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عرب أمريكا Arab Americans

بحضور حكام مدن وسيناتورات وقضاة ومحامون

الغرفة التجارية اليمنية األمريكية تقيم ندوة عن الوقاية والسالمة

لرجال املال واألعمال اليمنيني االمريكني يف مقاطعة وين

Yemeni-American Chamber of Commerce establish a seminar
on prevention and safety for Yemeni Americans businessmen
هـامتـرامك  -خـاص  -النـدري
هل تأخرت اجلاليـة اليمنية يف كثير
من األمـور املتعلقـة مبسـتقبلهـا يف
الواليـات املتحدة  ،أم أن االمر يف
وقته كما يقولون  ،ولعل ثمة ميزة
ميتـاز بهـا الـيمـني يف أي مكـان يف
العالم يكـون فيه  ..أنه فقط يريد
نقطة للبداية وبعدها يحلق عاليا.
نـقول هـذا الكالم ونحـن نشـاهد
نـشاط الـغرفـة التجـارية الـيمنـية
األمـريـكيـة الـتي يـبلـغ عمـرهـا
الـرسمـي بضعـة أسـابيع وهـاهي
حتلق عالـيا ولعل الـندوة االخـيرة
الـتي أقــامتهـا الغـرفـة يف مــدينـة
هــامتـرامك تـدل داللـة واضحـة
علـى تـصمـيم القـائمــون عليهـا
للـوصـول بهـا الـى املكـان الـذي
تـسـتحقه وذلـك من خالل قـراءة
فـاحصـة لألسمـاء الـتي حضـرت
الـندوة وشـاركت فيهـا  ..حكام
مدن ومـرشحـو منـاصب علـيا يف
الوالية وسيناتورات .
كل هــذا احلشـد كـان حـاضـرا يف
الندوة التي اقامتها الغرفة التجارية
اليمنيـة األمريكية يف اخلامس عشر
مـن شهــر إكتـوبــر 2014م عن
الـوقـايـة والسالمـة لـرجـال املـال
واألعمال الـيمنيني االمـريكيني يف
مقاطعة وين.
وقــد أقـيمـت النــدوة يف مــدينــة

هــامتــرامك واليـة مـيتـشجـان
حضـرهـا عـدد من رجـال املـال
واألعمال.
وقــد حـضـــر النـــدوة جمـع من
احلضـور تقدمـهم املرشح اجلـديد
ملقــاطعــة وين (وورن افـينـس)
ورئيـس شرطة مقـاطعة وين (بني
نـابليـون) ورئـيسـة بلـديـة مـدينـة
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ســاوث فيلـد (بـرنـدا لـورنـس)
ورئـيسـة بلـدية مـدينـة أوك بارك
(مريـان مكـلني) وعضـو مجلس
الـشيوخ (بيـرت جانـسن) وعضو
مجلـس الشـيوخ (روز روبـنسن)
واحملامي املـرشح للمحكمـة العليا
مبتـشـجن (رتـشــرد بــرنـسـتني)

ورئيس شـرطة مـدينة هـامترامك
(مـاكس جبريانـوا) وقاضي مدينة
هـامترامك (بـروك) وممثل رئيس
بلديـة هامتـرامك السيـد (وولتر)
وعـضو مجلـس بلديـة هامـترمك
(أنام مياه).
وقد نالت الندوة إعجاب احلضور
حيث ألقـى رئيـس شرطـة مديـنة

هـامترامك محاضـرة عن السالمة
والـوقـايـة كمـا ألقــى املسـؤلـون
األمريكان كلمات عبروا فيها عن
سعادتهم بـتفاعل نشاطات الغرفة
التجـاريـة الـيمـنيـة االمـريـكيـة
وتـشـجيع اجلـانـب االقتـصـادي
وتطـويـر العالقـة نحــو مسـتقبل
مشرق.

hamtramck - On the 15t
of October 2014 the
Yemeni American chamber of commerce held the
meet & greet & safety
work shop in the city of
hamtramck and thanks to
all the attendees Wayne
county CEO Warren C
Evans & the Wayne
county sheriff Benny N.
Napoleon & south
field mayor & near future
congresswomen Brenda
L.
Lawrence & mayor of
oak park Marian
mcclaian & state senator
Bert Johnson & city of
hamtramck police cheif
Max Garbarino & hamtramck councilman
Anam Miah & councilman of hamtramck Titus
Walter & state representitive Rose Mary Robinson
& hamtramck judge Paul
Paruk & attorn0ey Ritchard Bernistien supreme
court candidate .
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Racial Profiling Video Angers US Muslims
New York - A video showing a social experiment on
Islamophobia in New York
streets has sparked angry
reactions, after a leading
US
Muslim
advocacy
group demanded an investigation into the incident of
religious and racial profiling by a police officer.
"Because of the seriousness of the claims made by
the video's producers, we
have asked the NYPD to
look into the matter and to
determine whether this
incident was real or
faked,"
Nihad
Awad,
National Executive Director, of the Council on
American-Islamic
Relations (CAIR), said in a
statement on Tuesday,
October
21.
Released on Sunday, the
video titled “Racial Profiling Experiment” has gone
viral purport to show an
incident of religious and
racial profiling by one of
New York Police Department (NYPD) officers.
“We were filming
another video for our channel with our cultural clothing but we kept getting followed by Police. So, we
decided to film this social
experiment on racial profiling,” the description of

the video released by a
group calling themselves
TrueStoryASA on YouTube says.
“Too many innocent people get stopped and frisked
every day because of what
they wear or their skin
color. We're against people
stereotyping
others
because of what they wear
or what skin color they are.
Hope you all can spread
the message and help bring
an end to this.”
The first part of the YouTube video, which the producers claim was a social

experiment, appears to
show two people having
an altercation in front of a
police officer while they
are wearing jeans and tshirts.
The "officer" does not
react to the altercation
until it is repeated 20 minutes later by the same men
now wearing attire associated with Muslims. That
time, the officer stops and
frisks the men and questions their mode of attire.
The video’s authenticity
had not yet been verified.
Yet, a number of online

commentators claim the
video was either staged or
is a reenactment of a real
incident.
Anger
Hours after the publishing
of the video, the New York
chapter of the Council on
American-Islamic
Relations tweeted it on Sunday
as an example of discrimination against Muslims.
The Huffington Post
reported on the clip on
Monday, calling it a “small
glimpse into the ugly

world of racial profiling.”
However, Ibrahim
Hooper, CAIR’s national
communications director,
demanded an apology later
from the video producers
Adam Saleh and Sheikh
Akbar, the Post reported
on Tuesday, October 21.
Calling their actions
“unacceptable”,
Hooper
said he fears that the next
time a Muslim calls in a
hate crime, critics will
claim he or she is faking it.
On the other hand,
CAIR-New York's director
of operations, Sadyia Kha-

lique, said that regardless
of its authenticity, the
video illustrates the very
real discrimination that
Muslims in New York
often face at the hands of
the NYPD.
Just last week, Khalique
said, a Muslim man had
reached out to her organization complaining that an
officer singled him out at a
subway station for wearing
a thobe, a long religious
gown.
Relations between Muslims and NYPD have been
tense over the past years
over the unit’s much criticized spy program.
Under the program
issued in 2003, NYPD has
investigated
mosques,
entire ethnic communities
and Muslim student associations in several universities
across
the
US.
The program of undercover spying has drawn
anger of Muslim communities who demanded disbanding the controversial
surveillance
unit.
Last April, a decision by
New York Police Department to stop the undercover spying operation
against the religious community was praised by the
Muslim community as a
first move in the right
direction.

Confronting Racism among American Muslims
By Imam
Dawud Walid
Intra-Muslim racism is an
issue often swept under the
rug in the American Muslim community. Some of
its manifestations are overt
while its varying expressions tend to be more subtle. In order for us to be the
community, which Allah
(swt) describes as “the best
nation brought forth from
humankind
(Quran
3:110),” we must put forth
the same, if not more,
intellectual
and
social
energy
in
confronting
intra-Muslim racism as we
do
when
confronting
Islamophobia.
A hurtful symptom of
the disease of racism
among us is seen in the
derogatory terms that are
used by many Muslims to
describe people of various
racial groups. From my
observations, it appears
that Black Americans are
the subjects of the majority
of
this
name-calling.
It is not uncommon for
Arabs from the Levant to
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refer to Blacks as abeed
(slaves). In the South
Asian community, Blacks
or people with darker skin
are sometimes referred to
negatively as kallu (Black
person). In the Somali
community, it is also not
uncommon to hear other
Blacks being called jareer
(nappy head) and adoon
(slave). And even among
some Nigerians and Ghanaians, there is widespread
usage of the word akata
(wild animal) to describe
descendants of their former
enslaved tribesmen, who
are Americans.
There should be zero
tolerance for these offensive terms or other names
that attempt to relegate any
ethnic group to a perceived
status of inferiority. To
demean, ridicule and/or
call people names which
the subjected group finds
offensive are clearly forbidden
in
Quran:
“And do not insult one
another and do not call
each other by [offensive]
nicknames (49:11).”
The point is not simply

to refrain from using slurs
but to not speak about fellow humans in a way that
insults.
The Prophet's reaction to
racism
An example of this relates
to a well-known hadith
pertaining to the companions Abu Dharr and Bilal
(may Allah be pleased
with them). As narrated by
Al-Bukhari and others,
Abu Dharr, during a dispute, insulted Bilal by calling him “Son of a Black
Woman.” This was meant
to put Bilal down, as his
Abyssinian mother was a
slave, though Abu Dharr
was, himself, a Black
Arab, as described by AtTabari, ibn Hajar and others.
Prophet Muhammad
(peace be upon him) then
told Abu Dharr , “You’re a
man with some of the
characteristics of the Era
of
Ignorance/Pre-Islam
(Al-Jahiliyyah).”
Abu
Dharr then went to Bilal ,
placed his face on the
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ground and offered for
Bilal to step on his face to
atone for his verbal
offense.
Since the companions of
the Prophet (PBUH) had
racist
tendencies
that
needed purification, surely
it should come as no surprise that our generation,
which is far removed from
the Prophet (PBUH), needs
spiritual purification and
social remedies to counter
the disease of racism.
Simply saying Islam is
against this illness is not
sufficient. From the above
example of the Prophet
(PBUH), the issue was
confronted in public and
attempts were made to
restore justice to the
offended.
Racism has deep roots in
our culture
Irrespective
of
faith,
Blacks tend to be viewed
in society as the wretched
people who are not as
beautiful as those with
lighter skin. Confronting
our own weaknesses and

admitting that our community also has shades of
institutionalized racism are
difficult admissions.
This especially holds
true when racism is perpetuated by “People of
Color,” who have been
subject to discrimination
through history; from colonialism, illegal occupation
and post-911 America.
While some might think
such racism is benign, it is
racism that has divided the
American Muslim community. It is problematic
because racism is rooted in
positional power, which
prevents certain groups
from having a voice or
equal
deference
and
authority within a community. I have witnessed new
reverts to Islam who have
been run out of the Muslim
community due to racism.
We need a holistic
approach for dealing with
this issue, which includes
individual
introspection,
regular community and
organizational discussions,
as well as more purposeful
and meaning social gather-

ings that are multi-ethnic
aside from big annual conferences.
I am committed to being
a part of such conversations and social events. I
challenge all of my brothers and sisters to renew
their commitment to ethnic
equality within our community and to check those
within our own cultural
groups that are actively and
passively
perpetuating
racism.
This will require moral
courage in the face of
uncomfortable
moments,
but Islam calls us towards
freedom, justice and equality that we may be the
model community that
Allah (swt) calls on us to
be.

* This article was originally published in Altmuslim.com, and it is republished here upon their kind
permission.
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 . A.يو  .S.أس  .U.أيه

دراسة االستخبارات األميركية حول املساعدات السرية تزيد من الشكوك يف سياسة أوباما

تاريخ تسليح واشنطن للمتمردين حول العالم مضطرب ويثير تساؤالت حول امللف السوري
واشنـطن -مارك مـازيتي  -عملت
وكـالـة االسـتخبـارات املـركـزيـة
األميـــركيــة (سـي آي إيه) علــى
تهــريب األسلحـة إلـى املـتمـردين
حول الـعالم خالل تـاريخ الوكـالة
البـالغ  67سنـة  -من أنغـوال إلـى
نيـكاراغـوا وحتـى كوبـا .وجهود
االستخبارات األميركية املستمرة يف
تدريب املتمـردين يف سوريـا ما هي
إال آخر مـثال علـى رئيس أمـيركي
بـات مفتـونـا بــاحتمـال استخـدام
وكـالـة التجـسس األولـى لـديه يف
تهـريـب األسلحـة سـرا وتــدريب
اجلماعات املتمردة.
وقـــد خلـصـت دراســـة داخلـيــة
أجــريـت أخـيـــرا داخل وكــالــة
االسـتخبـارات األميـركيـة إلـى أنه
نـادرا مــا ينجح .وتـأتي الـدراسـة
احملاطـة بقدر من السـرية واحدة من
عـدة دراسـات كُـلفت بهـا وكـالـة
االستخـبارات يف عام  2012وعام
 2013يف خــضم اجلــدل املـطــول
إلدارة الــرئيـس األميــركي بـاراك
أوبـامـا حـول إمكـانيـة اخلـوض يف
احلــرب األهليـة الـسـوريـة .وقـد
خلـصـت إلــــى أن الكـثـيـــر مـن
محـاوالت الوكالة السـابقة لتسليح
القوات األجنبية بـصورة سرية كان
لهـا األثــر الطـفيف علـى الـنتـائج
طـويلـة األمــد للصـراع .وكـانت
محاوالت التسليح السابقة أقل أثرا
وفعـالية ،علـى نحو مـا خلص إليه
التقـريــر ،حيـنمـا حـاربـت تلك
امليـليــشيــات مـن دون أي إسنــاد
أميركي مباشر على األرض.
وقُـدمـت نتــائج الـدراسـة ،الـتي
حتـدث عنهـا يف األســابيع األخيـرة
عــدد من املـسـؤولـني احلكـومـيني
األميـركيني احلـاليـني والسـابقني،
إلـى غـرفــة العـمليــات يف البـيت
األبـيـض وأثــــارت الكـثـيـــر مـن
الـشكوك بني بعض كبـار املسؤولني
لـدى إدارة الـرئـيس أوبـامـا حـول
احلكمة من تسليح وتدريب أعضاء
املعـارضة السورية املنقسمة .ولكن
يف شهــر أبــريـل (نيـســان) عــام
 ،2013كلّف الـــرئيـس أوبــامــا
وكالـة االستخبارات املركـزية البدء
يف بـرنــامج لتـسليح املـتمـردين يف
إحدى الـقواعد األردنـية ،وقررت
اإلدارة األميــركيــة أخيـرا تــوسيع
مهمـة التـدريب مع بـرنــامج كبيـر
مـواز لدى وزارة الـدفاع األميـركية
يف دول عـربيـة لتـدريـب متمـردين
(معـروفني) مـن أجل قتـال تنـظيم
داعش ،وكـان الهدف هـو تدريب
نحــو  5آالف مقــاتـل من قــوات
املتمردين يف العام.
وظلـت اجلهــود محـــدودة حتــى
اآلن ،وقال املسؤولون األميركيون
إن حـقيقة أن وكـالة االسـتخبارات
كـانت لهـا رؤيـة قـامتـة إزاء تـاريخ
جهـودهـا لتــسليح املـتمـردين قـد
غذى من تردد الرئيس أوباما حيال
الشروع يف العملية السرية.
وقال أحد كـبار املسؤولني السابقني
باإلدارة األميـركية الـذي شارك يف
النقـاش وحتدث شـريطة عـدم ذكر
اسمه حلـديثه حـول تقريـر سري:
"أحـد األشيــاء التي كـان الـرئـيس
أوبـاما يريد معـرفتها :هل جنح هذا
األمـــر مـن قـبل؟" .واسـتـطـــرد
املـسؤول الكبير قائال" :كان التقرير
شديد الصرامة يف استنتاجاته".
وقد جتـدد النقاش حـول ما إذا كان
أوباما قد تصرف ببطء شديد حيال

مجاهدون أفغان دعمتهم الواليات املتحدة ضد االحتاد السوفيتي يف ثمانينيات القرن املاضي
دعم التمـرد السوري عقب ما جاء
يف كتــابـني من تــألـيف هـيالري
كلينتون وزيـرة اخلارجية األميركية
الـسـابقـة وآخـر من تــأليف وزيـر
الدفاع األسبق ليون بانيتا من أنهما
دعـما خـطة قُـدمت يف صـيف عام
 2012مـن قبل ديفيـد بتـرايوس،
الــذي تــولــى رئــاســة وكــالــة
االستخـبارات املركزية الحقا ،من
أجل تـسليح وتدريب مجـموعات
صغيرة من املتمـردين على أراضي
األردن.
وقــد رفض أوبـامـا تلـك اخلطـة،
ولـكن يف الـشهــور التـي أعقـبت
ذلك ،استمر النقاش بني مسؤولي
إدارة أوبـاما حـول تسـاؤل عما إذا
كـــان يـنــبغــي علـــى وكـــالـــة
االسـتخبـارات املـركـزيـة تــسليح
املـتمردين .وجـرت إعادة صيـاغة
خـطة اجلـنرال بـترايـوس األصلـية
حتـى وقع أوبـاما عـلى أمـر سري
يجيـز مهمـة تدريـب سريـة عقب
خلوص وكاالت االستخبارات
األميركية إلى أن الـرئيس السوري
بشـار األسد قد اسـتخدم األسلحة
الكـيميـائيـة ضد قـوات املعـارضة
وضد املدنيني.
ورغم أن هـدف أوبـامــا األصلي
كـان تسلـيح املتمـردين وتـدريبهم
من خالل وكـالـة االسـتخبـارات
املـركزيـة لقتـال اجليش الـسوري،
فإن تـركيـز البـرامج األميـركيـة قد
حتــول نــاحـيــة تــدريـب قــوات
املـتمـردين مـن أجل قتـال تـنظـيم
داعش ،عدو األسد.
وقـــد خلــص تقـــريـــر وكـــالـــة
االستخبارات املركـزية األميركية،
وفقــا لـلكـثـيــر مـن املـســؤولـني
األميـركـيني الـســابقـني من ذوي
املعرفة بنتائجه ،إلى أن مساعدات
الوكالة الـسابقة حلركات التمرد قد
فشلت بوجه عـام يف احلاالت التي
لـم يعمـل فيهــا األميــركيــون مع
القـوات األجنبيـة على األرض يف
منـاطق الصـراع ،كمـا هـي خطـة
اإلدارة احلالـية لتـدريب املتـمردين
السوريني.
وخلـص الـتقـريـر إلــى استـثنـاء
وحيد ،كان عندما ساعدت وكالة
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االستخبـارات يف تسلـيح وتدريب
الثـوار اجملـاهـدين الـذين حـاربـوا
االحتـاد السـوفيـاتي يف أفغـانسـتان
خالل عقـد الـثمـانـينــات ،وهي
العـمليـة الـتي اسـتنــزفت وبـبطء
شـديد اجملهـود احلربي الـسوفـياتي
وأدت إلى االنـسحاب العـسكري
الكـامل عـام  1989كـانـت تلك
احلــرب السـريـة نـاجحــة من غيـر
وجــود ضـبــاط االسـتخـبــارات
األمـيـــركـيــــة علـــى األرض يف
أفغـانسـتان ،كـما يقـول التقـرير،
وذلك إلـى حـد كـبيـر يعـود إلـى
وجــود ضـبــاط االسـتخـبــارات
الباكستانية الذين كانوا يعملون مع
املتمـردين يف أفغـانسـتان .غـير أن
احلرب األفغانية  -السـوفياتية كان
يُـنظـر إليهـا أيضـا بـوصفهـا قصـة
حتذيـرية .فإن بعضـا من اجملاهدين
اخلبراء يف فنون القتـال أسسوا فيما
بعد النواة األولى لتنظيم القاعدة،
واستخـدمـوا أفغـانـستـان قـاعـدة
للتخـطيط لهجمـات احلادي عـشر
من سبـتمبـر (أيلـول) عـام 2001
وقـد عــززت تلك الـتجـربــة من
اخملـاوف بــأنه بصـرف الـنظـر عن
مقدار االحـتياط املـراعى من أجل
منح األسلحـة فقط إلـى من يطلق
علـيهم املـتمــردون املعتـدلـون يف
سوريا ،فـإنه ميكن يف نهاية املطاف
أن تـنـتهــي األسلحـــة يف أيـــدي
جماعـات ترتبط بتنـظيم القاعدة،
مثل تنظيم جبهة النصرة.
ويقول املـسؤول األميـركي الكـبير
السابق ،مستدعيا نقاشا جرى عام
 2012علـــى مــسـتـــوى اإلدارة
األميـركيـة حول إمـكانـية تـسليح
املتمـردين يف سـوريـا من عـدمه:
طما حدث بعد ذلك كان من احملال
محوه من ذاكرة أي شخصط.
وكان أوباما ملح بإشارة ضمنية إلى
دراســة وكــالــة االسـتخـبــارات
األميركية خالل مقابلة أجرتها معه
مجلـة 0نيـويوركـر 9نشـرت هذا
العـام .وقــد أخبـر أوبـامـا اجمللـة
حينهـا ،متحدثـا عن اجلدال الـثائر
حول ما إذا كان ينبغي عليه تسليح
املتمـردين يف وقت سـابق" :طلبت
من وكـالة االستخبارات ،يف وقت

مبكر للغـاية من تلـك العملية ،أن
تعمل علـى حتليل األمثـلة السـابقة
للتـمويالت األميـركية وتـوريدات
األسلـحة إلـى حركـات التـمرد يف
دولة ما ،تلك التي خرجت بنتائج
جيـدة .ولم تتـمكن الـوكـالـة من
اخلروج بالكثير إزاء ذلك" .وقالت
برنـاديت ميهـان ،املتحـدثة بـاسم
مجلس األمن القـومي األميركي،
إنه "مـن دون تــــوصــيف أي مـن
املـنتجـات االسـتخبـاريـة احملـددة،
كـان الرئيـس يشيـر إلى حقـيقة أن
توفير األموال أو األسلحة فحسب
إلى إحـدى حركـات املعارضـة هو
أبعـــد مـــا يكـــون عـن ضـمـــان
الـنجـــاح" .وأضـــافـت" :كـنـــا
واضحني متاما إزاء ذلك من البداية
حـينمـا أوضحـنا اسـتراتـيجيتـنا يف
سـوريـا .وكـان ذلك هـو الـسبب
وراء التـأني يف تقـدمي الـدعم إلـى
املعارضـة السورية املـعتدلة ،حيث
كـان الهدف ،مبـزيد مـن األهمية،
أحد عنـاصر االستراتـيجية متعددة
األوجـه من أجل تهـيئــة الظـروف
للــوصــول إلـــى حل سـيــاسـي
للنـزاع" .وكـان تـسلـيح القـوات
األجنبية من املهام األساسية لوكالة
االستخبـارات املركـزية األميـركية
منذ إنشـائها ،وظل عنصـرا رئيسا
يف اجلهود األميـركية لـشن املعارك
بـالوكـالة ضـد االحتاد الـسوفـياتي
الـســابق إبــان احلـــرب البــاردة.
وكـانت أولــى تلك العـمليـات يف
عـام  ،1947العـام الذي أنـشأت
فـيه وكالـة االستخبـارات ،حينـما
أصـدر الـرئيـس األميـركي هـاري
إس .تــرومــان أوامــره بــإرســال
أسلحة وذخائر مباليني الدوالرات
إلـى اليونـان ملسـاعدتهـا يف إخماد
الـتمــرد الــشيــوعـي هنــاك .ويف
خطـاب له ألقاه أمام الكونغرس يف
شهــــر مــــارس (آذار) مـن ذلـك
العـام ،قـال تـرومـان إن سقـوط
اليـونـان قـد يـزعـزع مـن استقـرار
تــركيــا اجملــاورة ،و"قــد تـنتـشــر
االضطـرابــات بصـورة كـبيـرة يف
جمـيع أنحـــاء منـطقــة الـشــرق
األوسط بـأكـملهـا" .وسـاعـدت
تلـك املهمـة يف تـدعـيم احلكـومـة

اليـونانيـة الهشـة .ولكن يف أغلب
األوقـــــات ،مع ذلـك ،دعـمـت
االستخبارات األميركية اجلماعات
املتمردة التي تقاتل ضد احلكومات
اليسـارية ،وكانت النتـائج غالبا ما
تأتي كارثية .هناك عملية خليج
اخلـنازيـر يف كوبـا يف عام ،1961
الـتـي قـــامـت خـاللهـــا قـــوات
العصـابـات الكـوبيـة الـتي دربتهـا
االسـتخبــارات األميــركيـة بـشن
هجــوم حملــاربــة قــوات فـيــدل
كـاستــرو ،التي انـتهت بكـارثـة.
وخالل فترة الـثمانيـنات ،أجازت
إدارة الـــرئيـس الـســابق ريجــان
لـوكـالـة االسـتخبـارات محـاولـة
إسقـاط حكـومـة سـانـدنيـستـا يف
نيكاراغـوا من خالل حرب سـرية
مع دعم متمردي الـكونترا ،الذين
تعـرضـوا لهـزميـة فـادحـة يف نهـايـة
األمر.
وعقب هجـمات احلادي عـشر من
سـبتـمبــر (أيلـول) عـام ،2001
قــاتلت القــوات شبه العـسكـريـة
التـابعـة لالسـتخبـارات املـركـزيـة
األميركية مع فـرق القوات اخلاصة
باجليش األمـيركي جنبـا إلى جنب
مع امليـليشـيات األفغـانيـة إلخراج
قوات حـركة طـالبان خـارج املدن
وإقامـة حكومـة جديـدة يف كابل.
ويف عام  2006نظمت
االستخبـارات األميـركيــة عمليـة
لتهريب األسلحـة من أجل تسليح
مـجمــوعــة مـن زعمــاء احلــرب
الصوماليني الذين احتدوا حتت راية
حتالف استعـادة السالم ومكـافحة
اإلرهــاب بــرعــايـــة واشنــطن.
وجـــاءت تلـك اجلهــود بـنـتـــائج
عكــسيــة ،حيـث تعـززت قـوى
املقاتلني اإلسالميني الذين تدخلت
االسـتخـبــارات األمـيــركـيــة يف
األساس لهزميتهم.
ويقـول لــوخ كيه .جـونـسـون،
أستـاذ الشـؤون العـامـة والـدوليـة
لدى جـامعة جـورجيـا واخلبـير يف
شـؤون االستخبـارات" :إنه تاريخ
مشـوب بـالـكثيـر مـن االختالط.
إنك بحـاجـة إلـى أنــاس جيــدين
ومخلصني فعال ومستعدين للقتال
على األرض".
وزاد مـســار النـزاع الـســوري من
الـــشكـــوك املـثـــارة حـــول والء
وقــدرات املعـارضـة الـسـوريـة؛
فسنـوات احلرب األهلية الدامية قد
أدت إلــى انقـســامــات عــدة بني
القوات الـتي حتارب قـوات األسد
احلكومية ،مع ازدياد عدد املقاتلني
الـــذين يـــدينــون بــالــوالء إلــى
اجلمـاعـات املـتطـرفـة مـثل تنـظيم
داعش وجبهة النصرة.
وقال الرئيس أوباما ،خالل الشهر
املـاضي ،إنه قـد يضـاعف اجلـهود
األميركية عن طريق اشتراك وزارة
الــدفـــاع األميـــركيــة يف تــسلـيح
وتـدريب قــوات املتمــردين .ولم
يبدأ ذلك البرنامج بعد.
وقــال األميــرال جــون كيــربي،
املــتحـــدث الـــرسـمـي بـــاسـم
البنتـاغون ،األسبـوع املاضي ،إن
شهــورا ستمـر مـن العمل املـضني
قبـل أن تقرر املـؤسسـة العسكـرية
كـيفيــة هيكلـة البـرنـامج وكـيفيـة
الـتجنيـد والتـأكد مـن املتمـردين.
وأضـاف" :سيكـون جهـدا طـويل
األمد".
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FBI Questioning Mosque Leaders
WASHINGTON – Worried about the increasing
reports of FBI pressures
on mosque imams nationwide to inform on members of their congregations, a leading US Muslim advocacy group has
urged imams to seek
legal assistant from an
attorney, whenever they
are approached by officers. “American Muslim
leaders and institutions
should maintain positive
relations with local and
federal law enforcement
authorities, but those
relations must be built on
respect for constitutionally-protected civil
rights,” Jenifer Wicks,
Civil rights Litigation
Director at the Council
on
American-Islamic
Relations (CAIR), was
quoted by Defending
Dissent earlier this week.
“Consulting with an
attorney is the best way
to protect your rights.”
CAIR, the USA's largest Muslim civil rights
and advocacy organization, said it has received
reports from around the
nation of mosque offi-

Washington - A new survey has found that US
Muslims are becoming
more engaged with politics, with about twothirds of the religious
minority planning to vote
in the coming November
elections and half of them
are Democratic Party
supporters
against
Republicans.
“We’ve seen a general
trend of Muslims slowly
shifting toward the Democratic Party post-2000
and the election of
[George W.] Bush,” Robert McCaw, government
affairs manager of the
Council on AmericanIslamic
Relations
(CAIR), told Washington
Post.
There has always been"
Muslim
support
for
Republicans — that 15
percent is pretty constant.
What we also see,
though, is 23 percent
declined to answer or are
unaffiliated. Their votes
are up for grabs.”
Carried out by CAIR,
the survey tested the
opinion of 1,500 Muslim
registered voters.

9

cials being asked to meet
with FBI agents and then
being pressed to inform
on members of their congregations.
In an advisory to Muslim community leaders,
CAIR recommended that
before any meeting with
the FBI or any law
enforcement agency, US
Muslim leaders should
seek the advice of an

attorney and have that
attorney present at any
meeting.
Wicks urged community leaders to ask for
business cards from those
individuals from the FBI
and immediately consult
with an attorney before
any questioning takes
place.
CAIR’s “Know Your
Rights and Responsibili-

ties” pocket guide tells
American Muslims to
report any actual knowledge of criminal activity
without being asked by
law enforcement authorities.
It states: “American
Muslims strongly support
law enforcement and the
protection of our national
security. As Americans,
we also value civil rights.

All Americans have the
constitutional right to due
process and to be politically active.”
“If you know of any
criminal activity taking
place in your community,
it is both your religious
and civic duty to immediately report such activity
to local and federal law
enforcement agencies.
Since 9/11, Muslims,

US Muslims Prefer Democrats: CAIR Survey
Out those voters, 69
percent plan to cast ballots in the Nov. 4 midterm elections and 16
percent do not plan to
vote. Fourteen percent
declined to answer.
Announced
last
Wednesday, the survey
was conducted only in
the five states with the
largest Muslim populations: California, New
York, Illinois, Florida and
Texas. CAIR also polled
Muslims living in Virginia, a “future toss-up
state,” Mr. McCaw said.
McCaw said CAIR has
been conducting preelection surveys for presidential races in an effort
“to trace Muslim voting
behavior to a greater
degree and draw more
attention to Muslim voters who are well positioned in swing and battleground states.”
Similar to the 2012
results, the top issues for
voters are the economy,
health care and civil liberties.

