت جمـاعة
احلــوثي يف حـاشـد وصـوالً إلـى
عـمـــران رغــم تعهـــدهـم بعـــدم
مهـاجمتهـا إال أنهم نكثـوا بالـعهد
وكلـما كان يجـري أي اتفاق معهم
من قبل كانوا ينقضونه.
ويخوضون صراعـا مسلحا اخر يف
اجلوف وهم يتذرعون االن مبطالب
اسقـاط احلكـومـة التـى فـشلت يف

محاربة الفساد واسقاط جرعة رفع
الـدعم عن الوقود وواضح ان تلك
املطـالـب كمــا وصفهـا الــرئيـس
اليمنى" بـأنهم شباب "طـائشون..
يفكـروا فقـط يف حكـم اليـمن وال
يهمهم جرعـة (سعرية) أو شعب،
وال تهمهم الثوابت الوطنية".
إيران الراعي الرسمي للحوثيني

من الـذي يــدعم احلـوثـيني؟ كـان
الرئـيس الـيمنـى السـابق يـؤكد أن
حـزب اهلل اللـبنــاني قــام بتــدريب
احلـوثيني علـى استعمـال "القذائف
الصـاروخيـة واأللغـام واألسلحـة
اخملـتـلفــــة"؛ وبــــاملــثل ،ادعــــى
دبلـوماسيـون مينيـون بأن احلـوثيني
تلقـوا تـدريبـات علـى يـد "احلـرس
الثـوري" اإليــراني .ويف تـشــرين
األول/أكتــوبــر  ،2009أعلـنت
صنـعاء أنها صـادرت سفينة إيـرانية
كـــانـت تـنقـل أسلحـــة مـضـــادة
للـدبابـات إلى احلـوثيني .كـما ان
مصـادر أخرى  --مبا يف ذلك نشرة
مـؤسـســة "ستــراتفـور" اخلـاصـة
لإلسـتخبارات العـاملية  -تـقول بأن
إيـــران ،تقــوم بــدعـم "تـنـظـيـم
"القـاعدة" يف شـبه اجلزيـرة العربـية"
الـــذي مقــره يف الـيـمـن  --وهـي
اجملمـوعة الـقويـة التي شـاركت يف
محاولـة إسقاط طائـرة ركاب فوق
مـــدينـــة ديتـــرويت يف يـــوم عيــد
امليالد..
الرئـيس اليمنـى هادى منـصور قال
علنـا " ان يـران تتـدخل يف شـؤون
اليمن بـشكل كبيـر جدا ،وهـنالك
أربع قـنوات تـابعـة لهـا تعمـل ضد
اليـمن ،وهنـاك مسـتشـارون لعـبد
امللك احلـوثي من إيـران" .وكشف
هـادي أن اثنـني من ضبـاط احلرس
الـثوري اإليراني كانـوا يريدون بناء
مـصنع لـلصـواريخ بــاليـمن ،ومت
القـبـض علـيهـم ،وهـنــاك نحــو
 1600طـالب ميني حوثي يدرسون
يف إيران" وكان هادى قد سبق له ان
دعـا يف مـارس آذار إيـران لــوقف

يـظل املشهد اليمني ،مثل كل دول
الثورات العربية ،يعاني من أزمات
متجددة ،ما بني األزمة االقتصادية
الطـاحنـة ،والـطمـوح الـسيـاسي
لألطـراف الــسيــاسيــة الفــاعلـة
واملنظـمة أيـدولوجـيا ومـذهبـيا يف
دولـها ،وبـخاصـة اليمـن وليبـيا،
وبـالـرغم من بـوادر أقتـراب أزمـة
أعتصام صـنعاء من احلل ،علي ما
يبـدوا ،إال أنه ال ميكن القـول بأن
أزمـة الـيمـن ،ومن ضـمنهـا متـرد
احلـوثيني ،تقتـرب من احلل ،ففي
بلـد تقـسمـة التـوتـرات الطـائفيـة
والقبلية واملـناطقية ،يبدوا أعتصام
صنعاء كمعضلة سهلة احلل.
ومع تنــامي نـوازع األنـفصـال يف
اجلنــوب ،ومحــاولــة احلــوثـيني
بـاالنفـراد بحكم الـشمـال ،تـتهم
صنعاء أطـرافاً خـارجية ،بـتأجيج
الـصــراع ،واللـعب داخـل اليـمن
لتـحقيـق مصــالح تلك األطـراف
علـي حساب الشعب اليمني ،وقد
سـمي الــرئيـس الـيمـني بــشكل
واضح إيـــران كـــأحـــد داعـمـي
احلـوثـيني الــشيعـة يف الــشمـال،
وبـالرغم من تـأكيد احلـوثيني علي
بقـائهـم علي املــزهب الـزيـدي،
وعـدم حتـولهـم للمـزهب األثـني
عشـري اإليـرانـي ،وعلي بقـائهم
كجـزء من الـيمن املـوحـد ،ولكن
مع سلطـات محليـة أوسع لهم يف
الشمال ،إال أن عـدم الثقة املتبادل
بني صـنعاء واحلـوثيني فيـما يـبدوا
سيسـتمر لفترة اطـول ،وخصوصاً
مع أصرار احلوثيـون علي أستمرار
القتـال يف العاصمة اليمنية صنعاء،
بالرغـم من التوصل ألتفـاق بينهم
وبني حـكومة الـرئيس اليمـني عبد
ربه هادي منـصور ،يف تصعيد غير
مفهـوم ،وغير مبرر ،يعكس نزعة
إنفــاصليـة تهـدد وحــدة اليـمن،
وتـعصـف بكل محـاوالت الـبنـاء
املـسـتمـرة عـلي مـدة الــسنـوات
املـاضيـة ،وفيمـا يبـدوا أن اخلروج
مـن تلك األزمـة سـيحتـاج ملـا هـو
اكثر من وعود وتطمينات كالمية،
وقـد يكون ألتـزام الطرفـني باحلوار
كحـل وحيــد ألزمــة بـعيـــداً عن
احلـلول الـعسكـرية بـداية جـيدة،
ولكنها حتتاج لـبناء ثقة متبادل ،قد
يكـون اخملـرج الـوحيـد لليـمن من
خطـر التقـسيم والـتفتيـت ،ولكنه
يحتاج لـرغبة حقيقيـة من احلوثيني
لتقدمي اليمن قبل الطائفة ،والدولة
علي اجلماعة.
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سقوط صنعاء

ا

(تغطية شاملة)

كيف خرج علي محسن األحمر من صنعاء عبر ذمار واحلديدة ؟
اين بات ليلة خروجه من الفرقة ؟ ومن أخذ من مرافقيه واين جنله محسن وبقية اسرته؟“التفاصيل الكاملة“
صـنعاء  -قـالت صحـيفة "الـشارع"
الـيمـنيـة اليـوميـة ،ان اللـواء علي
محسن االحمر ادى الثالثاء املاضي
 2014-9-23الـعمرة بعد يوم من
وصـوله الـى الـسعـوديـة علـى منت
طائرة مـروحية عسكرية ،بعد ان مت
تهـريبه سـرا من العـاصمـة صنعـاء
خوفـا من ان يقبـض عليه جمـاعة
احلـوثي ،الـتي اعلنـت انه مطـلوب
للعـدالـة بعـد سـاعــات من متـكن
مسلحيهـا ،عصر األحـد الفائت،
من اقتحام مقر الفرقة االولى مدرع
املنحلـة ،والـسـيطـرة عـليه وعلـى
العاصمة صنعاء.و نقلت الصحيفة
عـن مصــدر وصفته بـ"املـطلع" ،أن
السلطـات السعوديـة سمحت للواء
االحمـر بتـأديـة العمـرة استجـابـة
لـطلبه.و حـسب الـصحيفـة ،أفـاد
املصدر بـأن السلطـات وفرت للواء
األحمـر سكنا يف احـد احياء مـدينة
جـدة ،و أقرت صرف مـخصصات
مـاليـة له بـاعتبـاره الجئـا انسـانيـا
إليها.
و طبـقا ملـا أوردته الـصحيفـة ،أكد
املصـدر أن "علي محسن" خرج قبل
ظهــــــر االحــــــد 2014-9-21
الفـائت ،من مـقر الـفرقـة بعـد بدء
مسلحي احلوثي اقتحامها ،و توجه
إلـى منزل الـرئيس عبـد ربه منصور
هــادي الــواقع يف شــارع الـسـتني
الغــربي ،ومـن هنـاك تــواصل مع
ولعَلها مناسبةٌ ذاتُ خـصوصيةٍ تاريخيةٍ
هـامةٍ يف تـاريخِ شَعبنـا ووطننـا اليمني،
ألنّ أدعـوكـم جميعـاً بال اسـتثنـاءٍ ومن
خالِلكم كلُ الـقوى الـسيـاسيـة وممثليّ
اجملتـمعِ املدني ،أن تكـونوا صفـاً واحداً
كـالـبنيـانِ املـرصـوّص ،يشـدّ بعَـضكم
بعضـاً ،وأن تكـونَ احتفـاالتُنـا بأعـيادِ
الثــورتنيِ اجمليــدتنيِ سبـتمبـر وأكتـوبـر
املـقتــرنــة بـعيــدِ األضحـــىِ املبــارك،
مناسـباتٍ نتـوحدُ يف رحـابها ويف ظاللِ
الوطـنِ الذي يتـسعُ للجميع بال اعـتبار
ٍالنتماءاتنـاِ احلزبيةِ والعقائـديةِ واملذهبية
واملنـاطقيـةِ والقبـليةِ لـينصهـر َاجلميعُ يف
بوتقـةٍ واحدة عنوانهُا الـوطنُ وقدّسيتُها
اليمن.
وحانَ الـوقتُ اآلن ،أن يتـعظَ اجلميعُ،
أن الوطنَ يـتسعُ للـجميعِ وليـس حِكراً
علـــى أي طـــرفٍ كـــان ،وأن بـنـــاءهُ
ومسـتقبلهُ أمـانــةٌ ومسـؤوليـةٌ عـظيمـةٌ
يتحملها أبـناءهُ بشراكـةٍ وبروحِ االنتماءِ
الكبيـرِ للوطن ،مـن أقصى صعـدة إلى
أقصى املهرة.
ويتَعنيُ عليَنا اآلن ويف املرحلةِ الالحقةِ،
أنَّ نلتزمَ لتـنفيذ ِاالستـحقاقاتِ الـوطنية
املتـرّتبةِ علـى اتفاقنـاِ وخياِرنا وجـنوِحنا
للسلمِ والشـراكة معاً بال أيِ نكوصٍ أو
تلكؤٍ ،استشعـاراً منِا باملسؤوليةِ الوَطنيِة
الكُبـرى الـتي يـتَعنيُ عَلـينـا جـمَيعـاً أنًّ
نكونَ أهالً لها بجدارةٍ وبِال خسارة.
يا أبناءَ شعبنَا اليمني العظيم:
ال يـسَتطيعُ أحـدٌ أن ينُكِـر أنكم صَـبرتُم
علــى الكَـثيــر ،وأن مــا يجــري اآلن
يـصيـبُكم بـاليـأسِ واإلحبـاط ،وهنـا
أخــاطـبُ الـعقالءَ يف كُـلِ املكــونــاتِ
السياسيةِ لكيّ يَكفوا عن توظيفِ معاناةِ
النـاسِ وتطلعـاتهِم املشـروعةِ ،خـاصةً
بعـدَ أن رأى الـشـعبُ مـآالتِ األمـورِ
وكيفُ متّ توظـيفُ معاناتهِم ونضاالتِهم
وشـرفُ تضحِـياتـهِم السـاميـة باقـتحامِ
حُـرماتِ البـيوت وانتِهـاكِ سِترّهـا الذي
أمـرَنا الـباريّ عـزَ وجَلَ أال نَدخُـلها إال
بـإذنِ أهلِهـا ،وأنـا سعيـدٌ أنّ ذَلكَ كـانَ
مـوضِعَ نقدٍ ورفضٍ من كلِ أبناءِ اجملتمعِ

مسـؤولني سعـوديني رتبـوا لعملـية
انـتقــاله للـسفــارة الـسعــوديــة يف
صنعاء.
و ذكــرت الصـحيفــة ،أن املصـدر
قــال :بــات "علـي محــسن" لـيلــة
األحـد يف الـسفـارة ،و قـبل ظهـر
االثـنني  2014-9-22مت اخـراجه
بشكل سري عبر طـرق فرعية حتى
وصل الــى طـــريق حـمـــام علـي
بذمـار ،ومن طـريق آنـس ،مت نقله
الى احلديـدة ،و حتديدا الـى منطقة
الكثيب ،و من هنـاك نقلته مروحية
سـعودية ملكية الى جيزان ،ثم نقله
إلـى جــدة ،التـي وصلهـا مـسـاء
االثنني 2014.-9-22
و حسب الـصحيفة ،وصل محسن
مغرب (االثنني) مع مـرافقني ثقة له
الـى املزرعة اخلـاصة به يف الكثيب،
واملـروحيـة السعـودية وصلـت الى
املـزرعة يف السابعـة مساء ونقلته من
هـنـــاك مع عــشــرة مـن مـــرافقـيه
سمحت له الـسعودية بـاصطحابهم
مـعه ملرافـقته يف اراضيهـا.و ذكرت
الصـحيفة ،أنه مت نقـل علي محسن
من العـاصمـة بـرفقـة اكثـر من 20
مـسلحا من افراد حراسته الذين يثق
بهم ،واخــذ معه الـى الـسعـوديـة
عشرة مرافقني غير مسلحني.
و نقلت الصحيفة عن مصدر حضر
عمليـة تهـريـبه ،ان حلظـات وداعه
كــانت حــزينــة وصعبــة بيـنه وبني

لـدخـوله ومــرافقيه الــى االراضي
السعودية ثم مت نقله الى جدة.

مرافقيه ،حيث قـال لهم :ال نامت
اعني اجلـبنـاء ولـن يطــول غيــابي
وبكـى مرافـقوه ،وهـو عاجـز عن

الكالم والتماسك فاجته الى الطائرة
وصعد اليها.
و حسب الـصحيفة ،قـال املصدر:

الـطــائــرة املــروحيــة عــادت الــى
السعـودية عبـر الوديعـة جيزان ،و
من هـناك متت االجراءات القـانونية

يف أول مناسبة وطنية كبرى بعد سقوط صنعء بأيد احلوثيني ..بقية ص 19
اليـمني ويف املقـدمـةِ مـنهم النـاشطِـون
احلقوقيون والسياسيون واإلعالميون.
أكــررُ دعــوتيّ الـصــادقــة واخملُلـصــة
السـتغاللِ هـذهِ الفُـرصــةِ التــاريخيـةِ
لـشراكةٍ حقيقيةٍ بني كلُ أبناءِ الوطن من
خـاللِ تنفيـذِ اتفــاقِ السلّـمِ والشـراكـةِ
الــوَطـنيـــة ،فمَــا يجــري اآلن يفُقِــدُ
املـواطننيَ الثـقةَ يف كَثـيرٍ من الـشعاراتِ
التي كانوا يسمعونها ،وآمنَ بها بصدقٍ
وإخالصٍ الكَثيُـر من البسطاءِ واألنقياءِ
من أبناءِ شعبِنا .
أنـا على ثِقـةٍ بأنَ الـعقالءَ يف كلِ الِقوى
الـسِيـاسيـة علـى قنـاعـةٍ بـأن تـصفيـةَ
حـسـابـاتِ القـوةِ العـميـاءِ املـسكـونـةِ
بـالثــأرِ ،ال ميُكن أن تـبنيّ الـدولـةَ وال
مـؤسسـاتهِا الـدستوريـة ،وال ميُكِنُ أنّ
تــؤسِـس لـسـلّمٍ اجـتمـــاعيٍ بـنيَ كلُ
مكوناتِ اجملتمع.
أبنائي الشباب ،بناتي الشابات:
خَاطـبتُكم يف خطـابي السـابق ،وأعيدُ
مخــاطبتَـكم هنـا ..فــأنتُم روحُ هـذهِ
الـبِالد ،وأنتُـم سنـدُّ الــوطنِ ورافـعتهُ
األسـاسيـة نحـوَ تـطلعـاتهِ يف الـتنـميـةِ
واحلـريةِ والعـدالةِ ،لـذا أدُعوكـم هذهِ
املـرة للخـروجِ من أثــرِ الصـدمـةِ الـتي
أصابـت بعضكـم ،واالنطالقِ بـشكلٍ
حقـيقيٍ وفــاعلٍ حلمـايــةِ مكتـسبـاتِ
ثـــورتّي  26سـبتـمبـــر و 14أكتــوبــر
اجمليـدتـني وتفعـيلِ مخـرجـاتِ احلـوارِ
الـوطني الشـامل ،أدعوكـم ألن حتَموا
بقلــوبكِم الـطّيبـة وأفكـاركِم اخلَالّقـة
ومبادراتِكم احليّة دولتَنا اليمنية ،فليسَ
هـذا وقـتُ النكـوصِ وال العُـزوفِ وال
االستـسالم .فأنـتم أصحابُ املـصلحةِ
احلقيقيةِ يف التغييـرِ وعَليكُم التهيؤ بكلِ
ما لديَكم للدفاعِ عن مساره.
واعَـلمــوا أننّـا جــادينَ ،صــادقنيَ يف
استكـمالِ بنـاءِ الدولـةِ اليمـنيةِ اجلـديدة
وَفقـاً خملـرجـاتِ احلـوارِ الـوطنـي تلِكَ
الدولةُ القائمةُ على املساءلةِ واملسؤوليةِ
وعلى الشفافيةِ واحلكمِ الرشيدّ.
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أيتها املرأةُ اليمنيةُ العظيمة ،يا حفيداتِ
بلقيسَ وأروى :
أؤكـدُ لكـنَ بأنه قـد كان لـتضحِيـاتِكُن
ونضـاالتكُن عظيمُ األثـرِ فيِما تَـوصلنا
إليهِ يف كل مـرحلةٍ مـن مراحلِ العـمليةِ
الـسياسيـةِ االنتقالـية ،وبأنـكُن قد كننت
بصـدقٍ املعبرّ احلقيقي للـضميرِ اجلمعيّ
لكلِ أبـناءِ اليمن ولتطلعـاتهِم املشروعةُ
يف األمنِ واالستقـرارِ واحلياةِ الكـرمية،
ويف هَــذا الصـدّد جنـددُ لكـن التـزامَنـا
الصـادق يف الدفـاعِ عن كُلِ املكتـسباتِ
الـتي حقَقتنهـا يف مؤمتـرِ احلوارِ الـوطني
وبتِــوافقٍ كلِ القـوى الـوطـنيــة ،ولن
نسمـحَ أليٍ كان بااللتفـافِ عليها ،إال
أنهُ يف الـوقتِ ذاتهِ عَلـيكُن أن تـكنّ من
اليقظةِ واحلـرصِ لكيَّ ال تَسمحن أليٍ
كان بـالتراجـعِ عّما حتققّ مـن مَكاسبَ
مـشروعـة ،وبأن تكن كـما كُنـنت دائماً
الـرافـدُ احلـقيقـي للمـشـروعِ الـوطـني
اجلامعِ البعيدِ عن أي استقطاباتٍ ضيقة
يا جيلَ أبناءَ سبتمبر وأكتوبر العظيم:

بقدرِ ما يـشكلُّ هذا العيدُ مناسبةً شعبيةً
لتذكـارِ عبقّ تلكَ الثورةِ الـزكية ،بقدرِ
ما يشكلُ مناسبةً خاصةً لكم أنتم.
فـمكتـسبـاتُ الثـورتني كـانـت لكم،
وحتققـت بعـضُهــا علــى أيِـــديكـم،
وشهدّمت حلـظاتِ تخلّقـها ،وأنتُـم أكثرَ
من غيـرِكم من يـسعى لـلحفاظِ علـيها
 ..أنتُـم وجيلُ الـوحـدةِ من الـشبـابِ
الذيـن لم يَعرفـوا إال وطَناً واحـداً ممُتدّاً
من الشمالِ إلى اجلنوب.
يا أبناءَ شعبنا اليمني العظيم:
علـيَنا أن نُلـملّم اجلراحَ وأن نـتَطلعَ إلى
املـستقبلِ بـروحٍ وطنيـةٍ وحدويـةٍ متحو
املــاضي ومـا كَـسبـه وتَصـنعُ مالمِحـاً
جديدة يتوّقُ إليها شعُبنا وتتمثلُّ يف بناءِ
دولـةٍ مـدنيـةٍ حـديثـةٍ تـسـوّد يف ظِلهـا
العـدالةُ واملسـاواةُ والشراكـةُ يف السلطةِ
والـثَروة ،وتـتجسـدُّ مبـادئهُـا يف وثيـقةِ

احلـوارِ الـوطنـي التـي أجمعـت عليهـا
كافةُ القوى السيـاسيةُ الوطنية كخارطةِ
طـريقٍ لـالنتِقـالِ الـسيــاسيَّ الـسلـميَّ
وتطبيقِ تنفيـذِ املبادرةِ اخلليجيـةِ وآليتِها
التنفيذية على قدمٍ وساق.
فمن قـالَ أنّ املبـادرةَ اخلليجيـة وآليـتِها
التنفيذيـة قد ولّت بغيـرِ رجَعةٍ؟ ،وهي
من أدخـلتهُ للحيـاةِ السـياسـيةِ ولـيِست
البنـدقيةَ وال الدبـابة ،وهيَّ من أنتَجت
مـؤمتـرَ احلـوارِ الــذي يطــالبُ اجلـميعُ
بـتنـفيــذِ مخــرجــاتـهِ ،هي وقــراراتُ
مجلــسِ األمـنِ ذاتِ العَالقــة والـتـي
تـستندُ إليها وثيقةُ احلوارِ الوطني يف كُل
فصِولها وضماناتهِا التي توافقت عليها
جـميعُ القـوى املشـاركـةُ بـاملـؤمتـر دونَ
استثناء.
إنَّ وثيقـةَ احلوارِ ليَـست اسماً للـمزايدةِ
بَل بـرَنامجاً فِعلياً إلنقـاذِ اليمنِ عبرَ بناءِ
دولـةِ احلـريـةِ والعـدالـةِ والـدميقـراطيـةِ
واملواطنةِ املتـساوية ،كمـا نؤكدُ يف هذا
الـسيّـاق أنَ كُل مـا يحـدثُ لن يحـول
دونَ حلِ الـقضيةِ اجلنـوبيةِ العـادلةِ التي
نشـدّدُ علـى مـركـزيتِهـا وفـقَ األسسُ
والقراراتِ الـتي تضمنتهـا وثيقةُ احلوار
ونـثمنُّ عـاليـاً مـوقفَ أبنـاءِ شـعبِنـا يف
احملـافظـاتِ اجلنـوبيـة الـذين اسـتقبلـوا
حلـولَ وضمـانـاتِ القـضيـةِ اجلنـوبيـةِ
بروحِ الصـدقِ والصفاءِ والتفاعلِ البنّاء
الـذي سـمعنـاهُ وملـسِنــاه من املـواقفِ
املعلنـةِ لعـددٍ كبيـرٍ من قيـاداتِ احلراكِ
اجلـنــوبـي الــسلّـمـي بل مـن عـمــومِ
املــواطنـنيَ التــواّقني لـلحيــاةِ الكـرميـةِ
وللعـــزةِ يف وطنٍ واحــدٍ قــائـمٍ علــى
املساواةِ والشراكة .
يا أبناءَ جيـشِنا الوطنـي البطل ،يا أفرادَ
قواتنِا املسلحةِ واألمن :
أدعـوكُـم كمـا دعــوتكُـم قبالً بــاسمِ
الوطنِ وشعبنِا اليمني العَظيم وشرفِكم
العـسكري بـأال تتَخلـوا عن مهـامكِم،
فعليكُـم االعتمـاد لكيَّ تَكـونـوا علـى
قـدرِ املسـؤوليـةِ يف التـماسـكِ واحلفاظِ

علـى كُلِ موجـوداتِ الدولـةِ وحمـايةِ
مـؤسسـاتهـا من كل عبـثٍ فال تخيـبوا
الـظنَ فيـكم ،وال تتَـوانـوا عـن القيـامِ
مبسؤوليِـاتكِم ،غيرَ منحازين لفئةٍ على
حِـسـابِ أخــرى ،وغيـرَ نـاظــرينَ إال
ملصلحـةِ الـوطـنِ العُليـا علـى حسـابِ
املصالحِ الضيقةِ الزائلة.
إن الوطنَ يف أبـسطِ تعـريفاتـهِ هو أعنيُ
أبنــائكُم اللــواتي تتـطلعـونَ إليهـا كُلَ
يوم ،إنه مستقبَلنُا الذي نحَرصُ جميعاً
علـى حمــايتهِ لـكي ال تلعـنّنـا أجيـالُ
املـستقبل ،إنه منزلنُـا الذي نسكنُ فيه،
وهو بـحارنُـا وسهـولنُـا وجبـالُنـا التي
شهـدّت علـى عـظمـةِ هـذا اإلنـسـانِ
اليمني عبرَ العصور.
اإلخوةُ واألخوات:
أصارحُكم بصدقٍ وبتجرد ،وبال أدنى
مواربـة ،أنه يحزّ يف نفسـي كما يحزّ يف
أنفسِكم معانـاةِ شعبِنا اليمني منذُ عقودٍ
طـويلـةٍ منصـرّمة ،مـنذُ قـيامِ ثـورتيـنِا
اجمليـدتني يف سبـتمبـرَ وأكتـوبـر ،وهـو
يـستحقُ السعـادةَ والهناء مـثلُ غيرهِ من
شعوبِ الدولِ التي اختطّت طريَقها بال
خوفٍ أو قلقٍ.
إنني بهذهِ املناسباتِ بأعيادِ الثورةِ وعيدِ
األضحى املبارك الذي يقفُ اجلميعُ من
أبناءِ شعبـنِا وأمتِنـا العربيـةِ واإلسالمية
سـواسيـةً يف التـضرعِ إلـى اهللِ عز وجل
مبـتهلنيَ إليهِ وبـنيَ يديه يف حجِ عـرفة،
أن أدعوَ كُل أبناءِ شعبـنِا اليمني العظيم
يف كـلِ أرجاءِ الوطـنِ الكبير أن يـكَونوا
يداً واحـدة تبـنيَّ وتعمـرَّ ،تنـبذُ الفـرُقةَ
واخلصـومـةَ والعـداوةَ وتـؤثــرُ احلبَ
والوئامَ والسالم.
فَقـد حَـرصتُ وبــاصطفــافٍ من أبنـاء
شعـبنـا علــى انتهــاجِ التــوافقِ مع كُل
الـقوى مـدخالً وطنـياً يف هـذهِ املرحـلةِ
احلــاسمــة الــذي شكّل يف كـثيــرٍ من
األحيانِ عـائقاً أمـامي التخـاذِ قراراتٍ
ضـروريـة وحــاسمـةٍ ومـنتـظــرةٍ من
الـشعب ،إال أنـهُ أرسى يف الـوقت ذاتهِ

و كـان علي محسن اخرج قبل نحو
اسبـوعني جـميع افـراد اسـرته الـى
الـسعودية مبـن فيهم جنله "محسن".
و ميـتلك عـلي محــسن عقـارات و
مشاريع جتارية يف السعودية.
و استولـى مسلحوا جمـاعة احلوثي
علـى جميـع منازل علـي محسن يف
العـــاصمــة صـنعـــاء وهي سـبعــة
منـازل ،قامـوا بنهـب ما فـيها كـما
استـولوا على ممتلكـات اخرى تابعة
لـه.كمــا نقـلت الـصحـيفــة ،عن
مــصـــدر مــطـلع ،إن عـــددا مـن
مسلحي احلوثي خرجوا الى مسقط
راسه يف قــريــة بـيـت االحـمــر يف
سـنحــان جـنـــوب العــاصـمــة،
لالستيالء على منزله الواقع هناك،
إال أن أهـالي سنحـان لم يـسمـحوا
لهم بذلك.
و حـسب الـصحيفـة ،أفاد املـصدر
بأن مـسلحني حـوثيني يحـاصرون
ســوبــر مــاركـت يقـع يف شمـيلــة
بــالعــاصمــة ،و يعـتقـد ان "عـلي
محسن" شـريك فيه ،مشـيرا الى ان
وسـاطات تـدخلت من اجل اقـناع
مسـلحي اجلمـاعة بـعدم الـسيـطرة
على هذا السوبر ماركت كون هناك
شريك ثان فيه.
مفهومـاً جديـداً وقيمـةً مهمـةً لشـراكةٍ
وطـنيةٍ واسعة يف مـرحلةٍ هامـة يتمُ فيها
إعادةُ صياغـةُ عقدِنا االجتـماعي وبناءِ
الدولـة على أسسٍ احتـاديةٍ جـديدة من
خاللِ بناءِ األقالـيم التي ستوفـرُ أساساً
حقيقياً للـمشاركةِ يف كلِ أنحاءِ اليمن،
والـتي تعـدّ جــذرَ التحــولِ التــاريخي
الذي اهـتدى إلـيه اليمنـيون بعـد طولَ
معاناة .
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم :
إنّ انتصاركُم العظيم واملبارك واملشهود
له محلياً وعربيـاً ودولياً بتحقيقِ اتفاقيةِ
السلّمِ والـشراكـةِ الوطـنية ضـدَ احلربِ
األهليــة واالقتتـال ،هـو هـديــةٌ قيمـةٌ
لـثورتـي سبتمـبر وأكـتوبـر اجمليـدتني يف
ذكراهما اخلالدتني وتضحياتِكم العطرّة
عبرَ كل مـراحلِ التاريخ ،ووسامٌ رفيعٌ
على صـدرِ شهداءِ الـثورةِ من الـشبابِ
والنـساءِ والـشيـوخِ واألطفـالِ ورجالِ
األمن األفذاذ.
وبـهذه املناسبةِ أجددُ شًكري ألشقائنا،
وعلى رأسِهم اململكة ُالعربيةُ السعودية
وأخي خـادمُ احلرمـني الشـريفني امللكُ
عبــداهلل بـن عبــد العــزيــز آل سعــود
وإخــوانـهِ من قــادةِ مجلـسِ الـتعــاون
اخلليجي والـذين أكدوا دائمـاً وقوفهم
إلـى جانبِ اليمن ،ولـلمجتمعِ الدولي
الـذي أكدَ مـراراً وتكراراً دعـمهُ لليمن
وانتصارهُ للتغييرِ على حسابِ أعدائه.
يا أبناء شعبنا العظيم:
بوُركتم وبوركت تضحياتكم ودمِاءكم
الـزكيـة الطـاهـرة ،وبُـوركَ صمـودكم
وصَبركم وإصَـراركم على املضي قدماً
نحـو استـشرافِ آفـاقِ مسـتقبلِ الـيمن
اجلـديـد ..الـذي يتـسعُ للجـميع وال
يـسـتثـنيّ أحـداً ،ولـن يبقـى بعـد اآلن
حِكراً على أحد.
اللهم احفظِ اليمنَ وأهله
اجملدُ واخللودُ لشهدائنا
اجملـد واخللود لثورتي  26سبتمبر و 14
اكتوبر اخلالدتني
العزة والكرامة لشعبنا األبيّ .
والسالم عليكم ورحمة اهلل.
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حرب عاملية ثالثة محتملة بني  40دولة وتنظيم “داعش“
يف ذكــرى مــرور  100عــام هــذه
األشهـر علـى بـدء احلـرب العـامليـة
األولـى و 75علـى الثـانيـة ،تبـدو
الثالثـة على األبواب ،مـصغّرة هذا
الشـهر علـى األرجح ،ومحـصورة
السـاحات يف العراق وسـوريا ،وقد
متـتد شـرارات منـها إلـى مشـاعات
قـرى يف لـبنــان ،منهـا "عـرسـال"
الشهيرة ،كما وإلى مواقع "داعشية"
الهــوى قــرب مـــدينــة طــرابلـس
بالشمال اللبناني.
الـقتــال سـينـشـب بني قــوات 40
دولة ،ومعظمـه بغارات جويـة تبدأ
من أربـيل بشمال العراق ،على حد
ما أوردت الـوكاالت أمس اخلميس
عن وزارة الدفـاع األميركـية ،وبني
حشد مـن "الدواعش" موزع يف بالد
الشام ،ومييـل اخلبراء بأن أفراده من
 87جنـسيـة ،بـينهـا جـميع الـدول
العـربيـة بال اسـتثنـاء ،فيمـا قدّرت
"سي.آي.إيه" عددهم بني  20إلى
 31500مقاتل.
تقـديـرات وكـالـة االسـتخبـارات
األميـركيـة اسـتنـدت إلـى "دراسـة"
جـديـدة لتقـاريـر مـن مصـادرهـا مت
إعـدادهــا بني مـايـو وأغـسـطـس
املـاضـيني ،وزادت بـأضعــاف عن
تقـاريـر سـابقـة ذكـرت بــأنهم 10
آالف ،علــــى حــــد مـن نـقلـت
الوكـاالت مما قاله املتحـدث باسمها
راين تـرابــاني ،مـضيفـاً أن سـبب
الـزيادة هـو "جتنـيد أكـثر زخـماً مـنذ
يونـيو (املـاضي) بعـد االنتـصارات
امليـدانيـة وإعالن دولـة اخلالفـة" يف
that the IS assault on Kurdish-populated parts of Syria
and the influx of Kurdish
refugees has come at a critical moment in its search for
peace in the 30-year conflict
'with Kurdistan Workers
Party (PKK) militants in
Turkey.
Its jailed leader Abdullah
Ocalan on Tuesday angrily
accused the Turkish government of negotiating with IS
over the hostages while not
re-opening peace talks with
the PKK.
Turkey already raised
concerns that the weapons
sent by Western states may
end up at the hands of PKK
fighters to launch attacks on
Turkish soil.
Amid escalating clashes
between Kurdish fighters
and IS insurgents, Turkey
now places number one priority on establishing a safe
zone to help civilians across
the border within Syrian
soil."Turkey has received in
three days the same number
of refugees accepted by
European countries since
April 2011," said the official, raising Ankara's concerns about a flood of refugees if IS wages a "do or
die" war.
"A safe-zone is very
important but requires a nofly zone and it requires UN
approval. This is our prior"ity.

منـطقة مـترامـية مـن حدود سـوريا
والعراق.
وال يـشـمل احلـشــد الـقتــالـي من
التحـالف األسـاسي إال  10دول،
هي :الـواليات املتحـدة وبريطـانيا
وفـرنسـا وأملانـيا وكـندا وأسـترالـيا
وتـــركيــا وإيـطـــاليــا وبــولـــونيــا
والدامنارك ،فيما انضمت  30دولة
أخـرى كشـريك ،منهـا  10عربـية
تعهـدت مبحاربـة "داعش" يف خـتام
اجـتمــاع إقلـيمـي عقــد يف جــدة
بحضور وزيـر اخلارجيـة األميركي
جون كيري.
وال أحـد يعرف متـاماً كـم مقاتل يف
"داعش" اجملهـول أيضاً عـدد أجانبه
يف سـوريا والعـراق حالـياً ،فمـدير
"املركـز القومي األمـيركي ملكـافحة
اإلرهـاب" ماثـيو أولسـن ،ذكر قبل
شهر أن يف املـركز إحصائيـات تشير
إلــى أكـثــر مـن  12ألف أجـنـبـي
انضمـوا للحرب الـدائرة يف سـوريا
خالل الـسنـوات الثـالث املاضـية،
مـنهـم  100يحـملـــون اجلنــسيــة
األميـركية ،بـاإلضافـة إلى 1000
ينتمون إلـى دول أوروبية ،ومعظم
هـــؤالء انـضـم إلـــى الــصفـــوف
"الداعشية" فيما بعد.
أما مـوقع "ديلي بيـست" األميـركي
فنشر قبل أسبـوع ،أن العدد األكبر
من أجـانب التنـظيم لـيس من دول
ذات أغلبية مـسلمة ،وأن عـناصره
يبلغـون  20إلـى  25ألف مقـاتل،
منهـم  700من فرنسـا ،حيث عدد
املــسلـمـني  5ماليـني ،و 500مـن
بريطـانيا التي تـضم مليونني و700

ألف مــسلـم ،كمـــا فيـه  350من
أملـانيـا ،حيث املـسلمـون  5ماليني
أيضاً ،بينما إندونـيسيا املعتبرة أكبر
دولة مسلمة بالسكان البالغني 200
مليـون ،لم يغادر منها إلى "داعش"
إال  30فـقط ،وفـقط  20الـتحقـوا
بـالتـنظـيم مـن الهنـد البـالغ عـدد
مسلميها  120مليوناً.
يكتـبون أيـضاً أن "داعـش" لم يكن
لــديه حتـى يــونيـو املــاضي "إال 4
آالف مقـــاتـل فقــط يف صفــــوفه
بـالعـراق" ،وفق تقـريـر جليـسيكـا
لـويـس ،مـديــرة البحـوث مبعهـد
دراسات احلـرب األميركـي ،ونشر
بـصحيفـة "وول ستـريت جـورنـال

األميركية بعنوان The Terror-
ist Army Marching on
Baghdadلكـن رامـي عـبـــد
الـرحـمن ،مـديـر فـرع "املـرصـد
الـسوري حلقـوق اإلنسـان" بلندن،
ذكـر يف  19أغـسطـس املــاضي أن
"داعـش" لــديه  50ألف مقــاتل يف
سوريـا ،و 30ألفاً بالـعراق ،بينهم
 1000شيشاني.
وهنـاك تقـرير صـدر عن "مجـوعة
ســوفـــان" النــاشـطـــة يف البـحث
االســتخـبـــاراتـي مــن مقـــرهـــا
بنيويورك ،ذكر قبل شهرين أن 12
ألف أجنـبي جــاؤوا من  81دولـة

على مـراحل والتحقـوا بالقـتال يف
سـوريــا ،منهـم  3آالف أوروبي،
ممن قـد يكـون "داعش" جـذب إليه
منهم الـعدد الـكثيـر ،فيمـا أكدت
تقاريـر أخرى أن مـقاتلـي "داعش"
األجانب هم من  93جنسية.
وأكثـر مــا زوّد "داعش" بـاملقـاتلني
بـاتفــاق اجلميـع ،هي روسيــا التي
الـتـحق  800مـن مــــواطـنــيهــــا
بـالتنـظيـم ،طبقـاً ألرقـام نشـرتهـا
صحـيفة "هآرتـس" اإلسرائيلـية هذا
األسبـوع ،فـيمـا احـتلت تـونـس
املـرتبة األولـى عربـياً ،بتـصديـرها
أكثر من  3000إلـى "داعش" الذي

تـضم صفـوفه  51إسبـانيـا و100
أميـركي و 500بريطاني ،فيما ذكر
وزيـر الداخلـية األملـاني ،تـوماس
دى ميـــزييــر ،أن  400مـن بالده
التحقوا منـذ  2011بالتنظيم ،عاد
منهم  100فقط إلـى أملانيـا ،وقدّرَ
األوروبيـني يف "داعش" بـأكثـر من
 2000هم اآلن بسوريا والعراق.
و"داعش" ليـس لعبة "فيديـو" حربية
علـى اإلطـالق ،بل تنـظيـم ميلك
دوالرات بــاملليـارات ،ودبـابـات
وصواريخ ومـصفحات وسـيارات
رباعيات الدفع وبعض الطائرات،
مع أسلحـة مـتنـوعـة "غـنمهـا" يف
غــزوات مفـــاجئــة علــى مــواقع
اجليــشني الـســوري والعـــراقي،
خصوصاً يف املوصل.
وسـبق أن حـــارب "الـــدواعــش"
اجليـشـني األميـركـي والبــريطـاني
ومليـشيــات متنـوعـة يف العـراق،
وهم يـقاتـلون حـاليـاً ضد اجلـيش
العــــراقـي وقــــوات الــصحــــوة
والبيـشمـركـة ،كمـا ومليـشيـات
شيعيـة ،منها "عـصائب أهل احلق"
و"جـيــش املهــدي" و"حــزب اهلل"
العراقي" ونظيره اللبناني ،واجليش
السـوري و"اجلـيش احلـر" و"جبهـة
النصرة" وجبهات وكتائب إسالمية
أخرى ،حتى أصبح محترفاً وقادراً
علـى إحداث األذى الكبير ،محلياً
يف العـراق وسـوريـا ،ورمبـا دوليـاً
بـأعمـال إرهـابيـة بـدول الغـرب،
وهو أكثر من تخشاه.

Turkey ups rhetoric and only rhetoric against Islamic State

cooperation with allies had
different dimensions and
taking part as a combat
force was only one.
"It would be wrong to
reduce (military cooperation) to that," he said.
The official, speaking on
condition of anonymity,
said a lot of formulations
had already been discussed
between Turkey and its
NATO allies.
"We are open to all possibilities but this does not
mean we will take part in
operations," the source said.
Turkey is also mindful
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bul's Bilgi University, said
it was too early to say that
Turkey was dramatically
changing
its
position.
"One should not attribute
much significance to words
before seeing actions," he
said, saying that Turkey
was under pressure from its
Western allies.
"We can expect a change
in Ankara's position but we
"don't know in what form.
A Turkish official
declined to comment on the
"technical details" of any
such operation against IS
insurgency but said military

Turkey, which for the last
years has pushed for the
overthrow of President
Bashar al-Assad, is blamed
by some for sparking the
rise of IS and then doing
precious little to combat it.
For months, the West
expressed frustration over
Turkey's
reticence
but
Ankara said its hands were
tied by the fact dozens of
Turkish hostages were held
by IS in Iraq.
With the hostages unexpectedly released over the
weekend -- reportedly after
negotiations with IS in a top
secret operation overseen
by the Turkish secret service -- Ankara is now
adopting a tougher tone on
the
group.
Erdogan said in New
York: "We will take whatever steps necessary to
combat
"terrorism.
However Ankara has
stopped short of saying
what its help could involve
and is studiously keeping
its options open, even as its
allies clamour for immediate
assistance.
US Secretary of State
John Kerry had said that
after the release of the hostages he expected Ankara to
be on the "frontlines" of the

By Fulya Ozerkan, and
Stuart Williams in Istanbul – ANKARA
Turkey has toughened its
rhetoric against Islamic
State jihadists but the West
is still waiting for action
from Ankara after months
of frustration with its lukewarm cooperation.
Ankara on Wednesday
denied Turkish air space
had been used in the latest
US-led strikes against IS
militants in Syria, but made
clear that Turkey strongly
supported the campaign.
IS militants have
advanced through Kurdish
areas in northern Syria,
dangerously close to the
Turkish border, sparking an
exodus of some 140,000
mainly Kurdish refugees to
Turkey.
Visiting New York in his
first trip to the West since
his inauguration as president in August, President
Recep Tayyip Erdogan unequivocally denounced IS as
a "terrorist organisation".
Moreover, he said that
Turkey could offer logistical, intelligence or even
military support for the
anti-IS campaign, the first
time Ankara has suggested
offering such assistance.

fight against IS.
Turkey hosts US air
forces at its Incirlik air
base, an ideal launch base
for air strikes in Syria.
"Turkey is evaluating the
scope of the support it will
give to the operation," Deputy Prime Minister Yalcin
Akdogan said on Wednesday.
"It could be logistic or
intelligence
cooperation.
An operation does not necessarily mean firing bul"lets.
Ilter Turan, professor of
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(فاتكا) يدفع اآلالف إلى التخلي عن اجلنسية األميركية!!

لنـدن :مينا العريـبي دبي :مساعد يـنص علـى متـابعـة كـل شخص
يحمل اجلـنسـية األمـيركـية لـدفع
الزياني بيروت :علي زين الدين
من السعودية إلى سويسرا ،مرورا الضرائب للواليات املتحدة .كما
بكنـدا وصربيا ،يـواجه عالم املال أن وزارة اخلــزانــة األمـيــركـيــة
واألعمال حول العالـم إرباكا منذ توصلت إلى تفـاهمات مبدئية مع
بـداية الـعام لـبدء تـطبيق القـانون  61دولة أخرى لاللتـزام بالقانون
األميـــركي اخلــاص بـــااللتــزام األميــركي اجلـديـد .ويُـذكـر أن
الضـريـبي اخلــاص للحـسـابـات الواليـات املتحدة هـي واحدة من
األجنـبيـة ،أو مـا يُعـرف بقـانـون دولـتــني فقــط تفــــرض علــــى
(فاتكا) الـذي أصبح ساريـا ابتداء مواطنـيها دفع الـضرائب لـبلدهم
من بـداية يـوليـو (متوز) املـاضي ،حتـى وإن كانـوا يقيمـون يف دولة
وسيُـطـبق بـشـكل كلـي بحلــول يدفـعون لهـا الضـرائب .إريتـريا
مــــــارس (آذار)  2015ويلـــــزم هي الدولـة الثانـية .وبينـما يعمل
القــانـــون األميـــركي املـصــارف  7.3ملـيــون أمـيــركـي خــارج
بـالـتبلـيغ مبـاشـرة عـن املكـلفني الــواليــات املـتحــدة ،أظهــرت
بـالضـرائب ،كـما يـفرض الئـحة الـبيانـات احلكومـية األميـركية أن
عقوبات على أي مصرف ال يلتزم  565ألفــا منـهم فقـط يــدفعـون
ببنـوده تصل إلـى حرمـانه اعتـماد ضـرائب للخزانة األميركية ،بينما
جهـة مصـرفيـة أو مالـية أمـيركـية غــالبهم يـدفع ضـرائب يف مكـان
لتقـوم بـدور متـثيله أو املـراسلـة أو عمله وإقامـته .وهذه اإلجراءات
حتـى فتح حساب مـصريف له لدى اجلــديــدة تــؤثــر علــى  77ألف
املصـارف األميـركيـة ،وبـالتـالي مصـرف حول العالم عـليها تقدمي
يــصبـح غيــر قــادر علــى إجــراء بيـانات متكـاملة حـول من يحمل
اجلنـسيــة األميــركيــة ،أو هنـاك
املقاصة بالدوالر األميركي.
وقد وقعت الواليات املتحدة حتى شكــوك بــأنه يـحمـل اجلنــسيــة
اآلن اتفاقات مـع  40دولة تسهيل األميركية.
العـمليــة البيـروقـراطيـة املعقـدة ،وتصل الغـرامــات املتعلقـة بعـدم
ووضع مـــواعيــد محـــددة لبــدء دفع الضرائب إلى مئات اآلالف،
التطـبيق التـدريجي للقـرار الـذي وحتــى إذا لـم يكـن األميـــركي
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متهربا من الضـرائب فعدم تسليم
الوثـائق املعينـة بحد ذاته قـد يعني
دفع غـرامـة عشـرة آالف دوالر.
وبعـد إعالن واشنطن عام 2010
سعـيها ملالحقـة األميركـيني حول
الـعالـم لدفـع ضرائـبهم للخـزانة
األميـركيـة ،وبدء تـطبيق قـانون
(فاتـكا) ،بـات حامـلو اجلـنسـية
املزدوجـة أكثر املتـأثرين بـالقرار.
وبيـنمــا تخلــى ثالثــة آالف من
حـامـلي اجلنـسيـة األميــركي عن
جنـسيـاتهم العـام املاضـي ،وهو
ثالثـة أضعـاف عـدد عـام 2012
أظهــرت وثــائـق  ،تخلـي 600
أمـيركي عـن جنسيـاتهم بني مـايو
(أيـار) ويــوليـو (متـوز) املــاضي
فقـط ،وأفادت مـصادر أمـيركـية
بــأنه مـن املتــوقع أن يـصل عـدد
املـتخلني عن اجلـنسـية األمـيركـية
إلـى أربعـة آالف هذا الـعام .ويف
وثـائق أصـدرتهـا وزارة اخلـزانـة
األميــركيـة يـوم 2014-8-16
املــاضـي ،تخلــى أمـيــركـيــون
يحـملــون ألقــابــا عـــربيــة مـثل
"مـعلـــــوف" و"الــنقــيــب" عــن
جنسـياتهـم هذا الـصيف ،ولكن
لـم تـكــــشف وزارة اخلــــزانــــة
األميركي عن اجلنسيات املزدوجة

األكثـر تـخليـا عـن جنـسيـاتهـا
األميركية.
وهنـاك تأثـير مبـاشر علـى الدول
العـربيـة ،من حيث األمـيركـيون
العـاملـون يف الشـركات الـعربـية
ولديهم حسابات يف بنوك عربية،
أو العــرب احلــاملــون جنــسيــة
مــزدوجــة .وكـشـفت مـصــادر
مصرفيـة يف عدد من دول مجلس
التعـاون اخلليـجي عن بـدء عـدد
من املصـارف بإجـراءات الكشف
عن بـيانات حسـابات العمالء من
األمـيــركـيـني أو ممـن يحـملــون
اجلنـسية األمـيركيـة ،إضافـة إلى
جـنــسـيـتهـم األصلـيـــة ،وذلك
لتـطبـيق (فــاتكـا) .وتـوجـهت
املـصارف يف الـسعوديـة يف أعداد
بعـض اإلجــراءات لألشخــاص
الـــذيـن يحـملـــون اجلـنــسـيـــة
األميـــركيــة ،أو ممـن يحـملــون
جـنسية مـزدوجة تتضـمن إحداها
اجلنـسية األمـيركيـة من اكتسـابها
مبخـتلف أشكـالهـا ،تـشـمل من
ولــدوا يف الــواليــات املـتحــدة
ويحـملون جـواز سفر أمـيركـيا،
حيـث يُفتــرض من األشخـاص
الذين يقعون حتت هذا الوضع أن
يفصحوا عن وضعهم املالي.
وذكـرت املصادر أن

مؤسـسة النقـد العربي الـسعودي
(سامـا) دعت البنـوك إلى أهـمية
إفصـاح من يـنطـبق عليـهم ذلك
القــانــون عـن وضعهـم املــالـي
والـقانوني يف حال كـانوا يحملون
اجلنـسيـة األميـركيـة ،يف الـوقت
الــذي يتــوقع أن تكـون املـرحلـة
األخـرى ملـزمـة لـإلفصــاح من
الشـخص نفـسه ،يف حـني يفتقـد
الكـثيــر ممن وُلـدوا يف الـواليـات
املتحدة األمـيركية معرفة إن كانت
تنـطـبق علـيهم الـشـروط أم ال،
وعلـيه فـــإن علـيهـم مـــراجعــة
وضعهـم حـتــى ال يـتعــرضــوا
لصعوبات مستقبال.
وقـال فـضل البــوعيـنني اخلـبيـر
االقتصـادي السـعودي إن الـقرار
الـذي صدر يف الـواليات املـتحدة
أصبـح قرارا مـلزمـا ملن يحمـلون
اجلنـسيـة األميـركيـة ،يف الـوقت
الذي يحمل فيه صورة االتفاقية،
فإنه يجب على املواطن األميركي
أن يفـصح عن وضعه املـالي ،مع
اكتـشــاف حكـومـة الـواليـات
املتحدة عن وجـود تهرب ضريبي
كـبيــر ممن يـحملــون جنــسيـات
مـزدوجــة من خالل احلـسـابـات
املصـرفيـة خـارجهـا ،وبـالتـالي
أصبحـت تلك الـدول مـطــالبـة

بالكشف عن تلك احلسابات.
وأضــاف البــوعيـنني أن عـمليـة
التهـرب الضـريـبي لم تعـد تـؤثـر
علـى املـواطـن األميــركي فـقط،
وإمنــا قــد يـصل تــأثيــرهــا إلــى
املصـارف التـي تخفي املعلـومات
التي كـان من املفـترض اإلفـصاح
عـنهــا ،وقــد تـتعـــرض بعـض
املــصـــارف الـتـي تـخفـي تـلك
املعلومات لعقوبات أميركية.
وتابع" :تـوجهت اآلن البـنوك يف
السعودية ألن يكون هناك إفصاح
ممن يحملـون اجلنسـية األمـيركـية
عـن وضعهم املـالي والقـانـوني،
بل إن النطاق يشمل كل من يثبت
أن مـولـده مـسجل يف الـواليـات
املتحـدة األميركـية ،واستـفاد من
ذلك بحمل اجلـواز األميركي ،أو
إثـبــــات عكــس ذلـك؛ أنه لـم
يحـصل علـى اجلــواز األميــركي
للخروج من دائرة هذا القانون".
ويـهدف القـانون بـشكل أسـاسي
إلــى مالحقـة حـملــة اجلنــسيـة
األميـركية أو حملة حق اإلقامة يف
أميـركا ،الـذين يعـيشـون خارج
أميركا وال يدفعون الضرائب ،أو
الــذيـن ال يقــدمــون اإلقــرارات
السنـوية املـطلوبـة لإلفصـاح عن
دخلـهم وعن حسـاباتهم املـالية،
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األمر الـذي يُعـدّ واجبـا علـى كل
أمـيركـي أو حامل حلق اإلقـامة يف
أميـركا ،سواء أكان يعيش بأميركا
أو خارجها.
وبـالعودة إلـى اخلبيـر االقتـصادي
الـسعـودي ،أكـد أن بعـد عـمليـة
اإلفصاح ستجري عملية اإللزام،
من خالل الـوثـائق الـتي يقـدمهـا
متعـاملــو املصــارف للعـمليـات
البـنكيـة ،التـي تبـني اجلنـسيـة أو
مكـان امليالد ،األمـر الـذي يضع
الشخص ضمن قانون (فاتكا).
ويـأتي هـذا التـوجه من مـؤسسـة
النقـد العـربي الـسعـودي بهـدف
حمايـة البنوك يف السعودية من أي
صعـوبات مـستقبلـية مع احلكـومة
األمـيركـية ،كـفرض عقـوبات أو
خالفه ،خــاصـــة أن احلكــومــة
األميركـية تفـرض عقوبـات على
مـصـــارف خـــارج نـطـــاقهـــا،
كمصارف يف أوروبا أو آسيا.
وكــان لـبنـــان من أولــى الــدول
العـــربيــة يف الـتعـــامل مع وزارة
اخلزانـة األميـركيـة للـتوصـل إلى
اتفـــاق ينــظم تــطبـيق القــانــون
اجلديـد .منذ مـنتصف هـذا العام
اكتملت جهـوزية كل املصارف يف
لبنـان وشرعت يف الـتزام القـانون
اخلاص مبكافحة التهرب الضريبي
لألميركيني خـارج بلدهم .وعلم
أن نحـو مائـة مؤسـسة مـصرفـية
وماليـة وتأميـنية أبـرمت اتفـاقات
مبـاشـرة مع الـدائـرة اخملـتصـة يف
وزارة اخلزانـة األميركيـة ،لتطبيق
التعـليمـات الـواردة يف القـانـون.
ووردت أسماء املؤسسات اللبنانية
ضـمن الئحـة املـؤسـسـات الـتي
أبـدت استعـدادا لاللتـزام ،والتي
أصــدرتهـا مـصلحـة الـضــرائب
األميركية.
وأكــد رئيـس جـمعيــة املصـارف
الــدكتــور فــرنـســوا بــاسـيل أن
"املصـارف اللبنـانيـة بدأت تـطبيق
قــانــون االمـتـثــال الـضــريـبـي
األمـيــــركـي" .وقــــال" :نحـن
ملتزمون بكل القـرارات الدولية،
ألن العوملة تدفعـنا إلى التقيد بكل
القوانني الدولية الصادرة".
وبحـسب رئـيس االحتـاد الـدولي
للمـصـرفـيني العـرب الــدكتـور
جـوزف طـربيه "فقـد أثـار قـانـون
(فاتكـا) حفيظـة وريبة املـسؤولني
يف املـصارف واملؤسسـات املالية يف
بلـدان عــدة أوروبيــة وآسيـويـة
وعــربيـة ،واعـتبــروا أن تنـفيـذ
القـانـون قــد يكــون مكلفــا من
النـاحيـة املـاليـة ،إضـافـة إلـى أن
أحكــام هــذا القــانــون تخــالف
الـسريـة املصـرفيـة املعمـول بها يف
بلــدان كـثيــرة .كمــا أثــار هــذا
القـانـون تـسـاؤالت عـدة حـول
إمكـانيـة تطـبيقه ،ال سيـما يف ظل
عـدم وضوح أحكـامه بالـكامل،
والنقص يف املـوارد البـشريـة لدى
بعـض املـصــارف واملــؤسـســات
املعنيـة .يضـاف إلى ذلك الـكلفة
العـالية التي يتطلـبها تطبيق أحكام
الـقانون ،سواء قـررت املؤسسات
االلـتــــزام به أم ال" .ويــــرى أنه
"بغض الـنظـر عن األهـداف التي
يـسعى القانـون إلى حتقيـقها ،فإنه
يـطرح حتديـات كبرى وصـعوبات
حقـيقيــة للمـؤسـسـات املــاليـة
واحلكومات العربية ،حيث تواجه
املــؤسـســات املـــاليــة حتــديــات

مـتــشـــابكــة ،مـنهـــا الهـيـكلـي
والتنـظيمي والقـانونـي والتجاري
واملـــالـي .وحتـتـــاج كـثـيـــر مـن
املؤسـسات املالية العـربية ،خاصة
تلك التـي تزاول أنـشطـة إقليمـية
ودولـية ،إلى إجراء تغييرات على
أنظـمتهـا وآليـاتهـا لتـتمكـن من
تـطبيق القـانون اجلـديد ،إضـافة
إلى أن اجلهات احلكومية ،خاصة
الـسلطـات املشـرفة عـلى القـطاع
املـالي والــسلطــات الضـريـبيـة،
تـواجه حتـديـات لنـاحيـة احتـرام
االلتزامات التي تفـرضها القوانني
أو االتفاقيات الدولية".
ويــوضح اخلـبيـر املـصـريف عـلي
بدران أن املصارف اللبنانية بدأت
بــاستـكمــال االستعـدادات فـور
تبلغها إشعارا من البنك املركزي،
أواخـر العـام املـاضـي ،بضـرورة
اتخـاذ اإلجـراءات كـافـة ،ضمن
املهل احملـددة يف قـانـون االمـتثـال
الـضريـبي للحسـابات األجنـبية،
والنصـوص التنظيميـة واملذكرات
املتعلقـة به ،بغية التحـوط للنتائج
التي قد تنعكس على عالقاتها مع
املــراسلني يف الـواليــات املتحـدة
األميـركية ،أو املراسـلني خارجها
املتقيدين بأحكـام القانون املذكور
عند بدء العمل به.
ويذكـر اإلشعار أنه "تـالفيا ملـا قد
يتعرض له القطاع املالي واملصريف
من مخـاطر سمعة ،وحفاظا على
املصلحة الوطنية العليا ،وال سيما
عـلى سالمـة واستقـرار األوضاع
املـصرفـية ،يـطلب من املـصارف
واملؤسـسات املـاليـة ومؤسـسات
الوساطة املالية وهيئات االستثمار
اجلمـاعية العاملـة يف لبنان ،اتخاذ
كـافـة اإلجـراءات املنـاسبـة علـى
ضوء أحكام القانون املذكور".
وبــاشــرت املـصــارف العـــربيــة
التـسجيل اإللكترونـي على موقع
إدارة الــــواردات الـــــداخلـيــــة
األميـــركيــة ،قـبل نهــايــة عــام
 ،2013لـتنفيـذه بدءا مـن يولـيو
 2014املـاضي .وكـان علـى كل
مصـرف مسـؤوليـة التعـرف على
دافعي الضـرائب األمـيركـيني من
بني زبائنه ،ويـتوجب التحقق من
الـعمالء احلـالـيني واجلـدد بـدقـة
كبيرة ،للتـأكد من وجود رابط أو
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مؤشر للواليات املتحدة األميركية
يجـعلهـم خـــاضعـني للقــانــون
ومكلفني بدفع الضريبة ،وبالتالي
تقـدمي معلومات عن حـساباتهم،
والتـصــريح بهـا إلـى مـصلحـة
الضرائب األميركية.
واختـارت املـؤسـسـات املــاليـة
االنـضـمــام والـتــسجـيل لــدى
مصلحـة الضرائـب ،كل مصرف
مبفرده ،ومبؤازرة ومساندة لعملية
تـطبـيق القـانـون ،جلهـة إصـدار
الـتعــامـيم اخلــاصــة التـي تلــزم
املصارف وتنظم عملية تطبيق هذا
القانون.
وأفــاد مصـدر يف أحــد املصـارف
األجنبية باألردن لـصجيفة الشرق
األوسط الـسعوديـة التي تـصدؤر
من لنـدن ،بـأنه ابتـداء من بـدايـة
يـوليو ،عزمـت املصارف األردنية
علـى تـطبـيق االتفــاقيـة وجـميع
الـبيــانــات والــسنـــدات جلمـيع
زبــائـنهــا ،ملـنع أي غــرامــات
مـستقبلية علـى املصارف .واألمر
نفسه بالنسبة ألوروبا ،التي تتمتع
بــــاتفـــاقـــات متــنع ازدواج دفع
الضـرائب مع الواليـات املتحدة.
وأوضح مــســـؤول مـن هـيـئـــة
الضـرائب البـريطـانيـة أن املمـلكة
املتحـدة تفـاوضت مع الـواليـات
املـتحــدة بــدعم مـن املفــوضيــة
األوروبيـة ،ومع فـرنسـا وأملـانيـا
وإيطـاليـا وإسبـانيـا ملـنع التهـرب
الضـريـبي من جهـة ،ومسـاعـدة
املـؤسـسـات املـاليـة ،خـاصـة أن
القــرار جـــاء يف وقت مـــا زالت
املـصارف تـسعى فـيه إلى الـتعايف
من األزمة املالية العاملية .وأضاف
املــســـؤول الـــذي طلـب عـــدم
الكـشف عن هــويته أن القـانـون
األميركي "يضع أعبـاء كبيرة على
الشـركات الـبريـطانـية يف حتـديد
دافعي الضرائب األميركيني".
واستخـدام الدوالر وحـده سمح
للسلطات األميركية بأن يكون لها
حق إبـداء الـرأي وفـرض غـرامـة
قـياسـية عـلى املـصرف ،ممـا أثار
غـضب الـسـلطـات الفـرنـسيـة.
وآخـر األصـوات كـان لــرئيـس
الـوزراء األسـبق ميـشـال روكـار
الـذي ندد بـ"جتـاوز للسلـطة" ،يف
مقالة نشرتـها صحيفة (لوموند)،
الـشهر قبـل املاضي ،حيـث انتقد

الواليات املتحدة لقيامها بنوع من
"االحتالل" االقـتصـادي يـرتكـز
على مبـدأ امتداد تطبيق معـاييرها
خارج احلدود الوطنية.
ومنــذ العمل بقـانـون الضـرائب
للحسابات األجنبية (فاتكا) يحق
للواليات املتحدة مطالبة عشرات
آالف املصارف مبعلومات مفصلة
علـى حـسـابـات رعـايـاهـا يف
اخلارج .وهـذه احلمـلة ملـكافـحة
التهــرب الضـريـبي أيـدتهـا دول

كـثيـرة ،لـكنهـا تعـرضـت أيضـا
لـالنتقــادات لنــزعتهـا أحـاديـة
اجلانب.
وبيـنمـا بـدأت القــوانني تُـطبّق،
هـناك جهـود حثيثـة حول العـالم
ملـواجهـة القـرار األميـركـي ،من
احتجـاجات عبر وسائل التواصل
االجتـماعي ،مـثل (تويتـر) ،إلى
مقـاضـاة حكـومـات تتعـاون مع
واشنطن .ويف كندا ،حيث يوجد
مـئـــات اآلالف مــن الكـنـــديـني

حـاملي جـنسيـات مزدوجـة ،قام
مجموعـة منهم بـرفع قضيـة أمام
القضـاء ضـد احلكـومـة الكنـديـة
ملــوافقتهـا علــى تطـبيق القـانـون
األميـركي ،مما يعني خـرق قوانني
اخلصــوصيـة لـدى مـواطـنيهـا.
ورأى املـديـر التـنفيـذي لـشـركـة
(يـورو بـاسـيفيك) املـاليـة بيـرت
شيف أن الواليات املتحدة تضايق
أقرب حلفـائها منذ بدء التطبيق يف
األول من يـوليو (متـوز) املاضي.
وأوضح شيف يف مقال رأي نشره
على مـوقعه اخلاص ،أنـه "بسبب
أهمـية املـعامالت املـاليـة الدولـية
املـسـتنـدة إلـى الـدوالر ،لـدى
الـسلطات األميـركية الـقدرة على
فـرض أي شـروط تـريـدهـا علـى
اجلميع" ،محـذرا من الـتداعـيات
علـى األميـركيـني املقيمـني خارج
بالدهـم ،الذيـن باتـوا يواجـهون
صعـوبـات يف التـوظـيف أو حتـى
فـتح حــســابــات يف املـصــارف
اخلارجية.
ومــن املـــــــرتقــب أن تــــــزداد
االحـتجـاجــات علــى القـانـون
األميـركـي خالل الفتـرة املقبلـة،
خــاصــة أن الــواليــات املـتحــدة
تـــــرفـــض مــنح دول أخـــــرى
االمـتيــازات نفـسهــا يف االطالع
على الـتفاصـيل اخلاصـة ملن يقيم
يف الــواليــات املـتحــدة ويحـمل
جنسية أخرى.
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there is no difference
between the rich and the
poor.[28]
Tawaf and sa'ay : The
pilgrims perform an arrival
tawaf either as part of
Umrah or as an welcome
tawaf.[29]
They enter Masjid ala
Haram and walk seven
times counterclockwise
around the Kaaba.
During tawaf, pilgrims
also include Hateem a an
area at the north side of
Kaaba a inside their path.
Each circuit starts with the
kissing or touching of the
Black Stone (Hajar ala
Aswad).[30]
If kissing the stone is
not possible because of the
crowds, they may simply
point towards the stone
with their hand on each
circuit. Eating is not
permitted but the drinking
of water is allowed,
because of the risk of
dehydration due to the
often high humidity in
Mecca. Men are encoura
aged to perform the first
three circuits at a hurried
pace, known as Ramal,
and the following four at a
leisurely pace.[25][30]
The completion of
Tawaf is followed by two
Rakaat prayers at the Place
of Abraham (Muqaam
Ibrahim), a site near Kaaba
inside the mosque.[30]
However, again because of
large crowds during the
days of Hajj, they may
instead pray anywhere in
the mosque.
After prayer, pilgrims
also drink water from the
Zamzam well[31] which is
made available in coolers
throughout the Mosque.
[32]
Although the circuits
around the Kaaba are traa
ditionally done on the
ground level, tawaf is now
also performed on the first
floor and roof of the
mosque because of the
large crowd.
Tawaf is followed by
sa'ay, running or walking
seven times between the
hills of Safa and Marwah.
Previously in open air, the
place is now entirely
enclosed by the Masjid ala
Haram mosque, and can be
accessed via aira
conditioned tunnels.[33]
Pilgrims are advised to
walk the circuit, though
two green pillars mark a
short section of the path
where they are allowed to
run. There is also an intera
nal "express lane" for the
disabled. After sayee, the
male pilgrims shave their
heads and women genera
ally clip a portion of their
hair which completes the
Umrah and ends the
restriction of ihram.
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Discover the Hajj in Islam ..cont’d
First day of Hajj: 8th
Dhu alaHijjah
On the 7th Dhu ala
Hijjah, the pilgrims are
reminded of their duties.
They again don the ihram
garments and confirm their
intention to make the pila
grimage.
The prohibitions of
ihram start now.
Mina : After the morning
prayer on the 8th of Dhu
alaHijjah, the pilgrims proa
ceed to Mina where they
spend the whole day and
offer noon, afternoon, evea
ning, and night prayers.
The next morning after
morning prayer, they leave
Mina for Arafat.
Second day: 9th Dhu ala
Hijjah
Arafat : On 9th Dhu ala
Hijjah before noon, pila
grims arrive at Arafat, a
barren and plain land some
20 kilometers east of
Mecca,[34] where they
stand in contemplative
vigil: they offer supplicaa
tions, repent on and atone
for their past sins, and seek
mercy of God near Jabal
alaRahmah (The Mount of
Mercy) from where
Muhammad delivered his
last sermon. Lasting
from noon through sunset,
[34] this is known as
'standing before God'
(wuquf), one of the most
significant rites of Hajj.
[26]
At Masjid alaNamirah,
pilgrims offer noon and
afternoon prayers together
at noon time.[31]
A pilgrim's Hajj is cona
sidered invalid if they do
not spend the afternoon on
Arafat.[11][34]
Muzdalifah : Pilgrims
must leave Arafat for Muza
dalifah after sunset witha
out praying maghrib
(evening) prayer at Araa
fat.[35] Muzdalifah is an
area between Arafat and
Mina.
Upon reaching there,
pilgrims perform Maghrib
and Isha prayer jointly,[31]
spend the night praying
and sleeping on the ground
with open sky, and gather
pebbles for the next day's
ritual of the stoning of the
Devil (Shaitan).[36]
Third day: 10th Dhu alHijjah
Ramy al-Jamarat:Back at
Mina, the pilgrims perform
symbolic stoning of the
devil (Ramy alaJamarat)
by throwing seven stones
at only the largest of the
three pillars, known as
Jamrat alaAqabah.[11]
The remaining two pillars
(jamarah) are not stoned

on this day.[37] These pila
lars are said to represent
Satan.[38] Pilgrims climb
ramps to the multia
levelled Jamaraat Bridge,
from which they can
throw their pebbles at the
jamarat. Because of safety
reasons, in 2004 the pila
lars were replaced by long
walls, with catch basins
below to collect the peba
bles.[39][40]
Animal sacrifice : After
the casting of stones, ania
mals are slaughtered to
commemorate the story of
Abraham and Ishmael.
Traditionally the pilgrims
slaughtered the animal
themselves, or oversaw
the slaughtering. Today
many pilgrims buy a sacria
fice voucher in Mecca
before the greater Hajj
begins, which allows an
animal to be slaughtered
in their name on the 10th,
without the pilgrim being
physically present. Moda
ern abattoirs complete the
processing of the meat
which is then sent as chara
ity to poor people around
the world.[11][33] At the
same time as the sacrifices
occur at Mecca, Muslims
worldwide perform simia
lar sacrifices, in a three
day global festival called
Eid alaAdha.[12]
Hair removal : After saca
rificing animal, another
important rite of Hajj is
shaving head or trimming
hair (known as Halak).
All male pilgrims
shave their head or trim
their hair on the day of
Eid al Adha and women
pilgrims only cut the tip of
hair.[27][41]
Tawaf Al-Ifaadah : On
the same or the following
day, the pilgrims reavisit
the Masjid alaHaram
mosque in Mecca for
another tawaf, known as
Tawaf alaIfadah, an essena
tial part of Hajj.[27] It
symbolizes being in a
hurry to respond to God
and show love for Him, an
obligatory part of the Hajj.
The night of the 10th is
spent back at Mina.
Fourth day: 11th Dhu alHijjah.. At noon on the 11
Dhu alaHijjah (and again
the following day), the pila
grims again throw seven
pebbles at each of the
three pillars in Mina.
Fifth day: 12th Dhu alHijjah.. On 12 Dhu ala
Hijjah, the same process
of stoning of the pillars as
of 11 Dhu alaHijjah takes
place. Pilgrims must leave
Mina for Mecca before
sunset on the 12th.
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If unable, they must pera
form the stoning ritual
again on the 13th before
returning to Mecca.[31]
Tawaf al-Wida : Finally,
before leaving Mecca, pila
grims perform a farewell
tawaf called the Tawaf ala
Wida. 'Wida' means 'to bid
farewell'.[11]
Journey to
Medina:Though not a part
of Hajj, pilgrims must
choose to travel to the city
of Medina and the Ala
Masjid alaNabawi
(Mosque of the Prophet),
which contains Muhama
mad's tomb.[33] The Quba
Mosque and Masjid ala
Qiblatain are also usually
visited.[42]
Arrangement and facilities : Making necessary
arrangements each year for
the growing number of pila
grims poses a logistic chala
lenge for the government
of Saudi Arabia who has,
since the 1950s, spent
more than $100 billion to
increase pilgrimage facilia
ties.[20][43] Major issues
like housing, transportaa
tion, sanitation, and health
care have been addressed
and improved greatly by
the government by introa
ducing various developa
ment programs, with the
result that pilgrims now
enjoy modern facilities
and perform various rites
at ease.[33]
The Saudi government
often sets quota for various
countries to keep the pila
grims’ number at a mana
ageable level, and arranges
huge security forces and
CCTV cameras to maina
tain overall safety during
Hajj.[20][44][45]
Various institutions and
government programs,
such as the Haj subsidy
offered in India or the
Tabung Haji based in
Malaysia assist pilgrims in
covering the costs of the
journey.[46] For 2014
Hajj, special Hajj informaa
tion desks were set up at
Pakistani airports to assist
the pilgrims.[47]
Transportation : Pilgrims
generally travel to Hajj in
groups. During the early
19th century, the tradia
tional overland pilgrimage
caravans began to cease as
many pilgrims began
arriving in Mecca by
steamship which continued
for some time,[48] until
after Egypt introduced the
first airline service for Hajj
pilgrims in 1937.[49]
Today, many airlines and
travel agents offer Hajj
packages, and arrange for

transportation and accoma
modation for the pilgrims.
[50] King Abdulaziz Intera
national Airport in Jeddah
and Prince Mohammad
Bin Abdulaziz Airport in
Medina have dedicated
pilgrim terminals to assist
the arrival of pilgrims.
[51][52]
Other international aira
ports around the world,
such as Indira Gandhi in
New Delhi, Rajiv Gandhi
International Airport in
Hyderabad, Jinnah in Kara
achi and SoekarnoaHatta
in Jakarta also have dedia
cated terminals or tempoa
rary facilities to service
pilgrims as they depart and
return home.[53]
During Hajj, many aira
lines run extra flights to
accommodate the large
number of pilgrims.[51]
Modern crowd-control
issues :
Because pilgrims’ numa
ber has largely increased
in recent years that often
leads to some accidents,
various crowdacontrol
techniques have been
adapted to ensure safety.
Because of the large numa
bers of people, many of
the rituals have become
more symbolic. It is not
necessary to kiss the Black
Stone, but merely to point
at it on each circuit around
the Kaaba.
Throwing pebbles was
done at large pillars, which
for safety reasons in 2004
were changed to long
walls with catch basins
below to catch the stones.
[39][40]
The slaughter of an ania
mal can be done either pera
sonally, or by appointing
someone else to do it, and
so forth.[25] But even with
the crowd control techa
niques, there are still many
incidents during the Hajj,
as pilgrims are trampled in
a crush, or ramps collapse
under the weight of the
many visitors. Concerns
were raised in 2013 and
2014 about the spread of
MERS because of mass
gathering.[6][54] Saudi
Health Minister Abdullah
AlaRabia said authorities
had so far detected no
cases of MERS among the
pilgrims.[55] He also said
that despite few cases of
MERS, Saudi Arabia was
ready for 2014 pilgrima
age.[56]
Significance : To the Musa
lims, Hajj is associated
with religious as well as
social significance. Apart
from being an obligatory
religious duty, Hajj is seen

to have a spiritual merit
which provides the Musa
lims with an opportunity of
selfarenewal.[57] Hadith
literature (sayings of
Muhammad) articulates
various merits a pilgrim
achieves upon successful
completion of their Hajj.[n
3]
After performing pila
grimage, a person becomes
known as Hajji, and is held
with respect in Muslim
society.[43] Hajj brings
together and unites the
Muslims from different
parts of the world irrespeca
tive of their race, color, and
culture which acts as a
symbol of equality.[26]
A 2008 study on the
impact of participating in
the Islamic pilgrimage
found that Muslim commua
nities become more posia
tive and tolerant after Hajj
experience. Entitled Estia
mating the Impact of the
Hajj: Religion and Tolera
ance in Islam's Global
Gathering and conducted
in conjunction with Hara
vard University's John F.
Kennedy School of Gova
ernment, the study noted
that the Hajj "increases
belief in equality and hara
mony among ethnic groups
and Islamic sects and leads
to more favorable attitudes
toward women, including
greater acceptance of
female education and
employment" and that
"Hajjis show increased
belief in peace, and in
equality and harmony
among adherents of differa
ent religions."[58]
Malcolm X, an Ameria
can civil rights activist,
describes the sociological
atmosphere he experienced
at his Hajj in the 1960s as
follows:
There were tens of thoua
sands of pilgrims, from all
over the world. They were
of all colors, from bluea
eyed blondes to blacka
skinned Africans. But we
were all participating in the
same ritual, displaying a
spirit of unity and brothera
hood that my experiences
in America had led me to
believe never could exist
between the white and the
nonawhite.
America needs to undera
stand Islam, because this is
the one religion that erases
from its society the race
problem.
You may be shocked by
these words coming from
me. But on this pilgrimage,
what I have seen, and
experienced, has forced me
to rearrange much of my
thought patterns previously
held.[59]
From Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Hajj
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Discover the Hajj in Islam
T

he Hajj
"pilgrimage") is an annual
Islamic pilgrimage to
Mecca, and a mandatory
religious duty for Muslims
which must be carried out
at least once in lifetime by
every adult Muslim who is
physically and financially
capable of undertaking the
journey, and can support
his family during his
absence.[1][2][3]
It is one of the five pillars of Islam. The gathering during Hajj is considered the largest gathering
of people in the world.[4]
[5][6]
The state of being physically and financially capable of performing the Hajj
is called istita'ah, and a
Muslim who fulfils this
condition is called a mustati.
The Hajj is a demonstration of the solidarity of
the Muslim people, and
their submission to God
(Allah).[7] The word Hajj
means "to intend a journey" which connotes both
the outward act of a journey and the inward act of
intentions.[8]
The pilgrimage occurs
from the 8th to 12th of
Dhu al-Hijjah, the last
month of the Islamic calendar. Because the Islamic
calendar is a lunar one
which is eleven days
shorter than the Gregorian
calendar, the Gregorian
date of Hajj changes from
year to year. Ihram is the
name given to the special
spiritual state in which pilgrims wear two white
sheets of unstitched cloth
and abstain from certain
things.[9]
The Hajj is associated
with the life of Islamic
prophet Muhammad from
the 7th century, but the ritual of pilgrimage to Mecca
is considered by Muslims
to stretch back thousands
of years to the time of
Abraham (Ibrahim). During Hajj, pilgrims join processions of hundreds of
thousands of people, who

simultaneously converge
on Mecca for the week of
the Hajj, and perform a
series of rituals: each person walks counterclockwise seven times
around the Ka'aba, the
cube-shaped building and
the direction of prayer for
the Muslims, runs back
and forth between the hills
of Al-Safa and AlMarwah, drinks from the
Zamzam Well, goes to the
plains of Mount Arafat to
stand in vigil, spends a
night in the plane of Muzdalifa and throws stones at
symbolic pillars of Satan
at Jamarat in a ritual Stoning of the Devil.
The pilgrims then shave
their heads, perform a ritual of animal sacrifice, and
celebrate the three day global festival of Eid alAdha.[10][11][12][13]
Pilgrims can also go to