For the first time, the
survey added in the issue
of Islamophobia “to see
how
the
community
responded to that,” Mr.
McCaw
said.
“With
recent headlines and
fears, it ranked higher
than [civil rights] in past
years.”
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Nationally, 15 percent
of Muslim voters said
Islamophobia is the most
important issue for them.
New Political Power
For some analysts, the
results of the survey
would not affect GOP,
noting that Muslims com-

pose about 1 percent of
the national voting population.
“I don’t see Muslim
voters as having a major
influence on the outcome
of elections this cycle,”
Geoffrey Skelley, spokesman for the Center for
Politics at the University
of
Virginia,
said.
“Looking at the states
they pulled none of those
states have particularly
competitive
statewide
races going on.”
Other, however, disagreed, seeing active Muslim youth as a growing
political force that parties
should be keen on attracting.
“Look at the Hispanic
population. They came of
age and wanted to be part
of the democratic process,” Kathleen Moore,
professor and chairwoman of the Religious
Studies Department at the
University of California,
Santa Barbara, said.
Even though Muslims
only make up 1 percent

estimated between six to
seven
million,
have
become sensitized to an
erosion of their civil
rights, with a prevailing
belief that America was
stigmatizing their faith.
US Muslims are particularly wary of the FBI’s
history of targeting members of their community.
In 2009, Muslim
groups threatened to suspend all contacts with the
FBI over sending informants
into
mosques.
The infamous post-9/11
technique of sending spies
to mosques has been stirring uproar in the United
States. The uproar escalated after media revelations
that
the
FBI
implanted a non-Muslim
informant in a California
mosque to seek building a
terrorism case.
The fake FBI operations have stirred uproar
inside the United States
over entrapping young
people, who posed no real
threat to the US security.

of voters, in a swing state
“their vote will matter,
because it’s such a marginal difference,” Moore
said. “So Florida being a
swing state, Ohio being a
swing state, if they constitute as much as 2 or 3 percent, that will matter in
the outcome,” she said.
More specific numbers
for each state are set to be
released Monday, but the
national trends “do reflect
the local environment,”
McCaw said.
Though there are no
official figures, America
is believed to be the home
of nearly 7-8 million
Muslims.
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.
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Occupied Palestine
!Israel warns UK: Recognition of Palestine undermines peace prospects
نذر انتفاضة فلسطينية جديدة مع احتدام املظاهرات يف القدس والضفة

عشرات اجلرحى يف املواجهات مع قوات
اإلحتالل وإصابة  4شرطيني

رام اهلل ـ الناصرة (فلـسطني احملتلة)
 من فــادي ابــو سعــدى ووديععـــواودة  -فـــشلـت اإلجـــراءات
األمنيـة املشـددة غير املـسبوقـة بناء
علــى تعلـيمــات رئيـس الــوزراء
االسرائيلي بنيـامني نتنياهو لضبـــط
االمـــن يف القـدس احملتلـة ،يف منع
اشتعال احـياء املدينـــــة ،احتجاجا
علـــى استــشهــاد الـشـــاب عبــد
الـرحمـــن الشـــلـودي بعــد دهسه
عددا من املستوطنني ،واالجراءات
يف املسجـد االقصى املتـمثلــة مبنـــع
املـصلـني من الـوصـول الـى احلـرم
القــدسي الـشــريف ،ألداء صالة
اجلمـعة ،والـسمـاح للمـستـوطنني
وغالة اليـهود بـتدنـيسه .وامـتدت
املظـاهـرات الـى الـضفـة الغــربيـة
احملتلة.
ووصفت صـحيفـة (هـآرتـس) مـا
يجـري يف القـدس احملتلـة منـذ قتل
الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير
من حي سلـوان يف حزيران /يـونيو
املاضي ،بانتفاضة حقيقية.
وقـالت الصحيفـة ان رئيس الوزراء
وسـياسـاته ليسـت السبـب الوحـيد
لهذه االنتفاضة املتواصلة يف القدس
منذ بضعة أشهـر ،ولكنها ساهمت
يف اشتعالها.
يف غـضـــون ذلك ربـطـت وزيــرة

القضـاء االسرائيـلية تـسيبـي ليفني
بـــــني ايجــــاد حـــل لـلقــضـيـــة
الفلسـطينيـة والقضـاء على تـنظيم
(داعش) يف سوريا والعراق.
وقالت لـيفني يف مقابلة مع صحيفة
(يديعوت احـرونوت) "إنه ال ميكن
التغـلب علـى تـنظـيم (داعـش)،
الـذي يحـاربـه التحـالف الــدولي
برئاسة الواليات املتحدة ،من دون
حل القضيـة الفلسـطينـية ،وإنه ال
ميكن أن تـطبع إسـرائيل عـالقاتـها
مع الدول العربية من دون استئناف
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة مع
الفـلسطيـنيني" .وأوضحت "أن من
يــدعي أنه بــاإلمكـان إحـراز حل
ملــشكلـة داعــش من دون مـسـاع
حقـيقـيــة لـتــســويـــة القـضـيــة
الفلـســطيـنيــة ،يــذر الــرمــاد يف
الـعيــون" ،مــشيــرة الــى "أن كال
األمــرين مــرتبـطــان بـبعـضـهمــا
والتحـالف الغـربي والعـربي ضـد
(داعش) قادرعلى أن يشكل إطارا
للتسوية".
ولـلجمعـة الثـالثـة علـى التـوالي
تـفرض سلطـات االحتالل قيـودها
على دخـول املصلـني الى املـسجد
األقصـى ،مبنع الرجـال الذين تقل
اعـمـــارهـم عـن الـ  40عـــامـــا،
وحولت املـدينة الى ثكنـة عسكرية
بعـد نـشــر املئــات من الـوحـدات
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اخلـاصــة واخليـالـة واملــستعــربني
واخملابرات بإشراف من ضباط كبار
ومبـسانـدة طائـرة مروحـية ومنـطاد
حراري يف شوارع القدس وأحيائها
وقــــراهــــا.واعـتـقلـت وحــــدة
املستعربني مبـساندة القوات اخلاصة
 3مقــدسيني قـاصـريـن ،واطلقت
قـوات االحتالل القـنابل الـصوتـية
واألعـيرة املـطاطـية بكـثافـة يف حي
واد اجلـوز ،وأصـيب  3مقــدسيني
قصّـر ومصـور مـركـز املعلـومـات
أحمـد صيام بـعيار مـطاطـي ،كما
أصـيــب سكـــان احلـي بحـــاالت
اخـتنـاق شـديـدة بعــد رش امليـاه
العــادمــة بـصــورة عـشــوائيــة يف
املنـطقة.وعمـت املظاهـرات نصرة
لـلقدس ايضـا مدن الـضفة الغـربية
احملـتلة بدءا من اخلليل جنوبا وحتى
جنـني شمـــاال وأصيـب خاللهــا
العشرات من الفلسطينيني.
الــى ذلكب بحـثت جلنـة بـرملـانيـة
إسـرائـيليـة ،يـوم اإلثـنني املـاضي
 ،2014-10-27تــــوصـيــــات
تـتعلق بتـأمني دخـول املـستـوطنني
للـمـــسجـــد األقــصـــى ،رغـم
االحتجـاجات املـتواصلـة ال سيـما
من اجلانبني األردني والفلسطيني.
وبحــسـب املــوقـع اإللكـتــرونـي
للكـنيـست فــإن جلنـة الــداخليـة
البـرملانيـة ستسـتمع إلى "تقـرير من

قبل وزير األمن الـداخلي يتسحاق
أهــرونــوفـيتـش ،حــول أوضــاع
الـسالمـة الـشخـصيـة يف القـدس،
ومناقشة توصيات جلنة فرعية حول
مسألة جبل الهيكل (األقصى)".
ويف ذات الــسـيــاق أمــر قــاضـي
محـكمـة الـصلح اإلسـرائـيليـة ،
بتسليم جثمان منفذ عملية الدهس
يف القــدس الــى عـــائلـته حـيـث
وووارى جثمـانه التـراب مبشـاركة
 80شخــصــــا فقــط ملــنع جتـــدد
املواجهات.
وأوضح محامي مـؤسسة الـضمير
محمد محمود لوكالة االنباء (معا)
أن القــاضي قــرر أن تنـقل سيـارة
اسعـاف اسـرائـيليـة اجلـثمـان إلـى
مقبـرة بـاب االسبـاط ،وتـسلـيمه
لعائلته يف السـاعة الـ  10من مساء
يوم دفنه  ،ومت مـنع نقله الى منزله
يف بلـدة سلــوان لتـوديعه مـن قبل
أفراد عائلته وأصدقائه.
ورفـض (الشـابـاك) قـرار احملكمـة
واستـأنفت ضـده مطـالبـا بتـسليم
اجلثمان بـوجود  20شخصا فقط،
كمـا طالبت بتحميل عـائلة الشهيد
مسؤولـية أي مواجهـات قد حتصل
خـالل أو بعـــد اجلـنـــازة ،اال أن
االستئناف رفض.

OCCUPIED JERUSALEM - Israel warned Tuesday 1014-2014 that a vote by British parliament in favour of
recognising a Palestinian state risked undermining the
prospects for peace. "Premature international recognition sends a troubling message to the Palestinian leadership that they can evade the tough choices that both
sides have to make, and actually undermines the
chances to reach a real peace," said a statement from the
Israeli foreign ministry.
Late Monday 10-13-2014 British MPs voted 274 to
12 for a non-binding motion to "recognise the state of
Palestine alongside the state of Israel as a contribution
to securing a negotiated two-state solution".
The resolution was welcomed by the Palestinians.
"It will enhance the European voices calling for the recognition of the State of Palestine and will create the
right environment for the international community to
grant the Palestinian people legal parity and rights," senior Palestine Liberation Official Hanan Ashrawi said in
a statement.
Palestinian foreign minister Riyad al-Malki urged
London to "immediately recognise the state of Palestine," while the Islamist movement Hamas said the parliamentary motion was symbolic only. "This symbolic
vote is an important sign that the international community is changing its attitude in regard to the occupation's
crimes, but it is still a symbolic move," Hamas spokesman Sami Abu Zuhri said.
Britain's ambassador to Israel, Matthew Gould, said
although the vote was not binding on the British government it was significant. "I think that this vote is a sign of
"shifting public opinion in the UK and indeed beyond,
he said in an interview on Tuesday morning with Israeli
public radio.
The debate in the House of Commons came after the
Swedish government said it would recognise a Palestinian state -- it would be the first EU member in Western
Europe to do so -- drawing anger from Israel.
It follows the collapse of peace talks between Israel and
Palestine, and this year's conflict in Gaza in which more
than 2,000 Palestinians and dozens of Israelis were
killed. "The conflict in the summer over Gaza had a big
impact on British public opinion and has affected
Israel's standing," Gould said. "Announcements on settlements since the summer have also had an impact and
so although this vote won't affect government policy I
think it is right to be concerned about what it signifies in
"terms of the direction of public opinion.
The Palestinian Authority estimates 134 countries
have recognised Palestine as a state, although the number is disputed and several recognitions by what are now
European Union member states date from the Soviet era.
Britain abstained in 2012 from a vote in the United
Nations on giving the Palestinians the rank of observer
state, which was granted over the objections of the
United States and Israel.
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Yemen
South Yemen separatists
pledge to intensify protests

ADEN r Southern Yemeni separatists pledged Thursday 10r14r2014
to escalate protests demanding secession, as northern Shiite rebels vie
to expand their control over more of the impoverished country.
The country continues to reel under the impact of the rebel expanr
sion, after they overran the capital last month and seized a major port
city unopposed, before clashing with Sunni tribes and AlrQaeda south
of Sanaa.
Tens of thousands protested on October 14 in AlrArood Square in
central Aden, capital of the formerly independent South Yemen, setr
ting up a tent camp and promising an indefinite sitrin to press for
independence.
A new coalition of two main separatist groups, the Supreme Counr
cil of the Revolutionary Peaceful Movement for the Liberation and
Independence of the South, called for "Friday of Anger" protests.It
urged southerners working for the government, especially those in the
armed forces and police, to abandon their jobs and join the protests.
Many protesters go to work during the day and return in the afterr
noon to the camp, which has some 120 tents, activists said. The south
was independent between the end of British colonial rule in 1967 and
its union with the north in 1990.
A secession attempt four years later sparked a brief but bloody civil
war that ended with northern forces occupying the region. The separr
atists, as well as Huthi Shiites, rejected plans unveiled in February for
Yemen to become a sixrregion federation, including two for the south,
as part of a postrSaleh political transition.

From Pge 31
unlikely to pass up credit
for the Houthis’ rise when
it provides a boost to Tehr
ran’s leverage in the
region.
The takeover of Sanaa
this week appeared well
planned. After setting up
tented encampments at the
entrances to the city,
peaceful
demonstrators
took to the streets of the
capital calling for the corr
rupt government to be disr
solved and for fuel subsir
dies, lifted in July, to be
reinstated — both appealr
ing demands to many
Yemenis. On Sept. 9
those
protests
turned
deadly when uniformed
soldiers opened fire on
demonstrators. Eight pror
testers and an ambulance
driver were shot dead.

12

Attempts to broker a
deal between Hadi and
Houthi leader Abdulmalek
alrHouthi over fuel prices
and the formation of a new
government
repeatedly
stalled. On Sept. 16 the
first clashes broke out,
leading to heavy fighting
concentrated on a major
military camp, the former
base of Maj. Gen. Ali
Mohsen alrAhmar — who
led the wars against the
Houthis in Saada — and
the surrounding area in the
north of the city.
The Houthis won the
battle in four days, just in
time for the signing of the
Peace and National Partr
nership
Agreement
as
fighting raged in the north
of the capital. While politir
cians gathered in the capir
tal’s south for a signing
ceremony, the prime minisr
ter announced his resignar
tion and Houthi militiamen

انسحبوا بعد تهديد هادي باسبوع

" انسحبوا فورا من املدن "احملتلة:الرئيس اليمني للحوثيني
صنعاء تتنفس الصعداء بعد رفع احلوثيني اعتصاماتهم

والـدفع نحـو تـنفيـذ بنـود
 أكــد محللــون،االتفــاق
سيــاسيــون يف صنعـاء أن
هذه اخلـطوة ما كـانت لتتم
لوال حتقـيق جماعة احلوثي
لألهـداف الـتي حــددتهـا
حني طــوقـت العــاصمــة
اليمنية بحشود من مقاتليها
وأنصـارها املـسلحني حتت
يافطـة اعتصامـات تطالب
بـإسقـاط احلكـومة وإلـغاء
قــــرار رفع الـــدعـم عـن
املـشتقات النفطيـة واملطالبة
بتـنفيـذ مخـرجـات مـؤمتـر
.احلوار الوطني

اجلماعة املسلحة على صنعاء بعدما
قـرأ احلوثيون نذر تهديد ووعيد من
قـبل الــرئـيـس هــادي االسـبــوع
.املاضي
وبعـد أن كانت جـماعة احلـوثي قد
رفعت قبل عـدة أيام خيام أنصارها
من الشارع املؤدي إلى مطار صنعاء
 أعلنـت اللجنـة املنـظمـة،الـدولـي
لالعـتصـامـات "احلـوثيـة" عن رفع
االعتصامـات التي كان يـرابط فيها
مـسلحــون عنــد مختـلف املنـافـذ
املـؤدية إلـى العاصـمة صـنعاء مـنذ
.مطلع أغسطس املاضي
وفيما قالت اللجنة يف بيان أصدرته
مسـاء اليـوم إن هذه اخلـطوة تـأتي
تـنفيـذا التفـاق الـسلـم والشـراكـة

turned up at key governr
ment buildings in the cenr
ter of the capital. Unconr
tested by the soldiers and
military police posted to
protect the city, the gunr
men asserted their control
of
strategic
buildings
across the city, including
the
U.S.
Embassy.
The target of the apparr
ent takeover has not, so far,
been Hadi but his and
Saleh’s political adversarr
ies. After storming the
base of Ahmar, who turned
against Saleh in 2011, the
Houthis targeted the homes
of the Ahmar clan (no relar
tion to the general), includr
ing the houses of Islah
backer Sheik Hamid alr
Ahmar, who also stoked
the uprising against Saleh
in 2011.
Brewing backlash
The Houthi campaign in
Sanaa was the culmination
of months of fighting outr

side the city, most notably
in the province of Amran
to the north of Sanaa,
where the Houthis perr
suaded tribal leaders and
their men who had been
loyal to the Ahmars to turn
against them. In a signifir
cant symbolic act to the
tribes of northern Yemen,
the Houthis blew up the
main family home of the
Ahmars in July, marking an
end to the family’s comr
mand over Hashed tribal
subsects. Islah’s tribal
influence was usurped —
to the benefit of all its
political
opponents.
Saleh, who blamed the
entire Arab Spring on the
Muslim Brotherhood when
I interviewed him early last
year, has had three decades
of experience in creating
conflict to meet his own
ends in Yemen. A weaker
Islah removes obstacles for
Hadi. The drawback may
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."وتفجير حروب طائفية
وقال هـادي "إن ما تقوم بـه جماعة
أنصـار اهلل مـن انتـشـار مـسلح يف
احملافظات واالعتداء على الغير أمر
."غير معقول وغير مقبول
احلوثوين يرفعون حصارهم
عن العاصمة اليمنية

الـى ذلك أعلـنت جمـاعة احلـوثي
عن رفع اعـتصـامـات مـسلـحيهـا
املرابـطني يف كافة مـداخل العاصمة
اليمـنية صنعاء منـذ مطلع أغسطس
 وهـو ما رأى فيه مـراقبون،املاضي
رفعــا حلصــار غيـر مـعلن فــرضته
come if, in the process of
allowing the Houthis into
the city, the conspiracy has
inadvertently created a
monster that could slip out
of control.
What happens next is
almost impossible to prer
dict. What parts of the deal
will be implemented is
largely down to the Hour
this. In a televised speech
to thousands of his supr
porters in the capital’s Tahr
rir Square on Tuesday,
Abdulmalek
alrHouthi
indicated the people’s comr
mittees
of
militiamen
would stay until the milir
tary was able to maintain
security against the threat
of AlrQaeda and suggested
that the Houthis should
continue their path south
and east to the oilrrich
province of Marib and alr
Baydah.
In addition, a backlash
from events in Sanaa over

 دعــا الـــرئيـس- صـنعــاء
اليمـني عبـده ربه مـنصـور
هــادي جمــاعــة احلــوثي
(أنــــصـــــــار اهلل) إلـــــــى
االنـسحــاب الفـــوري من
جميع املـدن التي احتلـوها
واحـتـــرام اتفــاق الــسلـم
 كما دعا جميع،والشراكـة
القـوى الــسيــاسيــة حتمل
مسئـوليتهـا يف هذا الـظرف
.احلساس التي مير بها البلد
وأكد الرئـيس هادي خالل
اجتمـاع له مبجلس الـدفاع
الوطـني وهيئـة مستـشاريه
ورئيس احلكومة املكلف أن
مـا يحـدث اليـوم من متـدد
مسلح مواجهـات دامية من
قبل احلـوثيني عمل ال ميكن
فـهمه وقبـوله بعـد التـوقيع
.على االتفاق
،وخـرج الـرئيـس الـيمـني
 عن،عبدربه منصور هادي
صـمـته ألول مـــرة مـنـــذ
سيـطــرة احلـــوثيـني علــى
العاصمة صـنعاء وعدد من
 ودعا،احملافظـات األخرى
احلوثيني إلـى سحب مسلحيهم من
 مبــا يف ذلك،جمـيع احملــافـظــات
 وااللـتزام،العـاصمـة صنعـاء فورا
بتنفيذ بنـود اتفاق السلم والـشراكة
.الوطنية
واتهم هـادي يف اجـتمـاع مـشتـرك
جمللـس الـدفــاع األعلــى والهـيئـة
االستـشـاريــة وبحـضــور رئيـس
الوزراء املـكلف خالد بحـاج بتعمد
إضعـاف الـدولـة واالعتـداء علـى
مـؤسـسـاتهـا الـشـرعيــة واقتحـام
الـوزارات والـشـركــات النفـطيـة
والـتمــدد املــسلح يف احملــافـظــات
 واتخذوا مـن محاربة،واملديـريات
القاعدة ذريعة لالعـتداء على الغير
the last week may be brewr
ing. AlrQaeda in the Arar
bian Peninsula has released
a statement calling on
Yemen’s Sunni tribesman
to unite and attack the
Houthis. If representar
tion in the new governr
ment, set to be formed
within a month under the
terms of the signed agreer
ment, does not meet the
expectations of Islah, there
is a risk of disenfranchising
swaths of the party’s supr
porters and driving them to
take up arms or turn to Alr
Qaeda.
Further conflict appears
almost
inevitable.
Although the Houthis’
progress to Sanaa was tolr
erated, the next stage may
test Hadi’s ability to halt
their so far unchecked terr
ritorial gains.
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احلوثيون يرسمون خارطة مذهبية لصراعهم العسكري يف اليمن

التفـاق الـسلـم والشـراكـة الـذي
يـنــص علـــى ضـــرورة إعـــادة
األسلحة واملعدات املنهوبة للدولة
ووقف كل مظـاهـر الـتسلـح التي
باتـت السـمة األسـاسيـة للـشارع
اليمنـي احملتقن مـنذ الـتوقـيع على
االتفـاقيـة التي التـزال متعـثرة مع
تـوارد أنبـاء عـن رفض احلـوثـيني
.املشاركة فيها
وهـو األمـر الـذي أكـده عـضـو
اجملـلس السيـاسي جلماعـة احلوثي
عـلي القحـوم الـذي أعلـن رفض
جمــاعته املـشـاركـة يف حكـومـة
رئيـس الــوزراء املـكلف خــالــد
 مشيـرا إلى أن هذا املوقف،بحاح
.واضح ومعلن منذ البداية
وأضــاف القحــوم يف منـشــور له
على الفـيسبوك أن ”احلكـومة البد
أن تكون حكـومة كفـاءات وطنية
دون محــاصصـة أو تقـاسـم كمـا
تصـورها األبـواق الظالميـة” على
.حد قوله
واتهم أحــزاب ”اللقـاء املـشتـرك
بأنهم يريـدون أن يعيدوا التشكيلة
احلكـوميـة كمـا كانـت سابقـا قبل
 سبتـمبر (تـاريخ سيـطرة21 ثـورة
. ”)احلوثيني على صنعاء
وتـخضع عـمليـا كل مــؤسسـات
الدولة يف العـاصمة صـنعاء وعدد
من احملـافظـات لسيـطرة احلـوثيني
الــذين يـسـتغلـون حـالـة الفـراغ
الــرسمي واالنـشغــال مبشـاورات
تـشكيل احلكـومة ورهـان اجملتمع
الدولـي على تنفيـذ اتفاقيـة السلم
والشـراكة لـتوسيع دائـرة نفوذهم
.يف الكثير من املؤسسات الرسمية

عن تـوجـيهـات عـليــا بتـسلـيم
املعسكرات للحـوثيني األمر الذي
الزال يثيـر استغـراب الـكثيـر من
.احملللني واملراقبني
ويتـسـاءل هــؤالء عن األهـداف
اخلفية التي تقف خلف عدم إبداء
أي امتعـاض من خـرق احلـوثيني

 وإمنا علـى أساس مـذهبي1990
وطائفي
 يـواصل،وعلــى صعيــد متـصل
احلــــوثـيـــــون إسقـــــاط بعــض
املعـسكـرات احلسـاسـة يف اجلبـال
املطلـة علـى العـاصمـة صنعـاء يف
ظل صمـت رسمي وهـو ما يـعزز
من مصـداقية األنبـاء التي تتحدث

خــارج إطـــار منــاطق نفــوذهــا
املذهـبي سيتـسبب يف حتـويل هذا
الصـراع الـذي تـشهــده السـاحـة
اليـمنيـة من صـراع سيـاسي إلـى
طائفـي األمر الذي قـد يعيد رسم
خارطة حـدود اليمن ليس وفقا ملا
قبـل قيام الـوحدة الـيمنيـة يف عام

يف مسجـد العـامريـة وقلـعة رداع
التاريخيـة” وهو ما اعتبره مراقبون
موقفـا رسمـيا للـحكومـة اليمنـية
يـســاوي بني أنـصـار الـشــريعـة
وأنصـار اهلل كجمـاعات خـارجة
.عن القانون
ويـــرى املـــراقـبـــون أن إصـــرار
احلـوثيني على توسيـع رقعة التوتر

- صــالح الـبيـضــاني- صـنعــاء
 تتواصل-العربي االمـريكي اليوم
املعارك الطاحـنة ( حتى كتابة هذا
-10-23الـتقـــريـــر اخلـمـيــس
)يف أطــراف مـــدينــة رداع2014
مبحــافظــة البـيضـاء (وسـط) بني
احلــوثـيـني مـن جهــة و”أنـصــار
الشريعة” مدعومني برجال القبائل
.من جهة أخرى
وقـالت مصـادر مطلـعة لـ”العـربي
االمــريكـي اليــوم” إن احلــوثـيني
تكبدوا خسائر فادحة لم يعهدوها
مـن قبل يف حروبهـم السابـقة التي
.وصفت غالبا باخلاطفة
وأكدت املصـادر أن املعارك بدأت
تتجه غـرب مـدينـة رداع يف اجتـاه
”ذمـار بعد سيطرة ”أنـصار الشريعة
علـى سلسلـة من اجلـبال الـواقعة
.بني محافظتي البيضاء وذمار
 نقلـت بعـض،ويف هــذه األثنــاء
املصادر رفض قبائل رداع لوساطة
رئاسية تقـضي بانسحاب احلوثيني
 مـعتبـرين أن هـذه،من احملـافظـة
الـوسـاطـة مجـرد غطـاء ميـنحهم
الفـرصة إلعـادة ترتيـب صفوفهم
وجلب املزيـد من التعزيزات وهي
الطريقـة التي دأبت عليهـا احلركة
احلوثـية يف كـل معاركهـا السـابقة
بحــسب قــول مـصـــدر قبـلي يف
.رداع
وفـيمـا يـسعـى احلــوثيـون للـزج
رسميـا بـاجليـش يف املعـركـة إلـى
 طالبـت احلكومـة ”أبناء،جانبهـم
محافظة البيضاء بشكل عام وأبناء
مـدينة رداع بشكل خـاص بحماية
املعــالم األثـريــة والتــاريخيـة يف
املدينـة وعدم السـماح ألي طرف
 واملتمثلة،كان بـإحلاق الضرر بهـا

What the Houthi takeover of Sanaa reveals about Yemen’s politics
SANAA,
Yemen-Iona
Craig i Houthi fighters
seized most of Yemen’s
capital, Sanaa, and signed a
deal with the government
last Sunday 9i21i2014.
Since their lightning
takeover of the city, Houthi
militias have attacked the
adversaries of former Presi
ident Ali Abdullah Saleh
and political rivals of curi
rent President Abdrabbuh
Mansour Hadi. But the
apparent ease of the Houthi
victory reveals much more
about the smoke and miri
rors of Yemeni politics
than it does about the milii
tia
fighting
prowess.
Indeed, by allowing the
Houthis free rein of the
capital, Hadi has taken a
gamble that could bring
more violence as the backi
lash against the Houthi
uprising gains strength.
It has been more than a
decade since Yemenis were
last given the opportunity
to vote for a parliament.
After 33 years of rule by
Saleh, a popular uprising in

13

Saleh’s rule, Zaydism was
2011 led to an internationi
repressed, and Houthis in
ally backed deal and an
Sanaa were under constant
election, in which there
threat. Many disappeared
was only one candidate:
into the prison cells of the
Hadi, Saleh’s longiserving
capital’s notorious Political
deputy.
Security
Organization,
The government broke
while others maintained
the social contract with
their allegiance to the
Yemen’s 25 million people
movement
in
secret.
long before peaceful proi
During the unrest of the
testers took to the streets in
2011 political uprising, the
2011. The Houthis —
Houthis, who had been
also known as Ansar Allah
calling for autonomy, coni
— joined the demonstrai
solidated their control in
tions against Saleh, who
Saada as the power struggle
presided over six wars
played out 115 miles away
against them from 2004 to
in Sanaa. Saleh’s ouster
2010 in the groups’ strongi
allowed Houthi supporters
hold in Yemen’s northern
to emerge from the shadi
province
of
Saada.
ows, with the groups’ sloi
Rooted in a 1990s Zaydi
gan being daubed on walls
Shia youth movement, the
from the ancient city of Old
Houthis formed in 2004,
Sanaa to mountainsides
taking their name from
across northern Yemen. The
thenileader Hussein ali
battleihardened group soon
Houthi, who was killed
gained popularity outside
during the first war in
its traditional Zaydi lines.
Saada in 2004.
The 2011 protests united
The 2011 uprising
political opponents around
revived the group, and
the shared goal of removing
after Salehs’ ouster, the
Saleh and his regime, but
Houthis saw a surge in
once that was achieved,
open
support.
During
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rivalries quickly resuri
faced. In the twoimilei
long tented sitiin that was
home to antiigovernment
protesters for nine months
in Sanaa, fistfights broke
out between Houthi demi
onstrators and their politii
cal rivals from Islah,
Yemen’s equivalent of the
Muslim
Brotherhood.
At the same time, confroni
tations in the north turned
violent, centered on the
Salafist Dar aliHadeeth
religious school in the vili
lage of Dammaj, to which
the Houthis laid siege for
two months at the end of
2011. Renewed fighting in
2013 led to a ceaseifire
agreement in January this
year that included the evaci
uation of the Salafi stui
dents. After the fall of
Dammaj, the Houthi fighti
ers began their push south
toward
the
capital.
Although often painted as a
sectarian struggle between
Shia and conservative Suni
nis, the conflict at its root
is political and tribal rather

than sectarian. But the
Houthis’ rise could cause
the sectarian narrative to
become a selfifulfilling
prophecy. Yemen’s Ali
Qaeda
insurgency
has
always had an aggressive
stance against the Houthis.
As the group began taking
territory in northern provi
inces, the Qaeda fighters of
Ansar aliSharia started to
act on their longirunning
antiiHouthi threats. In July
in a brutal Ansar aliSharia
attack that mirrored those
by the Islamic State in Iraq
and the Levant, militants
wearing
headimounted
cameras slit the throats and
hacked off the heads of 14
unarmed offiduty soldiers.
Ansar aliSharia justified
the killings by claiming the
soldiers were Houthis.
Saudi Arabia versus Iran
Conflict with the Houthis
in Yemen is often framed
as an Iran versus Saudi
Arabia proxy battle that
came to a head in 2010
when the Saudis were
dragged into the most

recent war in Saada as it
threatened the kingdom’s
border.
Saudi Arabia has backed
multiple individuals and
factions in Yemen, includi
ing Islah. But since 2011,
the
regional
struggle
between Saudi Arabia and
Qatar has played out in the
tussle for influential pati
ronage in Yemen. The prei
viously close relationship
between Saudi Arabia and
Islah has soured since the
uprisings of 2011, and
Qatar has been spreading
its informal sponsorship
networks in Yemen. In
March, Saudi Arabia listed
both the Houthis and the
Qataribacked
Muslim
Brotherhood as banned teri
rorist organizations.
Hadi has repeatedly
thanked Saudi Arabia for
its financial support while
accusing Iran of inciting
conflict by supporting the
Houthis and the southern
secessionist movement, Ali
HIrak. Iran has denied armi
ing the Houthis but is
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رغم وضع اسمه يف قائة املعرقلني للتسوية السياسية يف اليمن

) اليزال الرقم الصعب يف املعادلة اليمنية الصعبة!! (سيرة ذاتية.. صالح
.م1994
م أقــر1997  ديـسـمبــر24  يفمجلس الـنواب منحه رتبـة مشير؛
تقديـراً لدوره الـوطني والـتاريخي
.يف بناء اليمن اجلديد
َّم مت1999  سبـتمبـر عـام23  يفانـتخابه رئيـساً للجمهـورية يف أول
انتخـابات رئـاسية جتـرى يف اليمن
عبر االقتراع احلـر واملباشر من قبل
.الشعب
 من أبــرز املنجـزات الــداخليـةواخلـــارجيـــة التـي حتققـت أثنــاء
:رئاسته
،إعـادة بنـاء سـد مـأرب الـعظـيم
 حتقيق،استخــراج النفـط والغــاز
 إقامـة املنطقة،تنمية زراعيـة كبيرة
.احلرة بعدن
توقيع معـاهدة احلدود بـني اململكة
العـربية الـسعوديـة وسلطنـة عمان
.واريتريا
انضـمام الـيمن لبعـض مؤسـسات
.مجلس التعاون اخلليجي

علـم اجلمهـوريـة الـيمـنيـة مبـدينـة
 وإعالن إعــــادة حتقــيق،عــــدن
 وإنهـاء التشـطير،الوحـدة اليمـنية
 ويف نفس الـيوم اُختير،وإلى األبد
رئيسـاً جمللس الرئـاسة للجمـهورية
.اليمنية
 اُنتخب رئيسـاً جمللس الرئاسة من،قـبل مجلــس النــواب املـنتـخب
 أكـتــــوبــــر16 وذلـك بـتــــاريخ
.م1993
 تصــدى لكل محـاوالت متـزيق وقاد،الـوطن ومؤامـرة االنفصـال
معـارك الـدفـاع عن الـوحـدة أثنـاء
فترة احلرب وإعالن االنفصال التي
أشعلهـا االنـفصــاليــون يف صيف
م حتـى حتقق النصر للوحدة1994
 يف يوم الـسابع من يـوليو،اليمنيـة
.  م1994
 اُنتخبَ رئـيسـاً للجمـهوريـة من وذلك بتاريخ،قبل مجلس النواب
 بعـد إجـراء،م1994  أكتـوبــر1
التعـديالت الدستـورية التي أقـرها
 سـبـتـمـبـــر28 اجمللــس بـتـــاريخ

التــأسيـسي وســام اجلمهـوريـة؛
 وتفانيه يف خـدمة،تقـديراً جلهـوده
.م1979  سبتمبر22 الوطن يف
 انـتخب أمـينـاً عـامــاً للمـؤمتـر أغـسـطـس30 الـشعـبي العـام يف
.م1982
1983 مـايو23  أُعيـد انتخابه يفًم رئيسـاُ للجمهـورية وقـائداً عـاما
للقـوات املسلحـة من قِبـل مجلس
.الشعب التأسيسي
 يـــوليــو17  أُعيــد انـتخــابه يفًم رئيسـاً للجمهوريـة وقائدا1988
عـامـاً للقـوات املـسلحـة مـن قبل
.مجلس الشورى املنتخب
 مُنِح درجة املاجسـتير الفخرية يفم1989 العلوم العـسكريـة يف عام
.من قبل كلية القيادة واألركان
م أجــمع1990 مــــايــــو21  يفمجلس الشورى علـى إعطائه رتبة
(فريق)؛ عـرفاناً ووفـاءً ملا بذله من
جهود عظيمة لتوحيد الوطن وقيام
.اجلمهورية اليمنية
م قـام بـرفع1990  مـايـو22  يف-

:كثيرة منها
 قـائد سـرية. قائـد فصيـلة دروع
 أركان حـرب كتيـبة دروع. دروع
 قـائد.  مـدير تـسليح املـدرعات.
كتـيبـة مـدرعـات وقـائـد قـطـاع
.املندب
 وقائـداً ملعسـكر،قـائداً لـلواء تعـز
-1975( خـــالـــد بـن الـــولـيـــد
.)م1978
شغل مـنصب عضـو جمللس رئـاسة
 ونائـب القائد،اجلـمهورية املـؤقت
 ورئيس هيئة األركان العامة،العام
عـقب اغـتيــال الـــرئيــس أحمــد
.م1978  يونيو24 الغشمي يف
م1978  يولـيو17  انتخب يـومًرئـيسـاً للجمهـورية وقـائداً عـاما
للقـوات املسلحـة من قبـل مجلس
.الشعب التأسيسي
م رُقي إلى1979  سبتـمبر17  يفرتبة (عقـيد) بنـاءً على إجمـاع تام
من كـافـة قيـادات وأفـراد القـوات
.املسلحة
 مُـنَح من قـبل مجلـس الــشعب-

.)(مساعد
 شــارك يف معـارك الـدفــاع عنالثــورة واجلمهـوريــة يف أكثــر من
.منطقة من مناطق اليمن
م رُقِّيَ إلــى رتبـة1963  يف عــام.)(مُالزم ثاني
 يف نهــايــة العــام نفـسه أصـيببجراح أثنـاء إحدى معـارك الدفاع
عن الثورة يف املنطقـة الشرقية ملدينة
.صنعاء
م التحق مبـدرسـة1964  يف عـاماملـدرعـات ألخـذ فـرقـة تخـصص
.)(دروع
 بعــد تخــرجه عــاد من جـديـدللمـشاركـة يف معـارك الدفـاع عن
الثــورة واجلمهـوريــة يف أكثــر من
منطقـة من منـاطق اليمـن وتعرض
 وأصيـب بجراح،لشظـايا النـيران
.أكثر من مرة
 كـان من أبطـال حـرب الـسبعنييومـاً أثناء تعرض العـاصمة صنعاء
.للحصار
 شغـل مناصـب قياديـة عسكـرية-

علي عبد اهلل صالح
م2011  حتى- 1978

م يف قرية بيت1942 * من مواليـد
األحمـر(مديريـة سنحان) محـافظة
.صنعاء
: أكبرهم، متزوج وله عدة أبـناء تلقـى دراسته األولـية يف.)(أحمـد
.)(كُتَّاب قريته
 التحق بـالقـوات املـسلحـة عـامم وواصـل دراستـه وتنـميــة1958
معلـومــاته العـامـة وهــو يف سلك
.اجلندية
 الـتحق مبــدرســة صـف ضبــاط.م1960 القوات املسلحة عام
 كان ضـمن صف ضبـاط اجليشالـذين سـاهمـوا يف اإلعداد للـثورة
 وكـانـت رتبته آنـذاك- وتفجيـرهـا
.)(رقيب
ً يف األشهر األولى للثورة وتقديراجلهـوده وملـا أظهـره من بـسـالـة يف
الدفـاع عن الثـورة واجلمهـورية يف
مخـتلـف املنـاطـق رُقي إلــى رتبـة

Abdullah Saleh: Yemen’s Unsackable Leader
Vivian Salama
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winner. Vivian Salama on
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envisioned by him, too.
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Sana, the capital of Yemen,
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Libya’s
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Yet
many
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Gaddafi is dead. Yet Saleh,
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peculiar exhibit is set to
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Cooperation Council at the
height
of
Yemen’s
uprising,
Saleh
was
granted
immunity
for
violations committed
during his time in power,
including the deaths of at
least 45 protesters in 2011.
But he was not barred
from political
involvement. Even today,
one year after his forced
resignation, Saleh, and not
his successor, President
Abd-Rabbu
Mansour
Hadi, remains the leader of
Yemen’s largest political
party, the General People
Congress,
which
he
founded in 1982.
“The jury is still out
whether we will see
significant
change
in
Yemen or a whitewash of
just enough reform to keep
the public more or less
content and a continuation
of status quo,” said Letta
Tayler, a Yemen expert
with Human Rights Watch.

“Most of the elites who
were in power at the time
of the uprising remain in
power—just that they
played a game of musical
chairs.”
The Al-Hasabah section
of the capital remains a
tangible reminder of its
latest bout with violence
during the 2011 uprising.
Buildings surrounding the
main square are tattered by
thousands of bullet holes,
and the likelihood of
compensation to repair or
rebuild is uncertain. Here,
in the Arab world’s
poorest nation, many are
frustrated with the lack of
change and insist that the
injustices tied to the
former regime have gone
ignored for long enough.
Tensions are rising
among various factions in
the country. The southern
city of Aden, Yemen’s
second largest, was the
scene of deadly clashes
this week as Southern

independence separatists
feuded with security forces
and
demonstrators
supporting
the
central
government in the north.
Residents say men
attacked,
looted,
and
burned government
buildings while security
forces vanished.
`“Change is being driven
backwards
by
the
reproduction of the same
traditional powers from the
past,” said Sarah Jamal, a
Yemeni sociologist and cofounder of Support Yemen,
a nonprofit organization
that
promotes
the
establishment
of
a
democratic state. “Those
traditional powers stopped
Yemen from becoming a
civil state, and now they
are getting reorganized to
make sure they find a
place in the new state."
Continued on page 51
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Lebanon

لبنان

بعد قرار اجملتمع الدولي محاربة اإلرهاب يف املنطقة..حزب اهلل يف موقف صعب
بيروت :منى علمي
يــشهــد محــور إيــران وســوريــا
وحليـفهمـا اللـبنــاني حـزب اهلل،
ارتبـاكـا إزاء مـنحــى التـطـورات
الدوليـة التي سمحت بتـوجيه فوق
 160ضــربــة الــى ؟داعــش؟ من
خالل حتــالف أجنـبي  -عــربي..
فمــاذا ستكــون انعكـاسـات هـذه
احلــرب اجلــديــدة علــى احللـيف
اإليـــراني األهـم يف بالد الـشــام،
حزب اهلل؟
متـكن الرئيس السـوري بشار األسد
مـن احلفاظ علـى موقعه حـتى اآلن
علـى الـرغم مـن الثـورة املنـدلعـة
طـوال السنـوات الثالث األخـيرة،
وذلك إلى حـد كبير نتيجة املساعدة
الـتي تلقـاهـا من إيـران وحـزب اهلل
اللـذين زوداه بـالسالح واخلـدمات
االسـتخـبـــاراتـيـــة ،فــضال عـن
مـسـاعـدتـه يف وضع استـراتـيجيـة
عـسكـريـة علـى األرض ملـواجهـة
الثوار واجلماعات املتطرفة .غير أن
التحالف األجـنبي  -العربي اجلديد
قد يهـدد مصالح النظام ومن خالله
حـــزب اهلل املـتـــورط يف احلـــرب
السورية.
ينتشـر حزب اهلل يف منـاطق عدة مع
أكـثـــر مـن  5000مقــــاتل داخل
األراضي الـسـوريـة ،وقـد ذكـرت
تقاريـر صحافيـة أنه أرسل ما يـزيد
عـلى  300خبيـر إلى إيـران ..هذا
التـورط قـد تكـون تـكلفته بـاهظـة
للحـزب إن تــرجمت هـذه احلـرب
مبكاسب داخل الشارع السني سواء
يف سوريا أو العراق.
يقــــول احمللل قـــاسـم قـصـيـــر،
املـتخصص بـاجلماعـات اإلسالمية
ويف حـزب اهلل ،إن "حـالـة اإلربـاك
العـارم لـدى (حـزب اهلل) ازدادت
حيــال عــدم وضــوح وشفـــافيــة
الـتـصـــاريح األمـيـــركـيـــة ضـــد
(داعــش)" .وازدادت أيـضـــا إزاء
ازدواجية مـواقف الدولـة اللبنـانية
التي يـشارك فيها احلـزب ،وقد عبر
عنها وزير اخلارجية جبران باسيل.
فقـد عبـر الـوزيـر جبـران بـاسيل،
بقـرار حضـوره مـؤمتـر جـدة ،عن
انخـــــراطه يف احملـــــور املعــــادي
لـداعش .وشرح الـوزير باسيل أن
املـوقف اللبنـاني ال يـزال مشـروطا
باألداء وبتـوضيح اإلطار الـسياسي
للـتحــالف ،وحــاجـته لقــرار من
مجلـس األمـن يـتـضـمـن آلـيــات
تـطبـيقيـة للـعمل العـسكـري ضـد
داعش.
وصرح بـاسيل ،يف سيـاق حضوره
مـؤمتر بـاريس ،أن أحـدا لم يطلب
من لـبنــان شـيئــا ،ال مــاال ،وال
سالحـا ،وال جنـودا ،وال منـاطق
لعمليات عسكرية ،وأضاف :؟لم
يطرأ حـتى اآلن ما يدعونا إلى تغيير
موقفنا من املشاركة يف التحالف؟.
لم يوجه حزب اهلل أي انتقاد للوزير
باسيل؛ فـ"حزب اهلل" يـؤيد إلى حد
مـا املشـاركة يف الـتحالف ،غـير أنه
يحـاول أن يحفـظ خط الـرجعـة يف
حــال حتـــولت الـضــربــات إلــى
استهـداف الـنظــام السـوري أو إذا

HEZBOLLAH
IN SYRIA
by Marisa Sullivan

أدت إلـى تقويـة الثـوار املعتـدلني.
كما أن احلـزب ال يعلم بعـد حدود
الضربـة الدولية ومداهـا ،مما يتركه
يف موقع االنتظار والترقب.
فـمـن نــاحـيــة ،يعــد حــزب اهلل
وحلفاؤه مـن أكثر املـستفيـدين من
ضـرب داعش .ومنـذ مدة لـيست
ببعـيدة ،انـتقد حـزب اهلل التقصـير
الـدولي يف مـواجهـة داعش ،كـما
رحب بــالـتحــالف يف حــال ضمّ
إيـران والنظام السوري ،غير أنه ما
لبث أن بـدل مـواقفه هـذه بعـد أن
جرى رفـض ضم طهـران ودمشق
إلى التحالف ضد داعش.
"يؤكـد مسـؤولو احلـزب أن احلرب
علـى داعـش اليــوم تثـبت وجهـة
نـظـــرهم مـن حيـث محـــاربتـهم
للجماعات التكفيرية التي ترجمت
بـالتـدخل يف سـوريـا ،وكـان لهـا
الـدور األسـاسـي يف منع وصـول
تنـظـيم (داعـش) إلــى لـبنــان"،
بحسـب احمللل قاسم قصـير .ويعد
قيـاديـو حــزب اهلل أنهم جنحـوا يف
لبنان بامتصـاص تأثير داعش بصد
الـسيــارات املفخخـة والعـمليـات
االنتحارية وبعـض الهجمات على
احلدود ،بحسب قاسم قصير.
لكن الـسينـاريـوهـات التي تـربك
حزب اهلل تـتخطى حـدود لبنان..
ففي العراق ،دفعـت إيران وحزب
اهلل ثمـن التـسـويـة والـتخلـي عن
رئيـس الـوزراء نـوري املـالـكي،
بحسب قـصير .غيـر أن الوضع يف
ســــــوريــــــا مخــتـلف مبــــــا أن
السيـناريـوهات مـتعددة وأبعـادها
مختلفـة .فـالـواليـات املتحـدة لم
تقـرر تـدميـر هـذا التنـظيم بـشكل
كامل ،إمنـا احتـواؤه من أجل منع
متـــدده ضـمــن بعــض املـنــــاطق
العراقية .وعلـى الرغم من أن هذا
احلل قــد يكـون سالحـا لـلضـغط
علـى إيران ،فـإنه ال يغـير مـوازين
القـوى يف سوريـا بعكـس العراق.
هـذه احلـالـة تسـبب ارتيـاحـا عنـد
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احلـزب ،ذلك أنه يف منـاطق عدة،
يشكل وجـود داعش ورقـة ضغط
علـى الثـوار السـوريني يـستعملـها
النظام والفصائل املؤيدة له.
واملثـال األبرز على هذه النظرية هو
ما يجـري يف مدينة حلب .بحسب
دراسـة جـديـدة ملـركـز األبحـاث
كـــرايــســس غـــروب (Crisis
») ،Groupيخـــوض الـثـــوار
حـربا عـلى جـبهتني يف حلـب ضد
النظـام كما داعش ،ومـوقفهم هو
أكثـر خطـورة من أي وقت مـضى
منذ بـدء القتال .فالـنظام وحلفاؤه
استثمـروا موارد كـبيرة يف محـاولة
الستعـادة السيـطرة علـى املديـنة.
ويـبـــدو اآلن أنهـم علــــى وشك
النجـاح يف قـطع آخــر خط إمـداد
للمـتمـرديـن من تـركيـا ،حـسب
التقرير.
إلـى الـشـرق ،تــواجه املعـارضـة
الــرئيـسـة عـدوا ثــانيـا" :الـدولـة
اإلسالميـة يف العــراق والشـام"..
يـــؤكــــد وضع حلـب أن داعــش
والـنظام كمـا حزب اهلل يتـشاركون
يف بعـض املـصـــالح علــى املــدى
القصـير واملتـوسط؛ وعلـى رأسها
هزمية اجلماعـات املتمردة الرئيسة.
يف هـذه احلـالـة ،فـإن الـسـينـاريـو
األول يـحفظ إلـى حـد مـا حقـوق
النـظام وحزب اهلل .لكن إن اعتمد
التحالف اجلديد السيناريو الثاني ال
سيمـا تدمـير داعش وإعـادة تنظيم
فصــائل الثــوار غيـر املـتطـرفـة،
فستكون النتـيجة مختلفة وستكون
انعكـاساتهـا مغايـرة بالـنسبـة إلى
حزب اهلل..
تـصب آخـر عـمليـتني ومحـاوالت
االغتـيال الـتي استهـدفت قـيادات
حــركــة أحــرار الـشـــام وجمــال
معـروف ،يف هذا السيـاق .فعملية
تصفيـة قادة (حـركة أحـرار الشام)
التي تعد من أولى وأقوى الفصائل
املـسلحــة ،التـي ذهب ضحـيتهـا

زعيم احلركـة حسان عبود ،إضافة
إلـى أكثـر قيـادات الـصفني األول
والثاني ،ال يزال يكتنفها الغموض
مبــا أنهــا عمـليـة يــستـفيـد مـنهـا
؟داعـش؟ كمـا النـظام الـسوري،
ألنها ليـست مجرد ضـربة مـوجعة
للحـركة فـسحب ،بل للمعـارضة
السورية بأكملها.
ويف اآلونة األخيـرة قام سالح اجلو
السـوري بتدميـر منزل يف بلـدة دير
سنبل بـريف إدلب كـان يوجـد فيه
قائـد (جبهـة ثوار سـوريا) جـمال
معروف مع عائلته ونائبه وعدد من
أفـراد تـنظـيمه .ويــوصف جمـال
معـروف ،بأنه أحـد قادة املعـارضة
املعتدلة يف سوريـا التي يعول عليها
غربيا ملواجهة تنظيم داعش.
هذان االغتياالن استهدفا املعارضة
املعـتدلـة التي مبقـدور التـحالف أن
يعـزز إمكـانـاتهـا ويـستـعملهـا يف
املـستقـبل لقتـال نظـام األسـد بعـد
إطاحة داعش.
يقول الصحايف نيكوالس بالنفورد
مؤلـف كتاب (املارد الشيعي يخرج
من القمـقم) ،إنه إذا قام الـتحالف
بتـدميـر أو إضعـاف داعـش ودعم
الثــوار املعتـدلـني ،سيـشكل هـذا
األمــر خطـرا علــى نظـام األسـد
وحلفــائه مـثل حـزب هلل .إمنـا ال
يـزال احلــزب حتـى اآلن مبــوقف
الترقب واالنتـظار .أما بالنسبة إلى
سوريـا ،فهزميـة داعش مع تـدمير
املعـارضــة املعتـدلـة سيـؤدي إلـى
تبـديـد أي خـوف وجـودي ينتـاب
النـظام .تتجه سوريا نحو حرب ال
نهــايــة لهـــا بني نـظــام طــائـفي
استـبدادي ،ومعـارضني جهـاديني
أكثر استبدادا وطغيانا ،وبالتالي إن
تدميـر هؤالء اجلهـاديني مع تعـزيز
الفصـائل املعـارضــة املعتـدلـة قـد
يـسـاهـم يف الضـغط علـى الـنظـام
للتـوصل إلى حل سيـاسي يف نهاية
املطاف.

Hezbollah’s deepening involvement in Syria is one of
the most important factors of the conflict in 2013 and
2014. Since the beginning of 2013, Hezbollah fighters
have operated openly and in significant numbers
across the border alongside their Syrian and Iraqi
counterparts. They have enabled the regime to regain
control of rebel-held areas in central Syria and have
improved the effectiveness of pro-regime forces.
The impact of Hezbollah’s involvement in Syria has
been felt not just on the battlefield, where the regime
now has momentum in many areas, but also in Lebanon where growing sectarian tensions have undermined security and stability.
This paper details Hezbollah’s involvement in Syria
from the beginning of the conflict to the present.
Much of the focus is on 2013, when Hezbollah publicly acknowledge its presence in Syria and deepened
its commitment on the ground. The first part of the
paper explores the relationship between Hezbollah,
Iran, and Syria and Hezbollah’s rationale for its
involvement in Syria. The second part looks at Hezbollah’s activities in Syria from 2011 to 2012, when it
operated on a limited and clandestine basis.
The third section of the paper details Hezbollah’s
escalation of its presence in 2013 and examines the
group’s role in operations across Syria since the beginning of 2013. The fourth part analyzes the size, scope,
and structure of Hezbollah’s operations in Syria.
Finally, the paper concludes with a discussion of the
implications of Hezbollah’s growing presence in Syria
within Lebanon, Syria, and more broadly.
Background: The Axis of Resistance
The Axis of Resistance is an Iran-led alliance of state
and non-state actors in the Middle East that seeks to
confront Western interests in the region, namely those
of the United States and Israel. Historically, this alliance has included the Assad regime in Syria and Lebanese Hezbollah. In recent years, Iran has also cultivated Iraqi Shi’a militants as the newest members of
this alliance. Aside from shared regional objectives,
another pillar of the axis is shared support. Iran provides extensive material, financial, training, and logistical assistance to its regional partners. For example,
Iran has supplied Hezbollah with as much as $200
million each year. After Hezbollah’s 2006 war with
Israel, Iran and Syria rearmed Hezbollah with vastly
expanded and more sophisticated weaponry. Much of
this support has flowed through Syria, making it the
primary hub in Iran’s power projection in the Levant.
The war in Syria presents a significant, even existential, threat to this strategic alliance by endangering
one of its primary members and the chief conduit for
Iranian support to Hezbollah. At the same time, Iran
cannot afford to lose its most important foothold in the
Levant, and Hezbollah cannot risk losing its access to
critical Iranian and Syrian support. Maintaining the
Axis of resistance is also a matter of great ideological
importance for Iran and its commitment to exporting
its Islamic revolutionary principles. For all of these
reasons, Iran will go to great lengths to preserve its
foothold in Syria. www.understandingwar.org
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العراق

Iraq

"الغارديان" البريطانية  65 :ألف تفجير خالل  6سنوات حولت العراق إلى مقبرة
U.S. warns of sanctions
on buyers of ISIS oil

لندن  -محمد عايش
كـشـفت جــريــدة "الغــارديــان"
البـريطـانيـة أرقـامـاً وإحصـاءات
مــرعبـة تـتعلق بـأعـداد الـقتلـى
واجلـرحى الـذين سقـطوا يف آالف
الـتفجيـرات والعـمليــات اخملتلفـة
الـتـي شهـــدهـــا العـــراق خالل
السنـوات السـتة الـتي تلت انهـيار
نظـام صـدام حـسني ،لـيتـبني أن
العراق حتـول إلى مـا يشبه "مـقبرة
جمـاعية" خالل فتـرة حكم رئيس
الوزراء السابق نوري املالكي.
ونشرت الصحيفـة خارطة للعراق
وملدينة بغداد تبني فيها املواقع التي
مت استهدافهـا بالسيـارات املفخخة
أو الـعمليـات املـسلحـة لـيظهـر أن

اخلارطـة مغطاة بـشكل شبه كامل
بـالـنقـط احلمـراء الـتي متـثل كل
واحــدة منهــا تفجيـراً أو عـمليـة
مسلحـة أو هجـوماً إرهـابيـاً ،مبا
يعـني يف الـنهـايــة أنه لـم يعـد يف
العـراق شــارع وال حي إال ورأى
ويالت القـتل خالل الــسنــوات
القليلة املاضية.
وخـالل الفتــرة من بـدايـة العـام
 2004حتى نهـاية  2009قتل يف
العراق  109آالف و 32عـراقياً،
مـن بـيـنهـم أكـثـــر مـن  66ألف
مـدني ،فيما اعتبـرت مدينة بغداد
املكـان األســوأ أمنيـاً يف العـراق،
حيث سـقط فيـها  45ألـفاً و497
قتيالً ،فـيما كـانت منـاطق شمال

شـرق العــراق هي األكثـر هـدوءاً
حيث سجلت مقتل  328شخصاً
فقـــط.وأصــيـــب بجـــــراح يف
التفجـيرات وأعـمال العـنف التي
شهـدها العـراق  176ألفاً و382
عراقـياً ،أغـلبهم من املـدنيني ممن
ال عالقــة لهـم بــالـصــراعــات
السياسية التي تشهدها البالد.
وخالل فتـرة الــسنـوات الــست
املشار إلـيها شهد العـراق أكثر من
 65ألف انفجـار بعبوات نـاسفة،
راح ضحـيتهـا أقل بقلـيل من 32
ألف قـتيل ،بـينمـا متـكنت قـوات
األمن مـن العثـور علـى  44ألفـاً
و 620عـبـــوة نـــاسفـــة أخـــرى
وجنحــت يف تفـكـيـكهــــا قــبل

انـفجارها.أما أسـوأ الشهور على
اإلطالق خالل الفتـرة املشار إليها
فـكان شهـر مايـو  2007الذي مت
فيه تفجيـر  2080عبوة نـاسفة يف
مـختلف أنحاء العـراق ،أدت إلى
مـقتـل املئــات وإصــابــة اآلالف
بجراح.
وبهــذه األرقــام واإلحـصــاءات
املـرعبـة يكـون العـراق قـد سجل
أعـداداً مـن القتلـى واجلـرحـى يف
التـوتــرات األمنيـة الـتي شهـدهـا
خالل الفتـرة املـاضيـة تـزيـد عن
أعـداد الـذيـن سقطـوا يف حـروب
كـبــرى ،فـضالً عـن أن هــؤالء
القتلـى واجلرحى سقـطوا بصمت
وهدوء.

زيباري يفتح النار ..املالكي تسبب يف ضياع املوصل
بغداد  -جواد احلطاب
مــــازالـت أحــــداث املـــــوصل
وسقـوطهــا غيــر املنـطقي تـشغل
الشارع العـراقي ووسائل اإلعالم
مبخـتلف تخصـصاتـها ،واجلـديد
فيها هو ما كشفه مهدي الغرّاوي،
قائد عـمليات نينوى ،الذي كذّب
روايـة املـالكـي عمـا ذكـره من أن
سقوط املوصل كان بسبب مؤامرة
ضـد احلكومة ،وأن دوال بـاملنطقة
لـم يذكرهـا املالكي بـاالسم وقادة
وسـاســة منـافــسني وراء سقـوط
املوصل.
وأشار إلى أن السبب يف األحداث
الدراماتيكية تقع على عاتق واحد
من ثالثـة أشخـاص هـم :عبـود
قنبر معـاون رئيس أركان اجليش،
أو علـي غيــدان قــائــد القــوات
البـرية ،أو املـالكي نفسه بـاعتباره
القـائـد العـام للقـوات املـسلحـة،
وجمـيع الـضبــاط يـسـتجـيبــون
ألوامره.
يف حني جدّد رئيـس أركان اجليش
العـراقي ،بـابكـر زيبــاري ،نفيه
للتـصريحـات التي تصـوّر سقوط

املـــوصل بـيـــد
الدواعـش على
أنهـا مـؤامـرة أو
خيانة.
وقـال إن املوقف
كـان مكـشـوفـا
علــى األرض،
وقـد أوصل هـو
بنفسه رسالة من
القيـادة الكـردية
إلـــى املــــالكـي
بضـرورة ضرب
ـ
الــتحـــشــــدات
األوليـة جملــاميع
داعـــــــــــش أو
بابكر زيباري
السماح لقواتهم
ـ
بــــالــــدخــــول
مـبـــاشـــر ومـن دون علـم وزارة
ومكــافحتهــا قبل أن تـسـتفحل،
الدفـاع ،نافيـا أن تكون هنـاك أية
لكـن املالكي -حـسب قوله –لم
"جلان حتقيقيـة" لتأشيـر التقصير يف
يعر األمر أهمية تذكر.
ضيـاع املوصـل ،وأن الكالم كان
وأضــاف زيـبـــاري يف مقـــابلــة
مجرّد كالم ليس إال.
تـلفزيـونيـة انتـشرت علـى مواقع
وبصـمت املالـكي وإحالـة معاون
يـوتيـوب ،أن قنـبر وغـيدان كـانا
رئيـس أركان اجلـيش قنـبر وقـائد
يرفعان تقاريرهما للمالكي بشكل
القــوات البـريـة إلـى الـتقـاعـد

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وتخـوّف قـائـد عـمليــات نينـوى
مهـدي الغــرّاوي من الــسجن أو
الشنق فـإن واحدا مـن أهم أسرار
متـدّد داعـش يف العـراق سـيبقـى
ضـمن املـسكــوت عنه ولـو إلـى
حني.

Washington - Thursday, 23 October 2014 - The Obama administration on Thursday threatened to slap sanctions on anyone
buying oil from Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) militants
in an effort to disrupt what it said was a $1-million-a-day funding source.
ISIS has seized large swaths of Iraq and Syria in a brutal
campaign, and could pose a threat to the United States and its
allies if it is not stopped, U.S. Treasury Undersecretary David
Cohen said.
“With the important exception of some state-sponsored terrorist organizations, ISIL is probably the best-funded terrorist
organization we have confronted,” Cohen said, referring to
another name for ISIS. He spoke at the Carnegie Endowment
for International Peace.
ISIS is generating tens of millions of dollars a month
through a combination of oil sales, ransom, extortion and other
criminal activities, and support from wealthy donors, said
Cohen in laying out the most comprehensive outline yet of the
U.S. financial strategy against the group.
ISIS’s fundraising mostly avoids the formal financial system, and relies less on donor support compared with militant
groups like al-Qaeda, making it less susceptible to Treasury’s
traditional tools of designating wealthy financiers and blacklisting banks.“We have no silver bullet, no secret weapon to
empty ISIL’s coffers overnight,” Cohen said.
But, the U.S. government and its allies are working on finding new ways to disrupt ISIS’s activities, including its key oil
revenues, Cohen said. ISIS has tapped into the black market in
oil in Syria and Iraq, refining some and selling it to smugglers
who transport it to Turkey and the Kurdish region of Iraq.
The research firm IHS estimated this week that Islamic State
militants were producing about $2 million worth of crude oil a
day before recent U.S.-led air strikes.
The United States and its allies, including Saudi Arabia and
the United Arab Emirates, began launching air strikes against
ISIS in Iraq in August and Syria in September, including targeted strikes against ISIS-controlled oilfields and refineries.
The strikes have succeeded in bringing crude production down
to 20,000 barrels a day, less than a third of what it was last
summer, the International Energy Agency said.
While the air strikes have disrupted some of ISIS’ oil revenue, Cohen said it was still important to find other ways to target the group’s funding sources and prevent access to the formal financial sector by targeting middlemen, traders, refiners
and transport companies.
U.S. sanctions block people and firms from accessing the
U.S. financial system, and are usually followed by banks
around the world who are wary of dealing with U.S. enemies.
Cohen said Turkey and the Kurdistan regional government
in Iraq were starting to crack down on oil smuggling networks
that existed long before Islamic State started taking advantage
of them. The United States will also seek to disrupt other funding including an estimated $20 million from kidnapping this
year by urging countries not to pay ransoms.
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لنـدن  -حاور روبني نبيالت ،مدير
املعهد امللكي البريـطاني للدراسات
الـدولية (تشاتـام هاوس) ،الباحث
والـفيلسـوف فرانـسيس فـوكويـاما
صاحب كتاب ؟نهاية التاريخ؟ .يف
هذا احلـوار يجيـب فوكـويامـا عن
أسـئلــة تـتعلق مبــواضـيع وأفكــار
وردت يف كتــابـه األخيــر بـعنــوان
؟الـنـظــام الــسـيــاسـي والـتـــآكل
السياسي؟ وربطها بالواقع املعيش.
يعرّف فـوكويـاما التـآكل السـياسي
بــأنـه التـصلـب اإلدراكي ،حـيث
تـظهر مـجموعـة من املؤسـسات يف
ظــروف معـينــة ثـم تتـغيــر هــذه
الظـروف وال يحدث تـأقلم .األمر
اآلخر يتعلق مبيل البشر إلى مجازاة
أصدقـائهـم وعائـالتهم ،وكل من
هـــو داخل الـنـظــام الــسـيــاسـي
سـيــسـتعـملـه لفعـل ذلك مبـــرور
الزمن .وهـذا ما حدث بالضبط مع
ساللـــــة هـــــان يف الــصــني ومع
االنكـشـاريـني يف االمبـراطـوريـة
العثـمانيـة ،ونفس الشـيء مع كبار
املوظفني يف النظام القدمي يف فرنسا.
ويظن فـوكويـاما أن هـذه الظـاهرة
اآلن متيز النخبـة السياسية األميركية
بشـكل متزايد ،والـدليل على ذلك
يف الـواليــات املتحــدة ،أننـا اآلن
نشهد أكـبر أزمة منذ الكـساد الكبير
يف فترة الثالثينات من القرن املاضي
ولم تـتسبب األزمة يف تـغيير األمور
بــشـكل جـــذري بل بقـي الـنــاس
يحملون أفكـارا غريبـة كقولهم إذا
وقع تخـفيـض الـضــرائب فــذلك
سيـحفز النمـو بشكل يـجنب عجزا
يف امليزانية .ويتحدث فوكوياما عن
مشكالت الدميقراطية مشيرا إلى أن
الـدميقراطيـة هي ؟نهايـة التاريخ؟،
لـذلك فـإنهـا لن تنهـار ،لكنهـا قد
تتآكل.
دور املنظمات العابرة للحدود
يرى فـوكويـاما أن هـناك عـددا من
الــــدول األعــضــــاء يف االحتــــاد
األوروبـي لديهـا أنظمـة دميقراطـية
جيـدة لكن من الـواضح أن االحتاد
األوروبي ال يـسيـر بـشكل جيـد يف
طرق أساسية معينة.
ويعـتقــد أن أحــد أكبــر املـشــاكل
املؤسسـاتية داخل االحتـاد يتمثل يف
أنه ميـتلك سـلطـات قـويـة بـشكل
مفـرط يف اجملــاالت اخلطـأ ،ولـديه
سلطـات غـائبـة متـامـا يف اجملـاالت
املهـمة فعال .إذن ميكـن لبروكـسال
أن تقـلق النـاس بـاسـتمـرار بـسن
قـوانني حـول املـواد الفالحيـة مثال
لكنهـا تظهـر ضعفـا شـديـدا يف مـا
يخص الـسلطـة اجلبـائيـة والنقـدية
مقـارنة بـالواليـات املتحدة .وذلك
هـو الـسـبب وراء األزمــة الكبـرى
التي مر بها اليورو.
املـسـألـة األخـرى تـتعلق بـالهـويـة
األوروبيـة ،إذ فـشـلت أوروبـا يف
تـرسيخ هـذه الهـويـة لـدى النـاس
ألنهـا لم تـستثمـر بشكل كـاف من
أجل خلق هوية أوروبية حقيقية.
ومن مكـونات هـذه الهويـة ،خلق
حــس تـضــامـنـي يـجعل الـنــاس
يــرغبــون يف التـضـحيــة مـن أجل
بـعضهم الـبعض .الهـوية الـوطنـية
تعنـي استعداد الشخص 'للموت
من أجل اجملمـوعة األكبر' ،لكن
من املستعد للموت من أجل االحتاد
األوروبي يف الوقت الراهن؟
International Affairs. He
is married to Laura Holmgren and has three children.

فرانسيس فوكوياما :الدميقراطية هي نهاية التاريخ

سأل روبني نبيالت فـوكوياما حول
رؤيـته لكـيفيــة تطـور احلكـومـات
لتصل إلى القـدرة على التعامل مع
قضـايا تتجـاوز حدودها ،وقـضايا
أخــــرى يف شكـل محلـي جـــدا،
فـأجـابه بـأنه ركّــز يف كتـابه علـى
احلكـومـات يف املـستـوى الـوطـني
باألسـاس ،لكن ال شك أن هـناك
الكثيـر من املشـاكل التي نـواجهها
اليــوم ال ميكـن حلهــا علــى ذلك
الـصعيـد وخـاصـة يف مكــان مثل
أوروبــا املتـمتعـة بقـدر كـبيــر من
االستقاللية.
من الــواضح بـــأن هنـــاك غيــابــا
للمـؤسسـات املنـاسبـة التي ميكـنها
تقدمي ذلك املستوى من احلوكمة.
وشدّد فـوكويـاما علـى ضرورة أن
تقوم الدولة الوطنية على مجموعة
مـن القيم املـشتـركـة ،وهـذه القيم
تـتناقص يف الدول الوطـنية احلالية،
وأعـتقد أن محـاولة بـثها يف العـالم
بـأكـمله أمــر ميــؤوس منه .لـكن
مفهـوم مـا يـسمــى بـ'التعـدديـة
املتعددة' تـتولى فيه مجموعة من
األجهـزة الـدوليـة املتـداخلـة ،ويف
بـعض األحيـان املتنـافسـة ،توفـير
الكـثـيــر مـن آلـيــات احلــوكـمــة
الضرورية.
وهذا األمـر موجود يف املـسائل غير
املـسيسـة نسبـيا مثل حتـديد املعـايير
وغيرها ،لكن املشكل عندما نصل
إلـى الصعيد السيـاسي حيث توجد
الكثير مـن االختالفات املهمـة حقا
ويجـب أن حتل سيـاسيـا ال تـوجـد
املؤسسات املناسبة.
الشراكة بني ضفتي احمليط الهادئ
تطـرق احلـوار إلـى الـشـراكــة بني
ضـفتي احمليـط الهادئ واجلهـود من
أجل إنـشــاء مــا ميكـن أن يكــون
مؤسسة متعـددة األطراف متداخلة
مع منظـمة الـتجارة العـامليـة ،وهو
America Foundation. He
is a member of the American Political Science
Association, the Council
on Foreign Relations, and
the Pacific Council for

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

أمر يراه فوكوياما مفيدا.
وال يـؤيّــد علمـاء االقـتصــاد حني
يقولـون إن هذه األشيـاء اإلقليـمية
سـيئــة ألننـا يف حـاجـة إلــى نظـام
عاملـي ،ألنه يرى أن هـذا احلل هو
اخليـار األحـسن بـدرجـة الثـانيـة.
الشيء اآلخـر وخاصة مع الـشراكة
بني ضـفتي احملـيط الهـادئ ،هنـاك
بعـد سيـاسي مـتعلق بهــا ال يفهمه
دائمــا املسـتثمـرون والتجـار وهـو
الـتالي :املسألـة تتعلق فعال بالصني
واجلهـود التي تبـذلها بـعض الدول
امللتزمة أكثر بحقوق امللكية الفكرية
وحكم القـانـون للتـعبيـر عن قـدر
معـني مـن الـتـضــامـن يف مجــال
االقتـصــاد مع األمل يف أن يـصبح
ذلك ركيـزة لبنـاء تضـامن سيـاسي
أكـبر .وهذا أمـر أنا أؤيده متـاما من
هذه الناحية.
هل أميركا دميقراطية

الـشـركـات الـكبــرى .ميكـنك أن
تقول إن هذه مجـرد لعبة من طرف
واحد ،فـالشـركات تـتمتع بـقدرة
أكبـر على احلركـة وهي أكثر أمواال
ومــوارد ،لـكن لـن أقلـل من قــوة
اجملـتمع املــدني العـاملـي اآلن خللق
درجة من القوة املضادة.
ويرى أن املـشكل يتعلق بـاملسـاءلة
ألنه يف الـواقع ال قطـاع الشـركات
وال مـجمـوعــات اجملتـمع املــدني
تـخضع للـمسـاءلـة بـوضـوح أمـام
الناس الذين يدعون متثيلهم .وهذا
مشكل يف احلوكمة يجب حله بكل
تأكيد.
هنـاك أمثلـة عديـدة عن مجمـوعة
بـيئية مثال تـدعي أنها تتكلـم لفائدة
سـكان أصلـيني أو البيـئة ثـم يتضح
يف ما بـعد أن أعـضاءهـا يتكلـمون
ملـصلحتهـم اخلاصـة وليس لـديهم
أي اتـصــال بــأنــاس حقـيقـيني يف
العالم ميثلونهم.
دور الطبقة الوسطى

بـاحلــديث عن الـواليـات املتحـدة
ونظـرة العـالم لهــا ،يسـأل روبني
نبيالت ،فـرانسيس فـوكويـاما عن
رأيه يف االسـتـمــــرار يف تعــــريف
الـواليات املـتحدة بـأنها دميقـراطية
صرفة يف حني تـسيطر مجموعة من
أصحـاب األسهم النخـبة (مـالكي
الـشركات الكبرى) عـلى جزء كبير
مـن السلطـة يف الواليـات املتحدة؛
فـردّ املفكـر أميــركي اجلنـسيـة من
أصول يـابانية ،قـائال :؟لإلنصاف
إذا نظرت إلى العالم جتد قطاعا من
اجملتـمع املدنـي القوي جـدا فعنـدما
تتحـدث مع مـديـر يف شـركـة شـال
يحـاول عقــد صفقــة استـثمـار يف
نـيجيـريـا أو غيـرهـا ،سيقـول لك
هناك مصلحة قوية تنتظم يف االجتاه
املعاكس؟.
ويعتقـد فـوكـويـامـا أن الـكثيـر من
منظمات اجملتمع املـدني ترى نفسها
صراحة مبـثابة ثقل تـوازن مع قطاع