Mecca to perform the rituals at other times of the
year. This is sometimes
called the "lesser pilgrimage", or Umrah. However,
even if one chooses to perform the Umrah, they are
still obligated to perform
the Hajj at some other
point in their lifetime if
they have the means to do
so.
History : The present pattern of Hajj was established by Muhammad.[14]
However, elements of Hajj
trace back to the time of
Abraham (Ibrahim),
around 2000 BCE.
According to Islamic
tradition, Abraham was
ordered by God to leave
his wife Hagar (H?jar) and
his son Ishmael (Ishmaell)
alone in the desert of
ancient Mecca. Looking
for shelter, food and water,
Hagar ran back and forth

between the hills of Safa
and Marwa seven times
with her son.
In desperation, she laid
the baby on the sand and
begged for God's assistance.
The baby cried and hit
the ground with his heel,
and the Zamzam Well
miraculously sprang forth.
Later, Abraham was commanded to build Kaaba
(which he did with the
help of Ishmael) and to
invite people to perform
pilgrimage there.[15]
The Quran refers to
these incidents in verses
2:124-127 and 22:27-30.[n
1]
It is said that the archangel Gabriel brought the
Black Stone from Heaven
to be attached to Kaaba.
[16]
In pre-Islamic Arabia, a
time known as jahiliyyah,

Kaaba became surrounded
by pagan idols.[17]
In 630 CE, Muhammad
led his followers from
Medina to Mecca in what
was the first Hajj to be
performed by Muslims
alone, and the only one
Muhammad attended. He
cleansed the Kaaba by
destroying all the pagan
idols, and then reconsecrated the building to
Allah.[18] It was from this
point that the Hajj became
one of the five pillars of
Islam.
During the medieval
times, pilgrims would
gather in big cities of
Syria, Egypt, and Iraq to
go to Mecca in groups and
caravans comprising tens
of thousands of pilgrims,
[19] often under state patronage.[20]
Some Hajj caravans
were to be guarded by sol-

diers because there were
risks of robbery or attack
or natural hazards.[20][n
2]
Muslim travelers like
Ibn Jubayr and Ibn Battuta
have recorded detailed
accounts of Hajj-travels of
medieval time.[21]
Rites : Fiqh literature
describes in detail the
manners of carrying out
the rites of Hajj, and pilgrims generally follow
handbooks and expert
guides to successfully fulfill the requirements of
Hajj.[22] In performing the
rites of hajj, the pilgrims
not only follow the model
of Muhammad, but also
commemorate the events
associate with Abraham.
[23]
Male and female pilgrims pray together during
pilgrimage, a reminder that
both men and women will
be standing together on the
Day of Judgment.[24]
Ihram : When the pilgrims are about 6 miles (10
km) from Mecca, they
enter into a state of holiness – known as Ihram –
that consists of wearing
two white seamless cloths
for the male, with the one
wrapped around the waist
reaching below the knee
and the other draped over
the left shoulder and tied at
the right side; wearing
ordinary dress for the
female that fulfills the
Islamic condition of public
dress with hands or face
uncovered;[25] taking
ablution; declaring the
intention (niyah) to perform pilgrimage and to
refraining from certain
activities such as clipping
the nails, shaving any part
of the body, having sexual
relations; using perfumes,
damaging plants, killing
animals, covering head
(for men) or the face and
hands (for women); getting
married; or carrying weapons.[26][27] A place designated for changing into
Ihram is called a Miqat.
The ihram is meant to
show equality of all pilgrims in front of God:
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الثقافة

قال  :لم تخلق إسرائيل من أجل حترر اليهود ،بل أُوجدت من أجل املصالح الغربية

جيمس بالدوين :املستقبل أسود ..يا للروعة!!
كان مناصراً للقضية الفلسطينيية بصورة واضحة ال تقبل املساومة

C
u
l
t
u
r
e

نـيويـورك ــ ابتـسام عـازم  -حتتفي
نيويورك هـذا العام ،وحتى صيف
العام املقبل ،بـالكاتـب واملسرحي
والــروائـي األمـيــركـي مـن أصل
إفريقي جيمس بالدوين (- 1924
 .)1987ومن احملــزن أال تعــرف
املـكتبـات العـربيـة سـوى تـرجمـة
يتـيمة إلحدى روايـاته حتت عنوان
"لـو كـان لـشـارع بـيل أن يتـكلم"
(ترجـمة رفـيدة خـباز.)2009 ،
لـم يتقـوقع بـالـدويـن يف أعمـاله
ويكتـب عن أوضــاع األميـركـيني
األفـارقــة فقط ،بل كـان منـاصـراً
للقـضيــة الفلــسطـينـييــة بصـورة
واضحـة ال تقبل املسـاومة .ورأى
أنّ مـشكلـة فلـسـطني بـاألسـاس
مـشكلـة اسـتعمـاريـة .وجـاءت
مـواقفه يف هـذا الـشـأن معـاكـسـة
ملواقف كثير مـن املثقفني اليساريني
املعاصـرين له يف الواليـات املتحدة
وأوروبـــا .ولعلّ عــدم الـتبــاس
الـرؤيا عنـده باملقارنـة مع غيره من
املـثقفـني اليـســاريني ،يعـود إلـى
الفــرق بـني جتــربـتـي "األبـيـض"
و"األسـود" ،باملعـنى الـذي حتدث
عـنه جيمس بـالدويـن ،وغيره من
الـكتــاب واملفكــرين الـســود مثل
فرانس فانـون .فكلمة "األبيض"،
وإن كـانت للـوهلـة األولـى تـعني
الشخـص ذا البشـرة البيـضاء ،إال
أنهـا ترمـز إلى جتـربة ووضـع فرد
ومجمـوعة ،لـتصبح بـذلك أكـثر
من كــونهــا مجــرد وصف للـون
بــشــــرة ،بل هـي مــصــطـلح ذو
دالالت اجـتمــاعيــة وسيــاسيــة
واقتصـادية وديـنية .إنهـا مصطلح
يـتحدث عن العالقـة بني املسـتعمِر
واملستعمَر ،بني "العـبد" و"السيد"،
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أو العالقــة بني إرث الـعبــوديــة،
بـاملـعني احلـريف لـلكلمـة بـالنـسبـة
لألمـيــركـيـني األفــارقــة ،وبـني
املـسـتعمِــرين الـبيـض .يتحـدث
بــالــدويـن ،يف اجلــزء األول مـن
الـشريط املـرفق وأثناء محـاضرة له
يف لندن ،عن أن األغلبية الساحقة
من السـود األميـركيني ال يعـرفون
من أي دولة يـنحدرون يف إفريقيا.
فـاملسـتعمريـن البيض ،الـذين أتوا
بهــم للـــــواليـــــات املــتحـــــدة
واسـتعبـدوهـم لعصـور ،حـاولـوا
محـو هويـاتهم األفـريقـية بـشكل
دائم ومتعمّـد .يتناول بـالدوين يف
كتـاباته األدبيـة والنظـرية مـوضوع
العبـودية والتفـرقة العـنصريـة ضد
الـســود ،ومــواضـيع حـســاســة
اجـتـمــاعـيـــاً دون أن يلعـب دور
"مهـرج الـبالط" جملتـمع األغلـبيـة
األبيـض يف الـواليــات املتحـدة،
ودون أن يجـمّل بــأي شـكل مـن
األشكـال العالقـات الشـائكـة بني
أطـيــافـه ،ودون أن يقع ،يف ذات
الــوقت ،يف مــأزق "الـعنـصــريــة
املـعاكسـة" .تأثـر جيمس بـالدوين
املولود يف حي هارلم ،النيويوركي
الــشهـيــر ،مبــا عــاشه مـن فقــر
وعنصرية وعالقته الشائكة مع أبيه
القسيس (زوج أمه ،فهو لم يعرف
أبـاه البيـولوجـي) ،وحتدث دائـماً
عـن زوج أمه وكــأنه أبــوه .كمــا
عاش حيـاة فقر مريـرة ،كغيره من
السود يف حي هارلم .واضطر بعد
مـوت والـده إلـى إعـالـة إخــوته
الثـمانـية ،ولـم يدرس يف اجلـامعة
مـباشرة بعد إنهائه الثـانوية العامة،
بـسـبب أوضــاعه ومـســؤوليــاته

املـادية .انتقل عام  1945إلى حي
غــرينـويـش فـيليج يف مـانهــاتن،
والـذي كــان يقـطـنه الكـثيــر من
الكتـاب والفـنانـني آنذاك .تـعرّف
علـى الكــاتب األميـركي األسـود
ريتشـارد رايت ،الـذي لعب دوراً
مهمـاً يف بـدايـة طـريق بـالــدوين
اإلبـداعية .ساعـده ريتشارد رايت
باحلصول على منحة كتابة ،مكّنته
من التفـرغ واالنـطالق يف الكتـابـة
اإلبـداعيـة .كمــا متكن ،بـسـبب
كتابـته املتميـزة ،من نشـر مقاالت
عـديـدة يف صحف مـرمـوقـة كـ"ذا
نيــشني" و"بـاريــس رفيـو" .كـان
جيـمس بـالـدوين كـاتبـاً ومبـدعـاً
شــامالً ،أصــدر املـســرحـيــات
والـــروايـــات ،وكـتـب الــشعـــر
واملقــاالت ،كمــا كــان نــاشـطــاً
سيـاسياً وواحـداً من رموز حـركة
مـناهـضة الـعنصـرية يف سـتينـيات
وسبـعيـنيــات القــرن املـــاضي يف
الواليـات املتحـدة .انتقل للـعيش
يف بـــاريــس عـــام  ،1948بعـــد
حصوله على منحة إبداعية هناك.
ليقسّم حيـاته بني الواليات املتحدة
وفـرنسـا حتـى ممـاته فيهـا .شكّل
االنتقـال إلى بـاريس نقلـة نوعـية
بـالنـسبــة له يف تطـوّره اإلبـداعي
والـنفسي ،وخـاصة بـسبب الـبعد
اجلغـــــرايف عــن مـــــوطـــنه األم
نيـويـورك .فــوصف انتقـاله إلـى
فـرنـسـا بــاالنتقـال الـذي حـرّره
ككـــاتـب مـن سـالسل العـيــش
كـأسـود يف الـواليــات التحـدة.
أصدر بالـدوين روايته األولى عام
 ،1953وهــــو يف الــتـــــاسعــــة
والعـشــرين مـن عمــره .وكـتب

العديـد من الروايات واملـسرحيات
واكتـسـب شهــرة يف الــواليــات
املتـحدة ،خـاصة بـسبب مـقاالت
الــرأي التي كـتبهـا عن الـسيـاسـة
واجملـتمع .لكـن انطالقـته الكبـرى
كـانت عند وصـول روايته "ال أحد
يعـــرف اسـمـي" ( ،)1961إلـــى
قائمة الروايـات األكثر مبيعاً لذلك
العـام يف الواليـات املتحـدة ،لتبيع
أكثر من مليون نسخة .ويف الوقت
الـذي شهدت كتابـاته األولى حساً
متفائالً بالتوصل إلى مصاحلة ما يف
الــواليــات املـتحــدة بني مـجتـمع
األكثـريــة واألقليـات ،وخـاصـة
الـسود ،حملت املرحلـة الثانية من
كتابـاته تشاؤماً ملمـوساً ،وخاصة
بعـد مقتل قـادة حـركـات التحـرر
السود يف الواليات املتحدة كمارتن
لـوثـر كـينغ ومـالكــوم إكس .مـا
معنـى أن تكون أسود يف نيويورك؟
يقول بالدوين عن ذلك" :أعرف،
كأسـود ما معنى أن تكبر وترى من
حولـك أكفان إخـوتك وأخـواتك
تتجـمع دون أن يكــون لهـم ذنبٌ
بقتلهم /مـوتهم ،وذلك يف أغـنى
وأشهر مديـنة يف العالم" ،ويضيف
يف هـذا السياق" :أعـرِف أنه عندما
تقف علـى رجلـيك وتـنظـر إلـى
العـالم مباشـرة وكأن لك احلق بأن
تعـيــــش علــــى هــــذه األرض
بالتساوي ،عنـدما تفعل ذلك غير
مـدركـاً للعـواقـب ،ستكـون قـد
هجمت على مركز القوة يف العالم
الغربي" .ليس صدفة إذاً أن يناصر
هـذا الكاتب القضـية الفلسـطينية،
ليكـتب عنها يف أكـثر من منـاسبة،
وخـاصـة فـيمـا يـتعلق بـادعـاءات

إســـرائــيل أنهـــا متـثّـل كل يهـــود
العـالم .كتب يف مقالـه الذي نشره
يف مجلــة "ذا نيــشن" عـام 1979
مدافعاً عن فلسطني وأهلها ،ناظراً
إلـى "إسرائـيل" كدولـة متثل نظـاماً
استـعمــاريــاً ،ال عالقــة له بحق
الـيهـود بـتقـريـر مـصيــرهم ،أو
احلصـول علـى حقـوق كـاملـة يف
أوطـانهم اخملتلفـة .متكّن بـالدوين
من الـفصـل وبصـورة واضحـة يف
مقـــاله بـني الـيهـــوديـــة كـــديـن
والـصهيــونيــة كحـركـة قــوميـة
عـنصـريــة ،استغلـت اليهـوديـة،
لتـصل إلــى أهــدافهــا .وتعــود
األهـمـيــة يف مــوقف بــالــدويـن
ووضـوحه إلى تغـاضي الكثـير من
الـيسـاريني املـاركـسيني عـن نكبـة
فـلسـطني وتـأييـد قيـام إسـرائيل.
وكــتــب يف ذلـك" :لــم تـخـلـق
إسرائيل من أجل حترر اليهود ،بل
أُوجــــدت مــن أجل املــصـــــالح
الغـربية .هـذا ما أصـبح واضحاً.
(وعـلي أن أقــول ،إن ذلك كــان
دائمــاً واضحـاً بــالنــسبــة لي)".
ويضيف بالـدوين" :الفلسـطينيون
يدفعون ثمن السياسة االستعمارية
البريطـانية التي تتلخص مببدأ "فرّق
تسد" وكذلك يـدفعون ثمن شعور
األوروبـيني املــسيـحيـني بتــأنـيب
الضمير جلـرائم النازية ،ومنذ أكثر
مـن ثالثني عـامـاً .كـشف سقـوط
نظـام الشـاه ،كذب نـظام كـارتر
حـول "حقـوق اإلنـسـان" ،ولـكنه
كــذلك كـشف اجلهـة الـتي تـزود
إسرائيل بالنفط وكشف اجلهة التي
تـزودها إسـرائيل بـاألسلحـة ،إنه
النـظـــام األبيـض نـظــام الفـصل
العنصري يف جنوب أفريقيا".
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األمريكية الفلسطينية نتالي حنظل  :اثنا عشر عصفورا …ثماني قصائد
ترجمة :ميالد فايزة

Biography

نتـالـي حنـظل ( )1969شـاعـرة
وكاتبة مـسرحيّة أمـريكيّة من أصل
فلـسـطيـني .وُلِــدت يف بيـت حلم
ونــشـــأت مـتــنقلـــة بـني أوروبـــا
واألمــريكـيّتـيْن والعــالم العــربي
فَتشبَّعـت نصوصُها بـلغاتٍ مُختلفة
أثّرت يف نـسيجِ نصِّهـا الشعـريِّ ممّا
جعـل الشـاعـر األمـريـكيّ الكـبيـر
يـوسف كـومـنيـاكـا يقـول عنهـا:
”ينـتمي هـذا الصـوت العـامليّ إلـى
عـائلـة اإلنسـانيّـة ويـستلـذُ بعبـور
احلُدود الضـروريّة …إنهـا واحدة
من أفضل األصواتِ يف جيلها”.
نشـرت نتـالي حـنظل الـكثيـر من
الكتـب التي القت اِستحسان النقاد
ونــالـت علــى بعـضهــا جــوائــز
مـرموقـة .باإلضـافة إلـى الكتـابة
اإلبـداعيـة والتـرجمـة تعمل نتـالي
حـنظل أستـاذة يف جامعـات أوروبا
وأمـريكـا حـيث تـدرّس مــواضيع
تتعلّـق بالكتـابة اإلبـداعيّة والهـويّة
والذاكرة…

Nathalie Handal
b. 1969

ArabdFrenchdAmerican
poet, playwright, transd

)(1عالم مُتخيّل
باثنيْ عشرَ عصفوراً
هناك ضَوْءُ قمر
فِي صُنْدوقِي
هَلْ تستطيعُ أنْ تُعْطِيَهُ لي؟!
هُناكَ ساعات
فِي صُندوقِي
هل تَسْتَطيعُ أنْ تُعْطِيَها لي
هُناكَ عالمٌ يف صُنْدوقِي
هُناكَ اثْنا عَشَرَ عُصْفوراً
يف صُندوقي
هلْ أستطيعُ أنْ أطيرَ معها يا أُمّي
هُناكَ صُورةٌ
لِوَلَدِي
يف صُندوقِهِ
هَلْ أستطيعُ رُؤْيتَها
قبْلَ أنْ يَصِلَ الرِّجالُ
قبْل أنْ تَرْتَجَّ األَرْضِيّةُ
قَبْلَ أنْ يَأخذوا قَلبي
قُلْ لهُمْ
سَتتركُ أرْواحُنا أجسادَنا املُمزّقةَ
لكنّنا لنْ نغادِرَ أبَداً
سَنَتَكاثَرُ يف أَرْواحِهم
( )2غزة
ذاتَ مَرّةٍ يف شريط صغير
اِبتلعتِ احلفرُ السوْداءُ قلوباً
وقال طفلٌ لِطِفلٍ آخَر:
اِسحبْ أنفاسَك
كُلَّما لَمْ تَعُدْ ريحُ اللّيْل
أرْضاً لألحْالم
( )3الغزيون
مِتُّ قبلَ أنْ أعيشَ
عِشْتُ مَرَّةً يف قبْر
قيلَ لي اآلنَ إنَّهُ ليْسَ كبيراً
بِما يَكْفي
لِيتَّسِعَ لكلِّ ميتاتي
( )4أقدام صغيرة
تنظرُ أمٌّ إلى أُخْرى..
بَحْرٌ من األجْسادِ الصَغيرة
املَحْروقة أو املقطوعة الرُؤوسِ
حَوْلَهُما..
وَتَسْألُ،

Arab American poet Nathalie Handal
كيْفَ نُقِيمُ احلِدادَ على كُلِّ هذا؟!

بيْنَ مَحطتنيِ
عِندما قُلْتَ لي
إنكَ قدْ بِعْتَ
الشيْءَ الوَحيدَ
الغاليَ عَلَيْكَ.
إنَنا نَعِيشُ مَعاً مُنذُ سنواتٍ
وَلَيْسَ لديَّ أيُّ فِكْرَةٍ عَمَّا قَدْ بِعْتَ
أوْ ما كانَ يُذاعُ
بِمُوازاةِ السَّماءِ الزَرْقاءِ الطَويلةِ
كلُّ واحِدٍ مِنَّا أَصَرَّ أنَّهُ كانَ لهُ.

( )6نَنْمو يف كلِّ مكان هنا

( )8سماء ليل برتقالية

يَسْألونَني مَنْ أكونُ
يَسْألونَنِي مِنْ أين آتي
كيف أفسّرُ
أنا مِن حَيْث وُلِدَ املسيحُ
غَيْرَ أنّي ال أستطيعُ
أنْ أَصِلَ إلى كنيستِهِ
مَنْ أنا إذا لمْ أستطِعْ أنْ أكونَ
يف بَساتنيِ زَيْتوني
مَنْ أنا
إذا لمْ أستطِعْ أنْ أجدَ مُحَمَّداً
يف صَلواتي
ولمْ أستطِعْ أنْ أملَسَ املَسيحَ
أنا مِن تَكواع
والبحْرِ امليّت
من بيْت حلْم
والقدْس-
دار حنْظل
نَنْمو يف كلِّ مَكانٍ هُنا،
دار تاالماس،
أَجْدادي كانوا مُتَرْجِمنيَ
لِذا أُتَرْجِمُ هذا لَكُمْ
أنا مَنْ قَدْ كُنْتُ دَائِماً
وَوَرَاءَ صَلَواتي
هُناكَ نَوافِذُ
وَمَدينةٌ
ذاتُ أفْعالٍ النِهائِيّة

قَرَأْتُ كتابَكَ عنِ األَساطيرِ-
وَأنتَ؟!
بَحثْتُ عَنْ وَجْهِكَ يف املِرْآة-
وَأنتَ؟!
بَحَثْتُ يف اخلرائبِ وحتَّى
فِي اخلرائبِ األّكبَرِ يف قلبِكَ-
وأنْتَ؟!
حَفِظتُ شَكْلَ الدُّخانِ األسْودِ
والسَّماء البُرتقاليّة يف كلِّ
جُثَّةٍ صغيرةٍ-
وأنْتَ؟!
بَحثْتُ عمَّا إذا كانتْ الوِحْدة
ُ هيَ ما يصيرهُ اجلسدُ
عندما يكونُ املَوْتُ هو
كلُّ ما يَمْلِكُ-
وأنْتَ؟!
هل فَكَّرْتَ يف زوْجتِكَ يف املَساءِ
الذي قتلتَ فيهِ زَوْجَتي؟!
وَبِشَكْلٍ غَيْرِ مُتوَقَّعٍ،
سَتتراءى لكَ صورةُ ابنكَ
سَتتساءَلُ
لِماذا جِئْتَ على كلِّ حالٍ،
سَتتنَفَّسُ بِشَكلٍ مُخْتلفٍ،
لنْ تَعودَ الكلماتُ قادرةً
عَلى رّسْمِ خَريطةٍ لِجرائِمكَ.
بَحثتُ عن األضْرارِ يف جَسدي-
وأنتَ؟!
عثرتُ على الطريقِ نَحْو املشْهَدِ
يف الكتابِ
حَيْث تَمْحُو اسْمي

( )5اعترافات يف منتصف الطريق
يف قلْبي مَناظير
يف عَيْنيَّ شوارِعُ المرْئيّة
بُورْتريهي فيه صورةٌ ألُمّةٍ
ذاتِ مئةِ قدمٍ مربّعةٍ منَ الغيوم
لعلَّ اإللهَ بالدٌ
ال تستطيعُ عُيوني أنْ تَراها

( )7بالد
لقدْ تَسَمَّرَتْ إبْرةُ الراديو
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كُلَّما عاودَ الظهورَ
أَال تعرفُ
أنَّ حُروفا كَهذهِ تعودُ دائما
إلى شكْلِها األصْليِّ
فَلْتَنظرْ إلى عيْنيَّ إذنْ
قبْلَ أنْ يَفْنى كِالنا.
* شاعر واكادميي
تونـسي يقيـم يف امريـكاعـن القــدس العـــربي
the Bush Theatre, and
Westminster Abbey in
London.
Handal has received
many honors, includd
ing a Lannan Foundad
tion fellowship, the
Alejo Zuloaga Order
in Literature (2011),
and was an honored
finalist for the Gift of
Freedom Award. She
teaches at Columbia
University and at the
LowdResidency MFA
program at Sierra
Nevada College.
She writes the literd
ary travel column The
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مئة رسام كاريكاتير يف العالم فرقتهم اجلغرافيا ووحدتهم احلرب ضد أطفال غزة

“نرسم لغزة“ مئة رسام كاريكاتير من العالم يف معرض أردني
عمـان (األردن) -وداد جـرجـس
سلـوم  -أقـامـت رابطـة رســامي
الكــاريكــاتيـر يف األردن مــا بني
الـ 31من أغــسطـس املــاضي و2
سبتمبر اجلاري ،معرضا ضمّ أكثر
مـن مئة لـوحة ألكثـر من مئـة فنان
عــربي وعــاملـي رسمــوا لغــزة،
رسـموا معانـاة أهل غزة يف احلرب
األخيرة.
بـدأت فكـرة املعـرض مـن الفنـان
الفلسطينـي محمد سباعنة ،حيث
عمل علـى جمع رسـوم أكثـر من
مئــة فنــان كــاريكــاتيــر عــربي
وأجـنـبـي ،ال يجـمع بـيـنهـم إال
موضوع احلرب على أطفال غزة.
وأقام املعـرض يف متحف مـحمود
درويـش مبــدينـة رام اهلل الـشهـر
املاضي.
كمـا حرص سبـاعنة علـى إيصال
الصـوت واأللم الفلـسطـيني إلـى
العـالم بالتـنسيق مع مجمـوعة من
الشباب اهتمت بـإقامة املعرض يف
دول أخـرى ،حـيث أقـام حـسني
خليلـي املتحـدث بـاسم اجلـمعيـة
الثقـافية الفلسـطينية يف مديـنة ماملو
معرضا يف السويد.
كمــا عمل طـارق ربـايعـة علـى
التنـسيق إلقامـة املعرض يف مـدينة
مدريـد األسبانيـة ،وكانت مـدينة
عمّـان جارة فلـسطني احملتلـة على
موعـد مع املـعرض الـذي أقيم يف
املقهى الثقـايف "فن وشاي" ،حيث
نسق إلقـامته بـالنـيابـة عن رابـطة
رســامي الكـاريكـاتيـر األردنـيني
الفنان محمود هنداوي على مدى
ثالثة أيام.
معـرض "نرسم لغـزة" يحمل روح
الشاعر محمود درويش ،ويحمل
عبـق متـحفه الــذي شهــد والدة
الفكرة وافتتاحهـا ،ومن هنا القى
إقباال كبـيرا خصوصـا أن القائمني

علـى تنظيم نفس املعرض يف دول
أخـرى أبقـوا علـى نفـس االسم،
وذات "البـوستر" الـذي هو لـوحة
للـفنــان األردنـي أمجــد رسـمي
حيث صوّر أناسا يشيعون قلوبهم
ضمن نعش.
علــى هــامـش املعـــرض التـقت
جـريدة "الـعرب اللنـدنية" بـالفنان

هنـداوي الـذي نـاب عـن رئيـس
رابـطـة رسـامـي الكــاريكــاتيـر
األردنيني عمـاد حجاج يف تـنظيم
معــرض عمــان ،وشكـر بـدايـة
الفنـان محمد سباعـنة على جهده
يف جمع الـكاريكـاتيرات وتـنظيم
معرض عاملي لغزة.
وأوضح بـأن معرض "نرسم لغزة"

املعــــرض متــت خالل احلــــرب
األخـيــرة علــى غــزة أم هـنــاك
رسـومـات كـانت خالل حـروب
سابقـة ،قال" :تـوجد رسـومات
قدميـة ،فأنـا شخصـيا لـديّ رسم
قــدمي مـن حــرب  ،2008وألن
الــتــــــاريـخ يعــيـــــــد نفـــــسه
فـالكـاريكـاتيـرات تعيـد نفـسهـا
أيضـا ،إالّ أن الـرسـوم اجلـديـدة
متيـزت بــالتــركيـز علـى عـنصـر
الـطفل ،لكونه العـنصر األضعف
ونـال القسط األكبـر من مأسـاوية
احلرب".
وتعتبـر ليندا خوري مـديرة املقهى
الثقـايف "فن وشاي" وعلـى الرغم
من أهمية النـشاطات السابقة التي
استـضافها املـكان على مـدى سنة
ونصف السنة ،أن معرض "نرسم
لغزة" تتـويج لهذا احللـم على حدّ
تعبيرها.
وتضـيف حول فكرة تـأسيس هذا
املكـان وهويته" :كان تأسيس هذا
املقهـى الثقـايف حلمي علـى مدى
سنـوات طــويلـة يف هــذا البـيت
القـدمي ،والذي يتربع وسط مدينة
عمّــان وبـني املبــاني الــسكـنيــة
واألســواق التجـاريـة ،وعـملت
على استقـطاب إنتـاجات النخب
الفـنية واألدبيـة يف هذا املكـان غير
النخبوي ،بهدف خلق عالقة بني
رواد املقهــى واحلــراك الـثقــايف،
حتـديدا يف زمن أصبـح الكسل فيه
ثقافـة ،ولم يعد اجلمهـور العربي
عموما يـكلف نفسه عناء الذهاب
حلضور النشاطات الثقافية والفنية
يف أماكـن إقامتها التقليدية ،وكان
هـمي أن أعـمل علــى تــأسيـس
ملـتقى ثقـايف يجمع املهـتمني بكل
مجاالت احلياة".

الـبحريـن ،السعـودية ،الـسودان
واملغــرب ولفنــانني أجـانـب من
فــرنسـا ،كـولــومبيـا ،هـولنـدا،
إيطــاليــا ،أستــراليــا ،تنــزانيـا،
بـنغالدش ،الـهنـد ،كـوسـوفـو
سيرالنكا وأندونيسيا.
وحـول إن كــانت جـميع رسـوم

يف عمـان استـقطب مـا يزيـد عن
خمــسني لـوحـة ،إضـافـة إلـى
الـلوحـات املعـروضة يف رام اهلل،
ليـصل عـدد لـوحــات معـرض
عمان إلى مئـة وخمس وخمسني
لوحة لفنانني عرب من فلسطني،
األردن ،مـصر ،قـطر ،اجلـزائر،

معرض “سنغابور آرت فير“ يف دورته االفتتاحية يستقبل إبداعات لفنانني من أنحاء العالم
سنغافورة -أعلن معرض
"سنغابور آرت فير" اجلديد للفنون
احلديثة واملعاصرة ،عن الفعاليات
والنشاطات التي سيشهدها يف
خضم أيام دورته األولى التي متتد
من  27إلى  30نوفمبر من العام
احلالي ،يف مركز "سونتيك
سنغافورة للمؤمترات
واملعارض" ،حيث يستضيف ما
يقارب الـ 70صالة عرض من
أنحاء العالم كافة ،بينها 20
معرضا منفردا لفنانني تعرض
أعمالهم للمرة األولى على
الساحة الدولية .وبذلك يعكس
تنوع التوجهات املمثلة يف هذه
الدورة األولى الغليان الذي
يجتاح عالم الفن.
توجهات "سنغابور آرت فير"
تتمثل يف أنه معرض مفتوح على
مختلف املمارسات الفنية بكافة
أشكالها ،كما يولي مكانة مميزة
ملنطقة جنوب آسيا وجنوب
شرقها ،املمثلة بصاالت عرض
كثيرة ،جذبها هذا املعرض
احلديث ،الذي يندرج يف إطار

ا
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ناميكية اجلديدة لسوق الفن
بسنغافورة.
ويحتل اإلبداع اللبناني الصدارة
يف هذه الدورة االفتتاحية ملعرض
"سنغابور آرت فير" من خالل
اجلناح اللبناني الذي تنسقه جانني
معماري .كما أكدت صاالت
عرض كثيرة مشاركة يف معرض
"بيروت آرت فير" على دعمها
لهذه املغامرة اجلديدة من نوعها
يف القارة اآلسيوية.

ل

د

ي

العربي
االمريكي
اليوم
مجلة التميز
والثقافة
واملعرفة األولى
يف مجتمع عرب
أمريكا
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ويسترن أردني يستلهم “لورنس العرب“ يف مهرجان فنيسيا

البنـدقيــة  -ضمن قـسم "آفـاق" يف
مهرجـان فنيسيـا الـ 71عرض فيلم
"ذيب" للـمخرج األردني نـاجي أبو
نـوار الــذي أنتج بـدعم مـالـي من
صنـدوق سنـد مهـرجـان أبــوظبي
الـسيـنمــائي ،ولـكنـه فيلـم أردني
متـاما .موفد "العـرب" إلى املهرجان
النـاقد أميـر العمـري شاهـد الفيلم
الفائز ،وقدم القراءة التالية.

اجلانب الـسياسي ،بل تبـقى الثورة
وتــداعـيــاتهــا علــى هــامــشه،
فمـوضــوعه يــرتكـز حــول تلك
املغـامــرة املثيــرة يف الصحــراء التي
يكتـشف فيهـا طفال بـدويا يـدعى
"ذيب" ،وكيفيـة التعامل مع طـبيعة
الصحراء ،كمـا يكتشف الكثير من
األشيـاء األخـرى ،حـول الصـراع
واجلشع وحب البقاء.

وتـدور أحداث الفيلـم يف الصحراء
األردنيـة ،وسط البدو ،والبدو هم
أبطـاله احلقـيقيـون ،وحيـاة البـدو
وتقــاليـدهـم هي أصل مـوضـوع
الفيلم الـذي يستلهم "مغـامرته" بال
شك ،من مغامـرة "لورنس العرب"
الشهيـرة ،كما شـاهدهـا العالم يف
فيـلم ديـفيــد لـني منـــذ أكثـــر من
خمـسني عـاما وال يـزال يحـن إلى
مشـاهدتهـا ،بل إن يف الفيلـم أيضا
ضــابـطــا بــريـطــانيــا يــأتي إلــى
الصحراء ،ويصحبه البدو إليصاله
إلى هـدفه غـير احملـدد متامـا ولكن
ميكن استنتاجه.

ويبـدو الفيلم مـتأثـرا كثـيرا بـأفالم
اخملرج اإليـطالـي الراحل سـيرجـيو
ليـــوني ،يف طــابعه الـتجــريــدي
وشخصياته التي صحيح أنها تنتمي
إلى املنـطقة ،ومعظمهـا من البدو،
وتتمسـك بتقاليد البدو التي تفرض
مـثال ضـــرورة استـقبــال الـضـيف
ومـساعدته ،وضـرورة منح األمان
ملن يلجأ إليك طواعية.

فـاز فيلم "ذيب" -ومعناهـا باللهجة
الـدارجــة ذئب -بجـائـزة أحـسن
إخـراج يف مـسـابقـة قـسم "آفـاق"
ملهرجـان فنيسيا ،وهو فوز مستحق
للفـيلم ،بل ويعـدّ أيضـا أول فـوز
لفيلـم عربي مـنذ سنـوات بعيدة يف
هذا املهرجان الدولي املرموق.
تـــدور أحـــداث الفـيلـم يف عـــام
 ،1916أي إبان ما يعـرف تاريخيا
بـ"الـثورة الـعربـية" ضـد العثمـانيني
الـتي دعمـها الـبريـطانـيون ،حـتى
يتخلصـوا من سيطـرة األتراك على
الـبالد العــربيــة ،ليـحل االنتـداب
الـبريطاني بـالتقاسم مع فرنـسا كما
هو معروف.
لكن فيلم "ذيب" ال يـتعمق كثيرا يف
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إالّ أن فكرة "النجـاة" الفردية تسيطر
أيـضا عـلى مـعظم الـشخصـيات،
وخصـوصــا الطـفل "ذيب" الـذي
يجـد نفسه فجأة وحيـدا يف مواجهة
اخملاطر وسط الصحراء املكشوفة.
طريق إلى زوال
نحن نــرى مجمـوعـة مـن الثـوار
العـرب يظهرون يف أحـد املشـاهد،
يـعرضـون علـى أبطـالنـا من الـبدو
املـساعـدة ،كمـا يعرضـون عليهم
االنـضمـام إليهـم ،لكن بـدو هـذا
الفيـلم هم البـدو الرحل الـذين لم
يكونوا يجيدون يف تلك الفترة ومن
قبلها ،سوى مهنة واحدة هي قيادة
قــوافل احلجـاج إلــى مكــة ،كمـا
سيـأتي عـلى لـسان قـاطع الطـريق
الـذي أصبح -كمـا يقول -قـاطعا
لـلطــريق بعــد أن أصبـحت مهـنته
القـدميـة مهـددة بـالـزوال ،بـسبب

إنشاء خط الـسكك احلديدية (سكة
حديـد احلجاز) الـذي أصبح العدو
األســاسي لـديه ولـدى رفــاقه من
البـدو الـرحل ،وهـو يـطلق عـليه
"احلمار احلـديد" ،فقد تكفل القطار
بنقل احلجـاج إلـى احلجـاز بعـد أن
كانوا يذهبون على ظهور اإلبل.
يف الـبداية يهبط ضابط بريطاني ليال
صحبـة "دليل" عـربي إلـى مـوطن
إقامـة القبيلة التي ينتمي إليها البطل
الصغير "ذيب" (جاسر عيد) ،الذي
تويف والده مـؤخرا ،وأصبح يعيش
يف كـنف شقـيقـه األكبــر "حــسني"
(حسني سالمة).
وكعادة البـدو يستضيفـون الرجلني
ويقدمـون لهما الطعـام والشراب،
ثـم يـكلفــون "حــسـني" مبـــرافقــة
البريطاني إلـى مقصده الغامض..
لـكن ذيب مدفـوعا بـرغبته يف حب
االستـطالع ،يكــشف عن وجـود
جهــاز للـتفـجيــر من الــواضح أن
الضــابط األنـكليـزي جــاء به من
القاهـرة .وهو اآلن رمبـا يرغب يف
نقله إلـى من سيستخـدمه يف تفجير
خط سـكة حـديد احلجـاز وتفجـير
القطـارات التركية الـتي كانت تنقل
العتاد احلـربي ،وقد يكـون مقصده
بــالتــالي هـو ضـابـط اخملـابـرات
الـبريطـانية "لـورنس" نفـسه .وهذه
النقطـة حتديـدا كان مـن املمكن أن
تضـيف الكـثيـر إلـى الفـيلم ،لـو
تابعها السيناريو،
بحـيث يجعلهـا تتقـاطع مع املـسار
األساسي لـلفيلم ،لكن مـا يحدث
هـو أن اخملرج ناجـي أبونوار وزميله
يف كتابـة السينـاريو بـاسل غندور،
فضال التركـيز بشكل أسـاسي على
منـو وعي "ذيـب" ،وجتسيـد شعوره

بـالوحـدة والوحـشة ،وهـو يواجه
موقفـا عسيـرا وحده يف الـصحراء
بعد أن يقتل األنكليزي ،ثم شقيقه
علـى أيـدي عـصـابــة من قـطـاع
الطرق.
ويتسلح هـو باملسـدس الذي سقط
مـن الضـابـط األنكليـزي محـتميـا
بالظالم ،إلـى أن يجد نفـسه وجها
لــوجه مع قــاطع الـطــريق الــذي
أصيب يف سـاقه برصـاصة أطلـقها
شقيق ذيب قبل أن ميوت.
يتعلـم الطفل كيف يـنتزع رصـاصة
من اجلـســد البـشـري دون أدوات
طبية ،بل باسـتخدام سكني محماة
بـالنـار ،واستخـدام النـار يف تهيـئة
اخلبز اجلاف ،وهو ال يولي ثقته قط
بـالـرجل الـذي يـصبح مالزمـا له،
رغم حاجته إليه ولو إلى حني.
فهـذا الـرجل هــو من قـتل شقـيقه
غـدرا ،وإن كــان يبــرر ذلك بـأن
"حــسني" رفـض االستـسـالم رغم
الفـرصـة الـتي أتـيحت له .يـواجه
ذيب تـساقط الـعالم القـدمي ،عالم
البــدو الــرحل ،ونهــايــة قـطــاع
الـطـــرق ،بل ونهــايــة الــوجــود
العثمـاني يف بالد العـرب ،ودخول
املـنطقة حقبة جديـدة ستولد بعد أن
ينتهي الصراع الدائر.
مغامرة الفيلم
الفيلم يسـرد مغامرة ذيب بكثير من
الـصدق ،سـواء يف التفـاصيل أم يف
اختيـار مـواقع الـتصـويـر -مـنطقـة
وادي رم ،حـيث صــورت بعـض
مـشاهـد فيلـم "لورنـس العرب"،-
التي تكثر فيها اجلبال املظلمة اخمليفة
ليال ،وتنتقل املغامرة من مكان إلى
آخــر ،حيـث تنـشــأ املعــارك بني
الرجال.

كل يـبحـث عـن الـنجـــاة ،علــى
طـــريقـــة رعـــاة الـبقـــر يف أفالم
"الـويستـرن" التي تـدور يف صحراء
نيفــادا األميــركيـة .ولكـن بيـنمـا
تكـــون الــنجـــاة مـن املـــوت يف
"الـويـستـرن" األميـركي مـرتـبطـة
بالرغبـة يف الفوز بالذهب ولو على
جثث اجلميـــع ،فالنجاة هنا هدف
يف حد ذاته.
وعلـــى حني كــان "الــويــستــرن"
األميـركي يـؤرخ لبـدايـة كيـانـات
جديدة ،أي واليات أمـيركية تقوم
علـى فكــرة االستـيطـان واإلبـادة
واستخـراج الثـروات ،يقـوم فيلم
"ذيـب" على تـصويـر بعض مالمح
نهـاية منـط قدمي مـن أمناط احلـياة يف
الـصحــراء ،حيــاة البـدو الـرحل
الـذيـن سيـأتـي وقت فـيمـا بعـد،
يـحظـر عـليهـم فيهــا التـرحـال،
ويصبح مطلـوبا منهم االستقرار يف
مواقع مخصصة لهم.
مغامـرة ناجـي أبونـوار يف تصـوير
الفيلم ،ال شك أنهـا أثمرت فـيلما
بـديعا يف تفاصـيله البصريـة ،يتميز
بتـلقائيـة األداء (جميع املـمثلني من
الـبدو احلقـيقيني ،بـاستثنـاء املمثل
الـــذي قـــام بـــدور الــضـــابــط
البــريطـانـي) ،ومبنـاظـره املـثيـرة
وموسيقاه التي تـستلهم من البيئة،
والنجاح الكبير يف حتريك مجموعة
املمثلني غير احملترفني.
ويجـيد اخملـرج التعـامل مع اختـيار
مــواقع التـصـويــر ،والتحـكم يف
اإلضاءة مبـساعـدة مديـر التصـوير
النمـساوي وولفجـاجن ثالـر ،الذي
سبق أن عمل مع اخملرج النمساوي
أولـريش سيـدل يف ثالثيته الـشهيرة
"الفردوس".
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“عمالقة اجلبال“ لإليطالي لويجي بيراندلو..

هل ميكن أن يجتمع الشعر بالواقع؟!

بـــاريـــس -محـمـــد سـيف  -إن
مسـرحية ؟عمـالقة اجلبـال؟ ملؤلفها
االيطـالي لويجـي بيرانـدلو ،مبثـابة
انتصـار للخيال ،وانتصـار للشعر،
مثـلمــا هـي ،يف نفـس الـــوقت،
تـراجيدية الشعـر ،يف وسط وحشية
هذا العالم احلديث.
تتحـدث املـسـرحيـة ،عن شـاعـر
ايــطــــالــي عجــــوز ،يــــدعــــى
؟كـوتــرون؟ ،يقــرر االنعــزال مع
عصـابة من املتسـولني تنضوي حتت
اسم عـائلـة ؟السكـاكــونتي؟ ،يف
فـيال خربة مهجورة ،حيث يقرر أن
يبني ؟مملكته؟ ،يف هذا املكان الذي
سـيـصـنعه مـن أحالم وتعــاويــذ
سحـريـة ،ويـصعب علـى العـالم
اختـراقها ،وميـكن أن يطلق العـنان
فيه خلياله ويـنشر تعاويـذه السحرية
الشعـرية مثلما يريد …وذلك ألن
الـشعر ،وفقـا له ،قد فـشل يف هذا
العالم ،ولم يعد له مكان.
عنـد دخولـنا صـالة املـسرح وبـبدء
العرض ،صرنـا نتساءل :أين نحن
على وجـه التحديـد؟! هل نحن يف
محطة ضخمة مهجورة ،أم يف قفار
غامضة ،على الرغم مما يبدو عليها
مـن ترتيب؟! .وفقـا للنص ،أن ما
نشاهده يدور يف مدخل فيال كبيرة،
ضــالــة يف عـمق واد بـعيــد .لقــد
شـاهدنـا هنا ،ويف هـذا املكان ،أن
للـدمـى روحــا ،وللبـشـر مـظهـر
الدمى .وإن السـكاكونتـي ،عائلة
محتـالـة علـى الـرغـم من العـابهـا
الـصبيانية التي يقودها ؟كوترون؟،
زعيمهم يف الشعوذة ،الذي يفرض
قواعـد احليـاة يف ؟مملكتـة؟ ،متـبعا
أطروحـة تقول :من أجل أن تعيش
يف هـذه املـملكــة ،عليـك ان تفعل
مثـلمــا يفـعل األطفـــال عنــدمــا
يختـرعـون قصـصهم ،ويقـومـون
بتصـديقها ،لـدرجة انهم يـأخذون
لعـبهـم ،علــــى محـمل اجلـــد.

وفجــأة ،وعن طـريـق الصـدفـة،
تصل فـرقة مسرحية جوالة إلى هذا
املكـان ،فـرقـة تبحث عـن مسـرح
ميكـن ان تقدم فيه عـرضا مسـرحيا
كتبه شاعر شاب قد انتحر ،وهنا،
ويف مـثل هــذا اجلـــو الغــامـض،
تختـلط األمــور ،بحيـث لم نعـد
نعـرف من هـو املمـثل ،يف الواقع،
ولم نعـد منيـز بـينه وبـني شخصه،
ولـم نعـــد نعــرف مبـن نــؤمـن أو
نعتقـد ،وكيف ميكن ان منيزهم من
بني لعـبهم املـسـرحـي وحيــاتهم
الواقعية املعاشة؟!
وهنـاك يف أعــالي اجلبـال ،مـثلمـا
يشيـر العرض ،يعـيش العمـالقة،
الذين قـطعوا على انـفسهم عهدا،
أن يـسـتخــدمــوا قــوتهـم فقـط يف
األعـمـــال الــضخـمـــة ،مـثل:
احلفريـات ،واالساسات ،وحتويل
مجـرى األنهـار ،وشق الطـرقـات
بني اجلبال وهكذا يقترح املتسولون
واملـمـثلـــون أن يلعـبـــوا لهــؤالء
وحـدهم .والـسـؤال الــذي ميكن
طرحه ،هل ميكن أن يجتمع الشعر
بـالـواقـع ،يف مثل هــذه املعـادلـة
اخلـيالـية والـواقعيـة يف آن واحد؟!
ثم من هم هـؤالء العمـالقة الـذين
حتمل املسرحية اسمهم؟! ال نعرف
ســوى انهـم يجـسـدون اخلـطـر،
ويعيشون بعيدين عن متناول اليد،
ويبنون عـوالم مفرطـة ،ومخيفة،
حيث ال يـوجد فيها مكان للمسرح
وال لعــروضه .ويتـسـاءل مخـرج
الـعمل لوران الفـارج ،قائال :هل
هـناك كـابوس بـالنـسبـة للمـمثلني
أسـوأ من كـابوس عـدم االجتـماع
بجـمهــوره؟! هــذه هـي الفكــرة
القـويـة والـرئيـسيـة للـمسـرحيـة،
وعنف آنـيتهـا .إنهـا تنـذر بعـالم
يكـرس نفـسـه كليـا لالقـتصـاد،
والعلوم ،والتكنولوجيا.
عـالم يصبح فيه الفن غير مجدي.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وهذا مـا يهدد عاملنـا اليوم ،أو رمبا
غــدا .وهنــا ميكن طـرح الـسـؤال
التـالـي :هل أن االنسـان قـد خلق
حقـا للفـن؟! لم يقتـصر بـيرانـدلو
على الـتنديـد يف النظـام الفاشي يف
بلــده ،لــدرجــة انـه أصبـح غيــر
مـرغوب فـيه ،لعمق كـتابـاته التي
كـانت حتفـر بالعـمق بشكل كـبير.
إن نص ؟عمـالقة اجلبـال؟ مكتوب
بـدرجـة عـاليـة من الـدقـة ،فهـو
يحتـوي علـى جمـل ومالحظـات
محـــاطـــة بـــأقـــواس أكـثـــر مـن
احلوارات.
يف هـذا العمل الـذي يعتـبر األخـير
بـالنـسبـة لبيـرانـدلـو ،والـذي تقع
احداثه بـالقرب مـن مسقط رأسه،
يعود بيـراندلو من خالل التسامي،
وبحـنــان غـيــر مـتـنــاهـي ،إلــى
املـوضـوعـات االسـاسيـة ألعمـاله
الروائية والدراماتورجية ،من اجل
معـرفـة احلـدود الغيـر مـؤكـدة بني
احلقـيقي واملـتخيـل ،ومن العالقـة
املعقـدة التي يـعقدهـا الفنـانون مع
العالم الذي يعيشون فيه ويوجهون
له اعمــالهم .بـال شك ،أن حيـاة
بـيراندلـو ليسـت بقصة مـغامرات،
ال سيمـا ان أكبر مصادرها األصلية
وفـوائـدهــا ،متــأتيـة مـن أعمـاله
مباشـرة وحداثـتها .وقـد ارتبطت
شهـرته بـالثـورة الـتي احـدثهـا يف
االشكال املسرحية ،فهو يعتبر سيد
؟املسـرح داخـل املسـرح؟ ،الـذي
يـروي فـيه بحنـان مفجع ،عـظمـة
وبـؤس يومـيات العمل املـسرحي،
ويعـزز فيه اخليـارات التي يقـوم بها
املسرح ومغامـريه ،كل مساء ،من
خالل عــرض انفـسـهم ،جـسـدا
وروحـا ،الـى الـرغبـة والـرفض،
وإلـى االسـتهجـان أو مــداعبـات
اجلـمهــور .ومع ذلك فـإن جـزءا
كبـيرا من اعماله -مـئتان وعشرون
روايـة وقصـة قصيـرة -استـلهمت

واخــذت مـصــادرهــا ،وبــشكل
قـوي ،من حياته اخلـاصة -زوجته
اصيـبت بــاجلنـون -ومـن اعمـاق
؟صقليته؟ ،اخملضبة يف غموضه.
وميـكـــن أن نـقـــــــول أن زواجـه
الفـاشل ،والعـادات الـتقليـديـة،
كـانت شـديـدة ،وإن ال معقـوليـة
احليـاة الـصقليـة ،قـد بـصمـوا فنه
بشكل ابدي.
إن مسرحية ؟عمالقة اجلبال؟ ،تثير
الكثير من الـتساؤالت حول وجود
الـشعر يف العـالم املعاصـر ،وحول
العالقــات املعقـــدة بني الـفنـــانني
والعـالـم ،وبني الــواقع واخليـال.
وقـد كـتب بيـرانـدلـو رسـالـة إلـى
بـنيـامني كـرمييـو متـرجـم كتـابه،
؟صقليـة القـدميـة؟ ،يقـول فيهـا:
أنكم تـرغبون ببـعض الفقرات عن
سيــرتي الــذاتيــة ،واننـي اشعــر
بـاحلرج حقـا من عـدم توفـير ذلك
لكم ،وذلـك لسبـب بسيـط جدا،
هـو انني يـا صـديقي العـزيـز ،قـد
نــسيـت أن اعيـش ،نـسـيت إلـى
درجـة عـدم القـدرة علـى قـول أي
شـيء ،وخاصـة عن حـياتـي ،رمبا
ألنني لم أعشها ،بقـدر ما كتبتها.
ولكن إذا كـنت تـريـد أن تعـرف،
شيئـا عـني ،استـطيع أن اجـيبك،
ولكن :؟انتـظر قلـيال ،يا عـزيزي
كـرمييو ،حـتى أطرح الـسؤال على
شخـصيـاتي! .رمبـا سـوف يكـون
مبقـــدورهـــا أن متـنحـنـي بعـض
املعلـومـات عن نـفسـي .ولكن ال
أنتظـر منهما الـشيء الكثيـر ،النها
جميعها منطوية على نفسها ،وغير
اجتماعية؟.
أيـن يبــدأ الــواقـع وأين يـنتـهي؟!
أليس الواقع هـو هذا الذي يريد أن
يراه كل شخص فـقط؟! كثيرة هي
االسئلـة الـتي تـطــرحهــا اعمـال
بيـرانـدلـو املـســرحيـة والــروائيـة
والقصصية ،والتي جنـدها تتصارع
هنا يف مسرحية ؟عمالقة اجلبال.
لقـد حــاول الكــاتب املـســرحي
لـويـجي بيـرانـدلــو ،أن يجعل من
هــذا الـنـص ،الــذي كـتـبه بعــد
حـصــوله علــى جــائــزة نــوبل،
واالعتــراف به مـن قبـل اجلمـيع،
احلــــامل الــنهـــائـي لــصــــوته،
وانـشغاالته الفـلسفيـة والشعـرية،
واملعبـر عن طعم اللعب وهـو على
حـافـة هـاويــة من احلــزن دائمـا.
ولكـن احليـاة لـم تتـرك له الــوقت
الكايف ألن ينجز الفصل االخير من
املـسرحيـة بنفسه ،بـسبب املرض،
فـأماله علـى ابنه .ولقـد استـوفت
هذه املسـرحية جمـيع افكار والهام
الكـاتـب يف اعمـالـه املبكـرة ،وإن
كــانـت أقلهــا واقـعيــة وأعـمقهــا
شعرا.
إن القـصــة بــالنــسبــة للـمخــرج
الفرنـسي لوران الفـارج ،تدور يف
مـنظـر مـدنـي ،حضـري ،وعلـى
أرض مـتصـدعـة ،وخـارج املـدن
العمالقـة احملظـورة على الفـنانني،
كمـا هو احلـال اآلن ،عندمـا نطرد
االشخـاص الذين بال مأوى خارج
مـراكز املـدن .ولهـذا جعـل اخملرج
قـصة عـرضه تدور يف مـكان يـشبه
الـى حد كبيـر اماكن االنـابيب التي
تكــون حتـت االرض ألنهــا جتـمع
مـياه مـستعملـة مسـبقا ،أو أمـاكن
جـمع النفـايـات التـي يسـتثمـرهـا
؟كوترون؟ مع متشرديه يف العرض
لـبـنــاء ممـلكـتهـم .أنـــاس علــى
الهـامـش ،مـثلمـا يف فـيلم ؟ تـود
بـراون؟ ؟شخص غريـب املنظر؟،
وممثلون أيـضا ،وشخصيـات تشبه
كـثيرا شخـصيات ؟مـسرحـية ست
شخصـيات تـبحث عن مـؤلف؟،
لبيراندلو.

ولكن اخملرج لـوران الفارج لم يشأ
أن يـضف فـصال بيـرانـدليـا ،وأن
يـتـطـــرق أو يعــمل وفق شــروط
املســرح داخل مسـرح ،ومبـوجب
الصـدمـات بني الـواقع والـوهم،
بقـدر مـا حــاول أن يجـعل ممثـليه
يــأخــذون أدوارهـم وأن يلعـبــوا
بأجسـادهم وأحشـائهم ،من أجل
فهـم الـتحــديــات الـتـي تـــواجه
عـملهم ،يقـول ؟أردت استضـافة
الشعور بالضيق الذي نتعثر فيه كل
يـوم ،والـتضـييق املفـروض علـى
الطموحات الفنية؟.

بال شك أن لـوران الفارج ال يفرح
أو يحتفل بـالـتشـاؤم ،والبـرهـان
يكـمـن يف رغـبـته الــشــديــدة يف
الـذهاب إلى أبعد مـا يكون يف هذه
التحفـة الفنية التي تـدعى ؟عمالقة
اجلبــال؟ ،دون متـــويه أو اخفــاء
للفخاخ املوجودة فيها .فبعد أربعة
عشـر سنـة من االخـراج يف فـرقته
؟الـشمس الـزرقاء؟ ،يفـترض انه
قد اكـتسب النضج الكـايف ملواجهة
الصعوبات واالسطورة.

عروض شبابية متنوعة القضايا

 12عرضا مسرحيا
بحرينيا وخليجيا يف
مهرجان الصواري العاشر

املنامة  -العـربي االمريكي اليوم  -يستعد مسرح الصواري إلقامة مهرجانه
املـسرحي العـاشر يف شهـر أكتوبـر القادم بعنـوان "املسرح يجـمعنا" ،وذلك
مبشـاركة  12عـمال مسـرحيـا ،حيث سيـنطلق املهـرجان مبـشاركـة ثالثة
عــروض مسـرحيــة ملسـرح الصـواري وهي" :الـرجل الـذي حتـوّل إلـى
تـشيخوف" للمخرج الـشاب عيسى الصـنديد ،ومسرحـية "هبوط املالكان"
للمخـرج يـاسـر القـرمـزي ،ومـسـرحيــة "هل تفقهــون" للمخــرج علي
عبدالرضا.
كما تشارك مؤسسة "سوفت آرت" لصاحبها رائد املاجد بعرضني مسرحيني
وهمـا عرض "كوميديا تراجيديا" ،وهو العرض املسرحي الذي اختتمت به
الورشـة املسـرحية كـوميديـا تراجيـديا بـإشراف الفـنان إسحـاق عبداهلل.
ومسرحية "هاملـت" خملرجها محمد شاهني.ويـشارك مسرح الريف بـ"دمى
محطـات وظل" للمخـرج علي مـرهون ،كـما يـشارك مـسرح جلجـامش
بـ"املعـرض" التي تخـرجهـا سـودابه خليفـة ،أيضـا يشـارك مـركـز شبـاب
الشـاخورة مبـسرحيـة "الدنيـا دواره" ،حيث يقـوم الفريق املـشارك بعـملية
اإلخراج اجلماعـي ،عالوة على مسرحية "من الـسبب" إخراج وليد محمد
الـذي تقدمه مـؤسسة اجلـراح لإلنتاج الفـني ،وكلها عـروض بحريـنية من
األلف إلى الياء.
إلى جانب العـروض البحرينية يضم مهرجـان الصواري هذا العام عروضا
مسـرحية خليجيـة وهي :مسرحيـة " ثقب أوزوني" جلمعيـة الدمام الـثقافية
ويخرجها الفنـان ماهر الغامن ،كـذلك يشارك من دولة قـطر الفنان واخملرج
فالح فـايز مبـسرحيـة "املسعـورة" ،وهي من إنتـاج شركـة السـعيد لـإلنتاج
الفني ،وأخيرا مسرحية "أيـن ستهربون" للمخرج محمد اجلراح ،وهي من
إنتاج مشترك بني السعودية واألردن.

مجلة العربي االمريكي اليوم...
الوجه املتميز واحملترف لإلعالم
العربي االمريكي يف شمال امريكا
...نحن نصنع املستقبل لألجيال القادمة !!
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الروائي اليمني علي املقري :من يبحث عن وطن بديل يفقد وطنه األصلي

بيـروت  -يطـرح الكــاتب اليـمني
علـي املقــري يف روايـته األخـيــرة
"بخـور عـدنـي" ،الصـادرة عن دار
"الـســاقي" بـبيــروت ،مــشكالت
وأسئلـة مـؤرقـة تـتعلق بـاإلنـسـان
وبـاألوطان وبـاملصيـر عامـة ،كما
يرصـد الكاتب الـتغير الكبـير الذي
طـرأ علـى العــالم وعلــى منـطقـة
عربيـة محددة هي عدن منذ احلرب
العـامليـة الثـانيـة ()1945-1939
حتــى الــربـع الثــالث مـن القــرن
العشرين.
ســـؤال مهـمّ يـطـــرحه املقــري يف
روايته"بخور عدني" ،عن األوطان
واألوطـان البـديلـة لـيتـوصل إلـى
نتيجـة تكاد تقـول إن السـاعي إلى

وطـن بـــديل أو
إلـى بـديـل عن
وطـن سـيــصل
إلـــى نـتـيجـــة
مفجعــة هي أنه
سيفقـد الـوطن
األصلــي ولــن
يبقـى له البـديل
الــذي يفــاجـئه
بـأن يهــرب منه
بـزئبقيـة غـريبـة
ومبـا يـشبه ثـورة
هي أقـرب إلـى
حــريق يـلتـهب
بسـرعة لـينطفئ
بـعد ذلك تـاركا
وراءه ركـــامـــا
وذكـريـات مـرة
تـوهـم اإلنسـان
يف يــوم مـضــى
أنـهـــــــا وطــن
األحـــــــالم أو
بـديل مـن وطن الـواقع .ولـعلنـا
نـستـطيع القـول هنـا إنه حـيث ال
وطن واقـعي ال وطـن لألحالم أو
أن األمـــــر صعـب إلـــــى حـــــدّ
االستحالة.
خيبة أشد من املوت
ميكن القــول انطالقـا من أحـداث
الرواية املنـسوجة بجمـال وتشويق
إنك إذا اسـتبــدلت بـشخـصيـتك
شخـصيـة أخـرى فـسـتكتـشف يف
نهايـة األمر أنك لست هـذا اجلديد
ولم تعد ذلك الـسابق ،إنهـا خليبة
قد تكون أشدّ من املوت.

علي املقـري يكـتب هنـا بأسـلوب
يثير شهيـة القارئ إلى املزيد وينقل
هـذا القــارئ من حـال إلـى حـال
ويـرسم أمامه شخـصيات مـختلفة
متعددة.
املكـان إذن هـو عــدن ،يصـورهـا
الكـاتـب بصـورة مـركبـة هـي من
ناحـية "األسـاس" عالـم ذو تقالـيد
وأعــراف ومن نــاحيـة أخـرى أي
النـاحيـة املنـظورة والـيومـية عـالم
"كـوزمـوبـولـيتــاني" تـذوب فـيه
اجلنسيـات والعشـائر والـطوائف.
إنه وطـن اجلمـيع لـفتــرة طــويلــة
خادعة نكتـشف بعدها أنه لم يكن
ألحـد منهم .تـبدأ الـرواية بـنزول
رجـل فرنـسي مـن سفينـة يف ميـناء
عـــدن .إنه رجل أعـطـــى اسـمه
وشخصيته لشخص آخر وأخذ منه
شخصيته.
ميشيل يـشكو من عـرج مينع قبوله
لالشتـراك يف احلرب وهو متحمس
لالشتـراك فيهـا وفرانـسوا الـسليم
اجلـسم الـذي يريـد االبتعـاد عنـها
والهرب منها .تبـادال الشخصيتني
فـاستـعمل ميـشيل حـذاء يسـاعـد
علــى إخفــاء عــرجه واسـتعـمل
فرانسوا حذاء يجعله يعرج .وكما
حدث لشوان تزو الصيني الذي لم
يعـد يعرف إن كـان هو شـوان تزو
الـصينـي يحلم بـأنه فـراشـة أم أنه
فــراشــة حتلـم أنهــا شــوان تــزو
الصـينـي .لم يعـد الـواصل إلـى
عدن يـعرف من هـو .أهو مـيشيل
أم فرانسوا مع أنه يعـرج أو يتظاهر
بالعرج.
وعنـدمــا سئل عـن اسمه قـال إنه
يدعـى "أي شيء" .وألننـا عنـدما

نتغيـر يتغـير العـالم معـنا فـإن هذا
الغــريب كـتب رسـالـة إلـى الـتي
يحـبها يف فـرنسـا .لكنه تغـير اآلن
فبأي اسم ستعرفه.
يقول لهـا" :ال أستطيع أن أوجه ما
أكتـبه إلــى أحـــد ممن أعــرفـهم.
فالشخص الذي تعرفينه لم أعد أنا
هو وأنت لـست أنت أو لم تعودي
كـذلـك أو إنني ال أقــدر أن أبقيك
كما كـنت عليه باسـمك وعنوانك
ومـا ميكن أن يدل عـبرك إليّ .فإذا
صـرت غيـر الذي كـنته فقـد صار
كل الذين ارتبطوا بي غيرهم".
التغيير يف عدن
يذكر هـذا بفيلم سينمـائي أميركي
عـن رجل متنـى لــو أنه لم يـوجـد
فحقـق اهلل أمنيـته وأزال شخصـيته
املــاضيـة ثـم أرسله بــرفقـة أحـد
املالئكة إلـى العالم الـذي كان فيه
ليجــد أن كل شيء مخـتلف .من
كـانـت زوجته ال تعـرفه اآلن وقـد
أصـبحـت زوجـــة شخـص آخــر
وأوالده ال يعـرفــونه ومن كـانـوا
أصدقـاءه ال يعرفونه كـما ال يعرفه
صـاحب املتجـر اجملاور الـذي كان
صـديقا له .غـياب فرد واحـد يغير
العالم إلى حدّ ما.
حل الفرنسي يف عدن .تولت أمره
فتــاة هي "مـامــا" التـي أصبـحت
بــالنــسبـة إلـيه راعيـة وصــديقـة
ومحبـوبة .عرفته بـاجملتمع الصغير
ومن بني أفراده أجانب غربيون من
إيطـاليـني وبريـطانـيني وفيه مينـيون
ويهـود وصـومـاليـون وغيـرهم.
وبني هـؤالء شمعة املغنيـة اليهودية

الـــشهـيـــرة وشـمعـــون
اليهـودي العدنـي صاحب
الدكان الـشهير وآخرون.
ومـن هــؤالء مــوسـيقـي
ومغن مـتعاطف مع األملان
لقب بــاسم "هــاي هتلـر"
واملــرجح أن املقصـود هـو
الـتحيـة النـازيـة لهتلـر أي
"هايل هتلر".
كانوا جميعا يعيشون حياة
سعيـدة ويصفـون أنفسهم
بـأنهم عدنيـون وقد تخلوا
عـن جنـسيــاتهم القـدميـة
واختاروا عدن وطنا بديال
عـن أوطــــانهـم .كــــان
جمـيعـهم مـتعــايــشني يف
وئـام ،وال يـريـدون حيـاة
غير هذه.
بعـد سنـوات أخـذ العـالم
بالتغيـر ووصل التغيير إلى
عــدن .احلــرب علــى االحـتالل
البــريـطــاني .الـصــراع العــربي
اإلسـرائـيلي وانقـســام البالد إلـى
أحزاب سياسـية متعاركـة يف ما هو
أقـرب إلى حـرب .هوجم الغـرباء
وجرى ترحيل اليهود العدنيني إلى
إســـرائيـل كمــا يقــول الكـــاتب
وتعرض بعضهم وبعض األجانب
للقـتل أو االضـطهــاد ومـصــادرة
األمالك .الفـرنـسي الـذي صـار
يـتقن العـربيـة انتهـى حلمه مبـوت
صـديقته مـاما يف حـريق اشتعل يف
مكـان وجـودهـا .طـار الــوطن
احللم.
يختم الكـاتب روايته بـالقول" :ال
أعرف هل أبقى أم أمضي .فما لي
أذهب دون عــدن ومــا لـي أبقــى
بدون مامـا .سأتبع قولها إن "عدن

ليـسـت سجنـا له جـدران وبـاب
واحـد .عـدن بحـر ..بـوابـة من
البحر إلـى البحر ال ميكن ألحد أن
يغلقها".لكننـي لم أعد أعرف من
أكون أنـا فيها ..مـن تكون أنت؟
هـل ستـعتــرف يف األخيـر مبــا لم
تعترف به من قبل؟ من قال لك إن
الوطن كـذبة كبيـرة .هل صدقت
أن الـوطن وهم وعـبرت كـل هذه
املسافة لتبحث عن بديل عنه؟
"أو قل إنك لم تكن هو أو لم تكن
أنـت .أليـس الـالوطن هــو وهم
أيضــا؟ ستـتبـاهـى بـالقـول إنك
عــشـت عـــدن األخـــرى وهـــذا
يكـفي ،وأنـك كنـت يف زمن مــا
عـدنيـا .ستـبقى حتـاول أن تتـذكر
كل مـا يف وسعك أن تذكـره كعزاء
أخير حلياتك وتنام".