حتدث فرانسيس فـوكوياما يف كتابه
اجلـديــد عن الـطـبقـة الـوسـطـى
بـوصفهـا محـركـا للـدميقـراطيـة أو
املسـاءلـة ،مـشيـرا إلـى أن الـطبقـة
الـوسطـى يف مصـر ساعـدت كثـيرا
عبدالفتاح السيسي يف ثورة الشعب
ضــد نظــام محمـد مــرسي ،ويف
أميـركــا الالتيـنيـة يف الـستـينـات
والــسبعـينــات من القـرن املــاضي
كـانـت هنـاك مـسـانـدة كـبيـرة من
الطبقة الـوسطى الستـيالء العسكر
على السلطة ،ويف تايلندا عارضت
الطبقة الوسطى الدميقراطية.
دمـع ذلك ال يـــرى فـــرانــسـيــس
فـوكويـاما أن هنـاك عالقة آلـية بني
الــطــبقــــة الــــوســطــــى ودعـم
الـدميقـراطيـة ،فأبـناء هـذه الطبـقة
يـصــوتــون لـصــالح مـصــاحلـهم
اخلاصـة .لذلـك يجب أن تتـوسع
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الطبـقة الوسطى إلى أكبر قدر ممكن
ألنه عنـدمــا تكـون هـذه الـطبقـة
صغيـرة نسبـيا وتـشعر بـاخلطـر من
األرجح أن تدعم حكومة قوية متنع
اجلمـاهير الشعبيـة من الوصول إلى
السلطة وإعادة توزيع الثروة.
داعش ونهاية التاريخ
مـن الطبـيعي أن يتـطرّق احلـوار بني
البــاحثـني روبني نـبيالت ،مـديـر
املعهد امللكي البـريطاني للدراسات
الـــدوليـــة واملفكــر فــرانــسيـس
فـوكـويـامـا ،إلـى تـنظـيم الـدولـة
اإلسالميـة ومــا يجــري اليـوم يف
مـنطقـة الشـرق األوسط ،وعـالقة
ذلـك بـ؟نهاية التـاريخ؟ التي حتدّث
عنها فوكوياما.
ويـتسـاءل نـبيالت يف هـذا الـسيـاق
عن داللـة رجـوع مفهـوم اخلالفـة
القـدمي عنــد داعش وهـل ميكن أن
يكون ذلـك دليال على عـدم صحة
نظـريـة فـوكـويـامـا حـول ؟نهـايـة
التــاريخ؟ ،فــاخلالفــة ،حــسب
الباحث البريطاني ،مفهوم اعتقدنا
أنه مـات ،وهـا هــو يعـود .لـكن
فرانـسيس فوكـوياما يـرى أن فكرة
اخلالفة ليـست واقعية ،ويـظن أنها
مـجرد فـكرة خـيالـية جملـموعـة من
الــرجــال احلــامـلني لــرشــاشــات
كالشينكوف.
وأضـاف أنه من املثـير لـلدهـشة أن
هذه اجملمـوعة متكنت مـن الوصول
إلـى ذلك احلـد الـذي وصلـت إليه
اآلن لكن بـناء الـدولة عـمل مضن
فعال ،وكل مـا جنح يف فعله تنـظيم
داعـش هـو تــوحيـد الـسعــوديني
والقطـريني واإليـرانيني ضـده على
اعـتـبـــاره سـيـئـيـــا ويجـب كـبح
جمـاحه .وتوقـع املفكر األمـيركي
أن يدمر داعش نفسه بنفسه.
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اربعة سيناريوهات محتملة لالئتالف احلكومي املقبل يف تونس

أنصار حركة النهضة يف مهرجان إنتخابي
تونس ـ من عـادل الثابتي ـ أفرزت
نتـائج االنتخـابات التـونسيـة ،غير
الرسمـية تقدمـا لصالح حـركة نداء
تونـس التي يـقودهـا البـاجي قـايد
السبـسي مما سيجعلها مكلفة بحكم
الدستور بتشكيل احلكومة.
وبحـسـب نتــائج أوليـة ،اسـتنـادا
إلحـصـاء خـاص بـاألنـاضـول،
يـحتـكم نــداء تــونــس علــى 84
مـقعدا ،قـد تزيـد أو تنقـص مبقدار
مقعدين علـى األكثر يف ضوء إعادة
فرز بعض الـدوائر حالـيا ..ويبقى
يف جمـيع االحــوال أنـه لتــشكـيل
حكومـة بأغلبية بـسيطة (النصف +
واحــد) علــى األقل ،سـيتــوجب
علـى نـداء تـونس تـشكـيل ائتالف
يضم  109مقعـد يف "مجلس نواب
الشعب" من إجـمالي  217مقعدا،
أي ضم كتل برملانية لديها ما ال يقل
عن  25مقعدا.
ويف تصـريحات سـابقة ذكـر رئيس
حـزب نـداء تـونـس البـاجي قـايـد
السـبسي أن حـركته ال تـتحالف إال
مـع "من يشبههـا" ،لكنه لم يـستبعد
بشكـل قاطع مـسألـة التحـالف مع
حـــركـــة الـنهـضــــة يف احلكـم يف

تصريحات أخرى الحقة.
ويف ما يلي عـرض للسينـاريوهات
األربعـــة احملتـملــة للـتحــالفــات
البـرملـانيـة التـي ميكن أن تـشكلهـا
حركة نداء تونس:
 – 1حتالف نداء تـونس مع حزب
آفـاق تـونـس (لـيبـرالي) احلـاصل
علـــى  9مقــاعـــد ومع "اجلـبهــة
الشعبية" (يـسار) احلاصل على 12
مقعـــدا ولـن يـتعـــذر بعـــد ذلك
احلصول على  3مقاعد او أكثر من
قـوائم مـستقلـة أو بـعض القـوائم
احلزبية الصغيرة.
هذا التحـالف الذي يضمـن أغلبية
بسيـطة لـنداء تـونس ،يـبدو ممكـنا
علـــى أرض الـــواقع ..فـــرغـم
التـباينات األيـديولوجيـة الواضحة
بني اجلـبهة الـشعبيـة من جهـة وبني
نداء تونـس وآفاق تونـس من جهة
اخــرى ،إال أن اجلبهـة الـشعـبيـة
وآفـاق تونـس يجمع بينهـما رفض
اي حتالـف مع حركـة النهـضة .يف
املقـابل ،على نـداء تونـس يف هذه
احلالـة أن يتوقع مـعارضة قـوية من
ثـاني أكبـر كتلـة بـرملـانيـة (حـركـة
النهـضة) يف حـال مت هذا الـتحالف
الـذي سيكـون موجـها بـاألساس
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إليها.
 – 2حتــالف نيــابي أوسع لـ"نـداء
تــونـس؟ يـضـم بجــانب اجلـبهــة
الشـعبيـة وآفـاق تــونس" ،االحتـاد
الـوطـني احلـر" (لـيبــرالي) حتـصل
علـى  17مقعـدا ،أي  136مقـعدا
( 62بـاملائـة من مقـاعد البـرملان).
غيـر أن انـضمـام االحتـاد الــوطني
احلـر لهـذا التحـالف سيبـقى رهـنا
بـــالتــوصـل لتــوافق مــا بـشــأن
االنتخـابات الرئاسـية ،التي ترشح
لها كال من الباجي قـائد السبسي،
رئـيــس نــداء تــونــس ،وسلـيـم
الرياحي ،رئيـس االحتاد الوطني،
حـيث سيكـون من غـير املـنطقي –
بــالنــسبــة لكـليـهمـا (الــسبــسي
والــريـــاحي) ان يـتنــافـســان يف
الـرئــاسيــات ويتحـالفـان معـا يف
الــوقت نفـسه يف البـرملـان .عـائق
ثـاني قـد مينع هـذا التحـالف أيـضا
يتـمثـل يف تصـريحــات إعالميـة
نـسـبت ألحـــد قيـــاديي "االحتــاد
الـوطـني احلــر" (لم يـذكــر اسمه)
حتــدث فيهــا عن ان حــزبه منـفتح
علـى كافـة االحتـماالت إال أنه يف
حـال التحـالف النيـابي لن يـرضى

إال بـوزارات هامـة ،وهو مـا قد ال
تقبل به حركة نداء تونس.
 – 3التحالف مع حـركة النهضة:
التحــالف مع النـهضـة لـوحـدهـا
سيضمـن حلركة نداء تـونس أغلبية
مريحة (حوالي  150مقعدا) بنسبة
تناهـز  70باملـائة مـن البرملـان ،قد
تستغني به عـن التحالف مع اجلبهة
الـشعبيـة وآفاق تـونس الـرافضني
أصال للتحالف مع النهضة .إال أنه
يبقـى للحظة "صعبـا" بالنسـبة لنداء
تـونـس حيث يـوجـد بـداخله تيـار
رافض أيـديولـوجيـا التحـالف مع
الـتيــار اإلسالمي ،وبــالتــالي قـد
يـتـــرتـب علـــى هكـــذا حتـــالف
انشقـاقات داخل احلـزب بل ورمبا
انسـحاب لبعض نوابه املنتخبني من
احلـزب ،مـا يهـدد وضعه كـأكبـر
كـتلة برملـانية .غيـر أنه يف املقابل،
سيجنب هذا التحالف لنداء تونس
مـواجهـة معـارضـة قـويـة داخل
البرملان.
وعلـمت االنـاضـول مـن مصـادر
سيــاسيـة واسعــة االطالع أنه قـد
جــــرت بـــــالفـعل اتــصــــاالت
"استـكشـافيـة" بني الـنهضـة ونـداء

تـونـس ،بـشــأن امكــانيـة هـذا
الـتحــالف ،خـاصــة أن األخيـرة
دعت قـبل االنتخـابـات لتـشـكيل
حكـومـة وفـاق وكـني مـوسعـة.
وخـالل هذه االتـصاالت طـرحت
الـنهضـة مـطلبـا رئيـسيـا يتـمثل يف
"حتـيـيــد" الــوزارات الــسـيــاديــة
(اخلـارجيـة والدفـاع والداخلـية)،
اي تتـوالها شخـصيات تكـنوقراط
محـايـدة ،حتـى ال تكـون حكـرا
علـى طرف سياسي وتـرسيخا ملبدأ
الـوفـاق الـوطـني .وال تـزال هـذه
الـتـصــاالت يف طــور اسـتــطالع
املـــواقف فقـط ،ولـيــس اتخـــاذ
القرارات.
ولم تـسـتبعــد املصـادر نفـسهـا أن
تكون هناك تدخالت "خارجية" من
اطــراف اقليـميــة ،رافضـة للـتيـار
اإلسالمـي ،للـضغـط علـى نـداء
تونـس من أجـل عدم الـدخول يف
هـذا التحالف ،يف الـوقت الذي ال
يـستبعـده "تيـار بـراغمـاتي" داخل
نداء تـونس يـرى أنه قد يـكون من
املـصلحــة يف هــذه املــرحلـــة من
الدميقراطيـة الوليدة يف تـونس تبني
خيار الوفاق.
 -4تشكيل حكومة تكنوقراط :قد

تـدفع صعـوبـة تـشكـيل حكـومـة
اتئالفية من تيارات سياسية مختلفة
حـركة نـداء تونـس إلى ان تـطرح
فكرة "حكـومة تكنوقـراط مستقلة"
يدعمها تـوافق سياسي من كافة او
معـظم األحـزاب البـرملـانيـة علـى
دعمهـا ،وال تـستنـد إلـى أغـلبيـة
بـرملـانيـة محـددة ،إال ان مصـادر
سيـاسية واسعـة االطالع ال ترجح
قـبول النهضـة بهذه الفكـرة خاصة
إذا كان من بني الوزراء التكنوقراط
شخصيـات قريبة مـن نداء تونس،
أي ان هــذه احلكــومـــة ستــواجه
مبعارضة النهضة يف البرملان.
يذكر أن حتالف "حـكومة الترويكا"
التـي انبثقت عن انتخـابات اجمللس
الـتــــأسـيـــسـي يف  ،2011اول
انـتخــابــات بعــد ثــورة ،2011
تشكل من  138نـائبا مـن إجمالي
 217أيـضــا وضم  89نــائبــا من
حركة النـهضة و 29من "املؤمتر من
أجل اجلمهـورية" الذي كـان يقوده
الـرئـيس احلـالي املـنصف املـرزقي
و 20من الـتكتل الـدميقــراطي من
أجل احلريات والعمل.
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العرب اليوم Arabs Today
تعــود جــذور املــسيـحيــة يف دول
اخلليج العربي لعصـور قدمية جداً،
فقد كـانت الديانة املسـيحية منتشرة
يف أكثـر من مكـان من دول اخلليج
الـعربـي ،مثل البحـرين والكـويت
وبعض سـواحل اإلمارات العـربية
املتحـدة .وعلى الـرغم من أصـالة
الـوجـود املـسيحي يف املـنطقـة فـإنه
تضاءل حلـد الندرة مع دخـول هذه
املـنطقـة يف اإلسالم ،مع بقـاء قلـة
قليلـة جدا عـلى ديـانتهـا األولى.
ويــســتخلـص مـن مجـمـــوعـــة
الدراسات القليلة حول املسيحية يف
اخللـيج ،أن املــسيـحيــة ارتبــطت
بالعنصر املـدني واحلضري أكثر من
ارتبـاطها بـالعنصـر القبلـي البدوي
املترحل.
نــرى رجــال الـــدين املـسـيحـيني
مــوزعني وفق مـراتـب متـسلـسلـة
ومـنتظـمة بـصورة جـيدة ،كـذلك
رهبانـا وراهبات مجـتمعني يف بيت
أو ديـر يف كل مــدينــة ،وكنـائـس
بحوزتها ممتلكات وإيرادات تطلبت
وجود مدير لها ،وإنشاءات جديدة
لكنائـس وأديرة يف املـدن والقرى،
ومحـافل وجتمعات لألتباع املؤمنني
من رجـال ونـســاء تعقـد يف أيـام
اآلحـاد واألعيـاد ،ويتكـون هؤالء
األتبــاع املـــؤمنـني من الــوجهــاء
واألعيان ،واألثـرياء ذوي اجلنـائز
التفـاخـريـة ،وكـذلـك السـواد من
النـاس كأصحـاب احلانـات .وهذا
ما أعـطى املـسيحيـة بعـدا ثابـتا يف
التـراكم التـاريخي لـدول املنـطقة،
ميكـن الـــرجـــوع إلـيه يف اآلثـــار
املـسيحيـة التي يـتم الكـشف عنهـا
بصورة متتالية.
كـانـت فتـرة القـرن التـاسع عـشـر
وبـدايات القـرن العشـرين مسـرحا
جديـدا للمسيحيـة يف دول املنطقة،
عبـر استقـرار وتـوافـد العـديـد من
التجار إليها ،بفعل انخراط اقتصاد
املنطقـة يف السـوق العاملـي ،أو عبر
البعثـات التـبشيـرية الـتي انتـشرت
نهــايــة القـــرن التــاسع عـشــر،
واستطـاعت أن تـؤسس للـوجـود
املسـيحي يف املنـطقة كـيانـا ثابـتا يف
أغلـب دول املنطـقة ،عـدا اململـكة
العربـية السعوديـة .املالحظ هنا أن
هـذا الـوجـود ظل وجـودا مــرتبطـا
بالـوافدين ،وعجـزت اإلرساليات
التبـشيريـة عن استقطـاب املواطنني
إال نادرا وبشكل سري.
مع دخـول دول املنطقة يف االقتصاد

تـونـس ـ مـن احمــد العمــامي -
أعلنت احلكومة الليبية املعترف بها
دولـيـــا االثـنـني 2014-10-27
إنها ستنـشئ وكالـة أنباء حكـومية
جـديـدة حتل محل الـوكـالــة التي
اسـتولـت عليهـا فصـائل مسلـحة
أقـامت حكـومة مـوازية.وتـنزلق
ليبيـا -املنتج الرئيسي للنفط -نحو
حـالــة من الفـوضــى بعــد ثالث
سنـــوات من اإلطــاحــة مبـعمــر
القذايف.
وحتكم البالد حـكومتان وبـرملانان
منـذ ان استولى متـمردون سابقون
من مـدينـة مصـراتة الغـربيـة على
العـاصمة طـرابلس يف أغـسطس/
آب وعينوا رئيسا للوزراء واجبروا
احلكومـة التي نصبت رسـميا على
االنتقال الى طـبرق التي تبعد الف
كيلومتر الى الشرق من طرابلس.
واسـتـــولـــى احلكـــام اجلـــدد يف
طـــرابلــس علــى عــدة وزارات
والتلفـزيـون احلكـومي ورسخـوا
نفـوذهم عـلى الـرغم من ان االمم
املتحـدة والقوى الغربـية ال تعترف
إال بحـكومـة رئيـس الوزراء عـبد

جماعات من نوع خاص ...املسيحية يف اخلليج العربي
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النفطي منـتصف القرن العـشرين،
توافدت أعداد كبيرة من املسيحيني
للعمل يف دول املـنطقة ،حيث أدى
الـنمـو االقـتصـادي احملقق يف دول
اخلـليج العـربي إلـى تـزايـد أعـداد
الـوافدين .كـان منهم أيضًـا مئات
اآلالف من الـشــوام والعــراقـيني
واملــصــــريـني ،ومـن ضـمــنهـم
مـسـيحيـون عـرب .وقــد استفـاد
بعضهم -خصـوصا العرب منهم-
من قـوانني اجلـنسيـة التـي أقرت يف
اخلمسينيات وتبنت بعض شعارات
القـومية العـربية ،حيـث تقر معظم
قـوانني اجلنـسية الـتفريـق بني املقيم
العـــربي واملـقيـم األجنـبي لــدى
التـقدم بطلب التجنيس أو اكتساب
اجلنسية ،فيتشرط القانون الكويتي
والـبحريني اسـتقرار الوافـد العربي
 15سنـة مقابل  20سنة للوافد غير
العربي.
هــذا أدى ألن تكــون اجلمـاعـات
املـسيحية يف دول اخلليـج جماعات
من نـوع خاص ،ألن املنـتمني إليها
يتنـاوبون بـاستمـرار ،إذ ال يُسمح
للعمال األجانب باإلقامة يف الدولة
املعنيـة بصـورة دائمـة أو مسـتقرة،

كما أن قـانون اجلنـسية الـكويتي –
مثال -يحظر جتنيس غير املسلمني،
بحـسب الفقـرة اخلامـسة مـن املادة
الـرابعــة ،التي تـنص علـى أن من
شروط اكتساب اجلـنسية "أن يكون
مسلما بـامليالد أصال ،أو يكون قد
اعتـنق الــديـن اإلسالمـي وأشهــر
إسالمه وفقـا للطـرق واإلجراءات
املتبعة ،ومضـت على ذلك خمس
سنــوات علــى األقل قـبل مـنحه
اجلنسية الكويتية .وتسقط عنه هذه
اجلنـسيـة بقـوة القـانـون ،ويـعتبـر
املرسوم الصادر مبنحه إياها كأن لم
يكـن بـــارتـــداده عـن اإلسالم أو
سلوكه مسلكا يقطع بنيته يف ذلك،
ويحـدد بقانـون العدد الـذي يجوز
منحه اجلنـسيـة كل سـنة بـالتـطبيق
ألحكام هذه املادة."...
ويف الــواقع فــإن احلـصــول علــى
الهـوية الـوطنيـة ممثـلة يف اجلـنسـية
اخلليجيـة يعـد أمرا مـرتبـطا بـنمط
تـوزيع املوارد االقتصادية والتحكم
فيهـا ،فعلـى الــرغم من الـوجـود
املـسيحـي املتكـاثـر يف دول املـنطقـة
منـذ منتـصف الثمـانـينيـات ،فـإن

استقرارهـم وبقاءهم كـان مرتـبطا
بفترات قصـيرة مقارنة مع الشروط
الـصـارمــة الكتـســاب اجلنــسيـة
اخلليجية ،فلم يكن مبقدور الفئات
العاملـة ،وهي األغلبيـة السـاحقة
مـن الوافـدين ،االسـتقرار والـبقاء
للحـصول علـى اجلنسـية ألسـباب
عـديــدة ،منهــا الطــابع الــريعي
للـدولـة ،واخملـاوف من استخـدام
هــذه الــطبـيعــة ألغـــراض تخلل
الـوجـود املتمـاسك يف اجملـتمعـات
اخللـيجـيــة مـن جهــة ،وبـحكـم
ارتبـاط مـنح اجلنـسيــات للفئـات
املـتمكنـة اقتصـاديا ،والـتي متتلك
قدرة مالية عالية.
أدى هــــذا ألن تكــــون األقلـيـــة
املـسيحية احمللية مـشكلة من الفئات
ذات الدخل املـرتفع ،والتي يغلب
عليهـا الطــابع التجـاري ،خالفـا
للمسيحيني املنتمني للفئات العاملة
أو غيـر املـستقـرين طـويال .فعـدد
املـسيـحيني الـوطنـيني يف الكـويت
يبلغ حوالـي  200شخص تقريبا،
ينـحدر  50منهم من أصـول تركية
وعراقية عاشـوا منذ أكثر من 100
سـنة ،وقد مت استـيعابهم يف اجملتمع

الكـويتي .أما البقيـة ،ما يقرب من
 150أو نحــو ذلك ،فــوصلـوا يف
الفتـرة األخيـرة من عـام ،1940
ومعـظمهم من الفلـسطينيـني الذين
خـرجــوا من فلـسـطني بعـد عـام
 ،1948فـضال عن عـدد قـليل من
العــائـالت من لـبنــان وســوريــا.
ومعـظم املــسيـحيـني يف الكــويت
ينـتمـون إلـى  12أسـرة كـبيـرة،
أبرزهمـا أسرة شمـاس (أصلها من
تـــركيــا) وشحـيبــر (أصلهـــا من
فلسطني).
من جانب قـانوني ،تـؤكد دسـاتير
دول املـنطقـة حق حـريـة العبـادة،
وحق الـديانات يف ممارسـة شعائرها
ضمن القـوانني واألعراف املرعية،
ومتـارس األقلية املـسيحيـة الوطـنية
والــوافــدة شعــائــرهــا مـن خالل
الكنـائـس اخلـاصـة بكل طـائفـة،
وبحـرية داخل اجملـمعات الـكنسـية
التي بنيت حديثـاً ،وتبرعت معظم
حكومات دول املنطقة بأراضيها.
مع ذلك فإن هـناك نوعـا من احلظر
على الكنائـس من ممارسة حمالت
تبشيـر ،أو القيام بتوزيع مطبوعات
من شأنها الدعوة للتنصير ،لدرجة

يف ليبيا املتشظّية ،من كلّ مؤسسة منوذجني
اهلل الثنـي املقيم حـاليـا يف مـنطقـة
البيضاء.
وقـال محمـود الفـرجـاني مـديـر
وكـالة االنـباء الليـبية اجلـديدة من
البيـضاء إن حـكومـة الثنـي فانـها
ستـنشـئ يف البيـضاء وكـالة انـباء
حتـتفظ بنفس االسـم القدمي (النا)
الستعادة رمز من رموز السلطة.
وقـال الفرجـاني إن النـا ستنـشئ
موقعا الكترونيا مؤقتا جديدا لنشر
االنباء احمللية واحلكـومية الن املقر
الـــرئيـسـي االصلـي للــوكــالــة
استولت عليه الفصائل املسلحة.
وبدأت االمم املـتحدة يف سبـتمبر/
ايلول حـوارا بني مجلـس النواب
املنـتخب الـذي ميــارس العمل يف
شــرق الـبالد ايـضــا ونــواب من
مصراتة قاطعوا جلساته.
ولـم تــشـمل هـــذه احملـــادثـــات
الفصائل املـسلحة من مـصراتة أو
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من فـصيل منـافـس متحـالف مع
مدينة زنتان الغربية كان قد خاض
معــارك مع قــوات مـصــراتــة يف
طـرابلس اسـتمرت أكثـر من شهر

خالل الصيف.لكن دبلـوماسيني
يأمـلون ان تفـتح احملادثـات اجملال
حلــوار سـيــاسـي أوسع ولـيــس
بخصـوص مجلـس النـواب فقط

ألن نواب البرملان املنتمني ملصراتة
يـرتـبطـون بصـورة غيـر مبـاشـرة
بالبرملان املنافس يف طرابلس.
وينتاب القلق قوى غربية وجيران

أن قـرار مـنع بيع وتــوزيع الكتـاب
املقـدس خـارج مـبنـى الكـنيـسـة،
الــــذي صــــدر سـنــــة  1951يف
الكويت ،ما يزال نافذا على الرغم
من أن عدد الكـنائس بلغ حاليًا 20
كـنيـسـة تقـريبـاً ،يـضمهــا مجمع
كنائـس يف قلب العاصـمة ،كما أن
احلكومة الكويـتية ال تعترف رسميا
إال بـثالث كنائس رئيسـة :الكنيسة
اإلجنيـليـة الـوطـنيــة يف الكــويت
(البـروتــستـانـتيــة) ،والكـنيـسـة
الرومانـية الكاثـوليكية ،والكـنيسة
األرثـوذكـسيـة الـرومـانيـة ،وهـذا
يجعل مـن األقلية املـسيحيـة تعيش
عزلـة اجتمـاعيـة ودينيـة عن بـاقي
أفـراد اجملـتمع .فعـمليــة احلصـول
علـى إذن بناء الكنـائس حتصل ،يف
حـــاالت كـثـيـــرة ،مـن املـلك أو
الـسلـطــان أو األميــر يف الــدولــة
املعـنيـة ،علـى قـطعـة أرض لهـذا
الغـرض ،وعالوة علـى ذلك يثـير
بنـاء كنـائس جـديـدة ،يف حـاالت
كثيـرة ،مقـاومـة شـديـدة مـن قبل
الـتيـارات اإلسالميــة ،خصـوصـا
السلفية منها.
فعندما خـصص ملك البحرين عام
 2012قـطعــة أرض لـبنــاء أكبــر
كـنيـســة يف منـطقــة شبه اجلـزيـرة
العـربيـة ،احتج علـماء سـنة بـشدة
علـى ذلك .وتشـير بعـض األرقام
إلى أن هنـاك أكثر مـن خمسني دار
عبـادة وناد مـسيحي غـير مـنظم يف
البحـرين .ونـتيجـة لهـذه العـزلـة
االجتماعيـة تأخذ األقليـة املسيحية
مسار حماية نفسها من خالل تقوية
ارتبـاطها بـالهويـة املسيحيـة بشكل
قوي ومباشر.
يف الغــالـب تكــون هــذه الهــويــة
الفرعية مسؤولة عن ترتيب مطالب
األقليـة املسيحـية ،والتـي تتمثل يف
احلـصــول علـــى حيـــز أكبـــر من
االعـتراف الـرسمـي بها ،مـن قبيل
رفع احلظـر عـن التحـول الـديني،
والـسمــاح للمـسلـمني بـاعـتنـاق
املـسيحية من دون تهـديد ،والعمل
علـى إدمـاج الـديـانـة املسـيحيـة يف
منـاهج الـتعليم ،مـن دون اإلساءة
لهـا أو التقلـيل من مكـانـة املنـتمني
إليهـا .وال تخفـي بعض األقلـيات
املـسيحيـة رغبتهـا يف تعديـل قوانني
الهجــرة ورفع مــا تــسمـيه بـ"روح
العبودية" التي تسيطر على املغتربني
وكسرها.

ليـبيـا مـن ان تصـبح ليـبيـا دولـة
فـاشلـة أو ان تنـزلق نحـو حـرب
أهليـة الن املـتمـردين الـســابقني
الـــذين شــاركــوا يف اإلطــاحــة
بالقذايف عام  2011يقاتلون اآلن
مـن اجل النفـوذ والفـوز بنـصيب
مـن االحتياطـات النفطيـة الكبيرة
بالبالد.
وممـا يفاقم القـالقل التي تشهـدها
طرابلس ومنـاطق اخرى من هذه
الدولة الـصحراوية بشمال افريقيا
صـراع منفصل يف مـدينة بـنغازي
الرئيسية بشرق ليبيا ،حيث تقاتل
قـوات مسلحة تابعـة للواء السابق
خليفة حفتر اسالميني متشددين.
ويف مـؤشــر علــى ان احلكـومـة
املـوازيـة الـتي تقـودهــا مصـراتـة
تـشــدد قبـضتهـا علـى االجهـزة
احلكومـية يف طرابلـس أفاد املوقع
االلكتروني لـوكالة االنبـاء الليبية
يف العاصمة أن وزيـر االقتصاد يف
احلكومـة املوازية اجـتمع مع كبار
مسـؤولي وزارته ملناقشـة السياسة
االقتصادية.
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من أقوى أنواع األسلحة العالم

الرياض " :النسر املقاتل" يربك أعداء اململكة ومصدر رعب للمتربصني بها يف دول الصراع
عبـد اهلل البـارقي -الـريـاض  -ال
تزال طائرات "النـسر املقاتل" ،التي
أبــرمت الـسعـوديـة شـراءهــا من
الـواليــات املتحـدة األمـريـكيـة،
مصـدر رعب لـكثيـر من الـدول،
خـاصـة إسـرائيـل ،التي عـارضت
إبـرام الـصفقـة يف بـدايـاتهــا ،التي
تصل لقرابة  84طائرة من نوع F-
15SAوتطوير  70طائرة من نوع
F15S .ويشـكل هذان النـوعان
إضافة قوية لسالح قوي للمملكة؛
وبـذلك تكـون املمـلكة قـادرة على
تـوجيه ضـربـات جـويـة علـى بُعـد
آالف الكيلـومتـرات ،وخصـوصاً
بعد تزويدها بقـنابل موجهة بالليزر
فـائقة الدقة ()،Paveway IV
وأنواع عـدة من الصـواريخ "جو –
أرض" حديثة ،من أبرزها صواريخ
"Storm Shadow".
وشهـدت القـوات اجلـويــة امللكيـة
السعوديـة تطوراً يف قدراتهـا اجلوية
القتالية بـإبرامها صفقـات عسكرية
المـتالك أفــضل مـــا تـــوصـل له
الــسالح اجلــوي علــى مــستــوى
العــالـم ،وحتــديـث أسـطــولهــا
القتــالي؛ مــا جعلهــا يف مقـدمـة
القـوات اجلـويــة علـى مــستـوى
العـــالم؛ وبـــذلك حتـتل مـــراتب
متقـدمـة علـى املـستـوى العـاملي،
متـصدرة يف الـشرق األوسـط الذي
يشهد الكثير من التأزمات السياسية
يف دول املنطقة.
ودشـنـت الــسعــوديــة مـن خالل
القـوات اجلـويـة أول طـائـرة (F-
) ،15SAوتعرف بـاسم ؟النسر
املقـــاتل؟ ،وتعـــد من أفـضل مــا
تـوصلـت له صنـاعــة الطـائـرات
الـعسكـرية املـقاتـلة؛ ملـا حتمله من
إلكترونيـات متقدمة وقـدرتها على
حمل األسلحة املـتطورة .وجنحت
السعودية عبر القوات اجلوية امللكية
الـسعوديـة يف إبرام صفقـة المتالك
هـذا النـوع من الـطائـرات القـتالـية
املتطورة على مستوى العالم.
ويـأتي تـدشني الطـائرة األولـى من
طـائـرة F-15SAضـمن صفقـة
عسكرية لـشراء وامتالك  84طائرة
مقـاتلـة مـن النـوع نفـسه ،وذلك
ضمن خطط القـوات اجلوية امللكية
الـسعوديـة لتحـديث أسـطولهـا من
املقـاتالت ،إيـذانـاً بـدخـول عصـر
جـديد يف قـدرة طائـراتها املقـاتلة،
التـي جتعلهــا يف مقـدمــة القـوات
اجلوية على مستوى العالم.
وأتـت عمليـة التـدشني هـذه ضمن
خـطط القـوات اجلـويــة السعـوديـة
لتحـديث أسطولهـا من املقاتالت،
إيذاناً بدخول عـصر جديد يف قدرة
طـائـراتهـا املقـاتلـة؛ مـا يضعهـا يف
مقدمة القوات اجلوية عاملياً
وتشـمل التحسـينات الـتي أضيفت
علـى طـائـرة F-15SAنظـامـاً
إلكتــرونيــاً للتـحكم بـالـطيـران،
ونظـام حـرب إلكتـرونيـة رقميـاً،
إضـافـة إلــى نظـام تعقـب وبحث
عـامل بـاألشعـة دون احلمـراء من

نــــوع أيـه إن  /أيه إس إس 42 -
( )AN/ ASS-42مـن إنـتــاج
شـركـة لــوكهيـد مــارتن ،ورادار
املـسح اإللـكتــرونـي النـشــط من
طرازAPG-63(v)3.
إضـافة إلـى جتهيـز قمـرتي القـيادة
األمـاميــة واخللفيـة بـنظـام خـوذة
الـطـيـــار  ،JHMCSتــشـيـــر
للصاروخ لالجتاه نحو هدف جوي
يف اجتاه معـاكس من خـارج البؤرة
البصرية اخلاصة به.
وستكـون الطائرة الـسعودية مزودة
بـأسلحـة متطـوّرة ،مثل صـواريخ
هــــــارم ( )HARMوAIM-
9X
SIDWINDER
وصــــــــــــــواريــخ أمــــــــــــــرام
( )AMRAAMجــو -جــو
املتـوسطـة املـدى املتقـدم AIM-
 ،120C-7وقـنـــــابل Paye-
way IIاملوجّهـة بواسطـة الليزر
زنـة  500رطل إجنليـزي ،وقنـابل
جـــدام ( )JDAMاملـــوجّهـــة
الدقيقة وحواضن استطالع.
وكـانت شركـة بوينج قـد أخرجت
مقـاتلة F-15SAالسعـودية إلى
العلن للمرة األولى يف  30نيسان/
إبـريل  ،2013واعتـبر ذلك حـقبة
جـــديـــدة يف قـــدرات مقـــاتالت
السعودية وجاهزيتها.
وكــانت شـركـة لــوكهيـد مــارتن
Lockheed
()Martin
األمـيركـية قـد أعلنت أنهـا حازت
عقـداً بقـيمــة  253مليـون دوالر
أمـريـكي لـلبـدء يف تـوريـد نـظم
تـدريـب الطيـارين علـى مقـاتالت
 ،F-15SAوكـــذلك أنـظـمــة
الـصيـانـة لصـالح القـوات اجلـويـة
امللكية السعودية.
يُشـار إلـى أن هـذه االتفـاقيـة أتت
ضـمن التزام الـشركة بـدعم جهود
القوات اجلـوية الـسعوديـة الرامـية
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إلى توفيـر بيئة تدريـب شاملة على
برامج التدريب والـصيانة ملقاتالت
F-15 .ويسمح النـظام التدريبي
هـذا للـطيـارين بـإجـراء منـاورات
جـويـة ،وتـنفيـذ علـميـات جـو -
أرض ،وإجـراء عـمليـات جـويـة
أثنـاء االلتحـام ،وكذلك الـدخول
يف منـاورات تكـتيكيـة ،وذلك من
خالل مــشـبّه تــدريـب للـمهــام
املتكاملة بإطار  360درجة.
ويُعتـبر مـشبّه الـتدريـب هذا األول
من نـوعه بـالنـسبـة ملقـاتالت F-
15؛ إذ يتميّـز بقبـة واحدة لقـمرة
الطيـار املزدوجـة املقاعـد من أجل
تعزيـز التـدريب علـى التعـاون بني
الطياريـن أثناء الطـيران .وبحسب
االتفـاقيـة أيضـاً ،ستقـوم لوكهـيد
مارتن بتـزويد أجهزة تـدريب على
القـــذف مـن قـمــــرة القـيـــادة،
وجتهيـزات تدريب من خالل جهاز
الكمبيوتر.
اجلـديـر بـالـذكـر أن مقـاتلـة F -
15SAهـي الـنـمــوذج املــشـتق
األحـدث ضـمن مقـاتالت F-15
املبرهنة قتالياً.
وتـتميـز مقـاتلـة F-15 SAعن
مقـاتالت  F-15األخرى بكـونها
تستـعمل محرك F-110- GE-
 129مــــن General Elec-
tricعكـس طـائـرات F-15E
Strike Eagleاألمـــريكـيـــة
التي تـستعمل محـركات F100-
PW-229من شـركـة Pratt
& Whitneyورادار AN/
 APG-63 (v)3الــذي يعـتبـر
راداراً مــن فــئـــــة رادار املـــــسح
اإللكتروني النشط AESA .
والـنسخة السعودية سوف تستعمل

حـاضـن االستهـداف املـتطـوّر من
نوع Sniper XR.
وجنحـت السـعوديـة قبل عـامني يف
ديـسمبـر 2011م يف إبرام اتـفاقـية
مع الواليات املتحدة األمريكية عبر
برنامج املـبيعات اخلارجية يف وزارة
الدفـاع األمريـكية لـشراء طـائرات
متطـورة ،وحتديث طـائرات قتـالية
لتـوفيـر أفضـل القدرات الـدفاعـية
للقــوات املــسلحــة الــسعــوديــة
بقطاعاتها كافة.
وتضمت االتفاقـية شراء  84طائرة
مقــاتلــة من نـوع ()F-15 SA
املتطـورة ،وحتديث  70طـائرة من
نوع ( )F-15Sاملوجـودة حالـياً
لــدى القــوات اجلــويــة امللـكيــة
الـسعوديـة ،إضافـة إلى  70طـائرة
عمـوديـة قتـاليـة من نـوع أبـاتـشي
اجليل الثالث ،و 72طائرة عمودية
متعـددة األغــراض من نـوع بالك
هــوك ،و 36طــائــرة اسـتـطالع
عمودية مـسلحة من نوع (إي إتش
 60آي) ،و 12طائرة عـمودية من
نــــوع (إم دي  530إف) .كـمــــا
تـشمل االتفـاقيـة الـذخيـرة وقطع
الـغيــار والــصيــانـــة والتـــدريب
واملـسـانــدة علـى مــدى سنـوات
عـديدة لضمـان حصول الـسعودية
علــى أعلــى مــستــوى ممكـن من
القدرات الـدفاعـية حلمـاية شعـبها
وأراضيها.
يُــذكــر أن طــائــرة ()F-15SA
مـزودة بـأنـظمـة مـتطـورة للحـرب
اإللكتـرونيـة ،ومحـركـات فـائقـة
القـوة ،ورادارات مـتطـورة قـادرة
عـلى استكشاف األهداف الصغيرة
املتحـركة وإصـابتهـا من مسـافات
طويلة ،إضافة إلى صواريخ طويلة
املـدى وأخرى قـصيرة املـدى ،يتم
الـتحكم بهـا وتـوجيههـا بـواسطـة
(خوذة الطيار).
ويف  18يناير  2012راهن صاحب
الـسمـو امللـكي األميـر سلمـان بن

عبـدالعـزيـز ،ولـي العهـد نــائب
رئـيـــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الـدفاع ،علـى إمكـانيـات القوات
املـسلحة السعوديـة ،وقدرتها على
حمايـة الوطن ومكتـسباته ،وذلك
خالل زيـارة تفقديـة قام بهـا ألفرع
القـوات املسـلحة بـالطـائف .ومن
املتـوقع أن تكتـمل املرحلـة األولى
من املـشـروع بحلـول  31كـانـون
األول /ديـسمبـر  ،2015مع إمتام
املـشــروع بكــامله يف  31كـانـون
األول /ديسمبر 2019.
فـيـمـــا كـــشف مـــوقع "ديــبكـــا
االستخباري" يف تقريرٍ سري له عن
أن القـوات اجلويـة السـعوديـة رمبا
تتفوق حـالياً علـى القوات اجلـوية
اإلسـرائـيليـة بـأحـدث الطـائـرات
األمـريـكيـة وأحــدث القـاذفـات
اجلـويـة األوروبيـة (يـورفـايتـر)،
وخصـوصاً بعد الصفقـة التسليحية
الضخـمة التي وقّعتها السعودية مع
الـواليات املتحدة األمـريكية ،التي
جتـاوزت قيمتهـا  29مليار دوالر،
وتخـص فقـط القــوات اجلــويــة
السـعوديـة ،وهو األمـر الذي دق
نـاقوس اخلـطر يف إسـرائيل وداخل
الـقيــادة العــسكــريــة العـليــا يف
إســرائيل؛ إذ طــار نتـنيـاهـو إلـى
الواليات املتحـدة األمريكيـة برفقة
وزيـر الـدفـاع اإلسـرائـيلي إيهـود
بـــــاراك يف عـــــام  2012إلـــــى
واشنطن ،والتـقيا كالً من الـرئيس
بـاراك أوبـامـا ووزيـرة اخلــارجيـة
األمريكية السابقة هيالري كلينتون
ووزير الدفـاع السابق ليـون بانيتا،
وعبّـروا عن قلقهـم الشـديد لـهذه
الصفقة.وأضافت مصادر لـ"ديبكا"
بأن القـادة اإلسرائيليـني عبَّروا عن
قلقهم بقـدرٍ كبيــرٍ من احلصـافـة؛
حتــى ال يفـهم أنـهم ضـدّ تــوسع
القـوات اجلـويـة الـسعـوديـة الـتي
تتـسلّح ملواجهـة أخطـار محتـملة،
قـد تتـعرّض لهـا من طهـران ،مثل
تخـريـب منـشـآتهــا النفـطيـة ،أو

إغالق مضيق هرمـز ،املمر احليوي
للنفط اخلليجي.
وذكـر التـقريـر بعـد صفـقة "الـيورو
فـايتر" الـضخمة ،وسمّـاها التـقرير
بقـاذفات القنـابل اجلويـة املتطورة،
التي بلغ عددها  72مقـاتلة جوية،
أن الصفقـة األضخم مع الـواليات
املتحـدة األمريكيـة جاءت بشـرائها
طـائرات  84 ،F15SAطـائرة،
وهي الطـائرات األحدث يف الشرق
األوسط .وأشـار التقـريـر إلـى أن
الـسعودية لـديها اآلن أكبـر أسطول
جوي متطور يف الشرق األوسط.
وأضــاف الـتقــريــر بــأن اخملــاوف
اإلسـرائيليـة التي عـرضها اجلـانب
اإلسرائيلي على الرئيس أوباما هي
أن السعوديـة ال متتلك عالقات مع
إسـرائيل ،وقواعدها قريبة جداً من
إســرائـيل ،وقـــد تتـم مهـــاجمــة
إسـرائيل بعشرات الطـائرات اجلوية
التي تسـتطيع أن تخترق الـدفاعات
اجلـويـة اإلسـرائـيليــة نظــراً حلجم
ونـوعيـة الطـائـرات املـوجـودة مع
الـسعـوديـة؛ إذ بـاسـتطــاعتهـا أن
تهـاجم وسط إسـرائيل وجنـوبها،
وإسقـاط عـشــرات القنـابل علـى
إسرائيل.
وذكرت مـصادر للتقريـر أن ضباطاً
من اخملـابـرات اإلســرائيليـة قـدّمـوا
استفسارات لدى اجلانب األمريكي
متسـائلني :هـل اجلانب األمـريكي
قدّم ضمانات؟ ومـا هوية الطيارين
السعـوديني الـذين سيقـودون هذه
الطائـرات؟ وردّ اجلانـب األمريكي
بــأنهـم لم يـطـلبـــوا من اجلـــانب
السعودي أي ضمانات.
وذكر التقرير أن اإلسرائيليني عبّروا
عن مخـاوفهم من هـذه الصفـقة،
لكـن لم يـطـلبــوا إلغـاءهـا نـظـراً
الشتعـال مـنطقــة اخلليج حـاليـاً،
ولـوجـود عقـوبـات قـاصمـة علـى
طهــران؛ وميكـن أن تقــوم بعـمل
عـــدائي ضـــد منـشــآت الـنفـط؛
والــسعــوديــة تـتحــسّـب لهــذه
التحركات؛ وتستعد لها بعمق.
وأضاف الـتقريـر بأن اإلسـرائيليني
أخـذوا يف عـني االعتبـار االقتصـاد
األمــريـكي الـضعـيف؛ إذ إنـه لن
يجدوا أحـداً يسـتمع ملطـالبهم؛ إذ
ستوفر هذه الصفقة  50ألف وظيفة
يف اجلــانب األمـريـكي ،وهـو مـا
تبحث عنه أمـريكا يف ذلـك الوقت
لدعم اقتصادها.
وختم التقرير بأن أي شيء من هذه
االعتبارات الـسابقة لن يلغي القلق
الـعمـيق والـسـائـد لـدى الـقيـادة
العـسكـريـة اإلسـرائـيليـة الـعليـا
والقيادة اجلـوية حول هـذه الصفقة
اجلـذريـة ،الـتي مـنحـت القـوات
اجلوية السعودية تفوقاً أمام نظيرتها
اإلسرائيلية( .انتهى تقرير ديبكا(
وكــان تقــريــر للـمعهــد الــدولي
للدراسـات اإلستراتيجيـة بلندن قد
أفاد بأن بـريطانيا ،الرائدة يف العالم
لـلقوة العسكرية ،تراجعت للمركز
اخلامس يف اإلنفاق على األسلحة،
وتقـدّمتها الـسعوديـة لتحتل املـركز
الرابع يف اإلنفاق العسكري بجميع
أشكاله.
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العالم االسالمي Muslim world

مميزات اجملال السياسي واجلغرايف للعالم اإلسالمي
Islamic
world

أ -اجملال اجلغرايف:
ميتـد العـالم اإلسـالمي من احملـيط
الهـادي شرقا إلـى احمليط األطلسي
غربـا ومن البحـر املتـوسط شـماال
إلـى جنـوب إفـريقيـا االستـوائيـة
جنوبـا ومن أواسط أسيـا وجنوب
شـــرقهــا إلــى ســـواحل احملـيـط
الهـنــدي.وكــذا بعـض أطــراف
أوربا .هذا املوقع أكسبه مميزات ال
تتوفـر ألي كتلة دينيـة أو سياسية،
اقتصادية
 -1استراتيجيا :
 ميثل مركز العالم–يشـرف على اغـلب املسـطحات
املائية
–يتحكم يف معظم املضايق واملنافذ

Islam: world distribu-

 -2اقتصاديا:
امتالك خيرات سطحية وباطنيةملتقى الطـرق التجارية العاملية مماأهله ليكون سوق جتاري مهم
 -3حضاريا:
 مهد احلضارات اإلنسانية–مهـبط األديان ومـولد االنـبيياء و
الرسل
–ملتق الثقافات اخملتلفة
ب /اجملــال الــسيــاسـي للعـــالم
اإلسالمـي :يـتــــربـع العــــالـم
اإلسالمـي علـــى ثالث قــارات:
إفريقيا ،أسيا  ،أوروبا ،حيث جند
يف قارة إفـريقيا 28دولـة إسالمية،
يف قـارة أسيـا  25دولـة إسالميـة،
ويف قـــارة أوروبـــا دولـتـــان ،مع
تـواجـد أقليـات إسالميـة مـوزعـة
بــشـكل مـتفـــاوت علـــى بقـيـــة
العـالـم.ومجمل هـذه الـدول هـو
 55دولـة إسالمية وهـي أعضاء يف
املؤمتر اإلسالمي.
ـ الواقع السياسي للعالم
اإلسالمي قبل  1453م
يف البداية تـشكل العالم اإلسالمي
نـتيجة بـداية الـوحي وانتقـال النبي
ص الـى املـدينـة أيـن انشـأ الـدولـة
اإلسالميــة الفتيـة وانتـهت بنهـايـة
النـبي ص ،ثم جـاء عهـد اخللفـاء
الـراشــدين 11ـ  40هـ املــوافق ل
 632ـ  660م ،ومـباشـرة بعـدهم
جــاءت الــدولــة األمــويــة 41هـ
املوافق لـ661م والتي تعتبر إحدى
الــدول اإلسالميـة الـكبـرى الـتي
قـامـت يف العـصـور الـوسـطـى،
سقـطـت علــى يـــد بنـي عبــاس
سـنة132هـ750/م وقـيام الـدولة
العباسـية والتي خلفت األمويني يف
تــولي شــؤون املـسـلمـني ودامت
5قــــرون ونــصـف ،وسقــطـت
سنـة1258م أمام ضربات املغول،
هــذا بــاإلضــافــة الــى احلــروب
الصلـيبيـة وحـروب االستـرداد يف
األنــدلـس قــد حــولـت العـــالم
اإلسالمي الى مجموعة من الدولة
املتفرقة.
أهم الدول املشكلة للعالم
اإلسالمي
1ـ دولة املماليك 1250 :ـ 1517
م هم يف األصل رقـيق جلبهم والة

مـصــر اإلسـالميــة مـن مخـتلف
األجنـاس والتحـقوا بـاجليـش مما
أهلهـم لتـولـي منـاصـب قيـاديـة
وحكـم مصـر،اتـسعـت لتـشمل
جـانب من مصر والـشام واحلجاز
وســواحـل اليـمن وبــرقــة وبالد
الـســودان وجــزيــرتـي قبــرص
ورودس كـانت نهـايتهـا علـى يد
الـدولة العثـمانيـة ( معركـتي مرج
دابق  1516و الريدانية .)1517
2ـ الدولة العثمانية 1299 :ـ
 1924م تــأســسـت علــى يــد
األتراك الـعثمانيني ،الـذين قدموا
من أسيـا الوسطـى،كانت يف أول
األمر مقتصـرة على األناضول ثم
تــوسـعت تــدريـجيـــا وشمـلت
السـواحل الشـرقية واجلنـوبية من
البحـر املتـوسط بـإستثنـاء املغرب
األقصى .
ـ ومن أهـم احملطــات التــاريخيـة
للدولة العثمانية
 فتح القسطنطينية سنة 1453م ضم مصـر والشـام التي كـانتتـابعـة إلـى دولــة املمـالـيك بعـد
معــركــة مـــرج دابق ومعــركــة
الريدانية شمال القاهرة .
تنـازل اخلليفـة العبـاسي عن لقب
اخلالفــة اإلسالميــة للعـثمـانـيني
 1517وهكـــذا أصـبحـت متـثل
العالم اإلسالمي.
كـانت نهـايتهـا مبـوجب معـاهـدة
لوزان  24جويلية 1923
3ـ الدولة الصفوية/1501:
 1785تنــسب إلـى مـؤسـسهـا
إسماعـيل الصفوي الـذي ينحدر
من أسـرة إيـرانيـة حـاكمـة أبـرز
شـيـــوخهــا هـــو صفـي الــديـن
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الـصفوي ،ـ ظهـرت يف اول األمر
يف أردبــيل ثـم تــــوسعـت الـــى
شيــروان وأذربـيجــان والعــراق
وســائـــر بالد الفــرس ،كـــانت
نهايتهـا بإعتالء الشـاه نادر احلكم
سنة  1737م
لقـد قـامت الـدول اإلسالميـة يف
جنوب شـرق آسيا بداية من القرن
 14والفــضل يف ذلك يعـود إلـى
التجـار والـدعـاة الـذيـن حملـوا
اإلسـالم ومبــادئه وعـمل علــى
نشـره بدايـة من القـرن 9م ،ومن
بني إمارات اإلسالمية م
ميتد العالم اإلسالمي من
احمليط الهادي شرقا إلى
احمليط األطلسي غربا
ومن البحر املتوسط
شماال إلى جنوب إفريقيا
االستوائية جنوبا ومن
أواسط أسيا وجنوب
شرقها إلى سواحل
احمليط الهندي.وكذا
بعض أطراف أوربا .هذا
املوقع أكسبه مميزات ال
تتوفر ألي كتلة دينية أو
سياسية ،اقتصادية
 - 4الدويالت املغولية :
ظهـرت الـدويالت املغـوليـة بعـد
تفكك إمارة متورلنك الذي حاول
تـأسيـس اإلمبـراطـوريـة املغـوليـة
ومـن خصـائص هـذه الـدويالت
التناحـر فيما بينهـا وعدم استقرار
ومن بينها:
ا /إمارة وسط آسيا والقوقاز:
أشهـرهـا نـوجـاي خــان شمـال
القـوقـاز ( )1783-1430والتي

شمـلت جــزء مـن بالد الــروس
وشرق أوربا حتى بلغاريا.
ب /إمارة شبه القارة الهندية
( :)1449-1414أشهرها إمارة
هـضبـة الـدكن وشـملت إقلـيمي
بومباي وحيدر أباد.
 -5جنوب شرق آسيا :
لقـد قـامت الـدول اإلسالميـة يف
جنوب شـرق آسيا بداية من القرن
 14والفــضل يف ذلك يعـود إلـى
التجـار والـدعـاة الـذيـن حملـوا
اإلسـالم ومبــادئه وعـمل علــى
نشـره بدايـة من القـرن 9م ،ومن
بني إمارات اإلسالمية مملكة اتشية
الـتـي ضـمــت كل مـن جــــاوة
ســومطـرة املاليـو وبعـد تـفكك
سلطـنة أتشيـة نتج عنها قـيام عدة
ممالك مـنفصلة منها مملكة جاوة ،
مملكة سومطرة ومملكة بورنيو.
 -6املغرب اإلسالمي :
كــــان املغــــرب اإلسالمـي مـن
منتصف القرن  12إلى غاية القرن
13م حتـت حكم الدولة املـوحدية
( )1269 -1147بقيـادة زعيمها
الــروحـي املهـــدي بن تــومــرت
وتلـميذ ومؤسسهـا عبد املؤمن بن
علي وقـد شـملت هـذه الـدولـة
أجـزاء كبيـرة ( من شمـال غـرب
إفــريـقيــا واألنــدلـس ) وبحـكم
مـــوقعهــا كــانـت تـشـكل قــوة
اقتصـادية وعسكرية ،كانت بداية
االنهيـار يف األنـدلـس يف معـركـة
حـصـن العقـاب  1212وبــذلك
تـراجع الـدور الـذي لعـبته هـذه
الــدولــة وبــدأت الـصــراعــات
الداخـلية وانقـسم املوحـدون إلى
ثالث دول:
 -1الـدولـة احلفـصيـة :املغـرب

األدنى " تونس "
 -2الـدولـة الـزيـانيـة :بـاملغـرب
الوسط " اجلزائر"
 -3الـدولـة املــارنيـة :بـاملغـرب
األقصى
 -7املماليك اإلسالمـية يف إفريقيا
جنوب الصحراء :
يعـود الفـضل يف قيــام املمـالـيك
اإلسالمية يف إفـريقيا إلـى العامل
الـديـني ( اإلسالم ) الـذي وصل
إلى املنطقة بفضل التجارة أوال ثم
فـتوحات املـرابطني ثانـيا يف أواخر
القــرن األول لـلهجــرة ومــطلع
القــرن الثـامـن ميالدي وتــوسع
وانتـشــر خالل القـرن اخلـامـس
للهجــرة والقـرن 11م ممــا جعل
املنطقـة إقليما إسالميـا ظهرت بها
عدة مماليك إسالمية من بينها :
أ /إمبـراطـوريـة مــالي -1225
 ( 1488مـالي )
ب /ممـلكـــة سـنغـــاي -1493
 1591قـــامـت علـــى أنقـــاض
إمبراطورية مـالـي
ج /مملكة الهـوسا ق/14ق( 19
نيجيريا)
د /مملكة بـرنيو ( 1819/1507
تشاد)
و /مملكـة الفـوجن من الـقرن /13
16م ( السودان).
الديــن  :اإلسالم دين رسمي مع
التعايش مع ديانات أخرى
اجملتمع  * :املـسلمـون يشـكلون
األغلبية وأهل الذمة األقلية
* الناحية االقتصـادية ينقسم إلى
مزارعني وجتار وصناع
العادات والتقلـيد :متنـوعة بفعل
انصهار الثقافات
اللغة والثقافـة :متعددة والرسمية
هي اللغة العربية

tion of Islam prehistory and history of the
Islamic community.
Adherence to Islam
is a global phenomenon: Muslims predominate in some 30
to 40 countries, from
the Atlantic eastward
to the Pacific and
along a belt that
stretches across northern Africa into Central
Asia and south to the
northern regions of
the Indian subcontinent. Arabs account
for fewer than onefifth of all Muslims,
more than half of
whom live east of
Karachi, Pak.
Despite the absence
of large-scale Islamic
political entities, the
Islamic faith continues to expand, by
some estimates faster
than any other major
religion.
The Muslim religion and the life of the
Prophet Muhammad
are treated specifically
in the article Islam.
The literature,
music, dance, and visual arts of Muslim
peoples are treated in
the article Islamic
arts. Islam is also
discussed in articles
on individual countries or on regions in
which the religion is a
factor, such as Egypt,
Iran, Arabia,
and
North Africa. See articles on individual
branches or sects and
concepts—for exam;ple, Islam, Nation of
Sunni; Shiite; Hadith.
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!!" "هكذا صنعنا داعش..ضابط إستخبارات بريطانية سابق يكشف

 لكن واشنطـن تهدف من،فائقـة
وراء ممــاطلـتهــا تلك إلــى إبقـاء
املـنــطقــة يف أزمــة مـتـــواصلــة
الستنـزاف إيران أوال واحلـصول
علـى الـدعم املـالي املـستمـر من
دول املـنطقة يف حربهـا املعلنة ضد
."داعش" يف مرحلة ثانية
وتخوض قوات التحالف الدولي
بقيادة الواليات املتحدة األميركية
حملـة ضد الـتنظـيم املتـطرف يف
العـراق وسـوريــا منـذ أسـابـيع
اقـتصرت عـلى الضـربات اجلـوية
 وهـو مـا يـؤكـد مــزاعم،فقـط
ضابـط االستخبـارات البريـطاني
حـول اإلستـراتيجـية الـتي تتبـعها
.الدول الغربية يف الوقت احلاضر
وجـدير بـاإلشارة إلـى أن مجلس
الـعمــوم البـريـطـانـي وافق قـبل
أسبـوعني علـى املشـاركـة دوليـا
ملـواجهة املـسلحني األصـوليني يف
.العراق

واعـتبــر أن القــوات.احلــاكمــة
األميـركيـة بـاسـتطـاعتهـا تـدميـر
تنظـيم "الدولة اإلسالميـة" بسرعة

إسالمـيـني يف الــشــرق األوسـط
السـتقــاء املعلــومــات وتــأجـيج
الـصراع بـني املتطـرفني واألنظـمة

بفضح تـلك اخلطـط استنـادا إلـى
وثــائـق استـخبـــاراتيــة وصفهــا
بـ"الــســريــة" عـبــر زرع عـمالء

جــديــدة تـضــاف إلــى خــور
.لالستخبارات الغربية
وقال شوبريدج إن "االستخبارات
البـريطانية واألميـركية تقفان وراء
كل األحـداث الدرامـاتيكيـة التي
تعـــصف بــــدول يف الـــشــــرق
 متهمـا إياهـا بصنـاعة،"األوسـط
.اإلرهاب يف املنطقة
كــمــــــا أوضـح أن جهــــــازي
االسـتخبـارات الـداخليـة ؟إي ام
؟ واالستخبارات اخلارجية ؟إي5
؟ البريطـانيان لعبـا دورا هاما6 أم
يف تـأجـيج األوضــاع يف منـطقـة
الشـرق األوسط لتـنتهي يف نهـاية
املـطاف قبـل ثالث سنوات تقـريبا
."بظهور ما يعرف بـ"داعش
وأشار إلى أن بـريطانيا والواليات
املتحـدة األميـركيـة سـاعـدتـا يف
متــويـل اجلمــاعــات اإلسـالميــة
املـسلحة لقلـب أنظمة عـربية وفق
.أجندتهما السياسية اخلارجية
ولم يقف عـند ذلـك احلد بـل قام

 فجــــر ضــــابــط- مــــوسـكــــو
استخبـارات بريطـاني سابق قـنبلة
من العيـار الثقيل بـوجه بريـطانـيا
 بعد أن فضح،والواليـات املتحدة
خطـطهمــا لتقـسـيم العـديــد من
الدول العـربية وخـاصة يف منـطقة
الشرق األوسط عبـر استخدامهما
.للجماعات "الراديكالية" املسلحة
،فقـد كـشف تشـارلـز شـويبـردج
الضـابط السابق يف جهـاز مكافحة
 عن أن،اإلرهــاب البــريـطــانـي
وكــالــة اخملــابـــرات األميـــركيــة
آيه" واالسـتخـبــارات.آي."سـي
البريـطانيـة دفعتا دوال إلـى متـويل
وتـسـليح تـنظـيمـات مـسلحـة يف
مقـــدمـتهـــا تـنـظـيـم "الـــدولـــة
."اإلسالمية
وجـاءت تلك التصـريحات خالل
"لقاء معه ببرنـامج "قصارى القول
الـذي عرض عـلى محطـة "روسيا
،2014-10-10 ،الـيوم" مـساء
مـا اعتبـره محللون بـأنها فـضيحة

Why religious tensions are spiking around the globe

By : By Noelle Swan
Global religious hostilities, including government
restrictions on how individuals can practice their
faith and conflicts between
communities of different
faiths, reached a six-year
high in 2012, according to
the Pew Research Center.
One-third of the 198
countries and territories
included in the study,
released this week, had a
high level of religious
restrictions, with an even
greater share affected by
religiously-based
social
hostilities that include verbal abuse, overt hate
crimes,
and
murder.
“This is the first time
that this study has found
that
social
hostilities
involving religion affect a
larger share of the world’s
population than government restriction on religious freedom,” says Brian
Grim, the principal investigator for all five studies.
But even as observers
pointed to greater global
migration and integration
with people of different
faiths as a root cause, they
also suggested such mingling could ultimately help
ease religious tensions.
Religious harassment has
been present in 185 countries since Pew first began
to quantify religious freedom in 2007. Christians
have faced the most widespread harassment, with
Muslims running a close
second. Overall levels of
religious hostility have
heightened in every region
of the globe except for the
Americas.
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Indeed, many theologians say that independent
research over the past several years has also suggested that “intolerance is
on the march,” something
they attribute to political
instability and greater
interconnectivity.
“The best sense I can
make out of it is that globalization processes are
shrinking the world and
people
are
bumping
against each other with
very few firm and immovable boundaries between
them,” says Miroslav Volf,
a Yale Divinity School professor and founding director of the Yale Center for
Faith
and
Culture.
Freedom to practice my
religion
While the fall of the
Soviet Union and the
breakdown of the cold war
world offered new religious freedoms to many
individuals, it also opened
the door for increased tensions.
Prof. Volf, who grew up
in the former Yugoslavia,
saw this transformation
play out first hand. Under
the communist and officially
secular
regime,
Catholics and Protestants
lived side by side without
incident, largely because
they both felt equally
oppressed, Volf says. It
was only when the oppression from the government
was removed that hostilities between the two
groups emerged.
People tend to think
about democratic rights in
terms of the freedom to
practice their own religion,

and do not necessarily see
those rights extending to
freedom of other individuals to practice different
faiths, Volf says.
A similar scenario is
currently unfolding in the
Middle East and North
Africa, the two regions of
the globe where Pew found
the most pronounced spike
in
religious
hostility.
“When you are looking
at the failure of a nation
state, people are searching
for
meaning
that
is
broader, larger, and more
robust than the failure that
they experience from their
own government,” says
Dana Robert, a theology
professor at Boston University and director of the
BU Center for Global
Christianity and Mission.
“So religion represents a
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very flexible set of traditions that one can draw
upon in times of stress. It’s
no surprise that what starts
off looking like a secular,
moderate set of changes,
becomes deeper and more
and more religious if the
change doesn’t happen in
the way that people need.”
Both Prof. Robert and
Volf say that increased global ties have helped fuel
the sense that other religions are ominous groups
made up of “others” rather
than loosely connected
individuals who share values.
As that perception grows,
people start to see the family down the street not as
neighbors, but as as members of a global religion
with
an
international
agenda,
Robert
says.

Greater integration of
religion with politics can
be equally toxic, says Volf.
“The worst thing that
happened to world religion
is the association with
political power,” Volf says.
“Once the association is
there, it is very easy to see
how it is misused. It can be
misused in authoritarian
regimes, and it can be misused
in
democratic
regimes.”
Yet globalization and
migration may also hold
the key to helping to combat this persistent fear of
the other, he argues.
For instance, when Muslims from a variety of different cultural background
meet in a place like New
York City, they discover
that there is more than one
way to practice their faith,

Volf says. Likewise, they
are frequently exposed to
individuals of different
faiths and can be surprised
to learn that they may share
many
values.
When those boundaries
between faiths and cultures
become less rigid, “religion
becomes much more of a
spirituality, much more of
something that speaks to a
person as an individual and
binds people across other
dividing lines,” he adds. “I
personally see hope in this.
I see hope in this for Islam.
I see hope in this for other
religions as well.”
This happens all the time
in educational settings,
Robert points out. When
students are exposed to
other cultures and faiths
through literature, coursework, and direct interaction, they begin to develop
an expansive sense of self
in relation to the other.
That said, education is
not a panacea. “Sometimes
a lot of people who are the
most violent are the educated leaders because they
have the skills to manipulate the group,” she adds.
“It is important to note
that these religious restrictions and hostilities affect
people of all religions and
even people with no religious faith,” says Mr. Grim,
the study's principal investigator. “It’s not a sectarian
issue, a partisan issue, a
political issue, but a human
issue that affects us all.”
http://www.csmonitor.com/
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امللف The File

كوباني جرح لألكراد ومعضلة خاصة للبارزاني
كوبـاني املدينـة الكرديـة الواقعة يف
شمـــالي ســوريــا علــى احلــدود
الـتركـية ،كـانت هـادئة ويـكاد ال
يعـرفهـا أحــد حتــى وقت قــريب
سوى أهلهـا واألكراد يف سـوريا.
لكن منذ عدة أسـابيع باتت إحدى
أشهـر مدن العالـم واألكثر ذكرا يف
وسـائـل االعالم احملليـة والعـربيـة
والــدوليــة ،وذلك بعــد هجــوم
تـنظيـم "الدولـة االسالميـة" عليـها
واحتالله أجزاء منهـا بعد أن سيطر
من قـبل علـى قـراهـا الـتي يـبلغ
عددهـا ثالثمـائة قـرية نـزح أهلها
كما أهل كوباني باجتاه تركيا ،ولم
يـبق يف كــوبــانـي ســـوى بعـض
النـاشطـني والسيـاسيني واملقـاتلني
الذين يدافعون عـن املدينة بشراسة
ويخـوضـون معـارك عـنيفـة ضـد
مقاتلي "داعش".
أهل كـوبــاني واملـدافعــون عنهـا
يــشكــون مـن خــذالن اجلـيــران
واجملـتـمع الـــدولـي لهـم ،رغـم
غــارات الـتحــالف علــى مــواقع
الـتنـظـيم قــرب كــوبــانـي (عني
العرب) .الشكوى تتجاوز اجليران
واجملتـمع الــدولي ،إلـى اإلخـوة
خلف احلدود ،وكـأن لسـان حال
كوباني يـردد قول الشاعر طرفة بن
العبـد" :وظلم ذوي الـقربـى أشد
مضـاضـة  . .علـى املـرء من وقع
احلـســام املهنـد" .إذ أن كـوبــاني
وأهلهــا كــانــوا يـنـتـظــرون مـن
"إخـوتـهم" خلف احلــدود النجـدة
واملــســاعـــدة يف محـنـتهـم وهـم
يــواجهــون مـصيــرهم ومـصيــر
مدينتهم التي يقضمها "داعش" حيا
بعـد حـي ،منـتظــرين سقـوطهـا

بحـسرة .واللـوم األكبر يـوجهونه
إلقليم كـردستـان ورئيسه مـسعود
بارزاني ،الذي ينظر إليه الكثير من
األكراد كقائد قومي.
لكن هنـاك أيضـا من يـنفي تقصـير
اإلقلـيم ورئيـسه ويقـول بـأنه قـدم
كل مــا يــستـطيـع من مـســاعــدة
لكوباني التي ينظر إليها كأي مدينة
"كـردستـانيـة أخـرى مـثل سنجـار
وشنكال وغيرها" وقدم املساعدات
املـمكنـة ولـم يقصـر يف ذلك كمـا
قال سعـود املال ،سكـرتيـر احلزب
الدميقـراطي الكردسـتاني -سـوريا

مع والــذي يـضـيف أن حكــومــة
اإلقليم قـدمت مسـاعدات إنسـانية
وإغاثية وطبيـة لكوباني عبر تركيا.
وأشـار إلى أن "املـساعـدات شملت
النـازحني من كـوبـاني إلـى تـركيـا
وتـأمني مـأوى لهم" .أمـا مسـؤول
حـزب االحتاد الدميقراطي يف أوروبا
(املقـــرب مـن حــــزب العـمـــال
الكردستاني) زوهات كوباني ،فإنه
ينتقـد موقف إقليم كـردستان الذي
ميتلك "إمكـانات مادية ودبلـوماسية
كان يجب تسخيرها خلدمة كوباني"
لـكنه يـعقب علـى هـذا اللـوم بـأن

بـالكرديـة النبع أو الـعني ،حيث أن
املنطقـة فيهـا عدّة عيـون ماء ،مـنها
نبع "مـرشـدي" و"عـربـا" الـتي كـان
البدو الـرحل ينزلـون عندهـا صيفا
من وادي الرقة ،فـأطلق العثمانيون
عليها اسم "مرشد بنار" مبعنى نبع أو
عني مرشـد ،وكانت تابعة الورفة،
وأثناء بنـاء السكة احلديـدية فيها من
قبل شـركـة أملـانيـة يف العـام 1911
أُطـلق علـيهـــا اسـم "كـــوبـــانـي"
،وسـمـيـت الحقـــا بـــإسـم "عـني
العرب" .وسـكن أرمن هاربون من
مــذابح األرمن قــريبــا من احملـطـة
منـشـئني قـريـة عــام  ،1915كمـا
استقر فيها أكـراد من املنطقة أيضا ،
بـعد حتـديد احلـدود مع تـركيـا عام
 1921علـــى إمتــداد خــط سكــة
احلـديـد ،أضحـى جـزء من املـدينـة
علـى اجلـانـب التـركـي من احلـدود
بإسـم مرشـد بنـار ،وبينهـما نقـطة
عبور حدودية بذات اإلسم.
تخطيـط البنيـة التحتـية للـمديـنة مت
بـشكل كـبيـر علـى يـد الــسلطـات
الفـرنــسيـة إبــان فتــرة االنتـداب
الفرنـسي على سـوريا ولـبنان ،وال
تزال بعض املباني فرنسية الطراز من
تلك احلقبة قائمة.
يف وسط القـرن العـشريـن ،كان يف
املـدينـة  3كنـائـس أرمنيــة ،ولكن
معظـم السكان األرمن هـاجروا إلى
اإلحتاد السوفييتي يف الستينات
األنشطة االجتماعية
تـتنــوع يف عـني العــرب مـظــاهــر
النـشاطـات االجتـماعـية والـثقافـية
واالقـتصـاديـة ،وبهـا كـافـة مـراكـز

اخلـدمات مثل املـركز الثقـايف العربي
واملصرف الزراعي ومديرية الزراعة
ومـؤسسـة احلبـوب ومركـز الهاتف
والبــريــد والعــديــد مـن املعــاهــد
واملـدارس واملراكـز العلميـة وكانت
مـن أقدم املـدن الصغيـرة يف املنـطقة
يـوجـد فيهـا كـافـة أنـواع اخلـدمـات
واملـرافق الثقـافيـة والـفنيـة مثل دار
السينـما ،سينمـا مسي والعـديد من
املعـالـم التي قـامت يف املـدينـة منـذ
زمن بعيد.
يف مجـال الـتعليـم ،يف عني العـرب
ثـانويتـان عامتـان وثانـوية صنـاعية
تقنية وأخرى للفنون النسوية وأيضاً
ثانـوية زراعية كما يـوجد فيها معهد
شـــرعـي إسالمـي للـبـنـني واخـــر
للبنـات ،ان الوضع االجتـماعي يف
عـني العــرب يغلـب علـيه الـطــابع
العشائـري ،و اشتهر يف عني العرب
الفن الفـولكلـوري الكـوردي ومن
أشهـر املطـربـني الفلكلـوريني بـاقي
خـضر ومحمـد دومان والعـديد من
املثقفـني واألدباء والكتاب والشعراء
ويف شـتى اجملـاالت العلميـة والفنـية
والثقافية.