هل انتقل كيم فيليبي الى املعسكر السوفييتي بسبب تعاطفه مع العروبة واإلسالم؟
لنـدن ـ ؟القـدس العـربي؟ مَنْ كـان
يـعتقـد أن اجلـاســوس البــريطــاني
املـزدوج يف مـطلع ومنـتصف القـرن
املــاضي كيـم فيلـيبي ذهـب ضحيـة
امــرأة صـهيـــونيــة اسـمهــا فلــورا
سـولومـون كانت صـديقة له خالل
دراسـتهمـا سـويًــا يف ثالثيـــنيـات
القـــــرن العــشــريـن يف جـــامعــة
كيمبردج؟
ومَن كـان سـيصـدق أن هـذه املـرأة
قدمـت وشايـة ،مرَ علـيها الـزمن،
الى اإلسـتخبارات البـريطانـية حول
محاولـة اجلاسـوس الشهـير فـيليبي
استقطـابها الـى املعسكـر الشـيوعي
خالل شبابهما يف اجلامعة انتقاما من
كـيم فـيليـبي ومقـاالتهـاملعـارضـة
للصهيـونيةيف صحيفـة ؟األوبزرفر؟
يف الـسـتيـنيــات ،وانهـــا حمـلت
وشايتهـا هذه وروَجتها لدى فيكتور
روتشـيلد (اللـورد روتشيلـد) الذي
ترأس سابقًا قسم مكافحة اإلرهاب
يف ؟وكالة االسـتخبارات البريـطانية
؟( )M15والـــذي نقلهــا بــدوره
(لصـهيونيته أيضا) الى ديك وايت،
مـديـر اإلسـتخبـارات البــريطـانيـة
آنذاك ،وبـالتـالي ،أعيـد فتح ملف
فيليبي وبدأت مالحقته من جديد يف
مركز عمله يف بيروت (لبنان) وأُعيد
وضعه يف صفـوف املشتـبه فيهم ،مما
دفعه الى السفـر خلسة الـى موسكو
ومتـضية األيـام الباقـية من حـياته يف
املعسكر الشيوعي؟
هذا بعض ما ورد من وقائع تاريخية
هامـة يف كتاب بعنـوان؟جاسوس يف

حضـرة أصـدقـائه ،كـيم فـيليـبي
واخليانـة الكبرى؟ الصادر عن (دار
بلـومزبري) يف لندن ونـيويورك منذ
فـترة قصيـرة يف هذا العـام ملؤلفه بن
مـاكـنتيـر ،الكــاتب املتخـصص يف
هذه املواضيع.
كيـم فيلـيبي ،شـأنه شــأن كثيـرين
مثله مـن طالب جامعة كيمبردج يف
ثالثيـنيـات القـرن املـاضي ،تـأثـر
بالفكـر املاركـسي الشـيوعي ورأى
أن املاركـسيـة توفـر مقـومات بـناء
الدولة العادلـة،حيث تتساوى فيها
فـــــرص جــمــيع الـــطــبقـــــات
اإلجتمـاعيـة .وفلـورا سولـومون
شــاركـته هـــذه األفكــار ،ولـكن
باإلضافة الى ذلك دفعتها جذورها
اليهودية الـى اإلميان بضرورة إنشاء
دولـة يهوديـة يف إسرائيل .وعـندما
قـــــرأت مقــــاالتـه يف صحــيفــــة
؟األوبزرفر؟ التـي كان يراسلها من
بيـروت يف أواخــر اخلمــسيـنيـات
ومطلع الـستـينيـات انـزعـجت من
تعـاطف كـيم فـيليـبي مع القـضيـة
الفلـسطـينيـة والقضـايـا العـربيـة،
وخصوصـا أن والدهالذي عمل يف
السعـوديــة يف تلك الفتــرة ،اعتنق
اإلسالم وسمًى نفسه عبدهلل فيليبي
(بدال من ايتش سـان جون فيليبي)
وصـار مسـتشـارًا ملـؤسس الـدولـة
الـسعـوديــة امللك عبـد العـزيـز بن
سعود.
واعتبـرت فلورا سـولومـون ،التي
كانت صديقة لزوجـة فيليبي الثانية
(اليهـوديـة أيضـا) ان فيلـيبي كـان
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يروج يف مقاالته للدعاية السوفييتية
التي كانـت بدورها تنتقـد سياسات
اســرائيل وتـضعف هـذه الـدولـة
الناشئة.
ويقول الـكاتب مـاكنتيـر ان موقف
سولومون هذا لم يكن موضوعيا،
إذ ان كيم فيليبي كان مؤيدًا للعرب
ولكنه كـان ذكيًـا الى درجـة حتول
دون ظهوره كعميل سوفييتي.
ولـكن ســولــومــون اسـتخــدمت
محاولـة فيليبي اسـتمالتهـا لدخول
حلقـة ملتزمـة الشيـوعية يف جـامعة
كيـمبـردج عــام  ،1935إلطالق
اإلتهـامات بـاجلاسـوسية ضـده بعد
ثالثـني عــــامــــا مـع أن جهــــاز
االستخبارات الـبريطاني ()M15
كـان قــد أعلن سـابقـا بــراءته من
فضيحة اكتشاف عمالة اجلاسوسني
غاي بيـرغس ودونالـد ماكلني ،يف
اخلمسينيات.
ويؤكـد املؤلف ان فلورا سـولومون
زارت اســرائيل يف أب/اغـسطـس
 ،1962كمـا فعـلت يف منـاسبـات
سابقـة عديـدة للمشـاركة يف مـؤمتر
نظمـته مؤسـسة (حـاييم وايـزمان)
حـيث التقـت بفيكـتور روتـشيـلد،
أحد داعـمي املؤسـسة ،وصـديقها
منذ الثالثينيـات ،وبادرته بالقول:
؟كيف تـوظف جريـدة محتـرمة كـ
(األوبـزرفر) مراسالً ككيم فيليبي؟
أال يعـرف القــائمـون عـليهـا بـأنه
شيوعي؟؟ .ثـم بادرت الى ابالغه
ان فيلـيبي حـاول اسـتقطـابهـا الـى
مجمـوعـة مـؤيـدة للـشيـوعيـة يف

كـيمبـردج يف الثالثـينيـات .وفيـما
بعد قالت سولـومون ان هدفها من
فضح فيليبي كان ؟سياسيًا ،بسبب
كـتابته مقـاالت معاديـة إلسرائيل،
ومتنَت طـرده من (األوبـزرفـر)؟.
ولكـن اللورد روتشيلد لدى عودته
الى لـندن نقل حديثه مع سولومون
الـــى قيــادة ( )M15ممــا أسعــد
اجملموعة التي كانت ما زالت تعتقد
بـأن فيلـيبي جـاسوس سـوفيـيتي،
وعلـى رأسها مـدير االستـخبارات
البريطـانية آنذاك ديك وايت .ومن
هنـاك ،بـدأت عمليـات الـشكـوك
واإلحاطات االستخبارية بفيليبي،
الـتي انــزعج مـنهـا أصـدقـاؤه يف
االسـتخـبــارات الـبــريـطــانـيــة
واألمـريكية وعلـى رأسهم صديقه
نـيكــوالس ايليـوت (بــريطــانيـا)
ومـايلز كـوبالند وجيمـس انغلتون

(أمريكا).
وكانت فلورا سـولومون تخشى ان
تـذهب هي ضحيـة اغتيـال من قبل
اخملابرات السوفييتية بسبب ما فعلته
بفـيلـيبـي ،ولعلهـا كــانت أيـضـا
تخشـى ان تنفـضح دوافعها املـريبة
واملنحازة.
واملـــــؤسف يف هـــــذا اجملـــــال ان
؟مـسرحـية؟ فلـورا سولـومون هي
التـي حطمت فـيليبي وعـالقاته مع
بـريطانيا ،مع ان الـسبب الرئيسي،
(حسب مـصادر مـطلعة جـدًا على
نفسية هذا الرجل) هي التيأدت الى
ذهـــابه وركـــونه الـــى املعــسكــر
الـسـوفـييـتي ،تعـود الـى املعـاملـة
السيئة جدًا التي لقيها والده عبداهلل
فيليبي بعـد وفاته املفاجـئةثم مكث
يف بيـروت عــام  1960علمـا بـأن
الـوالـد كـان قـد طُــرد لفتــرة من
السعودية النه انتقد امللك سعود بن
عـبد الـعزيـز ،وعاش يف بـيروت.
وملا تـويف فجـأة بعـد سهـرة يف أحد
مالهـي بيــروت يف عــام ،1960
رفضت السلـطات البريطـانية قبوله
ودفنه رسميا لكـونه مسيحي إعتنق
اإلسالم مـع أنه عـمـل يف مجـــال
االستخـبارات ملصلحـة بريطـانيا يف
فترة من حياته كما فعل ابنه بعده.
ومتً دفنـه من قـبل أصــدقــاء كـيم
فيلـيبـي يف بيـروت بـحضـور كـيم
نفسه يف مقبـرة الباشـورة يف مراسم
إسالمـيـــة وحتـت اسـم عـبـــداهلل
فيليبي .وهـناك لبنانيون شاركوا يف
هـذه اجلنـازة وأوردوا هذه الـوقائع
آلخـرين أكدوا صحـتها .ويقال أن

كيم فيليبي انزعـج الى درجة كبيرة
من معاملـة بريطـانيا واستخـباراتها
لوالـده املتويف وله ،وان هـذا األمر
شكل أحـد العوامل الـرئيسيـة التي
دفعته الـى اإلنتقـال الـى املعـسكـر
الـســوفيـيتـي ،مع أن قلـبه ظل يف
بــريطـانيـا ،وعلـى الـرغـم من أن
أصدقـاءه يف اخملابـرات البريطـانية،
وبينهـم نيكوالس ايليـوت ،طالبوا
بتكـرميه بعد وفاته وبـإزالة الصفحة
السـوداء عن انتقـاله املفاجـىء الى
املعسكـر السوفـييتي ،حيـث قضى
آخر أيام حياته (رمبا رغما عنه).
يف هذه املناسبـة ،اجلدير بـالذكر أن
األيـام واألشهـر والسـنني األخيـرة
لكيم فيليبي حتت املظلـة السوفييتية
لم تـكن أيــامــا سـعيــدة (حــسب
الكتاب).
هـذا اإلنسـان املركب رمبـا دُفع الى
القيام بعمل لم يرغب يف القيام به،
فقط بـسبب تعاطفه وتعاطف والده
مع العروبة واإلسالم ويف كتاباتهما
ومـواقفهمـا املعـاديـة للـصهيـونيـة
وإلسرائيل.
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كــــــــتــــــــــب
تاريخ الغرب :إنهيار أم حتول؟

إجابات متباينة حول إشكالية حضارية وسياسية

د.حسني مجدوبي

األوروبيـة وعصـر األنـوار
وبــــدايــــة اإلســتعـمــــار
األوروبي للعــالم والثـورة
العلميـة -الصناعـية لينتهي
بـاحملطات الكـبرى يف القرن
العـشـريـن ،وهي احلـرب
الـباردة ومـحاولـة تصـدير
القـيم الكـونيـة من حقـوق
اإلنسـان والـدميقـراطيـة يف
فضـاءات العوملة مع العقود
األولـــى للقــرن الــواحــد
والعـشـــرين ،والـتحــدي
الـكبيـر لظـاهـرة اإلرهـاب
املرتبطة باإلسالم.
وقدم للكتاب/اجمللة املفكر
اللبنـاني جورج قـرم الذي
يعـتبــر مـن أكبـــر دارسي
الغـرب يف العــالم العــربي
وصاحـب الكتـاب املتمـيز
(شـرق وغـرب :الـشـرخ
االسطـوري) ،معـتبـرا أن
“هـــويـــة الغـــرب جـــرى
تــضخـيـمهـــا مـن خالل
تعـسف علـمي علــى ربط
أحــداث وقعـت يف حقـب
متبـاعدة تاريخيـا وجغرافيا
من أجل إنـشاء مـيغا هـوية
يف مـواجهة اآلخر الذي هو
املـسلم والعـربي والهنـدي
والفارسي “.
ويـتطــرق الكتـاب الـى مـا
يـصفه (انـتحــار الغــرب)
بـسـبب احلــرب العــامليــة
األولـى واحلـرب العــامليـة
الثـانيـة التي هـي استمـرار
للحروب املتعددة أو الثنائية
التـي كانت تعيشها أوروبا .حيث
يؤكـد املؤرخ جورج هنـري سوتو
أن “هـذه احلـروب كــانت فـشال
ألوروبا ولـيس الغـرب“ ،وكيف
عـملت الـواليـات املتحـدة علـى
إنقـاذ منـظومـة الغـرب من خالل
تدخلهـا يف احلرب وإقامة (احللف
األطلسي) الذي كان جدد مفهوم
الغرب ولكن هذه املرة يف مواجهة
القـيم الــشيــوعيــة .وال يتــردد
الـكتــاب يف مقــاالته واحلـوارات
الـتي يقـدمهــا عن إبــراز ثنــائيـة
التنـاقض الكبـيرة الـتي يجسـدها
الغـرب تــاريخيـا ،فـالغـرب هـو
مصـدر التطـور واحلداثـة وحقوق
اإلنــســان مـن خالل الـثــورات
الـسيـاسيــة الكبـرى مـثل الثـورة
الفـرنـسيـة والثـورة األمـريكيـة،
ولكـنه يف الوقت ذاته أرسـى نظام
العبوديـة عامليا مـن خالل منظومة
الـرواج الـثالثي وأرسـى طـرائق
استغالل الـشعـوب األخـرى من
خالل إقامة نظام كولونيالي عاملي
حتـت ذريعــة املـســاهمــة يف نقل
احلضـارة الغـربيـة (للعـالـم غيـر
املـتحـضـــر) .ويكـتـب املـفكــر
التـونـسي مـالك شبل حـول هـذا

صدر هـذا الكتاب منـذ شهرين يف
فرنسا عـن جريدة لومـوند ومجلة
)اليف( ،وهــو األول من سلـسلـة
جديـدة تعالج إشكالـيات العالم،
حيـث يحـــاول ،عبــر مقــاالت
وحــوارات وبـيــانــات ووثـــائق
تــاريخيـة ،تقـدمي أجـوبـة علـى
التطورات والتغيـرات التي يعيشها
الغـرب يف الــوقت الــراهن ،ومـا
ينتظـره من حتديـات كبرى يف ظل
صـعود قـوى كبـرى تهـدد هيـمنته
على العالم.
ويختـلف املفكــرون يف تقيـيم مـا
يفـتـــرض أنه انهـيــار تـــدريجـي
لـلحضارة الغربـية ،والتي تعني يف
األسـاس عــدم استمـرار ريـادتهـا
للعـالم كما فعلت منـذ ما يصطلح
عـليه “اإلكتشـافات الـكبرى“ ،بني
مـن يتحــدث عن فقـدان الغـرب
الـريـادة بــشكل ســريع وبـني من
يـؤمن بـإنهيـار الريـادة احلضـارية
علـى املـدى الـبعيــد ،بحـكم أن
تاريخ احلـضارات ميتـد لقرون وال
ميكن احتسابه بعقود.
ويف “تـــاريخ الغــرب :انـهيــار أم
حتـول؟“ ،يحــاول مجمـوعـة من
الباحـثني األكادمييني والـصحافيني
اخلبـراء ،حتت إشـراف جـان بييـر
دونيـس وديـــديي بـــوركيــري،
معاجلـة السـؤال إنطالقـا من عمق
التــاريخ الــى الــوقت الــراهن.
ويؤكـد املشرفون عـلى هذا العمل
الـسيـاسـي -الفكــري أنه يتـميـز
بـتعــاون بـني صحـــافيـني خبــراء
يعــايـشــون األحــداث الــدوليــة
بـكثـافــة ،ومفكـريـن وفالسفـة
يضفون البـعد األكادميي والفكري
علـــى هـــذه األحـــداث .ومـن
األسمـاء املسـاهمـة مثقـفني كبـار
منهم عـرب مثل اللبـنانـي جورج
قـرم ،ومن فــرنسـا جـاك أتـالي،
ومن إيــران الفيلـسـوف داريـوش
شايغـان ،ومن الكـاميـرون أشيل
مـبيـمب ،واألمـريـكي إدمـونـد
فيلبس.
ومن الـتحـديــات التـي واجههـا
مــؤلفــو الـكتــاب ربـط املـــاضي
بـاحلـاضـر واسـتشــراف املسـتقبل
والتعـاطي مع الغرب مبثـابة وحدة
أم وحـــدات ،السـيـمــــا يف ظل
تنــاسل الـدراسـات الـتي تـتعلق
بـانهيـار دول مـعينـة مثل فــرنسـا
وتقدم أخرى مثل املـانيا ومحافظة
الواليـات املتحـدة علـى مكـانتـها
رغم التحديات الكبرى.
الكتـاب ينطلق مـن اإلمبراطـورية
الـرومـانيـة الـتي يعـتبـرهــا بعض
املـؤرخني النواة احلقـيقية لتـأسيس
الغـــرب وينـتقل الــى العـصــور
الوسطى التي هيمنت فيها الكنيسة
واإلكتشافـات اجلغرافيـة والنهضة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

الـتنـاقـض“ :مخـتبــرات الغـرب
تبحـث علميـا ملواجهـة األمراض
ولكن هـذه األدويـة ال تصل الـى
العالم الفقير“ ،مبرزا هيمنة املنفعة
املـاليـة علـى القيـم اإلنسـانيـة يف
الغرب يف مثل هذه احلالة.
ويـبحث الغـرب عـن تنــاقضـات
لهويـته لضمـان استـمراره ،وهـنا
يقدم الكتاب ثنائية الغرب واآلخر
التـي يتجلـى أبــرز مظـاهـرهـا يف
(االسـتـــشـــــراق) أو (الغــــرب
والشـرق) ،حيث يحـضر العـالم
العـــربي واإلسـالمي ويـسـتمــر
حضوره حـاليا عبـر قضايـا سلبية
مثـل اإلرهاب املـنسـوب لإلسالم
الذي يحابي مفكـرين متطرفني يف
الغـــرب .وهـــذا األمـــر يـتـعلق
بــالقيـم ،ولكن أتـالي يـؤكـد أن
“القيم الغربية ليست غربية محضة
بل حـملتهـا ثقـافـات أخـرى من
دميقراطية وحرية فردية وجند ذلك
مع الفيلسـوف ابن سينا الذي كان
غربـيا يف تفكيره قبل ظهور مفهوم
الغرب“.
ويـطرح الكتاب مـستقبل الغرب،
ويـلجأ الى املفكـر الذي يوصف بـ
“رســول إنهيـار الغـرب“ األملــاني

أزفـالد شـبينغـلر صـاحب كـتاب
(انهيـار الغرب) الـصادر يف بـداية
القرن العـشرين ،معتمـدا على ما
يسمى “النظرية الدائرية للحضارة“
وهي صعــود وسقـوط حـضـارة
مهمـا بلغـت من القـوة واألوج.
ويـؤكد جيلبيـر ميرليـو من جامعة
سـوربــون أن الكتـاب يجـد اآلن
إقبـاال ألن اجلـميـع يتحــدث عن
انـهيــار الغــرب وصعــود قــوى
أخرى.
وبعـيدا عـن النظـريات ،يـتحدث
الكتاب عن مخاطر فقدان الغرب
الـريــادة ،انطالقــا من معـطيـات
وأرقام التجـارة الدوليـة واإلنتاج
الـصـنــاعـي ونــوعـيــة وعــدد
االختـراعـات املـسجلـة وإرتفـاع
نـسبـة الـسيـاح والتـأثيـر الـدولي
املتنـامي وصالبة الطبقـة املتوسطة
املتنـاميـة .وتنـتهي املقـاالت الـى
وجـود تهديـد حقيقي صـادر عن
منطقة الـشرق مثل الصني أو دول
مثل روسـيا أو تـكتالت مثل دول
(بـريكس) ،وهـي الصني والهـند
وجنــوب إفــريـقيـــا والبــرازيل
وروسيــا ،لهيـمنـة الغـرب علـى
العـــالم .وتـتحــدث الـتحــالـيل

االستـراتيجيـة عن نظـام اقتـصاد
عاملـي جديـد يوزع مـواقع الـقوة
اجليوستراتيجية.
ورغـم أن الغـــرب يعـــانـي مـن
إيقاعني ،إيقاع الـواليات املتحدة
التي حتافظ على قدراتها الصناعية
والعـسكريـة مقابل تـراجع أوروبا
التي بـدأت تعاني مـن عودة شبح
اإلنقسـامات واإلنفصـال والقوى
املتطـرفة التي تهدد وحدتها ،يرى
بـاحثـون أن الغـرب يـعمل علـى
ضمـان استمرار تفـوقه العسكري
واالقـتـصــادي .وعـن اجلــانـب
العـــسكــــري ،يكـتـب املـفكـــر
االستـراتـيجي جــان سيلفـسـتيـر
مـونغـرونـيي“ :احللف األطلـسي
يريـد استمـرار مراقـبة العـالم”.
ويـؤكد أن األوروبيني يـرغبون يف
حلف أطلــسي يقــوم علـى قـيم
تاريخيـة لإلرث احلضاري الغربي
وعلـى تــوسيع وحتـديـث احللف
بـدخـول أعضـاء جـدد مخـتلفني
كما جرى مع تركيا.
ومن جـانبه ،يؤكد كبيـر غاتينوا،
وهـــو صحـــايف مـتخـصـص يف
االقتـصاد مـن جريـدة )لومـوند(
“أن الغرب ويف صمت تام عمل
علــى التفـاوض حـول الـسـوق
األطلــسيــة طيلــة  25سنــة قبل
الكـشف عنها مؤخـرا لتكون أكبر
سـوق عـامليـة سـتجعل الـواجهـة
األطلـسية تـستمر اقـتصاديـا مهما
يقال عن انتقال العالم الى واجهة
الباسفيك”.
وتبقـى اخلالصـة الـرئيـسيـة هي
استحالة استمرار هيمنة الغرب يف
ريـادة العـالم وحيـدا ،وصعـوبـة
قيام كتلة أخرى بتعويضه مستقبال
بــشـكل تــام ،ألن الـثقــافــات
أصبحـت منـفتحـة ومـتمـازجـة
وليــست مـنغلقــة مـثل القــرون
املاضية التي بلور فيها الغرب قوته
وصعــوده احلضـاري .فـالعــالم
يــشهــد تـكتـالت وطمــوحــات
ستصب ال محـالة يف نظـام عاملي
متـوازن آخذ يف التبلور وسيتطلب
عقودا.
L’Histoire de
l’Occident – Déclin
’ou métamorphose
Horscsérie Le Monde
– La Vie, collection
Histoire
Juin 2014. 188
pages.

From
Pg39
Israel as a “heaven on
earth…beauty, fun, and
technological achievec
”ment.
Its success has been
highly moderated by the
awareness of current
Israeli actions, the vioc
lence of its assault on
Gaza and Lebanon and
the nature of its apartc
heid system of containc
ment/imprisonment of
Palestinians.
The Idea of Israel is a
complex work, and
might be a difficult read
without some other hisc
torical reference conc
’cerning the ‘facts.
Ilan Pappe’s other
main works, The Ethnic
Cleansing of Palestine
(2007) and A History of
Modern Palestine – One
Land, Two Peoples
(2006) provide that hisc
tory. Given the nature of
the topic, a reading of
Israel’s history from the
Israeli perspective
would serve equally as
well, as it will provide
their perspective that
can then be compared
and contrasted to
Pappe’s Post Zionist cric
tique, and the ideas prec
sented in this well
thought out work.
c Jim Miles is a Canac
dian educator and a regc
ular contributor/
columnist of opinion
pieces and book reviews
for The Palestine
Chronicle. Miles’ work
is also presented gloc
bally through other
alternative websites and
news publications. He
contributed this article
to PalestineChronic
cle.com.
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 كتبBook Review

Reviewed by:
Jim Miles

The next topic is the
holocaust and its myths
wherein the Israelis
“perfected such manipulation as a diplomatic
tool in its struggle
against Palestinians,”
which was “consensual
and widespread.
” Critics of holocaust
ideation called it
“excessive and abusive
preoccupation,” with
“perverted moral values
and judgment.” It
“prevented them from
seeing the Palestinians
in a more realistic light
and impeded a reasonable political solution to
the Arab-Israeli conflict.”
Within that context
Pappe examines early
Jewish sympathy to the
Nazis (anti-British,
expulsion from Germany as a good, and a
negation of the diaspora). He looks at the
Warsaw uprising as represented as a distinctly
Jewish event and not as
one of several reactions
to knowledge of one’s
ultimate death at the
hands of the Nazis.
It was/is part of the
“construction of a selective narrative that
adapted the history of
the holocaust to Israel’s
strategies and ideological demands,” vis a vis
the brave Jew versus the
passive Jew, nationalizing the rebellion as
“part of the history of
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modern genocide,” the
survivors not fitting the
mold of the tough Jew,
most of whom wished to
migrate to the UK or the
US rather than Israel.
Finally, it universalizes
genocide to accept all
genocides.
Another topic of concern to the Post Zionists
is the presence of the
Arab Jews. As above
most immigrants wanted
to immigrate to the UK
or the US, not to Israel.
They did not see themselves as residents nor
did they want to colonize the country, they
retained their patriotism
for their home country,
and were used as cheap
labour and support for
the ‘demographic problem.’ This reflected
that “life as a Jew in
Arab and Islamic societies was a life of integration and co-existence.
” To this day they
“continue to pose some
sort of challenge and
alternative to the idea of
Israel as presented by
the establishment and as
understood by the vast
majority of Jews within
the state.”
The media is given
two chapters separated
mainly as the written
word and the spoken
word. Due to self
imposed restrictions,
“security considerations” with a consensual
approach, the press “did
not deviate from the
Zionist consensus.”
They were liberal but
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not unpatriotic, and did
not pry into pre-1967
Israel nor the 1948
Nakba.
While there were particular efforts at revealing the true nature of
Israeli society, Pappe’s
conclusion is that there
was “no political
impact” overall.
Within a few movies
there was a “tension
between conformity and
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criticism,” that showed
the reality of a nation
“that was unstable and
insecure, since state and
society had failed to reconcile with the people
whom they expelled,
whose land they took,
and whose culture they
destroyed.”
Neo Zionism
One of the interesting
aspects of Neo Zionism
is that they did not deny

the ‘facts’ as uncovered
through the IDF
archives and government documents, but
that they incorporated
them into a new paradigm.
It is a “highly nationalistic, racist, and dogmatic version of Zionist
values overrule all others in the society, and
any attempt to challenge
that interpretation of the
idea of Israel is considered unpatriotic and in
fact treasonous.”
Post Zionism was
considered a “corrupting
method and theory,”
which was “gradually
silenced and crushed,”
allowing the traditional
Zionists to “reassert
their historiographical
interpretation.” The
main transition points,
as indicated earlier,
were the Second Intifada, the lack of success
at Camp David, and the
events of 9/11 and the
al-Aqsa mosque.
The paradigm is one
of both national and
religious unity. It covers
the ideation within politics, religion, and education, the latter being
especially significant for
its militarization role in
society (IDF prep in
schools).
Education also plays
the role of creating a
racist, insular, ethnocentric perspective, a generalized “fear of the Other.

” Apartheid becomes
legalized, its argument
relating to the always
present Zionist concern
about demographics.
The Palestinians
become invisible, culturally and geographically.
Pappe revisits the
1948 Nakba where the
Neo Zionists accept the
‘facts’ interpreting them
within a new paradigm.
Themes of equal combatants (as per 1948) and
victimhood (holocaust,
1967 war) combine with
a “divine promise” for
“existential survival”.
Justification is provided for ethnic cleansing while the “moral
defence of the war
approaches messianic
proportions.
” The war is described
in terms of a “just war”,
“redemption,” “purity of
arms,” an “eternal justification,” and is fully
unapologetic for all the
newly recognized
actions that in humanitarian terms are war
crimes and crimes
against humanity.
Currently, the media
war has been successful
within Israel, the academics have retreated
into the comfort of their
nationalistic/religious
paradigm of Neo Zionism.
Outside Israel is the
recognition that the
‘facts’ are a bit disturbing, and cannot be countered with argument.
The response then is a
PR campaign to sell
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تقارير Reports

 5خمسة سيناريوهات متوقعة عن الوضع اليمني

ذكــر الكــاتب الـصحـفي الـيمـني
املعـروف نـبيل الـبكيـري أن اليـمن
مقبل علـى خـمسـة سينـاريـوهـات
حــول التـطــورات االخيــرة علـى
الساحة الداخلية.
ونشـرت صحيـفة "العـربي اجلـديد"
اللنـدنية مقاال للبـكيري بعنوان "عن
سـينــاريــوهــات الــوضع الـيمـني
مـسـتقـبالً" وأوضـح فيـه أن هنــاك
محــاولــة إلضعــاف الــدولـــة من
الداخل.
وقـــال البـكيـــري أنه "مع تـســارع
األحـداث الـسيــاسيـة الــراهنـة يف
الـيمـن ،وعلــى كل املــستــويــات
األمـنية والعـسكريـة واالقتصـادية،
وهي هنـا أخطـرها ،يـزداد الوضع
تعقيداً وترشحاً ملـزيد من التطورات
املفاجئة ،والتي مـن تسارع أحداثها
ال تدع فرصة ألحـد اللتقاط خيوط
املـشهــد ،والتـنبـؤ مبـا قـد يـخبـئه
مـسـتقـبل هــذه األحــداث لـليـمن
واليمنيّني".
وأضــاف "أمــام مـثل هــذه احلــالــة
املعقدة ،ميـكننا محاولة قراءتها ،ثم
وضع سـينـاريـوهـات مــستقـبليـة
لألحداث .ومـن هنا ،ميـكن القول
إن خـمسة سـيناريـوهات محـتملة،
قد تـؤول إليهـا تطـورات األحداث
على الساحة اليمنية".
يـتجلــى األول ،وهـــو أضعفهــا،
بقـدرة القيـادة الـسيـاسيـة ،بقيـادة
الـرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي،
علـى تخطي وجتـاوز حالـة التعقـيد
الـسيـاسي الـراهن محليـاً وإقليمـياً
ودوليــاً ،والعـمل علــى اسـتغالل
حـالـة التـوافق الـدولـي املُعلن جتـاه

احلالـة اليمنية ،والعـمل على تنفيذ
مخـرجـات احلـوار الــوطني ،وإن
ببطء شديد ،يـتجاوز حالة التزمني
احملددة للـمرحلة كلهـا .شريطة أن
يتـم استـكمـال عـمليــة االنتقـال
الــسيـــاسي بــإعالن الـــدستــور
واالسـتفتاء عليه ،ثم الذهاب نحو
انتخـابات دميقـراطية ،بـتوافق كل
األطـراف الـسيـاسيـة الفـاعلـة يف
املــشهـــد .ويحـظــى مـثل هــذا
الـسـينـاريـو بــدعم شعـبي كـبيـر،
ودعم دولي إلـى حد مـا ،ال يُعول
علـيه يف ضـــوء مـــا يجـــري مـن
أحــداث ،تــصب يف اجتــاه عــدم
حدوث مثل هذا السيناريو.
يتجـلى الـسيـناريـو الثـاني بـإعادة
تـكرار السيـناريوهـات املوجودة يف
لـبـنـــان والعـــراق ،ومحـــاولـــة
استنساخهـا وإعادة تطبـيقها هنا يف
اليمـن ،بكل مظـاهرهـا الطـائفـية
السـياسيـة .والغريب هـو احلديث
عـن مثل هـذا الـسـينـاريـو ،علـى
الــرغم من عــدم تشــابه الظـروف
املوضـوعية بـني البلدين ،بـاستثناء
احلـالة الـشيعيـة ،ممثلـةً بحزب اهلل
الـتي يُـراد إعـادة تكـرار جتــربتهـا
وإنتاجها مينياً من إيران ،من خالل
جماعـة احلوثي الـتي تديـرها فـنياً
كـوادر حــزب اهلل اللـبنــاني ،مـا
يتـجلى كثيـراً يف شعارات اجلمـاعة
وسياساتـها ،هذا عدا عن التماهي
الكـبـيـــر يف األداء ،اخلــطـــابـي
واإلعـالمي ،الــذي يكــاد يكـون
تقليداً حرفياً حلالة حسن نصر اهلل،
كمـا يفعل قـائـد اجلمـاعـة ،عبـد
امللك احلـوثي .وهـذا الـسينـاريـو
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الطـائفي التحاصصي ،أو التوافقي
كمــا يُقــال ويــروج ،هــو نفـسه
الـسـينـاريــو املعمـول به يف احلـالـة
العـراقيـة ،فيمـا يتعلق بـالتقـاسم
احلاصل لسلـطات الدول الثالث،
رئاسة الـدول والبرملان واحلكومة،
وكـذا تقـاسم مــؤسسـات الـدولـة
وأجهزتها اخملتلفة.
مثل هـذا السيناريـو كارثي ومعطل
للعـمليـة الـسيـاسيـة والـتنمـويـة،
متاماً ،وال يُـستبعد يف هـذه املرحلة
وجــود إخــراج دولـي ملـثل هــذا
الـسـينـاريـو الـذي يخـدم كـثيـراً
مصالح القوى الدولية املتصارعة،
علــى حــســاب الــوطـن الــذي
سيتحول بفعل هـذا السينـاريو إلى
ما يـشبه رقعة شطرجن ،تـدير لعبتها
هـذه القـوى .لكـن ،يبقـى مـدى
جنــاح تطبـيق مثل هـذا الـسينـاريـو
رهن تـسلـيم القـوى الـسيــاسيـة
اليـمنيـة به ،ومـدى تـوافق القـوى
الـدولية ،أي الفاعلني الرئيسيني يف
احلـالة الـيمنيـة حتديـداً ،عليـه بعد
ذلك.
الـسينـاريـو الثـالث ،وهـو األكثـر
احـتمـاالً ،تـتجلــى مالمحه رمبـا
بالـتفكيـر يف إعادة عـجلة الـتاريخ
الـيمني إلـى ما قـبل  22مايـو/أيار
 ،1990أي مـا قبل قيـام الـوحـدة
الـيمـنيـــة بني شـطــريه الــشمــال
واجلنـوب ،وذلك بتـسهيل عملـية
انفـصــال اجلنــوب وإعالن دولـته
املستـقلة ،يف مـقابل تـرك الشـمال
حتت تصرف جماعة احلوثي.
وقــد يـســـاق لتــطبـيق مـثل هــذا
السيـناريـو جملـة مبـررات ،يُدفع

بـتحقـيقهــا علـى أرض الــواقع،
عسكريـاً وأمنياً وسيـاسياً ،ويزداد
تـرشح حدوث مثل هذا الـسيناريو
يف ضـوء تقــدم جمـاعـة احلــوثي
عسكرياً على األرض يف الشمال،
وإسقاطها الـعاصمة صـنعاء ،بعد
متكنها من إسقـاط محافظة عمران
( 50كيلـو متـراً شمـال صنـعاء)،
ليكـون ذلك مـبرراً كـافيـاً للقـيادة
اجلنوبيـة إلعالن انفصـال اجلنوب
بحجـة عدم االنـسجام املـذهبي،
مببرر عـدم قبول الـشمال الـزيدي
بحكم وقيادة شافعية للدولة.
السـيناريـو الرابـع تكراراً للـثاني،
مع فرق إيجاد كيـان سياسي ثالث
يف الــوسـط ،ميـثل احملــافـظــات
الشـافعية يف الـشمال ،ويـضم تعز
وإب واحلديـدة والبيضـاء ومأرب
وأجـزاءً من محـافظـة ذمـار .ومـا
تدفع إلـى افتراض هـذا السينـاريو
مطـالب جمـاعـة احلـوثـي منحهـا
منــاطق إضـــافيــة ،كـ"اجلــوف"
النفطية و"حجة" الساحلية ،إلى ما
بـات يٌطلق عـليه إقليـم أزال الذي
يـضم كل محــافظـات التــاريخي
للـزيديـة .لكـن ،مدى حتـقق هذا
الـسينـاريو مـرهون ،هـو اآلخر،
مبدى إرادة أبـناء تلك احملافظات يف
الذهاب إلى تـشكيل كيان سياسي
خـاص بهـم ،بعيـداً عـن هيـمنـة
املركـز الزيدي املقدس ،كما يطلق
عليه أمني عـام احلزب اإلشـتراكي
اليمني ،ياسني سعيد نعمان.
الـسـينــاريــو اخلــامـس  ،وهــو
األخطـر ،من حيـث ترشح حـالة
العنف والفـوضـى بشـكل كبيـر،

ودخول البالد كلهـا يف أتون حرب
أهـليـة طــاحنــة ،تكـون احلـرب
الـطائفـية أبـرز جتليـاتها ،ويـترشح
حدوث مثل هـذا السينـاريو بقوة،
مع وجود جماعة القاعدة وقدرتها
علـــــــى خلــــط األوراق يف وجه
اجلـميع .وممـا يـزيــد من تــرشيح
حـدوث هذا الـسيـناريـو استـمرار
تقدم جماعـة احلوثي املسلحة على
األرض ،وتـوسعهـا العـسكـري،
بـضمهـا مـزيـداً مـن املنـاطق ،مع
صـمت الدولـة الرسمـية ومخـاتلة
اجملتمع الـدولي الذي أثـبت ،حتى
اللحظة ،تواطؤاً كبيراً حيال توسع
جمـاعـة احلـوثي ومتـددهـا ،كمـا
حـدث يف حـالـة سقـوط عمـران،
ومــوقفـه من حـصـــار اجلمــاعــة
املـطبق ،حـاليـاً ،علـى العـاصمـة
صنعـاء ،إذ تفرض اجلـماعة حـالياً
شـروطها املذلة على الـدولة اليمنية
التي تـقف يف أضعف حاالتهـا منذ
تأسيسها.
لكن ،يبقى سؤال مركزي ورئيسي
أمام هـذه السيـناريـوهات ،بـشأن
مــــوقف دول احملـيــط اإلقلـيـمـي
للـيـمـن ،ممـثالً بــــدول مجلــس
التعـاون اخللـيجي ،ويف مقـدمتهـا
اململكـة العـربيـة الـسعـوديــة التي
سيعني أي من هذه السـيناريوهات
احـتمـــال تكــرار حـــدوثه علــى
أراضـيهـا ،بــالنـظـر إلـى الـدور
اإليـراني الـكبيـر يف كل مـا يجـري
حاليـاً يف اليمـن .فالغـريب أن يتم
ذلك كلـه يف غيــاب تــام للخلـيج
واململكة بـشأن ما يجري ،واألكثر
غرابة وجود دول خليجية ،كدولة

اإلمارات ،تـقوم بدور أشبه بخلية
إيـرانية متقدمـة يف اليمن ،واملنطقة
عمـوماً ،يف سـياسـاتهـا الداعـمة
بـقوة ألدوات املـشروع اإليـراني.
ومـن هـــذه األدوات يف احلـــالـــة
اليمنيـة ،غدا اليوم الرئيس السابق
علـي عبــد اهلل صــالح ،والــذي
يحـظـى بــدعم إمــاراتي كـبيـر،
سيـاسياً وإعالميـاً وماليـاً ،فيما ال
ميثل صـالح ،يف هـذه املـرحلـة،
ســوى جـســر إمـــداد جلمــاعــة
احلـوثـي ،بكل مـا يـأتيه مـن دعم
خـارجـي ومحلـي ،بتحــالفه مع
هذه اجلمـاعة ،وتسخير كل نفوذه
داخل مـؤسسـات الدولـة اخملتلـفة
لهـذه اجلمـاعـة التـي تتمـدد ،كل
يـوم ،ملتهـمةً ،يف طـريق متـددها
املسلح ،ما تبقى من صورة الدولة
اليمنية يف أذهان مواطنيها.
فــضالً عـن هـــذا كـله ،يالحـظ
املراقبـون تذبـذباً وتـباينـاً يعتـريان
احلكـومـة الـسعـوديـة جتــاه سيـر
األحـداث يف اليمـن ،بشكـل ينبئ
بــوجــود انقـســام واختـالف بني
طــــرفـني مـن صـنــــاع القــــرار
السعـودي ،حيـث يتمـاهـى أحـد
هـــــذه األطــــــراف مع الـــــدور
اإلمـاراتي ،فـيمــا يتخــذ الطـرف
اآلخـر مــوقفــاً مغـايـراً لــذلك،
ومتخـوفـاً ممــا يجــري يف اليـمن
بــشكل كـبيــر ،لكـنه ،علـى مـا
يـبدو ،أضعف تـأثيراً مـن سابقه.
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تقارير Reports
مشهد ميني فريد :أفراد من القوات املسلحة يتظاهرون بزيهم الرسمي إلى جانب حركة متمردة

تعدد الوالءات داخل اجليش اليمني شرع أبواب صنعاء للحوثيني
صـنعــــاء  -العـــربـي
االمـريكي اليـوم -أثار
الـتهـــاوي الــســـريع
للقـــوات املـــسلّحـــة
اليـمنيـة أمـام الهجمـة
اخلــاطفـة والـســريعـة
ملقاتلي جـماعة احلوثي
علـى عــاصمــة البالد
تـســاؤالت املــراقـبني
الــذين قـارنــوا بني مـا
حـــــدث لـلجــيــــش
اليـمني ،ومـا جرى يف
يونيـو املاضـي للجيش
العــراقـي مـن انهـيــار
صــــادم أمــــام زحف
مقاتلي داعش.
ولفــت اخلــبـــــراء يف
الشـؤون العسكرية إلى
أنّ القاسـم املشترك بني
اجليـشني والـذي سـرّع
بـانهيـارهمـا هـو تعـدّد
الـــوالءات داخلهـمــا
واختــراقهمـا طــائفيـا
وحزبيا.
وأكّد ضـابط يف اجليش
الـيـمـنــي لـ“العـــربـي
االمـريكي اليوم“ طـالبا
عـــدم ذكـــر اسـمه أنّ
الرئيـس اليمني عبدربه
منـصــور هــادي حني
استلم الـسلطة مبقتضى
املبـادرة اخلليجيـة كان
علـى بـيّنـة كـاملـة بقـضيـة تعـدّد
الوالءات داخل القوّات املسلّحة،
وأنه كـان يحمل آمـاال يف القضـاء
على الظـاهرة عن طـريق ما عرف
بـ“إعـادة الهـيلكـة“ والـتي قــامت
أسـاسـا علـى إزاحـة ضبـاط كبـار
مـــوالـني ألشخـــاص وأطـــراف

سياسية ،غيـر أنّه اصطدم بعوائق
لم يـكن يـتصـوّرهــا ،ومنهـا أن
الـوالءات لغـير الـدولة ال تـشمل
ضـباطـا فقـط بل تشـمل منتـسبي
تلـك القـــوات مـن كل الـــرتـب
واألصناف.
وشــرح ذات الـضــابـط لــمجلــة
(العــربي االمــريكـي اليــوم) أنّه
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ميكـن تـــوزيع الـــوالءات داخل
اجليش الـيمني إلـى ثالثة كـبــرى
بغــض الـنظـــر عـن التفـصيالت
وهــي :الــوالء للرئيــس اليمنــي
الـسـابق علـي عبـداللــه صـالــح
ممثــال يف املقـــام األول بـضبـــاط
من عـائلـته يتـحكّمـــون يف عـدد

كبيـر مـــن قطـــاعـــات القـــوات
املسلّحة ويتبــع لهم طيــف واسع
مـن أصحــاب الــرتـب األدنــى
املستفيــدين مـن امتيـازات أغلبهـا
مــادي.
ثم الـوالء لعلي محـسن األحمـر

ومـن ورائه جـمــاعــة اإلخــوان
املسـلمني اخملـتلط نفـوذهـا بنفـوذ
قبيلة حاشد .وقد كان قائد اللواء
 310مدرّع العميد حميد القشيبي
من رمـوز ذلك الـوالء ،وهـو مـا
يفـسّـر خــوض اللـواء املـذكـور

احلـرب ضـد جمـاعـة احلـوثي يف
محافـظة عـمران حـتى هـزميته يف
يوليو املاضي ومقتل القشيبي.
أما ثـالث الـوالءات ،وأخطـرها
حسب ذات الـضابط ،والتي كان
لهـــا دور مفــصلـي يف سقـــوط
صـنعاء ،فهـو الوالء للحـوثيني،
حـيث أنّ اجلمـاعـة جنحـت طيلـة
الـسنـوات املـاضيـة يف اسـتمـالـة
ضبـاط يف مـواقـع حسـاسـة عبـر
إغراءات مـادية كبيرة ،فضال عن
أفــراد يف اجليــش من كل الــرتب
موالني للجماعـة بحكم انتسابهم
للمذهب الشيعي الزيدي.
وقـد ظهـر للعيـان والء منتـسبني
للجيـش جلمـاعـة احلـوثـي ،من
خالل تظـاهـر أفـراد من القـوات
املـــسلّحـــة بـــزيهـم الـــرسـمـي
وأسلحـتهم إلـى جـانـب أنصـار
احلوثيني يف صنعاء.
وكان ما حدث للجيش اليمني يف
صنعاء أثـار صدمة لـدى املراقبني
ورجال السيـاسة املهتمـني بالشأن
اليـمنـي .ومن هــؤالء املبعـوث
األممي إلـى اليمـن جمال بـن عمر
الذي قـال إن ما حـدث يف اليمن
انـهيار واضـح للقوات املـسلحة،
معـتبـرا األمـر “خـارقـا للعـادة“،
و“مفاجأة جلميع األطراف“.
وتفـاعال مع حدث انهيـار اجليش
اليمني يف صنعـاء ،حفلت مواقع
التواصل االجتمـاعي على شبكة
اإلنتـرنت بـالتعـالـيق املعبّـرة عن
الدهـشة واالسـتغراب ،وورد يف
أحـدهـا“ :سـمعنـا عـن جيـوش
تـنهـــزم ،وجيـــوش تنـسـحب،
وجـيــــوش تفــــرّ ،وجـيــــوش
تستسلم ،لكنّنا ما سمعنا أبدا عن
جيـوش تتبخّـر إالّ يف هذا العـصر
العربيّ الغريب“.
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احمد املصري
رغـم ان كتـب التـاريخ يف مـتنـاول
اجلميع ـ وطبعـا رخيصـة الثمن ـ إال
أن ثلــة من الـكتــاب العـرب ،إمـا
تتعمـد أال تقـرأهـا او انهـا قـرأتهـا،
لكنهـا متعـن يف خلطهـا او تزويـرها
لتشـويه صورة خـصوم من يـدينون
لهم بالوالء والعكس صحيح.
اكبـر عملية تـزوير للتـاريخ احلالي ـ
بعـد تزويـر تاريخ فـلسطني بـالطبع ـ
كانت محـاولة تصوير حوثيي اليمن
على انهم يد ايـران اخلفية والعلنية،
التي حتـاول زعزعة االسـتقرار ـ غير
املوجـود اصال ـ يف جـنوب اجلـزيرة
العـربيـة ،واخلنجـر الفارسـي الذي
سيـضرب دول اخلليج يف خـاصرتها
بايعـاز من ايران ،اضافة الى االيعاز
الــى اآلالت االعـالميــة وادواتهــا
لتـشويـه صورة تلك الـطائفـة ،عبر
تصـويرهـا بأنهـا خارجـة عن امللة،
وأنهـا دخيلـة علـى اليـمن ،ولهـذا
ارتــأيت ان أعـود بــالتـاريخ قـليال
لتـوضـيح حقيقـة مـا يحـدث لهـذه
الـطائـفة اجملـني عليـها مـن اجلميع،
سـواء من ايـران او من اعـدائهـا يف
املنطقة.
حـركة احلوثيني ـ نسبـة الى مؤسسها
حـسني احلوثـي ،الذي قتل علـى يد
الـقوات الـيمنـية عـام  ،2004التي
يـنتـمي اعـضــاؤهــا الــى املــذهب
الـزيــدي ،او من يعـرفـون بــاسم
(انـصــار اهلل) حــاليــا و(الــشبــاب
املــؤمن) ســابقـا ،تـأســست عـام
 ،1992اي يف عهـــد الـــرئـيــس
االسبـق علي عبـداهلل صالـح ،وقد
اسـسـوا حـركـتهم هـذه نـتيجـة مـا
تـعرضـوا له مـن تهميـش ومتييـز من
احلكومـة اليمنـية انـذاك ،ولم يكن
صراعهم مع احلكومـة اليمنية له اي
بعــد اقليـمي او طـائـفي ،ولكـنهم
خـرجوا علـى احلكومـة نتيجـة عدم

فاروق يوسف
حني كــان مصـطلـح اللبـننــة قيـد
التـداول كنا نظن أن ذلك املصطلح
ال يتجـاوز حدود التعبير عن وضع
أو حالـة سياسيـة يعيشهـا شعب ما
يف مـواجهـة الـشـرذمـة والـتمـزق
والتخندق الطائفي.
غيـر أن مَن تتح له فـرصة مشـاركة
اللبنانـيني شيئاً من شقـائهم اليومي
ال بد أن يـكتشف أن اللبننة صارت
وصفـاً ألسلوب يف العيـش املفتوح
علـى كل االحتماالت الـسيئة .فم
الــوحـش املـسـتعــد اللـتهــام كل
حـسنـات الـواقـع من غيـر أن تثيـر
السيئات شهيته.
ما يبقـى دائما هو األسوأ ،باعتباره
خالصـة حياة صار فيها السياسيون
ال يصـرفون شؤون النـاس بقدر ما
يـبـتـــز بعـضهـم الـبعـض اآلخــر
مدفـوعني بضغـائن صـارت مبثـابة
مقـياس ثـابت لقـياس درجـة لبنـنة
هذا الطرف أو ذاك.
فاللبنـاني العادي احملـروم من نعمة
األمل لـم يعد قـادرا على الـتعرف
علـــى بالده إال مــن خالل حجـم
الكـراهية التـي تعبر عن نفـسها من
خـالل تسويـات مريضـة هي مزيج
من التـوافقات واخلالفـات التي لم
يعـد الـشـارع يـنظــر إليهــا إال من
خالل ثقب اليأس.
اللبننة هي فن صناعة دولة ميؤوس
منها .دولة طاعنة يف ال اكتراثها مبا
يقع ملـواطنيها ،إذا كـان لنا احلق يف
استعمال مـصطلح املواطنة يف حال
من هذا النوع.
اللـبننـة تعنـي انفصـال الدولـة عن
الشعب .علـى االقل التباس معنى

كتابات Writings

احلوثيون اجملني عليهم من السنة والشيعة
الـرضا عن سياسـات النظام اليمني
الداخليـة واخلارجيـة ،اضافـة الى
استهـداف متعمد ملـذهبهم ورموزه
وتـاريخه يف الـيمن ،وكـانـوا اكثـر
الناس معارضـة لنظام علي عبداهلل
صالح .واحلوثـيون زيديـة وليسوا
على املـذهب السـائد يف جمـهورية
إيران اإلسالمية وال جنوب لبنان،
وال يعتبـرهم الشـيعة علـى مذهب
"االثـني عـشـريـة" وال مـذهب "آل
البيـت" ،رغم انهم يحتفلـون بعيد
الغـدير ويقيـمون عاشـوراء .يقول
محمد بدر الدين احلوثي "نحن لب
الـزيـديــة عقيـدة وفكـراً وثقـافـة
وسلوكاً .ونسبة الزيدية إلى اإلمام
زيـد بـن علي عـليه الــسالم ،هي
نسبة حركية وليست نسبة مذهبية،
كمـا هي بـالنـسبـة ألتبـاع اإلمـام
الشـافـعي (رضي اهلل عـنه) وغيـره
من أئمـة املذاهب .ومن ادعـى أننا
خارجون عـن الزيديـة ـ سواء بهذا
املفهـوم الـذي ذكـرنــاه أو غيـره ـ
فـعليه أن يحـدد القـواعـد الـتي من
خاللهـا جتـاوزنـا املـذهب الـزيـدي
وخـرجنــا عنه ،ولكـن مبصـداقيـة
وإنـصاف .أمـا من يـدعي أنـنا إثـنا
عشريـة فهو جهل واضح ألن لكل
مـذهب أصـوالً وقواعـد متيـزه عن
املذاهب األخـرى ،ومن لم ينطلق
من تلك األصول والقـواعد فليس
تابـعاً لـذلك املـذهب ،وإن كـانت
هنـاك قواسـم مشتـركة بـيننـا وبني
اإلثني عشرية فهي موجودة كذلك
بيـننـا وبـني بقيـة املــذاهب كلهـا،
فـالذي يرى أننـا اثنا عشـرية مبجرد
إقـامــة عيــد الغـديـر ،أو ذكـرى

عـاشوراء أو نحـو هذا فهـو جاهل
ومغـفل ال يسـتحق النقـاش معه"،
وهذا تصريح واضح بان الزيدية ال
عالقة لها باالثني عشرية الشيعية،
رغم انها ليست تهمة.
حكم ائمـة الزيـدية شـمال الـيمن
طـوال الف عـام تقـريبـا ،واستـمر
حكم االئمـة يف شمال الـيمن حتى
 ،1962حني اطـــاحت بــاالمــام
البدر ثورة تهيمن عليها شخصيات
سنية واستمر الصراع يف السبعينات
بني انـصار الـزيديـة واجلمهـوريني
السـنة ،لكن الـزيدي عـلي عبداهلل
صالح حكم الـيمن اعتبارا من عام
 1978واقــام الــوحــدة مع دولــة
الـيمـن اجلنـوبـي االشتـراكيـة ،ثم
قـمع يف  1994محــاولــة قــادهــا
جنوبيـون لالنفصال مجـددا ،كما
خاض ست حـروب مع احلوثيني،
من خالل حلفـائه يف جتمع حـاشد
القبلي وزعمائه آل االحمر.
وبعـــد أن اسـتـمـــر القـمع ضـــد
الـزيـديـة ،بـدأ احلــوثي بعـسكـرة
احلـركـــــة ،وحـث أعضـــــاءهـا
علـى شـراء األسلحـة للـدفـاع عن
أنفسهم ضـد احللفاء ،وعنـدما أقر
نظام صالح حرب إدارة بوش على
اإلرهاب وغـزو الواليـات املتحدة
لـلعــــراق يف عــــام  ،2003رأى
حـسني احلـوثي أن الفـرصـة بـاتت
سـانحــة لتــوسيع نــدائه لتـنظـيم
الــشـبـــاب املـــؤمـن ،مـن خالل
مهـــاجـمـــة حتـــالف صـــالح مع
الواليات املتحدة.
امـا سـبب ظهـور احلـوثـيني علـى
الساحة فله عالقة باملد الوهابي الى

اليمن ،خـاصة عقـب عودة رجل
دين كان مقيمـا يف السعودية ،وهو
مقـبل الــوداعي عـام  1979الـى
قرية دماج يف صعدة معقل احلوثيني
وتـأسيـسه هنـاك مـدرسـة وهـابيـة
بـدعـم من احلكـومـة اليـمنيـة وآل
االحمـر والسعـودية ،سمـاها "دار
احلديث" ودعمت احلكـومة اليمنية
والـسعـوديـة هـذه املـدارس الـتي
انـتشـرت يف كل انحـاء اليمـن ،مما
استفــز اتبـاع املــذهب الـزيـدي،
خاصـة ان الوادعـي كان يـقول ان
اصحـاب املــذهب الـزيـدي "أهل
بدعة" .وبدأ طالب الوادعي بهدم
مسـاجد واثار الـزيديني يف صعدة،
وجـاء الـرد الـزيــدي متـأخـرا يف
التـسعيـنات بـتأسـيس حـزب احلق
ملقاومـة الوهابيـة سياسيـاً ،وحركة
(الشبـاب املؤمن) بقيادة حسني بدر
الدين احلوثي ،وركزوا على إعادة
إحياء الـنشاط الـزيدي ،اجتمـاعيا
ودينيـا يف املنطقـة ،فبنـوا املدارس
الـديـنيــة التـي سمـوهـا (املعـاهـد
العلـمـيـــة) يف صعـــدة واجلـــوف
وصنعـاء بأمـوال من زيـدية أثـرياء
وأعادوا طباعة مـؤلفات بدر الدين
احلوثـي التي يـرد فيهـا علـى مقبل
الوادعي.
خـــاض احلـــوثـيـــون بـني 2004
و 2010ست حـروب مع صنعاء،
خصـوصــا يف معقـلهم اجلـبلي يف
صعـدة ،كمـا خـاضـوا حـربـا مع
الــسعــوديــة بـني  2009ومــطلع
 2010يف اعقـــاب تـــوغـلهـم يف
اراضي املـملكــة ،والــزيــديــون
يــشكلـون نــسبــة اكثـر مـن ثلث

الـسكان يف اليمن تقـريبا .وحولت
هـذه احلـروب حـركـة احلــوثي من
نـاشـطني طالبـيني إلـى مـتمــردين
محنكني.
كـما أنها حـولت أيضاً قـاعدة دعم
احلـوثيني مـن بني طلبـة اجلامـعات
الـزيـديـة ،إلــى جمـيع اليـمنـيني
املتضرريـن من سياسـات صالح يف
الشمـال .وقد متكن احلـوثيون من
اغـتنام النقمـة التاريخيـة على نفوذ
آل االحمر ضمن حاشد ويف شمال
اليمـن ،مع العلم ان حـاشد طـاملا
اعتبرت الدعامة االقوى للحكم يف
صنعاء.
استمرت عمليـة تشويه احلوثيني يف
اليمن ،حـيث اتهمتهم احلكـومتان
اليمنية والـسعودية وحزب التجمع
واالصالح ـ الــــــذي ال يـخفــي
عالقـاته بالـسعوديـة وآل االحمر ـ
بـانهـم يتلقـون الــدعم من ايـران ـ
والسعودية اتهمتهم بتلقي دعم من
دولــة قـطــر ايـضــا يف اوائل عــام
 2014ـ ولم يثبت ذلك ،لكن هذا
ال ينـفي انهم يتلقـون حاليـا او منذ
عـام  2012دعمـا إيـرانيـا مـاديـا
محدودا.
وكان جـيفري فـيلتمـان ،مسـاعد
وزيـر اخلارجيـة األمريكي لـشؤون
الـشــرق األدنــى عــام  2009قــد
قــال :؟العـديــد من أصـدقــائنـا
وشـركـائنـا حـدثـونـا عن تـدخل
خارجـي لدعم احلوثـيني ،وسمعنا
عـن دعم إيـرانـي لهم ..ألكـون
صــادقــا مـعكـم ،نحـن ال منـلك
مصادر مـستقلة عن أي من هذا؟.
وحـسب دراسـة ملعـهد الـدراسات

يف معنى أن يكون املرء لبنانياً

العالقــة بـني االثـنـني ،فال أحــد
يستطيع حتديد واجبات الدولة وال
أحـد يسـتطيع تلـمس الطـريق إلى
حقوق الشعب.
اللـبننـة هي الفـوضـى الكـاملـة يف
اخلــدمــات .فال شـيء ميت إلــى
الكمال النـسبي بصلة .النقص هو
جـوهر كل شيء .ال شـيء يحضر
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إال إذا كـان ناقـصا لـيذكـر الشعب
بلـبننـته .من الكهـرباء إلـى شبـكة
الـتصـريف الـصحي مــرورا بكل
مفردات البنـية التحتيـة من مياه لم
تعـد صـاحلـة لالسـتعمل الـبشـري
وتعلـيم حكـومـي مقطـوع الصلـة
بتـطورات العـصر ورعـاية صحـية
صارت مبثابة مـعجزة يندر وقوعها
وما تـشهده الـشوارع مـن حاالت

اختـناق مـروري ليال ونـهارا عـلى
حد سواء.
لبنـان يف صيغة لبننته املثـالية هو بلد
الفـوضـى الـذي زادته تهـديـدات
اجلمـاعـات املـتطـرفـة يف عـرسـال
التباساً يف التعرف على نفسه.
أمــا اللبنـاني وهـو كـائن غـارق يف
لـبنـنته فـإن وقـته ال يتـسع ملعـرفـة

أسبـاب ما انتهـى إليه من حـالة تيه
وجــودي ،ذلك ألن الـغالء جعل
الهـوة تتسع بني الفقراء واألغنياء،
كما أن نزوح السوريني الفقراء إلى
بـلد صغـير مـثل لبنـان أدى إلى أن
متتلئ الـشوارع بحـشود املتـسولني
الذين صـار مشهـدهم ينـذر بصنع
صورة كاحلة عن مستقبل الفقراء.

االستراتيجيـة يف واشنطن صدرت
عــام  ،2011لم تقـدم احلكـومـة
اليمنـية بقيـادة علي عبـداهلل صالح
دلـيال قــاطعــاً بـشـــأن التــدخل
اإليرانـي ،وحسـب الدراسـة فإن
احلـوثيني يحتاجـون للدعم املالي،
ولـكن املسـاعدات املـاليـة يصعب
إثبات حصولها.
وأشـارت برقيـة ويكيليكـس برقم
(SANAA2186) 09إلـــــى
إمـداد اجليـش الـيمـني للحـوثـيني
بالـسالح ،ووفقا لتقريـر مجموعة
األزمـات الــدوليـة ،فــإن رئيـس
جهاز األمن القـومي حتدث قائالً:
"إيــــران ال تـــسـلح احلــــوثـيـني
فـأسلحتهم مينـية معظمهـا قادم من
املقاتلني الذين حاربوا االشتراكيني
عـــــام  1994ومــن ثــم بــيعــت
للحوثيني".
ممـا سبق نـرى ان احلكومـة اليمنـية
انـذاك وحـاليـا ،اضـافـة الـى دول
مثل السعـودية وحلفـائها ،أرادت
صبغ الـصراع مع احلـوثيني بـصبغة
طــائـفيــة لـتلـقي الـــدعم املـــالي
واملعـنـــوي مـن دول مجـــاورة،
لـتصـويــر الصـراع بـانه جــزء من
حــرب إقليـميــة وتهـديــد لألمن
العـاملي ،للتـغطيـة علـى مـواجهـة
التـنظيـمات اإلرهـابيـة التي كـانت
ومـــا زالـت تـعج بهـــا االراضـي
اليمنـية .ويرى املتتبع لالحداث يف
اليمن ان هناك نوعا من التعبئة كان
ومـا زال ضـد احلـوثيني ومحـاولـة
اسـتغالل مـظلـــوميـتهـم من قـبل
مـراكـز القـوى يف الـيمـن لتـألـيب
الرأي العام العربي والعاملي عليهم
فـظلمـوا مــرتني من ايــران التي ال
تعـتــرف مبــذهـبهـم ،ومـن دول
املـنطقــة التي ال تـرى فـيهم سـوى
طائفتهم.
* كاتب فلسطيني

تعني اللـبننـة يف صيغتهـا الواقعـية
خدمات أقل وانفاقا أكثر.
فمَن يقوى على مقاومة معادلة من
هــذا النـوع ،تـزاد شــراستهـا مع
مضي الوقت؟
يف الـتماهـي مع شروط ومقـومات
تلك املـعادلـة فان الـعراق قـد متت
لبـننـته ،بعــد أن مت تــوزيعـه بني
الطـوائف حصصـاً غيـر أن عرقـنة
سوريا قـد جعلت من اللبننة مجرد
خطـوة أولـى يف طـريـق لن يكـون
منها اخلالص ممكنا.
قـد يجـد الـلبنـانيـون يف اكتفـائهم
باللبـننة ضـربة حـظ حسن يف زمن
سيئ.
سيجـد اللبنـاني يف تـفوق العـراقي
والسوري عـليه يف صناعـة أسباب
الكارثة احمللية نـوعا من الرضا عن
النـفس" .لم نصل بعـد إلى حدود
اليأس" يعـرف أنه يكذب غيـر أنها
الكذبة التي تقول احلقيقة ،من غير
أن يحدث أي حتسن يف الواقع.
صـار اللبناني مقـتنعاً بلبنـنته ،لبننة
عاداته وتقـاليد عيـشه وعجزه عن
اخـتيــار رئيـس جــديــد لــدولـته
واستـسالمه لفقـر خيـال سيـاسييه
وهـو يـرى الفـوضـى تلـتهم بالداً
كـــانت إلـــى وقت قـــريب حتــذر
الوقوع يف اللبننة.
يعرف اللـبناني أن كـونه لبنانـياً هو
محض مجاز ،غـير أنه اجملاز الذي
يحـميـه من الـسقــوط يف تـهلكــة
سيكون خروجه منها مستحيالً.
* كاتب عراقي مقيم يف السويد
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CONCEPTUALIZING ISLAM AND VIOLENCE
By : Phil Dorroll
In the West, many often
assume Islam has a naturally close relationship
with violence and coercion. This assumption is
part of how Christianity
and Islam are often compared in Western societies. While Christianity is
viewed as a religion of
peace with no interest in
state power, Islam is seen
as a religion naturally
inclined to seek state
power and exploit it to
oppress others. These
assumptions are only further hardened by the
emergence of organizations like ISIL, which
have wrecked havoc
across the region.
This polemical association has a long history in
Christian texts. The first
systematic
ideological
attempts to equate Islam
with violence appear in
the treatises of Christian
theologians writing in
Arabic in imperial
Islamic territories in the
ninth century, such as
Ammar Al-Basri and Abu
Raitah Al-Tikriti. These
theologians wrote in a
pluralistic intellectual
environment where members of diverse intellectual communities, including Jews, Christians,
Muslims, and philosophical naturalists, debated
the truth and falsity of
their religious positions
through reasoned dialectic referred to as “Kalam”
in Arabic. Searching for a
rational way to invalidate
Islamic claims to spiritual
truth, Christian polemicists argued that Islam
was more closely associated with worldly
desires. Based on their
argument, Islam is more
liable to succumb to
destructive impulses such
as violence and sexual
excess
Consequently, the original association between
Islam
and
violence,
which began in the Middle East, came from a
thoroughly polemical and
politicized
intellectual
context. The reason this
polemical debate gained
traction in the West is not
because it represented an
accurate
reading
of
Islamic history. Instead,
the popularity of this narrative reflects the politi-
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cal conditions in which
Muslim-Christian relations have largely existed
throughout Western history, namely, the politics
of empire.
Throughout the Middle
Ages,
Muslims
and
Christians occupied rival
empires that competed
for
territory
and
resources.
Needless to say, imperial politics are not the
ideal conditions for fostering sincere religious
dialogue. To the contrary,
objective and empathetic
analysis is very difficult
in these circumstances,
because of perceptions
about mutual threats.
These political realities
cemented Islam’s association with violence in the
Western mind.
As with other ancient
religious traditions, however, Islamic societies
have produced a wide
variety of interpretations
regarding the proper relationship between religion
and the exercise of violence.
During his life as the
Last Prophet of God,
Muhammad led the Muslim community as both a
political and spiritual
leader. His role was similar to other religious leaders, such as the prophets

of the Hebrew Bible.
Like these figures,
Muhammad lived in
social
circumstances
which were characterized
by the absence of a central imperial authority to
mediate tribal conflicts.
Creating a successful
religious
community
required creating a political community to defend
the members of the faith
against outside threats.
Consequently,
warfare
waged by the early Muslim community must be
viewed in this context.
In fact, the earliest biographical
sources
of
Muhammad’s life make it
clear that early Muslims
interpreted acts of violence on the part of the
Muslim community as a
necessary part of selfdefense and political
necessity in that specific
context. Specifically,
Muhammad’s canonical
biography states that God
only directed him to fight
others after the ruling clan
of Mecca threatened the
existence of Muhammad
and his community. In
this context, God “gave
permission to His apostle
to fight and to protect
himself against those who
wronged them and treated
them badly.”
For instance, the Quran
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(9:5) states that God has
commanded Muslims to
fight non-believers.
Scholars have widely
understood this verse as
justifying the need to
fight enemies in a specific time and place.
Several medieval commentators,
however,
interpreted this verse as
license
for
imperial
expansion,
particularly
during the medieval or
classical
period
of
Islamic history (roughly
750-1600) when large
Muslim empires engaged
in territorial expansion
and conquest. Others,
including the famous historian Al-Tabari, argued
that verses in the Quran
such as (60:8) that command peace and understanding between Muslims and non-believers
take precedence, while
verses such as (9:5) that
command warfare are
restricted to circumstances that existed only
in the past.
Similarly, AlMarghinani (1135-1197),
one of the most authoritative classical scholars of
Islamic law, stated, “mere
disbelief [in Islam] does
not of itself legalize killing [a non-Muslim].
Rather, it is a state of
battle that makes it per-

missible to kill an aggressor.
That is why it is not
allowed to kill women,
children, people of old
age, the handicapped, and
others who do not have
the capability to fight.”
Muslims today agree
that warfare waged by the
Muslim community during its infancy occurred
in a context absent from
contemporary societies
and was only appropriate
in those circumstances.
As in other religions,
Muslims hold that violence as self-defense or in
service of a just cause is
religiously permissible,
and may even be a religious duty. This kind of
fighting is labeled jihad, a
term reserved for struggling in the name of justice rather than simple
killing or warfare. Traditional Islamic texts have
always condemned the
killing of innocent civilians and non-combatants.
Taking one’s own life is
considered to be equally
unacceptable.
Around the world,
Muslims and Muslim
organizations
have
widely condemned the
death of innocents, religious violence, and terrorism. According to a 2011
Gallup survey, out of all

major American religious
groups (including Catholics, Protestants, Jews,
Mormons, Agnostics, and
Atheists), Muslims were
the most likely to reject
the killing of civilians for
any reason.
To show that the Quran
only sanctions violence
and warfare in cases of
self-defense, modern and
contemporary
Muslim
commentators cite
Quranic verses such as
(2:190), which states
“fight in the cause of
Allah those who fight
you” and (8:61) which
advises “but if the enemy
inclines toward peace, do
thou
(also)
incline
towards
peace.
” In addition, the saying of Muhammad, “there
should be neither harming
nor reciprocating harm”
(among many others) is
also often cited in this
context.
Overall, the association
between religious groups
and violence remains
complex and cannot be
reduced to essentialized
characterizations of a
faith. Attitudes toward
violence on the part of
any religious community
are subject to political,
social, and ideological
factors that cannot be
reduced to the basic tenets of a religious tradition.
Just as the presence of
radical nationalists in
20th and 21st century
Eastern
and
Central
Europe does not reveal an
inherent
connection
between Christian doctrine and radical nationalism, the presence of militants among 21st century
Muslims does not reveal
an inherent connection
between Islamic doctrine
and extremist violence.
Searching for such a connection only obscures the
social, political, and ideological roots of these phenomena, which may or
may not find fertile soil
within specific kinds of
religious
discourses.
Indeed, the only groups
that benefit from such reified and overly simplistic
analyses are those seeking to manipulate religion
to maintain or establish
relationships of power or
dominance,
including
religious militants themselves.
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صحافة عاملية Press global

ذكرى مناهضة احلرب اليابانية
الكبرى حتذر العالم من ميْل
طوكيو إلى اليمني

الثورات امللونة إحدى حروب القرن الـ 21
فاليري جيراسيموف
يف القرن الـواحد والعـشريـن ،برز
ميل إلــى تبـدد احلــدود بني حـال
احلرب وحال السلم .ولم تعد ثمة
حـاجة إلـى إعالن احلـرب ،وهذه
تنـدلع وتـدور خارج أطـر مألـوفة
ومـتعـــارف علـيهـــا .وأظهـــرت
الـنزاعات الـعسكريـة  -ومنها تلك
الـوثيقـة الصلـة مبا يـسمـى ثورات
ملـونة يف شـمال أفـريقـيا والـشرق
األوسط  ،-أن دولـة مـزدهـرة قـد
تتحـول يف أشهـر قـليلـة أو أيـام،
سـاحـة نـزاع مـسلح محتـدم وتقع
فريسة التدخل األجنبي ،وتغرق يف
شباك الفوضـى والكارثة اإلنـسانية
واحلرب األهلية.
دروس (الربيع العربي)

هوانغ ينجازي
قبل تسعة وستني عاماً ،وقّعت اليابان وثائق استسالمها على منت البارجة
األميركية "ميسوري" معلنة نهاية حرب العالم على الفاشية وكذلك نهاية
حرب الصني املناهضة لليابان.
دشن انتصار العدالة على الشر عهداً جديداً تقدم فيه البشر خطوة هائلة إلى
أمام نحو السالم والنظام.
بيد أنه كان انتصاراً صعب املنال .فعلى أرض الصني وحدها ،قتل ماليني
األشخاص أثناء العدوان الياباني بني عامي  1931و1945
وحددت بكني الثالث من أيلول (سبتمبر) هذا العام كيوم انتصار الصني يف
احلرب املناهضة لليابان .بهاء املناسبة ال يرمي فقط إلى االحتفال بل إلى حتذير
العالم من أن املشاعر العسكرية واليمينية التي قادت اليابان ذات يوم الى
االنحراف صوب طريق العدوان ،عادت لتنتشر يف الدولة املكونة من جزر.
ويف حتدٍ صريح للنظام والقانون الدوليني اللذين أُرسيا بعد احلرب ،أعلنت
اليابان يف األعوام القليلة املاضية (تأميم) جزر دياوو التي تشكل جزءاً تكاملياً
من األراضي الصينية .وأثارت صراعات مع جيران آخرين وضحايا احلرب
بسبب النزاعات على األراضي.
ويشوّه اجلناح اليميني الياباني ايضاً الوقائع يف كتب التاريخ املدرسية ويقوم
بزيارات متكررة إلى ضريح ياسكوني لتكرمي كبار مجرمي احلرب كمحاولة
لطمس طبيعة احلرب.
األخطر أن احلكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء شنزو آبي ،غيرت تغييراً
جذرياً موقفها الدفاعي من إعادة تفسير الدستور املعادي للحرب من أجل
السماح ؟لقوات الدفاع الذاتي؟ مبمارسة احلق يف املشاركة يف الدفاع اجلماعي
عن النفس ،لتزرع بذلك بذور انعدام االستقرار يف منطقة آسيا  -احمليط
الهادئ.
ينغي أن يكون ذلك حتذيراً صارماً للعالم ،خصوصاً أن املشاعر اليمينية كانت
تصاعدت عشية احلرب العاملية الثانية .اآلن ،وبدالً من مراعاة اليابان يف
سبيل مصالح قصيرة األمد ،على القوى العاملية أن توحّد جهودها إلبعاد
طوكيو عن املسار العسكري الذي تسلكه ،ما دامت احلرب ستفضي إلى نتائج
مدمرة لكل بلدان العالم.
نهوض النزعة العسكرية ينبغي أن يشكل حتذيراً لليابان ذاتها .وسيل
الكلمات واألفعال املنهمر من السياسيني اليمينيني يساهم يف عزل اليابان عن
عالم يسعى إلى السالم واالزدهار.
ويختلف العالم اليوم عما كان عليه قبل عقود ،وبات معوملاً وأصبح رفاه كل
بلد فيه أكثر اتصاالً برفاه البلدان األخرى .ما من بلد ميكنه احلفاظ على
ازدهاره يف منطقة مضطربة .وما من داعٍ للقول أن اليابان التي صار اقتصادها
ثاني أقوى اقتصاد عاملي بعد احلرب العاملية الثانية ،هي ذاتها مستفيدة من
السالم والنظام بعد احلرب.
من احلماقة ارتكاب اخلطأ مرتني ،ومن األجدى للقيادة اليابانية احلالية التفكير
يف دروس التاريخ لتجنب مستقبل خطر.
* صحايف ،عن موقع (غلوبال تاميز) الصيني ،2014/9/14 ،إعداد
حسام عيتاني
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ومـن اليــسيــر القـول إن حـوادث
(الربيع العربي) لـيست حرباً ،وإن
ال عِـبَــرَ قــد يـسـتقـيهــا اخلـبــراء
العـسكريون منهـا .لكن القول هذا
يخالف الواقع ،فهذه احلوادث هي
منـوذج احلـرب يف القـرن الـواحـد
والـعشـرين .وعلـى مقيـاس عـدد
الـضحـايـا والـدمـار-أي الـنتـائج
الكـارثية االجتمـاعية واالقتـصادية
والـسيـاسيـة ،-أوجه الـشبه كبـيرة
بني هذه النـزاعات اجلديـدة ونتائج
حـــرب فـعلـيــــة .وال شك يف أن
"قواعـد احلرب" تغيرت ،.وتعاظم
دور الـوسـائل غيـر العـسكـريـة يف
بلوغ أهداف سياسية واستراتيجية،
وفاقت جنـاعة دورهـا الفائـدة التي
تـرجتى من قـوة السالح .ورجحت
كفـة اجلمع بني تـوسل أدوات غـير
عسكـرية ،أي سيـاسية واقتـصادية
ومعلـومـاتيـة وإنـسـانيـة ،وقـدرة
الـشعوب علـى التظـاهر .ودعمت
هـذه الـوسـائل وسـائط عـسكـريـة
مـضمــرة ،منهـا شـن هجمـات أو
منـاوشـات معلـومـاتيـة وعمليـات
القـوات اخلـاصـة .وال يُلجـأ إلـى
القـوة الصـريحـة ،علـى رغم أنـها
تـتستر بقوات حفظ السالم أو إدارة
النـزاعات ،إال يف مرحلـة معينة من
النزاع ،أي بعد حتقيق إجنازات.
ولكن ما هي احلرب احلديثة؟
ومـا الـذي يعـد اجلـيش ملـواجهته؟
وكيف يسلح؟
يقـتضـي تطـويـر القـوات املـسلحـة
علـى األمــد الطـويل جـواب هـذه
األسئلـة وإدراك أشكـال استـخدام
القـوة ووسـائـطه .واليـوم ،تطـور
أسلحة غير تقليـدية جنباً إلى جنب
األسلحــة التـقليـديـة .وبـرز دور
اجملمـوعـات املـسلحــة املتحـركـة
واخملتـلطــة التـي تتحـرك كـوحـدة
استـخباراتـية-معلـوماتـية متـنقلة،
تعتمـد على أنظمة الرقابة والتحكم
املتـطورة .والنـشاطـات العسكـرية
متيل ،أكثـر فأكـثر ،إلـى السـرعة
والـدينامية .ويف احلـروب احلديثة،
ال حـاجـة إلـى جتـميـد العـمليـات
التكـتيكي والعمـالني .فالعـدو قد
يـستغل مرحلـة جتميد الـنزاعات أو
تعليقهـا .والتكنولوجيـا املعلوماتية
اجلـديـدة قلّـصت الهـوة املكــانيـة
والـزمنيـة واملعلومـاتية بـني القوات
املــسلحــة والهـيئــات الـضــابـطــة
والنـاظمة لـها .وأفلت املـواجهات
"وجهـاً لوجه" بـني أعداد كبـيرة من
القـوات ،وهي تـنقلب لتـصبح من
ذكـريات املـاضي البعيـد .والسبيل
إلـى بلوغ أهداف احلـرب هو أفعال
تنفـذ من بُعـد ،من غـير مـواجهة،

وتلحق الهـزميـة بـالعـدو مـن عمق
أراضـيه .واحلــدود تـتالشـــى بني
املستويات االستراتيجية والعمالنية
والتـكتـكيــة ،شــأن احلـــدود بني
العمليـات الهجومـية والـدفاعـية،
وتغلب كفة السالح الفائق الدقة.
صـارت العملـيات غـير املـتكافـئة-
ومنهـا عـمليـات القـوات اخلـاصـة
واملعـارضـة الـداخليـة التي تـشكل
جبهـة مـواجهــات دائمــة يف قلب
الـــدولـــة العـــدو والعـملـيـــات
املعلـوماتـية -شـائعة .وهـي تطيح
تقدم العدو يف النـزاعات املسلحة،
وهـذه الـتغيـرات مـاثلـة يف عقـائـد
الدول الرائدة.
عـام  ،1991يف عـمليـة (عـاصفـة
الصحراء) يف العراق ،التزم اجليش
األميـركـي مفـاهـيم أو رؤى مـثل
"اكـتسـاح شـامل ،قـوة شـاملـة" و
"عـمليـات جـويـة-بـريـة" .وعـام
 2003يف عمليـة "حريـة العراق"،
التزم اجليش األميركي مبدأ "سينغل
بـــربــســبكـتـيف ( "2020رؤيـــة
أحـادية) .والـيوم ،تـرمي مفـاهيم
مـثل "ضربـات شاملـة" و "صواريخ
دفـاع شـامل" إلـى تــدميـر أدوات
الـعدو يف ساعـات ،انطالقاً من أي
مكـان ،وتفادي أضـرار رد العدو.
وتلتـزم الـواليـات املتحـدة عقيـدة
دمج العمليـات الشامل الـتي ترمي
إلـى إنشـاء قـوات صغيـرة سـريعـة
احلركـة ومختلـطة .ويف النـزاعات
األخيــرة ،بــرزت سـبل جــديــدة
ليست عسكرية صرف لكنها تدرج
يف سياق عمليـات عسكرية .وخير
مثل هـو العمليـات يف ليبيـا :إرساء
مـنــطقـــة حـظـــر جـــوي وبـــري
واالستعـانة مبقاولني عـسكريني من
القـطاع اخلـاص تولـوا التنـسيق من
كـثب مـع مجمـوعـات املعـارضـة
املسلحـة .وال مفر من اإلقـرار بأن
فهم أشكـال احلرب غـير املـتكافـئة
عــسيــر ،علـــى خالف األفعــال
العسكرية التقليدية.
دور العلوم العسكرية
ثمـة فـائـدة تُـرجتـى من احـتسـاب
التجـارب الــروسيــة يف منـاقـشـة
النـزاعات العـسكريـة ،وعلى وجه
التـحديد سـوابق التوسـل بوحدات
موالية يف "احلرب الـوطنية العظمى"
ومكافحة الـتشكيالت غير النظامية

يف أفغانستان وشمال القوقاز .ففي
حـرب أفغـانـستــان ،استخــدمت
القوات الـروسية قوات غيـر نظامية
سـريعـة احلـركـة وقــوات تطـويق
عـرقلت مشـاريع العدو وأحلقت به
خسائر كبيرة.
وتخلف املعـدات العسكرية احلديثة
املؤمتتة وبحوث الذكاء االصطناعي
أثـراً بـالغـاً يف وسـائـط النـزاعـات
املـسلحـة احلـديثـة ،فـاليـوم جتـول
طـائـرات (الـدرون) يف األجـواء،
وغــداً ستنـتشـر روبـوتـات طـائـرة
وزاحفــــة ومجــــوقلــــة يف أرض
املعـركــة .ويف املسـتقبل القـريب،
يتوقع أن تتـولى القتال فـرق مؤمتتة
تشـن عمليات عسكـرية ،ولكن ما
أشكــــال القـتـــال يف مـثل هـــذه
الظروف ،وما األسلحة الناجعة يف
مواجهة عدو آلي؟
حيز املعلـومات يشرّع األبواب أمام
إمكانـات غيـر متكـافئـة يف تقليص
قدرات العدو القتـالية .ففي شمال
أفـريقيا ،اسـتخدمت الـتكنولـوجيا
للتأثيـر يف بنى الدولـة والسكان من
طـريق الــشبكــات اإللكتــرونيـة.
وأمـاطت عـمليـة إلـزام جـورجيـا
بالـسالم ،اللثـام عن االفتقـار إلى
مقاربـة موحدة يف استخدام القوات
املــسلحــة خــارج الـفيــديـــراليــة
الروسيـة .وتبرز احلاجـة إلى إنشاء
نظـام دفاع مـسلح يحـمي مصـالح
الــدولــة يف اخلـــارج .وسلـطـت
حــوادث مـثل هجـمـــات أيلــول
(سبـتمبـر)  2012علـى القـنصلـية
األميــركيــة يف بنغــازي الليـبيـة،
وانـبعاث نشـاطات القرصـنة وأزمة
الـرهائـن يف اجلزائـر ،الضـوء على
احلاجة هذه.
السيطرة على األراضي
ويف النـزاعـات احلـديثـة ،تتعـاظم
احلـاجـة إلـى الـدفـاع عن الـشعب
وممـتلكـاته ووسـائـل اتصـاالته يف
مـواجهـة القـوات اخلـاصـة .وقبل
( 2008حـرب جــورجيـا) ،فـاق
عـدد جنود اجليـش يف وقت احلرب
أكثــر من  4.5مـليــون جنــدي،
ووقع على عـاتق القوات املـسلحة
الـدفـاع عـن األراضي الــروسيـة.
لكن األحوال لم تبـقَ على حالها.
واليـوم ،يـقتـضي صـد وحـدات
االستـطالع والقـوات اإلرهــابيـة

تعاون كل أجهزة األمن .وسلطت
العمليات العـسكرية يف أفغـانستان
والعــراق الـضــوء علــى ضــرورة
حتـديـد دور القـوات املـسلحـة يف
مـرحلـة مـا بعـد النـزاع ،وحتـديـد
األولـويـات وسبل تـفعيل القـوات
ورسم حدود اللجوء إلى القوة.
األفكار والقيادة
ال تقـوم قــائمــة ملقـارنــة العلـوم
العسكـرية الروسـية اليوم بنـظيرتها
عشية احلـرب العاملية الثانية .آنذاك
عـرفت هذه العلوم النظرية ازدهاراً
وغنـــى ،وال يخفــى أن تـــوليــد
األفكـار والنظـريات عـند الـطلب
محـال ،ولـست أنـا صـاحب هـذا
القـول .ويعــود الفضل يف ازدهـار
العلـوم العسكـرية الـروسية عـشية
احلــرب العـــامليـــة الثـــانيــة إلــى
شخـصيـات المعـة اسـتثنـائيـة من
أمثـال جورجي إيسيرسون ،وليس
إلــى حَـمَلَــة شهــادات عــاليــة أو
خريجي أكـادمييات بـارزة وكليات
عسـكريـة .واليـوم ،يكثـر حَمَـلَة
الشهادات العالية ،ويُفتقر إلى مثل
تلك الـشخـصيــات البـارزة .ويف
كتـابه (أشكـال القـتال اجلـديدة)،
كتب إيسيرسون ،املنظر السوفياتي
العـسكـري الـذائع الـصيـت" :لن
تعلن احلـرب (يف املستقبل) .ستبدأ
بني قـوات عسـكريـة ،والتجيـيش
والتجميع لن يأتيا يف مرحلة ما بعد
احلــرب علــى نحـو مـا حـصل يف
 ،1914بل أن العمل بهمـا يبدأ يف
وقت مـبكــر قـبل احلــرب."...
و"نبـوءة الــسلف" هـذا كــانت يف
محلهـا .ومنـيت روسيـا بخسـائر
كثيــرة نتيجـة إهمـالهـا خالصـات
إيسيرسون ،وليس احتقار األفكار
اجلـديدة واملقـاربات غـير الـنمطـية
وآراء الغيـر ،يف محله ،وهـو غيـر
مقـبول يف العلـوم العسكـرية .وال
أدعـو إلـى اسـتنـســاخ التجـارب
األجنبيـة واالحتذاء بـدول رائدة،
بل إلى التفوق عليها واالرتقاء إلى
مصاف قدوة رائدة.
................

* قـائـد أركـان قـوات الـفيـديــراليـة
الروسـية( ،يف بي كي) الـروسية/27 ،
 ،2013/2ونقل مـوقع (هـوفيـنغتـون
بـوست) األميركي املقال إلـى اإلنكليزية
يف  ،2014/9/3إعـــــــداد مــنـــــــال

نحاس.
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About : American Human Rights Council (AHRC)

T

he

American

Human
Rights
Council (AHRC) was
created as a non-profit
organization dedicated
to protecting,
promoting,
and
defending human
rights, as defined by
the US Constitution
and outlined in the
United Nations’ 1948
Universal Declaration
of Human Rights
(UDHR) http://
www.un.org/en/
documents/udhr.
To
that end,
AHRC will serve the
needs of all people
whose rights are being
denied or violated.
AHRC
will
collaborate with other
civil and human rights
organizations and
maintain
positive
relationships
with
courts, social service
agencies, and various
governmental
agencies. We intend
to combine high-level
legislative
work,
media outreach, and
grassroots
mobilization to shape
and promote
legislation to advance
human rights and
protect
individuals
who are at risk.
THE PRIMARY
FUNCTION OF
THE AHRC
AHRC
will
be
seeking
out
and
intervening in
situations
where
human rights are
being violated or
denied.
We
will
provide advocacy and
other related services
wherever the
restoration of human
rights is essential to
peoples’ well-being.
Our primary focus
will be on prisoners’
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rights. The AHRC
will work to ensure
that the rights of
prisoners, and their
families,
are
recognized and
defended. In doing so,
we
will
also
encourage
cooperation between
similar organizations
in Michigan, and
other states, as well as
other co3284untries.

We will collaborate to
implement projects,
programs,
and
activities
for
the
benefit
of
our
intended beneficiaries,
utilizing all available
synergies in order to
maximize the benefits
of our service.
Although the
AHRC will primarily
focus on the United
States,we will work in
conjunction with any
organization
which

can help us achieve
our
mission
of
protecting
human
rights around the
world, regardless of
geographical or other
boundaries.
MISSION
The American Human
Rights
Council
(AHRC) is dedicated
to defending and

protecting
human
rights as outlined in
the U.S.
Constitution and
the United Nations
1948
Universal
Declaration of Human
Rights (UDHR). The
AHRC was formed to
protect these rights
and advocate for
anyone whose rights
are being violated or
denied.
To that end, the
AHRC will build a
tenacious, objective,
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and carefully guided
advocacy
program
that will serve to
defend
individual
human
rights,
whenever
and
wherever they are
being infringed upon.
PURPOSE
AHRC is a

directorship
organization dedicated
to defending human
rights as identified in
the United Nations
1948
Universal
Declaration of Human
Rights (UDHR).
Specifically, the
corporation is created:
To investigate and
report on human
rights violations and
advocate for equitable
remedies.
To encourage

governments
and
societies to respect
international human
rights laws.
To call upon the
public and
international
community to support
the cause of human
rights for all.
To work and
cooperate with other
organizations having
similar objectives and
purposes.
To keep a vigilant
watch on the rights of
people around the
world and publish
independent research
reports, free of
corporate and
government influence.
To promote key,
human rights
concerns, and cite
stories of individuals
at
risk,
working
closely with the
international media to
publicize violations,
seeking the attention
of government
officials, corporations,
international
institutions,
and
policy
makers.
To combine highlevel legislative work,
media outreach, and
grassroots
mobilization, to shape
and
promote
legislation
and
policies for
advancement
of
human rights and the
protection of at risk
individuals.
CONTACT US
13530 Michigan
Ave # 332
Dearborn, Michigan
48126/USA
Tel: 313-914-3251
Fax: 313-914-3284

حقوق
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WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

سياسة politics

صناعة اخلوف :أشهر  10استراتيجيات لزرع اخلوف يف اجلماهير !!
لـم يعد اخلوف مجرد عرض جانبي
حلكم الطغاة واملـستبدين ،ورمبا لم
يكن كذلك يـومًا ما ،يـبدو اخلوف
صـنــاعــة حتـتـــرفهــا األنـظـمــة
االستـبداديـة ،وكأنـها دلـيل تسـير
علـيه هـــذه النــظم ســواء كـــانت
ديكتاتـوريات عسـكرية أو مـدنية،
عـددت نـاعـومـي وولف يف مقـال
مـطول لهـا بجريـدة اجلارديـان عام
 2007أهم مفـردات مـا أسـمته بـ
"تصنيع الـفاشية" ،أو مـا بات يطلق
عليه اليـوم "صناعة اخلوف" ،والتي
تعـــد امتــدادًا طـبيـعيًّــا لقــاعــدة
ميـكافـيللي الـذهبيـة التي يـبدو أن
سـياسيـي العالم قـد صاروا يعنـوها
جيـدًا "من األفضل أن يهابك الناس
علـى أن يحبـونك" .يبـدو أن األمر
لم يـعد مـقتصـرًا علـى احلكـومات
االستبـداديـة الـتقليـديـة ،يبـدو أن
تــواطئًـا مـا قـد حــدث من جـميع
احلكـومـات  -حتـى الـدميقـراطيـة
منهـا -أن األمور ال ميـكن أن تسـير
علـــى مـــا يــــرام إال إذا شعـــرت
الـشعوب بـاخلوف دائمًـا .ويف هذا
اإلطار عرض موقع "ساسة بوست"
أشهــر  10استــراتيـجيــات لــزرع
اخلـوف يف اجلمـاهيـر ،وذلك عـلى
النحو التالي:
 -1استدعاء األعداء
الداخليني واخلارجيني

ال ميـكن للـطغـاة نـشـر اخلـوف يف
صفـوف اجلماهيـر دون جتسيـد هذا
اخلـوف يف صـورة أعـداء داخلـيني
وخـارجيني ،عنـدما يخـاف الناس
فـإنهم يكونون أكثر استعدادًا لقبول
إجـراءات تـنتقـص من حـريــاتهم
الشخـصية ،بل حـتى من مقـومات
حيـاتهم األسـاسيـة ،ففي الـوقت
الــذي كــان يـلتـسـن يقـصف فـيه
البـرملـان بـالـدبـابـات كـان ميـرر
القـرارات االقتـصاديـة التـي أفقرت
الـــشعـب الـــروسـي وأدت إلـــى
إفـالسه ،وفعل بـينــوشـيه الــشيء
ذاته ،وهــــو يعلـن حــــربه علـــى
الشـيوعية ،بل إن قانـون الباتريوت
األمـريـكي املــشبـوه الـذي سـلب
األمريكـيني حرياتهم الـشخصية قد
مت متريره يف أعقـاب أحداث احلادي
عـشر من سبـتمبر ،وحتـديدًا يف 26
أكتـوبـر ،حتـت مبــرر االستعـداد
للحـرب على اإلرهـاب ،لينـكولن
نفـسه فرض األحكـام العرفيـة أثناء
احلرب األهلية ،حريق الرايخستاج
يف  27فبـرايـر  1933الـذي تـزامن
مع إعالن احلـرب ضد الشيـوعية مت
اتـخاذه كـذريعـة لقمع الـشيـوعيني
األملان واحلزب الشيوعي األملاني.
إنها اخلـطة القـدمية اجلـديدة ،خلق
تـهديد مـرعب وغير مفهـوم بشكل
كـبير "خطـر اإلرهاب -الشيـوعية-
املؤامـرات اخلارجيـة" ،تذكـر دائمًا
احلقيقـة السـابقـة" :النـاس لـديهم
االستعداد للـتضحية بقـدر كبير من
حـريـتهم إذا شعـروا أنهـم يف خطـر
حقـيقـي ،بل األنكــى هــو حـجم
اسـتعــدادهـم لتـقبـل املمــارســات
الدمـوية للـسلطـة ما دامـت تتم يف
حق غيرهم".
 -2إنشاء شبكة خاصة للقمع

واملقصود هنا هو القمع خارج دائرة
الـقانون ،بـل خارج دائرة الـرقابة،
بالتحـديد كمـا وصف بوش سجن
جـوانـتنـامـو الــشهيــر أنه يقع "يف
الفـضاء القانوني" ،الشهادات حول
حاالت التعـذيب يف السجـون التي
تـديـرهـا الـواليـات املتحـدة حـول
العالم خارج إطار الـسيطرة ،هناك

دوائـر شبه رسميـة أمريكـية صارت
تقـر اآلن بهذه احلقيقية ،إذا جتاوزنا
بـالـطبع جـوانـتنـامـو الــذي أعلن
الرئيس األمـريكي باراك أوباما عن
رغبـته يف إغالقه بـسـبب سـمعـته
السـيئة ،فهـو من أشهر الـسجون،
ولكنه ليـس الوحـيد بـالطبـع على
األقل يف األماكـن التي وقعت حتت
سـيـطـــرة القــوات األمـــريكـيــة
كــأفغـانــستــان والعــراق  -راجع
فـضيحـة سجـن أبي غــريب علـى
سبيل املثال.-
تشيـر الوقـائع التـاريخيـة أن جميع
األنـظمـة االستبـداديـة كــانت متيل
لالحـتفــاظ بـشـبكــة ســريـــة من
الــسجــون ،متــارس مـن خاللهــا
أنـشطـة غيـر مشـروعـة ،أشهـرهـا
الـتعذيب ألجل انتـزاع املعلومات،
وهـومـا يفضـي كثيـرًا إلـى القتل،
وأحيـانًا اإلعـدام اجلمـاعي ،كـما
حـدث يف تشيلي وسـوريا مـؤخرًا،
وأحيـانًـا اغـتصـاب الـنسـاء الـذي
اشتهـرت به الديكتاتورية العسكرية
يف األرجنتني.
 -3استخدام شبكات للمسلحني

يخبرنـا تاريخ األنظمة الديكتاتورية
أنهـا ال تكـتفي بـنشـر اخلـوف عبـر
األجهـزة األمنية الرسمية والسرية،
لكنها غـالبًا مـا تشكل مجـموعات
شبه عسكـرية لتـرويع مواطـنيها أو
تدعم -على األقل تغض الطرف-
عن نشـاط بعض هـذه اجملمـوعات
املــوجـــودة سلفًــا ،بــدايــة مـن
مجـموعـات القمـصان الـسوداء يف
إيطـاليـا الفـاشيـة ،إلـى الـقمصـان
البـنيـة يف أملــانيــا النـازيـة ،نفـس
االستـــراتيـجيــة اسـتخـــدمت يف
نيـكاراجـوا ويف أمريـكا اجلـنوبـية،
وغالبًـا ما تعمل هذه الـتنظيمات يف
ظل حصانة قانونية.
بعـد أحداث  11سـبتمبـر الشهـيرة
وما يعرف باحلرب على اإلرهاب،
توسعت شبكـات املسلحني املرتزقة
واتخذت إطـارًا أكثر نـظامـية حتت
مـسمـى شـركـات األمن اخلـاص،
وأشهــرهـــا بالك ووتــرز ،الـتـي
حــصلـت علـــى عقـــود مباليـني
الـدوالرات من حكـومة الـواليات
املتحـدة وغيرهـا ،مقابل االهـتمام
بأعمال أمنية مشبوهة ،مثل أعمال
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االغتيـاالت والتـصفيـة اجلمـاعيـة
التي قامـت بها بالك ووترز يف عهد
احلــاكم األمــريكـي للعـراق بـول
بـرميـر ،حتـت حصـانـة كـاملـة من
املالحقة القضائية.
بعـد إعصـار كاتـرينـا ،استـأجرت
وزارة األمن الــداخلي األمــريكيـة
مئــات من حــراس األمن اخلـاص
املسلح يف نيـو أورليانـز ،الصحفي
جيرمـي سكاهـيل صاحـب (كتاب
احلروب الـقذرة) أجـرى مقـابالت
مع أحد احلـراس الذي لـم يكشف
عن اسـمه ،والــذي أفــاد بــأنـهم
أطلقـوا النار على املـدنيني العزل يف
املدينة.
 -4ينبغي أن يشعر اجلميع
أنهم مراقبون

تـشتـرك هـذه األنظمـة يف إنشـائهـا
جهــازًا للشـرطـة السـريـة –علـى
اخـتالف التسمية ،-بـدءًا من أملانيا
وإيـطــاليــا إلــى الـصني وكــوريــا
الـشمــاليــة ،حتـى يف الـواليـات
املتحــدة ،ففي عـام  2005كـتب
جيمس رايزن وكـتب إريك يشتبلو
يف صحيفة نيـويورك تاميز ألول مرة
حول بـرنامـج أمريـكي للتجـسس
علــى هــواتف املـــواطنـني ،وهي
املعلـومـات الـتي لـم تعـد قــابلـة
للـتشـكيك بعـد فضـائـح التنـصت
والــرقــابــة الـتي تـــورطت فـيهــا
اخملـابرات األمريكيـة بحق مواطنيها
ومواطنـي دول العالم ورؤسـائها،
حتـى احلليـفة للـواليات املـتحدة،
والتـي كشـفت عنهـا وثـائق إدوارد
سنودن.
األخ الـكبير يراقـبك ،األنظمة تعي
نبـوءة جورج أوريل جـيدًا ،تـذكر
أن النـاس مـولعـون دومًــا بنـسج
األساطيـر حول قدرات ونـشاطات
أجهــزة األمن الـسـريـة ،أمــا عن
األسباب فهي جـاهزة دومًا وتتعلق
بـدواعـي األمن القــومي واحلفـاظ
على سالمة املواطنني.
 -5السيطرة على املؤسسات
الدينية -األحزاب -اجلماعات

قد تكـون يف وقت ما يف حـاجة ملن
يـدعو النـاس إلى الـسالم باعـتباره
فضيلـة كبـرى ،ويف وقت آخـر قد
تكون احلرب هي الفضيلة ،ال أحد

بـإمكــانه أن ينـشـر اخلـوف يف دور
اجلـماهـير كـرجال الـدين رغم كل
شـيء .يف جمهـوريـات اخلـوف،
رمبـــا جتـــد أغلـب اجلـمـــاعـــات
واألحـــزاب مخـتـــرقـــة مـن قـبل
السلطـة ،حتى تلـك التي تعمل يف
شئـون البيـئة ورعـاية احلـيوان ،إذا
جـئت إلـى اجلـمعيـات احلقــوقيـة
واجلمعيـات املناهضة للحرب وغير
ذلك من املـؤسسات تـصبح األمور
أكثـر خطورة ،مهما كـانت مساحة
احلريـة ،يجب أن يشعـر اجلميع أن
األمور حتت السيطرة.
 -6لعبة االعتقال -اإلفراج

أو كمـا يـطلق عـليهــا لعبـة الـقط
والفـأر ،الـصحـفيـان نـيكـوالس
كريـستـوف وشيـريل وودن وصـفا
األمـر أثناء دراستهمـا للمعارضة يف
الصـني بكونهـا تشبـه القائمـة ،يتم
استهـداف هــذه القــائمــة مع كل
حـدث ،إذا كنت داخل القـائمة يف
يـوم مـا فـمن الـصعـب علـيك أن
تصبح خارجها.
يف عـام  ،2004أعلنت الـواليات
املتحدة ألول مرة أنها حتتفظ بقوائم
ألسمـاء الـركـاب الـذين تعـرضـوا
للـتفـتـيــش األمـنـي يف املـطــارات
واملــوانئ ،لـم تكـن القــائمــة من
اجملرمني ،ولكن من نـشطاء السالم
وبعض الـرمـوز من دول تـعتبـرهـا
الــواليــات املـتحــدة معــاديــة -
كفـنـــزويال مـثـالً -والكـثـيــر مـن
املـواطـنني العـاديني ،والـكثيـر من
األمـريكـيني مـنهم رمـوزأكـادمييـة
فوجئوا بوضع أسمائهم على قوائم
االشـتبـاه يف محـاربـة اإلرهـاب،
منهم على سبيل املثـال البروفيسور
والتر ميـريف من جامعة بـرينستون،
الذي لم يكن له أي نـشاط سياسي
ســوى أنه انـتقــد جــورج بــوش،
واتهمه بـانتـهاك الـدستـور يف أحد
محاضراته.
جيمـس بي ،بـراندون مـا يفيـلد،
والعديد من األسـماء األخرى التي
اعتقالها تعـسفيًّا ،ولم يتم إدانتها،
وما تزال أسمـاؤهم موضوعة على
القـوائم ،أسلوب القوائم هذا صار
معـتمدًا علـى مستـويات ونطـاقات
أقل ،فكل وحـدة للبوليس صارت
حتتفـظ بقوائمها اخلاصة لالعتقال،

ومـا تزال لعبـة القط والفـأر تتوسع
يـومًا بعد يوم ،اعتقله ،أفرج عنه،
لكـن علـيـه أن يعلـم أنه معــرض
لالعتقال يف أي حلظة.
 -7استهداف الرموز

غالبًا ما حتيط اجلماهير الرموز بهالة
من التقـدير والقـداسة ،اسـتهداف
الـرمـوز املشـاغبـة -املعـارضـة من
فـنــانـني وأكــادميـيـني وصحفـيـني
ورؤســاء أحــزاب وجـمــاعــات
ورجــــال ديــن -يجـعل الـنــــاس
يشعـرون أن اجلميع مهددون ،وأنه
ال سقـف للسلـطة يف احلـفاظ عـلى
مصاحلها.
قــام مــوسيـليـني بــاستـبعــاد كل
األكــادميـيـني وعـمـــداء املعــاهــد
احلكـومية الـذين رفضـوا التجاوب
مع خطته الفاشـية ،األمر ذاته فعله
هتلـر يف أملانيا وبيـنوشيه يف تشيلي،
واحلــزب الــشيــوعي يف الــصني،
فامتـد القمع ليـطال املتعـاطفني من
هــؤالء األكـــادمييـني مع زمالئـهم
وطالبهم.
إعادة هيكلـة املؤسـسات التعلـيمية
ومؤسسات اخلـدمة املدنيـة بإصدار
قــوانـني تـتـــوافق مع تـــوجهــات
الــسلـطــة ،فـيـنـبغـي أن يــشعــر
األكــادمييــون أنهم يــدينـون إلـى
الـسلطـة أكثـر من أي شيء آخـر،
ألنها متلك إبقـاءهم يف مناصبهم أو
تــرقيـتهم أو اسـتبعــادهم بــشكل
كــــامل ،أوحـتـــى إيــــداعهـم يف
السجون.
 -8السيطرة على الصحافة-
التليفزيون

ال ميكن للـدولــة أن تسـيطـر علـى
الناس بحـق دون أن حتكم السيطرة
على مـا يلقى يف عقـولهم ،جميع
الـديكتـاتوريـات فعلت ذلك بـداية
من إيطاليـا يف العشرينـات ،وأملانيا
يف الثالثينـات ،وأملانيـا الشـرقية يف
اخلمـسينيـات ،وتشيكـوسلوفـاكيا
وديكتـاتـوريــات الشـرق األوسط
العــسكــريــة يف الــسـتـيـنـيــات،
وديكتـاتوريات أمـريكا اجلنـوبية يف
الـسبعـينيـات ،والـصني وروسيـا،
وغيرها الكثير.
احلقـيقـــة هـي العـــدو األول ،ال
حصـانة ألحـد فاجلـميع مسـتهدف

حتـى لـو كنـت صحفيًّـا ،حتـى يف
أكثـر الـدول ادعـاء للـدميقـراطيـة،
الـواليــات املتحـدة نفـسهـا ،هل
سـمعت باملـدون جوش وولف من
سـان فرانسـيسكو الـذي سجن ملدة
عام لـرفضه تسلـيم شريط مـظاهرة
مناهضة للحرب؟ أم لعلك سمعت
عن مـراسل جريج باالست ،الذي
اتهـم بتهـديـد الـبنيـة التـحتيـة عبـر
تصـويره لضحايا إعـصار كاترينا يف
والية لويزيانا ،أو رمبا أنك سمعت
بقصة الـصحفي جوزيف ويـلسون
الــذي اتهم جـورج بــوش بتلـفيق
اتهـامـات كـاذبـة لصـدام حـسني؛
لـتبريـر احلرب علـى العراق أبـرزها
استيـراد اليـورانيـوم من الـنيجـر؛
فكان نصيبه توجـيه تهمة التجسس
لزوجته!
كمـا مت توثـيق أكثر من حـالة سجن
واستهــداف للـصحفـيني مـن قبل
اجليش األمـريكي أثناء احلرب على
العــراق .قــانــون مـقيــد لإلعالم
والصحافـة حتت دعوى مقـتضيات
األمـن القـــومـي ،أوحـتـــى حتـت
دعـوى ضمـان حريـة الصحـافة،
املهم هـو السـيطـرة علـى مـا يقـدم
للنـاس ،ال مانع مـن مساحـة لرأي
معارض بشرط أن يكون مستأنسًا،
وحتت السيطرة.

 -9توسيع دائرة اخليانة-
العمالة

ال ميـكن أن يـتعــاطـف النــاس مع
خائن أو عميل يـعمل ضد مصلحة
بلده ،أو يتعاون مع أعدائها ،املهم
أن تـتسع تـهم اخليـانـة والتجـسس
لتـصبح فضفـاضة إلـى أقصـى قدر
ممكـن ،علــى سـبيـل املثــال اتـهم
النواب اجلمهـوريون يف الكوجنرس
الصحفي بيـل كيلر بـانتهاك قـانون
التجسس؛ لنشـره معلومات مسيئة
إلدارة الرئيس جورج بوش ،األمر
ليـس جديدًا بالـطبع ففي موسكو،
وحتـديدًا يف عـام  ،1938مت توجيه
تهمة اخليانة إلى نيكوالي بوخارين
رئيـس حتريـر صحيـفة أزفـاستـيا،
كـان ستالني يلقب معارضيه دوما بـ
"أعداء الـشعب" ،بل إن الـواليات
املتحدة يف عـام  ،2006ومع إقرار
قانـون اللجان العـسكريـة صار من
حق اإلدارة األمـــريكـيــة تــوجـيه
لقب -اتهـام "مقاتل عـدو" إلى أي
من مواطنيها.
اخلالصة أن تهم "اخليانة -العمالة-
التجسس -التخـابر" يجب أن تظل
تالحق اجلـميع ،بـدايـة من القـادة
واملعـــارضني الــسيــاسـيني ،إلــى
النشطاء املزعجني عبر اإلنترنت.
 -10القوانني االستثنائية

ميكن للحكـومات أن تتـحدث عن
سيـادة القـانــون كمـا شـاءت ،يف
النـهايـة فهي التـي تضع القـوانني،
احلكـومة األمـريكيـة مررت قـانون
البــاتــريــوت ،الـــذي يبـيح لهــا
التجـسـس علـى مـواطـنيهـا ،ويف
النهاية وسعت نشاطاتها خالفًا له،
كما جتنـد احلكومات اجلنود املرتزقة
وفقًـا للقانـون ،وحتاكم معـارضيها
بـتهم مزرية وفقًا للقانون أيضًا ،بل
مت استـصدار قـوانني تبـيح قتل فـئة
من املـواطـنني فقـط ألنهم عـدميي
النفع كمـا حدث يف أملـانيـا النـازية
مثالً .ما يـعرف بـ "حالـة الطوارئ"
أو "حـالـة احلـرب" ،أصـبح ستـارًا
تتخــذه احلكـومـات لـتمـريـر أي
إجــراءات .كم ميـكن أن تـسـتمـر
حـالـة الطـوارئ هـذه؟ أشهـر ،أو
سنوات ،ورمبا عقود أحيانًا.
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كلنا
صنعاء  -كتب  :عادل عبده بشر
* ازدياد معـدل الفساد بنسبة %40
مما كان عليه قبل 2011م
* الـيمن الثـالثـة عاملـياً يف الـرشوة
واحلكومة لم حتارب الفساد
* مــراكــز الـشــرطــة واألجهــزة
القضائـية أكثـر املؤسـسات تـطالب
املواطنني بدفع الرشوة
*  %69فساد يف الشرطة و  %66يف
الصحـة و  %62يف القضـاء ومثـلها
يف الـتـعلـيــم و  %53يف القــطـــاع
اخلاص
*  10ماليـني مينـي بحـاجـة إلـى
مساعدات غذائية
* ارتفـاع مستويـات الفقر وماليني
األشخاص ال ميلكـون املال لتـوفير
الغذاء ألسرهم
*  %22من السكان يفتقرون بشدة
لألمن الغذائي
* مليـون طفل يعـانـون من سـوء
التغذية احلادة
*  13مليـون مواطـن بحاجـة إلى
معونة إنسانية
* ارتفاع الـبطالـة بني الشبـاب إلى
%60
* ربع النساء يعانني من سوء تغذية
حـاد وثلث األطفـال ال يحصلـون
على التعليم
* ارتفــاع االنتهـاكـات احلقـوقيـة
وتراجع دور النساء يف اجملتمع!!!

ضد الفساد

فساد ..فقر ..بطالة ..جوع ..أمية ..انتهاكات ..

تقارير دولية تكشف باالرقام  :اليمن بعد “الربيع“ أسوأ بلدان العالم

وفـيمـــا يتـعلق بـــاليـمن كــشف
االستطالع الـذي أصدرته املنـظمة
العــــام املــــاضـي أن  %73مـن
املواطـنني اليـمنيـني أفادوا بـوجود
فسـاد يف االجهزة الـتابعـة للجيش
وهـي بذلك تعتـبر من أعلـى نسب
الفساد يف مـؤسسات القـطاع العام
بـــالـيـمـن الـتـي أشـــار إلــيهـــا
االستطالع.
كما سجلـت اليمن بنـاء على رأي
املبحـوثني ثالث أعلـى نسبه رشوة
بـني الــدول الـتـي مت إدراجهــا يف
االستـطـالع ،حيـث أن  %74من
املـسـتهــدفني أكــدوا أنهـم دفعـوا
رشـوة يف الـ  12شهـراً املــاضيـة،
وأن أكثر املـؤسسـات التي تـطالب
املـواطنني بدفـع الرشوة هـي مراكز
الشرطة تليها سلطات القضاء.
وبـينـت نتــائـج االستـطالع بــأن
الفـساد يف الـشرطـة ميثل  %69ويف
الـصحــة  %66ويف القـضـاء %62
والتعليـم  %62ويف القطاع اخلاص
 %53أما يف منظمات اجملتمع املدني
 %53واإلعالم %48حــسـب آراء
املستطلعني.
وعـن دور احلكـومـة الـيمـنيـة يف
حقائق مهولة حلاضر متخم بالزيف محـاربــة الفـسـاد أكــد  %45من
واخلـداع ومــستـقبل مـظلم يف يـد املبحوثني أن هذا الدور غير فعال،
حكـومـة لم تـنجح يف شيء سـوى وأمـا عن دور املــواطن العـادي يف
مكافحة الفساد فقد تساوت النسبة
مزيد من الفشل.
حني خـرج الـشبـاب يف عــدد من بني املـؤيـدين واملعـارضني لـذلك
الشعـوب العربيـة ومن بينهـا اليمن فقـد أكـد  %50مـن املبحــوثني أن
مـطـلع العــام 2011م مـطــالـبني املواطـن اليمنـي العادي قـد يصنع
بالتغـيير إلـى األفضل فـيما يـسمى فرقاً يف مـحاربة الفسـاد بينما %50
بـ"الـربـيع العــربي" ،فـإنـهم خالل استبعدوا ذلك.
نـحو عامني من عمـر هذا الربيع لم كما أكـد  %56من املستـطلعني بأن
يـجنــوا شـيئـــا من الـثمـــار غيــر الفـســـاد يف اليـمن قــد زاد خالل
"األشـــواك" ..ورغـم محـــاولـــة السنـة املاضيـة ،بينمـا يعتقد %23
رؤســاء دول وحكـومـات عـصـر بـأن مستـوى الفسـاد لم يتغيـر بعد
"الربيع" تزييف الواقع والعمل على احتجـاجـات 2011م ،أمـا %21
إقنـاع اآلخــرين بــأن الكـثيــر من من املـستـطلـعني فقـد قـالـوا بـأن
املطـالب قد حتقـقت ولم يتبـق منها مستوى الفساد قد تراجع ..وعن
سوى القلـيل ،إال أن الواقع يـؤكد مـدى استعـداد النـاس للتـبليغ عن
تـراجع األوضـاع أكثـر ممـا كـانت قـضايا فـساد أكد  %27فـقط بأنهم
سيبـلغون عـن حاالت فـساد عـند
عليه قبل 2011م.
ويعــزز ذلك الـتقــاريــر الــدوليــة وقوعها.
الصـادرة عن عــدد من املنـظمـات علماً بأن مقياس الفساد العاملي هو
العــامليـة والـتي كـشـفت أن بلـدان استطالع لـرأي املواطـنني يف أنحاء
"الربيع العـربي" أسوأ بلـدان العالم مختلفـة من العـالم تنفـذه منظـمة
يف جـميع اجملــاالت ،وخصـوصـا الشـفافـية الـدوليـة بالـشراكـة مع
القضـايا اإلنـسانيـة ،ووصل األمر فروعهـا الوطنـية من خالل مـراكز
إلـى التحـذير مـن أن تصبح الـيمن وشركات متخصصة باستطالعات
مبثـابـة حـكم اإلعــدام لعـشـرات الرأي ويتم إجـراؤه مرة كل سنتني
اآلالف من املواطنني ..وسنحاول و خالل الفتـرة أيلـول 2012م –
اسـتعراض بعضـاً من تلك التـقارير فـبرايـر 2013م أجرتـه على 114
الكارثية فيما يلي:
ألـف شخص يف  107دولـة حـول
العــالـم من بـينـهم عـشــرة ألف
رشوة وفساد
شخص يف  13دولـة عـربيـة منهـا
أظهـر اسـتطالع للـرأي أن الـفسـاد اليمن.
ازداد يف معـظم الدول الـعربيـة منذ اجلوع باليمن يف غياهب النسيان
احـتجاجـات عام 2011م رغم أن يعـاني اليمن -الـذي يُعد أفقـر بلد
الغـضب علـى الفسـاد كان نـسبـياً يف الـشـرق األوسـط -بعـضــاً من
عند حدوثها.
أعلــى معــدالت ســوء الـتغــذيــة
وجـاءت نتـائج االسـتطالع الـذي وانعدام األمن الغذائي يف العالم.
أجرته منظمة الشفافية الدولية على وقال سمـاعيل ولد الشيخ أحمد،
مـستـوى العــالم ليـزيـد مـن خيبـة منــسق األمم املـتحــدة للـشــؤون
األمل الـتي يـشعــر بهــا املـــواطن اإلنسانيـة يف اليمن ،يف حديث مع
العربي جتاه القضاء على الفساد..
شبكـة األنباء اإلنـسانيـة (إيرين):
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

"تواجه البالد وضعاً إنسانياً ملحاً،
وهو ما أسميه أزمة إنسانية ،والتي
غالباً ما ال يتم تغطيتها بشكل جيد
يف وسائل اإلعالم".
وأضاف قـائالً" :عـندمـا يتـحدث
الناس عن اليمن ،فإنهم يتحدثون
عن الـوضع الـسيــاسي ،أو رمبـا
عمليـات االختطـاف ،ولكنهم ال
يـدركـون أبـداً أن نصـف اليمـنيني
الـيوم ،أو مـا يقرب مـن نصفهم،
أي نحـو  10ماليني ميني ،بحـاجة
إلى مساعدات غذائية".
وعلى الـرغم من وجـود الغذاء يف
األسواق ،إال أن ارتفاع مستويات
الفقر مـنذ اندالع ما يسمى بثورات
الــربـيع العــربـي يف  2011يعـني
ببسـاطة ،أن ماليني األشخاص ال
ميـلكون مـا يكفي مـن املال لـتوفـير
الغذاء ألنفسهم وألسرهم.
ويُقـدر أن حـوالي  22بـاملـائـة من
السكـان البالغ عـددهم  24مليون
نـسمـة يفتـقرون بـشدة إلـى األمن
الغـذائي ،وفقـاً لبـرنامج األغـذية
العـاملـي ،كمـا أن مــا يقــرب من
مـليــون طفل يعــانــون من ســوء
التغذية احلاد ،حسبما ورد يف خطة
االستجابة اإلنسانية لهذا العام.
أرقام مذهلة

فيما يلـي  10من القضايا الـرئيسية
التي أبرزتها شبكة األنباء اإلنسانية
(إيرين) هذا العام..
حـيث تقول (إيـرين) انزلـقت أفقر
دولة يف العالم العربي إلى مزيد من
األزمات هذا العام .ودفع االنهيار
االقتصادي الناس أكـثر فأكثر نحو
اليأس .وأصبحت األرقـام مذهلة
اآلن ولم تكن كـذلك من قبل :إذ

تقدر األمم املتحـدة أن أكثر من 13
مليـون شخص  -أكثـر من نصف
عـدد الـسكـان البــالغ  24مليـون
نــسمــة  -بحـاجـة إلــى معـونـة
إنـسانية .وال يـحصل أكثر من 10
ماليني شخص على الغذاء بطريقة
آمـنة ،ويـعانـي قرابـة مليـون طفل
من ســوء التغـذيـة احلـاد .وبعـد
احتجاجـات الربيع العـربي يف عام
 ،2011مت تشكيل حكومة جديدة
يف عــام  ،2012لكـن الكـثيــرين
يشكـون من عدم حدوث أي تغيير
يذكر يف اليمن.
ارتفـاع نـسبــة البطـالـة يف صفـوف
الشباب إلى %60
كـشف تقـريـر دولي حـديـث عن
ارتفـاع نـسبـة الفقـر يف الـيمن إلـى
 ،%54.5مـشيـرا إلـى أن نـسبـة
الـبطـالـة يف صفـوف الـشبـاب قـد
ارتفـعت بشكل مخيـف لتصل إلى
.%60
وأوضح البنـك الدولـي يف أحدث
تقـاريـره أن األزمـة الـتي شهـدهـا
اليـمن العــام  2011خلفت آثـارا
سلـبـيــة خـطـيـــرة علــى كــافــة
األصعـدة .حيث انكمـش النشاط
االقتصـادي بنسبـة  %11وشهدت
أسعار الغـذاء والسلع االستهالكية
ارتفاعـا حادا فـيما وصل مـستوى
التـضخم الـسنـوي يف  2011إلـى
.%23
إلــى ذلك أعـلن وزيــر الـتنـميــة
البـريطاني ألن دنكن عن تقدمي 35
مـليون جنـيه للتغذيـة يف اليمن ملنع
حـاالت نـقص الغـذاء وحـذر ألن
من سـوء التغـذية بـاليمن ،مـشيرا
إلـى أنه يتوجب علـى العالم اتخاذ
خطوات طويلة األمـد ملعاجلة سوء

التغذيـة قبل أن تصبح اليمـن مبثابة
حكم اإلعدام لعشرات اآلالف.
وأشـــار إلـــى أنه حـــان الـــوقـت
لالستثمار يف املـستقبل يف األطفال
الذيـن سيعمـلون علـى إعادة بـناء
واستقـرار البلد يف الـسنوات الـ20
أو الـ 30املقبلـة ..مـضيفـا أن مـا
يقــرب من نـصف ذلك اجلـيل من
بـناة املـستقبل يـواجهون تـوقفا يف
النمـو وتأخـرا عقليـا نتيجـة نقص
الغــذاء وأكثــر من ربـع مليـون يف
خـطر مميت وبيّن أن التنمية واألمن
والصحـة أشياء مرتبـطة مع بعضها
البعض.
تردي وضع النساء

حذرت منظمة أوكسـفام اإلنسانية
البـريطانيـة من تردي وضع الـنساء
يف اليـمن مقـارنــة بفتـرة مــا قبل
احتجاجات 2011م وذلك يف ظل
تفاقم األزمة اإلنسانية.
ويف تقريرها األخير حتت عنوان "ما
زلنا ننتظر التغيير" ،أشارت املنظمة
إلى أن اربع نسـاء من اصل خمس
يف اليمن يـقلن إن ظروف حـياتهن
ســـــاءت خـالل األشهـــــر ال12
املاضية.
واسـتنــد التقـريـر إلـى نقـاشـات
أجــرتهــا مـجمــوعــات عـمل يف
مختلف أنحاء البالد.
وقال التقرير" ،فيمـا يسير االنتقال
نحو الـدميقراطـية قـدما ،تـتراجع
آمال النـساء بحياة أفـضل" ،مشيرا
إلـى ان "تفـاقم األزمــة اإلنسـانيـة
والنـزاع يحــدان من دور املـرأة يف
رسم مستقبل اليمن".
وأضافـت املنظـمة يف تـقريـرها أن
"األزمة اإلنـسانـية تـزيد مـن سوء

وضع النسـاء عبر مفـاقمة مـشكلة
انعــدام املـســاواة املـتجـــذرة بني
اجلنسني".
وبحــسـب الـبـيـــان ،فــــإن ربع
اليمنيات بني  15و 49عاما يعانني
من "سوء تغـذية حاد" ،فـيما تقول
نــســاء مـن "ســائـــر اخللفـيــات
االقـتصـاديــة" ان احلصـول علـى
الـطعـام والــوظيفـة واألمـن "متثل
أوليات" بالنسبة اليهن.
وبحـسب تقـريــر اوكسفـام ،فـإن
"النـساء يلجـأن الى وسـائل يائـسة
ومـدمرة للتـأقلم  ...إنهن يقللن
من الطعام الـذي يتناولنه أو يأكلن
أطعمــة أفقــر من حـيث القـيمـة
الغـذائيـة ،وذلك من أجـل توفـير
املزيد من الطعام لعائالتهن".
ثُلث األطفـال ال يحصلـون علـى
فـــرص الـتـعلـيـم وااللــتحـــاق
باملدارس
كـشف تقـريـر البـرنـامج اإلمنـائي
لألمم املتحـدة أن ثلث األطفـال يف
اليمـن ال يستطيعون احلصول على
فرص التعلـيم واللتحاق باملدارس
يف الوقت احلالي ،وأوضح التقرير
أن مليـونـي طفل مـن أصل ستـة
ماليـني طفل يعيـشون دون تـعليم
يف الـيـمـن بــسـبـب مــــا وصف
باالختالالت الـتي يعانيهـا القطاع
التعـليمي تتعلق بالتسرب املدرسي
ونـقص اخلـدمــات التـعليـميـة يف
البالد.
ارتفاع انتهاكات حقوق االنسان
أظهـر تقـريـر حقـوقي حـديث أن
انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن
سجلت ارتـفاعـاً غيـر مسـبوق يف
العـام 2012م ،رغـم التـزامـات
حكومة بـاسندوة مبوجـب التسوية
الـسيـاسيـة التـي وقع عليهـا طريف
األزمـة الــسيــاسيــة يف اليـمن يف
نوفمبر 2011م.
وبحــسب تقـريـر أعـده املـلتقـى
الـوطنـي بالـشراكـة مع الصـندوق
الـوطني للـدميقـراطيـة فقـد سجل
وقــــــوع ( )99.157ضحــيـــــة
النتهـاكـات حقـوق اإلنـسـان يف
مختلف احملـافظـات اليمنـية خالل
نــوفـمبــر وديـسـمبــر مـن العــام
املاضي.
وذهب الـتقرير إلـى أنه رغم العدد
الـكبيـر لـلمنـظمـات احلقـوقيـة يف
الـيمـن إال أن انتهـاكــات حقـوق
اإلنـسـان سجـلت ارتفـاعــاً غيـر
مسبوق يف العام 2012م .وأرجع
الـتقــريـــر سبـب ارتفــاع معــدل
االنتهـاكات إلـى تدهـور االقتصاد
واالنفالت األمنـي واالختالف يف
وجهات الـنظر مما سـاهم يف اتساع
رقعــة االنتهـاكــات خالل العـام
2012
فيما رصدت الهيئة الوطنية للدفاع
عن احلقـوق واحلريـات ؟هود؟ يف
تقريـرها السـنوي عن االنتـهاكات
لعــام  2012اسـتـمــرار حــالــة
االعتقـال التـعسـفي والتـي بلغت
( )197حالـة ،إضافـة إلى ()69
حالة اعتقال يف سجون خاصة.
وقـالت هـود إنهـا رصـدت ()58
حالـة فقـدان خالل الـعام و( )29
حـالـة إخفـاء يعـود بعـضهـا إلـى
فترات سابقة.
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نقل جني بشري للفئران زاد قدرتها على التعلم

نيـويورك -رغم أن املـسألـة بعيدة
كل البعـد عن عـمليـات زرع املخ
التـي يعشقهـا الشغـوفون بـاخليال
العلمي ،إال أن العلماء قد اتخذوا
خطـوة واحدة يف هـذا االجتاه ،إذ
قـامـوا بعـزل جني رئيـسي خـاص
مبخ اإلنسـان ثم زرعـوه يف فئـران
التجارب.
ويف أول دراسة مـن نوعهـا تهدف
إلـى تقـييـم كيف ميـكن أن يـؤثـر
إضفــاء الطــابع البـشـري اجلـزئي
علــــى املخ وعلـــى الـــوظـــائف
اإلدراكـيــة ،قـــال العلـمــاء :إن
الفـئــران الـتـي نُقل إلـيهــا اجلـني
الـبشـري املـرتـبط بـاللغـة تعـلّمت
طـرقا جديدة يف البحث عن الغذاء
وسـط متاهـات جتريـبية علـى نحو
أسـرع مـن مثـيالتهـا مـن الفئـران
الطبيعية.

ومن خالل عـزل آثـار جني بـعينه
تـسلط هذه الـدراسة الضـوء على
وظــائفه وتـشيـر إلـى الـتغيـرات
اخلـاصـة بــالتطـور التي أدت إلـى
خلق اإلمكـانـات الفـريـدة للمخ
البـشري .وقد استـعان العلماء يف
هـذه الـدراسـة مبئـات مـن فئـران
التجـارب الـتي جـرى تعــديلهـا
وراثيـا لتحمل نـسخة بـشريـة من
اجلـني املـــســــؤول عـن الـلغــــة
والتخاطب.
يشـار إلـى أنه يف دراسـة أجـريت
عـام  ،2009تكونت لـدى فئران
جتارب نقل إليهـا هذا اجلني خاليا
عصبـية أكثر تعقيدا ودوائر اتصال
يف املخ أكثـر كفــاءة من غيـرهـا.
وبنـاء على هـذه الدراسة فـقد قام
خبـراء يف علـوم األعصـاب حتت

إشـراف كريستيـان شريفايس وآن
جريبيل من معهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا بتدريب الفئران على
البحـث عن الـشـوكــوالته وسط
مـتاهة معملية .وكان أمام الفئران
خيــاران األول هــو االسـتعــانــة
بعالمـات إرشـاديـة مـثل أدوات
املعـامل واألثاث الـذي يظهـر من
خالل املتـاهـة والثـاني اسـتشعـار
أرضـية املتـاهة واالستـدالل على
الطريق من خاللها.
وقال العلـماء يف دورية األكـادميية
القوميـة للعلوم ،إن الفـئران التي
حتمل اجلـني البـشــري استــدلت
علـى الطـريق خالل  7أيـام ،أمـا
الفئـران العـاديـة فقـد أمتت هـذه
املهمة يف  11يوما.
إال أن مـا يبعث علـى الدهشـة هو
أنه عنـدمـا أزال الـعلمـاء جـميع

العالمات اإلرشادية داخل حجرة
املعـمل -حتـى تـستــدل الفئـران
علــى الطـريـق من خالل ملـمس
األرضية فقط -تعـادلت إمكانات
الفئران ذات اجلـني البشري وتلك
الطبيعيـة .ويعني ذلك أن الفئران
ذات اجلـني البـشــري متيــزت عن
الطبيعية عندما مت توفير األسلوبني
معا.
وقالت جريـبيل إن ذلك يشير إلى
أن اجلني الـبشـري أسهـم يف زيادة
مـا يعرف بـاسم املرونـة اإلدراكية
املعــرفيـة .وإذا كـان هــذا اجلني
البـشــري يجعل حـاسـة املـرونـة
اإلدراكية املعرفـية تتنقل بني صور
التعلم اخملـتلفة ،فقد يـساعد ذلك
يف تفـــســيـــــر دوره يف الـلغـــــة
والتخاطب.

دم الناجني من إيبوال قد يعالج املصابني به

جـنيف -قـالـت منـظمـة الـصحـة
العاملية إن " 150خـبيرا يف مجاالت
أبـرزهــا االختبـارات اإلكـلينـيكيـة
والسـريرية ،حـددوا عدة عالجات
ولقــاحــات لعـالج حمــى إيبــوال
النزفيـة من بينها استخـدام لقاحات
مسـتخلصـة من دمـاء النـاجني من
املرض".
وأضــافت املنـظمـة يف بيـان نشـرته
على موقعهـا اإللكتروني "يجب أن
تكون هـذه العالجات واللقـاحات
محور الـتقييم الـطبي خالل الفـترة
املقبلـة ،ملواجهـة انتـشار إيـبوال يف
غرب أفريقـيا" .وتابعـت" :حاليا،
لم تتـم املوافـقة علـى استعـمال أي
من هذه الـعالجات واللقـاحات يف
عـالج البـشـر ،لـكن عـددا مـنهـا
خـضع لتجـارب علـى احليـوانـات
كما صرحت كيني أن "هناك فرصة
وأظهر نتائج جيدة".
وأوضحـت مــاري بــول كـيـنـي ،حقيقة يف إمكان استخدام املنتجات
املــستخـلصــة من الـدم اآلن ،قـد
مـساعدة املـدير العام للـمنظمة ،إن
يـكــــون هـــــذا فعـــــاال يف عالج
اخلبــراء اتفقــوا علــى أن األدويــة
املشتقة مـن دم الناجني من املرض ،املرضى" ،وأضافت" :هناك الكثير
قد تـستخدم لعالج فيـروس إيبوال" مـن الناس يف مـرحلة الـنقاهـة وقد
ودعت لالستثمار يف مجال األدوية جنــوا وصحـتهـم جيــدة وميكـننــا
اسـتـخالص الـــدم واملــصل مـن
التجريبية.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

هؤالء للعالج".
ولفتـت إلى أنـه "مت حتديـد لقـاحني
مـبشـرين ضـد إيبـوال وقـد تتـوفـر
نتـائج عن سالمـة االستخـدام من
التجـارب اإلكلينيكيـة يف الواليات
املتحدة وأوروبا وأفـريقيا ،بحلول
شهر نوفمـبر (تشرين الثاني) متهيدا
السـتخـــدامهـــا" .وارتفع عـــدد

ضحـايا "إيبـوال" عامليـا إلى 2105
شخصـا ،من إجمالي  3968حالة
إصابة مؤكدة ،حسب آخر إحصاء
ملنظمة الصحة العاملية.
وكــانـت املــوجــة احلــالـيــة مـن
اإلصـابـات بــالفيـروس بـدأت يف
غـينيـا يف ديـسمبـر العـام املـاضي،
وامتـدت إلى ليـبيريـا ،ونيجيـريا،
وسيراليون ،ومـؤخراً إلى السنغال
والكونغو الدميقراطية.
و"إيبوال" من الفيروسات اخلطيرة،
والقــاتلــة ،حـيث تـصل نــسبــة
الـوفيـات مـن بني املصـابني به إلـى
 90بـاملئـة ،وذلك نـتيجـة لنـزيف
الدم املـتواصل مـن جميع فـتحات
اجلسـم ،خالل الفتـرة األولـى من
العدوى بالفيروس.
كمــا أنه وبــاء معـــدٍ ينـتقـل عبــر
االتـصال املـباشـر مع املصـابني من
الـبشـر ،أو احليـوانـات عن طـريق
الــــدم ،أو ســـــوائل اجلـــسـم،
وإفــرازاته ،األمـر الــذي يتـطلب
ضرورة عـزل املرضـى ،والكشف
علــيهــم ،مــن خـالل أجهـــــزة
متخـصصـة ،لرصـد أية عـالمات
لهذا الوباء اخلطير.

Working out against
the clock: Try this 20
minute routine

By Vahdaneh Vahid
Are you pushed for time when working out? You needn’t
worry as a 20 minute workout is more than enough for you
to get in a great warm-up and workout. You will be amazed
that only 15-20 minutes of interval training can help boost
your metabolism, allowing you to burn more fat throughout
the day.
?So, what type of interval training can you do
Whatever you enjoy and can stick to is best, so you can jog,
run, sprint or skip. Body weight exercises, climbing stairs in
your apartment, getting the lift back down as your recovery,
mountain biking and swimming are also great options.
Interval training rules
Always warm up for 3-6 minutes.
An ideal warm up is using self-myofascia therapy to prevent soreness and injury. Myofascia therapy is releasing the
fascia tissue that surrounds all the muscles in our body, this
helps increase blood circulation and mobility to the tight
muscles which occur as a result of extended periods of sitting down.
If you are pushed for time, pick only one muscle group to
release. Targeting the muscles in the lower body is recommended as these are used far more during most exercises.
You can pick the following muscle groups: the hip flexors (located around the front of the hips), the quads (front of
the thighs), Hamstrings (back of thighs) the glutes, (focus
only on the lower and the side portions of your butt) or your
calf muscles. Since the fascia surrounding the muscles
comes in many layers, it is essential to use a hard tool for
the myofascia release in order to penetrate deep enough.
Such tools as a baseball, or Lacrosse ball will be prefect for
this release.
The release will take around 1-3 minutes per muscle
group, depending on how tight the muscle is. Try focus on
the tender areas, holding these pressure points for at least 30
seconds until you feel there is less discomfort, then you can
move your way down to another point.
Using the exercise of your choice you can begin applying
the routine listed below, working from an intensity scale of
1-10 – 1 being easy (you can hold a conversation) and 10
being very difficult (you will feel out of breath).
The high intensity routine
Step 1: Perform one minute as fast and hard as you can at
level 8-10. Step 2: Working at moderate intensity (Level 35), slow down the pace for a few minutes to allow your
body to recover and catch your breath so you are able to
push hard again. Therefore, one round will last about
around 4-5 minutes. Perform this set for two more rounds,
therefore the routine should last no more than 15 minutes in
total. Remember that you should always feel good before,
during and after an exercise program. If you feel nausea or
light headed, stop immediately.
If you are low on energy, chances are you need to fuel up
and rest that day. Use the motto “Train Don’t Drain,” as to
under exercise is one of the hardest things in the world for
most people.
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آبل تطلق اإلصدار 8.0.2من نظام تشغيل الهاتف

دبـي  -البـوابـة العــربيــة لألخبـار
التقنية
أطلقـت شركـة آبل اخلمـيس -25
 2014-9التحـديث رقم 8.0.2
من نـظــام التـشـغيل “آي أو إس“،
وذلك بعــد يــوم واحــد فقــط من
إطالق اإلصـــدار  8.0.1الـــذي
كـان سببا يف حـدوث مشكالت من
قبـيل تعـطـيل خــدمــة االتـصــال
اخللوي.
وكـانـت الشـركـة أطلقت األربعـاء
املـاضي “ 2014-9-24آي أو إس

 “8.0.1ملعـاجلـة املـشكـالت التي
يعـانـي منهــا نظـام “آي أو إس “8
اجلـديد ،والـذي مت إطالقه لعـموم
املـستخـدمني قـبل أسبـوع ،ولكن
الـتحديث جـاء مع عيوب بـرمجية
تــسـبـبـت يف جعل مــسـتخــدمـي
هواتف “آيفون  “6و“آيفون  6بلس“
اجلديدة غيـر قادرين على إجراء أو
استقبـال املكاملات الهـاتفية ،فضال
عـن تعـطـيل قـــارئ الـبـصـمـــة
Touch ID.
وكــانت شــركــة آبل تـسـتهــدف

بـــاإلصـــدار “آي أو إس “8.0.1
الـذي أتاحته لـساعات عـديدة قبل
سحـبه ،حل مــشكلـــة تتـسـبب
باستخـدام بيانات غيـر متوقع لدى
استقـبال رسـائل نصيـة ،ولتـرقيع
ثغــرة متنع الـتطـبيقــات املصـممـة
للعــمل مع بـــرنـــامج الــصحـــة
HealthKitمــــن الـعــــمـل،
باإلضافة إلى مشكالت أخرى.
ويـــــأتــي اإلصـــــدار “آي أو إس
 “8.0.2اجلــــديـــــد حلل هــــذه
املــشـكالت ،بــاإلضــافــة إلــى

الـذي يقف بـجانـبه .وال تسـتطيع
الروبوتات الصغيرة استشعار البيئة
األوسع احمليـطة بها ولكـنها تتعرف
فقط علـى مـوقعهـا من الـروبـوت
اجملــاور ومـن نقـطــة االنـطالق.
وتـستطـيع الروبـوتات الـتحرك يف
أشكـال مـنسقـة عن طـريق قيـاس
املسافات بينها وبني بعضها.
وقـال البـاحث مـايكل روبـنسـون
الــذي شــارك يف املـشــروع “هــذه
الروبـوتات أبسط يف تـصميمها من
اإلنسـان اآللي التقليـدي ،ونتيجة
لذلك فإن إمكانياتها متفاوتة وأقل
مـن حيـث إمكـــانيــة االعـتمــاد
عليها“.
وأشـار إلـى أن الـروبـوتـات جتـد
صعــوبــة علــى سـبيـل املثــال يف
التـحرك يف خط مـستقيـم ،كما أن
قدرتها على قـياس املسافة تختلف
من روبــوت آلخــر ،ولـكن قــوة
اجملـموع بـشكـل عام تـتغلب عـلى
نقاط الضعف الفردية.
ويـرى روبنـسـون أن هنـاك آفـاقـا
واسعة أمـام استخـدامات قـطعان
الـروبـوتـات ذاتيـة احلـركــة حيث
ميكن استخدامهـا يف مجاالت مثل
اإلنـشــاءات والــزراعــة والــطب
والتعدين.
الروبوت يعمق أزمة البطالة
ويف سـياق مـتصل تـقدمـت الصني
خطـوات يف مجـال الـروبـوتـات
الصناعية وحتـول عدد من املطاعم
والفـنادق الـصينـية إلـى استـخدام
اإلنـسـان اآللـى أو “الـروبـوت“،
للقيام مبهـام خدمة الـزبائن وتقدمي

وجبــات الـطعــام إلـــى النــزالء
والضيوف.
ويـستخدم أحد املطـاعم احلديثة يف
مقــاطعـــة “جيــاجنـســو“ ،شــرق
الـصني ،نحـو  15روبـوتـا للقيـام
مبهمة “اجلـرسون“ ،التـي ال تقتصر
علـى تقـدمي الطـعام لـلزبـائن ،بل
طهيه أيضًا يف بعض األحيان.
وذكـــرت صحـيفـــة “ديلـي مـيل“
البريـطانيـة ،أن هذا الطـاقم اآللي
يقــوم بحـمل الـصــواني لـتقــدمي

مـــشـكالت أخــــرى ،مـثـل حل
مـشكلـة إلغـاء اخـتيـار لـوحـات
مفـاتيح الطرف الثـالث عند إدخال
املـسـتخـدم لـرمـز املــرور ،وحل
مشكلـة متنع بعض الـتطبيـقات من
الـوصـول إلـى الصـور من مـكتبـة
الصور Photo Library.
كمـا يعمل التحـديث اجلديـد على
حتسني موثوقية ميزة قابلية الوصول
Reachabilityعلـى هـواتف
“آيفـــون  “6و“آيفـــون  6بلــس“،
باإلضـافة إلـى مشـكالت أخرى.

Facebook to win EU approval
for $19 blnWhats
App bid: sources
Facebook, the world’s leading social network, will win uncont
ditional EU approval for its $19 billion offer for mobile mest
saging startup WhatsApp in a deal pitting it against telecoms
operators, two people familiar with the matter said on Thurst
day. The landmark acquisition, the largest in Facebook’s 10t
year history, will give the company a firm foothold in the fastt
growing mobile messaging market.
A plan by WhatsApp to add free voicetcall services for its
450 million customers later this year, however, makes it a
potentially powerful competitor to companies such as Deutst
che Telekom, Telecom Italia and Telefonica. Analysts said the
move is likely to hit telecoms providers’ turnover as the indust
try heads into its fifth year of revenue decline. The sector had
looked to EU regulators to extract concessions from Facebook.
Facebook convinced the Commission that the deal had no
antitcompetitive effect and, therefore, concessions were not
necessary, the sources said.
“It’s unconditional clearance,” one of the people said,
declining to be named because the decision by the European
Commission was not yet public.
Commission spokesman Antoine Colombani declined to
comment. The European Union competition authority has set
an Oct. 3 deadline for its decision.
The deal does not seem to pose any competition problems
as far as the Commission is concerned, said Tobias Caspary, a
partner at law firm Fried Frank.
“Both parties are offering their services for free. It seems
unlikely that customers are locked in with respect to instant
messaging, and it would be relatively easy to switch to alternat
tive offers, for example Skype or Line,” he said.
“Also relevant factors looked at were probably that the entry
barriers are relatively low for the instant messaging market,
that this is still a nascent market characterized by rapid
changes and growth, and that there are several recent
entrants.” U.S. regulators gave the green light for the deal in
April, telling WhatsApp to stick to its current privacy practices
after the merger, including not touse users’ personal data for
targeted ads.

الروبوتات الثورة الزاحفة إلى حياة البشر اليومية

واشنطـن -بيكني -ابتكـر فريق من
الباحثني بجامعة هارفارد األميركية
جيشا من الـروبوتات الصغيرة التي
ميكنها التـحرك بشكل متناسق دون
أي تدخل بشري.
وأفـاد املوقع اإللكتروني “سي نيت“
املـتخـصــص يف تكـنـــولـــوجـيـــا
املعلومـات أن فريق البـاحثني الذي
يـعمل حتت رئـاسـة بـاحثـة العلـوم
التـطبـيقيــة رادهيكـا نـاجبـال قـام
بـتصنيع جيش قوامه  1024روبوتا
يـــطلـق علــــى كل مــنهــــا اسـم
“كيلوبوت“.
وال يـزيـد حـجم كل روبــوت من
هـــذه الـــروبـــوتـــات عـن عـــدة
سنتيمترات وهي تتحرك على ثالثة
أرجل رفيعـة تـشبه أعـواد الثقـاب
وتـعمل بـزوجـني من الـبطـاريـات
بحجم العمالت املعدنية.
وتعتمـد فكـرة هذا املـشروع عـلى
سلـــوكيــات قـطعــان أو أســراب
الكائنات احلية ،ويهدف إلى إثبات
أن الـروبـوتـات تــستـطيع تـنفيـذ
الـسلـوكيـات املـركبـة عنـد العمل
بشكل جماعي.
ويـستطيع جيـش الروبوتـات تنظيم
صفـوفه يف صـورة أشكـال ثنـائيـة
البعـد ،وال تتـطلب هــذه املسـألـة
سـوى إدخــال بعـض املعلـومـات
املبـدئيـة حسـب الشـكل املطلـوب
حيـث يتم تبـادلها بـني الروبـوتات
بواسطة األشعة حتت احلمراء.
ومت جتهيــز كل كيلـوبـوت بـوحـدة
استقبال أشعـة حتت احلمراء بحيث
يـسـتطـيع التـواصل مع الـروبـوت
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ويحذو هذا املطعم الواقع يف إقليم
جيـاجنسو حذو مطعم آخر من هذا
الـقبـيل ،فـتح أبــوابه يف مـــدينــة
هاربني ،شمال شرق الصني ،عام
 ،2012حـسـبـمــا أورده مــوقع
“راديو سوا“ األميركي.
ودفـع ارتفاع أجور اليـد العاملة يف
الصـني املصنعني إلى تغيير أساليب
العمل ،وقد تقـدمت الصني العام
املاضي علـى اليابـان لتصـبح أكبر
مسـتهلك يف العـالم للـروبـوتـات
الصناعية.
“هيتشبوت“ والوشائج مع البشر

الطعام للـزبائن ،فـضالً عن القيام
ببعض احلركـات اآللية للمـساعدة
يف طهي الـطعام ،كـما أنه بـإمكان
تلك الـروبـوتـات أن تتحـدث مع
الـزبائن لفـترة بسـيطة ،بـاستخدام
 40جملـة شـائعـة مـسجلـة علـى
نظـامهـا الــداخلي .وقـال سـوجن
يوجاجن ،مؤسس هذا املطعم الذي
فتح أبوابه أواسط شهر أغسطس:
“طلبت مني ابنتي أن اخترع روبوتا
ألنهـا ال حتـب القيـام بــاألعمـال

املنزلية“.
وقـال يـوجـاجن لـصحيفـة “مـودرن
تاميـز? احملليـة ،إن تصـنيع كل آلي
يتكلف نحو  6500دوالر ،أي ما
يـوازي تقـريبًـا الـراتب الـسنـوي
ملوظـف عادي .لكـنه قال سـاخرًا
إن تلك “الـروبـوتـات“ تـتميـز عن
اإلنسـان بأنهـا “ال تصاب بـاملرض
وال تطــالب بـإجـازات .ويـكفي
شحنها ملدة سـاعتني كي تعمل لـ5
ساعات“.