"تصـريحـاتهم األخـيرة تـشيـر إلى
بـوادر ايجــابيــة نتـمنـى أن تـطبق
عمليا".
دقة وحساسية موقف بارزاني
بــدوره يـــرى البـــاحث املـصــري
رجائـي فايـد ،اخلبـير يف الـشؤون
الكـردية أنه ليس مـن السهل اتخاذ
مــوقف حــاسم وقــاطع جتـاه مـا
يجـري يف كوبـاني ،سـواء من قبل
تـــركـيـــا أو إقلـيـم كـــردسـتـــان
والبـــارزاني ،بـل حتـــى من قـبل

عني العرب أو كوباني  ..نبذة عن املدينة التي يتابع العالم حربها مع داعش

عني العرب أو كوباني مـدينة سورية
تـابعـة حملـافظـة حلب ،وهي مـركـز
نـاحيـة مركـز عني العـرب يف منـطقة
عـني العـــرب .تقع علــى بعــد 30
كيلومتراً شرقي نهر الفرات وحوالي
 150كيلومتراً شمال شرق حلب.
تتألف النـاحية من  384قرية صغيرة
وعـدد من النواحـي اإلدارية (صرين
والشيـوخ) وعدد سكـانها أكـثر من
 44نـسمـة حـسـب إحصـاء
 ،2004ومـدينة عـني العرب مـركز
املـنطقـة مـدينـة تــاريخيـة هـامـة يف
سـوريـة ،تــاريخيـا تـنتـشـر يف عني
العـرب االوابـد األثـريـة الـتي تعـود
حلضـارات سـوريـة قـدميــة اراميـة
واشــوريـــة وغيــرهــا ،ويف عهــد
االنتـداب الفرنـسي يف سوريـا كانت
عني العـرب مـركـزا هـامــا اهتم بهـا
الفرنـسيون وخطـطوا شوارع املـدينة
ومـاتزال الكثيـر من املباني الفـرنسية
قائمـة حتى اليوم مـثل بعض الدوائر
احلكومية الرسمـية (السرايا).إال أن
الكثير من التحف واآلثـار التاريخية
القـيمة نـقلت إلى خـارج املنطقـة إما
إلـى خـارج سـوريـا أيـام االنتـداب
الفرنسي أو إلى متاحف سورية.
النشأة والتسمية
املدينـة حديثة العهـد نسبيا ،فـاملدينة
احلـاليـة نـشـأت عـام  ،1892ومع
مشـروع خط سكـة حديـد بغداد يف
حدود عـامي  1911و 1912بدأت
تتحول إلى جتمّع سكاني مهم .كان
يـوجــد يف املنـطقـة كهـوف قـدميـة
اُسـتعمـلت منـذ القـدم كـمسـاكن،
وكـان إسم املـنطقـة "كــاني" وتعـني
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االقتصاد
تـشتهـر مديـنة عـني العرب بـزراعة
القمح والـشعير والقـطن وال فستق
حلبي واجلوز واللوز ،واشتهرت يف
اآلونــة األخيـرة بـزراعــة الكمـون
وبعـض احملصـوالت األخـرى .من
سكانـها أيضـا عمال وقـد اشتهرت
صنــاعــة االالت الـــزراعيــة مـثل
احلفرات واحلصـادات و مضخات

امليـاه العـموديـة والقطع واملـعدات
الـزراعية املصنوعة محلياً فيها حتى
انهـا تصـدر إلـى خـارج سـوريـا يف
بلدان بعيدة كاجلزائر واملغرب.
يـوجد يف املـدينة ومنـاطقها العـديد
من املنـشئـات الصنـاعيـة واملعـامل
واملصانع كصناعة االالت وصناعة
األلبـان والـصنـاعــات الغــذائيـة
وغيرهـا .وتشـتهر بحـركة جتـارية
نشطه.
احلرب يف سوريا
سيطـرت وحدات حـمايـة الشعب
( )YPGعلى عني العرب يف 19
يـوليـو  2012ومنـذ يولـيو 2012
خضعت املنـطقة لسيـطرة األكراد،
وحيث أن وحدات حمـاية الشعب
والـسيـاسـيني االكــراد ينـتظـرون
إسـتقاللية للمنطقة ،فهم يعتبرونها
جزء مـن كردستـان سوريـا .وبعد
أحداث مشـابهة ولكن أقل حدّة يف
أوائل  ،2014يف  2يوليو تعرضت
املدينـة والقرى احملـيطة لـهجوم من
مقــاتلي داعـش .يف  16سـبتـمبـر
استـأنفت داعـش حصـار كـوابني
بهجـوم واسع الـنطــاق من غـرب
وجـنوب املدينـة .يف اكتوبر 2014
مت إخـتراق الدفاعـات ويوم الثالثاء
 2014- 7اكتـوبـر أعلن الـرئـيس
التـركي أن املدينة ستـسقط قريبا إال
يف حــال إسـتخــدام املــزيــد مـن
الضـربـات اجلـويـة والقـوات علـى
األرض .بعـد هذه املالحظـة بفترة
وجيــزة وردت أخبــار عن تـغيّــر
الوضع لصالح األكراد.

الـتحــالف الــدولي الــذي يــوجه
ضـــربـــات لـتـنـظـيـم "الـــدولـــة
االسالميـة" ،إذ أن املـوقف شـديـد
التعقيـد ،فكوبانـي تقع يف سوريا،
ويقـول فـايــد "لن يحـرر كـوبـاني
ويحميهـا سوى قـوات بريـة" وهي
غيــر متـوفـرة حــاليـا أمـا قـوات
"وحـدات حمايـة الشعب" الكـردية
املـوجـودة داخل كـوبـاني وتـدافع
عنها ،فان وضعهـا إشكالي إذ أنها
"قـوات حزب العمـال الكردسـتاني
وجنـاحـه السـوري حـزب االحتـاد
الـدميقراطي ،وهـو خصم لتـركيا.
فإذا وقفت إلـى جانبه ،قـد يذهب
السـالح إلى خصمهـا اللدود الذي
هـو حـزب العمـال الكـردستـاني"
ومن هنا فإن املوقف التركي مرتبك
حسب رأي فايد.
رغم تعقـيدات الـوضع وإشـكالـية
املوقف مما يجري يف كوباني ،يعول
كـثيــرون علــى حكــومــة إقلـيم
كـردستان ورئـيسه مسعـود بارزاني
مـنـتـظــريـن مـنه تقــدمي الــدعـم
العسكـري وإرسال قوات ومقاتلني
إلى هناك ملسـاعدة "وحدات حماية
الشعـب" يف التصدي ملقاتلي "تنظيم
الدولة االسالمية".

لكن هـذا ليس أمـرا سهال وبسـيطا
كما يتـصور البعض وقـد أشار إلى
ذلك البارازاني يف حـوار له مع قناة
سـكاي نيـوز عربيـة يف معرض رده
علــى مـن ينـتقــده لـتقــصيــره يف
مسـاعـدة كـوبـاني ،وحتـدث عمـا
قـدمه وما ميكن تقدميه مـن مساعدة
لكـوباني سواء إنسانيا أو عسكريا،
إذ قـال بأنه نـاشد التحـالف الدولي
لتقـدمي املسـاعدة ،وأضـاف "كنت
أمتـنـــى أن تكــون لـــدي القــدرة
العسكـرية الكـاملة لـكي أصل إلى
كوبـاني خـالل ساعـات مثال عـبر
انزال جـوي ،لكن ليس بـاإلمكان
الوصـول إلى كوباني إال عن طريق
تركيـا وال أعتقد أن تـركيا مـستعدة
حـتـــى اآلن ألن تــسـمـح لقـــوة
عـسكـريـة متـر عبــر أراضيهـا كي
تذهب إلى كوباني ..قدمنا ما كان
بـإمكـاننـا أن نقـدمه لكـوبانـي ،ما
فعلته ألربـيل فعلته لكوبـاني بنفس
الهمة ونفس احلماس".
وأشار الباحث رجائي فايد إلى دقة
وحساسيـة موقف البارزاني وإقليم
كـردستان جتاه تـركيا فيمـا يتعلق مبا
يجــري يف كــوبــانـي ،حـيـث أن
"املـسألـة حسـابات سـياسـية بـالغة
الـدقـة ،فمـن املمكـن أي خطـأ يف
احلـسـابـات أن يعـصف بـاإلقلـيم
الـكردي بـأكمله ،فـاملسـألة بـالغة
الصـعوبـة وليـست بـهذه الـبسـاطة
التي نتصورها".
كوباني لن توحد أكراد سوريا
ورغـم التـــأكيــد علــى صعــوبــة
وإشكالية املـوقف وما أمكن تقدميه
من مـسـاعـدات ،هنـاك من يـتهم
إقلـيـم كــردسـتــان والـبــارزانـي
بـالـصمـت والتـضحيـة بكـوبـاني
خدمـة ملصـالح اإلقليم مـع أنقرة،
لكـن فايد ال يؤيـد هذا الكالم ويرد
علــى ذلك بــالقـول "إن اإلنـسـان
يضحي مبا ميتلك ،هو (بارزاني) ال
يتـملك كوباني ،فاملسـألة حسابات
سياسية بالغة الدقة" وأي خطأ ميكن
أن تكــون نتــائجه وخـيمــة علـى
اإلقليم.

بدوره مسؤول االحتاد الدميقراطي،
زوهات كوباني ،يقول بأنهم ليسوا
ضد عالقـات أربيل مع أنقرة ولكن
"يجب أال تـستخـدم ضـد القـضيـة
الكـرديــة" يف النــواحي األخـرى،
ويــضيف كـوبــاني بـأنـه يجب أن
يكـون هنـاك "تـوازن يف عالقـاتهم
ومـسؤوليـاتهم الـقوميـة والوطـنية"
ويـشير إلـى حتول ايجـابي ،حسب
رأيه ،يف موقف اربيل بالقول "هناك
فتـور يف العالقة بني تركـيا وحكومة
اإلقليـم نتيـجة عـدم تدخـل تركـيا
حلمــايــة كــوبــانـي من هـجمــات
داعش ،ويطلب من السيد بارزاني
أن يلـعب دوره القومـي املنوط به".
حلـيف بارزانـي يف سوريـا ،سعود
املال أيضـا ينفي وبـشكل قـطعي أن
يـضحي بارزاني بكوباني ويتهم من
يـروج لهـذا املـوقف بـأنه "ال يـريـد
اخليـر لألكـراد ويـصطــاد يف امليـاه
العكرة".
جتــدر اإلشــارة إلـــى أنه يف إطــار
تـطورات موقف أربيل جتـاه كوباني
ومساعـدتها عسـكريا ،قـال حميد
دربندي مسـؤول امللف السوري يف
رئـاسـة إقلـيم كــردستـان العـراق
"ساعدنـاهم على جميع الـساحات
تقـريبـا .أرسلنـا إليـهم مسـاعدات
تتضمن مساعدات عسكرية" ،لكنه
لم يـذكـر تفـاصيل أخـرى .وأكـد
ذلـك آالن عثمـان املتحـدث بـاسم
اجمللس العسكـري ألكراد سوريا يف
املنطقـة بالقـول إن إقليم كـردستان
أرسل شحنـة أسلحة "رمزيـة" لكنها
لـم تصل كوباني ألن تركيا لم تفتح
ممــر العبـور الـذي طــالب به أكـراد
سـوريا لـيتمكنـوا من دعم املـدينة،
وأضــاف أن املـســاعــدات -الـتي
تـشـمل ذخيـرة لألسلحــة اخلفيفـة
وقـذائف مورتـر -عالـقة يف منـطقة
يـسـيطــر عليهـا األكـراد يف شمـال
شرق سوريا.
لكن هناك من يتساءل أيضا فيما إذا
كـانت املسـاعدة العـسكريـة تكفي
للــوقــوف يف وجه داعـش دون أن
يـكون هنـاك موقف وجـبهة كـردية
مـوحدة وخـاصة بـالنـسبـة ألكراد
سـوريـا .حـول ذلك يقـول خـبيـر
الشـؤون الكردية رجائي فايد "هناك
فرق بني الشعـور القومي ومعطيات
السياسة القـائمة" ومن هنا فإن لكل
طـرف "حسابـاته السيـاسية القـائمة
على معطـيات املنطقة على الساحة"
وهناك تباين يف املواقف الكردية من
بلـد إلـى آخـر (تــركيـا ،العـراق،
سـوريـا ،ايـران) حــسب أوضـاع
املنـطقــة "بل حتــى هنــاك اختالف
وتباين داخل كل جزء".
أما عن تـداعيات الوضع يف كوباني
وتطـوراته بعد جتـاوز محنتهـا يقول
فايـد إذا سقطت كـوبانـي "سيلهب
ذلك حمـاسـة األكـراد وشعـورهم
التـاريخي بـالغنب وبـأنهم الـشعب
املظلـوم واملقهـور ،الـشعب الـذي
تكــالبـت علـيه األمم ومت نــسيــانه"
ويـستبعـد أن تـدفع كـوبـاني أكـراد
سوريـا إلى التوحـد الذي هو "شيء
بـالغ الصعوبة يف الفترة الراهنة...
فــالـتبــاينــات يف مــواقف الــدول
تنعكـس على مـواقف اجملمـوعات
الكـــرديــــة يف داخل كل مـنهـــا.
والتـوحـد يتـطلب أن يكـون هنـاك
تقارب يف املواقف السياسية".
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النقد الدولي ينبه خلطورة تأثير قطاع النفط على اقتصاد دول اخلليج

صندوق النقد يحذر من عجز مالي يف دول اخلليج العربية
الكـويت –قـالت املـديرة العـامة
لصـندوق النقـد الدولي كـريستني
الغـارد االثـنني 2014-10-27
إن استـمرار تـراجع أسـعار الـنفط
اخلام العاملية قد يدفع دول مجلس
التعـاون اخللـيجي إلـى مـواجهـة
عجـز يف مـوازنـاتهـا .وأوضحت
لـلصحـافـيني أنه إذا بقـيت أسعـار
الـنفط عنـد مستـوياتهـا احلالـية،
فذلـك قد يؤدي إلى تـراجع بنسبة
 8باملئة يف إجمـالي الناجت الداخلي
لـدول مجلـس التعـاون اخللـيجي
و"إغــراق عــدد مـنهــا يف عجــز
مالي".
وحثت الغارد ،الـتي شاركت يف
اجـتمــاع وزراء مــاليــة وحكــام
املصارف املركـزية يف دول مجلس
الـتعـــاون يف الكــويـت ،الــدول
األعـــضـــــــاء علـــــــى إصالح
اقـتصـاديـاتهـا واتخـاذ إجـراءات
لتحـسني املـاليـة العـامـة.لـكنهـا
أضــافـت أن هــذه الــدول متـلك
الكـثيـر من املـوارد الـتي تـؤهلهـا
لتخفـيف االنعكـاسـات املبـاشـرة
ملثل هذا العجز.
وكـان وزيـر املـال الكـويتـي أنس
الصـالح قد قال يـوم السبت -25
 ،2014-10إن تـــراجع أسعــار
النفط العـاملية بـدأ يؤثـر يف الوضع
املــالي لــدول اخللـيج العــربيـة،
مؤكدا ضرورة الـقيام بإصالحات
اقتصـادية ملـواجهة ذلـك .وأشار
الوزيـر إلى اآلفـاق اجليـدة للنـمو
االقـتــصـــادي يف دول مـجلــس
التعاون اخلليـجي الست الذي من

املتـوقـع أن يبلغ نحـو  4.5بـاملئـة
خالل الـسـنــة املــالـيــة -2014
 ،2015لكنـه شدد علـى ضرورة
التعامل مع تلك التوقعات بحذر.
وقـــال إن "هـــذه اآلفـــاق يجـب
الـتعـــامل معهــا بحــذر يف ضــوء
تـراجع أسعـار النفط احلـاليـة التي
بدأت تؤثـر يف املالية العامة يف دول
مجلس التعاون اخلليجي".
وكـــان الــصــــالح يـتحـــدث يف
االجتمـاع الذي عـقد يف الكـويت
بحضـور مـديـرة صنــدوق النقـد
الدولي.
ويــضـم اجمللــس الـــسعـــوديـــة

واإلمــارات والكــويت وسلـطنـة
عمـان وقطـر والبحـرين ،وتـنتج
هـذه الدول يـوميا نحـو  17مليون
برميل من الـنفط وتشكـل عائدات
النـفط يف معـظمهـا  90بـاملئـة من
موارد الدولة.
وتـراجع سعر بـرميل الـنفط بنـسبة
 25بـاملئة منـذ يونيو املـاضي بسبب
تــزايــد اإلنتــاج وضعف الـطـلب
والقلق بشأن آفاق النمو العاملي.
واعتبر الـوزير الكويتي أنه بات من
الـضـروري الـقيـام بــإصالحـات
اقتصـادية يف دول مجلـس التعاون
حيث مـا انفكـت النفقـات العـامـة

تــرتفع .وأكــد ضــرورة تعــزيــز
االستثمار والقطاع اخلاص.
وقـال "يـتعـني تنـفيــذ إصالحـات
شــاملــة لـالقتـصــادات الحتــواء
النفقـات العـامـة وتنــويع مصـادر
الـــدخل مبــــا يقلــص االرتهـــان
للـنفط" .مـؤكــدا أن "تطـبيق هـذه
السياسات بات أمرا ال مفر منه".
وبحسب معهد املالية الدولي ،فإن
دول مجلـس الـتعــاون الـنفــطيــة
راكمـت ،بفـضل ارتفــاع أسعــار
الــنفــط يف الـعقــــد األخـيــــر،
احتيـاطيـات مـاليـة بـقيمـة 2450
مليار دوالر.

عدد سكان العالم يزيد بشكل يفوق القدرة على تغذيتهم

Masdar to build first largescale wind farm in GCC

ABU DHABI - Abu Dhabi energy company Masdar said
Wednesday it will build a 50-megawatt wind farm in neighbouring Oman that will provide 16,000 homes with clean
energy.
The $125-million project, the first large-scale wind farm in
the six nations of the Gulf Cooperation Council, would be constructed in the southwestern region of Dhofar, Masdar said in a
statement. Masdar signed a joint development agreement with
Oman's Rural Areas Electricity Company to build the farm,
which would mitigate 110,000 tonnes of carbon dioxide yearly,
it said.
Masdar is overseeing Abu Dhabi plans to generate seven
percent of its energy needs from renewable sources by 2020. It
said last month it was partnering with Norwegian firms Statoil
and Statkraft to build a multi-billion dollar offshore wind farm
in Britain, big enough to power 410,000 homes. The company
already has a 20-percent stake in the 630-megawatt London
Array project, the world's largest offshore wind farm.
Abu Dhabi is the wealthiest of the seven sheikhdoms that
make up the federation of the United Arab Emirates.
It sits on proven oil reserves totalling 98.2 billion barrels -95 percent of the UAE's reserves, which are the world's seventh largest. It also has a large gas reserves.

Weak energy demand: Oil
prices dip after brief recovery

روما  -من كريس ارسنولت
يف ظل تزايـد عدد السكـان يتصدي
اخلبـراء لواحـدة من أكثـر القضـايا
احلـــاحــــا يف القـــرن الـــواحـــد
والعـشــرين ..هل ميـكن ان يـنتج
العـالم غـذاء يـكفي سكـان العـالم
الـذي يقـدر ان يـزيـد عـددهـم بني
ملياري وأربعة مليارات نسمة؟
وتتباين بشدة التوقعات لنمو سكان
العـالم إذ تـوقعـت األمم املتحـدة يف
سـبتمـبر/ايـلول املـاضي ان يـرتفع
عدد السكان إلـى  9.6مليار نسمة
يف عـام  2050وإلـى نحـو 10.9
مليـار بنهايـة القرن مـن  7.2مليار
حــاليـا .وتـزيــد تقـديـرات االمم
املتحدة بنحـو  1.5مليار نسمة عن
تقـديـرات املعهـد الـدولي لـتحليل
النظم الـتطبيـقية ومقـره فيينـا الذي
تكهن بزيادة عدد سكان العالم إلى
 9.4مليار بحلول عام 2070
وتقـدر منظـمة األغـذية والـزراعة
التابعة لألمم املتحدة (فاو) ان اطعام
تسعة ملـيارات نسمـة يتطلب زيادة
انتاج الغذاء بنسبة  60باملئة.
وثمة انقـسام بني اخلبـراء على عدد
الـسكان الذين ميـكن اطعامهم على
سطـح االرض ولكنهـم يتفقـون يف
قلـقهم جتــاه التقـديــرات األعلـى
ويرون انها ستكون بليغة االثر على
أسعـــار الغــذاء والـبـيـئــة واالمـن
وتخطيط احلكومات للمستقبل.
وقـال جـون ويلمـوث مـديـر إدارة
الـــسكـــان يف األمم املـتحـــدة قـبل

مباحثات يف مقر الفاو بروما خاصة
بـتوفـير الغـذاء لسـكان العـالم "من
الـواضح أن زيـادة عـدد الـسكـان
بـواقع مليـاري نسمـة يعني ضغـطا
أكبـر علــى انتـاج الغـذاء وعلـى
البيئـة".وقال "علـى مدار الـتاريخ
استطعـنا زيادة انـتاج الغذاء بـوتيرة
أسرع من منو السكان".
ويــرى الـبعـض ان الـتقــديــرات
اخلاصة بتعداد الـسكان مستقبال يف
ظـل تبـني اســالـيب جــديــدة يف
الزراعة وتغيرات مناخية تؤثر على
انتــاج الغــذاء واجلهــود اجلــاريــة
خلفض انبعـاثات الغـازات املسبـبة
لظـاهرة االحتبـاس احلراري تصبح
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ضـربا من التنجـيم.ولكن التحدي
ثالثـي االبعـاد ..فـهنـاك بــرامج
لـزيـادة انتـاج الغـذاء واحتـواء منـو
الـسكان ومعاجلة التغـيرات املناخية
وهــي علــــى نفـــس القـــدر مـن
االهمية.
وتكمن نقطة اخلالف الـرئيسية بني
تقديـر كل من األمم املتحدة واملعهد
الـدولـي يف التــوقعـات اخلـاصـة
بـافريقيـا والتي تشهـد حاليـا اسرع
وتـيرة لنمـو السكـان على مـستوى
العـالم.وتقـدر األمم املتحـدة زيادة
عدد سـكان القـارة السـوداء أربعة
امثـال بحلـول عــام  2100ولكن
يخــتـلف اخـــــــرون مع هــــــذه

التقـديـرات.ويـشكك فـولفغـانغ
لـوتس مديـر برنامج سكـان العالم
يف املعهـد الـدولـي لتحلـيل النـظم
التـطبـيقيـة يف الــرقم.ويقـول ان
مسـتوى تعليم الـشابات يف افـريقيا
افـضل اليــوم من االجيـال االكبـر
سنـا ويـسـاعــد ذلك يف انخفـاض
معــدالت االجنــاب مـضـيفــا أن
االبحاث تبني أن النـساء املتعلمات
ينجـنب عددا أقل مـن االطفال ويف
مرحلة عمرية متأخرة.
وقـال لـوتـس "تعـتمـد منـاذج االمم
املتحـدة علـى استـقراء احـصاءات
تـستند الجتاهات سـابقة دون النظر
للتعليم".

LONDON - Oil prices fell on Monday 10-27-2014 after a
brief rebound, with the market weighed down by weak demand
growth in an oversupplied market. US benchmark West Texas
Intermediate for delivery in November slipped five cents to
$82.70 a barrel. Brent North Sea crude for December lost 48
cents to stand at $85.68 a barrel in London midday deals.
Both contracts had risen at the end of last week as investors
snapped up bargains after prices had tanked to multi-year low
points. Oil prices have been hit hard in recent weeks by weak
energy demand as the global economy stutters, a supply glut
and price-cutting by major producers such as Saudi Arabia.
"Long-held assumptions about the determination of key
OPEC producers to support prices appear to be dissolving as
Saudi Arabia signals to the market that it may be comfortable
with a long period of low oil prices," British bank Barclays
said in a research note. While wishing to keep market share,
Saudi has previously expressed concern that high prices can
hinder economic recovery, hurting producers like itself in the
long run. Last week, the International Energy Agency cut its
forecasts for demand growth for the third month in a row.
For this year, it expects demand to rise 700,000 barrels per
day to 92.4 million, which is 200,000 fewer than previously
forecast.
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التكامل اإلسالمي اقتصادياً :خيار استراتيجي للعالم اإلسالمي1..

د .عال الدين زعتري

لن أدعي أن آتـي بجديـد يف مجال
بـحث التكـامل االقتـصادي ،فـقد
قدمـت عدة دراسـات عن تكـامل
العالم اإلسالمي ،منها على سبيل
املثــال :كتــاب (صيغــة مقتـرحـة
لـلتكـامل االقـتصــادي بني بلـدان
العــالـم اإلسالمـي :اخـتـيــارات
وبدائل)(.)1
ومن الـدراســات املهمـة مـا أعـده
املعهـــد اإلسالمـي للـبحـــوث و
التدريب بالبـنك اإلسالمي للتنمية
بعـنـــوانThe Theory of :
Economic Integration
And Its Relevance To
Oic Members Countries (2).
ومـا هذه القـراءة ما هـي إال تأكـيد
علـى ما سـبق ،وضم البحـث إلى
البحـث ،وتضافـر اجلهود العلـمية
الـــرامـيـــة إلـــى حتقـيق اآلمـــال
والتطلعات.
وعـلى الـرغم مـا يحتـويه اإلسالم
من مبادئ سامية ،وقيم عليا ،وما
يتـضمنه من نصوص دافعة للتوحد
والـتكامل والتقدم ،وأخـرى مانعة
محـذرة مـن الفـرقـة واألحـاديـة
والـتخلف؛ فــإن واقع املـسلـمني
يحكي خالف النظريات ،ويعكس
حالـة مزرية؛ ال تسـر صديقاً ،وال
جتعل العدو حاسداً.
ويف اآلونـــة األخـيــــرة تعـــددت
األوصاف للـمرحلـة الراهنـة على
الـصعيـد االقـتصـادي ،فــأطلقت
علـى هـذا الـزمـان أسمـاء ،مثل:
عصر التكتالت االقتصادية ،عصر
االتـصــاالت ،عـصــر العــوملــة،
وغـيرها من األوصـاف التي توحي
بأن العـالم متجه نحـو االندماج يف
شكل مجمـوعات متراصـة تربطها
مصـالح اقـتصـاديـة ،فـأين مـوقع
العــــالــم اإلسالمـي مـن هــــذه
التجمعات؟.
فقارة أمريكا الشمالية بأكملها قاب
قـوسني أو أدنـى من تـشكيـل احتاد
كــامل ميكن أن يـشكل مع االحتـاد
األوروبي كتلـة غربـية مـهولـة من
حيث القـوة االقتـصاديـة والتقنـية
العسـكريـة ،يقـابلهـا من الـناحـية
األخرى كتلـة شرقيـة مهولـة ميكن
أن تتـشكل قــريبـاً تـضم األعـداد
الـرهـيبــة من الـسكــان الصـينـيني
واليابـانيني والكـوريني ذوي الفكر
والثقـافــة والتــاريخ واالقتـصـاد
والتـراث الواحد ،والذين يتمتعون
مبعدالت منو اقتـصادية غير عادية،
فـأين مـوقع املـسلـمني يف خـارطـة
التكتالت؟.
فـالعالم يـنقسم انقـسامـاً اقتصـادياً
حـاداً له مـدلـول واضح ،فـالـدول
الغنية متـثِّل نحو ربع سكـان العالم
وهي متـلك أكثــر من ثالثـة أربـاع
إجمالي الدخل العاملي.
يف حني أن الربع البـاقي من الدخل
العـاملـي يعيـش علـيه ثالثـة أربـاع
سكـــان العــالـم ،ومـن بـني دول
الـعالم الـنامي تُـوجد دول شـديدة
الفقر تعيش على حدِّ الكفاف.
ويف حـني أن قــسـمــاً مـن الــدول
اإلسالميـة قــد متتلك مـن مصـادر
الثروات الطـبيعية مـا يزيد عـلى ما
متتلكه بـعض الدول الغـنية ،إال أن
الفقـــر هـــو الــسـمـــة الـبـــارزة
للمجتمعات اإلسالمية.
وبني الكـثرة الفقـيرة والقلـة الغنـية

ترتفع األصوات املنادية باالعتصام
بـــــالقــــرآن الـكـــــرمي ،والعــمل
بتـشريعـاته؛ الداعيـة إلى الـتكافل
والتكامل.
مناذج من التكامل:
إن الـتكامل االقتـصادي اإلسالمي
ضـرورة شـرعيـة ،فقـد وصف اهلل
سـبحانـه وتعالـى األمة اإلسالمـية
بـأنهـا أمة واحـدة وأمرهـا بعبـادته
سبحـانه وتعـالى قـال اهلل تعـالى:
{إِنَّ هَـذِهِ أُمَّـتُكُمْ أُمَّـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا
رَبُّكُمْ فَـاعْبُــدُونِ} األنبيـاء،92:
وقال اهلل تعالى{ :وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ
أُمَّـةً وَاحِـدَةً وَأَنَــا رَبُّكُمْ فَـاتَّقُـونِ}
املؤمنون52.:
فهل أصـبحـت احلـيـــاة األولـــى
للمسلمـني قصص تاريخيـة خيالية
ال صلـة لهـا بـالـواقع ،أم مـا زال
بــريقهــا وألقهـــا يتـألأل ؛ داعيــاً
املـسلـمني للـعمل بــالتــوجيهـات
القـرآنيـة والنبـوية ،ولـتكون حـياة
أصحـاب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله وسلـم قدوة حتـتذى ،ومـثاالً
يقتدى به!!؟.
اإلخوة اإلميانية
يـوم أن قـال رسـول اهلل صلـى اهلل
عليه وسلم" :تـآخوا يف اهلل أخوين
أخوين" ،واختـار الرسول األعظم
أخـــوة مَـن أشـبه خـلقه وخُـلُقه:
اإلمــام علـي رضي اهلل عـنه(،)3
وقوله صلـى اهلل عليـه وسلم لعلي
رضي اهلل عنه :أنـت أخي يف الدنيا
واآلخـرة :عـن ابن عمـر قـال :إن
رسول اهلل صلـى اهلل عليه وسلم:
آخى بني أصحـابه  ،فآخى بني أبي
بكر وعمر ،وبني طلحـة والزبير ،
وبني عـثمــان بـن عفـــان وعبــد
الرحمن بن عـوف فقال علي عليه
السالم  :يـا رسـول اهلل  ،إنك قـد
آخـيت بني أصحـابك  ،فـمن أخي
؟ قـال رسـول اهلل صلـى اهلل عـليه
وسلم  :أمـا تـرضـى يــا علي أن
أكـون أخـاك  ،قـال ابـن عمـر :
وكـان علي جلـدا شجاعـا  ،فقال
علي  :بلـى يـا رسـول اهلل  ،فقـال
رسول اهلل صلـى اهلل عليه وسلم :
أنت أخي يف الـدنيـا واآلخرة(.)4
وعن ابن عمـر قال :آخـى رسول
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اهلل صلــــى اهلل علـيـه وسلـم بـني
أصـحابه  ،فجاء علي تدمع عيناه،
فقـال :يـا رسـول اهلل :آخيـت بني
أصحــابك ،ولم تـواخ بـينـي وبني
أحـد ،فقـال رسـول اهلل صلـى اهلل
عليـه وسلم" :أنت أخـي يف الدنـيا
واآلخرة"(.)5
األوس واخلزرج
ويـــوم أن عـــرض أهل املـــديـنـــة
(األنصار) أمـوالهم علـى القادمني
من مكـة (املهـاجـريـن)؛ بجعلهـا
مناصفة ،فكان التوجيه النبوي بأن
تبقـى مـلكيـة األراضي واألصـول
ألصحــابهــا ،وأمــا املهــاجــرون
فيكـونون شركـاء يف العمل؛ أليس
هـذا هو التخصـص وتقسيم العمل
علـى طـريقـة األقـويـاء الشـركـاء،
واألنداد األصفياء ،وليس األعداء
األلداء على طـريقة النظم املعاصرة
بأن يكـون العامل أجيراً قد يصل به
احلـال إلـى الـعمل ولـو بــأقل من
الكفاف!!؟.
هـــذا الفعل الــرائع :ألـم تكـن له
دوائـــــر واسعــــة االنـتـــشــــار،
وانعكـاسات صاحلـة االستمرار؟،
ألم يكـن بالقـوة الكـافيـة إلحداث
االتـسـاع بــالفكــرة عبـر الـزمـان
واملكـان ،كـجسـم صلب يُلقـى يف
املــاء فيُحـدث دوائــر تتـسـع كلمـا
بعـدت عن املـركـز؟!! ،أم يحلـو
القـول بــأن تلك احلـاالت كــانت
طفـرة يف عمـر البشـرية ال تـتكرر،
وأن اجلسـم لم يكن بتلـك الصالبة
إلحداث دوائر واسعة؟ ،وهو قول
بـاطل يـوصل إلـى نتـائج بـاطلـة؛
بوصف اإلسالم باحملدودية.
هل اخـتلفت الـنصـوص الـدافعـة
واملانعة وتغيرت ،أم تنافرت عقول
األتباع وتبدلت؟.
مَـن ذا الـــذي فَـــرَّغ الـنـصـــوص
اإلسالمـية من محتـواها؟ ،ومَن ذا
الـذي يغـيبهـا عن سـاحـة الـوقـائع
املـتجددة يف كل عـصر وأوان ،ويف
كل زمان ومكان؟.
ومن جهة أخـرى فليس أضـرّ على
املــسلـمـني يف هـــذا الـــوقـت مـن
ابـتعـــادهـم عـن نـظـــام اإلسالم
الشامل ،ونهجه الرباني املتكامل،
ذاك الـنظـام الـذي يبـتعث كـوامن

احليــاة ودوافع العـمل ،ورعــايــة
املصلحـة يف األمة بـأسرهـا ،ويَنْفُذ
إلـى لبـاب مـشكالت احليـاة عمالً
للـوصول إلـى السعـادة يف الدنـيا،
والفالح يف اآلخرة.
إن التعـاون االقـتصــادي بني دول
العــالـم اإلسالمـي لـيـس خـيــاراً
مـطروحـاً علـى مجـالس الـشورى

والبـرملانـات للحوار حـول أهميته
وضــرورته ،وللـتصــويت عـليه،
واألخـذ به يف حـال االقـتنـاع ،أو
نبـذه يف حـال االخـتالف ،وليـس
التعـاون االقـتصـادي املـنشـود بني
دول العالم مجرد مظهر من مظاهر
التـضــامـن ،بل هــو أمــر وجــود
وعدم ،قضية حياة أو موت ،وهو
أمـر حتمـي تفرضـه وقائع الـدهور
وحوادث األيام.
فـالتجمعـات االقتصـادية الكـبرى
الـتي يــشهــدهــا عــالـم اليــوم،
والتكـتالت االقتصاديـة العاملـية قد
ال جتـمع أفرادها إال املصـالح املادية
املـشـتــركــة ،بعـيــداً عـن القـيـم
األخالقـيــــة ،واملــثل الـعلـيــــا،
واألحكام الدينية؛ فما بالك بعالم
تلفه  -باإلضافـة إلى تلك املصالح
االقـتصادية  -مبـادئ رفيعة ،وقيم
سـاميـة؛ ربـانيـة املنـهج ،إنسـانيـة
النـزعـة؛ من أجل حتقيق األهداف
الكبـرى؛ سعادة اإلنـسان ،وإرادة
اخلير له.
وإن حـالـة الـتكــامل املنـشـودة ال
تتحقق بـالـدعـوات والصلـوات،
واألمـنـيــات والــشعــارات ،وال
باستنـزاف املزيد من الثروات ،وال
بإضـاعة الوفير من املـوارد الطبيعية
واخليــرات؛ بل تتـم عبــر أجنحـة
الـتنميـة الشـاملة املـستدامـة؛ بنفخ
الـروح اإلميـانيــة فيهـا ،والـتغلب
علـى الـصعـوبـات والـشـدائـد،
وجتـاوز احملن واملصـائب؛ لإلقالع
بطـائرة التكامل ،واإلبحـار بسفينة
النهضة.