يف كندا أنهى روبوت متكلم رحلة
اسـتمــرت أربعــة أســابـيع قـطع
خاللهــا نحـو  6000كـيلــومتـر
وجاب فيها الكـثير من أرجاء كندا
مـتنقال من سيـارة إلى سيـارة على
غـرار الــرحالت الـتي يقــوم بهـا
اجلوالـة الذيـن ال ميلكون تـكاليف
مــواصالتهـم ويعـتمــدون علــى
مرافقة أصحاب السيارات.
وذكـرت جامعة ريـرسون الكـندية
يف مدينـة تورونتـو أن اجلهاز اآللي
الــذي أعطـي اسم “هـيتــشبـوت“
سيحتفل بختام رحلته مع معجبني
يف مركز لـلفنون يف مدينـة فكتوريا
بوالية بريتيش كولومبيا.
وشـارك هـذا اجلهـاز الــذي صنع
وجهه على شكل شـاشة حمراء و
ذراعاه من مـواد إسفنجيـة يف عدة
فعالـيات اجتمـاعية خالل الـرحلة
منـها حفل زفـاف وحفل للـسكان
األصليني يف كندا.
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سقوط صنعاء

(تغطية شاملة)

وضع سيناريو املؤامرة على الطاولة بعد سقوط صنعاء ..بقية ص 16
زالت يف بدايتهـا .وبأنهـا حتتاجكم
فال جتعلـــوا اليـــأس يتــسلل إلــى
أعـماقكم وجابهـوا ما حدث بإرادة
قـويـة واعلنــوا متسـككم بـالـصبح
اآلتي ال محـالـة  ،وال تنهـزمـوا أو
تتهـربــوا أو تغـادروا مــواقع أنـتم
األجـدر بهـا  ،فذلـك ما يـراد بكم
ولكم  ،أعينـوني وأعينـوا شعبكم
الـذي راهن علـيكم بـاجتيـاز هـذه
املرحلة الصعبة .

العـــواصف  ،وانـتـصــر كـــذلك
باحـتفاله بـاتفاق الـسلم والشـراكة
كمـا احتفل بنجـاح مؤمتـر احلوار ،
انتصـرنـا مبـوقفنـا األخالقي الـذي
أبـت فيه الدولة أن ترد على مصادر
الـنيــران وهي تـأتـي من الـبيـوت
واملزارع حـتى ال نخطئ أي مواطن
أو ننتهك أي حـرمة  ،وال ميكن أن
يكـون جـزء مـن ذلك املـوقف مـا
شهـدنـاه مـن اقتحـام املعـسكـرات
ونهـبها أو تـرويع املواطـنني اآلمنني
أو اقتحام بيوتهم حتت أي حجة .

لقد عبـرنا مـراحال عدة يف املـرحلة
االنتقاليـة وحققنا تـوافقا وطنـيا بدا
مـستحيال خـالل احلوار الـوطني ،
وأجنــزنــا وثـيقــة حتقق تـطلعــات
اليـمنيني نحو مسـتقبل آمن ومزدهر
 ،فهل ندوس على هذا كله لندخل
البلد يف حروب طاحنة لن تبقي من
اليمن وعاصمتها إال األطالل ولن
تفرق يف وحشـيتها بني طفل ورجل
وامرأة .
أني من مـوقعي هـذا أدعوكـم إلى
التعـاضد .وإلـى التكـاتف يدا بـيد
حلمـاية هـذا الوطن .وإلـى احلفاظ
علـى ما أجنـزناه سـوية علـى أسس
الشراكة الوطنية واملواطنة املتساوية
أدعــوكم لـتغلـيب صــوت "اليـمن
اجلـديـد" علـى أي صـوت يحـاول
جــركـم إلــى مــاض مــؤلـم  ،أو
مستقبل مجهول .
أقــول نعـم يحق لهـذا الــشعب ان
يقـول بـأنه انـتصـر  ،فقـد انـتصـر
بجـنــوحه إلــى الــسلـم رغـم كل

يا أبناء قواتنا املسلحة يا أبناء اجليش
واالمن..

يا أبناء الشعب اليمني العظيم

اهـيب بدوركـم يف حمايـة الوطن.
فانتم الـسياج احلـامي وعليكم يقع
الـرهــان .ولقــد اثبـتم يف معـارك
خـضناهـا ضد االرهـاب وضد كل
ما يهـدد الوطن وأمـنه واستقراره.
بـانـكم علـى قـدر املـسـؤوليـة فال
تـكونـوا اال كمـا تليق ثـقة شـعبكم
بكـم ان تكونـوا .وال تنصـاعوا اال
لـصوت الوطن الذي يعلو فوق كل
صوت .وال تتـرددوا يف الدفاع عن
حمـى وطنكم .وهـا انا اشـد على
اياديكم وادعوكم الن تكونوا دوما
عـنـــدي مــسـتـــوى تــطـلعـــات
وطـمــوحــات شعـبكـم يف األمـن
واالستقرار والرخاء .
اقـول ذلك .وانا اعلم مـا تعرضتم
له من حـمالت ومن استهـدافات.
بل مــا تتعـرضـون لـه من معـانـاة
اقتصادية صعبة .أعدكم بان نعمل
للتخفـيف من وطاتهـا عليكم .بل
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نعمل صادقني على حتسني وضعكم
العـسكري واملعاشي .واترحم على
ارواح جنـودنا وضـباطـنا األمـاجد
الذين سقـطوا وهم يـسجلون أروع
املالحم يف البطولة والفداء .
يا ابناء شعبنا اليمني..
الـيمن عمق استـراتيجي ال يـستطيع
انكـار اهميتـه احد .واحلفـاظ على
اليـمن هو كـاحلفاظ علـى القلب يف
اجلسد .وهنا اطالب اجملتمع الدولي
للقيـام بدوره جتـاه اليمن لكـي تبقى
منـوذجـا يـسيـر علـى درب العـمليـة

الـسياسيـة السلمـية  .ال على درب
احلــروب واالقـتـتــال .ادعــوهـم
للوفاء بـتعهداتهم ومسـاعدة اليمن
والـيـمـنـيـني علـــى جتـــاوز احملـن
والتحـديـات .واقـدر عــاليـا كل
اجلهــود اخليـرة مـن اشقـاءنــا من
مجلـس الـتعــاون لــدول اخللـيج
العـربي .ويف املقدمـة منهم اخـوتنا
يف اململكـة العربية الـسعودية وأخي
خـادم احلــرمني الـشــريفـني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود .
كمـا اقـدر جهــود مجلــس األمن
الـدولي وجميـع الدول الصـديقة.
اال اني اطـالـبهم يف هـذا الـظـرف

الـصعـب ببــذل املــزيــد وبـتحـمل
مسـؤوليتهم يف احلفـاظ على االمن
والسلم.
ايهـــا الــشعـب الـيـمـنـي الكـــرمي
والصابر..
واذ نــسـتحـضــر يف هــذه االيــام
الذكرى اجملـيدة لثورتـي 26سبتمبر
و14اكتــوبــر اجمليــدتني .فــانـني
ادعـوكم جلعل هـذا االحتفـال هذه
الـسنـة صـوتـا مـوحـدا لـكل ابنـاء
الـشعـب من أقـصــى صعـدة الـى
أقـصــى املهـرة .ولـنجعل ثــوابت

الـشعب يف الـوحــدة واجلمهـوريـة
والـدميقـراطيـة وتـنفيـذ مخـرجـات
احلوار الوطني الشامل عنوانا جامعا
لالحتفاء باعياد الثورة اجمليدة  .وان
جنـعل من ذلـك االحتفــال مصـدرا
للتـوحـد ال لالنقـسـام والفـرقـة .
وصوتا للسلم ال للحرب .
واعــــدكـم بـبــــذل كـل اجلهــــود
واالجراءات التـي حتافظ علـى هيبة
الدولـة ومؤسساتهـا وحتمى املواطن
يف كل مـكان .وبـان االيام القـادمة
سـتكــون أفـضل .وبــان االمــور
ستتغير لألحـسن .رغم الصعوبات
وقتامة الصورة .
فال تــسمحـوا لـداعـي اليـأس بـان
يتسـرب الى قلـوبكم احملبـة لليمن.
فانـتم أكبر ضمـان على حمـاية هذا
الــوطن .أنـتم الــرهــان وعـليـكم
االتكال بـعد اهلل سبـحانه وتعـالى.
لقد ضربتم بسهم اخليبة كل من كان
يتوقع ان تنـزلق اليمن للحـرب اكثر
من مرة .واجبرمت العالم على ترديد
عبــارة " احلـكمــة الـيمـــانيــة" فال
تـستسلموا وقد اقتـربنا من قطع هذه
املرحلة .وال تبيعوا احالمكم مقابل
رصاصـات أو بنـدقيـة .وال تنـسوا
انكم صـبرمت كثـيرا ليـرى هذا الـبلد
طريق النماء واالزدهار.
الـلهم احـفظ الـيمـن وأهله .الـلهم
احفظ اليمن وأهله.
اجملـد لهـذا الـشعـب الصـابـر الـويف
األبي.
اجملـد واخللـود لـشهــدائنـا األبـرار
والـــسـالم علــيكـم ورحـمـــة اهلل
وبركاته.
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Yemeni President delivers speech on Revolution 52nd anniversary
SANA'A, Sep. 25
(Saba)- Yemeni President Abd-Rabbu Mansour Hadi delivered on
Thursday 9-25-2014 a
speech on the occasion
of the 52nd anniversary
of the 26th September
Revolution and the
51st anniversary of the
14th October Revolution.
In his speech, President Hadi congratulated all Yemeni people
on the national occasions,
saying
that
''With the great occasion of the 26th September Revolution, the
Yemeni people were
able to regain their
freedom and dignity
against a tyrannical
regime which lasted for
a long period.''
Hadi said that the
celebration of the
Yemeni Revolution this
year is coinciding with
extraordinary circumstances that Yemen has
been
experiencing
which
require
all
efforts to be unified in
a single entity for construction, development,
prosperity and stability,
under the national partnership for all without
exception or exclusion.
The President mentioned that in spite of
the difficult circumstance that the county
is experiencing now,
the state is still constant and didn't collapse,
saying
that
Sana'a is "steadfast and
pride which all plots

fell on its walls and
didn’t
fall.”
"I have already told
you that the county had
faced a conspiracy by
many powers who lost
their
interests
in
Yemen,'' the President
said.
Hadi said that the
Peace and National
Partnership Agreement
is an overall agreement
and must be implemented
completely.
"The real way to
implement the agreement is through recognizing the full sovereignty of the state on
all lands, territories and
the capital Sana'a in the
foreground, as well as
handing back all buildings and looted weapons to the state,'' the
President
said.

The President, in his
speech, pointed out the
economic field describing it as the most
important field which
should be focused on
during the current
stage.
"Despite the importance of security and
military
fields
or
aspects
related
to
national issues, economy is the most significant one which needs
more consideration and
more attention,'' the
President
stated.
Hadi called on all
Yemeni people to be
united
under
the
umbrella of the country
and distance themselves from all kinds of
partisan, ideological,
sectarian and tribal
affiliations.

"We must focus during the next stage on
the implementation of
the agreement based on
our choice in peace and
participation,''
Hadi
said in his speech.
Moreover, the President urged all political
figures in the country
not to exploit the suf-

fering of Yemeni people and their aspirations for their interests,
saying it is a historic
opportunity to realize a
real
participation
among all Yemenis
through
heading
toward to implement
the Peace and National
Partnership Agreement
on
the
ground.
Addressing youth
and women in the
country by calling on
them to move forward
to protect gains of
Yemeni
revolutions
September and October, and work to make
the outcomes of the
National
Dialogue
Conference a reality on
the ground.
"You should know
that we are serious and
sincere to continue
working in building a
new state of Yemen
based on the NDC outcomes, that the state
which must be based
on
accountability,
responsibility, transparency and good gov-

ernance,'' the President
said.
He called on all
Yemenis to look forward the future with the
national and unity sprit
that wipes the page of
the past, be eager to
build a new civil and
modern state based on
justice and equality and
share power and wealth
and in accordance with
the document of the
national dialogue.
"The NDC document
is not a name for utilization, however, it is a
program to save Yemen
through building a state
of freedom, justice,
democracy and equal
citizenship,'' the President
mentioned.
He concluded his
speech by thanking all
sponsors of the Gulf
initiative and its executive mechanism as well
as the king of Saudi
Arabia and all countries
which stood by Yemen
in those difficult circumstances.

صحيفة مينية تكشف عن تفاصيل االقتحامات املسائية والصباحية
15 بقية ص..“ملنازل قيادات اإلصالح واللواء “األحمر
،"تطورات سقوط معـسكر "الفرقة
قال شـاهد عيان إن مسلحي أنصار
-9-22  مغـرب االثنني،اهلل نقلوا
 تـرسانـة عسـكريـة كبـيرة،2014
وأسـلـحـــــــة إلـــــــى مـكـــــــان
وأشـار شاهد العـيان إلى.مجهول
أن هذه التـرسانـة تضمنت دبـابات
،قدميـة وحديثة وصواريخ ومدافع
 ومن ثم،وأنه مت نقلهـا إلى مـذبح
 واجتهوا بها صوب،شارع الثالثني
 وأنه لم يتـم حتديد النقطة،شمالن
النهائية التي مت توقف األسلحة
.بها
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 مـزيـدا مـن االطمـئنـان:وأضـاف
تضمن االتفاق أن ضمانة تنفيذه ال
تـزال علـى عـاتق من حتـمل عبء
 وهو،النضـال حتى الـتوصل إلـيه
 مـن خالل اسـتـمـــرار،الــشعـب
مخيمـات االعتصـام لتـرتفع وفق
مـراحل تـسيـر جنـبا إلـى جنب مع
 باتفاق:وتابع.تنفيذ بنود االتفـاق
اليـوم ستبدأ معركـة تطمني املواطن
 وسـتعمل،بـأن الـدولـة حـاضـرة
على تقـدمي ما يلـزم بشـكل عاجل
 متهيـدا،من اخلـدمـات األسـاسيـة
 وهي معـركـة،للمعـركـة األكبــر
ويف.الـبـنـــــاء يف كل اجملـــــاالت

 يف بيان،وهـنأ محـمد عبـدالسـالم
،وزعـه علـــى وســـائـل اإلعالم
 وقال إنه،الشعب اليمني بـاملناسبة
"اليــوم يحق للــشعب الـيمـني أن
يــطمـئن إلــى أن أهــداف ثــورته
املـباركة قـد تبلورت إلـى اتفاق بني
جميع القوى السياسية لبدء مرحلة
جديـدة من احلكم الـرشيـد يستـند
إلـى مـا كـتبه الـيمـنيـون يف مـؤمتـر
 وظلـت مخرجاته،احلـوار الوطني
 نظـرا لعدم جدية،حبرا على ورق
وقدرة أطـراف السلطـة على جتاوز
 وتغلـيب مـصلحــة،مـصــاحلهــا
."الشعب
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2t2 !! وعالقتها باإلنسان؟، عناصرها،  مفهومها.. البيئة
New Collaboration Launched to
Restore the World's Forests
Geneva/Nairobi, 4 Sept
tember 2014 t Efforts to
combat climate change
and improve livelihoods
by restoring forest lands
continue to build moment
tum. A new collaboration
is being launched between
the United Nations Envit
ronment Programme
(UNEP) and the Internat
tional Union for Conservat
tion of Nature (IUCN) to
restore at least 150 million
hectares of forest landt
scapes by 2020, leading up
to the SecretarytGeneral's
Climate Summit on 23
September 2014.
The new collaboration
will bring together two
major ongoing global init
tiatives to restore degraded
landscapes worldwide t
the UN Collaborative Prot
gramme on Reducing
Emissions from Deforestat
tion and Forest Degradat
tion (the UNtREDD Prot
gramme) and its 55 partner
countries, and the Global
Partnership on Forest
Landscape Restoration .
Restoring 150 million
hectares of degraded forest
landscapes, an area
roughly the size of Alaska
or almost half the size of
India, would sequester an
estimated 1 gigatonne of
carbon dioxide equivalent
from the atmosphere every
year, reducing the current
emissions gap by 11t17
per cent.
The new collaboration
between UNEP and IUCN
aims to contribute to the
implementation of the
Bonn Challenge, , a global
commitment made in Sept
tember 2011 to restore at
least 150 million hectares
of degraded forest landt
scapes by 2020, which
would generate an estit
mated US$85 billion per
year in ecosystem services
to benefit the rural poor in
developing countries.
With policy support
from governments, forest
landscape restoration is an
attractive proposition to
harness private sector
investments. Restoring
degraded lands benefits
biodiversity and generates
ecosystem services such as
water purification, wood
for energy, pollination for
agriculture, and tourism
enterprise opportunities.
The agreement includes
a Helpdesk function for
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assessments of restoration
opportunities, and a global
mapping database for cart
bon and nontcarbon benet
fits of restoration efforts. It
will also include efforts to
align forest restoration
with benefits under the
global climate change mitit
gation initiative REDD+,
which focuses on developt
ing countries.
"This collaboration will
add new momentum to a
mission of great signifit
cance to UNEP, by
strengthening a critical
dimension of REDD+,
which aims to reduce
emissions from deforestat
tion and forest degradation
in developing countries.
The economic and envit
ronmental importance of
forests means that we cant
not just prevent their
destruction, we must also
unite efforts to recover this
lifetsupporting resource,"
said Mette L. Wilkie,
Director of Environmental
Policy Implementation at
UNEP.
To date, up to 20 million
hectares of restoration
commitments to the Bonn
Challenge have been
pledged by 5 countries and
alliances. Additional
pledges are expected durt
ing the SecretarytGeneral's
Climate Summit, and the
collaboration between
IUCN and UNEP will
encourage more countries
to make pledges towards
the 150 million hectare tart
get.
Stewart Maginnis, Glot
bal Director of Naturet
Based Solutions at IUCN
said, "Restoring degraded
lands into healthy and prot
ductive landscapes is vital
for meeting international
obligations on climate
change, biodiversity, and
desertification. The collabt
oration between UNEP and
IUCN will help to build
more expertise in countries
around the world, and to
restore more landscapes
for the benefit of local
communities, national
economies and the global
climate."
The collaboration will
eventually benefit all 55
partner countries which
UNEP is working with,
through the UNtREDD
Programme; although rest
toration is a higher priority
for some countries than for

others. National efforts
will initially focus on a
few pilot projects includt
ing countries such as Cote
d'Ivoire, Nigeria and Indot
nesia. In Cote d'Ivoire, for
example, recent conflict
and civil war has destroyed
most of the current forest
landscapes, and the count
try is in need of a massive
investment for landscape
restoration, as described in
its National Programme
under the UNtREDD Prot
gramme.
"We look forward to this
combined international
support for our national
efforts", said Pak Heru
Prasetyo, Head of Indonet
sia's REDD+ Agency
speaking about Indonesia's
degraded forest landt
scapes. "Indonesia will do
its share to restore our natt
ural ecosystems, and thus
rebuild lost natural capital
for our country."
Background
The UNtREDDD Prot
gramme currently works
across 55 partner countries
and is a joint effort by
three United Nations agent
cies: the UN Environment
Programme (UNEP), the
UN Development Prot
gramme (UNDP), and the
Food and Agriculture
Organization of the United
Nations (FAO). The UNt
REDD Programme aims to
reduce greenhouse gas
emissions through the cont
servation, restoration and
sustainable management of
forests in developing count
tries. Through this agreet
ment, UNEP and IUCN
will ensure that forest rest
toration expertise can be
made available to all UNt
REDD partner countries
who need it. More infort
mation is available at:
www.untredd.org
IUCN is the world's oldt
est and largest global envit
ronmental organization,
with more than 1,200 govt
ernment and NGO memt
bers in some 160 countries.
IUCN's mission is to
"influence, encourage and
assist societies throughout
the world to conserve the
integrity and diversity of
nature and to ensure that
any use of natural
resources is equitable and
ecologically sustainable."
The IUCN Global Forest
and Climate Change Prot
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إال بعـد تــوعيــة حيـويـة تــوضح
لإلنسـان مـدى ارتبـاطه بـالـبيئـة و
 حقـوقه يف الـبيئـة يقـابلـها،تعلمه أ
 فليست،دائماً واجبات نحـو البيئة
.هناك حقوق دون واجبات
وأخيـراً ممـا تقـدم يـتبـني أن هنـاك
عالقة اعتمادية داخلية بني اإلنسان
وبيئته فهو يتـأثر ويؤثر عليها وعليه
يبــدو جليـاً أن مـصلحـة اإلنـسـان
الفرد أو اجملمـوعة تكمن يف تواجده
ضـمن بيئـة سليـمة لكـي يستـمر يف
gramme has more than 10
years of experience in over
25 countries on forest
finance, governance, and
implementation issues,
which provides a foundat
tion for REDD+ activities.
The Global Partnership
on Forest Landscape Rest
toration, coordinated by
IUCN, is a proactive nett
work that unites governt
ments, organizations, comt
munities and individuals
with a common goal. The
collaboration was initiated
with the purpose of catat
lyzing and reinforcing a
network of diverse examt
ples of restoration of
forests and degraded lands
that deliver benefits to
local communities and to
nature, and fulfil internat
tional commitments on
forests. More information
is available at:
www.forestlandscaperestor
ation.org
Under the United
Nations Framework Cont
vention on Climate
Change, Reducing Emist
sions from Deforestation
and Forest Degradation
(REDD+) is an effort to
create a financial value for
the carbon stored in
forests, offering incentives
for developing countries to
reduce emissions from
forested lands and invest in
lowtcarbon paths to sust
tainable development.
REDD+ goes beyond defot
restation and forest degrat
dation, and includes the
role of conservation, sust
tainable management of
forests and enhancement of
forest carbon stocks.

-:ثالث ميكن تلخيصها فيما يلي
كيفـية الوصول إلى مصادر كافية-أ
للغــذاء لتــوفيــر الطـاقـة ألعـداده
.املتزايدة
 كيـفيــة الـتخلـص من حـجم-ب
فـضالته املتزايـدة وحتسني الـوسائل
التي يجب التوصـل إليها للتخلص
 وخـاصـة،من نفـايـاتـه املتعـددة
.النفايات غير القابلة للتحلل
 كـيفيــة التـوصل إلـى املعـدل-ت
 حتـى،املنـاسـب للنمـو الـسكـاني
يكون هناك توازن بني عدد السكان
.والوسط البيئي
،ومن الثـابت أن مـصيـر اإلنسـان
مـرتـبط بـالتـوازنــات البيـولـوجيـة
وبالسـالسل الغذائيـة التي حتتـويها
 وأن أي إخالل بهذه،النظم الـبيئية
التـوازانـات والـسالسل يـنعكـس
مباشـرة على حيـاة اإلنسـان ولهذا
فإن نفع اإلنـسان يكمن يف احملـافظة
على سالمة النظم البيئية التي يؤمن
 ونذكـر فيمـا يلي،له حـياة أفـضل
-:وسائل حتقيق ذلك
 لكي تبقى:اإلدارة اجليـدة للغابات
.الغابات على إنتاجيتها ومميزاتها
 مـن:اإلدارة اجلـيـــدة للـمــراعـي
الضـروري احملافـظة عـلى املـراعي
الطـبيعيـة ومنـع تدهـورها وبـذلك
.يوضع نظام صالح الستعماالتها
:اإلدارة اجليدة لألراضـي الزراعية
تستهدف اإلدارة احلكيمة لألراضي
الزراعية احلصول على أفضل عائد
كمـا ونـوعــاً مع احملـافـظــة علـى
خـصوبـة التـربة وعلـى التـوازنات
البيـولـوجيـة الضـروريـة لـسالمـة
: ميكن حتقيق ذل،النظم الزراعية
 تعدد احملـاصيل يف دورة زراعـية-أ
.متوازنة
. تخصيب األراضي الزراعية-ب
 حتـسني التـربـة بـإضـافـة املـادة-ت
.العضوية
. مكافحة اجنراف التربة-ث
ً نظـرا: مكـافحـة تلـوث الـبيئـة-4
ألهـمية تـلوث البـيئة بـالنسـبة لكل
إنسـان فـإن من الـواجب تـشجيع
البحـوث العلميـة مبكافحـة التلوث
.بشتى أشكاله
 التعاون البناء بني القائمني على-5
 إن أي:املشـروعات وعلمـاء البيئة
مـشـروع نقــوم به يجب أن يـأخـذ
،بعني االعـتبـار احتــرام الطـبيعـة
ولهـذا يجب أن يدرس كل مشروع
يستهـدف استثمـار البيئـة بواسـطة
اخملتـصني وفـريق مـن البـاحـثني يف
الفروع األساسية التي تهتم بدراسة
ً حـتى يقـرروا معا،البيئـة الطبيـعية
التغيـيرات املتـوقع حدوثـها عنـدما
 فـيعملـوا معـاً علـى،يتـم املشـروع
الـتخفيـف من التـأثيــرات السـلبيـة
 ويجب أن تظل الصلة بني،احملتملة
اخملتصني والباحثـني قائمة ملعاجلة ما
.قد يظهر من مشكالت جديدة
 حتتـاج: تـنميـة الـوعـي البيـئي-6
البـشـريـة إلـى أخالق اجـتمـاعيـة
 وال،عصرية تـرتبط باحتـرام البيئة
ميكن أن نـصل إلـى هـذه األخالق

بيئة

environmen
 تتعدد مصادر تلوث: تلوث اجلو وميـكن القـول أنهـا تــشمل،اجلـو
املـــصـــــــانع ووســـــــائل الــنـقل
واالنفجـارات الـذريـة والـفضالت
 كمـا تتعـدد هذه املـصادر،املشعـة
 ومن،وتزداد أعدادها يوماً بعد يوم
 أول ثـاني أكسـيد،أمثلـتها الـكلور
، ثاني أكـسيد الـكبريت،الكربـون
 أمالح احلديد،أكسيـد النيتروجـني
والــــزنك والـــرصـــاص وبعـض
املــركبـات الـعضـويــة والعنـاصـر
 وإذا زادت نــسبــة هــذه.املـشعــة
امللـوثــات عن حــد معني يف اجلـو
أصبح لهـا تأثـيرات واضـحة عـلى
.اإلنسان وعلى كائنات البيئة
 تتلوث التربة نتيجة: تلوث التربةاستـعمــال املـبيــدات املـتنــوعــة
واألسـمــــدة وإلقــــاء الفــضالت
 وينعكـس ذلك علـى،الـصنـاعيــة
 وبـالتالي،الكـائنات احليـة يف التربة
علــى خصــوبتهـا وعلـى الـنبـات
 ممـا ينعـكس أثـره علـى،واحليـوان
.اإلنسان يف نهاية املطاف
اإلنـسـان يف مـواجهــة التحـديـات
البيئية
اإلنـسان أحـد الكائـنات احليـة التي
 وهو يـحتاج،تـعيش علـى األرض
إلى أكسجني لتنفسه للقيام بعملياته
 وكمـا يحـتاج إلـى مورد،احلـيويـة
مستمـر من الطاقة التـي يستخلصها
مـن غـــذائه العـضـــوي الـــذي ال
يــستـطـيع احلـصــول عـليـه إال من
كـــائنـــات حيــة أخـــرى نبـــاتيــة
 ويحتـاج أيضاً إلـى املاء،وحيـوانية
الصالـح للشرب جلزء هام ميكنه من
.االستمرار يف احلياة
وتعتمـد استمـرارية حـياته بـصورة
واضحـة على إيجـاد حلول عـاجلة
للعــديــد من املــشكالت الـبيـئيــة
الرئيـسية التي من أبـرزها مشكالت
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أغرب عادات الشعوب حول العالم

ثقافات العالم

أكل رماد املوتى وحلوم البشر والشرب من اجلماجم

ليست العادات والتـقاليد أو حتى
الطقوس إال جزءا من احلضارات
نقـلت إلــى الــشعــوب شفـهيــا
وتــداولهــا جـيل بعــد جيـل من
الصغـار حتـى األحفـاد ،فهنـاك
بعض العـادات والطقـوس التـى
تتـسم بـشــىء من الغـرابـة لـدى
شعوب العالم.
فلكـل شعب عــاداته وتقــاليـده
وأسلوب حياته اخلاص به والذى
مييزه عن باقى الـشعوب ،منها ما
هو غـريب ومثير  ..ومنـها أيضا
ما ال ميكن تصديقه …
 -1وضع الرجال والنساء املسنني
فى ثلج "اإلسكيمو" حتى املوت

Cultures of
the world

تعـتبـر قـصـة "مــواجهـة املـوت
والشيخـوخة فـى الثلج" ،واحدة
مـن القصص األكـثر شهـرة حول
اإلسكيمـو ،والتى تعـد أيضا من
أغـرب املمارسـات التى ميـارسها
كبار السن ملواجهة املوت.
فـعند وقـوع الشيخـوخة ،يـؤخذ
مــسنــو اإلسكـيمـو إلــى البحـر
وينـتقل بهم تـدريجـيا إلـى اجلبل
اجلليــدى ،وهنـاك يـتم جتـميـده
حتميا أو ميوت جوعا مبفرده.
يعـتقد "اإلسكـيمو" أن عـالم آخر
ينـتظـر مـوتــاهم ،ولـذلك يـتم
إرســال املــسنـني لالنـتقــال إلــى
اآلخـرة ،وتـعتبـر هـذه الـوسيلـة
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وسيلـة للخروج بكرامة ،دون أن
يصبح املسن عبئا على أسرته.
 – 2الــشـــرب مـن اجلـمـــاجـم
الـبشـريـة وأكل حلـوم الـبشـر فـى
"الهند"
تعتبـر طائفة "أجـوريس" املوجودة
بشمال الهند هى طائفة منشقة من
الـهنـــدوسيـــة ،والتـــى الزالت
متــارس طقــوس غــريبــة حتــى
اليوم.
تقـوم "أجـوريـس" بـشـرب دمـاء
اجلماجم وأكـل حلوم البشـر امليتة
والعـائمـة فى "نهـر جاجن" ،سعـيا
وراء اخللـود واحلصول على قوى
خارقة للطبيعة ،فهم يعتقدون أن
شـــرب الـــدمـــاء وأكـل اللحـم
البـشرى مينح العـديد من الفـوائد
الروحيـة واجلسدية ،كما يقى من
اإلصابة بالشيخوخة.
 – 3أكل رمـاد املوتى بـ "البرازيل
وفنزويال"
تلجأ قـبيلة "يـانومـامو" إلـى حرق
أشالء اجلثـث بعد مـوتها ،خـوفا
من اسـتغالل الــشيــاطني لـروح
اجلثث.
فـتقـوم الـقبـيلــة بجـمع العـظـام
وطـحنهـا ،وبعـد ذلك يـصبـون
الـرماد املـطحون داخل مجمـوعة
من "نبات القرع".

ثم يتـرك الرماد ملـدة عام ،ويقوم
بتنـاوله الـسكـان واألقـارب بعـد
خلطه فى حوض كبـير من حساء
"موز اجلنة".
وتقـوم "يانـومامـو" بهذا الـطقس
لـيـــس علـــى سـبـيل كـــرههـم
لألشخــاص ،ولكـن تقــديـســا
لــروحـهم وتــوضـيحــا حملـبتـهم
الـشــديــدة لهـم ،كمــا يعـتقــد
األقـارب والسكـان أنهم يـفعلون
ذلك تضـامنـا من أقـارب القتـلى
واملتـوفيني ،مما يـساهم فـى إيجاد
أرواح املوتـى لطـريقها إلـى اجلنة
وفقا لتقاليدهم.
 – 4ختان اإلناث بـ"إفريقيا"
تقـوم الشعـوب اإلفـريقيـة بقطع
مهـبل الفتـاة العـذراء ،مما يـضيق
فتحـة املهبل ويجعلها متسعة فقط
ملرور دم احليض والبول.
وتبقـى أرجل الفـتيـات اخملتـونـة
مـقيــدة معــا ملــدة تـتجــاوز الـ 4
أسـابـيع حتـى تـسمح لألنـسجـة
اجلديدة أن تتالءم.
وفـى معـظم األوقـات يـتم قـطع
املـهبـل من قـبل الــطبـيب ،دون
اسـتخــدام أى نــوع مـن أنــواع
التخـدير ،كمـا يستخـدم الطبيب
شفرات احلالقـة ،السكاكني وفى
بعـض األحيــان املقصـات لـقطع
املهبل ،ونادرا مـا يتم تنـظيفها أو

تعقيمها.
 - 5طقـس "سفك الـدماء" عـند
"الشيعة"
يعتبـر طقس "سفك الـدماء" ،من
أهم طقــوس االحتفـاالت بيـوم
"عاشوراء" عند املسلمني الشيعة،
والـذى مت فيه وفـاة حفيــد النبـى
مـحمــد صلــى اهلل علـيه وسـلم
"اإلمــام احلــسـني" ،وذلك فــى
معركة كربالء فى القرن السابع.
ويتـم خالله إراقــة الــدمــاء فــى
الــشـــوارع ،عـن طـــريق قــطع
رؤوس األوالد بــــاخلـنــــاجــــر
والسيـوف ،بسبب اعـتقادهم أن
بفعلـتهم هـذه سـوف يغفــر لهم
جميع خطاياهم.
ويقول بعض الـشيعة الشعبيني" :
أن قطرة الدماء املسفوكة من أجل
"احلـسـني" تغــسل ومتحــى 100
خطية".
 – 6كـسر األسنـان أثناء مـرحلة
البلوغ فى "أستراليا"
فـى مثـل هذا الـطقس ،يـستلـقى
رجال علـى ظهـره ويــريح رأسه
على صـدر رجل آخر ،ثـم يقوم
مبأل فـمه مبجمـوعــة من "القـطن"
امللـىء بـاخملـدر لـيمـتص الـدم،
ويـخدر األلـم ومينع األسنـان من

التعرض للبلع.
وبعـد ذلك يقـوم الـرجل بـأخـذ
قطعة من اخلشب ،والتى عادة ما
تكـون مـؤخـرة الـرمح اخلـشبيـة
احلـادة ،ثم يـقوم بـالضغـط عليه
بـاحلجـر بقــوة عنيفـة ،فـى اجتـاه
معـاكس لألسنان ،ممـا يؤدى إلى
سقوطها.
 – 7ارتـداء "الياقات املعدنية" فى
"تايالند"
يعـتقد سكـان "تايالنـد" أن ارتداء
يـاقات وأسـاور الرقـبة هـو املثل
األعلـى للجمال ،ولـذلك يقمن
النـساء بصنـاعة اليـاقات املعـدنية
يـــدويـــا مـن مـــادة "الـنحـــاس"
الصلبة ،والتى تتطلب منهم وقتا
وجهـدا كـبيـرا ،حـيث صعـوبـة
معدن النحاس فى التشكيل.
وبعـدما تـواجه الـنسـاء من عـناء
قـاصـى وشـديـد أثنـاء صنـاعـة
اليـاقات املعـدنيـة ،تنتج "يـاقات
غـاية فـى الروعـة ،وتقوم بـزيادة
طـولها تـدريجيـا لتـصل إلى 20
دورا من لفـائف األسـاور فـوق
بعضها.
وعلى الرغم من أن تلك الياقات
تعـطــى لـلمــرأة جمــاال ورقــى
وانطبـاع برقبـة أطول إال أنهـا قد
تتـسـبب فـى نهـايــة املطـاف فـى
حـدوث تـشـوهـات بـالـكتـفني
لوزنها الزائد.
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التنّني التكفيري صنعته املؤسسة الدينية 2-1
اليهـوديـة واملـسـيحيـة حتـت اسم
واحــــد Judéo/ Christia-
nisme.هــــذا مـع أن اإلسالم
هــو أقــرب إلــى الـيهــوديـــة من
املــسيـحيــة ،مـن حيـث منـطق
االصـــطفـــــاء .يف كلّ حــــال،
اإلسالم وإن كان ثمرة لليهودية،
أو نسخـة جديـدة عن املسـيحية،
كانـت علّة ظهـوره نسـخ االثنتني
ونقضهمـا ،باتهامهمـا بالتحريف
أو الشرك.

بقلم :علي حرب
ثمـة جــدال يحتـدم يف األوسـاط
الفكـريـوالـسيـاسيـة حـول هـويـة
اإلسالم :هل هو دين مـتطرّف أم
معتـدل؟ اذا كان معتـدالً فأين هم
أهل االعتـدال؟ وما الذي يفعلونه
يف مـواجهـة اإلسالم املـتطـرّف،
مبنـظمــاته التـكفيـريـة وأنـشـطته
االرهابية التي يقودها أمراء اجلهاد
وجنـومـه ،لكي يـزرعـوا الــرعب
ويسفكـوا الدمـاء مخلِّفني ،حيث
حلّــوا أو سـيـطــروا ،اخلــرائـب
واملقابر؟
طُــرح هــذا الـســؤال ،يف اآلونــة
األخـيرة ،بعـدما صُـدِم املسـلمون
والعـــالم أجـمع بـــالتـصــرفــات
الهمجية للحركات اجلهادية ،كما
جسّـدهـا تنـظيـم "داعش" ،يف مـا
أقـدم عـليه ،بعـد سـيطـرته علـى
أراضٍ واسـعة يف سـوريا والـعراق
وإعالنه قيـام "دولته اإلسالمـية"،
مـن أعمــال السـبي واالغـتصـاب
والتـنكـيل والقـتل ،أو الـتهـجيـر
والتطهير الطائفي واملذهبي يف حقّ
املسلمني وغير املسلمني.
ملعـاجلــة املسـألـة ،حتـسن مقـاربـة
مصطلح اإلسـالم مقاربةً مـركّبة،
وعلــى غيـر مــستــوى أو وجه،
حــضـــاري ومـــدنــي ،علـمـي
ومعريف ،عقائدي وثقايف.
الفضاء احلضاري
األول هـو املـستــوى احلضـاري،
حـيـث تــشكّـل اإلسالم كعــالـم
واسع متعدّد البعد ،متنوّع العنصر
والفئـة والـتيّـار؛ إذ تعـايـشت يف
فـضــائه ديــانــات وطــوائف وأمم
ولغات شتى ،وإن حصل ذلك يف
ظلّ هـيمنة اللغـة العربيـة والعقيدة
اإلسالمية.
علـى هـذا املــستــوى ،تكــوّنت
وازدهــرت حـضـــارة اسالمـيــة
استـوعـبت خالصــة الثقـافـات
والـديانـات ،القدميـة والسـابقة،
لكـي تضيف اجلـديد والثـمني إلى
سجلّ احلضـارة واملـدنيـة ،سـواء
علـى مستوى الفلـسفة والعلوم أو
اآلداب والفـنـــون أو الــشـــرائع
والقوانني.
مثل هــذا الفضـاء احلضـاري هـو
الـذي أتـاح ممـارسـة حـريـة الفكـر
التنـويـري ،النقـدي والعقالني،
جتـاه الدين ،وكمـا متثّل ذلك لدى
العــــديــــد مـن أعـالم الفـكــــر
والفلـسفـة ،كـالفـارابي والـنظّـام
واملعرّي وابن الراوندي وابن رشد
وابن عربـي ،وسواهم مـن الذين
أخـضعــوا اإلسالم لـنقــد عقـلي
يقـصّــر عنـه اليـوم كـثيــرون ممّن
يدّعون احلداثة والعلمانية.

منـطق االصطفـاء واإلقصـاء هـو
الذي ساد ويسود العالقات داخل
كل ديانة بني طوائفهـا .فالواحدة
مـنها تفـترق عن األخـرى وتنشقّ
عـنهــا أو علـيهـــا ،لكـي تقــوم
بإقـصائهـا ،بذريعـة أنها وحـدها
جتسّـد املشروعـية االميانـية ،وأنها
وحــدهــا ،دون ســواهــا ،هـي
األحقّ واألصــــدق مـن حـيـث
مـطابقـتها لألصـول والسيـر على
الـــصـــــراط املــــســـتقــيــم ،أو
األرثـوذكسي ،إذا شئنـا إستخدام
لغة املسيحية املشرقية.

ما كـان لإلسالم أن يصبح عـنواناً
حلضارة مـزدهرة ،لـوال أن بعض
مكوّناته احليّـة وقواه الديناميكية،
مــن حكّــــام وعلـمـــاء وجتّـــار
ومغـامـريـن وبنـاة مبـدعني ،قـد
اشتغلـوا مبنطق االنفـتاح والـتعدّد
والـتـبــــادل ،أو بـلغــــة اخلـلق
واالبتكار والتجـديد ،يف مواجهة
القــوى احملــافـظــة والـتـيــارات
االصـوليـة ،أي مـا كـان يـسمّـى
يـــومـئــــذٍ أهل الـنـقل والـنــص
واحلديث .معنـى ذلك ،عند مَن
يقرأ ما حدث ،وال يـسدل الستار
علـى عقلـه ،أن هويـة املسلـم قد
تـشكّلت وتخلّقت وتـركّبت ،بل
أعـيد بنـاؤها وتـركيبهـا وتغييـرها
بـاستمـرار ،حـدثـاً بعـد حـدث،
وجتـربةً بعـد أخرى ،وطـوراً بعد
طــور ،يف ضــوء املــسـتجــدّات
والــتحـــــوّالت ،وعلـــــى وقع
اخلالفــات والـصــراعــات علــى
السلـطة والـثروة واملعـرفة وسـائر
مصـادر القـوة ،بقـدر مـا كـانت
تـتغـــذّى من الـثقــافــات احملـليــة
والوطنية للـشعوب واألقوام التي
انخــرطـت يف مـشــروع الــديـن
اجلديد.
لذا ،فإن هـذه الهوية كانت تغتني
بقدر ما تـتنوّع وتتهجّن أو تتكيّف
وتـتعـــدّل ،بحــسـب الـبـيـئــات
والثـقافـات والعصـور ،وذلك يف
غيــر وجه أو بعـد ،مـن مفهـوم
الــذات االلـهيــة إلــى املـــذاهب
الفقهيـة ،ومن كيفيـة أداء الصالة
إلـى أسلـوب عمــارة املسـاجـد،
ومن عـادات الزواج إلـى أعراف
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االجتماع.
أمـا اعتقـاد املـسلم بـأن له هـويـة
صافيـة ،ثابـتة ،هبـطت عليه من
سمـاء متـعالـية ،هـي التي يـجدر
الـتشـبث بهـا واحملـافظـة عليهـا،
فمعنـاه جهله بالكيفـية التي تُصنع
بهـا األشيـاء وتُبنـى احليـاة ويسـير
العــالم ،ومــآله كل هــذا احلمق
واجلـنـــون أو العـمـــى والعـبـث
باملـصائـر ،كمـا يُتـرجم اإلسالم
علـى يد االصـوليـات اجلهـادية،
وسـط ذهــول املـسلـمني الـــذين
اكتـشفـوا ،بعـد فـوات األوان،
كـــيف أن إسـالمهــم احلــنـــيف
والسـمح يختـزن كلّ هـذا العنف
الفاحش واملدمّر.
لـنقرأ مـا جرى ،بـإزالة الغـشاوة
عن أبصارنـا ،فإذا كانت اجلماعة
أو األمـة اإلسالمية احتاجت لكي
تلتئـم وتتوحّـد إلى مبـدأ غَيْبي أو
رمــز قـــدسي ،فــإن االجـتمــاع
اإلسالمــي لــم يـكــن مملـكـــــةً
لـلفضيلة ،بقدر مـا كان يُنسَج من
شبكة املـصالح وعالقـات القوة.
واملسلمـون ،وإن آمنوا أو صدّقوا
أو خضعـوا ،فـإنهـم لم يكـونـوا
مالئكة ،بل كـسواهم من البشر،
قـد حتــرّكهـم مبـادئ الـشــريعـة
وقــواعــد الفـضـيلــة ،بقــدر مــا
حتــرّكـهم األهــواء واملـطــامع أو
األحقــاد والعــداوات .هــذا مــا
شهدت به احلـوادث يف زمن النبي
العــربـي ،صــاحـب املــشــروع
ومـؤسّـس الـشـريعـة ،وهـذا مـا
حـدث خاصـةً بعد وفـاته ،حيث

الـصراعات واحلـروب بني خلفائه
علـى املـشــروعيـة أفـضت إلـى
حـروب سـالـت فيهـا أنهــار من
الـدماء ،شـاهدةً بـذلك عـلى أن
الـكالم علــى عـصــر ذهـبـي أو
فـردوسي ،هـو خـرافـة صـنعتهـا
النـرجـسيــة الثقـافيـة ألصحـاب
الدين الغالب.
االصطفاء واالستثناء
هذا مـا ينقلنا إلى املستوى الثاني،
وهـو بـيت القـصيـد ،وأعـني به
النظـر إلى اإلسالم علـى املستوى
الالهــوتي ،بــوصفـه منـظـومـة
عقـائـديـة قـوامهـا جملـة تعـاليم
وأحكـام يعـدّهـا املـسلـم مبثـابـة
حقـائق مطلقة ونهائيـة ،غير قابلة
للمـساءلـة واملنـاقشـة ،بل يجب
العـمل بها وتـطبيقهـا ،ألنه يؤمن
بأنهـا وحي إلهي ال نتـاج بشري.
نـحن هنـا إزاء معتقـد اصطفـائي
يصـنع ألتبـاعه هـويـة نـرجـسيـة
استـثنائيـة ،بني البشـر ،بوصفهم
األمة التي اختـارها اهلل لتبليغ آخر
رسائله ومقرراته إلى عباده.
من شـأن هذه الهـوية املغلقـة على
ثـوابتهـا ومحرمـاتها ،أن تقـولب
العقـول وتختم عـلى األجـساد،
لـكــي تــصــنع مــن وجه األول
الـنمـوذج املثـالـي للمـسلـم كمـا
يـتمـثل يف تقــديــس النـصــوص
وتقليـد الـسلـف تقليـداً أعمـى؛
ولكي تقيم من وجه آخـر جدراناً
عـازلة بني املـسلم وسواه ،بل بني

النـاس عامـةً ،من خالل ثنـائيات
تفـصل علــى نحــو حــاسـم بني
االميان والكفر أو الطهر والرجس
أو الـطــاعــة واخلـــروج ،أي بني
العبودية املقنّعة بتأليه بشري لسواه
وبني استقاللية الـشخص البشري
وحريته يف التفكير.
على هـذا املستـوى من السـذاجة
والتبسيط ،أن نتحدث عن إسالم
مـعتــدل أو وســطي .فــاالسالم
شأنه بذلك شأن سائر املعتقدات.
كلهــا تـعمـل مبنـطق اإلصـطفــاء
واإلقـصاء .وال غـرابة ،فمـسوّغ
كل معتقد جديد هو إلغاء القدمي.
ومشـروعية كل دين يـظهر ،نسخ
مـا سـبقه واحللــول مكـانه .لـذا
تعمل كلّـها بلغـة التهمـة واإلدانة
لتــدميـر جـســور التــواصل بني
النــاس ،كلهـا مـصــانع إلنتـاج
العنف الكـامـن يف مبنـى العقـائـد
وشيفرات الثقافة.
فـاليهـوديــة التي تـأسـست علـى
مـنطق اإلصطفـاء لبنـي إسرائيل،
من ربّ العــاملني الــذي فضّـلهم
على سواهم ،علـى زعمهم ،قد
أقـصت كل ما عـداها من العـقائد
واألقــوام ،وتلك هـي النـسخـة
األولى من العقيدة التوحيدية التي
أسّـست لألحقـاد والعـداوات بني
النـاس .واملـسـيحيـة قـد ارتـدّت
علـى اليهـوديـة وانـشقّـت عليهـا
بتخـطئتها وجتاوزهـا ،وبعكس ما
يـظنّ الــذين صـنعــوا يف الغـرب
التلـفيقـة العقـائـديــة التـي جتمع

هــذا املـنــطق نفــسه هــو الــذي
اشـتغلـت به العقـائـد واملــذاهب
احلديثـة ،كما جـسدت منـوذجها
املــاركــسـيــة ،وكـمــا شهــدت
االنـشقــاقــات الـعنـيفــة والتـهم
املتبادلة بالتحريف بني املعسكرات
واألنــظـمـــة أو بـني األحـــزاب
واملـنــظـمـــات الـتـي اعـتـنقـت
اإليديولـوجيا املاركسية وتشكّلت
على أسـاسها كمشروع خالص.
وهذا شـأن الرأسمـالية يف مـوقفها
من املـاركسيـة ،فكالهـما تـسوّغ
مشروعيتها بنفي األخرى.
هـذا مـآل كل مـذهـب أو معتقـد
يـفكّـــر أهلـه يف عقل أحـــادي،
دغمـائي ،تـبسـيطـي ،الحتكـار
احلقيقـة ومصـادرة حريـة التفـكير
والـتعبير ،أكـان دينياً أم فلـسفياً:
إقــصــــاء اآلخــــر واتهــــامه أو
استـئصاله ،على املستوى الرمزي
أو اجلسدي ،كما شهدت حروب
التطهـير الـدينـية ،أو معـسكرات
االعتقال واإلبادة الستالينية.
طبعاً ال أعمّم .لـذا أراني أستثني
الليـبيــراليــة ،كمـوقف فلـسفي
وجــودي ،وأعـنـي بهــا ،كـمــا
أعرفهـا ،احتفـاظ املرء بحـريته،
بعـيداً مـن أي وصايـة ،بحيث ال
يــسـتعـبـــده اسـم أو أصل ،وال
يستعمره مـذهب أو منوذج ،لكي
يـجعل مـنه عـبــداً لــشخـص أو
عميالً لـفكرة أو خـادماً لعقـيدة.
ويف هـذا شاهـد علـى أن عالقتـنا
بـــاحلقـيقــة هـي محلّ الـتـبــاس
وازدواج أو تعــارض وتنــاقض.
وتلك هي املـفارقـة...البقـية يف
العدد القادم
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أصيلة املغربية  ..منسية لعقود وأحيتها الفنون

أصيلة (شمالي املغرب) ـ من سارة
آيت خـرصـة ـ بعــد أن أهمـلتهـا
مشاريع التنمية وتناساها التاريخ،
وظلمـتها اجلـغرافيـا فجعلت مـنها
شقيقـةٌ صُغـرى لـ"طنجـة" إحـدى
أعـــرق مـــدن املغـــرب ،جنحـت
"أصيلـة" ،املـدينـة الـصغيـرة علـى
ضفــاف األطلـسـي يف صنــاعــة
مجدها اخلاص.
"أصيلـة" حولت رُقـعتها اجلغـرافية
الـضيقـة إلـى مـسـاحـات ثقـافيـة
شاسعة يتقاطر عليها سنوياً أدباء،
ومُفكرون ،وسياسيون ،يحجُون
إلـيهـــا إلقـــامـــة معـــارضهـم،
وعُــــروضهـم ،وأمــسـيــــاتهـم
الشعرية ،لتـصبح محطةً يحطُ بها
كل شغــوف بــالـفن والـثقــافــة،
رحاله ،بعد أن كانت منسية.
فـاملــدينـة كــانت قـبل سنـوات،
مجهـولة دون مـالمح متيزهـا على
امتـداد اجلغـرافيـا املغـربيــة الغنيـة
بـاملـدن واملـواقع التـاريخيـة الـتي
تسـتعيـد كـتب التـاريخ أخبـارهـا
بــاجتهـاد واضـح ،فتُحــدث عن
طـنجــة ،ومُــراكـش ،والــربــاط
وغيـرهــا من حـواضــر املغـرب
القــدمي ،فـيمــا ظـلت "أصـيلــة"
وقالعهـــا وأســـوارهـــا مُغـيـبـــة
القـسمات ،تسـتقبل البحر ورذاذه
يف انتظار حلظة بعثها من جديد.
تلك اللحظة لم تكن سوى مُبادرة
أطلقـها وزيـر الثـقافـة واخلارجـية

املغـربي األسـبق محمـد بنعيـسى
عــام  ،1978بــإقــامــة مـــوسم
"أصيلـة الثـقايف" يـحتفي بـالفـنون
واملُبـدعني ،ويُـذكـر بـأن أصيلـة
"مـوطـن مُمـكن" لإلبــداع الفـني
والثقايف.
ومع بـداية التـسعينيـات من القرن
العشرين أصـبح هذا املوسم حدثاً
ثقــافيــاً ذائع الـصيـت يحج إلـيه
فنانـون وأدباء من مُخـتلف بلدان
العـالـم ،ويطـرحـون مـن خالله
األفكار واملواضيع التي تشغل بال
السـاحـة الـسيـاسيـة والثقـافيـة،
ويتــداولـــون بني أزقــة املـــدينــة
وجــدرانهــا حــول مــا تـضج به
مُجـتـمعـــاتهـم مـن مُـتغـيـــرات
مُتالحقة ،فصـارت أصيلة فضاءًا
رحبـاً يسع العالـم مبُختلف تياراته
الفـكريـة ،بعـد أن ظلت ولعـقود
مـدينة مغمـورة دون أفق ،هاجعة
على ضفاف األطلسي الشاسعة.
بنـاء هـذه املـدينـة احملـصنـة علـى
الـشــواطئ الغــربيـة الـشمــاليـة
للمغرب ،يعود للعام  1500قبل
امليالد ،حيث استقر بها يف البداية
سكان أمازيغ ،قبـل أن يستوطنها
يف أزمنــة مـتالحقــة ،الفـينـيق،
والقـرطاجيـون ،فيمـا صنع مـنها
الـرومـان بعـد احـتاللهــا قلعـة،
وحصنـاً عسـكريـاً منيعـاً أطلـقوا
عليه اسم "زيليس؟.
وظـلت هـذه املــدينـة تـتقـلب يف
مسارات التـاريخ التي عاش على
وقعهـا املغـرب ،فخـضعت عـام
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 1471لالحتالل البـرتغـالي ،ويف
أحـد أبـراجهـا (القمـرة)-بحـسب
الـروايـة التـاريخيـة -تنـاول امللك
البـرتغــالي ،دون سـيبـاسـتيـان،
عشـاءه األخيـر ،وهـو يـدبـر أمـر
سيطـرة جيـوشه علـى بـاقي ثغـور
املغـرب البحـريـة ،ويحكـم خطـة
معـركـة وادي اخملــازن أو (امللـوك
الثالث) التي انتهى فيها صريعاً.
كمـا رزحت "أصـيلة" ،علـى غرار
بـاقي مناطق الشمال املغربي ،حتت
االحـتالل اإلسبـاني مـا يـربـو عن
أربعة عقـود إلى أن استـرد املغرب
استقالل أراضيه سنة 1956.
فـ"أصيلـة" الـتي يـتنــازع معمـارهـا
لونان رئيـسيان األبيض واألزرق،
ويتفـنن سكانها يف غـرس شرفاتهم
مبشـاتل األزهــار والنبـاتـات بعثـاً
لأللفة ،واحتفاءً مبباهج احلياة على
ما يـقولـون ،حتفل جنـباتـها مبـآثر
تاريخية عديدة.
بل إن املدينة نفسهـا ،تعتبر معرضاً
فنياً تاريـخياً مفتوحـاً للمتجول بني
دروبهـــا ،يُحـيل شـكل بـنـــائهــا
املعمـاري علـى أشكـال القصـبات
التي شيـدها اإليبيريـون (البرتغال)
فيـستقر علـى جنبـاتها األربع قالع
أربعُ ســامقــة للمُــراقبـة وادخـار
األسلحة واجلند.
وهذا الطابع العسكري رافق املدينة
حـتـــى بعـــد جالء االسـتعـمـــار
البـرتغالـي عنها ،حيـث جعل منها
القـائـد املغـربي "الـريسـوني" مقـراً

عسكـرياً له بـسط عبـره سيـطرته
على بـاقي مـدن الشـمال املغـربي
إلى أن دحره االستعمار اإلسباني
أوائل القرن املاضي.
ورغـم الزخـم السيـاحي والـثقايف
الــذي حظـيت به املــدينـة خالل
السنـوات القليلـة املاضـية ،ظلت
أصـيلــة تـلك الـبلــدة الهــادئــة
املُستكينـة إلى نسائم البحر العليلة
واملُطوقة بـسور يحرس املدينة منذ
أمد بعيد ،وحـافظت على ذكرى
كل مُـبـــدع زارهـــا ،فـــاخـتـــار
املـسؤولـون عنهـا إلقامـة حدائق
حتـمل أسمـاء الـشعـراء واألدبـاء
املُلـهمني الـذين حلـوا بـأرضهـا،
وليُـذكـروا زوار املـدينـة وأبنـائهـا
بـاألثـر البـالغ الـذي تـركه هـؤالء
املُبـدعــون يف الثقـافــة العــربيـة
والعاملية.
ففـي "أصيلـة" حـديقـة للـشـاعـر
الفلـسـطـني الــراحل مـحمــود
درويــــش ،وأخــــــرى لألديــب
الــســـودانـي الـطـيـب صـــالح،
وروضــة بــالـــورود للــشــاعــر
الكـونغولـي تسيكـايا أوتـامسي،
وحـديقة باسم الفـيلسوف املغربي
محمد عابد اجلابري.
يف عُرف سكـانها ،ليست صنوف
الفن املُختلفـة ترفـاً مييل إلـيها كل
شغـوف أو مـولـع بجمــاليـاتهـا
فحـسب ،بـل إن الفن يـدخل يف
صميم حياتهم ،ويؤثث مخيالهم
اجلـمعي ويُكسبهـم انتماء "أصيالً"

ألصيلـة ،فـاجلـدران اخلــارجيـة
لبيوت املـدينة القـدمية مُشـرعة يف
وجـه الرسـامني الـذين يتفـنون يف
رسم لـوحاتهم اجلـدارية عـليها،
وأزقتهـا الـتي تُحـاكـي يف بنـائهـا
وتـصميمـها حيـاً أندلـسياً قـدمياً،
تضج جنباتها باخلطاطني ورسامي
البـورتـريهـات مـن أبنــاء أصيلـة
نفسها.
أما دكـاكني منـتوجـات الصنـاعة
التقليـدية فتجاور الـدور القدمية،
واملـســاجــد ،وســـواقي املــاء،
تفاصيـل جتعل من أصيلة ،مـدينة
يتـسـاكـن فيهــا النــاس والفن،
فـتغدو ساحاتها مسارح مفتوحة،
وجـدرانهـا لـوحـات معـروضـة،
ومن بني أهلهـا نُصـادف الشـاعر
والرسام واخلطاط والنحاث.
ورغـم الـنجـــاح الــــذي حققـته
املهرجانات واملواسم الثقافية التي
حتـتضنها املـدينة ،تُـوجه انتقادات
مـن قــبل أطــــراف مـحلـيــــة،
للسياسات العمومية التي ينتهجها
القـائمـون علــى الشـأن العـام يف
مدينة أصيلة.
وتقــول األطـــراف احمللـيــة ،إن
القـائمـني على الـشأن "يـسخرون
إمكانـيات املديـنة ملهرجـان أصيلة
الثقـايف(احلدث السـنوي األبرز يف
املـدية)" ،وتـرى أن هذا االهـتمام
الـثقــايف املبــالـغ فيـه ،يف تنـظـيم
املهرجـانات واملُلتقـيات باملـدينة،
"يحــول دون فئــات واسعــة من
أبنــائهـا الــذين يـعيـشــون حتت

معدالت مرتفـعة للبطالة والفقر،
وضعف البـنيــات التحـتيـة ،من
احلـصــولَ علــى فــرص تنـميــة
ومشـاريع اقتصـادية تـرفع عنهم
ضـيق العيـش ،وال جتعل قـوتهم
اليــومي رهـينــة بــرواج جتــاري
محـدود يــرتبـط بهـذه املــواسم
الثقافية.
يف املقـابل يقـول القـائمـون علـى
هـذه املهرجـانات بـأصيلـة ،إنها
"كـانت بطـاقة عبـور املدينـة نحو
العالـم ،وجسراً نقل هـذه الرقعة
اجلغـرافيـة الـصغيـرة إلـى قـائمـة
املنـاطق الـسيـاحيـة يف املغـرب،
وجعل مـنهــا مـــوطنــاً لـلفكــر
واإلبـداع؟ ،مؤكـدين أن "الثقـافة
نفـــــسهـــــا تــــــدخل ضــمــن
استــراتيجـيتهـم لتـحقيق الـنمـاء
االقتـصـادي لـســاكنـة املــدينـة
وشبابها ،لكن إن حسن استغالل
هـذا اإلشعاع الثقـايف الذي حققته
أصيلة بعد جهد مضني".
و تـبقــى هــذه املــديـنـــة علــى
بـســاطـتهــا ،خُلـــوة املفكـــرين
ومُعتـزلهـم عن العـالم ،يـأوون
إليهـا متـى ضـاقـت بهم رحـاب
بلــدانهم ،وشــدهم احلـنني إلـى
الكتـابة ،أو الرسم ،أو العزف يف
عزلـة ،فأصيلـة املغمورة قـدمياً،
والتي ال تـدب احلركـة يف أزقتـها
إال يف سـاعات مـا بعـد "األصيل"
صـار يُـسـمع لهــا اليـوم صـوت
بـلحـن اإلبـــداع والــثقـــافـــة.
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من هو عبدامللك احلوثي ؟

جماعة احلوثيني يف اليمن  :التاريخ والنشأة
حـركـة شيعيـة متمـردة مبحـافظـة
صعـدة يف شمـال اليـمن ،تنـسب
إلـى بـدر الـدين احلـوثي وتعـرف
بـاحلوثـيني أو جمـاعة احلـوثي أو
حـركـة أنـصـار اهلل أو الــشبـاب
املؤمن.
النشأة
رغم ظهـور احلـركـة فعليـا خالل
العــام  2004إثــر انــدالع أولــى
مواجهـاتها مع احلكـومة اليـمنية،
فإن بعـض املصادر تعيـد جذورها
يف الـواقع إلـى ثمـانـينيـات القـرن
املاضي.
ففـي العــام  1986أنــشئ "احتــاد
الـشباب" لتـدريس شباب الـطائفة
الـزيـديـة علـى يـد صالح أحمـد
فليتـة .وكـان من مـدرسيه مجـد
الـــدين املــؤيــدي وبــدر الـــدين
احلوثي.
وإثر الـوحدة اليمنية التي قامت يف
مايو/أيار  1990وفتح اجملال أمام
الـتعدديـة احلزبـية ،حتـول االحتاد
من األنشطـة التربويـة إلى مشروع
سيــاسي مـن خالل حــزب احلق
الذي ميثل الطائفة الزيدية.
منتدى الشباب املؤمن
تـأسس خالل الـعام  1992عـلى
يــد محمـد بـدر الــدين احلــوثي
وبعض رفـاقه كمنتـدى لألنشـطة
الــثقــــافـيــــة ،ثـم حــــدثــت به
انشقاقات.
ويف العـام  1997حتـول املـنتـدى
علـى يد حسني بـدر الدين احلوثي
مـن الطـابـع الثقـايف إلـى حـركـة
سياسية حتمل اسم "تنظيم الشباب
املؤمن" .وقـد غادر كل من فلـيتة
واملؤيـدي التنظيم واتهماه مبخالفة
املذهب الزيدي.
وقـد اتخـذ املـنتــدى منـذ 2002
شعــــار "اهلل أكـبــــر ..املــــوت
ألميـركـا ..املـوت إلسـرائيل..
الـلعنـة علــى اليهـود ..الـنصـر
لإلسالم" الـذي يــردده عقب كل
صالة.
وتشيـر بعض املصـادر إلى أن منع
السلطـات أتباع احلركـة من ترديد
شعارهم بـاملساجـد كان أحد أهم
أسبـاب انـدالع املـواجهــات بني
اجلماعة واحلكومة اليمنية.
قادة اجلماعة
تولى قـيادة احلركـة أثناء املـواجهة
األولــى مع القـوات الـيمـنيـة يف
 2004حسني احلوثي ،الذي كان
نائبا يف البرملان اليمني يف انتخابات
 1993و ،1997والــذي قـتل يف
السنـة نفسها فـتولى والـده الشيخ
بدر الدين احلوثي قيادة احلركة.
ثم تـولى القيادة عبد امللك احلوثي
االبـن األصغـــر لـبـــدر الـــديـن
احلـوثـي ،بيـنمــا طلب الـشـقيق
اآلخــر يـحيــى احلــوثـي اللجــوء
السياسي يف أملانيا.

السيد بدر الدين احلوثي (األب ميني) حسني بدر الدين احلوثي (اإلبن مؤسس انظيم الشباب املؤمن -قتل) عبدامللك بدر الدين احلوثي (قائد أنصار اهلل وأصغر األبناء)

التوجه العقائدي
تـصنف بعـض املصـادر احلـركـة
بـأنها شيعيـة اثنا عشـرية ،وهو ما
ينفيـه احلوثـيون الـذين يـؤكدون
أنهم لـم ينـقلبـوا علـى املــذهب
الـزيدي رغـم إقرارهـم بااللـتقاء
مع االثـنـي عــشــريـــة يف بعـض
املـسائل كـاالحتفال بـعيد الغـدير
وذكرى عاشوراء.

احلكومة اليمنية.
أما املـواجهة الثـانية فقـد انطلقت
يف  19مـارس/آذار  2005بقيادة
بدر الـدين احلـوثي (والـد حسني
احلـوثـي) واستمـرت نحـو ثالثـة
أســابـيع بعــد تـــدخل القــوات
اليمنية.
ويف نهـايـة العـام  2005انـدلعت
املـواجهـات مجـددا بني جمـاعـة
احلوثيني واحلكومة اليمنية.

مطالب احلركة

ثورة 2011

ترى جـماعة احلـوثيني أن الوضع
الـــذي تعـيـــشه يـتــسـم بخـنق
احلــريــات ،وتهــديــد العـقيــدة
الدينية ،وتهميـش مثقفي الطائفة
الزيدية.
وهي تطالب مبوافـقة رسمية على
صـدور حــزب سيــاسي مــدني
وإنشـاء جامعـة معتـمدة يف شـتى
اجملـاالت املعرفـية ،وضـمان حق
أبنـاء املــذهب الـزيـدي يف تـعلم
املـذهب يف الكلـيات الـشرعـية.
واعتمـاد املذهب الـزيدي مـذهبا
رئيسيا بـالبالد إلى جانب املذهب
الشافعي.
غيـر أن السلطات اليمنية تؤكد أن
احلــوثيني يـسعـون إلقـامـة حكم
رجـال الـدين ،وإعـادة اإلمـامـة
الزيدية.

شـاركت اجلمـاعة يف الثـورة التي
قام بهـا الشعب اليمنـي ضد نظام
الـرئيس علي عبـد اهلل صالح عام
 ،2011ووقعت على مخرجات
احلـوار الوطني التـي أقرت أواخر
ينـايـر/كـانــون الثــاني 2014.
ونـصـت علــى نـــزع سالح كل
اجلمـاعـات املـسلحـة ومن بـينهـا
احلوثيون.
ولـم يلتـزم احلــوثيــون بتـسلـيم
أسلحـتهـم وفق مــا نـص علـيه
احلوار الوطـني ،وإمنا بدؤوا قتاال
مع القوات احلكـومية يف فبـراير/
شبـاط للـسـيطـرة علـى مــدينـة
عمـران الـشمــاليــة (معقل بـني
األحـمـــر) .وانـتهـت املعـــارك
بسيطرة احلوثيني على املدينة يف 9
يوليو/متوز 2014
واتهم الـرئيـس اليمـني عبـد ربه
منصـور هادي احلـوثيني بـإشعال
احلرب يف عمران بهدف ما وصفه

املواجهات مع احلكومة
خـاضت جمـاعة احلـوثيـني عدة
مـواجهـات مع احلكـومة الـيمنـية
منذ
اندالع األزمة عام 2004
فقـد اندلعـت املواجهـة األولى يف
 19يــونيــو/حــزيــران ،2004
وانتهت مبقتل زعيم التمرد حسني
بـدر الدين احلوثـى يف  8سبتمبر/
أيلــول  ،2004حــسـب إعالن
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بـااللتفـاف علـى قـرارات مـؤمتـر
احلـوار الوطني ،وتعهـد بطردهم
من محافظة عمران.
السيطرة على صنعاء
ويف  18أغــسـطــس/آب 2014
تظـاهر آالف احلـوثيني يف صـنعاء

احتجـاجــا علـى زيــادة أسعـار
الــوقــود ،وطـــالبــوا بــإسقــاط
احلكومـة وتطبيق قـرارات احلوار
الـوطني .وهـدد زعيم احلـوثيني
عبد امللك احلوثي بـ"ردٍ عنيفٍ" إذا
تعــــرض املـتــظــــاهــــرون ألي
هـجمــات ،متـوعـدا بــإسقـاط
احلكـومة إن لـم يستجب الـرئيس
هادي ملطالبهم.
وانـتشـر مـسلحـون حـوثيـون يف
أوسـاط املـتظـاهـريـن ،ووقعت
مصـادمـات يف عـدد مـن أحيـاء
العـاصمة بـني املتظاهـرين وبعض
املواطنني الرافضني االنضمام إلى
املظاهرات.
وأغلق حـوثيـون جـميع مـداخل
صنعـاء أمام الـسيارات احلكـومية
وسيــارات اجليـش والـشـرطـة،
ومنعـوهـا من الـدخـول إليهـا أو
اخلـــروج مـنهـــا ،كـمـــا تعهـــد
احلـوثيـون بـالـرد بكل الـوسـائل
علـى أي هجـمات جـديدة عـلى
املعتصمني داخل العاصمة.
ويف  21سـبتـمبـر/أيلـول سـيطـر
احلوثيون علـى العاصمة صنعاء،
حيث استولوا علـى مقر احلكومة
ومقــار وزارة الــدفــاع والـقيــادة
العــامـــة للجـيــش والفــرقـتـني
السـادسة والـرابعة ،ومقـر البنك
املـركـزي وإذاعـة صنعـاء ووزارة
اإلعالم والـتلفـزيـون الـرسـمي
ووزارة الصحة.
ويف أعقاب ذلك ،وقع اتفاق بني
الـرئاسة الـيمنية واحلـوثيني لوقف
إطالق النار ،وتشكيل حكومة
وحــدة وطـنيــة تـضـم مخـتلف
األطـــراف ،إلنهـــاء األزمـــة يف
الـبالد .ورفض احلوثـيون امللحق
األمني باالتفاق.
من هـو عبـد امللك احلـوثي قـائد
"اجلماعة املتمردة" ؟

قائـد جماعة "أنـصار اهلل" املسلحة
املعروفة بـاحلوثيني ،والتـي تتركز
مبحافظة صعدة شمالي اليمن.
املولد والنشأة
ولـد عبـد امللك احلـوثي مبـدينـة
ضحيـان يف محافـظة صعـدة عام
 ،1979وهـــو االبـن األصغـــر
للـزعيم الـروحي للحـوثيـني بدر
الــدين بـن أميـر الــدين احلــوثي
( )2010-1926والـــذي كـــان
يـعد مـن أبرز املـراجع الفقهـية يف
املـذهب الـزيدي بـاليـمن قبل أن
يتحــول للمــذهب اجلـارودي -
القــريـب مـن املــذهـب اإلثـنـي
عـشـري -بعـد إقــامته يف إيـران
خـالل الفـتـــرة مـــا بـني 1994
و2002
عرف عبـد امللك مبالزمته لـوالده
يف كل حلقـات دروسه الفقهيـة،
وأجـازه والــده يف تلقـيه العلـوم
الــدينيـة الـتي درسهـا علـى يـديه
وهــو يف الـ 18مـن عـمــره ،وال
يعرف أنه نـال أي شهادة تعلـيمية
سواء املرحلة األساسية أو الثانوية
أو اجلامعية.
القيادة
ورث عبــد امللك احلـوثـي قيـادة
اجلماعة بدعم من والده يف
أعقـاب مقتل قائدها ومؤسسها -
شقيقه األكبر -حسني الذي قتل
يف  10سبتمبر/أيلول 2004
خالل حـرب اجلماعـة مع اجليش
الـيمني أثناء حكم الرئيس السابق
علي عبد اهلل صالح.
وعقب مقتل شقيقه نشب خالف
داخل اجلماعة يف شـأن من يتولى
قيـادتهـا ،خـاصـة يف ظل بـروز
القـائــد امليــداني آنــذاك عبـد اهلل
الـرزامي ،غيـر أن االختيـار وقع

علــى عبــد امللك األصغــر سنـا
واألقل خبـرة ،كقائـد للجمـاعة
نزوال على رغبة والده.
بدأ اسـمه يتردد كقـائد للجمـاعة
املتمردة خالل جوالت احلرب يف
صعدة مع القـوات احلكومية التي
تـواصلت علـى فتـرات مـتقطعـة
حتى عام 2010
تقليد نصر اهلل
وبـدا احلـوثـي -خالل خطـابـاته
املتلفزة -مقلـدا ألمني عام حزب
اهلل اللبنـاني حسـن نصر اهلل ،من
ناحـية اخلطـاب اللغوي واحلـركة
اجلـسـديـة واإلشـارة بــاإلصبع،
إضـافـة للخـلفيـة الـزرقـاء الـتي
يجلس أمـامها والـشعار املـطبوع
عليها.
تصعيد
يف  8يـوليـو/متـوز  2014سيطـر
احلـوثي علـى محـافظـة عمـران
الــشمــاليــة بعــد مــواجهــة مع
اجليش.
ويف أغـسـطـس/آب  2014بـدأ
يتـوعـد الـدولـة إن لـم تسـتجب
ملطالبه بإقالة احلكومة وإلغاء قرار
رفع الدعم عن احملروقات ،ودعا
أنصـاره لالعـتصـام علـى تخـوم
العاصمة صنعاء وداخلها.
ومع تصـاعــد اخلالف بيـنه وبني
الرئيـس اليمنـي عبد ربه مـنصور
هـادي -الــذي رفض االنـصيـاع
ملطالبه أو اجللوس للحوار بشأنها
قــبل فــض االعـتــصــــامــــات
واالنسحـاب من الشـوارع -دعا
احلـوثي أنصـاره للعصيـان املدني
وهـدد بتـصعيـد "مـزعج" ،نفـذه
الحقـا بدخـول صنعـاء بالـتعاون
مع قوى محلية وأجنبية.
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حواء Eve

الناشطة اليمنية أروى عثمان تفوز بجائزة “آليسون دي فورج“ العاملية

Yemeni activist Arwa Othman Wins 'Alison Des Forges' global
نيـويـورك  -العــربي االمــريكي
اليـوم -أعلـنت منـظمـة هيـومن
رايـتس ووتـش الثالثـاء -9-16
 2014عن منح جائزتهـا السنوية
املـرمـوقـة "آليـسـون دي فـورج "
للنـشاط احلقوقي االستثنائي لسنة
 2014إلـى أربعـة نـشطـاء بـينهم
النــاشطـة الـيمـنيــة أروى عبـده
عثمان.
وقـالـت املنـظمـة الــدوليــة غيـر
احلكومية الـتي تتخذ من نيويورك
مقـرا لهـا ،يف بيــان نشـرته علـى
مـوقعهـا اإللكتـروني إن "جـائـزة
آليـسـون دي فـورج املـرمـوقـة
للنـشاط احلقوقي االستثنائي لسنة
 2014منـحت ألربعـة نـشـطـاء
شجعـان يعملـون دون كلل ،هم
شني دونـغ هيــوك ،من كـوريـا
الشـماليـة ،واألب برنـارد كينفي
من جـمهورية أفـريقيا الـوسطى،
وأروى عـثـمـــان مـن الـيـمـن،
والدكتـور م .ر .رجاغـوبال من
الهند".
وأضافت  ":الفائزون باجلائزة من
األصـوات املنـاديـة بـالعـدالـة يف
بلـدانهم ،ويعملـون بال كلل من
أجل حمـايــة حقـوق اآلخــرين
وكرامتهم".
وأوضحت منـظمة هيومن رايتس
ووتش املعنية بـالدفاع عن حقوق
االنسـان يف بيـانهـا أن اختيـارهـا
للنـاشطـة اليـمنيـة أروى عثمـان
يأتي باعتبارها ناشطة بارزة تعمل
من أجل إنهـاء زواج األطفـال يف
اليمن.
واستـطــردت قــائلــة  ":وأثنــاء
االحـتجــاجــات العــارمــة الـتي
شهدهـا اليمـن يف  ،2011كانت
أروى عـثمان من أكثـر املعارضني
الــذين نـادوا بــاحتــرام حقـوق
اإلنـــســـــان واملـــســـــاواة بــني
اجلنسني" ..مبينة أن عثمان يعود
لهـا الفـضل يف تـسهـيل صيـاغـة
بعـض التـوصيـات القـويـة الـتي
صـدرت عن مؤمتر احلوار الوطني
الـذي عهدت له مـسؤوليـة حتديد
مالمح دسـتور اليمن اجلـديد ،مبا
يف ذلـك تعــزيــز املــســاواة بـني
اجلـنــسـني يف القــانــون ،ومـنع
التمييز ،وحتديد احلد األدنى لسن
الزواج بـ  18سنة.
واعـتبرت هـيومن رايـتس ووتش
تكـرمي أروى عثمـان مبنحهـا هذه
اجلـائـزة املـرمـوقـة أمنـا هـو تكـرمي
لعملهـا الشجـاع لصـالـح جميع
اليـمنـيني ،مبـا يف ذلـك النـسـاء
واألطفال.
وخـصصـت املنـظمــة حيــزا من
مـوقعهـا الستعـراض النشـاطات
التي قـامت بهـا عثـمان يف الـيمن
مـع تقرير تلفزيـوني يسلط الضوء
على اإلنعكاسات الـسلبية لزواج
الصغيـرات يف اليمن ونشرته على
الرابط التالي :
http://www.hrw.org/
node/128277
املـدير التـنفيذي لـ"هيـومن رايتس
ووتـش" كـينـيث روث قــال من
جــانبه إن "جـائــزة آليـسـون دي
فــورج هـي تكـــرمي ألشخــاص
يتـمتعـون بـشجـاعـة استـثنـائيـة
ويعـملون لصـالح أناس مـن أكثر

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Arwa Othman,
Yemen

املستضعفني يف العالم".
وتابع قائال ":إن الفائزين باجلائزة
وقفـوا يف صف املعـارضـة ،ولم
يـختــاروا الـالمبــاالة ،وكـــانت
حيـاتهـم أحيـانًـا معـرضـة إلـى
اخلطر".
اجلـدير بـالذكـر أن اجلائـزة حتمل
اسم الـــدكتـــورة آليـســون دي
فـورج ،التـي عملـت مسـتشـارة
أولى لدى هيـومن رايتس ووتش
حلوالي عشرين سنة ،وتوفيت يف
حـادث حتـطم طـائـرة يف واليـة
نيـويـورك يف  12فبـرايـر/شبـاط
2009
وكانـت آليسـون دي فورج أكـبر
خبيـر دولي مخـتص يف روانـدا،
وؤاإلبـادة اجلماعـية التـي حدثت
سنــة  ،1994والفتــرة الالحقـة
لها.
وتُمـنح املنـظمـة جـائـزة هيـومن
رايتـس ووتـش سنـويـا لـتكـرمي
للنـاشطني املـتميـزين ،يف مجـال
حقـوق اإلنـســان ،وعلــى وجه
خاص األشخاص الذين يضعون
حياتهم على احملك من أجل عالم
خــال من االسـتغالل والـتمـييـز
واالضطهاد.

activists have been the
subjects
of
an
increasingly
aggressive
apostasy
campaign. Critics
have used social
media and flyers to
call for attacks—and
in
some
cases
murder—against
Othman
and
her
colleagues.
Despite
these
threats, Othman
perseveres in her
efforts to end child
marriage and to
promote
women’s
rights in Yemen.
Human Rights
Watch honors Arwa
Othman
for
her
courageous work on
behalf of all Yemenis,
including women and
children.

respecting to come out
of the process.
They include
reforms that could
vastly improve the
lives of Yemeni
women and children,
such as enshrining
gender equality in law,
prohibiting
discrimination, and
setting the minimum
age for marriage at 18.
The committee also
recommended
criminal sanctions for
anyone who forces a
child to marry.
Othman is widely
credited with bringing
these strong
recommendations to
fruition.
Because of her
prominent role during
Yemen’s transitional
period, Othman and
other women’s rights

Human Rights Watch's
Alison Des Forges
Award celebrates the
valor of individuals
who put their lives on
the line to protect the
dignity and rights of
others. Human Rights
Watch
collaborates
with these courageous
activists to create a
world in which people
live free of violence,
discrimination,
and
oppression.
Arwa Othman is a
writer, journalist,
anthropology
researcher and leading
advocate working to
end child marriage in
Yemen.
Women in Yemen
face severe
discrimination in law
and in practice. More
than half of Yemeni
—girls are married
often to much older
men—before age 18,
making them more
likely to drop out of
school, die in
childbirth, or
experience
physical
and sexual abuse.
During the mass
protests that erupted in
—Yemen in 2011
ultimately
ending
then-President
Ali
Abdullah Saleh’s 33year rule Othman was
among the most
outspoken
activists
calling for human
rights and gender
equality.
In 2013, Othman
participated in
Yemen’s national
dialogue conference,
tasked with shaping
the country’s new
constitution.
The
recommendations by
the rights and freedom
committee, which
Othman headed, are
among the most
progressive and rights-
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أمومة Maternity
 10إجابات على أسئلة اآلباء و االمهات اجلدد

اآلباء واألمـهات ألول مـرة يصـيبهم
الفـــزع عنــد أول صــراخ لــطفلـهم
ويهـرعون به للـطبيب ،لهـذا السبب
بـالتحديـد جمع األطباء  10إجـابات
على األسئلة الشائـعة التى تأتيهم من
اآلباء حديثى العهد باألطفال.
 -1هـل طفلــى يـبكــى زيــادة عـن
الطبيعى؟
من مـراحـل النمـو الهـامـة لألطفـال
حـديثـى الوالدة هـى البـكاء الـزائد،
تبـدأ هذه املـرحلة عـند أسبـوعني من
العمـر ،وقد متتـد إلى خمـسة أشهر،
عـليكِ أن حتــافظـى علـى هـدوئك،
فـسبب هـذا البكـاء هو الـتخلص من
الطاقة الزائدة لدى الرضيع.
 -2كم مـرة يتـوجب علـى الطفل أن
يحصل على الرضعة؟
حلـيـب الـثــدى هــو أفـضل غــذاء
للـرضع ،توقعـى أن ترضعـى طفلك
حـوالـى  12مـرة فـى اليـوم ،أو كل
سـاعتني تقريـباً ،الوقت الـذى تأخذه
الرضعة هـو من عشر دقـائق إلى ربع
سـاعـة علــى كل جهـة ،ال حتـددى
وجبــاته ،ولكـن اطعمـى رضـيعك
كلمـا شعـر بـاجلـوع ،ال تبـدئـى فـى
تقـدمي األطعمـة الـصلبـة لـه قبل ستـة
أشهر من العمر.
 -3ما هو النوم الطبيعى للرضيع؟
الرضع حديثى الوالدة يفقدون الكثير
من وزنهم ،لـذا عليكِ ارضاعه كثيراً
حتى يبدأ فى اكتساب وزنه الطبيعى،
مبجــرد أن يـصل إلــى وزن جـيــد،
يـسـتطـيع طفلـك أن ينـام مـدة أربع
سـاعات مرة واحـدة ،إذا كان طفلك

هـزيالً وال يزداد وزنـه بشكل جـيد،
ايقظيه فـى كثير من األحيـان لتقدمى
له وجبة من الرضاعة الطبيعية.
 -4مـا هــى أفضل طـريقـة لتـجشـؤ
الرضيع؟
ميكـنك حـمل الــطفل علــى كـتفك
وبطنه مواجهة لصدرك ،مع التربيت
اللـطيف علـى ظهـره ،حتـى تخـرج
فقـاعـات الهـواء من بـطنه ،طـريقـة
أخـرى :اجلسى الطفل على حجرك
بيد عـلى بطـنه واليد األخـرى تربت
بلطف علـى ظهره ،تأكيـد من إسناد
رأسه جيداً فى كال املوضعني.
 -5هل أربـط الــرضـيع بــالغـطــاء
اخلفيف؟
ربط الـطفل يريح الـطفل ،ألنه يشبه
وضعـه فى الرحم ،لكـن جتنبى ربطه
مبجـرد أن يـتعلم الـتقلب واحلـركـة،
عند سن األربع أشهر تقريباً.
 -6متى يحتاج الرضيع للتطعيم؟
يحصـل معظم الـرضع عـلى تـطعيم
التهــاب الكبـد الـوبـائــى ؟ب؟ قبل
مغادرة املسـتشفى بعـد الوالدة ،بعد
ذلك يبدأ الطفل فى تلقى التطعيمات
اخملتلفـة بـدءاً مـن عمـر الـشهـرين،
استــشيـرى طـبيـبك علـى جـدول
التطعيمات اخملتلفة.
 -7هل أعـطـــى طفلـــى مكـمالت
الفيتامني الغذائية؟
لألطفــال الــذيـن يـــرضعــون لـنب
صنــاعــى ،هـم ليـســوا بحــاجــة
للمـكمالت ،أمــا لألطفـال الــذين
يـرضعون رضـاعة طـبيعيـة ،فعليكِ
بإعطائهم فيتامني ؟ »Dلعدم توفره

حــاسـتــى الــشـم والـتــذوق قــد
تساعدانك بـشكل كبير فى التغلب
عـلى الـتوتـر وتهـدئة األعـصاب،
فـيمـا يلـى  7أنـواع طعـام وروائح
فقط لهذا الغرض.

ذكر أن األشخـاص الذين يعـانون
مـن الصــداع النـصفـى املــزمن أن
بعض األلم قـد خف بعد استنشاق
رائحـة التفـاح األخضـر فى بـداية
الصداع.

شم التفاح األخضر

رشف الشاى

إذا كـنـتِ حتـبـني رائحـــة الـتفـــاح
األخضر ،فشم رائحته قـد يساعد
فــــى تخفـيف الـصـــداع ،وفقـــا
ألبحاث أوليـة فى دراسة صغيرة ،

يعتقـد البـاحثـون أن (الثيـانني) -
وهـو حمـض أمينـى مـوجـود فـى
أصناف الشـاى -قد تعمـل بالتآزر
مع الكــافـيني لـتحــسني االنـتبــاه

بكفـاية فـى حليب الثـدى ،عند سن
الستـة أشهر ميكنك اعطاءه مكمالت
فيتامني ؟ »Dمع احلديد.
 -8هل بـاسـتطــاعتـى اخلـروج مع
طفلى؟
مـن األفـضل فـــى كل احلــاالت أن
تـأخـذى رضيعـك للتمـشيـة ،حتـى
يتعرض للتجارب السمعية والبصرية
اخملتلفة ،كمـا ميكنه استنـشاق الهواء
النقى خـارج املنزل ،كقاعـدة البسى
طفلك طـبقة زيـادة من املالبـس عما
حتتـاجينه أنتِ فى كـل من اجلو البارد
أو الـدافـىء ،ال ميكـنك وضع كـرمي
الشـمس علـى األطفـال دون الـستـة
أشهـر ،ولـذلك جتـنبـى اخلـروج مع
رضيعك فى الشمس احلارقة فى هذا
العمر.
 -9مــاذا أفعـل إن لم أحـب طبـيب
األطفال الذى يعالج طفلى؟
اذهـبى إلـى طبيـب ترتـاحني لـلتكلم
معه ،وتثقني فـى استـشاراته ،حـتى
تكـونـى مـطمـئنـة علــى طفلك فـى
جميع األحوال.
 .-10ما هى حالة الطوارىء؟
الـشهـور األولـى مـن حيــاة طفلك
تكــون دقـيقــة للغــايــة ،لــذلك ال
تتحـرجـني من طلـب النـصيحـة من
طبيبك أو الـذهاب لغرفـة الطوارىء
فى املستشفـى إذا لم جتدى الطبيب،
كقـاعـدة عـامـة إذهبـى بـطفلك إلـى
املـستـشفـى فــوراً إذا ارتفعت درجـة
حرارة جسمه إلـى  38درجة مئوية.

 7أطعمة وروائح لتهدئة التوتر
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والتركيز.

استنشاق الالفندر
فـى دراسة قـام البـاحثـون بتقـسيم
 340مريـض من مرضـى األسنان
بشـكل عشـوائـى إلـى واحـدة من
مجـمــوعـتـني :األولــى ..قــد
وضعـوا زيت الالفنـدر فى فـواحة
قبل بـدء مــواعيــدهم فــى عيـادة
األسنـان ،والثانية مت استبدال زيت
الالفندر بـاملاء ،النتائج أظهرت أن

االحتياطات الالزمة للحامل يف الشهر الثامن
هنــاك بعـض االحـتيـاطـات الـتي
يـجب علـى احلـامل االنـتبـاه لهـا
خالل أشهـر احلـمل األخيــرة لكن
كثيرًا مـا يُقال أنه يجب االنتباه أكثر
يف الشهـر الثـامن حـتى ال تـتعرض
احلامل لوالدة مبكرة.
مـن املهـم أوالً أن تعــرف احلــامل
شكل التـغييـرات التـي تطـرأ علـى
جسمها يف األشهر األخيرة وحتديدًا
يف الثامن.
يف األشهر األخيرة بـدءًا من السابع
وحتـديدًا يف الشهـر الثامن يـبدأ العد
العكـسي للحـمل ،وتشعـر احلامل
بحـدة عـوارض احلـمل من إرهـاق
وصعوبـة حركـة والشعـوربآالم يف
احلوض وأسفل الـظهر مع صعـوبة
يف النوم ،وذلك ألن احلوض يتسع
أكثــر ليــسمح مبــرور اجلنـني عنـد
الوالدة.

 من أعراض الثـامن فكرة رغبتكامللحة يف دخـول احلمام للـتبول بل
قـد تشعرين أحيانًا بتسرب البول إن
عطـستِ أو سعلـتِ أو ضحكت.
ال تفــزعـي ولكـن علـيك الـقيــام
بـتـمــاريـن كـيجل واسـتــشـيــري
طبيبتك.
 أعــراض الثـامـن والتــاسع هيكثيـرة تتنوع بني اإلمساك واالنتفاخ
وعسـر الهضم وآالم الـرأس احلادة
والـدوخـة وتـشـنجــات القــدمني
واحتقان األنف والهـبّات السـاخنة
بسبب ارتفاع معدل االستروجني.
محاذير ونصائح مهمة
 ال تـظلـي واقفــة ملــدة طــويلــةواجلــسي بــشكل مــريح وضـعي
وســـادات منـــاسبــة وراء ظهــرك
وارفعي قدميك.
 عليك أن تتمـددي على الـسريركل  4ساعات على األكثر

واجلرجير والبيض واللحوم.
 اسمعي الـرســائل التي يـرسلهـالك جــســمك ،فــــإن شعـــرت
باإلرهاق علـيك أن ترتاحي فورًا،
وإن شعـرت بجـوع علـيك تنـاول
الـطعام فورًا ولو كنت خارج املنزل
فوجبة خفيفة لها أثر كبير.
 جتنبي القهـوة والشاي واملنبهاتواملياه الغـازية متـامًا وأظـن أنك قد
أقلـعت عـن التـدخـني من بـدايـة
احلمل إن كنت مدخنة.
 اذهـبي ملــوعـــد املتــابعــات معالـطـبـيـب وال تهـملـيهـــا إطالقًــا
واستشيريه يف كل خطوة
 دلكي أعلـى الفخـذين ومنـطقةاحلوض وأسفل البطن
 ادهني ثدييك وحتـديدًا احللمتنييــوميًـا مبـزيج مـن زيت الــزيتـون
وزيت اللوز الدافئ .
 -توقـفي عن العالقـة احلميـمة إن

وتـشعـر احلــامل أيـضًـا بــانتفـاخ
األطــراف وبـبعـض مــشـــاكل يف
الهضم ،وبـرغبـة كبيـرة ومتـزايدة
وملحة لـدخول احلمام كثيرًا بسبب
ضغط الرحم على املثانة.
ويف الـشهر الثامـن أو رمبا يف التاسع
يبدأ نـزول اللبـأ (مادة صـفراء) من
الثديني.

 عليك باملشي نصف سـاعة يوميًايف وقت رطـب غيـر حـار واتـركي
معـك زجاجة ماء (فإن كان حملك
يف الــصيـف فعلـيك اخـتيــار إمــا
الصباح البـاكر وإما ما قبل الغروب
وما بعده)
 ميكنـك أيضًا االنـضمام لـفصولاليوجا
 احــرصـي علــى تنــاول طعــاممتــوازن مليء بــاألليــاف لتجـنب
اإلمـساك ونيل فـوائد األلـياف مثل
القمح الكـامل (تنـاولي كـوب من
الـبلـيلــة يــوميًــا علــى اإلفـطــار)
واخلضـراوات الورقـية مـثل اخلس

طلب الطبيب منك ذلك
 امـتنعي عن الدهـون واحللوياتإلى أقل حد ممكن
 استـشيري طبيبـك ولو بالهاتفعنـد أي عرض عجيـب مثل نزول
املــاء أو نــزول دم أو قلــة حــركــة
اجلنني
 جتـنبي التوتر والغضب والضغطالنفسي قدر املستطاع
 ال تنامـي أقل من  8ساعات إلى 10ساعات يوميًا
 ال تشربي مياه أقل من  8أكوابيوميًا

اجملـموعـة التـى استنـشقت رائـحة
الالفنـدر قــد سجلت مـستـويـات
القـلق أقل بكـثيـر مـن اجملمـوعـة
األخــرى ،إذا كــان ذلك تـــأثيــر
الالفــنـــــــدر مــن خـالل عالج
األسنـان ،فلما ال نستخدمه خالل
األوقات العصيبة األخرى؟
رائحة جوز الهند
عـندمـا تكـونني قلقـة ،استـنشـقى
رائحة جوز الهند ،فقد تخفف من
حدة رد الفعل الطبيعية لـ؟املواجهة
أو الهروب؟ ،وأيضـاً تبطئ معدل
ضربات القلب.
اضيفى بعض النعناع حلياتك
هل تــطغــــى علـيـكِ شهـيـتـك
واإلســراف فــى الـطعــام أثـنــاء
العـطالت والــسفــر؟ القـليـل من
الـنعنـاع قـد يـسـاعـدك علـى درء
الـرغبة فـى اإلسراف فـى الطعام،
عـندمـا قيم الـباحـثون مـستـويات
اجلــوع عنــد األشخــاص الــذين
يسـتنشقون النعنـاع مقابل الذين ال
يـسـتنـشقـونه ،وجــدوا أن أولئك

الـذيـن دهنـوا زيت الـنعنـاع حتت
أنـــوفهـم كل ســـاعـتـني كـــانـت
مـستـويـات اجلـوع لـديـهم أقل،
وقـلت شـهيـتهـم املفـرطــة ،وهم
يـأكلـون أقـل من نظـرائهم بـشكل
مـلحوظ ،فـى حني أن أكبـر تأثـير
للــنعـنــــاع يــــأتــــى مــن خالل
االستنـشاق ،لكن ثـبت أن العلكة
واحللوة واملـاء املنكه بـالنعنـاع لهم
تـــأثيــرات مـشــابهــة وقــد يفــوا
بالغرض.

بالسعرات احلرارية ،وتناولها أكثر
من الالزم قد يؤدى لزيادة الوزن،
والذى بـدوره ميكن أن يـؤدى إلى
مزيد من التوتر.

الشهر الثامن
 يـأخـذ جـنيـنك شكـله النهـائيتقـريبًـا يف الـشهـر الثـامن وال يعـد
التاسع إال الكتمال منوه ووزنه.

استمتعى بقليل من الشوكوالتة
أظهـــرت األبحــاث األخـيــرة أن
تناول الشـوكوالتة الداكنـة تساعد
علــــى خفــض مـــسـتــــويــــات
الكورتيزول و(الكـاتيكوالمينات)
 الهرمـونات املـرتبـطة بـاالجهادوالتـوتــر ،خصـوصـاً بــالنـسبـة
ألولئك الـذين يعـانون مـن ارتفاع
مستـويات القلق والتـوتر ،لكن ال
تـسـرفـى ،فـالـشـوكـوالته غـنيـة

ارضـى رغبـتك للكـربـوهيـدرات
(النشويات)
يؤدي تـناول الكـربوهـيدرات إلي
حتفيـز إطالق (الـسيـروتــونني)،
وهـي املادة كـيميـائيـة فى الـدماغ
املـسئولة عن الشعور اجليد لديكِ،
وقد وجدت دراسة أن األشخاص
الـلذين يـتناولـون نسبـة عالـية من
الكربـوهيدرات ،مع نظـام غذائى
منـخفض الـدهـون ،كـانـوا أكثـر
سعـادة علـى املــدى الطــويل من
أولئك الذين يـتبعون نظـام غذائى
مـنخفــض الكــربــوهـيــدرات،
اختــارى احلبــوب الكـاملــة مثل
الـشوفـان والكيـنوا ،والـتى تـوفر
ألياف أكثر من احلبوب املكررة.
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Do You Have a
Cold…Or The Flu?

صحتك
وجمالك

By Nadia Arumugam
You swear it’s a cold, your friend thinks it’s the flu, and the
dozens of meds at the pharmacy that promise to make you feel
human again claim to target both. So does the difference
matter?
Absolutely, says Susan Rehm, MD, medical director of the
National Foundation for Infectious Diseases. The influenza
virus causes the flu, and since just a few variants of the virus
exist, it’s become relatively easy to prevent, with a flu shot, or
treat once you’ve got it.
Colds can be trickier. The rhinovirus is often responsible,
but more than 200 other viruses can trigger the common
cold—which means anti-viral prescriptions aren’t typically an
option. Instead, over-the-counter symptom-relievers and home
remedies are your best bet, but you still need to tread carefully.
To get the last word on how to treat—and how not to treat—
the common cold and the flu, we consulted experts from the
field. Here are their tips:
It’s the flu if… "It hits you like a bolt of lightning," say
Steven Lamm, MD, internist and faculty member at NYU
School of Medicine and a frequent guest doctor on The View.
"You’ll likely run a fever of above 101F, and you’ll be flat
out," says Dr. Lamm. Chills, fatigue, muscle aches, and
tightness of the chest are also characteristic of the flu. You
might have a cough, or a runny nose, but you’re less likely to
suffer from upper respiratory symptoms than you are with the
cold.
What to do…Get to the doctor—and fast. “The prescriptiononly anti-viral meds Tamiflu and Relenza must be taken within
48 hours of the onset of the symptoms,” says Karen Hill, MD,
the founder of Internal Medicine and Pediatric Associates in
Houston. The treatment will reduce the intensity of symptoms,
hasten recovery, and significantly decrease the chances of you
developing complications such as pneumonia or bronchitis.
What not to do…Taking several OTC drugs to treat your
symptoms can be dangerous, causing you to inadvertently
double-dose on any one ingredient, warns Dr. Rehm.
“Combination meds sometimes contain acetaminophen
without advertising it on the front of the box. If you also take,
say, Tylenol, you’re in danger of toxification.”
Antibiotics are another no-no, says Dr. Lamm, because they
target bacteria—not viruses. There’s a caveat, though: “When
complications develop, like if someone coughs up green
phlegm spotted with blood, this signals a bacterial infection,
and here antibiotics could be appropriate,” says Dr. Lamm.
It’s a cold if…"The symptoms are predominantly above the
neck," explains E. Neil Schachter, MD, author of The Good
Doctor’s Guide to Colds and Flu. Runny nose, cough, watery
eyes, sore throat, congestion, and sneezing signal a cold, and
these unpleasant symptoms often build up over a day or two.
"You may feel achy or have a fever, but these will be much
less severe than with the flu," says Dr. Schachter.
What to do…To shave a few days off a cold, take daily 250500mg of vitamin C at the onset of the illness, says Dr.
Schachter. “But there’s no definitive evidence that this works,
and too huge amounts will irritate your stomach,” he warns—
but it’s worth a shot. Zinc lozenges, such as Cold-Eeze, taken
regularly over 48 hours may potentially also help. If your
symptoms get bad, hit the pharmacy or your local health food
store. Antihistamines can dry up your sinuses, or, for a more
natural remedy, Hill suggests a saline nasal spray. “Nasal
passages are where the virus replicates and enters into your
system,” explains Dr. Hill. “By rinsing them out you’re
effectively flushing out some of the virus.”
What not to do: If you have a mild fever—below 100°F—
don’t necessarily reach for the fever reducer, advises Dr.
Lamm. “Unless you’re in a high-risk category, fever can be
your body’s way of fighting off the infection.” Instead, you
may just be better off getting rest and drinking plenty of fluids
to make sure you don’t get dehydrated from sweating. You
should also avoid decongestants, says Dr. Hill. These thicken
mucus and reduce the swelling of the nasal passages, making it
easier breathe—but they can also lead to a rebound effect:
“They work well the first time,” says Dr. Hill, “but with every
subsequent use you’ll have to administer more, and you’ll
have to medicate more frequently for relief.”

من القيـام بـالبـاديكيـر واملـانـيكيـر
بـشكل منتـظم مع التـرطيب الالزم
للحفـاظ على يـدين وقـدمني أكـثر
.شبابًا وجاذبية
 استخدمي منتجات العناية ذات-6
اجلودة العالية
استخـدام منتجات العناية الرخيصة
ذات اجلودة املـتدنـية قـد يتـسبب يف
 أو،إتالف الـبشـرة وظهـور البـثور
 علـى الـرغم من.الـطفح اجللـدي
ارتفـاع ثمن مـنتجـات العنـايـة من
 إال أنهـا حتـمي،املـاركـات اجليـدة
البشـرة من التلف ومن العـديد من
.املشكالت مع مرور الوقت
من املمكن أن نزيل سـنوات عديدة
من عمر البشرة من خالل استخدام
قاعدة أساس مناسبة من الكونسيلر
 هنـاك، أيـضًــا.وكـرمي األسـاس
العـديد من املكـونات التي تـفضلها
الـبشــرة وتسـاعـد علـى مكـافحـة
 حمض،الـشيـخوخـة كالـرتينـول
 أحمــاض األلفــا،اجللـيكــوليـك
،C ،A  فـيتـامني،هيـدروكـسي
. والببتيدات،Eو
 الترطيب والتقشير-7
تــرطيب الـبشـرة وتقـشيـرهـا همـا
خطـوتان أساسيـتان خالل روتينك
 وال ينبغي جتاهل،للعنايـة بالبشـرة
تلك اخلـطوات الضـرورية إن كنت
.ترغبني حقًا يف مظهر أكثر شبابًا
حـافـظي علـى تـرطـيب بـشـرتك
بــشكل يــومـي لتـــأخيــر ظهــور
 اخلطوط الدقيقة والبقع،التجاعيـد
 كمــا أن التقـشيـر مـرة.العمـريـة
واحدة أسبوعيًـا على األقل يساعد
،علــى التخلـص من اجللـد املـيت
 كمـا.ويعيــد احليـويــة لبـشــرتك
يسـاعد الـتقشيـر ايضًـا على حتفـيز
.إنتاج الكـوالجني ونعومـة البشرة
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على حتفيز إنتـاج الكوالجني لبشرة
.مـشـدودة خـاليـة مـن التـرهالت
تـأكدي مـن إضافـة بعض مـصادر
بشكـل أساسي لغذائكC فيتامني
، البـرتقـال،اليـومي كـاللـيمـون
 الفلفل امللون، الفراولة،الطماطم
.وغيرها
 مترينات اليوغا--3
اليـوغـا هـي احلل األكيـد للـتغلب
علـى كـافـة املـشكالت الـصحيـة
.ومــشـكالت الـبــشـــرة أيـضًـــا
فمـمارسـة متريـنات الـيوغـا بشكل
منتظم يساعد على تنقية اجلسم من
 كمـا تسـاعد،الـسمـوم املتـراكمـة
 مما.على تـنشيـط الدورة الـدمويـة
،يعمل على تقليل ظهور التجاعيد
ويسـاعـد علـى استـرخـاء وتقـويـة
 وتساعـد كذلك.عضالت الوجـه
علـى التـخلص من الـتوتـر وصفاء
.الذهن
 جتنب استخدام بودرة الوجه-4
اسـتخــدام بــودرة الــوجه بــشكل
،مفـرط قـد يضـر بصحـة الـبشـرة
حـيـث تعـمل علــى امـتـصــاص
الزيـوت والتـرطيب األسـاسي من
 ممـا يتـرك بشـرتك جـافـة،الـبشـرة
.وشاحبة
كما تساعد بشكل كبير على ظهور
اخلـطوط الـدقيقـة وجتاعـيد البـشرة
 إن كـنت تـرغـبني يف.بشـكل دائم
 فـمن،اسـتخــدام بــودرة الــوجه
األفـضل اسـتبــدالهــا بـــالبــودرة
.املعدنية
 العناية باليدين والقدمني-5
علـى الـرغـم من اهـتمـام اجلـميع
بـالعنـايـة بـالـبشـرة للحفـاظ علـى
 إال أنه مـن،الــشـبـــاب الـــدائـم
الضـروري أيضًـا العنـاية بـاليـدين
.والقدمني بشكل صحيح
فقد تبدو أثار الشيخوخة بارزة متامًا
علـى اليـدين أو القـدمني يف حـالـة
 تـأكدي، لذلك.عدم العنـاية بهـا

مـن منّـا ال يـرغـب يف البقـاء شـابًـا
25 لـألبد؟ سـواء كنت يف عـمر الـ
 فيمكنـكِ دائمًا،50 أو حتـى يف الـ
احلفـاظ علـى إطاللـة شـابـة وأكثـر
 فـمع بعـض النـصــائح.حيــويــة
الغذائيـة والعادات اليومـية الصحية
ميكـنكِ الـتغلـب علــى الـتقــدم يف
العمـر وعكـس عقـارب الـسـاعـة
.السترجاع نضارة وحيوية البشرة
،قد يـتسـبب منط احلـياة الـسريـعة
،عـادات الطعام والشـراب اخلاطئة
أو اضطـرابـات النـوم يف شحـوب
البـشــرة وافـتقــارهــا لـلنـضــارة
 لكـن مع اتبـاع بـعض.الـطبـيعيـة
 ميكنك،العـادات الصحية البـسيطة
بكل سهولة احلفاظ على بشرة أكثر
. مهما كان عمرك،شبابًا وحيوية
فلنكتشف معًا من خالل هذا املقال
بعـض األســـرار اجلمـــاليــة الـتي
تساعـدك على مكـافحة شيـخوخة
.البشرة لألبد
 أضيـفي الــزيــوت الـصـحيــة-1
ألطباق السلطة
للحفـاظ علــى بشـرة نضـرة أكثـر
 فالغـذاء الصحي،صحة وحـيويـة
 وممـا ال شك فيه.ضرورة أسـاسية
أن تنـاول السلطـات الصحيـة يعود
بـالعـديـد مـن املنـافع علـى صحـة
 لتحـافظـي على.البـشرة واجلـسم
 مـا عـليكِ سـوى،بـشــرة صحيـة
تنـاول أطباق الـسلطات مع إضـافة
الـزيوت الصحية كـزيت الزيتون أو
.زيت بذور الكتان
فتسـاعد الـزيوت علـى امتـصاص
مضـادات األكسـدة والفيتـاميـنات
املوجودة يف الـطعام بشكل أكبر من
،الصـلصات املستخـدمة كاملـايونيز
.مما مينح بشرتك النضارة واجلاذبية
خاللC  عـززي تناول فيتامني-2
طعامك
مفيدةC األطعمة الغـنية بفـيتامني
 فهي تسـاعد،جدًا لصحـة البشـرة
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هـنــــاك العـــديـــد مـن األلـــوان
والتـصامـيم والقصـات التي تعتـبر
ممتـازة للمـرأة القـصيـرة القـامـة إذ
تقلل من شـأن قصر القـامة وتلفت
األنظـار إلـى تفــاصيل أخـرى يف
الطلـة ...لكن األهم يـبقى الـثقة
يف النفس.
 انتعـلي الكعب العـالي يف أغلباملـنــاسـبــات ألنه ميـنحـك بعـض
الـسنتـيمتـرات اإلضـافيـة ويجعل
الـطلــة ممـشــوقــة .وإذا كـنت ال
ترتـاحني يف انتعـال الكعب الـرفيع
العـالي ،جـربـي الكعب املـدبب،
املريح والعملي يف الوقت نفسه.
 جـربـي الســراويل والشـورتـاتوالتنانيـر العالية اخلصـر لتوليد نوع
من اخلـدعـة الـبصـريـة .فـاخلصـر
العــالي يــوحي بـســاقني أطـول،
وبالتالي بقامة ممشوقة.
 ارتدي التنانير والفساتني الطويلةذات القــصــــات املـــســتقـيـمــــة
والعموديـة .ابتعدي عن القصات
املثناة واملمتلئـة التي متيل إلى "نفخ"
اجلسم وجتعله بالتالي يبدو أقصر.
 إذا كــانت سـاقـاك جـميلـتني،جـربي الفساتـني والتنانيـر القصيرة
شـرط تنسـيقها مـع احلذاء املنـاسبة
لإليحـــاء بــســـاقـني طـــويلـتـني
ونحيلتني.
 اختـاري املالبـس ذات األلـوانالداكنـة ألنها جتعل الطـلة انسيـابية
والقوام ممشوقاً.
 جتـنبي احلقـائب الـكبيـرة احلجمألنهـا تهيمن علـى طلتك وجتعلك
تبـديـن أقصـر .اكـتفي بـدل ذلك
باحلقائب اليدوية الصغيرة احلجم.

ما هي التصاميم املناسبة للمرأة القصيرة؟

-

ابـتعدي عن الـسراويل الـضخمة،
والتــزمي بـالـقصـات الـضيقـة يف
األعلــى والتـي تتــسع يف األسفل
لإليحاء بجـسم أطول .جتنبي متاماً
الـســراويل الــواسعــة الـســـاقني
والسـراويل الـفضفـاضـة ألنهـا ال
تليق بك أبداً.
 جتنـبي الـســراويل القـصيــرة.فـاحلاشـية الـتي تنـتهي قبـل احلذاء
ميكن أن توحـي بساقني سميكتني.
إبحثي عـن السـراويل التي تـغطي
حـواشيهـا معـظم احلـذاء لإليحـاء
بجسم أطول.
 يـحتــاج اجلـسـم القـصيــر إلــىقصـات ضيقـة .لذا ،ابتـعدي عن
كل الـتـصـــامـيـم املـتـــرهلـــة أو
الفـضفـاضـة الـتي تـعطـي حجمـاً
إضـافيـاً لـطلـتك وجتعـلك تبـدين
أقصر.
 اختـاري لـونـاً واحـداً من أعلـىالرأس وحـتى أخـمص القـدمني.
فهـذا يـسـاعـد علـى جعل القـوام
ممشـوقاً ويـوحي بطـول أكبـر .أما
األلوان املـتعددة يف الـطلة الـواحد
فتجعل املظهر مجزءاً.
 ال شك يف أن اسـتعمـال احلـزامليـس بـاألمـر الــسهل إذا كــانت
قــامتك قـصيـرة .فـاحلـزام يقـسم
اجلسم إلى نصـفني ويقضي بالتالي
علــــى أي أمل يف جـعل الــطلـــة
ممشوقـة .إلتزمي عمومـاً باألحزمة
الرفيعة ألنها مناسبة جلسمك.
 -النقـوش املـطبعـة رائجـة علـى

الـدوام ،ومــا علـيك إال اخـتيـار
النقـوش املنـاسبـة لك التي تـوحي
بقـوام ممـشـوق .جتـنبـي عمـومـاً
النقــوش العــريضــة ،واختـاري
النقوش الطويلة.
 اخلطــوط األفقيـة جتعل اجلـسميبـدو أعـرض ،فـيمـا اخلـطـوط
الـعمــوديـــة جتعل اجلـسـم يبــدو
أطــول .وال داعي أبـداً الخـتيـار
الفـســاتني أو الـقمـصــان امللـيئـة
بـاخلطـوط العمـوديـة ،ألن خطـاً
عموديـاً واحداً كافٍ مبدئـياً لتوليد
املظهر الطويل.
 انتعلي األحذية املـستدقة املقدمةألنهـا تـوحـي بطــول أكبـر .وإذا
كنـت ال حتبـني الكعـب العــالي،
ميكـنك انـتعــال احلــذاء املـسـطح
الكـعب شــرط اخـتيــار املــوديل
املستدق املقدمة
 جتـنـبـي مـــوديالت األحـــذيـــةاملشتملة علـى رباط حول الكاحل
ألن هـذا الـربـاط يجعل الـسـاقني
أكثر سمـاكة .فـإذا أردت أن تبدو
سـاقاك طويلتـني ونحيفتني ،جتنبي
األربطة حول الكاحل.
 جـربي قصات الياقات التي علىشكل Vو Uألنها تـوحي باملزيد
مـن الـطـــول ،وهـي أجـمل مـن
الياقات العالية.
 مـهمــا كــان طــول جـسـمك،ســوف تبــدين مـذهلـة إذا كــانت
ثقـتك يف نفسك كـبيرة .فـاملهم أن
تـشـعّ الثقــة منـك ،مهمـا كــانت
مالبسك.

فيكتوار دو كاستيالن حتوّل القماش إلى أحجار كرمية يف مجموعة مجوهرات Archi Dior
أحجـار كـرميـة ملـوّنــة ،تصـامـيم
جريئـة وقطع استثنـائية .هـذا نتاج
عمل املصمّمـة املعروفة فيكتوار دو
كـاستـيالن فهي تغـوص يف تـاريخ
دار Diorوتـستلهم من إبـداعاته
يف شتـى امليادين .يف هـذه اجملموعة
الــرائعــة اسـتلـهمـت فن األزيــاء
والفساتني الراقية التي صمّمت منذ
اخلمـسـينــات ونفـخت فـيهــا من
عبقـريتها لتولـد مجموعة Archi
Diorالفائقة الـرقّة والدقة .على
هـذه الصـفحات نعـرض اجملمـوعة
كاملـة ،كما نخـبر ،عبـر الصور،
قصة والدة قطعة مميّزة من اجملموعة
خطوة خطوة.

أثواب سهرة.
إيحاء من األزياء

األزياء صناعة أم بناء؟
صـناعـة الثيـاب هي مبـثابـة عملـية
بناء .لطاملـا حَلُم (كريستيان ديور)
بــأن يكــون مهنـدســاً معمـاريـاً،
وعنـدمــا أصبـح مصـممـاً ،بـات
يصمم الـثياب وكـأنها صـرح وإمنا
مـصـنــوع مـن قـمــاش .تــشـكّل
منحـنيـات جــسم املـرأة احلــسيـة
العنـصر األسـاسي الـوحيـد ،ومن
خالل اسـتخـدام رسـوم املـصـمم
كخــــرائــط ،تــصــنع األثــــواب
والـبذالت يف مـشاغـل الدار بـدقة
متـناهيـة و"تُبنـى" وجتمع قطعـة تلو
األخــرى بعنـايـة فـائقـة .وبهـذه
الطريقة اعتبر (كريستيان ديور) كل
مجموعـة وكأنهـا مناسـبة لهنـدسة
مـعمــاريــة جــديــدة .ومع مــرور
الفـصــول ،وبـــدءاً مبجـمــوعــة
(كورول) Corolleعام 1947
فـمجـمـــوعـــة (فـيـــرتــيكـــال)
Verticaleعـام  ،1950فضالً
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عن مجموعات (زيغ-زاغ) Zig-
 ،zagو"إيليه" Ailéeو"ترومب
لُـــــــــــوي" Trompe L’oeil
تغيّرت مقايـيس األثواب واملالبس
جذريـاً لتتالءم مع هنـدسة جـديدة
و"خط" جديد.
اجملوهرات ترصف حجراً تلو حجر
ويف قـسم اجملـوهــرات أيضـاً ،كل
قطعـة تشكّل عمليـة تشييـد وبناء،
وجتـسّد صـرحاً ثمـيناً جُـمع حجراً
تلــو اآلخــر يف مـشــاغل "ديــور"
Diorيف بـــاريــس .ومـفهـــوم
التصـميم الهنـدسي املعمـاري هذا
بــالتحـديـد وروح "ديـور" Dior.
همـا اللذان ألهما أحـدث مجموعة
للمجـوهرات الـراقيـة من تـصميم
(فـيـكـتــــوار دو كــــاسـتــيالن)

Victoire
De
(Castellaneأرتــشـي ديــور)
Archi Diorإذ قالت املصممة
نفسها إنها أرادت "ابتكار كل قطعة
بالطـريقة نفـسها الـتي يصمـم فيها
"كـريـسـتيـان ديـور" Christian
Diorالفـساتـني ،بعني املهـندس
املعماري ،فتبدو اجملوهرات وكأنها
أقمـشــة منحـوتـة أو مهـدّبـة ،أو
مكسّرة ،أو مطـوقة بحزام أو تظهر
بشكل "درابيه" drapé».
تسميات بلغة األزياء
اكـتسبـت كل قطعـة من مجمـوعة
"آرتــشـي ديـــور" Archi Dior
اسـم سلــسلـــة أو ثـــوب رمـــزي

أيقونـي ،مترجمة احلـركات املميزة
والبـارزة للمـواد بلغـة اجملـوهـرات
الراقية .ومتاماً كما تستلزم تصاميم
الـ"هوت كـوتور" املـترفـة املنحـوتة
التي تظهـر بشكل "درابيه" drapé
أكثر من مجـرد حملة عابـرة ،كذلك
األمر ،بالنـسبة إلى اجملوهرات التي
تقــدم ملن يـراهــا مجــدداً أوجهـاً
وصـوراً عديـدة ومختلفـة .تتمـيز
القطع بـثناياها الدقـيقة فنرى حزاماً
باألحجـار الكرميـة الثمينـة" .لدى
مرورهـا ،تكشف إحـداها شـريطاً
مصنوعاً من األملاس ،بينما تستدير
أخـرى برفـق لترينـا بلمحة خـاطفة
تنورة مصنوعة من الياقوت."...
وأضـافت املصممة قائلةً" :حتى أن
بعـض القطع حتاكـي حركة حـاشية
فستـان ترتفع عنـدما تـرفل املرأة".
قطع اجملوهرات هذه تُعرض وكأنها

اسـتُلهمـت بعض هـذه الـتصــاميم
املـبتكــرة من مجمـوعـة (كـورول)
Corolleالتي قدّمها (كريستيان
ديـور) يف عـرض أزيــائه األول يف
 11شباط/فبرايـر  47.إنها فخمة
بقدر فـساتـني الـ(هوت كـوتور)،
متأللئـة باألملاس والـزمرد ومتـألقة
بتنانير زهريـة متداخلة تتبعها أزرار
قميـص (بار) واخلـامت ،مما يـشكل
تكرميـاً قيّمـاً ملظهـر (ديور) Dior
األيـقوني الـرمزي اجلـديد ،لبـذلة
(بـار) .خالل عـرض اجملـوهـرات
هذا ،الذي يُظهر أحجام مجموعة
"زيغ-زاغ" Zig-zagاملتـأججـــة
وشكل األملاس الـذي يظهر بشكل
"درابيه" drapéمتقـطّع يف خـامت
"أونفول" Envolفدوامة أحجار
مجموعـة "إيليه" Ailéeاملتعددة
األلــوان منـسـوجـة "بـثنـايـا ثـوب
يـتحــرك حــول اخلـصــر" ،إلــى
اخلـطــوط الـهنــدسيــة جملمــوعــة
"تـــــرومــب لُـــــوي"Trompe
 ،l’oeilحتــــول فـيـكـتــــوار دو
كـسـتيـالن القمـاش إلــى أحجـار
كــرميــة واألزيــاء الـــراقيــة إلــى
مجوهرات راقية.
كشفت دار ديور عن هذه اجملموعة
الفاخرة خالل مشاركتها الرابعة يف
معـــرض الــتحف واجملـــوهـــرات
des
Biennale
antiquairesيف فرنسا من 11
أيلــول/سـبتـمبــر إلــى  11مـنه.
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بيتك ومطبخك

أسرار وحيل جتهلينها يف ديكور املنزل!

ميكن أن تـلجأي إلـى حيـل بسيـطة
لتبـدلي متاماً ديكور منزلك وتضفي
عليه طـابعاً مخـتلفاً .ثمـة تفاصيل
قد جتهلينها على الرغم من أهميتها
يف تغيير الديكور.
يبـدو زوج الوسادات وحده بارداًويفتقـد إلـى اجلــاذبيــة إذا وضعته
وحـــده .من األفـضل أن تـضـعي
أربع وسـادات بـألـوان مـتضـاربـة
وأقـمشة مخـتلفة فهي تـضفي على
الغرفة ملسة مميزة.
إذا وضعت سريراً صغيراً يف غرفةصـغيــرة احلـجم ،يـجعلهــا تبــدو
أصغر حجمـاً بعد .فضلي الـسرير
الكبير املرتفع للتختلف نظرتك إلى
غرفتك وجتديها اكبر حجماً بشكل
ملحوظ.
دعي اخلــزائن يف غـرفـة الـطعـاممفتوحة فهي تبدو أكثر جاذبية.
اختــاري ألــوانـــاً داكنــة لـطالءاجلدران فبـعكس ما تـظنني االلوان
الـداكنـة تعـطي الغـرفـة الـصغيـرة
احلجم مساحة كبرى.
لـيس ضـروريـاً أن حتتـوي غـرفـةاجللـوس على كنبـة كبيرة  .ميكنك
أن تزينيها كما تشائني.
لن تشعـري أبداً بـامللل من غـرفةجلوس بيضاء اللون.
اإلضاءة الكافية ضرورية يف غرفةالنوم .حتتاجني إلى أربع ملبات فيها
اإلنـارة املبـاشرة للقـراءة واإلضاءة
غيـر املبـاشرة املـناسـبة لـغرفـة نوم
عامةً لالسترخاء قبل النوم.
-عنـدمــا تكثـر األقـدام اخلـشـبيـة

للكــراسي والـطـاولـة يف غـرفـة
اجللــوس جتعل أجــواءهــا بــاردة
ومتـوتـرة ،لـذلك اختـاري بعض
القـطع التـي يغطـي فيهـا القمـاش
اخلشب.
يعود الـذهبي إلى عـالم الديكورمن خـالل ملسـات تـضفي الـدفء
علـــى الغــرفــة الـكالسـيكـيــة،
خـصوصاً إذا كـانت غرفـة جلوس
حتتاج إلـى ملسات مميـزة شرط عدم
املبالغة فيه.
ليس هناك ما يضفي البهجة علىغرفة واسعة املساحة كنبتة خضراء
كبيـرة .جـربيهـا يف إحـدى زوايـا
الغرفة والحظي الفرق.
-اجللد من األٌقمـشة التي ال تـندثر

يف املـوضة لكـراسي طاولـة الطعام
إلـى جانب الفـينيل .واألجمل أن
تختاريه ابيض اللون.
ال تختـاري  8كـراسـي متمـاثلـةلطاولة الطعام بل ميكن ان تدمجي
بني املقـاعــد والكــراسي لـيكـون
الديكور مميزاً.
مـن املهـم أن تــزيـنـي اخلــزائـنالواسعة للمالبس .اطلي اجلدران
وزينيها وركزي علـى اإلنارة حتى
أنه مـن األجمل ان تعلقي لـوحات
صغيرة على اجلدران.
ال تـترددي يف طالء قـطع األثاثالكالسيكية لتعطيها طابعاً متجدداً
وليـس ضـروريـاً أن تكـون كلّهـا
بنية.

Your home & kitchen
كيفية تنظيف عيون البوجتاز
و شفاط املطبخ بسهولة
يجمع الشفاط األتربة
واألوساخ يف صمت .ومبا أنه
صعب رؤيته ،ميكن أن متر
أشهر بدون تنظيف الشفاط مما
قد ينتج عنه انسداد الشفاط
فجأة .لذلك أنصحك بتنظيف
الشفاط مرة كل شهر أو
شهرين لوقايته من التلف.
طريقة تنظيف الشفاط:
امسحي الشفاط من اخلارج
والداخل كثيرا * .للدعك،
استخدمي املاء الدافئ ومنظف
الغسالة األطباق واألمونيا
إلذابة الدهون .احرصي على
ارتداء القفاز البالستيك* .
أزيلي الفلتر ثم نظفيه باملاء
والصابون .تأكدي من جفافه
قبل إعادة تركيبه * .امسحي
حواف املروحة باألمونيا أو اخلل مع املاء * .نظفي شبكة الفلتر مبعجون اخلميرة مع املاء .احرصي على تغيير الفلتر
كل مدة حسب ارشادات املنتج * .بينما يعد البوجتاز من أصعب و"أغلس" األجهزة يف التنظيف على اإلطالق.
طريقة تنظيف البوجتاز :استخدمي معجون اخلميرة لتغطية سطح البوتاجاز واتركيها لليلة ثم أزيلي املعجون يف
الصباح التالي * .انقعي عيون البوتاجاز يف ماء ساخن بالصابون (أو اخلل والليمون) لعدة دقائق ثم ادعكيهم إلزالة
األوساخ .احرصي على جتفيفهم جيدا قبل االستخدام لتفادي الصدأ * .استخدمي إسفنجة طرية لتنظيف األسطح
االستانلس ستيل حتى ال تنجرح * .اخلطي ماء دافئ وصابون و 3ملعقة خميرة كسائل تنظيف السطح إلضافة بريق
خاص * .امسحي بفوطة مبللة إلزالة أي ترسبات.
................................................................

طريقة عمل استيك اللحم بصلصة اخلل والثوم

عندما يطغى األبيض على غرفة اجللوس لوّنيها بالوسادات

..............................................................
املكونات واملقادير:
إذا كنـت حتبـني اللــونني األسـود
واألبـيض وتـركــزين علـيهمـا يف
ديكـور منـزلك ،ميـكنك جعلهـما
أكثـر حيوية بإضـافة اللون األحمر
إلـيهمـا .وزعـي مثالً الـوسـادات
احلمـراء علـى األرائك أو األسـرّة
أو املفـــروشـــات الــســـوداء أو
البيضاء.
وهل تعلمني أن الـوسادة النـابضة
اللـون ميكن أن تبدّل ديكور الغرفة
بالكـامل ،وتضفي مـظهراً جـريئاً

علــى املكــان؟ اكتـشفـي بعـض
الطـرق الـسهلــة التـي تتـيح لك
إضافة اللـون النابض إلـى منزلك
مبجـــرد اسـتعـمـــال وســـادات
ساطعة.
وردي متفائل
ميكن للـوسادات الوردية الساطعة
أن تـضفي ملـسـة ملـونـة ومـرحـة
ومتفـائلـة علـى اللـون األبـيض

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

الــطـــاغــي علـــى اجلـــدران أو
املفروشات.
أحمر كالسيكي
ضعي وسـادة واحدة كبيرة باللون
األحـمر أو وسـادات بشـكل مرح
يف الـصــالــون القـشــدي اللــون
للحـصــول علـــى ديكــور أنـيق
وجريء يف الوقت نفسه.

كيلو حلم
 60جرام زبدة
 2فص ثوم مهروس
 2/1كوب خل
ملح
فلفل
رشة قرفة
طريقة التحضير:
 تسخن نصف كمية الزبدة يف مقالة على النار. تقلى شرائح اللحم حتى تنضج جيداً ،ثم ترفع من على النار وتوضع جانباً. يسخن ما تبقى من الزبدة يف قدر .أضيفي إليها الثوم املهروس واقليه جيداً ،ثم يوضع اللحم املقلي فوق الثومويسكب اخلل.
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صوتك Your Voice
كتبه إميان الوكيل
()2
أسس التضحية :
التـضحيـة عالقـة مـشتـركــة بني
الطـرفني فالبـد أن تكـون من كال
الطرفني حتى ال تتسمى بالتضحية
الـغبيـة ،والبـد أن تكـون مقتـرنـة
بهـدف سـامٍ ،وأن يـتخللهـا شيء
من الـصبــر واحلـكمــة والعقل،
وغالبًـا إذا اقتصرت التضحية على
طرف واحد تكون النتيجة سلبية؛
حـيـث تعــود الــشخـص الــذي
يُضحَّـى من أجله علـى األنانـية،
فهنـاك أمـور وحقـوق أســاسيـة
للمـرأة ال ميـكن الـتنــازل عنهـا،
وكـــذلك الــــرجل ،فالبـــد مـن
التـوازن بـني الطـرفني وعلـى كل
طـرف أن يعرف حقـوقه وواجباته
ليــؤديهــا علــى أكـمل وجه دون
انتقاص من حق الشريك.

مفاهيم غائبة عن حياتنا األسرية 2-2

أثـر التضحيـة واإليثار يف اسـتقرار
األسرة وسعادتها:
جناح احلـياة الـزوجيـة يبـنى عـلى
مقدار فهـم كل طرف مـن أطراف
هــذه العالقـة للـشـريك اآلخـر،
وعلى مقـدار جناح كال الطرفني يف
تقــــدمي الـتـنــــازالت ،وبــــذل
التضحـيات علـى كافـة األصعدة
اجلـسـديَّـة والعـقليـة والعــاطفيـة
والنفـسية واالجتماعـية يكون قدر
هــذا النجـاح ،إال أن بـذل أحـد
الـطــرفـني لهــذه الـتـضحـيــات
والتنـازالت مبعـزلٍ عـن مشـاركـة
اآلخـر له قد يؤدي إلـى عدم جناح
هـذه العالقـة ،والسـيمـا عنـدمـا
يكون ذلك يف بداية احلياة الزوجية
الـتي يكـون فيهـا كل طـرف غيـر
قـــادرٍ علـــى فهـم اآلخـــر وذلك
حلـداثـة التجـربـة واختالف طبـاع
كال منهما.
وقـد أظهرت نتـائج دراسة حـديثة
مت إجــراؤهــا يف جـــامعــة ســان
فرانـسيسكـو األمريكيـة أن الدافع
وراء التضحـية الزوجية هو العامل
األســــاسـي يف جنــــاح الـعالقــــة
والشعور باالستقرار وهذه النتيجة
مت الـتوصل إلـيها بعـد سؤال 162
شخصـا عمـا إذا كـانـوا يشعـرون
بـاالستقرار يف حـياتهم الـزوجية،
وإذا مـــا ازدادت سعـــادتهـم مع
شركاء حياتهم بعد تقدمي التضحية
من أجل شريك احلياة أم ال.
التضحية واإلحساس باآلخر:
البيـوت السعيـدة املتـماسكـة التي
ظهــرت فـيهـــا روح التـضـحيــة
واإليثـار عنـد ارتفـاع أذان الفجـر
يتحـول البيت كله إلـى خلية نحل
نـشـيطــة ،الكل يـضحي بــراحته
ألجـل اهلل ،فتكـون بـدايــة اليـوم
بـصالة جــامعــة يلفهـا اخلـشـوع
واألمل ،وبعـد الـصالة ال يعـود
اجلـميع إلـى دفء الفـراش ولـذة
النـوم تـاركني األم وحـدهـا تقـوم
مبهــام اليـوم ،بل يـؤدي كل فـرد
مـنهم عمـالً ،فتخف األعبـاء عن
األم ،وميـوت شعـورهـا بـالـظلم
والقهـــر من أن الـــزوج واألبنــاء
يـستغلـونهــا بال رحمـة وال أحـد
يـضحي مـن أجلهــا ،وهي مـنبع
التضحـية واألبناء يف هـذه الصورة
ال يـنسـون يف غمـرة طمـوحـاتهم
أنهـم ينـتمـون إلـى بـيت وأسـرة

يـسـتحقـان مـنهم بـعض الــوقت
واجلهــد فال يـتقــوقعــون علــى
أنفسهم ،وال يتعـاملون مع األب
بــوصفه ممــوال واألم بــوصفهــا
خــادمــة  ..ويـتـنــازلــون عـن
مـطـــالـبهـم إذا تعـــارضـت مع
مــصلحــة األســرة وعـن طـيـب
خاطـر ،فاألسـرة املسلـمة حتـتاج
إلـى هـذا اإلحـسـاس الـسـامي،
وهـذه الروح الـراقيـة ،وال يكون
ذلك إال مـن خالل الـتــضحـيـــة
واإليثار.
فهيـا نـراجع أنفـسنـا ،ونـفسح يف
بـيوتـنا مـكانًـا أوسع للـتضحـية،
ونسـد السبل أمام الطمع واألنانية
وكل األخالقيـات الـرديئـة الـتي
تـؤدي إلـى فـرار البـركـة واملـودة
والسعـادة من بـيوتـنا ونـفوسـنا،
وإنه ملــا ضلـت التـضحيـة إلـينـا
الطريق تفـشى سرطـان األنانية يف
جسد األسـرة ،وفتك بها ،وأدى
ذلك إلـــى تـفكـكهـــا ومتــــزيق
صـفوفـها ،وأبـى احلب والنـجاح
واالسـتقــرار أن يــزور األســرة؛
بـسبب انتشـار العداوة والكـراهية
النـاجمـة عن تـضخيم الـذات أو
ترديد العبارات االنهزامية  ،كـ"أنا
ومن بعــدي الطـوفـان" ،أو "كل
يـبحث عن مـصلحتـه" ،فالـتربـية
الـصـحيحــة تتـطلـب التـضحيـة
بــأشيـاء كـثيــرة يف سبـيل إسعـاد
األســرة واجملتـمع ،بـل هي تـبلغ
القمـة بـالتـضحيـة بـالنفـس عنـد
االقتضـاء لتحقيق الـسعادة بـإيثار
غـيـــره علـــى نفـــسه  ،وتقــدمي
مـصلحـة األسـرة علــى مصـاحله
الـشخـصيــة عنـدمـا تـتعـارض
املـصــالح ،امـتثــاالً لقــوله[:
"خيــركـم خيــركـم ألهله وأنــا
خيركم ألهلي" (رواه الترمذي)
()3

الصــبـــر
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

(الـصـبــر) هــو مفـتــاح جلـمـيع
األبواب املغـلقة ،وأول خـطوات
السعـادة األسريـة ،وأوسع عطاء
لـلزوجني تنـبسط به احليـاة ،ونور
وضياء لهمـا يف حياتهما يتحمالن
به املـشــاق ،وتهــون علـيهـمــا
الـصعاب فحاجتـهما إليه ملحة يف
كل شـأن من شؤونهمـا ،فهو قوة
نفـسيـة لتخطـي اآلالم واألزمات
والتغـيرات واألخطاء الـتي متر بها
سـفينة احلياة الزوجية ،ولهذا جاء
يف الـصـحيـحني عـن نبـينــا علـيه
الـصالة والــسالم أنه قــال" :مــا
أعطى أحـد عطاء أوسع وال خيراً
من الصبر".
ولكي ننجح يف استمـرارية عالقة
زوجيـة ناجحـة فعلينـا أن نضيء
حـياتنـا بالـصبر؛ ألنه أهـم ركيزة
مـن ركـــائـــز بـنــــاء العالقـــات
النـاجحـة ،وهـو أمـر مـطلـوب
والسيـما لـو أدرك كل طـرف من
العالقـة أن شــريكه يـختلـف عنه
كثيـراً ،فالصبر أهم خطوة يف حل
النزاع وبقاء الـودّ ومقاومة الفشل
والسيمـا يف بـدايـة الـزواج فهـذه
أكثـر فترة يف احلياة الـزوجية حتتاج
إلـى صبـر من الـزوجني حتـى متر
بـسالم؛ فــإنهمـا يكـونــان غيـر
متفــاهمني بـالـدرجـة الكـافيـة،
ويحـاوالن التـأقلم علـى العـيش
معـــاً رغـم اخــتالف الــطـبـــاع
والصفات.
الصبر يف القرآن والسنة:
أوصـى اهلل املـؤمـنني بـالـصبـر يف
سبيل احملافظة على الكيان الواحد
يف آيــات كـثيــرة قــال تعــالــى:
{وَأَطِـيعُـــوا الـلَّهَ وَرَسُــــولَهُ وَالَ
تَنَازَعُـوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِـرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـابِرِينَ}
(األنفال.)46:
امـرأة خلدهـا التـاريخ يف صبـرها

مع زوجهـا عـليه الــسالم ،وهي
(ليا) زوجـة أيوب عـليه السالم،
فقـد كان عليه السالم أحـد أغنياء
األنبيـاء ،كانت (ليا) قد آمنت مع
أيـوب وبـدعــوته ،فكــان علـيه
السالم بـرا تقيـا رحيـما ،يـحسن
إلـى املـسـاكـني ،ويكـفل األيتـام
واألرامل ،وكان شاكرا ألنعم اهلل
علـيه ،مؤديـا حلق اهلل عز وجل،
ورزقه اهلل البنني والبنات ما تقر به
عيـنه وال يحــزن ،وأوسع علـيه
وعلـى زوجـته من الـرزق شـيئـا
مباركـا ،وفضلهما علـى كثير من
خلقه ،إال أنهما خـضعا المتحان
ربــاني فـيمـا آتــاهمـا اهلل ،قـال
احلـسن رحمه اهلل :ضُـرب أيوب
بـــالـبالء ثـم الــبالء بعـــد الـبالء
بـذهــاب األهل واملــال ،وصبـر
أيــوب علـيه الــسالم وصـبــرت
زوجـته صـبـــرا جـمـيال ،إال أن
أيـوب قد ابتلي يف جـسده ،ومسه
الضُـر وطال بـالؤه ومرضه أيـاما
وأعوامـا ،وهو يف ذلك كله صابرٌ
محتسب ،ذاكر اهلل يف ليله ونهاره
ويف كل وقـت ،طال مـرضه عليه
الـسـالم حتــى كــاد يـنقـطع عـنه
النـاس ،ولم يبق أحدٌ يـحنو عليه
سوى زوجته ،فقـد كانت تـرعى
له حقه ،وتعـرف قـدمي إحـسـانه
إليهـا عندمـا كان يف بحبـوحة من
العيـش ،وبـسـطــة من الـصحـة
واجلسم ،ولهذا وصفهـا ابن كثير
رحـمه اهلل بقــوله :الـصــابــرة،
واحملتـسبة ،املكـابدة ،الصـديقة،
البــارة ،والــراشـــدة ،رضي اهلل
عنهـا فقـد أشفقت علـى زوجهـا
علـيه السالم إشفاقا شديدا ورثت
حلاله ،فلمـا رأت أن زوجها طال
عـليه البالء ،ولـم يزدد إال شـكرا
وتسليما قـال تعالى{:إِنَّا وَجَدْنَاهُ
صَــابِــرًا نِـعْمَ الْـعَبْــدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}
(ص ،)44:عنـدئذ تقـدمت منه
وقـالت لـه فيمــا رواه ابن عبـاس

رضـي اهلل عنه :يـا أيــوب ،إنك
رجل مجـاب الـدعـوة ،فـادع اهلل
أن يشفيـك قال تعـالى{ :وَإِنَّ لَهُ
عِنـدَنَا لَـزُلْفَى وَحُـسْنَ مَآبٍ ()40
وَاذْكُـرْ عَبْـدَنَـا أَيُّـوبَ إِذْ نَـادَى رَبَّهُ
أَنِّي مَـسَّـنِيَ الــشَّيْـطَــانُ بِنُـصْبٍ
وَعَــــــــذَابٍ} (ص،)44-41:
يقـول ابن عبـاس :لم يكـرمه اهلل
هـو فقـط بل أكــرم زوجتـه أيضـا
الـتـي صـبـــرت معه أثـنــاء هــذا
االبتالء.
فحيـنمـا نقــرأ مثل هـذه املعــاني
اجلميلة نحـن معشر النساء ،علينا
أن نتـأمل حـالنــا ،ونتفقـد كيف
نكـون مع أزواجنا حـال الصحة،
وحال االبتالء هل نصبر" أم ال".
أثـر الـصبــر يف استقـرار األسـرة
وسعادتها:
ال تــستقـيم األسـرة املــسلمـة إال
بـالصبـر بدءاً بـأقرب من يعـاشرك
وهي الزوجة وانـتهاءً بأبعد الناس
عنك ،وقـد قال اهلل تعالى مبيناً ما
ينـبغي أن يـتحلــى به الــزوج من
صبـر يف مواجهة مشـاكل الزوجية
قــال تعــالــى{ :وَعَــاشِـــرُوهُنَّ
بِــالْمَعْـرُوفِ فَـإِنْ كَـرِهْـتُمُــوهُنَّ
فَعَـسَى أَنْ تَـكْرَهُـوا شَيْئًـا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِـيهِ خَيْــرًا كَثِيـرًا} (الـنسـاء:
 ،)19وكــذلـك ازرعه بجـســد
أبنـائـك ليـصبـروا علــى التـعلم
واملعلم ،وهـذا ما حـدثنـا عنه يف
القـرآن عنـدما ذهـب موسـى إلى
اخلضـر ليعلمه ممـا علمه اهلل ،قال
له اخلـضــر إمــا ألن اهلل أخـبــره
بـاحلقيقـة أو تهييـجاً علـى الصـبر
قـــال تعــالــى{ :قـــالَ إِنَّكَ لَـنْ
تَسْـتَطِيعَ مَعِيَ صَـبْرًا ( )67وَكَيْفَ
تَـصْبِرُ عَلى مـا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا }
(الـكهف ،)68 -67 :فــتعهـــد
مـوسـى بـالـصبـر قـال{ :قـالَ
سَـتَجِدُنِـي إِنْ شاءَ اللَّهُ صـابِرًا وَال

أَعْـصِـي لَكَ أَمْـــرًا} (الـكهف:
 )69لتـدوم سعـادتـكمـا تـعلمـا
الصبـر يف حيـاتكـما؛ فـالسـعادة
والبـشرى للصابرين ،اصبرا على
مرضكما ،على نقص أموالكما،
اصبـرا على طـبائعـكما اخملـتلفة،
اصبـرا على تـربية أوالدكمـا ،فيا
أيهـا الزوجان احذرا من الشكوى
من حـالكما ،وارفعا أمـركما إلى
بارئكـما فهـو الذي بـيده مفـاتيح
الفرج قـال تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُـوا اصْبِرُوا وَصَـابِرُوا وَرَابِـطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَـعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (آل
عــمــــــران )200 :فهــنــيــئـــــا
للـصــابــريـن ،هل تعـلمــوا أن
السكـوت وقت الغضب والـصبر
واحللم أنهى كثـيراً من املشكالت
وأطفأ نـيرانـاً كان مـن املمكن أن
حترق بيت الـزوجية والسيما عند
تـــدخل األهـل يف كل صغـيـــرة
وكبـيرة ،ولـيس املعـنى أن األهل
عــامل مـسـاعــد للمــشكالت،
ولكن فقـط أعط نفـسك الـوقت
الكـايف للـتفكيـر ،وتـذكـر احلب
والتضحيات ،قال الرسول صلى
اهلل علـيـه وسلـم " :إذا غــضـب
أحدكم فليـصمت" ،أعط نفسك
الفـرصـة والـصبـر علـى تخـطي
األمواج؛ فـاألسرة الـواحدة مثل
الـسفينـة يف البحـر تنجـو بتـعاون
اجلـمـيع مـن الغـــرق ،وتـــؤدي
الــزوجــة واألم يف بـيـتهــا دوراَ
أساسيـاَ ومهمـاَ يتمثل يف قـدرتها
علـى نـشـر الـسعـادة بـالـصبـر
وامتصاص ثورات غضب اجلميع
بـدءاَ من نـزوات أبنـائهـا وانتهـاء
مبزاج زوجها املتعب من عمله.
فال نقلل مـن قيمــة الصبـر ،قـال
تعــالي{ :يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيـنَ آمَنُـوا
اسْتَـعِينُوا بِالـصَّبْرِ وَالصَّالةِ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الصَّابِـرِينَ}(البقرة،)153 :
معهم بالـتوفيق والبـركة واملعـونة
على شأنهم معـونة حسية ونفسية
وذلك ال يـنــال إال بــالـصـبــر،
فالـسعادة مـوجودة حـولنـا على
الــدوام لـكن ال بـــد من حتــويل
أفكارنا إلـى اجتاه إيجابي يف خلق
السعادة ،فال يستطيع الشعور بها
إال من يـستعـد لهـا؛ لــذا يجب
على اإلنسان تعلم كيفية استقبال
إشارات الـسعادة وتعزيـز الشعور
بها ،بأن يقـول لنفسه مثال :اآلن
حلـظــة سعـــادة جيــدة تـسـتحق
االسـتمتـاع بهـا ،فعـلى اإلنـسان
االستمتـاع بكل مـا يوجـد حوله
من مؤثـرات إيجابية ليـوفر لنفسه
الـسعــادة ،وليحـاول الـوصـول
إليهـا من خالل تـوفيـر املزيـد من
املسـوغات لنشر السعادة والتركيز
عليها والوصول إليها ،فاملصائب
والشـدائد أمـور مع الصبـر تكون
مــؤقتــة يف احليـاة ..كـثيــر من
الزوجـات ال يشعـرن بسـعادة يف
حياتهن الزوجية؛ بسبب نظرتهن
السـلبيـة إلـى أزواجهـن ،فهن ال
يـنــظــــرن إال يف أوجه الــنقــص
والقصـور ،وقد تـكون اجلـوانب
اإليجابية يف أزواجهـن أكثر بكثير
من اجلوانب السلبية ،إال أن عدم
الصبر والنظـرة السوداوية لألمور
قد تخطت كل فعل جميل ،فعند
الــصبــر وحتـمل نقــاط الـضعف
وتنــاسيهـا ومقـابـلتهـا اإلسـاءة
بــاإلحـســان له تـــأثيــر بــالغ يف
زوجهاً ،ولرمبـا كان سبباً يف تبدل
أسلــوبه معهـا ،واسـتبــدال تلك
الصفات السـلبية بأخـرى إيجابية
محمودة.
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هيلني توماس  ..العربية التي تسيدت االعالم يف البيت االبيت لـ 60عاما
لديهـا ،واألهم من ذلك التـزامها
بـدور الـصحـافـة القـويـة يف ظل
دميقـراطيـة سـليمـة ".وأصـدرت
جمعيـة مـراسلي الـبيت األبـيض
بيـانـا قـالـت فيه " :كـانت هـيلني
تـومـاس رائـدة يف الصحـافـة ويف
فـريق صحـافيـي البـيت األبـيض
حـيث غطت الرؤسـاء انطالقا من
جون اف كـينيـدي مرورا بـباراك
أوبـاما .بـدءا من إدارة كيـنيدي،
كـانت املـرأة االولـى الـتي تغـطي
الــرئيــس وليـس فقـط الــسيـدة
األولـــى .وعقـب إحلـــاههـــا يف
 ،1962قــال كـيـنـيـــدي أنه لـن
يحضـر العشـاء السنـوي جلمعـية
مـراسـلي الـبيـت األبيـض إال إذا
فُتحت للـنساء ألول مرة .وهو ما
كـــــــان .ويف ،1976 - 1975
شغـلت منصـب أول إمرأة رئيـسة
للجمعية .ويدين النساء والرجال
الــذين حلقـوا بفـريق الـصحفـيني
بـالعرفـان للعـمل الذي قـامت به
هـيلني واألبـواب الـتي فـتحتهـا.
وصحـــافـتـنـــا أفــضل جـــراء
ذلك10".