تـــاريخ احلــديـث عـن الـتكـــامل
االقتصادي يف العصر احلاضر:
بـدايـة اجلهـود اجلـادة والـصيـاغـة
الـرسـميــة ألفكـار الـتعــاون بني
البلدان األعـضاء يف املنظـمة كانت
مـؤمتــر القمـة اإلسالمـي الثــالث
الــذي عقــد يف مكــة املكــرمــة-
الـطائف يف يـنايـر 1981م؛ حيث
تبنـى يف بيانه اخلتـامي "خطة العمل
لتعـزيـز التعـاون االقـتصـادي بني
الــدول األعضـاء ".وقـد حـددت
هــذه اخلطـة املكـونــة من عـشـرة
فـصــول قـطــاعــات ومجــاالت
الـتعــاون مـن حـيـث األهــداف،
واملبـادرات الهـامـة والـسيـاسـات
املقترحـة من أجل العمل املشترك.
غيــر أن صيــاغــة بــرامج العـمل
واملقتـرحات امللمـوسة لـم تبدأ إال
بعـد تــأسيـس الـلجنـة الــدائمـة
للتعـاون االقـتصــادي والتجـاري
ملـنــظـمـــة املـــؤمتــــر اإلسالمـي
(كـومـسيـك) يف  1984مبنــاسبـة
انعقاد مؤمتر القمة اإلسالمي الرابع
يف الدار البيضاء(.)6
الـــواقع االقـتـصـــادي لألقـطــار
اإلسالميـة:من خصـائص الوضع
االقتصـادي للـعالـم اإلسالمي أنه
مـتخلف ،وإجنــازاتـه التـنمــويــة
متـواضعة ،مع الـتشابـه النوعي يف
مشـاكله.ومن مفـارقـات الـزمـان
وتــرهــات العـصــر ،واملــضحك
املبـكي يف الفكر :أن الدول الغربية
تـستـورد املـواد اخلــام من الـدول
اإلسالمـيــة بـــأسعــار زهـيــدة،
وتــستـثمــر يف تـصنـيعهــا أمــوال
املسلـمني ،ثم تـوزع منتـجاتـها يف
الدول اإلسالميـة بأسعار بـاهظة؛
فمكاسبها ثالثية مكعبة.
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باالرقام ..معجزة انتشار اإلسالم حول العالم

نتحدث فيما يلي عن معجزة نبوية
مـذهلة ،يخبـرنا من خاللـها النبي
الكــرمي صلّ اهلل علـيه وسلـم عن
االنـتشـار السـريع لإلسالم ،وأن
هـذا الـدين سـوف يغـطي جـميع
أجزاء الـكرة األرضـية ،وهـذا ما
ســنــتعـــــرف علــيه مــن خالل
اإلحصـائيات احلديـثة حول أعداد
املسلمني يف جميع دول العالم.
اإلسالم بني املاضي واحلاضر
لقد بـدأ اإلسالم قبل  1400سـنة
بـرجل واحـد هـو سيـدنـا محمـد
صلــى اهلل علـيه وسـلم ،وأصـبح
عـدد املسلمني اليـوم أكثر من ألف
وأربع مئة مليون مـسلم!! فما هو
سرّ هـذا االنتـشار املـذهل ،وماذا
تقـول اإلحصـائيـات العـامليـة عن
أعداد املسلمني اليوم يف العالم؟
يـوجد اليوم أكثـر من  4200ديانة
يف العـالم! وتــدل اإلحصـائيـات
علــى أن الـــدين اإلسـالمي هــو
األسرع انتشـاراً بني جميع األديان
يف العـالـم! ففي عــام  1999بلغ
عـدد املـسلـمني يف العــالم 1200

مليون مسلم .
إن اإلسالم ينـتشر الـيوم يف جميع
قــارات العــالم ،فقــد بلغ عـدد
املــــسلـمـني يف عــــام  1997يف
القارات الست :
يف آسيا  780مليون.
يف أفريقيا  308مليون.
يف أوروبا  32مليون.
يف أمريكا  7مليون.
يف أستراليا  385ألف.
تطور نسبة املسلمني يف العالم :
يف عــــام  1900بلغـت نــسـبـــة
املسلمني يف العالم . % 12.4
ويف عـــام  1980بلغـت نــسـبــة
املسلمني يف العالم . % 16.5
ويف عـــام  2000بلغـت نــسـبــة
املسلمني يف العالم . % 19.2
أمــا يف عــام  2025ســوف تـبلغ
نسبة املـسلمني يف العالم  % 30إن
شاء اهلل تعالى .
مـن هنا نـستنتج أن اإلسالم يـنمو
كل سنة بنسبـة  2.9باملئة ،وهذه
أعلى نسبة للنمو يف العالم! .

كيف حتدث النـبي الكرمي عن هذا
األمر؟
هنالك معجزة نبوية مذهلة حتدث
من خاللهـا الرسول األعظم عليه
الصالة والسالم وبني أن اإلسالم
سينتشر يف جميع أجزاء األرض.
يقـول رسـول اهلل صلــى اهلل عليه
وسـلم( :سيبلغ هـذا األمر –أي
اإلسـالم –مـــــــا بـلـغ الـلـــيـل
والنهار).
ومعنـى ذلـك أن كل منـطقــة من
األرض يـصلهــا اللـيل والـنهــار
سـوف يبلـغها اإلسالم ،وهـذا ما
حــدث فعـالً ألن جمـيع الــدول
اليوم فيها مسلمون.
وإذا تذكـرنا بـأن هذا احلـديث قد
نـطق به النـبي الكـرمي يف مـرحلـة
ضعف املـسلمني وقـلة عـددهم،
يف ظـروف لم يكن أحـد يتوقع أن
اإلسالم سـينتشـر يف بقاع األرض
كــافــة نـــدرك عنــدهــا عــظمــة
املعجزة.
ولقـد جاء هـذا احلديث الـشريف
ليـواسي املـؤمـنني علـى ضـعفهم
وقلـة عـددهم ،ولــو أن محمـداً
صلــى اهلل علـيه وسلـم لم يـكن

رسـوالً مـن عنـد اهلل ملـا جتـرّأ أن
يخـبـــر أصحـــابه بـــأن اإلسالم
سـينتشـر يف كافـة أنحاء األرض،
إذ كيف يضمن ذلك؟
ولكـن اهلل تعــالــى الــذي يعـلم
الغـيب هـو الــذي أخبــره بهـذه
احلقيقـة ليحدث بهـا أصحابه قبل
ألـف وأربع مئــة سنــة ،ولتكـون
بـشــرى نصـر بــالنـسبـة إلـيهم،
ولتكـون دليالً عـلى نبـوّته يف هذا
العصر!
ومن دالئل هذه املعجـزة أن النبي
الكـرمي قـرن بني انـتشـار اإلسالم
وبني الليل والنهار ،وهذه املقارنة
دقيقـة وصحيحة .فـكما أن الليل
والنهـار يبـلغ كل نقطـة من نـقاط
الكــرة األرضيــة ،كــذلك فــإن
اإلسالم قــد بلغ كل نـقطـة علـى
سـطح األرض ،وهذا مـا ال ميكن
تخيله يف ذلك الزمن.
مع مالحظة أنه لم يكن أحد يعلم
حـدود اللـيل والنهـار ،ولـم يكن
أحــد يعـلم أن األرض كـرويـة،
ولم يكـن أحد يـتوقع أن اإلسالم
سينـتشـر يف جـميع دول العـالم.
ولــذلـك ميكـن القــول بــأن هــذا

described in the last 4u6
items in the chronology,
have students collect
national and international
newspaper, TV or Interu
net news reports related
to these issues. Each stuu
dent should briefly
present their news item
and explain or ask for
discussion on how relates
to the spread of Islam and
religious affairs in those
countries. News about
Islam in Europe and
North America is of paru
ticular interest.
People by the Numu
bers: Using the map of
modern
countries
in
Handout 1c, discuss those
which are majority, large
minority
and
small
minority Muslim counu
tries. Using an atlas, gazu
etteer or other uputoudate
reference, have students
select several countries
on the map and find out
their current population.
Using a calculator and
the map key, figure out
the percentage range of
Muslim population in
these countries. Answers
will be a range, such as
"above 50%" of 50 milu
lion population = at least
25 million, or 1%u10% of
1 billion = 10 million to
100 million. Students will
realize
that
Muslim
minorities in countries
with large populations
may be more numerous
than Muslim majorities in
countries with small popu
ulations.
To read the full story go
to:www.islamproject.org

احلديث ميثل معجـزة علمية للنبي
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.
كـيف حتــدث القــرآن عـن هــذا
األمر؟
يقـول تعالـى( :يُرِيـدُونَ لِيُطْـفِئُوا
نُورَ اللَّهِ بِأَفْـوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ
وَلَوْ كَـرِهَ الْكَـافِرُونَ * هُـوَ الَّذِي
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِـرَهُ عَلَى الـدِّينِ كُلِّهِ وَلَـوْ كَرِهَ
الْمُـشْــرِكُــونَ) الـصف9.-8 :
وتـأمل معي كلمـة (لِيُظْهِـرَهُ عَلَى
الــدِّيـنِ كُلِّهِ) ،أال تــدل علــى أن
اإلسالم سيكون الديانة األولى يف
العـالم؟ وهذا مـا سيحدث قـريباً
إن شاء اهلل تعالى.
فـاإلحصـائيـات تخبـرنا بـأنه عام
 2025سيكـون اإلسالم إن شـاء
اهلل تعـالـى هـو الـديـن األول من
حيث العدد على مستوى العالم،
وهذا الـكالم ليس فيه مبالغة ،بل
هي أرقام حقيقية ال ريب فيها.

املسلم سفير لإلسالم أينما كان فبلغوا عن دينكم العظيم للناس بدون تعصب أو نفي أو إقصاء وبكامل االحترام
لبقية األديان كما يأمرنا االسالم بذلك  ،وصدق رسول اهلل يف حديثه الشريف إذ قال صلى اهلل عليه وسلم :

“بلـّغوا عني ولو آية“
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From pg 29
can focus on 5 or 6 items
at a time. If the class is
making a world history
timeline on the wall or in
a notebook, they can
insert these events along
into the larger timeline.
Discuss how these
events may relate to
events taking place in
other regions and culu
tures. Correlating the
chronology to geography:
Make a master copy of
the chronology Handout
1b by making an enlarged
photocopy.
Cut the chronology
into strips with one item
on each. Distribute the
strips among members of
the class. Color the strips
with pink, yellow, green
or
blue
highlighters,
using one color for chro
nology items on the first
century of Islam from
622 – 750 CE, a second
color for 800u1500 CE, a
third color for 1500u1900
CE, and a fourth color for
the 20th century.
Using removable tape,
have students attach each
strip to the classroom
wall map of the world
(preferably a physical
map rather than a modern
political map) on the
appropriate location.
By posting the strips
on the map, the colors
will show the sequence of
the spread of Islam over
the centuries. Make a
map key using the same
colors and post it near the
map.Preumodern
and
modern events in the
spread of Islam: Discuss
the second half of the
chronology, from 1500 to
the
present,
which
includes political, miliu
tary and economic mileu
stones, and discuss how
they affected social and
religious conditions in
Muslim regions. How did
these events and historiu
cal trends affect the
?spread of Islam
Discuss ways in which
the
establishment
of
European economic domu
inance and colonial conu
trol affected the spread of
Islam, or the relative
strength of Muslim influu
ence in their own and
other lands. The latter
items discuss the spread
of Islam to the industrialu
ized countries, and the
postucolonial situation in
Muslim countries.
Media activity: Using
the
general
trends
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Important information for Arabs and American Muslims students about Islamic History

Overview of Muslim History and the Spread
of Islam from the 7th to the 21st century

Overview: The purpose
of this activity is to provide
students
with
knowledge of how and
when Islam spread to
various regions, and to
locate regions where
Muslims form a demographic majority or significant minorities, from
the 7th to the 21st centuries.
Objectives:
Students should be able
to: relate the spread of
Islam to historical events
and processes of historical change
trace the spread of
Islam
chronologically
and regionally
assess the importance of
cultural and political factors in the spread of
Islam
evaluate the importance of shifts in economic
and
political
power, and cultural influence among states and
regions in the spread of
Islam.
use a map key to identify and locate regions of
the eastern hemisphere
(Afroeurasia, a modern
geography
term
that
combines the contiguous
continents of Africa,
Europe and Asia) to
locate regions of the
world that have majority
Muslim
populations
today, and to describe
their geographical features.
Procedure:
Assign or read as a
class Handout 1a: "The
Spread of Islam in History." Study Questions at
the end of the reading
give
suggestions
for
comprehension, discussion activities.
Draw particular attention to the difference
between the rapid expansion of territory under
Muslim rule and the
spread of Islam among
the populations. Discuss
previous ideas students

may have about the
spread of Islam by the
sword, or about "instant
conversion" of regions to
any world faith. Explain
that conversion has usually been a gradual process. Ask students to list
the reasons why people
might have changed from
the religion they grew up
with?
What influences might
play a role in their decision (social, political and
economic). Is it more
challenging for individuals to join a faith when it

is a minority or when
many people are converting? How do the poverty
and persecution, or the
wealth and power of
members of the faith
affect individual choice
about conversion?
How might people
learn about the beliefs of
a faith, and what role do
spiritual leaders play?
What other role models, such as traders, travelers, and teachers might
influence people? For further reading, see Jerry H.
Bentley,
Old
World

Encounters (Oxford University Press, 1993) on
the spread of world religions.
Adaptation: For middle
school level or lower
reading ability students, a
modified version of the
reading is provided in
Handout 1a« .
Use the modified or
regular Handout 1a in an
alternative
procedure:
Read and discuss the first
three introductory paragraphs as a class to
explain the basic process
by which Islam spread.

Divide the rest of
Handout 1a or 1a« into
sections by headings or
paragraphs,
beginning
with "The Process of
Conversion" and subsequent sections.
Assign each section or set
of paragraphs to a group
of students who will be
responsible for explaining it and showing the
regions it discusses on a
classroom map. In a
round
robin
format,
groups each present their
part of the spread of
Islam narrative in chrono-

logical order. Each
group can take questions
and
raise
discussion
points from the audience
with the help of the
teacher.
Study Question #6 may
be used for younger students to create a timeline.
Older students may make
notes for a preview timeline before they move to
the chronology activity,
and Question #7 anticipates work on the maps
of the spread of Islam and
modern Muslim regions.
These activities may substitute for the chronology
activity for middle school
students.
Distribute Handout 1b,
"Chronology of the
Spread of Islam." Discuss
the introduction to preview the type of information the students will find
in the chronology.
Explain the difference
between a chronology
and a timeline. If not
already discussed using
the narrative in Handout
1a, explain or reinforce
the difference between
the historical concepts of
expanding Muslim-ruled
territory and the spread of
Islam among the population of lands in Africa,
Asia and Europe, and
elsewhere. Discuss events
in the first century of
Muslim history, then the
period from 750 to 1200
CE, then 1200 to 1500
CE. Students should note
items on the chronology
that represented advances
as well as setbacks for the
spread of Islam.
Adaptation for middle
school: See #3, above, for
adapted Handout 1a« .
Teachers may find it
useful to break up the
chronology into parts to
correspond to historical
periods or geographic
regions being studied,
using it in conjunction
with individual units.
By doing so, students

FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM GO TO :

www.mercyprophet.com

www.rasoulallah.net
Read More About Islamic Civilization : www.islamstory.com
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Special Coverage تغطية خاصة

CWA HOLD SEMINAR ON “THE STORY OF ABRAHAM”

Hamtramck - The Arab
American Today- On
Monday, October 13,
2014, the Common
Word Alliance, a clergy
interfaith organization
held its first in the
series seminar discussing the “Story of Abraham”at the Hamtramck
Public Library. Forum
participants and presenters represented various religions and ethnic groups.
The forum’s moderator was Imam Hassan
Habhab from Dearborn.
He
introduced
the
scholars
and
commented on their presentations.
The speakers were:
from the Muslim per-

30

spective, Imam Dr. Ali
Sulejman Ali, from the
Jewish perspective,
Rabbi Dorit Edut, from
the Unification Church
perspective, Rev.
David Kasbow, and
from the Christian perspective, Pastor Dr. Sidney Griffin.
The subject selected
was broad enough to
last the entire academic
year, however each presenter prepared a fifteen
minute introduction on
the subject touching on
the variations presented
in teachings of each
religion.
Considering that
Abraham was the father
of all three: Muslim
Faith, Jewish Faith and

Christianity, each has a
different approach
though based on the
same historical
accounts.
During the discussion
of violence perpetrated
in the name of religion,
Imam Habhab gave a
beautiful explanation
based on teaching from
Koran, stating that a
true
Muslim is not
allowed to commit violence
against
any
human, animal or even
plant, be it by his word
or hand.
Those who do, are
not true Muslims, but
use false interpretation
of religious teaching as
justification.
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The two hour program was a beginning
of discussion on the
topic in a forum involving all religions that call
their faithful “Children

of Abraham”.
The forum’s conclusion was to continue the
discussion by sponsoring series of forums that
will evaluate various
aspects of the “Story of
Abraham”from the perspective of religions
that had their beginnings from one father.
Arif Huskic, president and founder of the
Common Word Alliance, thanked all partic-

ipants and presenters for
their interest in bringing
all religions together for
discussion of their
founding, their divergence and now their
coming
together
in
mutual
understanding
for the purpose of promoting and building
peace among people of
all religions and nations.
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بإدارة وإشراف امليكانيكي املعروف " طاهر السميري
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الثقافة

روائيون أمريكيون كانوا أجدر منه باجلائزة

باتريك موديانو الفرنسي اخلامس عشر يف محفل نوبل

الغالب "وكأنها روايـات بوليسية،
فـيهـــا اخملبــر ذاته أخــرق تعــوزه
البـراعة وال يـسلم من الـشبهات،
راوٍ سـيّئ احلـظ وإمنـا مـحبـوب،
يـنتهي بـه األمر إلـى كشف لـغز -
وإن ال يحله -يكـتنف االحتالل.
إنهـا فتـرة يتـراءى فيهـا مـوديـانـو
مـهووسا بـالرغم من أنه لـم يشهد
احلرب يف حياته".

هالة صالح الدين

C
u
l
t
u
r
e

من بني عـدد من األسمـاء العاملـية
الــراسخـة يف عــالم الـقلم ،نـال
مؤلف روايـة "الشخـص املفقود"،
الروائي الـفرنسـي املنعزل بـاتريك
موديـانو ( 69عـاما) ،يف مفـاجأة
غـير مـتوقعـة ،اجلائـزة املشـتهاة،
نوبل  2014البالغة قيمتها سبعمئة
ألـف يورو لينضم إلى قـائمة مهيبة
من الـكتــاب مـن أمثــال تـــوني
مــوريسـون وإرنـست هـمنجـواي
والفـائزة يف العـام السـابق الكنـدية
أليس مونرو.
نشـر موديانـو ما يربـو على ثالثني
كتـابا ،ولـكن القليل منهـا مترجم
إلـى األنـكليـزيـة ،وقـد أشـادت
اللجنـة مبا حتلّت به رواياته من "فن
الـذاكرة الـذي استحضـر به أقدارا
إنسـانيـة تتـعذر متـام التـعذر عـلى
االسـتيعـاب وحـســر النقـاب عن
العـالم احليـاتي لـالحتالل" ،كمـا
تـوجـته بلقب "مـارسيل بـروست
العصر".

مسؤولية اليهود
لقـد أعـادت روايـات مـوديـانـو
تــشكـيل أدب الهــولــوكـــوست
الـتقليـدي ،املـتمحـور يف الغـالب
حـــول النــدب وتــوجـيه أصــابع
االتهـام .ففي روايته "دورا برودر"
( )1997هـو وحــده اجمليـب عن
السـؤال الشائك :مـا صلة تعريف
املـرء لـذاته والـتفجع علـى أرواح
ضـحايـا الهـولوكـوست بـالهـوية
اليهودية احلقة؟

تفـوّق مـوديـانـو علــى اليـابــاني
هـاروكي مـوراكـامي والـتشـيكي
مـيالن كونـديرا والـكيني جنـوجي
واثـيوجنو ،وهو الفـرنسي اخلامس
عـشـر الـذي حـاز اجلـائــزة حتـى
اآلن.
وهكذا تتجـاهل اللجنة مرة أخرى
الكـاتبـني العمـالقني فيـليب روث
وتومـاس بينـشون ،ويف كـل عام
منـذ نحـو عشـر سنـوات يتـحدث
الـنقـــاد يف أغلـب األحـيــان عـن
خسـارتهمـا أكثـر من حتـدثهم عن
مكسب الفائز!
تــــدور الكـثـيـــر مـن األقـــاويل
والنظريات حول "حيادية" اللجنة،
ولـكن األرجح هــو اعتقـادهـا أن
هناك أدبـا عظيما قـد يتجاوز اللغة
األنـكلـيــزيــة ،وقـــد ال يكــون
بالـضرورة مـترجـما إلـيها .بل إن
أحد أعضاء اللجنة ،وهو هوراس
إجنــال ،أعلن أن ورش الـكتـابـة
اإلبداعيـة األميركيـة تقتل اإلبداع
وأن املـنح تفـصـل الكـتــاب عـن
العالم بينما "كـان الكتاب العظماء
يعملون سائقـني ونُدُالً" كي ينفقوا
علـى مـوهـبتهـم .وهكـذا ميـكن
النـظر إلـى جائـزة نوبل املعـاصرة
بوصفـها منـصة مـثاليـة إلجهاض
هيمنة أميركا الثقافية على العالم،
ويسري أيضـا االعتقاد بأن أعضاء
اللجنـة املتـرفعـني ال يروقـهم منح
اجلـائزة ملـؤلفني حتتل كتـبهم قوائم
أكثر الكتب مبيعا!
ولـد مـوديـانـو يف أحـد ضـواحي
بـاريـس بعـد شهــرين مـن انتهـاء
احلرب العاملية الـثانية .وقد تأثرت
روايــــاته بــــأصـله وعــــذابــــاته
الـشخصـية ،إذ ولـد ألم بلجيكـية
وأب من أصـول يهـوديـة إيطـاليـة
كـان غائـبا عـلى الـدوام ،فعـانى
مـوديانو من طفولة سمتها احلرمان
والتشـتت .وعلى انعـزاله وترفعه
عـن التحدث إلـى وسائل اإلعالم
وثّق جتــاربـه يف سيــرته الـــذاتيــة
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"األصل" عام 2005.
قضايا الهوية
تتـشرب كتـابات مـوديانـو قضـايا
الهوية وال سيمـا اليهودية ،وغالبا
ما ترتبط مبـاضي فرنسـا املضطرب
إبـان االحتالل النـازي .وال ريب
أن مـشـاعـر الــذنب والـطمـوح
اجملوف مواضيع تتكرر تكررا الفتا
يف كتـابــاته ،ومنهـا أولــى روايته
"سـاحـة الـنجمـة" ( )1968الـتي
حـصـدت جـائـزة روجـيه نـيمـيه
وجائـزة فينـيون وأشـاد بها الـنقاد
األملان بـاعتـبارهـا عمال محـوريا
يــرسم الـفتــرة التــاليـة ملــا بعـد
الهولـوكوست ،إذ تغوص الرواية
يف معـضالت أخـالقيــة جــابههــا
املـواطنـون إبـان احلـرب العـامليـة
الـثانيـة لتكشـف عن مدى فـداحة
ألم رافق فقدانهم لهويتهم.
قـال مـوديـانـو يـومـا إنه "بعـد كل
روايـة يــراودني االنـطبـاع بــأني
أنـهيـت كل شـيء ،ولكـني أدرك
أني سـأعـود املـرة تلـو املـرة إلـى
تفاصيلهـا الصغيرة ،أشيـاء بسيطة
ترتـبط بكياني .ففي النهاية تتحدد
مصـائـرنـا جـميعـا مبكـان وزمـان
ولدنا فيهما".

لـذا يبدو أنه ليس مبقـدور موديانو
خـوض مـواضيع أخـرى ،فحني
قـرر كتابة فيلم "الكومب لوسيان"
( )1974مع اخملـرج لـوي مـال،
دارت وقـــائعه أثـنـــاء االحـتالل
األملاني لفرنسا.

روايات موديانو تبدو
يف الغالب وكأنها
روايات بوليسية ،فيها
اخملبر ذاته أخرق،
تعوزه البراعة وال
يسلم من الشبهات
ويف الفيلم يـعود القـروي املراهق
الكومب لوسيان إلى أسرته أليام
معـدودة يف يونـيو  1944بـعد أن
اعتقل األملـان والده فـيطمـح إلى
أن يصير مقاوما مثل معلمه إال أن
املقاومـة ترفضه.وعند عودته إلى
املـدينـة يـعتقله بـوليـس حكـومـة
فيــشي املـتعــاونــة مع االحـتالل
األملـاني .يـشي لـوسيـان مبـعلمه
املقاوم ويجـنده الغيـستابـو مخبرا
بعـــد أن يـتـم إغـــراؤه بـــاملـــال
والفتيات.
وينـضمّ لــوسيـان إلــى صفـوف
الشرطـة املتواطئـة مع احملتل وينعم
عنـدئذ بـالسلطـة اجلديـدة .يفطن

أنه ال يحمي فـرنسا ،وإمنـا يتعاون
مع الشرّ .يـدفع الثمن غـاليا حني
تتحـرر فرنسا فـيقبض عليه ويعدم
بعد محاكمته.
روايات صغيرة
هكـذا تلعب دائما الذاكرة وعنصر
الــوقـت دورا ال يــسـتهـــان به يف
روايات موديـانو ،وأغلبها صغيرة
احلـجم ،فـفي روايــة "الــشخـص
املفقــود" الفـائــزة بجـائـزة بـري
غـونكـور عام  1978جنـد مخـبرا
فاقدا للذاكرة أثناء احتالل النازيني
لفـرنسـا ،وقـضيـته األخيــرة التي
عـليـه فك شفــراتهــا هـي حيــاته
نفسهـا .تنقلب أيـامه إلى سلـسلة
من األلغـاز واألوهـام ،فـيتـعقب
خطاه عبر الـتاريخ وحملات الذاكرة
العابرة لكي يقف على هويته.
تتسم الـرواية بلغتهـا البسيطـة غير
أنهــا راقيـة وبهـا مـن البالغـة مـا
يـكفي للتعبير عن سعـي البشر إلى
اجملهول.
صـرح أكـان كـاواكـامـي ،أستـاذ
األدب الفرنـسي يف جامعـة لندن،
أن روايــات مــوديــانـــو تبــدو يف

وهـو بــذلك يقف وقفــة أخالقيـة
مسـؤولة لـيسبـر مسـؤولية الـيهود
عمــا جــرى لهـم وعالقــة هــذه
املسـؤوليـة بحـداد ميـارسـونه منـذ
احلــرب .جسّـد يف الـروايـة حيـاة
مـراهقـة يف اخلـامـسـة عـشـرة من
عمرها ،مت ترحيلها من فرنسا عام
 1942ووافتهـا املنيـة يف معـسكـر
أوشفـيـتــس الـنــازي ،وكـــذلك
والداهـا ،كتب مـوديانـو" ،إنهم
أنــاس لـم يتــركــوا أثــرا ،إنـهم
مجهولون".
ومــا هم إال مجــرد أسمـاء علـى
بطاقـات هوية ،موديانو ذاته التقى
بـاسمها مـصادفة وهـو يفتش ذات
يوم يف جريـدة قدمية .والـرواية ما
هـي إال محاولـة إلسبـاغ شيء من
القـيمـــة املفقــودة علــى "دورا"،
واستعادة كيان إنسان تاه يف خضم
االحتالل.
وعليه يعيد موديانو تشكيل صورة
"دورا" وأسـرتهــا مسـتغال مصـادر
تاريخيـة وخياله الـسردي وكذلك
ذكرياته اخلاصة عن احلرب ليخلق
مــزيجــا مـن اخليــال والــسيــرة
والتاريخ.
لـقد نصبَّـت روايات موديـانو -بل
وكـتــبه اخملــصــصـــة لـألطفـــال
وسـينـاريـوهــات أفالمه -اسـمه
كـــواحـــد مـن أشهـــر الكـتـــاب
الفرنسـيني منذ الـتسعينـات وحتى
اآلن إال أن شهـرته لم تـذع خارج
حدود فرنسا.
رمبـا ألنه بالـرغم من حصـوله عام
 2012علــى جــائــزة الــدولــة
النـمسـاويـة يف األدب األوروبي،
قلما يخـالط أقرانه مـن الكتاب يف
منــاسبــاتهم ،ونـادرا مـا يجـري
احلـوارات الـصحــافيــة حتـى أن
اللجنـة السـويديـة أخفقت يف نقل
اخلبـر إلـى مـوديـانـو قـبل إعالنه
رسميا!
وهو مـا ال ينبغي أن يسـتدعي حقا
استغرابا ،فقـد قال يومـا يف حادثة
نـادرة" ،ال أحب احلـديث كثـيرا،
فأنا أدهش من هؤالء الناس الذين
يجيدون الكالم".
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فصل من رواية "لكي ال تتيه يف احلي"
ترجمة أبو بكر العيادي
ال شيء تقـريبا .مثل وخـزة حشرة
تبـدو أول األمــر خفيفـة جـدا .أو
ذلك مـا تقـوله يف نفـسك بصـوت
خـافت كي تـطمئن .كـان الهاتف
قـد رنّ حوالي السـاعة الرابـعة بعد
الـظهـر يف بـيت جـان دَرَغـان ،يف
الغـرفـة الـتي يـسـميهـا "املكـتب".
أخذته سِنـة من النوم علـى كنبة يف
عمق الغـرفـة كـانـت يف مَنَعـة من
الـشمس .وهـذا الرنني الـذي فقد
عادةَ سـماعِه مـنذ مـدة ال ينقطع.
لمَ هـذا اإلحلاح ؟ ال شك أن املاثل
يف الطـرف اآلخر من اخلط نسي أن
يقفل الــسمـاعــة .أخيــرا نهـض
متجها صوب جهة من الغرفة قرب
النـوافــذ ،هنـاك حـيث الـشمـس
تنصلت بوهج أشدّ.
"أودّ التحـدث إلـى الــسيّـد جـان
دَرَغان".

سكـنك .كـنت أريــد أ أسلـمك
إياها من يد إلى يد".
تـساءل دَرَغـان ما إذا كـان الرجل
واقفـا قدّام العـمارة ،ورمبـا ماكـثا
هناك ،يـرقب خروجه .كان ال بدّ
أن يتخلص منه يف أسرع وقت.
"لـنلـتقِ غــدا بعــد الـظهــر ،قــال
أخيرا.
 كمــا تـشــاء .ولـكن يف هــذهاحلـالـة ،قــرب محل عـملي .يف
ناحية محطة سان الزار لألرتال.
همّ بإقفال اخلط ،ثم متالك.

وأقفل اخلـط دون انتـظــار ردّ من
مخاطبه .ثم ندم على تصرّفه مبثل
تلـك اخلشـونـة ،ولكنه عـزا ذلك
إلـى احلـرارة التـي انصلـتت علـى
بـاريـس منـذ بضعـة أيـام ،حـرارة
غيـر معهـودة يف شهـر سـبتـمبـر.
كـانت تدعّم وحدته .ترغمه على
البقـاء حبيـس تلك الغـرفـة حتـى
غروب الشمس .ثم إن الهاتف ما
عــاد يــرنّ مـنــذ عـــدة أشهــر.
واجلوّال ،علـى مكتـبه ،ال يدري
متـى استعمـله آخر مـرة .لم يكن
يحـسن استعمـاله ،وعادة مـا كان
يخطئ حني يضغط على املفاتيح.
لـو لم يهـاتفه ذلك الغـريب لـكان
نسي متـاما ضـياع املفكـرة .حاول
تذكـر األسماء املـدرَجة فـيها .بل

صوت رخـو ومُهدّد .كـذلك كان
انطباعه األول.

"ذات صـبغـــة مهـنـيـــة" ،وبعـض
العناوين ،الصـاحلة يف الظاهر ،ال
تـتجــاوز يف مـجمــوعهــا ثـالثني
اسمــا .مـن بيـنهــا مــا كــان من
املفـروض محـوه ،لزوال احلـاجة
إليه.
الشيء الوحيد الذي شغل باله منذ
ضيـاع املفكرة هـو أنه كتب علـيها
اسمه وعـنوانه .طبعـا ،كان ميكن
أال يلـبي الــدعـــوة ويتــرك ذلك
الــرجل ينـتظـر عـبثــا يف  42نهج
الركــاد .ولكن يف هـذه احلـالـة،
شيء مـا يبقـى معلقـا ،التهـديد.
غالبا ما كان يحلم ،يف فراغ بعض
أمـاسي الـوحدة ،أن الهـاتف يرنّ
وأن صـوتـا نــاعمـا يـدعـوه إلـى
موعـد .ويتذكر عـنوان رواية كان
قـرأهـا  :زمن اللقـاءات .رمبـا لم
ينتهِ هذا الزمن بالنسبة إليه .ولكن
صـوت اآلونـة األخيـرة ال يـوحي
بــالـثقــة .رخــو ومهــدد يف اآلن
نفسه ،ذلك الصوت .أجل.