هـيلني تـومـاس (بــاإلجنليـزيـة:
)Helen Thomas؛ (4
أغـسـطـس  20 - 1920يــوليـو
 )2013هـي صحـفيـة أمـريـكيـة
مراسلـة إخباريـة وكاتبـة عمود يف
صحف شركـة هيرسـت ،وعضو
يف فريق البيـت األبيض للصحـافة
حيث خدمت كمـراسلة ،والحقا
رئيـسـة قـسـم البـيت األبـيض يف
وكــــالــــة يــــونــــايـتــــد بــــرس
انترناشونال.1
تـوماس قامـت بالتغطيـة الصحفية
لرؤسـاء الواليـات املتحدة جـميعا
بدأ مـن جون اف كـندي ،كـانت
أول امــــرأة كعــضــــو يف نــــادي
الصحـافـة القـومي ،وأول امـرأة
عضـو ورئـيس جلـمعيـة مـراسلي
البيت األبيض ،وأول امرأة عضو
يف "نـادي غـريـديـرون" وهـو أقـدم
وأهم نادي للصحفيني يف واشنطن
دي سي .2كـتبـت أربعــة كـتب
آخــــرهــــا" :كالب حــــراســــة
الـدميقـراطيـة" "؟Watchdogs
ofوالــــذي
"Democracy
ـ
تـنتقـد فيه دور وسـائل وشبكـات
اإلعـالم األمريكيـة يف فترة رئـاسة
جــورج بــوش ،حـيـث وصفـت
وسـائل اإلعالم الكبرى منها على
وجه اخلـصوص بـأنها حتـولت من
"سلـطـــة رابعـــة وكالب حتــرس
الــدميقـــراطيــة ومــراقـب علــى
الدميقراطية" إلى "كالب أليفة".3

مصادر

حياتها املبكرة
ولــدت هـيلـني يف بلــدة غــزة يف
وينـشـستـر ،كـنتــاكي لـوالــدين
مهـاجــرين من طـرابلـس لبنـان و
كــانت عـائـلتهــا تعـرف ســابقـا
ب"طلـوس"  4قـبل إنـشـاء دولـة
لـبنــان من سـوريـا .5تــربت يف
ديتـــرويت ،مـيتــشيـغن ،وقــد
فــاخــرت بــانـتمــائهــا العـــربي
فقالـت":أشعر بانتمـاء إلى لبنان.
أحـس بـانـتمـائي إلـى ثقـافـتني".
والـتحقت هيلني تـوماس بجـامعة
وايـن (حـــالـيـــا جـــامعـــة وايـن
احلـكومـية) ،حـصلت منـها عـلى
البكـالـوريــوس يف  1942عملت
بعـدها يف أول وظيفة لهـا كموظفة
طـباعـة يف جريـدة واشنـطن ديلي
نيوز (متوقفة حاليا).
انضمت توماس إلى وكالة يونايتد
برس انترنـاشونال يف العام 1943
حيث قـامت بـإعـداد تقـاريـر عن
املـرأة لوكـالة األنبـاء تلك .الحقا
وبعـــد عقــد كـتـبـت يف عـمــود
لـصحف املـؤسـسـة حتـت عنـوان
"Names in the News".
وبعـد العام  1955قـامت بتغـطية
نشـاطـات الـوكـاالت الفيـدراليـة
األمـــريكـيــة مـثل وزارة العــدل
األمـريكيـة ،مـكتب الـتحقيقـات
الفـيــــدرالـي ووزارة الــصحــــة
والتـعليم والـرعـايـة االجتمـاعيـة
(وزارة ســابقــة) .كمـا خــدمت
تـومـاس كــرئيــس لنـادي املـرأة
القــومي للـصحـافــة بني عــامي
(.)1960 - 1959
املراسلة الرئاسية
يف  1960بـــدأت هـيلـني تغـطـي

أنـشطـة الـرئيـس املنـتخب الحقـا
جــون اف كـنــدي لـتلـحق به يف
الـبيـت األبيـض يف ينـايـر 1961
كمراسلـة لوكالـة يونايـتد برس.
اشتهـرت تـومـاس بـلقب "بـوذا
اجلـــالـــس" ،و"ظِل الـــرؤســـاء
األمــريـكيـني"وابتــداء مـن فتــرة
الرئـيس كنـدي أصبـحت هي من
يطرح السؤال األول على الرئيس
النها عميـدة املراسلني ،وهي من
ينهي اللقاء بالقول" :شكرا السيد
الـرئـيس"Thank you, Mr.
"Presidentلكن بوش االبن
حرمها ذلك االمتياز.

للواليات املتحدة" تعترف توماس
بـأنه محافظ لكنهـا ال تظنه رحيماً
كمـا أنهـا تـذكـر أنهـا مُنعـت من
طـرح أسئلـة على الـرئيـس بوش
حني ســألـته" :ملـــاذا لم يـحتــرم
الفـصل بني الدين والدولـة بإنشاء
مكـتب دينـي يف البيـت األبيض؟"
ولم تتـردد يف القـول أمـام مـركـز
احلــوار العــربـي يف واشنــطن أن
بــوش االبن هـو أسـوأ الـرؤسـاء
األمريـكيني علـى اإلطالق ،ألنه
أدخل العــالـم يف مـــرحلــة مـن
احلروب االبـدية املـستدميـة ،وهو

اسـتقـالـتهـا يف يـوم  8حـزيـران
 2010على إثـر إدالئها بـتصريح
قـالـت فيه عن إسـرائيل":هـؤالء
الـنـــاس محـتلـــون وعلـيهـم أن
يــــرجعــــوا إلــــى أملــــانـيــــا أو
بولـندا...أخبِـرْهم أن يخـرجوا
من فلـسطني" وقد اعتـبر املتحدِّث
بــاسم الـبيـت األبيـض روبــرت
غيبس تصـريحاتها "عـدائية وغير
مسـؤولـة ،وتـستـدعي التـوبيخ"
وطـالبهـا بـاالعتـذار فـاعتـذرت
وتقاعدت بعد مسيرة مهنية حافلة
امتـدت ستة عقـود غطت خاللها

تغطية رئاسة بوش
تـوجه هيلـني تومـاس نقـدا لفـترة
رئـاسة الـرئيس األمـريكي جورج
دبليـو بـوش للـواليــات املتحـدة
األمريكية حيـث تقول أن الرئيس
األمــريكي بـات ومنــذ هجمـات
احلادي عشر من سبتمبر اإلرهابية
على الـواليات املتحـدة ينظـر إلى
كل من يـعترض عـلى سيـاساته،
وخاصة يف العـراق "على أنه يقف
مع اإلرهابيني ،وإذا كـان أمريكيا
فــإنه غيــر وطنـي" كمــا تقـول،
وتـضـيف يف حــوار صحفـي لهـا
أجـرته يف " 2004إن ذلك املـنطق
العجيب سـرعان مـا أفقد أمـريكا
احترامها وهيبتها يف العالم ،وبدد
الـصورة الـدميقـراطيـة للـواليات
املـتحدة" .وحول كـون بوش قدم
نفـــسه كـــرجـل محـــافــظ وأنه
سيـجلب الــسيـاسـة الـرحـيمـة
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مــا يكــرر أهــوال املــاضي .ويف
عهـده خـسـرت أمـريكـا معـظم
أصدقائها يف العالم .وفيما يتعلق
مبـوضـوع محـاولـة اإلسـرائيـليني
التجـسـس علـى أمـريكــا علقت
ضاحكة" :إنهم موجودون هنا يف
كل مكــان ،فمـا حـاجـتهم إلـى
الـتجــســس؟" .قــدمـت هـيلـني

أنـباء عشـرة من رؤساء الـواليات
املتحدة.
وفاتها
ردود الفعل
نعـى الـرئيـس األمــريكي بـاراك
أوبـامـا تـومـاس وقــال يف بيـان

أصــدره أن "هـيلـني كــانـت مـن
الــرواد احلقـيقـيني يف الــواليــات
املتحـدة ،وأنهـا احتـلت منـصب
عميـدة الصحـافـيني األميــركيني
بـسبب إصـرارها علـى أن ازدهار
الـدميقراطيـة يف اجملتمع األمـريكي
رهـن بـتــوجـيه أسـئلــة تـتــسـم
بـالـشجـاعـة ،ومحـاسبـة القـادة
األمـيركـيني ،وليـس استنـادا إلى
تلك الفـترة الطويلـة التي مارست
فـيها العمل الصحايف داخل البيت
األبيـض" .ووصفهـا ب"الـرائـدة
احلقيقيـة" التي حـطمت احلـواجز
لـ"أجيـال مـن النـســاء يف مجـال
اإلعالم" .78وغــرّدت أنــدريــا
مـيتـشـيل املــراسلــة الـصحـفيــة
اخملضرمة يف إن بي سـي نيوز قائلة
أنهـا "أنارت الطـريق لكل من جاء
بـعدها" وكتبت دانا بيـرينو الناطقة
بـــاسم الـبيـت األبيـض يف إدارة
بـوش يف تويتـر" :لقد وقـفت إلى
جواري يف أول يوم أقف فيه على
املنـصــة" .9وأصــدر الـــرئيـس
األمـريكي األسـبق بيل كلـينتـون
وزوجته وزيرة اخلـارجية الـسابقة
هـيالري كلينتـون بيانـا كالـتالي:
"كـانت هيـلني صحفيـة رائدة ويف
الــوقت الـتي أضـافـت أكثــر من
نـصيـبهــا يف تــشققــات الــسقف
الـزجاجي لم تفـشل أبدا يف جلب
الشـدة والصالبـة لنبـض عملهـا
بـالـبيت األبـيض .غـطت طـوال
مـسيـرتهـا مبثـابـرة وتفـان عـنيـد
القضـايا واألحـداث التي شكّلت
مسيـرة عاملـنا .كـان عمـلها غـير
عــادي بسـبب ذكـاءهـا وروحهـا
املتقـدة وحـس الفكـاهـة الكـبيـر

^وفـاة املـراسلـة الـصحفيـة اخملضـرمـة
بــالـبـيـت األبـيـض هـيلـني تــومــاس.
األهــرام ،بتـاريخ  20يــوليـو 2013.
تاريخ الوصول 20 :يوليو 2013.
^وفاة هيلـني توماس ،عمـيدة مراسلي
الـبيـت األبيـض الـســابقــة بي بـي سي
عــربي 20 ،يــوليـو  2013..تــاريخ
الولوج  23يوليو 2013
^تـعدى إلـى األعلـى ل :أ ب بوش يف
عيون سيدة الصحـافة األولى (حوار مع
هيلني تومـاس)  -سويس إنفـو  -تاريخ
النـشـر  14سـبتـمبـر -2004-تــاريخ
الوصول  9ديسمبر2008-
^ Contemporary Heroes
and Heroines. Vol. 3.
;Gale Research, 1998
Encyclopedia of World
Biography Supplement,
Vol. 19. Gale Group,
1999; Current Biography,
H.W. Wilson Co., 1993.
^ Helen Thomas, Front
Row at the White House:
My Life and Times,
Scribner, 2000, page 17.
^وفــاة أسـطــورة الـصحــافـــة هيـلني
تومـاس .سي إن إن بـالعربـية ،بـتاريخ
 20يوليو  2013.تاريخ الوصول20 :
يوليو 2013.
^أوباما ينعـى الصحافيـة هيلني توماس
الـتي أثـارت غـضب إســرائيل الـشـرق
األوسط 22 ،يـوليـو  2013..تـاريخ
الولوج  23يوليو 2013
( ^إجنليـزيـة) نـص بيـان بـاراك أوبـامـا
حـــول هيـلني تــومـــاس وول ستـــريت
جـورنـال 20 ،يـوليـو  2013..تـاريخ
الولوج  23يوليو 2013
^أوباما ينعـى الصحافيـة هيلني توماس
الـتي أثـارت غـضب إســرائيل الـشـرق
األوسط 22 ،يـوليـو  2013..تـاريخ
الولوج  23يوليو 2013
( ^إجنليـزيـة) أوبـامـا :حـطمت هـيلني
تـومـاس احلـواجــز للنـسـاء يـو إس أي
تـوداي 22 ،يــوليـو  2013..تــاريخ
الولوج  23يوليو 2013
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The movie "deep in the south," filmmaker Lisa Biagiotti

When the monster can not eliminate a glimmer of hope
Nasser Shariff - The
Arab American Today
“'deepsouth' is a documentary about the rural
American South and the
people who inhabit its
most quiet corners.
Beneath layers of history, poverty -- and now
soaring HIV infections -four Americans redefine
traditional Southern values to create their own
solutions to survive,”
(www.deepsouthfilm.co
m)
I had the opportunity to
spend time with Lisa Biagiotti the director of
deepsouth documentary
film prior to its screening
when she visited a TV
production course I took
at the University of
Michigan- Dearborn.
She spoke about the
film’s premise and what
motivated her to make
such a film.
She shared that she
found statistics online
about the HIV/AIDS epidemic in the southern
United States.
One such statistic is
that the death rate from
HIV/AIDS is 50 percent
higher than the rate of
deaths due to AIDS in the
rest of the country.
She also stated that the
South has the highest rate
of poverty, the highest
number of uninsured
people, the highest rate
of incarceration, and the
highest rate of STD
infection.
With that, she decided
to go to the South mak-

ing a 4000 hours trip during which she drove more
than 13,000 miles across
the South.
The video shooting
took place in Louisiana,
Mississippi, and Alabama
where she found the film
elements. The project
took her 2.5 years including the research she conducted. She studied

represented in the film.
I felt that she was a
true advocate for this
community of people
who are suffering from
AIDS, because she did
not exploit their stories
and she gave them the
necessary time and attention in order to give a
holistic view of their
struggles.

Film director Lisa Biagiotti
the lay of the land, networked, and got to know
the people who would
eventually help her to
make the film very
deeply.
The documentary arose
from interviews with 400
people including advocates, activists, preachers,
health workers, and HIV
positive individuals.
This impressed me
very much because it
showed that she wanted
to have a very thorough
understanding of the
topic and the individuals
whose voices would be

Naturally, she did not
include all the interviews
she conducted in the film.

Official
Selection for
Human Rights
Watch Film
Festival
Traveling Tour
2013-2014

The documentary focused
on four people who were
the main subjects –two of
the four subjects are posi-

tively diagnosed with
HIV.
In addition, there was
mention of some other
people who also are HIV
positive.
The main subjects in
the documentary are
involved in the battle
against
the
apathy
towards AIDS and HIV
victims of the South.
They each play a role,
through inner and outer
struggles, to reverse the
sheer neglect of AIDS
and HIV victims in the
South. The four subjects’ names are Joshua
Alexander, Monica Johnson, Tamela King, and
Kathie Hiers.
Joshua Alexander is a
college student. The virus
was transmitted to him
from his neighbor who
molested him when he
was a child.
Joshua appeared in the
film seeking the support
of an underground gay
family who were miles
away from his suffocating Mississippi delta
hometown.
Monica Johnson is an
activist who is HIV positive. She tested positive
26 years ago. Monica and
Tamela King organize an
HIV retreat annually to
build solidarity amongst
those who are HIV positive and equip them with
a support system and
resources that they may
need and/or benefit from.
Monica explained in
the documentary that
their organization does
not have enough funds

Movie Poster
for the retreat except for a
few resources that their
survival as an organization completely depends
on. The retreat is held in
Louisiana and Monica is
its director.
Kathie Hiers is another
activist who is from Alabama and advocates for
HIV and AIDS victims.
She is very active
although she is an elderly
member of the community. Kathy meets with

government officials to
help change the attitude
of the South towards
AIDS.
Kathy spends 120 days
a year on the road fighting the bureaucracy that
continues to ignore the
South.
* *Please note the spelling of
deepsouth is one word, no
capitalization.
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عقارات

شكل مجموعة عقارية تخطط الستثمار  10مليارات دوالر سنويا على مدى السنوات الـ 3املقبلة

الصندوق السيادي النرويجي يستثمر  1,5مليار دوالر يف عقارات أميركا

RealEstate

نخيل :جناح طرح وحدة ”إعمار”
يشجع على إدراج أسهمنا

دبي  -قال الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل" إن جناح الطرح العام األولي لوحدة
مراكز التسوق التابعة ملنافستها شركة "إعمار العقارية" قد يشجعها على إدراج
أسهمها يف بورصة اإلمارة.وتهدف إعمار أكبر شركة عقارية يف دبي جلمع ما
يصل إلى  1.58مليار دوالر من طرح أسهم إعمار ملراكز التسوق ،ويتوقع أن
تكون أكبر عملية طرح يف منطقة اخلليج منذ عام 2008
وغطت املؤسسات املستثمرة حصتها يف الطرح بعد يوم واحد من فتح باب
االكتتاب ،ومن املتوقع أن يشجع الطرح آخرين على إدراج أسهمهم بعد توقف
أنشطة الطرح العام األولي يف اإلمارة يف السنوات األخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي ساجناي مانتشاندا إن نخيل اململوكة للحكومة تدرس
خيارات مختلفة جلمع األموال من بينها إدراج أسهمها.
وصرح يف مقابلة مع رويترز على هامش معرض عقاري يف دبي "السوق يف دبي
يرحب بعمليات الطرح العام األولي اآلن بكل تأكيد .سيشجعنا جناح إعمار.
إذا ما قررنا إدراج األسهم ستلقى إقباال كبيراً السوق".
وأضاف "الطرح العام األولي قرار استراتيجي سيأخذه املساهمون يف الشركة".
وقال إنه لم يجر تكليف مستشارين أو قانونيني أو بنوك حتى اآلن لدراسة إدراج
محتمل.
وكانت نخيل من أشد الشركات تضررا من انهيار السوق العقارية يف دبي وأزمة
الدين يف العديد من الشركات اململوكة للدولة يف نهاية العقد املاضي واضطرت
الشركة إلعادة هيكلة ديون مبليارات الدوالرات.
ومع تعايف السوق العقارية حتسنت حظوظ نخيل ويف الشهر املاضي أعلنت
االنتهاء من دين سابق على األزمة قيمته  7.9مليار درهم ،ما يعادل 2.15
مليار دوالر قبل موعد استحقاقه بأربعة أعوام.
ومع تغيير الشركة استراتيجيتها للتوسع يف مجاالت أخرى غير العقارات تتجه
تدريجيا نحو قطاعي التجزئة والضيافة سعياً لتحسني اإليرادات املتكررة.
ودشنت الشركة يف معرض سيتي سكيب العقاري مجمعاً يضم ثالثة أبراج
و 1300وحدة سكنية ونادياً على الشاطئ ووحدات جتزئة ومطاعم ومنشآت
صحية ،ولياقة بدنية .ويتكلف املشروع أكثر من ثالثة مليارات درهم.

جانب من العقارات املكتبية يف نيويورك
لنــدن :هــوي يــونغ يــو  -وافق
صـنــدوق الـثــروة الــسـيــادي يف
النـرويج ،األكبر يف العـالم ،على
شراء حصص يف ثالثة مبان مكتبية
رئيسة بالواليات املتحدة األميركية
مبا تقدر قيمته بـ 1.5مليار دوالر،
للتـوسع يف شراء العقارات؛ حيث
إنه يـسعــى لالستـثمـار يف أصـول
ذات عائد مرتفع.
الفـروع التـابعـة لـبنك نـورجـيس
إلدارة االستـثمـار ،الـذي يـديـر
صنـدوق التقـاعـد العــاملي التـابع
للحكومـة النرويجية ،حتصل على
فوائـد بنسبة  45يف املـائة من مباني
شـركـة (بـوسـطن بـروبــرتيـز)،
حـسـبمـا ذكــر البــائع يف بيـان له
بـاألمس .والعقـارات هي601 :
شـارع ليكـسينغـتون يف نيـويورك،
ومـبنـى مـكتـب أتالنـتك وارف،
و 100شـــــارع االحتـــــاديـــــة يف
بوسطن.
وسع الـصـنــدوق مـن ممـتـلكـــاته
العقـاريـة عـاليـة اجلـودة يف املـدن
الـساحلية .وشكّل صندوق الثروة

النرويجي  -الذي تبلغ قيمته 880
ملـيار دوالر  -مجموعة عقارية يف
يـوليو (متـوز) سوف تـستثمـر نحو
 10مليـارات دوالر سنـويـا علـى
مـدى الـسنـوات الثـالث املقبلـة.
ويتعني استقطاع ما قدره  5يف املائة
من أصــول الــصنــدوق  -الــذي
ميـتلك عقـارات يف شـارع ريـجنت
بلنـدن وشـارع الـشـانــزليـزيه يف
باريس  -لصالح العقارات.
ولم يــرد املكتـب اإلعالمي لـبنك
نـورجيس علـى الفور علـى رسالة
عبـر البـريـد اإللكتـرونـي أُرسلت
اخلـمـيـــس  2014-9-25بعـــد
ساعات العمل العادية يف أوسلو.
ووافق الـصندوق ،يف وقـت سابق
من هذا الشهـر  -سبتمبر -2014
 ،علـى شراء حـصة بنـسبة 49.9
يف املـائــة يف مبـني أوريك يف سـان
فرانسيـسكو ،ويعرف أيـضا باسم
(فـــــونـــــدري سـكـــــويـــــر )2
()،Foundry Square II
مـن خالل مشـروع مع شركـة (تي
آي إيــه إيــه  -ســـــي آر إي إف)

( )TIAA-CREFإلدارة
األصـــول املـــالـيـــة .ويف العـــام
املاضي ،اشـترى الصنـدوق حصة
بنـسبـة  45يف املـائـة يف بـرج تـاميـز
سكـوير يف نيـويورك من (بـوسطن
بـروبرتيـز) ،أكبر شـركة استـثمار
عقـــاري مكـتـبـي يف الــواليــات
املتحدة.
وأوضحـت شــركــة (بــوسـطـن
بـروبرتـيز) أن العقـار الذي يقع يف
شارع ليكسـينغتون يتكون من برج
مـكون مـن  59طابقـا ،باإلضـافة
إلى مبنى لإلدارة واملـبيعات مكون
من ستـة طوابق رمبـا يجري العمل
علـى إعادة بـنائه .وقـد شُيـد هذا
البـرج يف مـنتـصف الــسبعـينـات
لـيكــون املقـر الــرئيــس لـ(سيـتي
غـروب) ،وعُرف يف نهايـة املطاف
بـاسم مـركـز ؟(سـيتي غـروب)،
بينمـا كان البنك يخـوض عمليات
شراء.
وحصلت (بوسطن بروبرتيز) على
حصة مسيطرة لناطحة سحاب من

(سـيـتـي غـــروب) ( )Cيف عـــام
 2001بـقيمة  725مليون دوالر،
وفقــا لـشــركــة (ريل كــابـيتــال
أنالـيتيكس) ،وهي شـركة أبحاث
مقـرها يف نيـويورك ،وتقـوم بتتبع
حـــركـــة مـبـيعــــات العقـــارات
التجـاريـة .وجـرى حــذف اسم
(سيتي غـروب) من البـرج يف عام
 2009ولفـت صــاحـب العقــار
الـذي يقع مقره يف بـوسطن إلى أن
مــركــز (سيـتي غــروب) ســوف
يحـتفظ بــامللكيـة وإدارة التـأجيـر
لـ 601لـيكـسيـنغتــون واثنـني من
املـباني مبـوجب مشـاريع مشتـركة
مع الـصنـدوق النـرويجي .وقـال
أوين تـوماس ،الـرئيس التـنفيذي
لـ(بـوسـطن بـروبـرتيـز) ،يف بيـان
"متثل هـذه الصفقة خـطوة مهمة يف
تنفـيذ استراتـيجيتنا احلـالية إلعادة
تـدويـر رأس املــال من األصـول
املــوجــودة يف تـطــور جــديــد".

خبير :االستثمار العقاري اخلليجي يف بريطانيا بلغ  160مليار دوالر 60 ..يف املائة منه للسعودية

لكــويـت اسـتقـطـبـت األســواق
العقــاريــة يف كـثـيــر مـن املــدن،
خصوصا التي حتظى باستقرار على
املــدى الـطــويل ،املــستـثمـــرين
العقـاريني علـى مـستـوى العـالم،
ولكـن تفاوت االهتمـام بني واحدة
واألخــرى وحـجم األمــوال الـتي
تنفق يف كـل مديـنة بـاإلضافـة إلى
العـائـد منهـا .وقـال املـديـر العـام
جملـموعـة املسـار لتنـظيم املـعارض
واملـــؤمتـــرات سعـــود مـــراد ،إن
االسـتثمـار يف السـوق العقـاريـة يف
بريـطانيا أكـد مراد محافـظة السوق
البريـطانيـة على مـوقع الصدارة يف
استقطـاب اهتمـامات الكـويتيني،
مبينـا أن البيانات املتاحة أظهرت أن
حجم االسـتثمـارات اخللـيجيـة يف
بــريطــانيـا بلـغ  100مليـار جـنيه
إستـرليني ( 160مليـار دوالر)منها
 60مليــارا استـثمـارات سعـوديـة
و 20مليـارا قطـرية والـباقـي موزع
بني اإلمـارات والكويـت والبحرين
وعمان.
وتــوقع مــراد أن يـشهــد القـطــاع

العقـاري اخلـليـجي منــوا بنــسبـة
تتـراوح بني  10إلـى  15يف املـائـة
خالل العام احلالي باعتباره القطاع
االستـثمــاري اآلمن املـسـتمـر يف
حتـقيق العـوائـد الـسنـويـة بنـسب
تتــراوح بني  8إلـى  10يف املـائـة
سنويا.
ولفت إلى أن كـثيرا من الـشركات
العقــاريــة الـكبـــرى يف املنـطقــة
اخلـليـجيـة تـسـتعــد لإلعـالن عن
مـشروعـات جديـدة خالل السـنة
احلـالية إلى جانب عاملني إيجابيني
همـا فــوز دبي بـتنـظـيم معـرض
(إكسبو؟ العاملي واستعدادات قطر
السـتضافـة مونـديال كـأس العالم
لكرة القدم يف عام 2022
وعـن العقـــارات الكــويـتـيــة يف
الـبوسنة ،قال مـراد إن البوسنة من
الـدول التي بـاتت حتـظى بـاهتـمام
الكـــويـتـيـني بـــشكـل ملحـــوظ
وتـستقطب  15ألف سـائح كويتي
سنـويـا ،بـاإلضـافـة إلـى وجـود
استـثمـارات كـويـتيـة أخـرى يف
مشـاريع صـناعـية وأخـرى للبـنى
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التحتية.
قـال املـتخصـص االستـثمـاري إن
حجم االسـتثمـارات الكـويتيـة يف

قطـاع العقـار يف تـركيـا بلغ نحـو
مليار دوالر لتحـتل الكويت املركز
الثـاني خليجيـا واخلامس عـامليا يف

حجـم االسـتـثـمــار يف الــســوق
التركية.
وأضاف املدير العام جملموعة املسار

لتنظـيم املعارض واملؤمترات سعود
مراد يف تـصريح صحـايف سابق أن
الـتسهـيالت الكبيـرة التي تقـدمها
احلكـومـة التـركيـة للـمسـتثمـرين
الكويتـيني بالتملـك بنسبة  100يف
املـائـة سـاهـمت يف تـزايــد إقبـال
الـكويتيني علـى شراء العقارات يف
تركيا.
وفيـما يتعلق بـاالستثمـار العقاري
يف دبي أوضـح مراد أن املـؤشرات
املتـاحـة أظهـرت أن العقـارات يف
دبي تـشهــد إقبــاال من املـواطـنني
الكويتيني وذلك لفـوز دبي بتنظيم
معـرض (إكـسبـو  )2020العـاملي
متـوقعـا أن يحـافظ العقـار يف دبي
علـى أدائه القوي خالل الـسنوات
اخلمسة املقبلة على األقل.
وذكـــر  -بحــسـب كـــونـــا  -أن
املـواطنني الكـويتيني ميتلكـون أكثر
من  30ألف ملكيـة عقارية يف دبي
حتـى نهـايـة عـام  2012بحـسب
بيانات وزارة املالية اإلماراتية.
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In pursuit of healthy
living: is raw food the
way to go?
By :Dina al-Shibeeb
The raw-food lifestyle
has become the newest
nutrition trend, with followers claiming health
benefits.
Chris Wark became
famous after posting a
video online recounting
how he rejected chemotherapy, opting to beat
cancer with a raw-food
diet.
“Well over HALF of
the 585,720 cancer deaths
expected to occur in the
U.S. this year are related
to
PREVENTABLE
behaviors! Your diet and
lifestyle choices matter!”
Wark wrote on his “Chris
Beat Cancer” Facebook
page.
He advocates nutrition
and natural therapies in
fighting cancer.
Natasha, who has a
“Raw Radiant Health”
channel on YouTube,
offers raw-food recipes
and ways to make healthy
juices.
She says she cured her
Poly Cystic Ovaran Syndrome, an endocrine disorder that affects at least
10% of women, after
turning raw.
Pros and cons
However, some women
have reported a stoppage
of their menstruation
cycle due to an all-raw
diet.
“Biochemical individuality is very important to
acknowledge,” Stephanie
Karl, a nutritionist at the
Dubai-based JTS Medical
Center, told Al Arabiya
News.
“For people with digestive disorders, or those
who don’t have strong
teeth, such a diet won’t be

very suitable for them.”
Those with thyroid
problems are advised to
have their cruciferous
vegetables, such as cauliflower and broccoli,
steamed to deactivate goitrogens, natural compounds that may block
thyroid function.
Racha Adib, a Beirutbased dietician, told Al
Arabiya News: “The truth
is, when comparing raw
foods and cooked foods,
there are pros and cons
for each.”
She added: “Some
nutrients are more available in their raw states,
while others such as beta
carotene are more available in cooked food. Same
goes for toxins in food.”
Adib, who offers nutrition and wellness counseling to individuals and
corporations, said: “The
key is balance and moderation, and following a
diet that combines both
raw food and cooked
food will ensure you get
the benefits of both.”
Karl also says people
need to know which
foods to cook and which
should be kept raw.
“Cooking can enrich
food and make it easier to
break down and digest,
but there are particular
nutrients,
especially
water-soluble vitamins,
that are destroyed when
exposed to oxidation and
cooking. It works both
ways,” she said.
Missing nutrients
The two agree that a
strict raw-food lifestyle
could deprive followers
of essential nutrients, particularly those who are
vegetarian or vegan.
“We need zinc and

قشر املوز يقي من أمراض القلب

يكـون النبض بـالقلب متـوازنا عن
طريق إرسال الكميات املطلوبة من
األوكــسجني إلـى املخ ويـسـاعـد
أيضـا علـى زيـادة معــدل التمـثيل
.الغذائي
وأوضح لقمـان أن إندونـيسيـا هي
واحـدة مـن أكبـر الـدول املـنتجـة
للـموز يف العـالم وتـأتي يف مقـدمة
الــدول اآلسيـويـة املـنتجـة لهـذه
الفـاكهـة حيث تـنتجه الـعديـد من
األقاليم اإلندونـيسية مشيرا إلى أن
قـشــر املــوز كـنفــايـــات لم يـتم
.استغالله بعد بصورة كاملة
يذكـر أن الكميات الكبيرة من املوز
التي تستهلك أو الـتي يتم تصنيعها
يف إنـدونيسيا تخلف كـميات كبيرة
من القـشـر الـذي يـــــستخـدم يف
.الغالب لتغذيــة املاشية

معظـمها مـن فواكـه مرتفعـة الثمن
نسبـيا مثل الـتفاح والبـرتقال بيـنما
يعـتبر البكـتني املستخلـص من قشر
املــوز أرخـص كـثيــرا نـظــرا ألنه
يـستخلـص من القـشـر الـذي يـتم
الـتخلص مـنه كنفـايـات أو كغـذاء
.للماشية
وذكـر لـقمـان أن الـدراسـة الـتي
"تشـرف عليهـا "نـور إيـدا بـانـتشـا
األستاذة مبعهد تكنـولوجيا الزراعة
أظهــرت أن اسـتخــدام الـبكـتـني
املـسـتخلـص من قـشـر املـوز ملـدة
أسـبـــوعــني يخفـض مــسـتـــوى
 يف52 الكولسـترول يف الدم بـنسبة
.املئة
ويرى العلـماء وخبـراء التغـذية أن
قـشــر املــوز غـني مبــستــويــات
البوتـاسيوم بالـدم و يعمل على أن

 توصل فريق من الباحثني-جـاكرتا
بإحدى اجلـامعات اإلندونيسية إلى
أن قشـر املـوز يحتـوي علـى مـادة
البـكتـني الفعــالـــة التـي تخفـض
،مستـويات الكـولستـرول يف الدم
األمر الـذي يؤدي إلـى الوقـاية من
.أمراض القلب
وقــام ثالثــة بــاحـثني مـن معهــد
تـكنـولــوجيـا الـزراعـة بجـامعـة
براويجايا مبدينة ماالجن بإقليم جاوة
الـشرقيـة اإلندونيـسي باستخالص
مادة البكتني من قشر املوز ليتم بعد
ذلك مـزجهـا بحلـوى اجليالتني أو
أي حلـوى لـينـة أخــرى ليــسهل
.استخدامها
وقـال عضو الفـريق البحثـي لقمان
عزيز إن مادة البكتني املستخدمة يف
الـصنـاعــات الغــذائيـة تــأتي يف

iron, and we need to get
that from animal protein.
Eggs are terribly nutritious,” Karl said.
“Zinc, which is part of
including meat into the
diet, is one mineral
poorly lacking, particularly in PCOS, autism and
mental disorders.”
Adib, who described
the lifestyle as “difficult
to follow,” said the “food
options are more limited
than other diets, so it’ll
take more effort to plan.”
She added: “It’s also
difficult to meet your
nutritional requirements

without consulting a dietician, especially when it
comes to protein, iron and
vitamin B12.”
While raw-food eaters
reap the benefits of
weight
control
and
reduced levels of bad
cholesterol, they can still
achieve this through a
balanced diet.
This “can be easily
achieved when following
a high-fiber diet rich in
fruits, vegetables and
whole grains, and one
that is low in saturated
fat, found in butter, fatty
meat and full-fat dairy,”

Adib said.
However, there are also
long-term effects, said
Karl.
“In my experience,
people who have done
raw food for a number of
years... have finally realized they’re becoming
more chronically
fatigued, suffer very low
energy and are a bit
depressed because they
aren’t getting some key
nutrients,” she said.
In any case, no one can
disagree with the benefits
of more vegetables and
exercise.
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البابوجن طبيب يف منزلك

صحة وطبHealth & Medical

“لسان املزمار“ ...حارس الرئتني واحلياة من االختناق

ميلك البابوجن شهرة واسعة يف أنحاء املعمورة ،فهو يحتوي على مركبات
يف غاية األهمية ،بدءاً مبضادات االلتهابات ،مرواً باملضادات احليوية
الطبيعية ،وانتهاء مبضادات التقلصات ،وهي ملطفات جيدة ومفيدة
للجسم ،خصوصاً للجهاز الهضمي والعصبي.
واستُخدم البابوجن كعشبة طبية منذ القدم ،وكان جوهر استعمالها التغلب
على املشاكل املعدية واملعوية ،وال يزال هذا االستعمال منتشراً ،إضافة
إلى استعماالت أخرى.
فإذا كنت مصاباً بالقلق الذي طيّر النوم من عينيك فحسناً تفعل إن شربت
كوباً دافئة من مغلي البابوجن فهو سيساعدك يف قضاء ليلة وادعة ،وقد
أثبتت بحوث أميركية حديثة أن البابوجن هو األكثر شهرة كوسيلة مساعدة
على النوم املريح ،نظراً إلى خصائصه املرخية واملهدئة ،من هنا ينصح
بأخذه قبل النوم بفترة ساعة.
ويساعد شرب البابوجن يف تهدئة آالم القرحة املعدية ،وكي يتحقق األمر ال
بد من إتباع طريقة خاصة ،إذ على املصاب أن يتناول مغلي البابوجن ثم
يستلقي مدة  5دقائق على ظهره ومثلها على جنبه األيسر ،ومن ثم على
بطنه ،وأخيراً على جنبه األمين ،من أجل ضمان مالمسة شاي البابوجن
لكامل جدران املعدة.
ويعجل البابوجن يف التعايف من السعال بسرعة أكبر خالل موسم البرد،
ويرجع البعض ذلك إلى خصائص البابوجن املضادة للبكتيريا واملقوية
جلهاز املناعة.
ويساعد شاي البابوجن مرضى السكري يف احلفاظ على مستوى سكر
الغلوكوز يف الدم بعيداً عن التقلبات املثيرة لعوارض الداء السكري.
وتفيد الكمادات الباردة املشبعة مبغلي البابوجن يف التخلص من الهاالت
السود ومشاكل أخرى تصيب العينني ،إال أن الصيدالني األملاني ماتياس
أرنولد حذر بشدة من استعمال شاي البابوجن يف حال إصابة العني بالتهيج
ألنه يزيد الوضع سوءاً ،بحسب قوله ،وينصح أرنولد باستعمال قطرات
الدموع االصطناعية ألنها األفضل يف هذه احلال.
ويتظاهر تهيج العني بعالمات شتى ،مثل احلرقة ،والتدميع،
واالحمرار ،والشعور بوجود حبات من الرمل داخل العني.
ويقلل البابوجن من تشكل الغازات يف األحشاء ،وهذا ما يساهم يف
التخلص من احلرقة املعدية ومن بوادر النفخة والتشنج يف القولون
ومتالزمة األمعاء الهائجة.
وإذا ما دهمتك بقع جلدية حتسسية يف فصل الصيف فإن شرب شاي
البابوجن يعينك يف التخلص من عوارض احلساسية ،وميكن استعمال قطع
القطن املغمسة بشاي البابوجن للتلطيف من حدة االندفاعات اجللدية .كما
ينفع شاي البابوجن يف عالج تقرحات الفم ،والتهابات اللثة وما حول
األسنان.
ولشاي البابوجن شهرة واسعة يف إذابة حصيات املرارة يف وقت قصير
نسبياً ،ويقال أنه يفيد يف عالج داء الرتوج (فتوق على سطح القولون)،
والتهابات األغشية اخملاطية لألمعاء .ونوهت دراسة إلى أن شرب البابوجن
يرفع مستويات اجلاليسني يف البول ،وهو مركّب يعمل على تهدئة
التشنجات العضلية ،ويعتقد الباحثون أن لهذا السبب يوصى بشاي
البابوجن يف عالج تشنجات الدورة الشهرية.
وهناك بعض األدلة التي تؤكد فوائد شاي البابوجن للتنحيف ،حيث ميكن
أن يساعد تناول كوب منه قبل األكل بعشر دقائق على األقل على زيادة
إنتاج العصارة املعدية التي تساعد بدورها يف فقدان الوزن.
أما يف شأن الكمية التي يجب تناولها من شاي البابوجن ،فينصح بتناول 3
إلى  4أكواب يومياً بني وجبات الطعام .لكن على احلوامل أن يتجنبوا
شربه ألنه ميكن أن ينبه الرحم ويثير اإلجهاض ،وكذلك على األشخاص
الذين يعانون اضطرابات يف النزف أن يتحاشوه ألنه يزيد من سيولة الدم.
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يف سقـف احللق اخللفي ،وحتـديداً
علـى مـدخـل احلنجـرة ،يـوجـد
غضـروف طـري مـغطـى بغـشـاء
مخـاطي يـدعى ؟لـسان املـزمار؟
(اللهاة) ،يقوم بدور شرطي املرور
بامـتياز ،بحيث يسـد احلنجرة عند
البلع كي مينع الطعام والشراب من
املرور إلى الرئتني.
ويعمل لسـان املزمـار ليالً ونهاراً،
مـن دون تـــوقف ،لفـتح طـــريق
املـريء أمـام الـطعـام والـشـراب
واللعــاب ،ومنعهـا من االنـزالق
صـوب الرغامـى (مجرى التنفس)
ألنه لو حدث مثل هذا األمر ،ولو
مـرة واحـدة ،الخـتنق الـشـخص
ومات بالضربة القاضية.
ويـتعــرض لـســان املــزمــار إلــى
االلتهاب إثـر عدوى ميكـروبية أو
إصـابــة رضيــة مبـاشــرة أو بعـد
الـتعــرض للحــروق النـاجتــة من
شرب الـسوائل الشديـدة السخونة
أو تناول مواد كاوية ،ما يؤدي إلى
تورم الـلسان وبـالتالي الـتسبب يف
إعـاقـة مـرور الهـواء إلــى الطـرق
التـنفــسيـة ،ورمبـا إلـى حـدوث
االختناق إذا لم يتم اإلسعاف على
عجل ملـنع املضـاعفـات .وتعـتبـر
جـرثومـة املستـدمية الـنزلـية الـنوع
(هيمـوفيلـوس إنفلـونـزا ب) من
أكثـر مسـببات هـذا االلتهـاب عند
األطفــال ،لكـن هنــاك جــراثـيم
أخـرى قــادرة علــى التـسـبب يف
االلــتهــــاب ،مــثل املـكــــورات
السبحـية ،واملكورات العـنقودية،
كـمـــا أن بعــض الفـيـــروســـات
والفـطــريـــات ميكـن أن تــسـبـب
االلتهاب.
وهنـاك عـوامل تـزيـد مـن خطـر
اإلصابة بالتهاب املزمار ،هي:
 اجلنـس ،يحدث الـتهاب لـساناملـزمــار عنـد الـذكــور أكثــر من
اإلناث.
 التقاعس يف التلقيح ،الذي يزيدمن استعداد الطفل لإلصابة مبرض
التهاب لسان املزمار.
 -ضـعف اجلهـــاز املـنـــاعـي ،إن

تـراجع كفـاءة جهـاز املنـاعـة ألي
سـبب مـن األسبـاب ،سـواء كـان
دوائياً أم مـرضياً ،ميكن أن يعرّض
لإلصابة بالتهاب املزمار.
كيف يتظاهر التهاب املزمار؟
تختلـف تظاهـرات التهاب املـزمار
بعـض الشيء لـدى األطفال عـنها
لـدى الـكبــار ،فعنـد الـصغـار،
خـصــوصــاً يف عـمــر  2إلــى 7
سنوات ،ميكن أن يستوطن
االلتهاب بسرعة كبيرة ويف غضون
ساعات قليلة ،ليعطي العوارض
اآلتية:
 ارتفاع حرارة اجلسم.التهاب شديد يف احللق. صعوبة وألم أثناء البلع.عسر التنفس مع صوت ضجيجعند الشهيق.
 سيالن اللعاب. القلق والتهيج.أمـا مظـاهـر التهـاب املـزمـار عنـد
البالغـني فتكون بطيئـة وتلوح على
مدى أيام قليلـة ،وهي تكون على
الصورة اآلتية:
 بحة يف الصوت. التهاب شديد يف البلعوم. صـوت الـتنفـس يكـون أجـشـاًخشناً.
 صعوبة يف التنفس.ويتـمخــض عن الـتهــاب لـســان
املـزمــار خطـران داهمـان ،األول
التورم يف لسـان املزمار ،ما يتسبب
يف انسـداد كلي للقـصبة الهـوائية،
األمــر الــذي يقــود إلــى الفــشل
التنفسي نـتيجة عدم تهـوية الرئتني
جـيـــداً ،فـيــنخفـض مــسـتـــوى
األوكـسيجني يف اجلـسم ،ويـرتفع
تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون،
ما يشكل خطـورة على احلياة .أما
اخلطـر اآلخـر فيتـمثل يف إمكـانيـة
تفشـي العدوى اجلـرثومـة املسبـبة
اللتهـاب املزمـار يف أماكـن أخرى
من اجلـسم ،مثل الـدم والسحـايا
واملفــــاصل والـقلـب ومـــا حتـت

اجللد ،ما يزيد الطينة بلة.
كيف يـتم تشخيـص التهاب لـسان
املزمار؟
يعتـبر الـتهاب لـسان املـزمار حـالة
طارئـة ،لهـذا يجب نقل املـصاب
إلــى مــركـــز اإلسعــاف فــوراً،
خصوصـاً عند مـشاهـدة تطورات
درامـاتـيكيـة علـى صعيـد البلع أو
الـتنفــس .ويجب احلـرص علـى
نـقل املـــريــض بـكل هـــدوء ويف
وضعـية مـنتصـبة لـتسهـيل عملـية
التـنفـس ،ويـجب احلــذر من أي
محـاولــة لفحـص بلعـوم الـطفل
املصاب خالل عملية نقله ألّن مثل
هـذا اإلجــراء ميكن أن يـؤدي إلـى
تفاقم احلالة نحو األسوأ.
ويف غـرفة العنايـة املكثفة ،يفحص
الطـبيـب احلنجــرة ليـرى إذا كـان
لسـان املزمـار محمـرّاً ومتـورماً،
وقد يستعني باألشعة السينية ملنطقة
الرقبـة ملعاينـة لسـان املزمـار .كما
يتم فحص الـدم وأخذ مـسحة من
احللق من أجل زرعها لتحديد نوع
العـدوى .وإذا كان املـصاب طفالً
وكـانـت هنـاك شكـوك بـإصــابته
بــالتهـاب املـزمـار ،فـيجب عـدم
فحــص احللق بــالـضغـط علــى
الـلسـان ألن هـذا ميكن أن يـسبب
تقـلصـاً يف عـضالت الـبلعـوم مـا
يتـسبـب يف غلق القصـبة الـهوائـية
بلسـان املزمـار املتـورم وامللتهب،
وبالتالي إلى حصول االختناق.
إذا كانت هناك بـوادر صعوبة على
صعيـد الـتنفـس ،فـإن الـطبـيب
املــسـعف يعــمل علـــى إعـطـــاء
األوكــسـيجـني مـن خالل قـنـــاع
الـوجه .وإذا لم تكن هـذه اخلطوة
كـــافـيــــة فال بـــد مـن إيـصـــال
األوكسيجني إلـى القصبة الهـوائية
بـواسطة أنبـوبة تنفس يـتم إدخالها
عـن طـــريق الفـم أو األنف ،ويف
حال تعـثر إمكـان القيـام باخلـطوة
األخيـرة نتيجـة التـورم الضخم يف
لسـان املزمـار ،فعندهـا ال مفر من
إدخال األنبوبة إلى القصبة الهوائية

عن طـريق شق جـراحـي يف العنق
بعــد إعطــاء املصــاب املضـادات
احليـوية الالزمة ملكافحة العدوى،
وقــد يحتـاج األمـر إلـى إعـطـاء
مشتقـات الكورتيـزون للتقليل من
حــدة التـورم يف لـسـان املـزمـار
والقصبة الهوائية.
وبعــد تــأمني الـطــريق الهــوائي
ووصـــول األوكــسـيجـني إلـــى
الـرئتـني ،يتم الـشروع يف اخلـطوة
اآلتية وهـي معاجلـة السـبب الذي
أدى إلــى التهـاب املـزمـار ،وإذا
كـانت الـشكـوك متيل إلـى وجـود
إصــابــة جــرثـــوميــة فــإن حـقن
املضـادات احليوية الـواسعة الطيف
عن طـريق الـوريـد يـصبح أمـراً ال
مفــر منه يف انـتظــار نتـائج الـزرع
للتعـرف إلى هوية اجلرثومة املتهمة
ليتم بعدها قصفها بالدواء املناسب
األكـثر فـاعليـة حملاربـة اجلرثـومة
املسببة.
هل ميـكن الـوقـايــة من الـتهـاب
املزمار؟
إن التلقيح ضد اجلرثـومة املستدمية
النـزليـة النــوع ب التي تـعتبـر من
أشهـر مـسـببــات التهـاب لـسـان
املـزمار ،هـو احلل األمثل لـتجنب
هـذه اإلصـابــة ،ويف العـادة يـتم
التـطعـيم ضـمن بـرنـامـج إعطـاء
اللقاحات الـروتيني لألطفال على
شكل ثالث جـرعـات متتـاليـة يف
عمــر شهــريـن ،وستــة أشهــر،
وسنـة .ويوصى بـاللقاح لألطفال
األكبــر سنـاً الــذين يعـانــون من
ضعف يف اجلهاز املناعي .وبالطبع
ال بد مـن التقيد بالقـواعد الصحية
العـامــة املتعــارف عليهــا لتجـنب
العـدوى بامليـكروبات ،خـصوصاً
غـسل اليـدين ،وجتـنب استـخدام
األدوات املــشـتــركـــة ،وتفــادي
االختالط باملـرضى الذيـن يعانون
مـن التهــاب لسـان املـزمـار أو أيـة
عدوى يف اجلهاز التنفسي.
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امللف The File
البلدان العربية تعاني من تهديدات متصاعدة ألمنها الغذائي بسبب تفاقم أزمات اخلبز

اخلبز “محرك الثورات“ متى اشتدت أزماته اهتز استقرار احلكومات
القاهـرة -أزمة األمن الغـذائي التي
بـدت بوادرها يف التـشكل يف الشرق
األوسـط وشمـال أفــريقيـا نـتيجـة
الصراعات والفـوضى التي تعصف
ببلدان عـربية كـثيرة ،بـانت أحلك
جتلياتها مع أزمـة اخلبز األخيرة التي
تـسببـت فيهـا عـوامل عـدة أهمهـا
تــداعيــات انتفـاضـات مـا سـمي
بـ"الربيع العربـي" الذي كان اخلبز يف
شعـاراتهـا منـوطـا بقيـمتي احلـريـة
والـكرامـة بل هـو مسـبق عليهـما،
وفق دراســة صـــادرة عن املــركــز
اإلقليمي للـدراسات اإلستـراتيجية
بالقاهرة.
لم تنته املـوجات املـتتابعـة لألزمات
املعيـشية الـناجمـة عن إخفـاق عدد
مـن دول منـطقـة الـشــرق األوسط
وشمــال أفــريـقيـــا يف استـيعــاب
االحتـياجـات األساسـية ملـواطنـيها
وتلـبيـتهــا؛ إذ تـصــاعــدت حــدّةُ
الـتداعيـات السـياسيـة الناجـمة عن
"أزمــات اخلبــز" يف عــددٍ من هــذه
الـدول نـتيجـة االخـتالل بني تـزايـد
الطلب وتـراجع العرض ،وتصاعد
ضغـوط تـدفقـات الالجـئني علـى
الـسلع األســاسيـة ،واجتـاه بـعض
الدول إلـى إعادة هيكلـة دعم اخلبز
لتقـليص عجـز املوازنـات العـامة،
وإضراب بعـض الوحـدات املنـتِجة
للـخبـز بـسـبب تـصـاعـد تـكلفـة
اإلنتاج ،مما قد يهدد بتفجر موجات
احتجـاجية جـديدة تـنجم عن تلك
األزمات احلياتية غيـر السياسية ،ال
سـيمـا يف حـال تقـاطعهـا مع أبعـاد
أخرى تزيد مـن حدة االحتجاجات
يف دول عدة باملنطقة.
ماهي األمناط الضاغطة؟
تــشيــر دراســة املــركــز اإلقـليـمي
للدراسات اإلستراتـيجية بالقاهرة،
إلــى أنّ أزمــات األمـن الغــذائـي
جتدّدت يف دول عـديدة بـاملنـطقة يف
ظل تـردي األوضــاع التـنمـويـة،
واستنزاف املـوارد االقتصادية عقب
"الثـورات" العـربيـة؛ إالّ أنّ أزمـات
اخلبز تظل األكثر خطورة بالنظر إلى
كـونه يعـدّ سلعـة حيـويــة للفئـات
األفقـر يف اجملتمعـات العربيـة ،وهو
مـا يزيـد من أثـر تصـاعد مـعدالت
الفقــر والبـطــالــة وتقلـص القــوة
الــشــرائـيـــة ونقـص اخلــدمــات
األساسيـة ،ويف هذا اإلطار شهدت
دول املنطقة أمنـاطًا ضاغـطة متعددة
ألزمات اخلبز ،أهمها ما يلي:
* نقـص اإلمــدادات :حـيث أدى
تصاعدُ الهجمـات اإلسرائيلية على
قـطـاع غـزة إلـى أزمـة إنـســانيـة
متصاعدة نـتيجة نُدرة املعروض من
اخلبـز ،بحـيث بـات ال يلـبي احلـد
األدنــى من احـتيــاجــات قــاطـني
القـطـاع ،وهـو مـا يــرتبـط بنفـاد
مخـــزون القـطـــاع مـن القـمح،
وانقطاع إمدادات الـوقود ،وتوقف
محـطات تـوليـد الكهـرباء الـالزمة
لـتشغـيل اخملابـز ،وهو مـا دفع بيـير
كـراهيـنبـول رئيـس وكـالـة غـوث
وتــشغيـل الالجئـني الفلــسطـينـيني
(األنـروا) إلـى الـتحـذيـر ،يف 18
أغسطس  ،2014من أزمـة إنسانية
غير مسبوقة يُعاني منها  1.8مليون

الثالثـة املتـعلقة بـتوافـر اإلمدادات
الغـــذائيــة ،وامـتالك املــواطـنني
للقدرات النقدية للحصول عليها،
ومتتع املـواد الغــذائيـة بـاجلـودة،
وركـــز املـــؤشـــر علـــى تـــراجع
مستـويات األمـن الغذائـي يف عدد
من الدول العـربية ،مـثل :مالي،
الـسودان ،سوريا ،اليمن ،مصر،
تونس ،واألردن.
وعلـى الـرغـم من أنّ املـؤشــر لم
يضـمّن دوال مثل ليبـيا والصـومال
ومــوريتــانيــا وجنـوب الـسـودان
والعـراق يف القـائمـة بـسبب عـدم
تـوافـر البيـانـات ،إالّ أنّ الـدراسـة
تفيـد بـأنّه لـم يتغـاض عن تـأكيـد
تصاعد تهديدات األمن الغذائي يف
تلك الـدول مع تفجـر الصـراعات
األهلية ،وتصـاعد دور امليليشيات
املـسلحة ،وتآكل قدرة تلك الدول
علــى الــوفــاء بــاالحـتيــاجــات
األساسية للمواطنني.
مــاهي األسبـاب الـرئيـسيـة لهـذه
األزمات؟
يعــود تصـاعـد أزمــات اخلبـز يف
الـدول العــربيـة ،حـسب دراسـة
املــركــز اإلقلـيمـي للــدراســات
اإلسـتراتيجيـة بالقاهـرة ،إلى عدة
أسباب رئيسية تتمثل يف:

مــواطـن يف غـــزة ،مع تـضــاؤل
إمــدادات الغــذاء الــواردة علــى
القطاع .كـما شهدت اجلزائر ،منذ
الصـائفـة الفـائتـة ،نقصًـا حـادًّا يف
املعـروض من اخلـبز بـسبب إغالق
منافـذ بيعه يف املدن الكبرى؛ حيث
أشـار يوسف قـلفاط ،رئيـس احتاد
اخلبازين يف اجلـزائر ،إلـى أن إنتاج
اخلبز قد تراجع بنسبة  60باملئة.
* ارتفــاع األسعــار :فقــد شهــد
اليمن ،على سبـيل املثال ،ارتفاعًا
حادًّا يف أسعار اخلبـز بنسب تتراوح
بني  30بــاملئـة و 50بــاملئــة عقب
قـرارات احلكـومـة القـاضيـة بـرفع
أسعار الـوقود بنـسبة  100بـاملئة،
وتطـبيق بـرامج تقـشفيـة لتقلـيص
اإلنفـاق احلكـومي ،وهـو مـا أدى
إلـى تفجـر مـوجــات احتجـاجيـة
مـدعـومــة من احلـوثـيّني يف املـدن
اليمـنية الكبـري للمطـالبة بـإسقاط
احلكومة ،أدت إلى حالة االحتقان
والفوضى التي نشهدها اليوم.
ويف ذات السياق ،أعلنت احلكومة
السـوريـة عن زيـادة أسعـار اخلبـز
بنسبـة  66باملئـة يف منتصف يـوليو
الـفائـت ،نتيجـة تراجـع الواردات
من القـمح يف ظل احتـدام احلـرب
األهلية يف سوريا.
بيـنمــا شهــدت منــاطق املــوصل
ونـينــوى واألنبـار يف العـراق ،يف
مـنتصف شهـر أغسطـس املاضي،
ارتفاعًا غير مسبوق يف أسعار اخلبز
بسبب احـتدام الصـراع بني اجليش
العراقي وتنظيم "الدولة اإلسالمية"
(داعـش) ،خـاصـةً عـقب إغالق
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املنافذ املؤدية إلى املوصل.
* إعـادة هـيكلـة الـدعـم :اجتهت
بعـض دول املنـطقـة إلـى تـطبـيق
سياسـات ترشيـد الدعم من خالل
اسـتبـدال الــدعم العـينـي بنـظيـره
النقـدي ،ودعم املنتج النهائي بدال
من مـكونـات اإلنتـاج األساسـية.
ففي األردن طـالب رئيـس الوزراء
عبـداهلل الـنســور ،يف  6أغسـطس
الفــائت ،مجلـس النـواب بـدعم
قـرار حكومي مرتقب يقضي بإلغاء
الدعم عن اخلبز ،واستبداله بدعم
نقدي مباشـر يقدم للمـواطنني عبر
بطاقة خـاصة ،مما سيوفر ما يقارب
الـ  270مليون دينار ،وهـو ما أثار
انـتقــادات واسعــة النـطـاق لـدى
املـواطنني ،بـاعتـبار أنّ هـذا القرار
يعــدّ مقــدمــة لـتقـليـص الـــدعم
احلكومي للخبز.
بـينمـا واجهت احلكـومـة املصـريـة
إشكـاليـات معقــدة خالل تطـبيق
منـظــومــة اخلبــز اجلــديــدة الـتي
تـستهـدف القضـاء علـى تسـريب
نسبة تزيد على  60باملئة من الدقيق
املـدعم ،إذ تـراجع املعـروض من
اخلبـز يف بعض املنـاطق مبحافـظات
القاهـرة واإلسكندرية ،يف الصائفة
الفـائتة ،بسبـب رفض بعض اخملابز
تطبيق منظومة اخلبز بدعوى ارتفاع
تكلفـة اإلنتـاج عـقب رفع أسعـار
الـوقود ،وتـأخر وزارة التـموين يف
دفع مـستحـقاتهـا املالـية ،وهـو ما
أدى إلـــــى جتـــــدد الــتـــــزاحــم
واملشـاجـرات أمـام منـافـذ تـوزيع
اخلـبز وتـنظيم تـظاهـرات محدودة
النطاق للتنديد بعدم توافره.

* اسـتنـزاف اخملـزون :أدّى تـدفق
الالجئني علـى بعض دول املنـطقة
إلــى اسـتنــزاف مخــزون الــسلع
اإلستـراتيجـية لـديهـا ،حيـث أكد
نقـيــب مالك اخملــــابــــز األردنـي
عبــداإلله احلمـوي ،أنّ اسـتهالك
اخلبـز منـذ بدايـة العـام احلالـي قد
تصـاعـد بنـسبـة  15بـاملئـة بـسبب
تدفقـات الالجئني السوريني ،وهو
ما يتوازى مع مـا تؤكده إحصاءات
برنامج الغذاء العاملي عن استهالك
الالجـئـني مبخـيـم الــزعـتــري يف
األردن حلــوالي  250ألـف رغيف
خـبز يـوميًّـا ،ومع تـدفق الالجئني
عبـر احلــدود الليـبيـة -التـونـسيـة
انـتقـلت أزمــةُ نقــص اخلبــز إلــى
تـونس ،خـاصة إلـى مديـنة جـربة
احلدودية التي شهدت تراجعًا حادًّا
يف املعــــــروض مــن اخلــبــــــز يف
منتصفشهر أغسطس املاضي.
أي متوقع للعرب على مؤشر األمن
الغذائي؟
يف سيـاق آخر ،أوضحـت الدراسة
الـصــادرة عن املــركــز اإلقـليـمي
للدراسات اإلستراتيجية بالقاهرة،
أنّ أزمـات اخلبز املتفاقمة ال تنفصل
عن تردي أوضاع األمن الغذائي يف
مخــتلف دول املـنــطقـــة؛ حـيـث
تـكـــشف إحــصــــاءات اجمللـــس
االقتصـادي واالجتمـاعي العـربي
الصادرة يف يناير  2014أن الفجوة
الغـذائيـة يف العـالم العـربي ،وهي
الفارق بني قيمة إنتاج الغذاء وقيمة
االسـتهالك ،تُقــدر بحـــوالي 50
ملـيـــار دوالر ،بـيـنـمـــا تُـــؤكـــد
إحـصـــاءات منــظمــة األغــذيــة

والزراعة (الفاو) الصادرة يف مطلع
يــوليــو  ،2014أن نصـيبَ إقلـيم
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من
الـقمح قـد تـصـاعــد ليـصل إلـى
حوالي  49ملـيون طن عام 2014
مقارنـة بحوالـي  47.1مليون طن
عـام  ،2013ممــا يجـعل املنـطقـة
تـستهلك ما ال يقل عـن  6باملئة من
اإلنتاج العاملي للقمح.
يــوسف قلفــاط :إنتــاج اخلبـز يف
اجلـزائر تـراجع مؤخـرا بنسـبة 60
باملئة
وتصـدرت مصرُ قـائمة مـستوردي
القمح خالل عـام  2014بشـرائها
حلوالـي  6.6ماليني طن ،بـزيادة
قدرها  20باملئة عن العام املاضي،
بـينمـا بلغت واردات الـعراق 2.8
مـليــون طن ،يف حـني استـوردت
الـيمن حـوالـي  2.7مليـون طن،
واملغـرب ما يقـارب  2مليون طن،
وسوريا حـوالي  1.7مليون طن،
وهــو مــا يعـني أن أغـلب الــدول
الـعربية تُعاني مـن معضلة االعتماد
علـى استيـراد القمح مـن اخلارج،
ممـا يجعلهـا عرضـةً لتجـدد أزمات
نـقص املعــروض من اخلبـز نـتيجـة
الـتغيـر املـستمـر يف أسعـار تـوريـد
القـمح ،وتــآكل االحـتيــاطــات
النقـديـة الالزمـة لالستيـراد عقب
الثورات العربية.
ويف الــــســيــــــاق ذاته ،أكـــــدت
إحصـاءات مؤشـر األمن الغـذائي
العــاملـي لعــام  2014الـصــادر يف
نهـايـة يــوليـو  2014عـن مجلـة
"إيكونـومست" ،معـاناةَ عـددٍ كبيرٍ
مـن دول املنـطقـة مـن تهـديـدات
متصـاعدة ألمنهـا الغذائي بـأبعاده

* ضغــوط املـنتـجني :حـيث أنّ
اعتمـاد عدد كـبير من دول املـنطقة
علـى القطـاع اخلاص إلنتـاج اخلبز
وتـوزيعه أدّى إلى تكـوين املنتجني
لكيانـات احتكاريـة ضاغطـة على
احلكـومـات ،خـاصـة يف مـواجهـة
سيـاسات حتـرير أسـعار اإلنـتاج،
والـتحول من الـدعم العيني بـاجتاه
الـدعم النقدي؛ حـيث أدى امتناع
اخملـابـز يف القـاهـرة واإلسكنـدريـة
وبعض احملــافظــات املصـريـة عن
إنتـاج اخلبـز ،يف مطـلع أغسـطس
املـاضـي ،احتجـاجًـا علـى تـأخـر
مـستحقـاتهـا ،إلـى جتـدد أزمـات
نـقص الغــذاء ،ويتمـاثل ذلك مع
اإلضـراب العــام للمخـابـز الـذي
نـظمته اجلـامعـة الـوطنيـة ألربـاب
اخملابز يف الدار البيضاء باملغرب ،يف
منتـصف مارس  ،2014لـلضغط
علـى حكومـة عبـداإلله بن كـيران
لـــرفع أسعـــار اخلبــز لـتعــويـض
االرتفـاع يف تكالـيف اإلنتاج عقب
رفع الدعم عن الوقود.
* سطـوة املـيليـشيـات :سـيطـر
مقاتلـو تنظـيم "الدولـة اإلسالمية"
(داعش) علـى منـاطق واسعـة من
احملافظـات األكثر إنتـاجًا للقمح يف
العــراق ،وهــو مــا دفـع منـظمــة
األغـذيـة والـزراعـة التـابعـة لألمم
املتحـدة إلـى التحـذيـر ،من هـذه
السيطرة على ما يزيد عن  40باملئة
من إمــدادات القـمح يف العـراق،
خـاصةً يف ظل عدم اكتفـاء التنظيم
بالهيمنـة على مناطق زراعة القمح
يف نـينـــوي واألنبــار واملــوصل،
واجتـاهه لالسـتيالء علـى صـوامع
تخــزين الـقمح وبـيعه يف الـسـوق
احمللية ..البقية ص 76
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أطفال Kids

أطفالنا والعيد

صحة وسالمة الطفل يف العيد

د .رضوان غزال

د .محمد منير أبو شعر
االطفال والعيدينتظر أطفالنا الصغار العيد بفارغ
الصبر .فأيام العيد هي أيام تغمرها الفرحة والسعادة.
وتعمها أجواء املودة واحلب..
وما يجعل جو العيد جوًّا مميزًا املالبس اجلديدة واللعب
اجلميلة واحللوى والهدايا والنزهات والزيارات ..وكلها
أشياء تدخل السرور والفرح إلى قلوب أبنائنا أكبادنا..
لكن العيد يجب أال يقتصر على املالبس اجلديدة
واحللوى والهدايا والنزهات ..فالسعادة املادية ليست كل
شيء يف حياة أوالدنا .ويف تربيتهم .بل هناك جانب آخر
جوهري ومهم ال بد أن نهتم به وال نتغافل عنه .وهو
اجلانب الروحي للسعادة الذي يجب أن ننميه يف أوالدنا
منذ وقت مبكر.
فمن األمور التي يجب أال يغيب عنا يف هذه األيام
املباركة هي تعليم أطفالنا معاني العيد ،وزرع روح العطف
واإلحسان على احملتاجني واملساكني .وتوجيههم نحو
استشعار أهمية صلة الرحم .وتشجيعهم على زيارة طفل
قريب أو صديق يف املستشفى.
كما ميكننا أن نتخذ من العيد فرصة لنغرس يف نفوس
أطفالنا املبادئ اخللقية السامية .ووجوب القيام ببعض
الواجبات االجتماعية التي توثق صلتهم باآلخرين.
وتقوي عندهم روح التعاطف واملشاركة الوجدانية .مثل
تنبيه األبناء إلى إرسال بطاقات التهنئة إلى األقارب
واألصدقاء ،أو إلى مدرسيهم الذين لم يستطيعوا
زيارتهم.
وبهذا الشكل يكون العيد فرصة لتربية أوالدنا على
ضرورة التفكير يف الغير وإسعادهم وإدخال السرور
عليهم .ويف أن يستمدوا سرورهم وسعادتهم من البذل
والعطاء واإلخاء .وبهذا ال يعيشون ألنفسهم فقط بل
يعيشون لغيرهم وجملتمعهم أيضًا.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

صحـــة وسالمــة الــطفل يف
العيـدال ميكن حرمان الطفل
من فـرحــة العيـد وتـشـديـد
الــرقــابـــة علـيه ومـنعه مـن
اللعب واخلـروج ،ولكن ميكن
جتنب بعـض املواقف وتهـيئة
الـطفل وتـنبـيهه للـمخــاطــر
احملتملـة ،ويجب التـذكير أن
هذه اخملاطر تزداد كلما كان
سن الـطفل أصغـر؛ خـاصـة
يف بـدء خــروج الطفل وحـده
مـسـتقالًّ مـن املنــزل ،ولعـبه
مع اآلخـرين يف عمـر ما بني
 3إلى  5سنوات.
مـا اخملاطر التي قد يتعرض
لها الطفل يف العيد؟
 املـشــاكل الهـضـميـة :قـديـتعــرض الـطـفل يف العـيــد
لبـعض املـشـاكل الـهضـميـة،
لألسباب التالية:
 -1فـــرح الــطفل وتـــواجـــد
احللــــوى مـن حــــولـه يف كل
مكـان يجعله يتناول بـشراهة
وبـسـرعــة ،وتنـاول الـطعـام
بسرعة يربك جهاز الهضم.
 -2من غيـر املمكـن مراقـبة
الـطفل يف العيـد واحلـد من
حريـته؛ لكي ال نُفْقِـده بهجة
العيد.
 -3الـطفل يـتنــاول أصنـافًـا
عــديــدة وبـســرعــة؛ لـيلحق
بأكبر قدر ممكن من اللعب.
 -4قد يتناول الطفل أطعمة
مكــشــوفـــة وملــوَّثــة ،وقــد
يـتعــرض حلـــوادث التـسـمم
الغذائي.
 -5تناول الطفل للمشروبات
الغازية ،والتي مع غيرها من
األطعمة السريعة قد تُحدِث
الغثيان والقيء.
 -6تـنـــاول الــطـفل لــبعــض
األطعمـة يف أوانٍ مـشتـركـة
مع أطفال آخرين.
 -7تعـرض الـطفل لإلسهـال
والقـيء لألسبـاب الـسـابقـة
بعضها أو كلها.
 -8قد يحـدث اإلسهال عند
األطفـال الكـبار واملـراهقني،
ممـن صــامـــوا خالل شهــر
رمضـان؛ بــسبـب االختالف
املـفــــــــاجـــئ يف الـعــــــــادات
الغذائية.
 املشاكل التنفسية: -1فالطفل يف العيد يختلط
مع الكـثيــر مـن األشخــاص
واألطفـــال ،وقـــد يـتعـــرض

للعـــدوى ،خـــاصـــة الـــرشح
واإلنفلونزا.
 -2خطـر استنشـاق األجزاء
الـصغيـرة من األلعـاب داخل
القصبات الهوائية.
 -3محـاولة بعـض املراهقني
جتــــــربــــــة الــتــــــدخــني أو
اخملدرات.
 حوادث السقوط:فلـعب الــطفل بــاألرجــوحــة
ومــدن املالهـي ال يخلــو من
اخلــطــــورة؛ كــــالــــسقــــوط
والكسـور ،واندفـاع األطفال
وتدافعهم.
 خطر حوادث السير:بسـبب تهــوُّر بعض الـشبـاب
يف قيـادة الـسيـارات ،وعـدم
إدراك الـــطـفل خلـــطــــــورة
الطريق.
 خطر األلعاب املمنوعة:يـــــؤدي اســتخــــــدام بعـــض
األطفـــال لـبعــض األلعـــاب
كـاملسـدسـات والبنـادق التي
تــطلق كـــرات بالسـتــيكـيـــة
صغيرة ،وتوجيهها نحو طفلٍ
آخـــــــر إلـــــــى أذى الـــطـفل
وخاصة العيون.
 خطر احلروق من األلعابالنارية واملفرقعات:
فقــد يقــوم بعـض األطفــال
بتـوجيه األلعاب النـارية نحو
أطفـــالٍ آخـــريـن؛ ممـــا قـــد
يفـــســــد العـيــــد بحــــوادث
وحروق سطحية.
 -خطر املغـامرات الطـائشة

عند املراهقني:
ففـي هـــذه املـنـــاسـبـــة قـــد
يتنافس املراهقون منافسات
خطيـرة كسـباق الـدراجات،
أو السيارات ،أو القفز.
نصـائح للـوقايـة من مـشاكل
العيد:
 حاول أالَّ تُنـسيك منـاسبةالعيد والعالقات االجتماعية
فــيـه أطفــــــالَــك وأطفــــــال
اآلخرين.
 اشـــرح للــطفل واملـــراهققـبل العيد اخملاطـر احملتملة
حسب فئته العمرية.
 اشرح للطفل ضرورة عدمتنــاول األطعمــة املكـشـوفـة
قدر اإلمكان ،إال بعد مشورة
شخص كـبيـر من املــرافقني
له.
 احرص علـى تناول الطفلللــوجـبــات الــرئـيــسـيــة يف
املنزل.
 يفــضَّل أن تخلـــو وجبــاتاملنـزل الـرئيـسيـة من املـواد
الدهنية والسكرية.
 اطلـب مـن الــطفل تـنــاولاحللـوى بــاعتــدال ،وأنه من
املـمكـن االحـتفـــاظ بـبعـض
احللوى أليام ما بعد العيد.
 احرص علـى شراء الطفلأللعاب تناسب عمره.
 اطلـب مـن طـفل قــــريـبكبير مرافقة ومراقبة طفلك
الصغير باستمرار.
 ال تتـرك الطفل -ممن همدون خمـس أو ست سنوات-
يغـــادر املـنــــزل مفـــردًا ،إال

مبرافقة شخص بالغ.
 إذا كـــــان الـــطفـل يقـــــودالـدراجة ،فاطلبْ منه ارتداء
اخلوذة الواقية.
 ال تـسـمح للـطفل بـشــراءاأللعــاب النـاريـة بــأي شكلٍ
من األشكال.
 ال تـسـمح للـطفل بـشــراءالبنـادق التـي تطلـق أجسـام
مؤذية.
 ال تتــرك ألعــابًــا حتتــويعلى أجزاء صغيرة بني يدي
األطفال دون  5سنوات.
 رافق طفلك بـنفسك عـنداللعب يف املـراجيح ومـدينـة
املـالهــــي ذات األلـعــــــــــاب
اخلطرة.
 احـــرص علـــى أن تـبقـــىعلــى اتصـال مع املــراهقني
يف أسرتك.
 ال تـتـــرك املـــراهق يقـــودسيـارتك خالل العـيد ،حـتى
لو كان يجيـد القيادة؛ فكثير
مــن األطفــــال ال يجـيــــدون
جتنب مخاطر الطريق!
 احتفظ برقم اإلسعاف يفجــيــبـك ،وتـفقّـــــد أطفـــــال
باستمرار.
 حــاالت القـيء واإلسهــالالبـسيطـة ميكن عـالجها يف
املـنزل باإلكثـار من السوائل،
أمـا حاالت اإلسهال الشديد
واحلـــــــروق والـــــسـقـــــــوط
والـكسـور فتتـطلب مـراجعـة
الـــــــــــــــطــــــــــبــــــــــيـــــــــــــب.

سبتمبر  2014م  -السنة الثانية  -العددSEPTEMBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :21 :

69

جامعة جونز هوبكينز رائدة اجلامعات األميركية يف البحث العلمي

ت
ع
ل
ي
م
جـامعـة جـونـز هـوبـكينـز مـؤسسـة
تعلـيم عـال خـاصـة مـختـصـة يف
البحـوث تعتبر من أعـرق اجلامعات
األميــركيـة حـيث تـأسـست عـام
 1876يف بـالـتيمـور بـواليـة مـاري
النـد بالـواليات املـتحدة األميـركية
وهي رائدة املؤسـسات األكادميية يف
أميـركا يف الـبحوث والـتنميـة ،كما
حتتل مراتب متقدمـة منذ سنوات يف
التـصنيـفات الـوطنيـة والعـامليـة من
حيث جودة التعليم خاصة يف اجملال
الـصحي ،وقـد احتلت املـرتبـة 17
ألفضل  500جامعـة عامليـة حسب
تصنيف شنغهاي لعام 2014.
"الـتشـجيع علـى البـحث ..ودعم
البـــاحثـني القــادريـن بتـميـــزهم
وتفــوقهـم علـى تـطـويــر العلـوم
وبـالتـالـي تطـويـر اجملـتمعــات التي
يـعيـشــون فـيهــا" هــذه األهــداف
الرئيسية من إنشاء هذه اجلامعة التي
أعلـنها أول رئيـس لها دانـييل كوت
جيلمان عند افتتاحها يوم  22فبراير
 ،1876وظلـت هي نفـسهـا حتـى
اليـوم .وأراد جـيلمـان أن يــؤسس
جامعـة تختص يف البحـوث وتطور
املعرفة والـعلم لطلبتها ومن ثم تفيد
العـالم وتـسهم يف تـطور اإلنـسانـية
جمعـاء ،وذلك إلميـانه أن الـبحث
والتـدريـس شـيئــان متالزمـان وال
ينجح أحـدهمـا إال بنجـاح اآلخر.
تطـبيق هـذه الفلـسفـة جلـيلمـان يف
شنغهاي (الصني) – تضمنت قائمة
شـنغهـاي ألفـضل  500مـؤسـسـة
تعـليم عـال يف العـالم لعـام 2014
أربع جـامعـات سعـوديـة وواحـدة
مصـرية.وكـشف مؤشـر شنـغهاي
املـتخصـص يف تصـنيف اجلـامعـات
حـول العــالم عـن حضـور عــربي
مـتواضع ألكبر املؤسـسات اجلامعية
يف املـنطقـة .وهـو مـا يجعل عـديـد
الـتسـاؤالت تطـرح حـول حيـاديـة
املقـــاييــس التـي يعـتمــدهــا هــذا
التصنيف.واقتـصر احلضور العربي
ضمن قائمـة أفضل  500جامعة يف
العـالم للعـام  2014علـى خـمس
جامعـات أربع من املمـلكة العـربية
السعوديـة وواحدة من مصـر ،فيما
هيمنت املؤسسات
اإلنغلـــوســـاكــســـونـيـــة علـــى
الـتـــرتـيـب.ويـضـم الـتـصـنـيف
األكادميي جلـامعات العـالم من قبل
معهـد التعليم العـالي التابـع جلامعة
شـنغهـــاي "جيــاو تــونـغ" كبــرى
مؤسـسات الـتعليم العـالي مصـنفة

والعلــوم اإلنــســانـيـــة والعلــوم
االجتمـاعية والـطبيعيـة والهنـدسة
والدراسات الدولية والتربية واملهن
الصحية.
هـذا الفــريق التعـليمـي وزمالؤهم
مـن البـاحـثني يف مخـابـر اجلـامعـة
يـحصلـون منـذ عـام  1979علـى
أعلـى متــويل فيــدرالي لـلبحـوث
والـتنـميـة يف الـواليـات املـتحـدة
األميـركيـة .وهـو مـا جعل جـونـز
هوبكينـز تتفوق يف مجـال البحوث
العـلميـة املتقـدمـة كمـا أنهـا ظلت
لــسنــوات حتـتل صــدارة قـــائمــة
اجلامعـات العاملية األكثر أنفاقا على
البـحث العلمـي فمثـال عام 2012
أنفقـت  2.1ملـيــار دوالر علــى
البحـوث والتـطويـر وذلك حـسب
بـيانات صـادرة عن إدارتها املـالية،
وتــذهب هـذه األمـوال إلــى دعم

جامـعة حـونز هـوبكينـز اجتـذبت
البــاحثـني وجعلـتهم يــرغبـون يف
إحـداث ثورة يف الـتعليم العـالي يف
أميركـا ما أوصلهـم لبلوغ مـستوى
مــرمــوق يف الـبحـــوث العلـميــة
والتدريس.
سميت اجلـامعة بهـذا االسم نسـبة
إلى جونز هوبكينز الذي تبرع مببلغ
ضخـم إلنشائـها وإنشـاء مستـشفى
جــونــز هــوبكـينــز ،واعـتبــرت
مسـاهمته املالـية أكبر مـبلغ يتبرع به
يف ذلك الـوقت يف أميـركا ملـشاريع
خيريـة ،وبعد أكـثر من 135عـاما
أصـبحت هـذه اجلـامعـة من أشهـر
وأعـظم اجلــامعــات يف العــالم يف
مجالي البحث والتـدريس مستعينة
يف ذلك بثلـة مـن أفضل األسـاتـذة
الـذين يشـرفون علـى تكويـن نخبة
الـطـلبــة يف الـفنــون واملــوسـيقــى

املعــــامل واجـتـــذاب الــطلـبـــة
اخلــريجني ،الـذيـن ينـوون إجـراء
دراسات عليـا ،والطلبـة اجلامعيني
ذوي القدرات الـعاليـة ،كما تـوفر
فـرصة كبيـرة للجامعيـني للحصول
علـى تعليمهم مـن خالل التجريب
العلمي.
وتضم جامعة هـوبكينز تسعة فروع
أكادميـية مـوزعة بـوالية بـالتيـمور
بـواشـنطـن وهي مـدرسـة كـريغـر
للـفنون والعلـوم ،ومدرسـة وايتنغ
للـهنــدســة ،ومــدرســة التــربيــة
جمـيعـهم مـوجـودون بـاملــركب
اجلامعي هوموود شمالي بالتيمور،
أما مـدارس الطب والصحـة العامة
والتمـريض فيتقاسمون مركبا واقعا
بشرقـي الوالية مع مستـشفى جونز
هوبكينـز ،أما معهد كـاري بيزنس
فيوجـد بشرقي هـاربر وسط مـدينة

بـالتيـمور ،كـذلك معهـد بيـبودي
الــذي يعــد أول مــدرســة مهـنيــة
للـموسيقـى ،وتوجـد مدرسـة بول
نيـتز للـدراسات الـدوليـة العلـيا يف
واشنطن.
ويقع مخبر الفيزيـاء التطبيقية الذي
يـضطـلع مبهمـة بحـثيـة أسـاسـا ال
جـامعيـة كـبقيـة الفـروع بني واليـة
بالتيـمور وواشنطـن ،ويعمل اخملبر
يف مجـال األمن الـوطني ويـتابع يف
الـوقت نفـسه البحـوث الفضـائيـة
واستـغالل النظـام الشـمسي وغـير
ذلك من البـحوث املـدنيـة املتعلـقة
بـالتنمـية .ولـلجامعـة مركـب آخر
قـرب مـدينـة روكفيل مبـاري النـد
ولها أيضا فروع يف دول أخرى منها
الصني وبـولونيـا وإيطاليـا ،كما أن
لهـا شـبكــة من مـراكـز الـتكــوين

حضور عربي متواضع يف مؤشر شنغهاي ألفضل اجلامعات

وفـقا لـصيغـة محـددة تعتـمد عـلى
عـدة معايير لتقييم أفضل اجلامعات
يف العـالم بـشكل مـستقل ،وكـان
الـهدف األصلي لهذا الـتصنيف هو
حتديـد موقع اجلـامعات الصـينية يف
مجــال التعلـيم العــالي ومحـاولـة
تـقليـص الهـوة بـينهــا وبني أفـضل
اجلامعـات النخبـوية يف العـالم قبل
أن يُعتمـد عاملـيا.وتـشمل مـعايـير
الـتصـنيف الـتي يعـتمـدهـا معهـد
شنغهـاي؛ مـرور احلـائــزين علـى
جــوائــز نـــوبل ســواء مـن خالل
الدراسـة أو التدريس يف املـؤسسة،
ونـسب جنـاح اخلـريجـني ،وحجم
الـدراسات واألبحـاث املنـشورة يف
مجلـتـي "نــاتــشــر" و"ســايـنــس"
الـبريطـانيتني ،ونـسبة اإلشـارة إلى
تـلك الـبحــوث واجلـــامعــات يف
وسـائل اإلعالم واجملالت العلمية،
ونـسبـة اإلشـارة إلـى البـاحـثني يف
السنـوات اخلمس األخـيرة واألداء
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ألكـادميـي.واحتلت جـامعـة امللك

عبدالعزيز السعودية الترتيب األول
عــربيـا بقـدومهـا يف املـركـز 156
متبـوعـة بجـامعـة امللك سعـود يف
املـركـز  ، 157.وجـاءت جـامعـة
القاهرة ثـالثة على املـستوى العربي
يف املـركـز  410عــامليـا ثـم حلت
جـامعـة العلـوم والـتكنـولـوجيـا يف
الريـاض باململكة العربـية السعودية
يف املـركـز  426مـتبـوعـة مبـاشـرة
بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن
يف املركز 427.
وهـيمـنت اجلـامعــات األميــركيـة
والبريطانية مجددا على التصنيف،
فحـافـظت جـامعـة هـارفـارد علـى
املــركــز األول مـتقــدمـــة علــى
ستـانفـورد.وتلت جـامعـات دول
مثل بــريطـانيـا وفـرنـسـا وأملـانيـا
اجلامعـات األميركية والبـريطانية يف
التــرتيـب ،كمـا شهـد الـتصـنيف
حضـور عـدة جـامعــات من الهنـد
وإيطاليا والبـرتغال وجنوب أفريقيا

املـستمـر املمتـدة يف أرجـاء مـنطقـة
بـالتـيمـور -واشـنطـن ومن بـينهـا
مـراكــز وسط بـالتـيمـور ومـدينـة
واشنطن وكـولومبيـا .وباالشتراك
مع املــؤسسـة األخت "مـستـشفـى
جـونـز هـوبكـينـز" تعـتبـر جـامعـة
هوبكينز أكـبر مشغل يف ماري الند
وتساهم بـأكثر من  10مليار دوالر
يف السنة يف اقتصاد البالد.
وباإلضافة إلى شهرتها وجناحها يف
البحوث واحتاللهـا مراتب متقدمة
يف عديد التصنيفات األكادميية التي
أكسبتهـا مكانة دولية مرموقة تعمل
اجلامعة على توسيع نطاق انتشارها
العــاملـي بــالـبحــوث الــدولـيــة
وبـالـدراسـات الــدوليـة وكـذلك
بانفتاحها على نظيراتها يف مختلف
أنحـاء العالـم ولديهـا بهذا الـصدد
عديد اتفاقات التعاون والتبادل مع
عــدد من اجلــامعــات العــربيــة،
ويدرس بـاجلامعـة أكثر من 3000
طــالب أجـنبـي من  121بلــدا من
مخـتلف أنحـاء العــالم ،وتعـالج
املراكـز الطبـية بـاجلامعـة أكثـر من
 3620مـريـضــا من  139دولـة،
واستقـبلت اجلـامعـة عـام 2013
عــدد  5192طــالبــا يف املــرحلــة
األولـى ،وتـضم هـيئـة التـدريـس
 609أستاذا.
وتعـتبــر مـن أوائل اجلــامعــات يف
الـتصـنيف العـاملي جلــودة التعلـيم
وحصلـت على االعتـراف الدولي
منذ نشـأتها وتعتبـر أحد أهم مـنابر
العلم يف العالم وهي من اجلامعات
الـرائدة يف مفهـوم اجلامـعة البحـثية
احلــديثـة يف الـواليــات املتحـدة،
وحتـتل املــرتبــة األولــى بني هــذه
اجلامعات يف العـالم طوال تاريخها
وقــد صنـفتهـا مـؤسـســة العلـوم
الــوطـنيــة ( )NSFاألولـــى بني
املـؤسسات األكـادميية يف أمـيركا يف
مجـال العلـوم الـطبيـة واألبحـاث
الهـندسـية ملـدة  31عامـا متـتالـية،
كما أن ثمـانية وثالثني من احلائزين
علـى جائـزة نوبـل من الدارسني أو
العـاملـني فيهـا ،إضـافـة إلـى أن
بـاحثيهـا وبحـوثهـا من بني األكـثر
تداوال يف العالم.
لكـن كل هــذا الـتقــدم الـبحـثـي
والنتـائج املتـفوقـة لم تبـعدهـا عن
مهمتها األساسية وهي تربية الطلبة
وتنميـة قدراتهم علـى التعلم مدى
احلـيــاة ،إلــى جــانـب تــشجـيع
البحـوث املـستقلـة والفـريـدة من
نوعها ونقل فائـدة النتائج املتوصل
إليها ونشرها عبر العالم.
وكـــذلك جـــامعـــة إسـطـنـبـــول
التـركيـة.ويـثيـر الـتصـنيف جـدال
واسعـا بني األكـادمييني والسيـما يف
أوروبـا حتـى أن االحتـاد األوروبي
قرر إطالق تـصنيف خاص به ،ردا
علـى مـا يعـتبـره كـثيـرون مجـرد
سيطـرة الثقافـة اإلنغلوسـاكسـونية
على مثل هذه التصنيفات.
وقالـت سكرتيـرة الدولـة الفرنـسية
للـتعليم الـعالـي والبحث جـنفييف
فيــوراســو" :إنه تــصنـيف كــأي
تصـنيف آخـر ومعـاييـر الـتصـنيف
تنــاسـب أكثــر الـــدول النــاطقــة
بــاإلنكـليــزيــة مـنهــا اجلــامعــات
األوروبـيـــة األخـــرى" .وأكـــدت
املسـؤولة الفـرنسيـة" ،ال ميكنـنا أن
نبني سياسة التعليم العالي والبحث
العلـمي لــدينـا علـى أسـاس هـذه
املؤشرات".
ويعـتمــد تصـنيـف شنغهـاي علـى
األداء فـيـمــا يـتـعلق بــالـبحــوث
والسيمـا البحث العلمي ،من دون
األخــــذ بعـني االعـتـبـــار جـــودة
التعليم.
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سياحة وسفر
& Travel

Tourism

السياحة يف اإلمارات :التميز والفرادة بروح عربية أصيلة 2-2

Introducing United Arab Emirates

فــستـيفــال سـيتـي  :يعـــد دبي
فـسـتيفــال سيـتي أحـد مـشـاريع
مجمـوعــة الفـطيـم العقـاريـة،
ويغطي مـساحة  5.2ملـيون قدم
مـربع مع امتـداد ألكثـر من ثـالثة
كيلـومتـرات علـى ضفـاف خـور
دبي ،وهـو يضم مـكاتب حـديثة
ومركز تسوق ،ومطاعم ومقاهي
فـاخـرة وتـسـهيالت تـرفـيهيـة،
وفنـادق مـن فئــة خمـس جنـوم،
ومدارس عـاملية ،ونـادي غولف
للـبطـوالت العـامليـة ،ومعـارض
سيارات فخمة.
يتـألف دبـي فسـتيفـال سيـتي من
ثالث منــاطق متـميـزة متــرابطـة
بـشبكـة طـرق داخليـة بطـول 30
كلـم ،ومـتـنـــزه علـــى ضفــاف
اخلــــور .ويــضـم هــــذا اجملــمع
املتكــامل بيـوتًـا فـاخـرة وشققًـا
لـلتـملـيك احلــرّ متــوفــرة لـلبـيع
والتـأجيـر ،وتتـميــز بهنــدستهـا
املعمارية التقليدية واملعاصرة.
كمـا سيـتمكـن عنــد انتهــائه من
استـيعــاب نحــو  50ألف مقـيم
يتــوزعــون علــى  20ألف فـيال
وشقــة سكـنيـة ،وتقـدمي املـوقع
األمثل للـعمل مع قدرة اسـتيعاب
لـ 50ألف موظف مكتبي.
مــردف سيتـي سنتـر  :يقع علـى
شـارع اإلمارات بـني مديـنتي دبي
والـشــارقــة ،وتـبلغ املـســاحــة
اخملـصصــة لإليجــار فيه حــوالي
 196ألـف متــر مــربع ،ويــضم
 430متجراً عاملياً لعالمات جتارية
تابعـة لشركـات البيع بالـتجزئة يف
اجملاالت الرئيسة ،مثل :اخلدمات
واملوضـة واإللكترونيات ووسائل
الترفيه والتسلية؛ ما يتيح خيارات
متنوعة للمتسوقني.
كمـا يوجـد بهذا املـركز الـتجاريّ
مركز الـتعليم الترفـيهي الذي يعد
املركـز األول من نوعه يف الدولة،
إلى جـانب مـدينـة األلعـاب التي
تضـم لعبـة الـطيـران يف الـسمـاء
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الـداخلية ،وملعب بـولينغ يتكون
من  12حارة  ،وسيرك دبي لكرة
القـدم ،ومنطقـة لأللعـاب املائـية
لألطفال األصغر سنًا ،ويوجد يف
املــركــز دار سـيـنـمــا تـضـم 10
شاشات عرض.
ميـركـاتــو  :يتخـصص املـركـز
بـاملـاركــات األكثـر شهـرة علـى
الصعـيد العـاملي ،وميـركاتـو هو
مصـطلح يعني "الـسوق" يف الـلغة
اإليطالية بطريقة عصرية ،ويوجد
بـاملـركـز مـســرح يقع بــالطـابق
األرضـي خُــصــص إلقــــامــــة
الفعـاليـات والعروض املـسرحـية
واملعـارض خالل مـهرجـاني دبي
للتسوق ومفاجآت صيف دبي.
مجـمع الـــذهب واملـــاس  :ضم
كبرى الـعالمات التجاريـة العاملية
املـتخـصـصــة يف جتــارة الـــذهب
واملــاس ،وفــيه تُعــرض أرقــى
تشكيالت اجملـوهرات العصـرية.
يقع هذا اجملـمع على طريق الشيخ
زايـد ،ويعتبـر معلمًـا من املعـالم
الـسياحيـة الرئيسـة يف إمارة دبي؛
حيث يقصـده الكثـير من الـسياح
للتسـوق والشـراء ،ومتكن اجملمع
الـذي بـدأ تـشـغيله عـام ،2001
من حتقـيق انتـشـار كـبيـر بـصفته
أفـضـل مكـــان يف دبـي لــشـــراء
اجملوهرات الذهبية واملاسية.
مركـز صحـارى للتـسوق  :يـعد
واحدًا مـن أبرز مراكـز التسوق يف
الـشارقـة ،وهو متعـدد الطوابق،
ويـضم متاجـر لبيع املواد الغـذائية
إلى جانب عدد من املقاهي وعدد
كبيـر مـن احملالت التجـاريـة ذات
املاركات العاملية املشهورة.
املارينـا مول  :افتـتح عام 2001
يف منطقة املارينا بأبوظبي ،ويضم
العــديــد مـن احملالت الـتجــاريــة
الضخـمة واألسـماء العـامليـة إلى
جــانـب العــديــد مـن املقــاهــى
واملطاعم املرموقة.
سياحة اآلثار

يوجـد يف دولة اإلمـارات العربـية
املتحدة العديـد من املناطق األثرية
التي تعكس طبيعة حياة من أقاموا
علـــى أرض هـــذه الـــدولـــة،
واحلضـارات التي توافـدت عليها
منـذ عصـور قـدميــة خلت ،ومن
أهم هذه املناطق:
أم النـار  :ام النـار جـزيـرة أثـريـة
قــريبــة من إمــارة أبــوظـبي ،مت
اكتشـافها أول مـرة عام ، 1959
وتسـاهم اآلثار الـتي تعود إلـى ما
يقــارب  2500عــام قـبل املـيالد
واملـوجـودة يف اجلـزيـرة يف تعـرف
ثقافة السكان األوائل لإلمارات،
أولئك الـذين عملـوا يف الصـيد،
ومارسـوا التـجارة خـارج حدود
اجلــزيــرة؛ لـيـصلــوا إلــى بالد
الرافدين ووادي السند.
وتـضم اجلزيـرة  50مدفنًـا بعضها
دائري الـشكل .كما تشمل اآلثار
املوجـودة باجلـزيرة أدوات الـزينة
الـشخصيـة واألسلحة الـنحاسـية
واألدوات الفخـاريــة وصنـارات
الصيد وشِباك الغطاسني.
القطارة  :منطقـة زراعية يف مدينة
العـني تضـم بنــاءين مـسـتطـيلني
يحتـويان عـظامًـا وأواني فخـارية
وحجـريــة ومعــدنيــة وسيـوف
نـحاسية ،ومجمـوعات من اخلرز
والعقيق ،ومتاثيل ذهبية ونحاسية
لـثـيـــران ووعـــول وغـــزالن،
باإلضـافة إلـى عظـام وجمـاجم
آدميــة كلهــا تعــود إلــى األلف
الثالث قبل امليالد.
هيلي( : )3تـعد من أشهر املناطق
التــاريخيـة املـوجــودة يف شمـال
مـــدينــة الـعني ،تــضم أبــراجًــا
للـمراقبـة فضالً عن سبعـة مدافن
مستديرة ،يوجد بداخلها األواني
الفـخاريـة وقطع العـظام اآلدمـية
وبـعض اخلـرز و رؤوس الـسهـام
النحاسية ،وتعود اآلثار املوجودة
يف مـنـطقــة الهـيلـي إلــى األلف
الثالث قبل امليالد.

حفيـت  :جبل أثري يقع يف مدينة
العني ،ويتكون مـن صخور يعود
تاريخهـا إلى العـصر اجليـولوجي
الثـالث ،ويـوجد يف أعلـى اجلبل
حـوالي مـئتي مـدفن مـستـديـر،
يوجد بـداخلها األواني الـفخارية
وخـرز ملون أهمها سيف برونزي
منقوش.
بـدع بنت سعـود  :تقع علـى بعد
 15كلـم شمـال مــدينــة العني،
تضم العديد من املعـالم التاريخية
أهمهـا :قـرن بـنت سعـود الـذي
يصـل طوله إلـى نحو  40مـترًا ،
كما يـوجد بهـا العديـد من القبور
الـتي يعـود تـاريخهـا إلـى 3000
سنة قبل امليالد ،ويوجد يف داخل
هذه القبور أواني حجرية وأنصال
خناجر ورؤوس سهام برونزية.
حصن اجلـاهلي :قلـعة تـاريخـية
تقع يف مـدينة العـني ،وتتكون من
ثالثـة أبراج وجـدار ضخـم يضم
العـديــد من الغـرف ،وهـو أحـد
أكبـر احلصون ،ويعـود بدء تاريخ
بنـائه إلى سنـة  1891وانتهي منه
عام 1898
قلعـة املريجـيب  :حصـن قدمي مت
بناؤه عام  1820م من قِبل الشيخ
شخبـوط بن زايـد ،ويتكـون من
طــابقني ،وله بـرجـان منـفصالن
عـن املبنـى الـرئيـسي ،أحـدهمـا
مــربع الــشكـل والثــاني دائــري
وأسطـواني الـشكل ،وفـيه غرف
كـــانـت تــسـتعــمل لألغـــراض
العسكرية واملدنية.
القصـيص :منطقـة أثريـة يف إمارة
دبي ،يـوجــد بهــا العـديــد من
املـــدافن ،ويــوجــد بهــا هـيكل
عظمـيّ يعود إلـى  900سنـة قبل
امليالد ،وأواني فخاريـة وحجرية
ورؤوس سهـام بـرونـزيـة ،هـذه
اآلثــار تعـود إلـى أواخــر األلف
الثاني قبل امليالد.
الدريحـانة :تقع يف رأس اخليمة،
وهي موقع أثرى يعود إلى العهود

While the United Arab
Emirates (UAE) these
days appears to be little
more than a stage for
Dubai to strut its
increasingly crazy stuff,
there’s far more to this
fabulous little federation
than Disneyesque dioramas. The UAE is a contradictory destination, an
Islamic state where the
DJs’ turntables stop
spinning just before the
muezzins’ morning call
to prayer can be heard,
and where a traditional
Bedouin lifestyle and
customs continue alongside a very Western version of rampant consumerism. While many
visitors marvel at the
fantastic (in the true
sense of the word) hotel
and real estate projects,
the real wonder is how
the savvy sheikhs manage to harmonise such
disparate and seemingly
opposing forces.
For Western visitors,
the UAE is a very safe
Middle East destination,
with the comforts of
home and a taste of the
exotic. Here you can
max out those credit
cards at designer clothes
shops, laze on a gorgeous beach and sip a
cocktail as you plan
which fine dining restaurant to book and
which international DJ
to dance to until the
early morning. On a less
hedonistic stay, you can
soak up the atmosphere
of the heritage areas or
the magnificent mountain scenery of Hatta,
haggle over souvenirs in
the souqs of Sharjah,
head out to Abu Dhabi's
desert sands for a camel
ride under a star-filled
sky, or dive the coralfilled waters of the Gulf
(the beaches near Ras
Al-Khaimah are as
unspoilt as you'll anywhere in the region). Or
simply mix up a blend
of everything; after all,
that’s what makes the
UAE unique.
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Introducing United Arab Emirates

اإلسالمـيـــة يف القـــرن العــاشــر
الهجـري ،وعثـر فيـها عـلى أوان
خزفية وبرونزية.
قـصـــر الـــزبّــــاء  :يقع يف رأس
اخلـيمـة ،ويـوجـد سـور محـيط
بـالقصـر ،ويعتقـد أن الـزبّـاء هي
هند بنت الريان امللكة العربية.
موقع الدور  :يقع يف أم القيوين،
وهو موقع أثـرى قدمي به أساسات
قلعـة وأبــراج تعـود إلــى القـرن
األول قـبل امليالد ،وقـد وجـدت
فـيه مسكـوكات نحـاسيـة وفضـية
من العصر الهلنستي.
موقع الـزورة  :يقع يف عجـمان،
وهـو موقـع أثري إسـالمي يعتـقد
بــأنه يعـود إلــى القــرن العـاشـر
الهجري.
مقبرة اجليـوش  :مقبرة أثـرية تقع
قـرب دبـا الفجيـرة  ،وتعـود إلـى
صدر اإلسالم.
مزرعة مليحـة  :أول مزرعة تابعة
لعـشيـرة سـديـر ،عثـر يف داخلهـا
على مقبرة إسالمية بها رأس متثال
وقبور دائرية إلى جانب فخاريات
إسالمية ملونة.
جبل الـدايـة  :يـوجـد يف إمـارة
الشارقـة ،فيه قبور دائـرية ،وجد
حولها فخاريـات تعود إلى فترات
إسالمية.
قبـور باحـس  :عبـارة عن أثـرية

مستـديرة تعود إلـى األلف الثالث
قبل امليالد ،تـشبـه إلى حـد كبـير
املدافن التي اكتـشفت حول مدينة
العني.
البديـة  :تعد من أقـدم قرى إمارة
الفجيـرة ،بهـا أقـدم املسـاجـد يف
اإلمــارات؛ حيـث أقيـم بتــاريخ
 1446ميالديــة ،كمــا عثـر بهـا
علـى مسـتوطـنة سـكنيـة ومقـبرة
جـماعيـة تعودان إلـى أربعة آالف
وخمـسمئـة عـام ،كمـا عثـر بهـا
على فخاريات إسالمية.
قــدفع :تقع يف إمـارة الـفجيـرة،
وتشتهـر بزراعـة القطـن والنخيل
والبـطيخ .ويـوجـد بهــا مقبـرة
جمـاعية مت اسـتخراج ألف قـطعة
أثرية منها ،وهي تعود إلى العصر
احلديدي.
كيفية الدخول إلى دولة اإلمارات
العربية املتحدة
للـدخـول إلـى دولـة اإلمـارات
العـربية املتحدة من منـافذها البرية
والبحـرية واجلـوية حتـتاج العـديد
من اجلنسـيات إلى احلـصول على
تـأشيــرات من سفـارات الـدولـة
املنتـشرة يف العـالم ،وتقسّـم هذه
اجلنسيـات إلى عدة فـئات ،منهم
مـن ليـس بحـاجـة إلـى تــأشيـرة
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الــدخــول ،مـثل مــواطـني دول
مجلس التعاون اخلليجي ،ومنهم
من هم بحـاجة إلى تـأشيرة ،مثل
مقـيمـي دول مجلـس الـتعــاون
اخلـليجي الـذيـن يحصلـون عـادة
على تـأشيرة غيـر قابـلة للتجـديد
مـدتهـا  30يـومًـا لـدى وصـولهم
إلـى منافـذ الدولـة املعتمـدة ،كما
مينح مـواطنـو دول غـرب أوروبـا
وجــزر احمليـط الهـادي تــأشيـرة
دخـول معفـاة من الـرسـوم ،أمّـا
رعـايا الـدول األخرى فـالبد لهم
من احلـصول على تـأشيرة مـسبقة
لدخول الـدولة ،وتختلف قواعد
احلصول على كل تأشيرة.
تـأشيـرة الدخـول ملَهمـة :تُعـطى
لفئـات محـددة وذويهم املـرافقني
لهـم مثل :مـديـري الـشـركـات
وممـثلـيهــا ومــديــري مبـيعــاتهــا
ومـدققي حسـاباتهـا ،واملوفـدين
من الـشــركــات وممـثلـيهــا ،أو
املـؤسـســات التجـاريــة ألعمـال
تتـعلق بنشـاط جتاري يف الـدولة،
واملهندسني القادمني.
وهي صـاحلـة لالسـتعمـال خالل
 14يـومًــا من تـاريخ إصـدارهـا
وغير قابلة للتجديد.
تـأشيرة الزيـارة :متنح للقادمني يف
زيــارات عــائـليــة أو يف زيــارات
عمل ،ويُـشترط تـوفر كفـالة من
مـــواطـن إمـــاراتـي أو مقـيـم يف

الدولـة ،أو من أي من الشـركات
أو الفنادق املـرخّص لها بالعمل يف
الـدولة .تـأشيرة سـياحيـة :تُمنح
للقادمـني من دول أوروبا الشـرقية
والغـربية على حد سواء والقادمني
من تــايالنــد وجنـوب أفـريـقيـا
والـصـني .وتتـطلـب كفـالــة من
الفنادق والشـركات السياحية التي
تستضيف هذه اجملموعات.
تأشيـرة متعددة السفـريات :تُمنح
لـرجال األعمـال األجانـب الذين
لهم عالقـة بـإحـدى الـشـركـات
املتعـددة اجلنـسيـة أو املــؤسسـات
احملليـة املعروفة ،وهي صـاحلة ملدة
ستـة أشهـر من تـاريخ إصـدارهـا
وغير قابلة للتجديد :)1( .املوقع
اإللكـتــرونـي حلكــومــة دولــة
اإلمارات " حكومة.امارات"
اإلقامة يف الدولة
ميكن للقـادمني إلى دولة اإلمارات
اإلقـامــة يف الفنـادق واملـنتجعـات
الــسيــاحيـة تـبعًــا لإلمـارة الـتي
يعتزمون زيارتها.
وتوفر كـافة إمارات الـدولة فنادق
تتناسب مع كافـة الشرائح؛ حيث
يـتراوح تـصنيف هـذه الفنـادق ما
بني فـخمــة مـثل :بــرج العــرب
وقـصـر اإلمـارات ،إلــى فنـادق
اقتصـاديـة مـثل مجمـوعـة فنـادق
سنترو روتانا.

كمـا توفـر الكثيـر من الشـركات
الـعاملـة يف قطـاع الضـيافـة احمللي
خـيارات تلبي متطلبات الكثير من
القادمـني الذين يفـضلون اإلقـامة
عـادة يف شـقق فنــدقيـة مـسـتقلـة
تضمن لهم اخلصوصية.
...............
*املراجع :
( )1املـوقع الـرسـمي للـمجلـس
الوطني للسياحة واآلثار
( )2أرشيف البـيانـات الصحفـية
السابقة عن املهرجان.
( )3املوقع الـرسمي ملهـرجان فن
أبوظبي
( )11هيئـة الطـرق واملـواصالت
بدبي.
( )12بيانات صـحفية سابقة على
املشروع
( )13املـــــوقع اإللـكـتــــرونـي
للـمجلـس الـوطـني للــسيـاحـة
واآلثار
(:)14هـيئــة الـشــارقــة لإلمنــاء
والترويج السياحي
( :)4( .)3( .)2( .)1املـــوقع
اإللكترونـي لهيئة أبوظـبي للثقافة
والتـراث .مـوقع ويـكيـبيـديـا،
املوسوعة احلرة
(:)9املـوقـع اإللكتــروني ملـركـز
صحارى للتسوق

(:)10املــــوقع اإللـكـتــــرونـي
للمؤسسة الوطنية لالستثمار
(:)10(.)9(.)8(.)7(.)6
اجمللـس الـــوطنـي للــسيــاحــة
واآلثـار .مــوقع ويـكيـبيـديـا،
املوسوعة احلرة
( :)13(.)12(.)11اجمللــــس
الوطني للسياحة واآلثار .املواقع
اإللكترونـية حلكومة رأس اخليمة
اإللكـترونـية وحـكومـة الفجـيرة
اإللكترونية.
( :)17( .)16( .)15املــــوقع
اإللكتروني للسياحة واآلثار
(.)17( .)16( .)15( .)14
(.)21( .)20( .)19( .)18
( :)23( .)22اجملـلس الــوطني
للسياحة واآلثار
( )19املوقع اإللكتروني حلكومة
عجمان اإللكترونية
( )21( .)20املـوقع اإللكتروني
للسياحة واآلثار
( )23( .)23( .)22املـــــــوقع
اإللكتروني للسياحة واآلثار
(.)27( .)26( .)25( .)24
( :)28اجمللس الوطنـي للسياحة
واآلثـار .مــوقع ويـكيـبيـديـا،
املوسوعة احلرة

سبتمبر  2014م  -السنة الثانية  -العددSEPTEMBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :21 :

73

سيارات Cars
ثورة األلوان تغزو السيارات األوروبية
لنـدن ـ يدرك صـانعو الـسيارات أن
العـني هي أكثـر أجهـزة اإلحسـاس
تأثيـراً على القرارات ،وطاملا يتعلق
األمر بقـرار االقتناء فال بـد أن يبدو
اللون مميـزاً كفايـة لكي تـظهر قـيمة
املنتج ،ومتيز اللـون قد يكون أحياناً
يف تـوزيعه وملعـانه وليـس يف درجته
غالباً.
حرب األلوان بني املنتجات هو أكثر
مـا يجـذب الـزبـائـن حسـب بعض
االستـطالعات ،ورمبـا يلفت انـتباه
احلريف لـون السيـارة أو املنتج قبل
معرفـة العالمة التجـارية .ففي رجن
روفـر وشـركـات أخـرى ،يـوظف
أخـصائيـون نفسيـون لتقيـيم جودة
األلــوان علــى نفــوس الــزبـــائن
وبالتالـي يقررون مدى جودة اللون
وملعانه ودرجته ،لذلك ال تكاد جتد
تطـابقـاً بـني نفس املـسمـى اللـوني
لعـالمتـني مخـتلفـتني ،فـــأحمــر
فيراري ليـس كأحمر المبورغيني.
ولطـاملا كـانت األلوان يف املـنتجات
األوروبيـة محـافظـة وهادئـة كثـيراً
لـكـي جتــــذب الـــشخــصـيــــات
االرسـتقــراطيــة أكثــر ،فكــانت
الـسيارات األملـانية هـي أفضل ناقل
لـرجال األعـمال بـسبب رفـاهيـتها
وشخصـيتهـا اجلـادة ورمبـا بـسـبب
غالئها.
اليـوم ،تخلت املنتجـات األوروبية
عن كـثيــر مـن قيـمهـــا املتـعلقــة
باأللـوان ،وأصبحنا نـرى "فقاقيع؟
األلــوان يف شتــى العالمـات الـتي
ترمز للـرفاهية املـطلقة ،وأصبحت
تلك األلــوان تعبـر عن الـرفـاهيـة

عكـس املاضي حـينما كـانت جزءا
من مـداراة احلـالـة االقـتصـاديـة،
وأصـبحت املـنتجــات األميــركيـة
أجمل للغـايـة بـألـوانهـا احملـافظـة
الرئيسية.
بـالطبع لن جتد هـذه األلوان صدى
جيـدا لـدى مـسـتهلـكي عالمـات
النخبـة إذا استمرت لـدى عالمات
أخــرى أقل جــودة ،وبـــالتـــالي
ستـستـمر دائـرة األلوان بـالدوران
علــى نفـس الـنمـط الكـالسيـكي
(أسـود ،فضي ،بتـرولي ،أبيض،

أحمـر ،ذهبي ،أصفـر) وهي أكـثر
األلوان انتشاراً.
ويف احلقـيقة ،تـطلق الشـركات مع
كل حتديـث لسيـاراتها حـزم ألوان
مخـصـصـة ،كــاللـون "األخـضـر
التفاحي الفاحت" لـ "بي ام دبليو" الفئة
السابعـة مع حتديث  ،2013ولكن
ال تـزال أودي تتفوق بـشكل مذهل
يف اختيار األلـوان لسيـاراتها ،فهي
جتعل اللـون فـاقعــاً كثيـراً لـدرجـة
جتعلك متيز منتجاتها أكثر من معظم
العالمـات املنتـشرة حـاليـاً ،ويعود

ديترويت  -تعهد مصنع السيارات
األميـركي "جنـرال موتـورز" (جي
ام) تـزويـد بعـض سيـاراته بـنظـام
مـتطــور ملسـاعــدة السـائق الـذي
سيتمكن بفضله من االستغناء عن
املقود يف بعض احلاالت.
ومن املـرتقب اعتـماد هـذا النـظام
املعروف بـ"سـوبر كـروز" يف بعض

منـاذج العــام  2017من سيـارات
"كـــاديالك" ،وفق مـــا كــشفـت
املـديرة العـامة للـمجموعـة ماري
بارا يف كلـمة ألقـتها خالل افـتتاح
املؤمتر العاملي ألنظمة النقل الذكية
املنظم يف ديترويت.
ويـسمح هـذا النـظام الـذي ميكن
اعـتمــاده يف زحمـات الــسيـر أو

خالل الـرحالت الطويلـة للسيارة
بالـتقدم تلـقائيـاً وتشغيـل املكابح
والتحكم بالـسرعة على الطرقات
السريعة يف بعض الظروف.
وستـزود بعض الـسيـارات أيضـا
بتكنولـوجيا لتتواصل يف ما بينها،
تـسمح لهـا بـإرسـال املعلـومـات

Driving the 2015 Lexus RC-F,
Japan's take on an autobahn
stormer

By Chuck Tannert Motoramic

الفضل إلى فولـكس فاغن التي لم
تـدع تقريبـا أي لون لم جتـربه على
أسطـورتهــا "بيـتل" منــذ إطالقهـا
األول وحتى اآلن.
وثــورة األلــوان جــديـــدة علــى
املـنتجات األوروبية هـي التي تتميز
بحضـورها املهيـب عند الـسيارات
األملـانيـة ،عكس األمـريكيـة التي
تكـون صـاخبـة ومبهـرجـة أغلب
األحيــان ســواءً يف األلــوان أو يف
األداء.

“جنرال موتورز“ ستزود سياراتها بنظام لالستغناء عن املقود
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األمنـية األسـاسيـة وتلقيهـا ،مثل
حتديـد املوقع والسـرعة واالجتاه.
والهـدف من ذلك تخفيـض خطر
االصــطــــدام والـتـخفــيف مـن
الزحمات.
ويقـوم نظام التـواصل هذا بـإنذار
الـسـائق بـخطـر محـدق به وهـو
يكمل األجهزة األمنية األخرى.
وقالـت ماري بـارا "ال نفعل ذلك
جملـرد استخـدام تقنـيات جـديدة.
فنحن نقوم بذلك ألن املستهلكني
مـن أنحاء العـالم أجمع يطـالبون
باعـتمادهـا .ونحن جنعل الـقيادة
أكثر أمنا".
وكـانت "جنرال مـوتورز" سحبت
ماليني الـسيــارات من األسـواق
هذه السنة .وأكدت املديرة العامة
أن ذلك لـم يـــؤثـــر علـــى ثقـــة
املـسـتهلـكني بـتقـنيــات "جي ام"
واألنظمـة األمنـية املـستخـدمة يف
سياراتها.
وكانت مـبيعات "جنـرال موتورز"
انخفـضت بنسبـة  1.2يف املائة يف
آب (أغـسـطـس) يف الــواليــات
املتحدة ،وذلك للمرة األولى منذ
عمليـات السـحب املتعـددة التي
قــامت بهـا الـشـركــة ،علمـاً أن
السوق شهدت يف هـذه الفترة منوا
بـنـــسـبــــة  5.5يف املــــائــــة.

Until recently, Lexus was only known for building well-heeled,
well-engineered luxury cars. The carbon-bodied LF-A supercar
changed that — although the $500,000 supercar came off more
like a lightning strike than a statement of intent. But now, the
company has sprinkled has invoked the LFA's spirit in a few performance-minded speed demons.
The latest example of this new breed of Lexus, the RC-F is a
high-performance version of the 2015 Lexus RC coupe that is
about to hit the streets here in the United States. A two-door
beast, the RC-F has all of the go-fast ingredients: a rigid chassis,
sport-tuned suspension, and easy-to-anger V-8 engine that sends
its feelings through the rear wheels. The question is: Will the RC
line, particularly the RC-F, represent a breakthrough for Lexus,
allowing it to compete in a space that is completely dominated
by the Germans, or will it fall flat like its familial predecessor,
?the IS-F
Lexus says the RC line was designed to compete with the
Audi A5, BMW 4 Series, and Mercedes C-Class coupes. And
like them, the RC will be offered in several different flavors,
ranging from the more sedate 306-hp RC-350 (which starts at
$43,715) up to the 467-hp RC-F, in the flavor of the factorytuned Audi RS5, BMW M4 and Mercedes C63 AMG.
Recently, I was able to spend some time behind the wheel of
the new RC-350 F Sport as I drove through New York’s beautiful Catskill Mountains on my way to the famed Monticello
Motor Club, where I’d would spend the rest of the day wrangling the RC-F around the club’s private 3.5-mile track.
All of the RCs have the same basic architecture, with a few
minor tweaks. It is actually a blend of three different Lexus platforms — the front is borrowed from the GS, the middle bit is
from the IS C convertible, and the rear portion of the chassis is
from the IS. The result is a vehicle that is lower, wider and
longer than the IS sedan.
Cosmetically, the RC line, especially the RC-F, is overwrought, too wild for the average car buyer, a mash-up of bits
– and pieces from other Lexus cars. I think the car looks badass
lean and mean with lots of complex angles. Its aggressive
demeanor and athletic stance match the car’s intent perfectly.
Even the Predator grille that doesn't quite work in other Lexuses
works here, although I am still waiting for the grille to open up
and reveal a gape full of jagged teeth.
Inside, the interiors are taken from the current Lexus IS sedan
— beautifully constructed and user-friendly. The seats are comfortable yet nicely bolstered for spirited driving and the electronics suite is comprehensive and easy to navigate. In fact, I
couldn’t find any meaningful difference, except the backseat:
There is none in the RC, or none of any consequence. If you
have more than two people in your family, and you have to haul
them on a regular basis, this is not the car for you.
To back up its athletic looks, the RC is equipped with the 3.5liter V-6 from the IS 350, good for 306 hpr and 277 lb-ft of
torque. The entry-level price includes an eight-speed automatic
transmission in rear-wheel-drive models and a six-speed automatic with all-wheel drive. The F Sport Package ($5,085 rearwheel drive/$4,680 all-wheel drive) adds adaptive suspension,
rear-wheel steering (rear-wheel drive only), 19-inch wheels,
LED headlights, Lexus LF-A-inspired gauges, heated/ventilated
seats.
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الرفاهية وأنظمة أمان السيارات للجماهير أم لألغنياء فقط

برلني ـ تتنافـس شركات السيارات
علـــى غـــزو ســـوق املـبـيعـــات
بـالتجهيزات اإللكترونية التي تزيد
مـن رفاهيـة السيـارات .وتتفـاخر
الشـركات بـأنظمتهـا اإللكتـرونية
املـعقـــدة مـــا جـعل شـــركـــات
التكنولوجيـا تدخل هذه املنافسة،
وخاصـة أبل وغوغل ،لـكن هذه
الشركـات تواجه حتديـات مختلفة
باضطـرارها إلـى تقدمي تقـنيات ال
تـتـطلـب مـن الــســـائقـني إبعــاد
أنظـارهم عن الطـريق ،أو أيديهم
عن عجلة القيادة.
يـوما ما ،كانـت بعض التجهيزات
األساسية يف السيـارة رفاهية ،وما
يعـد اليوم رفـاهية سيـكون يف الغد
ضمـن التـجهيــزات القيــاسيـة يف
السيارة .وال شـك أن التجهيزات
اإلضافية تعدّ أحد املعايير املهمة يف
السيارة ،وخاصة أنها متنح سائقها
وركّابهـا مزيداً من املتعة والراحة،
إال أن هذه الرفاهية لها ثمنها.
فال ميـكن للمـرء أن يتخيل سـيارة
من دون راديــو ،كمــا أن نـظــام
الـقفل املــركــزي أصـبح ضـمـن
التجهـيزات القيـاسية يف الـسيارة،
حتى أن الـسيارة اخلـالية مـن نظام
املالحة ال تـلقى رواجـاً كبيـراً بني
العمالء حالياً.
وبالنظر إلـى التجهيزات األساسية
يف الـسيــارة قبل  20عـامـاً ،فـإن
العمـيل يحـصل علـى مـزيــد من
الـراحة والرفـاهية بـالسيارة .ومع
ذلك ،فــإن هــذه الـتجهـيــزات

اإلضافـية تـعد حالً ذكـياً لـترويج
السيارة وزيادة أسعارها.
وأوضح املتحـدث بـاسم شـركـة
أودي األملـــــانــيـــــة جـــــوزيف
شلـوسمـاخـر أن أنـظمـة األمـان
كـبـــرنــــامج تعـــزيـــز االتـــزان
اإللـكتــرونـي ،ومكـيف الهــواء
األوتــومــاتـيكـي أو الـنــوافــذ
الكهـربـائيـة" ،كـانت يف املـاضي
أبعد ما يكـون عن الفئة املـتوسطة
من السيارات".
وأشـار خبير صناعة السيارات من
جامعـة دودينهوفـر إيسن األملـانية
فرديـناند دودينهوفـر أن الشركات
املنتجـة للـسيـارات حترص دائـماً
علـى حتفيـز العمالء لـشراء املـزيد
مـن اإلضــافــات ،وذلـك لقلــة
الكـسـب من وراء الـتجـهيــزات
األســاسيــة ،حني يـبلغ هـامـش
أربـاح التجهيزات اإلضافية ما بني
 20و 30بـــاملئــة ،كــاألنــظمــة
املـسـاعـدة علـى صف الـسيـارة
واحملــافظـة علـى حـافـة الـسيـر
ومسافة األمان.
وأضــاف دودينهـوفــر أنه مبجـرد
إشــارة العمـيل علـى اخـتيـارات
قائـمة التجهيزات اإلضـافية ،فإن
ذلك يعـني دفع أمـوال إضـافيـة،
خـاصـة إذا كــانت الـسيــارة من
الفئات الفـارهة ،مع التنبّه إلى أن
قسم التـسويق يف الشـركة املـنتجة
"على أمت االستعداد لتغرمي العميل
مزيداً من األموال".
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وأكـد املسـؤول يف شركـة تويـوتا
توماس هـايدبرينـك أن الشركات
املنتجة تلجـأ إلى حيلة أخرى عند
إنـتــاج املـــوديالت الـصغـيــرة.
فـــاملـــوديالت األســـاسـيـــة مـن
الـسيـارات الـصغيـرة تـأتي عـادة
"عــاريــة" متــامــاً ،أي مـن دون
جتهيزات إضافـية ،وهو ما يساعد
علـى خـفض الـسعـر األســاسي
للــسيـارة .وهـذا هـو االعـتبـار
األول عنـد شراء هذه الـنوعية من
السـيارات ،لـذا نالحظ أن كثـيراً
من السيارات الصغـيرة تأتي حتى
من دون راديو.

وهـنـــاك بعـض احلـــاالت الـتـي
تـستلـزم فيهـا بعض الـتجهيـزات
اإلضافيـة احلصول علـى أخرى،
فمـثالً ،يتـطلـب التـزوّد مبـكيف
هواء أوتـوماتـيكي ثالثي املـناطق
الـذي يبلغ سعـره  580يورو ،يف
سيـارة "أودي  ،"A4شراء مـسند
الـــذراع األوسـط بـ  190يـــورو
أيضاً.
ويـعلل املتحـدث بـاسـم الشـركـة
األملانية شلوسماخر ذلك بأسباب
فنية ترجع إلى أن أجهزة التكييف
الكبيرة تتطلب نفقاً أوسط آخر.

وأشــار هــايــدبــريـنك إلــى أن
الـشـركـات املـنتجـة لــسيـارات
صغيـرة ،مثل "إيغو" وسيارة "رينو
تـوينغو" ومـوديل "فولكـس فاغن
آب ” ،Upأو سيــارة "داتــشيــا
سـانديـرو" ،تضع يف اعتبـارها أن
عمالء هذه الـنوعية من السيارات
قـد يطلبون جتهيز سياراتهم براديو
الحقاً.

ومن ضمـن التجهيزات اإلضـافية
الـتي تلقـى طلبـاً وإقبـاالً كبيـرين
طالء املـيـتـــالــيك ،واجلـنـــوط
املـصنـوعــة من معـدن خـفيف،
عالوة على بعض االجتاهات التي
ظهـرت يف الـسنــوات األخيـرة،
مـثل الــزجــاج املعـتم لـلنــوافــذ
اخللفيـة ،وكذلك أجهـزة تكييف
الهواء.

ومـن احليل األخــرى التـي تلجـأ
إليهـا بعض الـشركـات املنتـجة،
عــرض التـجهيـزات اإلضــافيـة
ضـمـن بـــاقـــات كـــاملـــة مـن
التجهيـزات وعلى الـرغم من أن
هـذه الباقـات تقدم تخـفيضات يف
أسعــار التـجهيـزات ،إال أنهـا يف
النهايـة ،بحسب خبيـر السيارات
دودينهوفـر" ،تلزم العمـيل بشراء
جتهيـزات قـد ال يكـون يف حـاجـة
إليها أصالً".

وتقـدم بعـض الشـركات الـعاملـية
جتهـيزات مـجانـية ،إذ ميـكن مثالً
لعمالء شركـة أودي طلب والعة
لـلسجائر ومـنفضة لها .وبـالنسبة
إلــى الـعمـالء غيــر املــدخـنني،
ميكـنهـم طلـب صنـدوق صـغيـر
لالحتفـاظ بـالعمالت املعـدنيـة،
بـاإلضـافـة إلـى احللــول التقـنيـة
لــشحـن الهـــواتف اجلــوالــة يف
السيارة.

سيارات Cars

فورد تنتج اجليل السادس
من موستانغ الرياضية

ميشيغان ـ ازدادت شهرة موستانغ منذ أبريل عام  1964عندما ظهرت يف
سويسرا يف فيلم جيمس بوند "األصبع الذهبي" ،وبعد ذلك بأربع سنوات
كان املمثل األميركي ستيف ماكوين يقودها يف فيلم "بوليت" يف مشهد
مطاردة طويل لم تشهده السينما حتى ذلك الوقت ،كما اشتهرت أيضًا يف
أربعة أفالم أخرى ما جذب إليها أعدادًا كبيرة من الشباب.
بدأت شركة فورد موتور األميركية مع نهاية أغسطس ،إنتاج اجليل
السادس من سيارة موستانغ الرياضية الفاخرة يف مصنعها بوالية ميتشغان،
بهدف تصديرها إلى أكثر من  120دولة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن اإلنتاج اجلديد من سيارات موستانغ سيتضمن
ألول مرة موديالت ذات عجلة قيادة على اليمني لتصديرها ألكثر من 25
دولة طلبت هذه املوديالت ،منها بريطانيا واستراليا وجنوب أفريقيا.
ويؤكد بيل فورد ،الرئيس التنفيذي لشركة فورد ،أن موستانغ  2015هي
أهم منتج للشركة بعد إعادة تصميمها ،لتلبي معايير السالمة العاملية مع
االحتفاظ بشكلها الكالسيكي مثل املقدمة الطويلة واألضواء اخللفية ذات
القضبان الثالثية .وتسعى فورد إلى زيادة إنتاج موستانغ من مصنع
ميتشغان الذي أنتج أيضًا سيارة سيدان فيوغن ،إلى أكثر من  300ألف
وحدة مع نهاية العام املقبل ،باملقارنة مع  220ألف سيارة حاليًا.
وتعتمد شركة "فورد" يف اجليل السادس من سيارة موستانغ الرياضية على
التطوير يف شكل الواجهة األمامية من خالل تعديل الشبك األمامي الذي
أصبح ذا شكل أكثر انسيابية وغموضا ،كما قامت بتعديل شكل املصابيح
األمامية حيث أصبحت أرفع من ذي قبل ،وقد عملت "فورد" على جعل
السقف أكثر انحناء وانسيابية وأكثر ميالنا للخلف ،وعملت أيضا على
تضخيم شكل املصد اخللفي مما يزيد من مظهرها الرياضي ،والهيكل
اخلارجي بأكمله به العديد من ألياف الكاربون.
أما من الداخل فقد عدلت "فورد" يف قمرة القيادة حيث استوحت
التعديالت اجلديدة من قمرة الطائرات ولذلك أصبحت أكثر فخامة،
إضافة إلى العمل على توسيع املساحة الداخلية منها ،أما التكنولوجيا
الداخلية فهي مثل باقي السيارات من توافر شاشة عرض وخاصة
البلوتوث.
وحصلت السيارة على محرّك  2.3لتر  ،EcoBoostالذي يسّجل يف
تاريخ موستانغ كأول محرّك تيربو.
ويطلق قوّة مذهلة تصل إلى  305أحصنة أي بقوّة محرّك  V6يف اجليل
السابق .هذا احملرّك سيرفع من مبيعات فورد موستانغ بشكل كبير،
خصوصاً يف أوروبا ألن احملرّكات الصغيرة أصبحت مرغوبة عاملياً بسبب
ارتفاع أسعار البنزين وشروط االستهالك واالنبعاثات .وبالنظر إلى
ذلك ،ستجد أن قرار فورد لم يكن مخطئاً ،وكان يجب على موستانغ أن
تصمّم لتحصل على محرّك أربعة اسطوانات.
وكشفت فورد أيضاً عن محرّك موستانغ GTاجلديدة ،إذ ستحصل
موستانغ GTعلى محرّك بسعة  5.0لتر  V8يطلق  420حصانا .وهو
نفسه احملرّك املوجود يف اجليل احلالي ،ولكن خالل عام ونصف سيتم
حتسينه لينتج  500حصان.ومت احضار ناقل احلركة من اجليل السابق ،فهو
نفسه املكوّن من  6سرعات سواء يدوياً أو أوتوماتيكياً.
واتضّح أن اإلشاعات املنتشرة صحيحة ،حيث تعمل فورد على ناقل
حركة مكوّن من  10سرعات لن يتوفّر إال بعد عامني.
وتتميّز موستانغ اجلديدة بحصولها على نظام تعليق خلفي منفصل وأصغر
حجماً .وهذا سيجعل السيارة بتماسك أفضل وأقوى من اجليل السابق،
خصوصاً عند قيادتها بسرعة عالية ،وتوجد صورة باألسفل تشرح الفرق
بني نظام التعليق املنفصل والثابت بكل بساطة نظام التعليق األمامي أصبح
أصغر أيضاً لكي ال يشغل مساحة كبيرة األمام ،ومت حتسينه ليوفّر حتكّما
أفضل بعجلة القيادة لتحسني جودة الرحلة وصالبة السيارة.
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زيادة الرسوم تزيد الطني بلة على وضع اجلامعة اللبنانية
بيـروت  -دعـا
طــــــــــــــالب
ـ
اجلـــــامعــــات
ـ
اللـبنــانيـة إلـى
تنـظيم حركات
إحـتجــاجـيــــة
ـ
للـضغـط علـى
إدارة اجلــامعـة
مــــــــن أجــل
الـتـــراجع عـن
زيــادة رســوم
الـتــسجـيل يف
اجلــــامعــــة يف
مـــــــرحلــتـــي
اإلجــــــــــــازة
ـ
والــدراســــات
ـ
الـعـلـــيـــــــــــا
واملــاجـسـتيــــر
والدكتوراه بنسبة مئة يف املئة.
ويعـد التعلـيم يف لبـنان واحـد من
أكثر ثـالثة أمور تسـتهلك مدخول
اللـبنــاني ،إلـى جــانب الـصحـة
والغـذاء وقـد ذكـرت "الـدراسـة
الوطنـية لألحوال املعيـشية لألسر"
أن متـوسـط دخل الفـرد يف لـبنـان
يبلغ  650دوالر.
ونظمت املنظـمات الطالبية التابعة
لبعض األحـزاب اللبنانية إعتصاماً
يف مجمـع احلدث اجلـامعي التـابع
للجـامعـة ،إسـتنكـرت فيه زيـادة
الـرسوم ،واعـتبرته قـراراً مجحفاً
بـحق الـــطالب ،ودعـت الـــــى
"التـراجع عـنه ألنه يـؤثـر بـشكل
سلبي على مستقبل الطالب".
ودانت احـزاب سياسيـة "السيـاسة
الالمسـؤولـة التي تـشكـل عمليـة
طــرد ممـنهجــة آلالف الـطالب،
وتسـاهم يف تعـميم اجلهـل وزيادة
البطالـة التي تعزز فـرص التطرف
واالرهاب".
واكـدت االحزاب رفضهـا الكامل
لهذه الرسوم معتبرة أنها "زادت يف
الـطني بلـة علـى وضع اجلـامعـة
اللبنانية ،والتي تعاني ما تعانيه من
مشـاكل ادارية ،لـوجستـية ،ومن
فسـاد ومحـاصصـة ،وتأتـي هذه
الـزيـادة إلضعـاف مـوقع اجلـامعـة
ودورها الوطني".
وعـارض مكتـب قطـاع الـشبـاب

”داعك” ينظف أيادي الدولة اإلسالمية
امللطخة بالدماء

املـركـزي يف تيـار املسـتقبل خالل
اجتمـاع يف مكـتبه يف القنـطاري،
الـزيـادات األخيـرة علـى رسـوم
التـسجيل يف اجلـامعـة اللبـنانـية،
وأكد أنـه إلى "جـانب الطالب يف
مواجهـة القرارات اجلائـرة املتمثلة
بهذه الزيادات".
واشــتعلـت مـــواقع الـتـــواصل
اإلجتـماعـي "تويـتر" و"فـيسـبوك"
بالتعليقات املنددة بالقرار.
وكتـبت مغـردة "هــذا ظلـم بحق
الفقــراء...ال يجــوز" ،داعيــة
إدارة اجلـامعـة إلـى التــراجع عن
القـرار يف ظل الصعـوبة يف تـأمني
املبالغ الكبيـرة التي تتطلـبها احلياة
اجلامعية".
وسـألت فتـاة على حـسابهـا على
"تـــــويــتـــــر" يف هـــــاشــتـــــاغ
"#زيــادة_علــى_شــو؟" ،يف
إشارة منها الى زيادة الرسوم.
وأصدرت احلكومـة اللبنانـية بناءاً
على تـوصية من اجلـامعة اللبـنانية
مـرسـومـاً يقـضي بـزيـادة رسـوم
التسـجيل يف اجلامعة ليصبح 600
ألف ليـرة لـبنــانيـة يف الـكليـات
النظريـة ،و 500ألف ليرة لبـنانية
يف الكليات النـظرية ،تضاف اليها
 200الف ليـرة لبنـانيـة يسـددها
الطـالب غيـر املضـمون لـيحصل
على الضمان الصحي.

يف حني اعـتبــر رئيـس اجلــامعـة
اللبـنانيـة عدنـان السيـد حسني إن
الــرســـوم لم تـــرتفع قـط خالل
الـسنــوات العشـر األخيـرة ،وإنه
من غيـر املنـطقي أن يكـون رسم
التسجيل يف التعليم الثانوي أعلى
من رسـم التـسـجيل يف اجلـامعـة
اللبنانية.
وافاد ان الـزيادة كفيلـة باملسـاهمة
يف أكـثـــر مـن  10ماليـني دوالر
ملصلحة خزينة الدولة.
واضــاف انهــا زيــادة طفـيفــة ال
تستـحق أن يجري احلـديث عـنها
عبر وسائل االعالم.
ويعجــز اللـبنــاني يف كـثيــر من
االحيان عن حتمل تكلفة الدراسة
يف ظل تفاقم االوضاع االقتصادية
واالجتماعية.
وتسـاوي كلـفة الـتلميـذ بحـسب
اإلحصـاءات منـذ والدته وحتـى
حصوله عـلى شهادة جـامعية 96
ألف دوالر أمـيـــركـي ،بـيـنـمـــا
تـساوي كلفـة التلميـذ منذ والدته
وحتى حصـوله على شهادة مهنية
حـوالي  76الف دوالر أميـركي،
هـذا إذا لم يحتسب إمكان رسوبه
لسنة أو أكثر.

القاهرة  -تداول ناشطون
على مواقع التواصل
االجتماعي مقطع فيديو
يسخر من تنظيم الدولة
االسالمية املعروفة بقطعها
للرؤوس .ويسعى التنظيم
املتطرف إلى بث الرعب يف
العالم بأسلوب الذبح الذي
ينتهجه من دون متييز بني
صحفيني أو جنود أو
معارضني .وقالت أسماء
أسفار األستاذة اجلامعية يف
كلية العلوم الدينية يف جامعة
إنديانا األميركية إن "تنظيم
الدولة اإلسالمية يدّعي أنه
ميثل وحده اإلسالم احلقيقي،
ويلجأ إلى القتل والفوضى
كأسلوب ضغط نفسي من أجل إثارة اخلوف لدى اآلخرين" .وحقق مقطع فيديو ساخر قدمه اإلعالمي
املصري أكرم حسني الشهير بسيد أبوحفيظة خالل أحد برامج قناة "إم بي سي مصر" ،على هيئة إعالن ساخر
عن مسحوق غسيل يسمى "داعك" ،نسبة إلى تنظيم الدولة االسالمية واملعروفة اعالميا باسم داعش نسبة
مشاهدة قياسية على مواقع التواصل االجتماعي.
واملقطع يسخر بطريقة كوميدية راقية من الذين يقتلون باسم الدين ويقطعون الرؤوس ،حيث تظهر يف الفيديو
سيدة تبدي غضبها لعدم قدرتها على إزالة بقع الدماء من ثياب زوجها العضو يف التنظيم عقب تنفيذه أي عملية
قتل أو تفجير .ورد عليها أبوحفيظة امللقب يف الفيديو "ابا البرقاء ذو احلبيبات الزرقاء" ":اختاه ملاذا القلق ومعك
داعك برائحة عبير اللغم ،انظري هذه قطعة قماش ونضع عليها قليل من احلبر مع قليل من الدم والقليل من
مسحوق داعك ،لتعود ناصعة البياض" .وتابع ابوحفيظة":واملفاجئة توفره حاليًا باألسواق ،عبوة اقتصادية
بعشرة دنانير حملبي العمليات التفجيرية ..داعك برائحة عبير اللغم ..نظافة ريحة تفجير".
ويقوم مقدم اإلعالن بتجريب املسحوق أمامها حيث ينجح يف إزالة آثار بقع الدماء ثم يعرض وبطريقة ساخرة
عبوة اقتصادية من املسحوق بقيمة  10دنانير .وتستمر املواضيع التي تتعلق بأخبار تنظيم "الدولة االسالمية" يف
شغل وسائل التواصل االجتماعي ،وإن كان بعضها قد بدأ يأخذ طابع الفكاهة.
ويعج تويتر وفيسبوك بالنكات تعليقا على التنظيم املتطرف الذي يحتل اجزاء واسعة من العراق وسوريا،
واعلنت املراجع االسالمية الكبرى يف العالم العربي براءته من االسالم.
ومنها "عاجل :الدولة االسالمية تقرر اعدام جميع االطباء ،ألن االعمار بيد اهلل وال يجوز العالج".
وبرز مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر خطيب يف أحد اجلوامع يتحدث عن احلوريات الذي يحصل عليهم
من يُقتل على يد األميركيني .ويف برنامج النقد التلفزيوني "بس مات وطن" على تلفزيون "ال بي سي" ،تتكرر
اسكتشات ابطالها رجال تكاد تصل حلاهم الى بطونهم يتحدثون عن "سبي النساء" و"جتنب الرذيلة".
ويف احدى اللقطات ،حتاول امرأة ان تلتقط صورة "سلفي" لها مع "اخلليفة ابو بكر" ،بينما يسعى رجل الى شراء
حمالة صدر لبقرته لتنفيذ فتوى صدرت عن اخلليفة بوجوب تغطية اثداء البقر.
ويقول معد ومخرج البرنامج شربل خليل "السخرية من ظاهرة الدولة االسالمية تركز على التناقض املوجود
بني خطابها الديني وما تقوم به على االرض ..ال اهلل وال اي كتاب سماوي يسمح بالذبح وسبي النساء وقتل
االطفال" .ويضيف "االسكتشات الساخرة تخفف عن الناس وطأة الذعر ..الضحك على شيء يخفف من
بطشه ومن سلطانه ،اي يحجّمه".وقال شربل خليل "سالحنا يجب ان يكون االعتدال يف وجه التطرف
وااللتفاف حول الدولة واجليش".
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يف املقــابل لـم تتـمكـن احلكـومـة
العـراقية من تـأمني سوى  20بـاملئة
من االحتياجات احمللية من القمح،
كما توقف املزارعون عن العمل يف
املنـاطق التي يسيطـر عليها "داعش"
بسبب عـدم قدرتهم على احلصول
عـلى الـبذور واألسـمدة الـالزمة،
وحتــول األراضي الــزراعيـة إلـى
ساحات للمواجهات العسكرية بني
"داعــش" واجليـش العــراقي ،ممـا
يُـهدد بفقـدان العراق لقـدرته على
سـد احلد األدنـى من االحتيـاجات
األساسية للمواطنني.
* الصـراعات األهلـية :إذ يـرتبط

الـتصاعـد يف أسعار اخلبـز وتراجع
العـرض يف بعض الـدول العـربيـة
باحـتدام الصـراعات األهليـة التي
بــاتـت تعــوق الــزراعـــة وإنتــاج
القـــمح؛ حــيــث أدى تـفجـــــر
املـواجهات العسكـرية بني "داعش"
وقوات البشمركة الكردية واجليش
العـراقي حـول سـد املـوصل إلـى
تــراجع إمــدادات امليــاه الالزمــة
للـزراعة ،وهو ما تسبب يف تراجع
إنـتاج القـمح ،بينـما أدى الـصراع
بني املـيليشيـات املسلحـة يف محيط
مطـار طرابلس يف ليبيـا الذي باتت
تسيـطر عليه ميليشيـات "فجر ليبيا"
إلى إعـاقة تـدفق واردات القمح،
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مـع تآكل سيـطرة احلكـومة الليـبية
على أغلب أقاليم الدولة.

* الـسيـاســات التقــشفيـة :أدى
اتّجـاه دول عــربيـة عـديـدة إلـى
تـقليص اإلنفـاق احلكومـي بهدف
مــــواجهــــة تــــردي األوضــــاع
االقـتصادية ونضـوب االحتياطات
النقـدية ،إلى ارتفـاع أسعار السلع
األسـاسيـة وعلـى رأسهـا اخلبـز،
حيث تـسبـب رفع اليـمن للـدعم
عن املنتـجات البـتروليـة يف صعود
أسعـار اخلبز بنسب تتراوح بني 20
بـاملئة و 30بـاملئة ،ومـن املتوقع أن
يـؤدي اجتاه احلكومـة األردنية نحو

حتـرير أسعار اخلبز وتقليص الدعم
احلكومي ملوجـة احتجاجات مماثلة
لتلك التـي تفجرت عقـب تقليص
دعم الـطاقـة يف منـتصف نـوفمـبر
2012.
ماهي احللول املطروحة؟
يف ختـامهـا تخلـص دراسة املـركز
اإلقليمي للـدراسات اإلستراتيجية
بـالقـاهـرة ،إلـى أنّ أزمـات اخلبـز
عـلى الـرغم من أنهـا تعـدّ أزمات
حيــاتيــة تتـعلق بتـردي األوضـاع
الـتنمـويـة يف دول املـنطقـة ،إالّ أن

تداعـياتهـا السـياسيـة متثل تهـديدًا
لالستقـرار الهش يف هـذه الدول،
يف ظل تفجـر مـوجـات جـديـدة
للحراك االحتجاجي تنديدا بنقص
إمــــدادات اخلـبــــز ،أو ارتفــــاع
أسعـاره ،ممـا يجعل إعـادة إنتـاج
منــوذج "الثـورات العــربيــة" غيـر
مستبعد ،خاصةً أن "اخلبز" كان قد
تصـدر شعـارات تـلك "الثـورات"
الـتي قــوضت دعــائم بقـاء نـظم
احلكـم يف كلّ من تـونـس ومصـر
واليمن.
ومن ثمـة يتوجب علـى حكومات
الـدول العــربيـة مـراعـاة األبعـاد

االجـتـمـــاعـيـــة خـالل إصالح
منظومات دعم اخلبز خاصة ،عبر
تخـفيـف األعبــاء عن الـشــرائح
اجملتـمعيـة األكثـر فقـرًا ،وتطـبيق
سيـاسـات تعـويـضيـة حملـدودي
الدخل ،بالتوازي مع الرقابة على
األســواق ،ومـنع املـمــارســات
االحـتكـاريـة ،والــرفع املـتعمـد
لألسعار من جانب منتجي اخلبز،
مع تبني سيـاسات حتفيزيـة لزراعة
القـمح ،وإصالح املـمــارســات
االســتهالكـيـــة للـمجـتـمعـــات
العربية.
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