"السيد دَرَغان؟ أتسمعني ؟"

****

أراد دَرَغان أن يـغلق اخلط .ولكن
مـا اجلـدوى ؟ سـوف يعـود الـرنني
بال انقـطــاع .إال إذا قـطع سـلك
الهاتف نهائيا.

طلب من سائق التـاكسي أن يدَعه
يف ساحـة مادلـني .كان اجلـو أقل
حرارة من األيام األخرى وبإمكان
املـرء أن يتمـشى بـشرط أن يخـتار
رصـيف الــظل .دلف إلـــى نهج
الركاد ،نهج خـال وصامت حتت
الشمس.

"هو نفسه.
 األمـر يتعلق مبفكـرة عنـاوينك،سيدي".

لم يـأت إلى هذه النـاحية منذ زمن
طويل .تذكر أن أمه كانت متثل يف
مسرح قـريب وأن أباه كـان يشغل
مكـتـبــا يف آخــر الـنـهج ،علــى
اليسـار ،يف  73شارع هـوسمان.
تعجب أن ذاكـرته ال تـزال حتـتفظ
بــالــرقـم  73.ولكـن كل هــذا
املــاضي صـار بـالغ الـرهـافـة مع
الـــزمن …بخــارا يـتبـــدد حتت
الشمس.

كان قـد أضاعـها الشهـر املاضي يف
قـطـــار يقـــوده إلـــى الــســـاحل
الـالزوردي .ال ميكــن أن يكـــون
ضـياعهـا يف غيـر ذلك القـطار .ال
شك أنهـا انزلقت من جـيب سترته
حـني سحب منـه تذكـرته ليـقدمـها
للمراقب.
"وجدت مفكرة عناوين باسمك".
على غـالفها الرمـادي مكتوب " :
يف حـال ضياع هذه املفكرة ،يرجى
إرسالها إلى ."..وكان دَرَغان قد
كـتب ذات يـوم بـغيـر تـروّ اسـمه
وعنوانه ورقم هاتفه.
"سأجيئـك بها إلى بـيتك .يف اليوم
والساعة اللذين تريد.
أجل ،كـــان فعال صــوتــا رخــوا
ومهـدّدا .بل إن فيه نبرة مـبتزّ يهدّد
بالتشهير.
"أفضّل أن نلتقي خارج البيت".
جهـــد لـتجـــاوز ضـيقـه .ولكـن
صـوته ،الذي أراده مـستهينـا ،بدا
له فجأة غير مميّز.
"كما تريد يا سيدي".
خيّم الصمت.
"خـســارة .أنــا قـــريب جـــدا من

"تعرف نهج الركاد؟ سأل اآلخر.
ميكـن أن نلتـقي يف مقهـى .يف 42
نهج الركاد".
سجّل دَرَغــان العنــوان .استعـاد
نفَسه وقال :
"حــسنـا يــا سيــدي .يف  42نهج
الركاد .غـدا ،يف الساعة اخلامسة
مساء".
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إنه أراد خالل األسبــوع املنقـضي
أن يعيد تدوينها .وبدأ يهيّـئ قائمة
على ورقـة بيضـاء .وبعد بـرهة،
مـزّق الورقـة .ال وجود فـيها ألي
اسـم ممـن كـــان لهـم حـضــور يف
حيــاته ،أولئك الــذين لم يـر قَطّ
ضــرورة يف تـــرسيـم عنـــاوينـهم
وأرقـام هاتفهم .كان يحفظها عن
ظهر قلب .لم يكن يف املفكرة غير
عالقـات عادة مـا نصفـها بكـونها

كان املقهـى يف زاوية النهج وشارع
هوسمان .قـاعة خاليـة ،كونتوار
طـويل تعـلوه رفـوف ،مثل سلف
سـرفيـس أو وميـبي قـدمي .جلـس
دَرَغان إلى إحدى املناضد يف عمق
القـاعـة .هل يــأتي الغـريب إلـى
املوعـد ؟ كان البـابان مفـتوحني،
واحـد علـى الـنهج والثـاني علـى
الـشــارع ،بـسـبب احلــرارة .يف
النـــاحيــة األخـــرى من الـنهج،
العمارة الكبرى بـ  … 73تساءل
مـا إذا كانت إحـدى نوافـذ مكتب
أبـيه ال تفتح علـى هذه اجلـهة .يف
أي طـابق ؟ ولكن ذكـرياته كـانت
تـنسـرب منه تـباعـا ،مثل فقـاقيع
صابـون أو مزق حلم تـتطايـر عند
الـصحـو .ذاكـرته كـان ميـكن أن
تكـون أكثر تـوهجا يف مـقهى نهج
ماتـورين ،قـبالـة املسـرح ،حيث
كان ينتظر أمه ،أو يف أنحاء محطة
سـان الزار ،مـنطقـة ارتـادهـا من
قبل كثـيرا .ولـكن ال .قطـعا ال.
لم تعد املدينة هي نفسها.

Tatoo Writinge
)(Arabic poetry

Fawziyya Abu Khalid
Not with your tribe's
spears i write
for they are dull
but with my nails
words without walls
Sister ,
For you i have inscribed
Love-songs
weaving the sun's rays
to your latticed window .
To tell me you accept
The tribe's traditions and
prescriptions
is a concession
to being buried alive
The noble inch or two
Poetry collection
of tatoo
of the poet
over your skin
Fawziyya Abu Khalid
shall curve a bottomless
night
into your flesh
It pains me
to see the tribe dwell
in you sprawling
in your college seat not unlike
your grandmother
who thought she was
a lottery ticket won
at home . A woman
in her twenties
sitting before some tent
shrouded with robes and veils
carrying the spindle
but does not spin .
To hear you talk
about a cloak
the clan's man bought
; for you
to hear you boast
about blue-blood
the heirs
and chip off the old oak tree .
The Sheik's voice in your voice
cancels you .
Sister
My kingdom does not claim
dowries of cows and cattle
thus the Tribe rejects me
For you are their legitimate child
I am the one disavowed
You belong to lords of virgin lands
I to seasons bleeding flames
? How long will they keep raping you on your wedding night
- Contemporary Arab Women Writers and Poets by Evelyne
Accad and Rose Ghurayyib - Monograph Series of the Institute for Women's Studies in the Arab World - Beirut University College - # 5 - 1985
***
Two Little Girls
)(for, and about, her mother
I hang on to the hem of her dress like a child hanging
On to the string of an immovable kite
I climb her braid like a squirrel climbing a hazelnut tree
In the late afternoon we jump from one world to another
we play in the wind
like sparrows that opened the door to the cage
...
We share one apple and innumerable dreams
We paint a paradise of questions on the face of the desert
We spray each other with the water of the mirage
accompany a fleeting doe
The Poetry of Arab Women - Edited by Nathalie Handal
(*) was born in Riyadh in 1959. She has BAs from Universities in
Lebanon and the USA, and an MA from King Saud University, where
she now lectures in sociology. She has published three books of poetry.
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تشكيلA R T
فن فوتوغرايف يدور يف فلك الغرابة السريالية والالمألوف الفنتازي

الثنائي فلوتو ووارنر يصطادان اللقطات اللونية يف صحراء نيفادا

عدنان حسني أحمد

" ”Looking Into The Inside
Art Gallery In Sanaa

واشنطن  -هـل ميكن جتميـد الزمن
املـتحــرك واإلمـســـاك بلحـظــاته
الهـاربـة؟ هـذا مــا تفعلـه الفنـون
القـوليـة وغيـر القـوليـة عادة ،وإن
كـانـت الغَلَبـة لهـذه األخيـرة الـتي
تــستـعني بــاللــوحــة واملـنحــوتــة
والصـورة الفـوتـوغـرافيـة والفـيلم
الــسيـنمـــائي ومــا إلــى ذلـك من
أسـاليب وتـقنيـات تُخلِّــد اللحظـة
الفنيـة الـزائلـة ،وحتـتفي بهـا مـدى
الـدهـر ،إن كـانـت تتـوفــر علـى
اشتـراطاتها اإلبـداعية التـي تُؤثر يف
املتـلقي ،وتُـسـهم يف تغـييـر ذائـقته
الفنية.
قـام املصور الـفوتوغـرايف األميركي
املبدع جيرميي فلوتو وزوجته الفنانة
كـاسـانـدرا وارنـر التـي ال تقل عنه
إبـداعا يف مجـال الفن الفوتـوغرايف
غير التقلـيدي ،الذي يدور يف فلك
الغـرابـة الـسـريـاليـة والالمـألـوف
الفنتازي.
قــام كالهمـا بـتصـويـر عــدد من
اللوحات الـفنية النـاجمة عن رشق
ألوان سـائلـة يف الفضـاء .فهـما ال
يـصوران موضـوعات تشخـيصية،
وإمنا يحاوالن اإلمسـاك باللحظات
التجـريـديـة الـتي تـنطــوي عليهـا
مـصــادفــة احلــادثــة الفـنيــة الـتي
يصـنعانهـا يف حلظـة سحريـة منبـثقة
عـن مخيلـة عجـائبيـة ،يـشتـرك يف
تكـوينها الفضاء اخلـارجي والطبيعة
الكـونيـة التي حتـيط بنـا ،وإن نأتْ
بعض الـشيء عـن املنـاطق اآلهلـة
بالسُكّان.
فلقـد اختار الفنـانان صحـراء نيفادا
األميـركيـة هـذه املــرة مسـتثمـرين
مناخها الصـايف ،ومُوظّفِني طبيعتها
الساحرة التي تأسر األلباب.

By Maram Alabbasi

الغيمة الصفراء
يعتمـد الثنـائي فلـوتو ووارنـر على
تقنية رشق األلوان السائلة أو دفعها
بقوة إلى األعلى وتصويرها بسرعة
فائـقة ،يـصل فيهـا مصـراع إغالق
الـكامـيرا إلـى ( )3200/1ثانـية،
ومـن دون أن يــسـتعــمال تقـنـيـــة
الفوتوشوب.
ال شك يف أن أرضية هذه اللوحة أو
سـواها مـن لوحـات هذا املـشروع
مختلفـة ،فتارة تكون رملية ،وتارة
أخـــرى مِلْحـيــة ،وتــارة ثــالـثــة
معـشوشبـة ،وإن كانت األعـشاب
جـافـة مـتقصّفـة كمـا هـو احلـال يف
"الغيمة الصفراء" .وعلى الرغم من
عظمـة هذا التـكوين الـذي جمّدته
العـدسة لـكن اللون ال يـزال يوحي
بالسيالن واحلركة.
يرى بعض النقـاد الفنيني أن مجمل
لوحـات هذا املشروع يحمل أصداء
من جتــارب الفنـانني الـذيـن لعبـوا
على "ثـنائـية الـطاقـة واحلركـة التي
جتعل هـذه األخيـرة مـرئيـة" ،وهي
أشـبه ما تكون "بـالذكريـات املعتقلة
يف الفـضـــاء" ،كمــا قــال الـفنــان
األميـــركي جــاكـســون بــولــوك
( )1956 /1912الذي سبقهما يف
تنفيذ هذه اللوحات.
ورمبـا يكون مُلهِمهمـا األول إضافة
إلى فنانـني آخرين استعملوا تقنيات
الـدفع والـرّش والتـنقيـط ،وصبّ
السـوائل اللـونيـة علـى الـسطـوح

التـصـويـريــة مبخـتلف أنــواعهـا
اجلـداريــة واملعــدنيـة واخلـشـبيـة
والقماشية والورقية ،حلثّ املُشاهد
علـى تـلمّـس احلـركـة يف صـورة
ثـابتة .فـالتكوين ال يـزال سائال أو
متحركـا حتى بعد جفـاف السوائل
اللونية املبهرجة.
فيمـا يرى البعض اآلخـر من النقاد
أن جـوهـر هـذه الـتقنيـة يعـود إلـى
الفنــان اليـابــاني كـاتـسـوشـيكـا
هــوكــوســاي ()1849/ 1760
املـشهـور يف "فن الـرواشـم" ،وهي
الـرسـوم التي تـتم طبـاعتهـا علـى
ألواح خشبية.
ولعل أبـــرز أعمــاله الفـنيــة ذات
العالقة باملوضوع هي لوحة "املوجة
الكبيرة يف كـاناغاوا" ،هـذه املوجة
التي تُهـدد مجمـوعة مـن القوارب
احملاذية لـسواحل مقاطعـة كاناغاوا
التي يُفتـرض أنها تسـونامي ،لكن
يُـرجِّح الـبعض اآلخـر أنهـا "أوكي
نامـي" أو "موجـة البـحر املفـتوح"،
كمـا هو احلال يف جمـيع مطبوعات
هـذه السلسلـة التي تضم  36عمال
فنـيا تـصوّر املـنطقـة احمليطـة بجبل
فوجي يف ظل ظروف معيّنة.
يتضح تـأثير بـولوك كثيـرا يف لوحة
"احلـقل األرجواني" ،حيث يتجسد
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متامـا بُعـده التنقـيطي الـذي يشغل
مساحـة واسعة من فضـاء اللوحة.
ويف الــسـيــاق ذاتـه ميكـن تلـمّــس
تأثـيرات الفـنان هـارولد إدغـرتون
الــذي جلـب التـصــويــر العلـمي
للحــركــة يف األزمنــة احلــديثــة،
ويكفي أن نشير إلـى صوره املذهلة
الـتي تــرسـخت يف ذاكــرة محـبي
التـصويـر الفوتـوغرايف وبـاألخص
"ضربـة كرة الـقدم"" ،تُـويج قـطرة
احلليب" و"رصاصة تخـترق تفاحة"
وغيرها من الصور املثيرة لالنتباه.
أعشاب زرقاء
يـأخـذ بـعض الـتكــوينــات شكل
املنحوتـات الغريبة الصـادمة املنبثقة
عن مخيلـة فنتـازية مجـنّحة ،كـما
هـو احلــال يف التكــوين البـرتقـالي
القـائم على أرضيـة مِلْحية مـستوية
يبــدو فيهــا "الفيغـر" وكـأنه كــائن
عمالق ،يهمّ أن يـنحني كي يلتقط
شيئا من األرض املتبّلة بامللح ،فيما
يـتنـاثــر رأس التكـويـن يف اخللفيـة
الـزرقاء بـأسلـوب تنقـيطي أيـضا،
يرقِّط الفضـاء املفتوح أمـام "الفيغر"
الذي يشكّل مشهدا خـاطفا يذكرنا
بـالـرسـوم الغــرافيـتيــة املعلقـة يف
الهواء.

ومـثلمـا يـركــز املصـوران فلـوتـو
ووارنر علـى املشاهد الفضائية التي
تـرتفع عن سـطح األرض ،بحيث
تضطر املتلقي ألن ينظر إليها برأس
مرفـوع قليال ،فـإن هنـاك لقـطات
لونية خاطفة حتاول إمساك الدهشة
الـكـــــامـنـــــة يف ســـطح األرض
املعشـوشبـة الـتي تغـطي معـظمهـا
باللون األزرق ،فيما تناثرت نقاطه
الـصغيرة لتحول فضـاء اللوحة إلى
مـا يشبه الـسماء املـرصعة بـالنجوم
البعيـدة املتأللئـة التـي احتفت بـها
لوحة "العشب األزرق".
رمبـا تكون "تالل الصحراء احلمراء"
هـي التكويـن األكثر إدهـاشا ،ألنه
أخـذ تشكيالت متـعددة لـ"فيغرات"
معقـدة جتـمع بني مـا هـو سـريـالي
ومسـتقبلي وتـنقيطـي على أرضـية
وفضاء واقعيني مـرشوشني بكرات
حمـراء ،تتساقط مـن هيكل لكائن
خرايف مُـدهش انـبجس مـن العدم
واستقـرّ يف حلـظـة زمـنيــة مهـددة
بـالزوال.ومهمـا تعددت املـؤثرات
على فلوتـو ووارنر إالّ أنهما يبقيان
فنانني بارعني يف اصـطياد اللقطات
النـادرة التي توحي باحلـركة ،حتى
بعد تثبيتها املزمن بعني العدسة التي
أفـلح أصحـــابهـــا يف اإلمــســـاك
باللحظات الهاربة.

Looking into the inside is the name of a new solo exhibition by artist Amna Al-Nasiri. Al-Nasiri is a Yemeni
painter, art critic and philosophy professor who held her
latest gallery in the Culture House in Sana’a. The exhibition consisted of 28 works of art. Al-Nasiri explained to
National Yemen the meaning behind the gallery’s name,
Looking into the inside. “Human beings are capable of
seeing the world and freedom, as well as choosing their
own ways of living by themselves, through looking into
”the inside before the outside.
In short, the exhibition raises many questions on
human beings and revolution as an individual and group
activity, leaving the viewer a part of the experience.
Access to interpretations or possible answers are left to
the recipients who live within the experiences created by
the paintings.
“We are currently living in a constant dialogue between
freedom and oppression, between justice and injustice. It
is a matter of hard choices; a free human would never
choose slavery,” Al-Nasiri stated.
For Al-Nasiri, human beings can be enslaved by their
own ideas and thoughts. Woman, though the prominent
figure in many of Al-Nasiri’s paintings, is not the
intended theme. “The theme of the paintings and the exhibition is human beings; women are used as symbols for
”all human beings, and symbols of a homeland in general.
Vision and the ability to gain real introspection into the
world according to Dr. Al-Nasiri cannot be obtained
merely by superficial sight, “but has to be approached by
”our spiritual side and through our hearts.
Dr. Al-Nasiri holds a Ph.D. in philosophy of art from
the Soviet Union, and has held numerous esteemed internal and external solo exhibitions. She made her stamp on
the art movement in Yemen, and filled the vacant space
for art criticism in the field of visual arts.
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الفيلم البريطاني "املطلوب رقم واحد"

أجهزة اخملابرات الغربية واملسلمون :تنميط التّهم حتى تلفيقها
كتـب  :سليم الـبيك  -شـاهـدت
الـفيلم الذي ميـكن ترجمـة عنوانه
إلـى (املطلـوب رقم  ،)1لـسبـبيْن
أساسـييْن :أولهمـا حرصـي على
مشـاهدة أفالم يشـارك فيها املمثل
األمــــريكـي فـيلـيـب سـيـمـــور
هــوفمـان ،لقــدرته علـى متـييـز
الـشخــصيــة الـتي يــؤديهـــا عن
محيطهـا فتـترك أثـرها مبعـزل عن
الفـيلم ،والن فـيلمــاً يشـارك فيه
هوفمـان سيكـون على األرجح،
ومبعـــزل عن الــشخــصيــة الـتي
يـؤديهـا ،ممتعـاً وجيـداً .الـسبب
الثـاني هـو ان الفيلـم يحكي عـمّا
صار ممكناً تسميته
(اإلسالمـوفوبيا) ،فـأردت معرفة
املقاربة ،هذه املرّة ،لهذه الصرعة
الغربية.
وللــسـبـب األخـيـــر حتـــديـــداً،
وللكـيفيــة التي طـرح بهـا الفـيلم
هــذه الفكـرة ،بـأسلـوب مـنتقـد
ألساليب أجهزة اخملـابرات الغربية
بشكل عـام واألمريكيـة حتديداً يف
التعامل مع اجملـتمعات املـسلمة يف
بالدهـا ،عـدت بعـد الفـيلم إلـى
االنترنت باحثاً عن مراجعات عن
الفيلـم يف الصحـافة األمـريكـية،
ألجــد ان معـظـمهــا ركّــز علــى
هوفمان وبراعته.

هامبرغ.
جهـاز اخملـابـرات الـصغيـر يعـرف
بـأمــره ،لكن كـاربـوف لـم يكن
صيدهم ،بـل مجرّد طعم يريدون
به الـوصول إلـى شخصـيّة عـامة
مسـلمة غنيّـة ومعروفة يف هـامبرغ
هـو الدكتور فـيصل عبداهلل ،لكن
كــاربــوف كــان هـــدف جهــاز
اخملـابرات األملـاني واألمـريكي يف
املـدينـة .اسـتطـاع غنتـر ،رئـيس
اجلهــاز اخملــابــراتي الـتجـسّــسي
الصغيـر ،ابتزاز احملاميـة وإجبارها
علـــى ان تعـمـل معهـم إلقـنـــاع
كـاربــوف للعـمل معـهم دون ان
يـدري ،بل اسـتطـاع إقنـاع ،وال
نعــرف إســـاليـب اإلقنـــاع ،ابن
فيـصل عبــداهلل للتعــاون معهم،
مقنعاً احملامية (دون ان متلك خياراً
آخـر) بـان ذلك يف صــالح احليـاة
اجلـديـدة لكـاربـوف يف أملــانيـا،
ومقنعـاً االبن بـان ذلك يف صـالح
والده.
أمـا الغاية فكـانت تلفيق تهم لهذه
الـشخصـية الـعامـة التي يالحقـها
غـنتــر دون ان يجــد أدلّــة علــى
افتـراضاته بـانها تـساعـد يف متويل
جماعـات إرهابيـة عبر جـمعيّات
خيـرية ،فـاستغفلـوها ولفّقـوا لها
تهمة أودت بها أخيراً.
النتيجـة كانت كارثيـة على فيصل
عبداهلل ،وعلى الشخصية احملورية
يف الـفيلـم ،عيـسـى كـاربـوف،
الـذي أتـى إلـى أملــانيــا الجئـاً،
كشـيشـانـي ،من سجـون روسيـا
وتعـذيبهـا ،ليجـد نفسه طعـماً ثمّ
ضحـيّة ألجهـزة مخابـرات أملانـية
وأمريكيـة ،وهذه األخيـرة كانت
حــاضــرة خالل الـفيـلم تـــزاحم
اجلهاز األملـاني الصغيـر (بل توقع
به) يف سـبـيل الـــوصـــول إلـــى
الـطعـميْـن ،الالجئ الـشيـشــاني
والشخـصيـة العـامـة ،وسنعـرف
الحقــاً انهــا ( )CIAاملـسـبـب
الرئيـسي ملا سينـتهي عليه الفيلم،
وملـصــائــر الـطعـمـيْـن ،وانهــا
املتحكّمة بلعبة اخملابرات هناك.

لكن املراجعـة يف (نيويـورك تاميز)
لم تـخف انزعاجها مـن التسريحة
(الـهتلـريـة) ملــوظفـة اخملـابـرات
األمــريـكيــة يف الـفيـلم ،مــارثــا
سـوليفان .أمـا (فاينـانشال تـاميز)
فانـتقدت ضمن مـراجعة مقـتضبة
الفـيلم بـشكل إيـديـولــوجي (لم
يـسعف الفيلم مـشاركة هـوفمان)
مبعنـى رفـضه مــسبقــاً ألسبـاب
خـارجــة عن اجملــال املعـني ،أي
الـسيـنمـائـي هنـا ،فنقـرأ مثالً ان
"كــوربني (اخملــرج) هــو مـصــوّر
فوتوغرايف معروف ،بالتالي ميكن
ان يـرضي غـروره بإصـدار أوامر
إلـى خـادمـة ،لكنـي انصحه بـان
يترك االختصاصات ألهلها ،وان
يركض إلى التالل (ليصوّرها)".
كان هـذا مقطعـاً من تعليق قـصير
علـى الفيلـم ،ومبشـاهـدة الفـيلم
ميكن تـوقّع آراء كهذه يف الصحافة
األمــريكيـة األقـرب للـدولـة من
النـاحيـة املـؤسسـاتيـة .فـ "األمن
القـومي األمــريكي" هـي العبـارة
الـسحـريــة يف تلـك البالد والـتي
ميكن ان تـألّب اجملتمع األمريكي،
"األبـيــض حتـــــديـــــداً ورؤوس
األمـوال" علـى أي "مهـدّد" لهـذا
األمن ،والـذي غـالبـاً مـا يكـون
أجنـبيـاً ،ونحـن نحكـي هنـا عن
أجنـبي مــسلـم ،وعن أحــداث
حلقـبة مـا بعد  9/11يف أمـريكا.
ثم ،كيف خملرج هولندي ان ينتقد
يف فيلم بريطاني أساليب الواليات
املتحّدة (وأوروبـا) يف حماية أمنها
القومي!
بـدأت العروض الـتجاريـة للفيلم
يف أوروبـا قبل أيـام ،وهو الـفيلم
األخير الـذي قام ببـطولـته فيليب
هــوفمــان قبل مـوتـه انتحـاراً يف
فبرايـر/شباط من العـالم احلالي،
وهو من إخـراج الهولنـدي انطون
كوربني ،املعروف أساساً كمصوّر
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فـوتـوغـرايف ،مـا ميكن تلـمّسه يف
جمـالية بعض الـلقطات الثـابتة يف
الفـيلـم ،ويف مـشــاهــد الفـيلـم
وأجوائه باجململ.
يـروي (املطـلوب رقم  )1املـأخوذ
عن روايـة للبــريطـاني جـون لـو
كـاري ،قصّـة عيـسى كـاربوف،
الجئ شـيشـاني مـسلـم مت سجنه
وتعــذيـبه مــؤخــراً يف الـسجــون
الــروسيــة حـيث مــا تــزال آثــار
التعـذيب واضحـة علــى جسـده
حني أظهرها كدليل حملامية يسارية
وعـاملة يف مـؤسسـة اجتـماعـية،
تقـوم بـدورهـا املـمثلــة الكنـديـة
راشيل ان مـاكدامـز ،والتي تـصرّ
عـلى مـساعـدته وان تـطلّب ذلك
تعـــاونهــا الــســـاذج مع جهــاز

مخـابـرات وجتـسّـس صـغيـر يف
هـامبـرغ ،يـرأسـه غنتـر بـاكمـان
(هوفمان).
ضـمـن أجــواء مـــا بعــد 9/11
وانتـشار هـوس (اإلسالموفـوبيا)
لدى أجهزة اخملابرات قبل غيرها،
وصل كـاربــوف مهـاجــراً غيـر
شـرعي إلى هامبـرغ ،وهي املدينة
الـتي مت ســابقــاً التخـطيـط فيهـا
ألحـداث سبـتمبـر/ايلـول .ومن
الدقائق األولى جند مشهداً ساخراً
من املوقف املسبق جتاه املسلمني يف
أوروبـا ،بل سـاخـراً مـن تنـاول
هــؤالء املـسـلمـني سيـنمـــائيــاً:
كـاربوف مبالبـسه املتسخـة وحليته
املـشعثـة وقـبّعته احلـاجبـة ملعـظم
وجهه ،يـراقب سيّـدة من بعـيد،

يـتلـصـص شـبه مـتـخفٍّ ،ومع
مـوسيقـى تصـويريـة متصـاعدة،
يـتقــدّم نحــو الــسيــدة احلــاملــة
أغـراضاً ،مـن اخللف ،املوسـيقى
تـتصـاعـد وتـتصـاعـد ،يسـرع يف
اقـتـــرابه ،فـتـتـــوقف الـصـــورة
واملـوسيـقى فجـأة ليجـد املشـاهد
نفسه يف مشهد آخر .يف وقت كان
الـتــــوقع املـــســبق والـنـمــطـي
الهــوليـوودي ملـشهـد كهـذا هـو
اعتـداؤه علـى الـسيـدة وسـرقـة
أغـراضهـا والهـرب بهـا ،عـرفنـا
الحقــاً انه ســاعــدهــا يف حـمل
األغــراض إلــى بـيـتهــا فـــآوته
وخُـصّــص له مكــان للـمبـيت،
وذهب ابنهـا للبحث عـن احملامـية
ملـساعـدته يف تقدمي طـلب جلوء يف

يف الفيلم يعرف املشاهد ان هنالك
تهمـاً جـاهـزة ومـسبقـة تـتنـاول
املـسلمني املتـديّنـني (وان باعـتدال
كفـيــصل عـبـــداهلل) يف أوروبـــا
وأمـريكا ،فهـو هنا ضحـيّة أجهزة
اخملـابـرات وتالعبـاتهـا وتضـارب
مـصاحلهـا ومهامهـا ،ما قـد يصل
أخيراً إلى تلفيق تهم ان تطلّب أمر
االعتقال ذلك.
ولهذه األسبـاب لم يعجب الفيلم
مجمل الصحـافة األمريكية ،ولن
يعجـب حـتـمــــاً احلكـــومـــات
األمــريـكيــة واألوروبيــة ،لكـنه
يطرح افتراضاً آخر ،غير ما يروّج
له الـتـيــار الــســائـــد يف اإلعالم
الغـــربي ،وهـــو إمكـــانيــة ان لـ
؟اإلسالمـوفوبـيا؟ مبـرّرات مبالغ
بها ،وضحـايا ال فكـرة لهم عـمّا
يـتم تلفـيقه إلثبــات تهم جـاهـزة
ومنــطيــة علـيهـم تنــدرج ضـمن
مبرّرات حمايـة األمن القومي من
هؤالء األجـانب أوالً ،املسـلمون
ثانياً ،املتـدينون ثالثـاً ،الناجحون
اجتماعياً رابعاً.
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مسرح Theater

املسرحي اللبناني ربيع مروة
ينبش ذاكرة احلرب األهلية

صدئ السالح وتكسرت عجالت العربة

أفول شمس املسرح العربي

أحمد إسماعيل إسماعيل
ثمة سـؤال يجب طـرحه قبـل البدء
يف أي حـديث عن املسـرح العربي،
أال وهـو :هل ميـكننـا احلـديث عن
مـســرح عــربـي له خـصـــوصيـته
وعالمــاته الفـارقـة مـثل املـسـرح
اليـابـانـي مثالً ،أو الـصيـني؟أم أن
األمـر ال يتجـاوز جتارب مـسرحـية
متـفرقـة ،تُعـد اللغـة أو الهم الـعام
أهم مـا يــربطهـا ،ومييـزهـا،وهل
يجـوز احلـديث عـن مسـرح عـاملي
بقصـد احلـديث عـن املسـرح غيـر
العربي؟
ال شـك أن املصـطلحـني يحتـاجـان
إلـى ضبـط وحتكيم ،فـما مت تـقدميه
مـن عروض ونـصوص علـى مدى
قرن ونـصف القرن من عمر املسرح
يف البالد العـربيـة لم يـستطـع إجناز
مـسـرح ذي هـويـة عــربيــة .رغم
امتـالء سمائه بالنجوم .األمر الذي
ينطـبق بقدر غيـر هني على املـسرح
العــاملـي الــذي أصـبح ،يف مــرآة
العربـي املستـوية ومـسرحه ،عـاملاً
واحـداً ومـسـرحـاً واحــداً ،اسمه
العالم واملسرح العاملي.
أفول املسرح
إذا كان الـواقع يقدم لنـا صورة عن
مسـرح عربي دائم الـتعثر مثل طفل
صغيـر أو رجل عـاجــز فمـن غيـر
املعقـول أن نضع هـذا الكـائن غـير
املعـافى يف مواجهة العالم ..العالم
كلـه.هذا اخلـطأ الـذي سبق ألبـناء
املرحلـة الذهبيـة من مسيـرة املسرح
يف البالد العربيـة الوقوع فـيه ،كتّاباً
وفنـانـني ،وذلك حـني جعلــوا من
املسـرح سالحاً وعربـة حلمل هموم
العرب وقضاياهم الكبرى .فكانت
النتيـجة الطـبيعة أن صـدئ السالح
وتكسرت عجالت العربة .
من املعروف أن السياسة كانت على
الدوام ،عربياً خاصة ،ناراً أحرقت
كل مـن ظن أنهـا نـور ،ولقـد كـان

املــســرح ،وخــاصـــة يف الفـتــرة
الـذهـبيـة ،فـراشــة الفنـون الـتي
احترقت بنـار التوجهات الـسياسية
اآلنية ومـسرحـة األفكار والعقـائد
األيديولـوجية ،ولـيست مسـرحية
حفلــة سمــر من أجل  5حـزيـران
لـسعداهلل ونـوس املثـال الوحـيد يف
هـــذا اجملــــال .ولقـــد كـــان مـن
الـطبيعي ،واحلـال هذه ،أن نـشهد
تزامن أفول املسرح مع سقوط هذه
املشاريع والتيارات السياسية.

مجرد جتارب مبدعني وفرق وحتى
أقطار.
كــان لكل مـا سـلف من مخـتصـر
الكالم مسرحيـاً ،وسياسات القهر
املمارسة بحقه والتخلف احلضاري
القـائم يف كرة أرضية ملتهبة بالفعل
الـسيـاسي والـنشـاط االقـتصـادي
والتجاري والعلمي والثقايف..
كـــان لكـل ذلك دوره يف حـــالـــة
النكــوص التي أبـتلي بهـا العـربي
وشكلـت لديه ردّات فـعل جتاه كل
ما يـصدر عن اآلخـر دون متحيص
أو تفاعل.

وخشيـة من مترد املـسرح أو إعالن
عقـوقه على السيـاسي ،سارع هذا
األخيـر إلـى تـدجني هــذا الفن يف
مؤسـساته كـي يضمن شـره وعدم
انقالب الـسحـر ،الـذي اسـتغله،
عليه فقـام بفسـخ عالقة هـذا الفن
مع شـــريـكه األســـاس وتــــوأمه
وإحـالته إلى نشاط تابع ملؤسساته،
كمـا أحـال الفنـانني إلـى مـوظفني
والعـروض إلـى مـســاهمـات يف
مهـرجـانـات غـايتهـا االستعـراض
املسرحي ال العرض.
األمــر الـــذي جعل كل تـطــور يف
املسـرح أو جديـد ينـعكس بـشكل
مشـوش ومسـيء ،فبدّل مـن أبعاد
الكلمـة املتـرهلـة والكـسيحـة ،يف
تلبيـة لدعـوة موت املـؤلف ،فـقد
سـارع اخملـرج إلـى طـرد الـكلمـة
الـفعل وصاحبهـا أيضاً مـن املسرح
واالسـتعاضـة عن ذلك بـالبهـرجة
واحلـركات الـبهلوانـية لـيأخـذ هذا
الفن إلـى مكـان آخر ال ميـتّ للفن
املسرحي بصلة.
رغم مـساهمات جـادة وأصيلة من
قبل مبـدعـني مسـرحيني عـرب يف
خلق مسرح مبقاس عربي متوسلني
من أجل ذلك الـذهـاب إلـى عمق
الـتــراث واالسـتفــادة مـنه شـكالً
ومحتوى ،غـير أن املسـرح العربي
بقي ،رغم هـذه العالمات املـضيئة
التي لـم تستـطع جتاوز حـدودها،

أزقة اجلمهور

بهرجة
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ويف املقـابل كـان ملـركـزيـة اآلخـر،
الغـــربي خــاصـــة ،ولتـصــوراته
املسبقـة ،العربي فيـها متخلف تارة
وإرهابي تارة أخرى ،أكبر األثر يف
بـقاء الشـرق شرقـا والغرب غـربا؛
يـلتـقيــان لـلتـصــادم ال للـتفــاعل
واحلوار.
وقــد تكــون اخلـطــوة األولــى يف
االجتــاه الصـحيح عــربيـاً :إعـادة
النظـر يف مرآته لرؤية حـقيقة العالم
الـذي يتكـون من عـوالم ،ويف كل
عـالم واحـد تــربطه روابـط اللغـة
واحلـدود ،عــوالم مـنهـا مـا هـو
دميقراطي ومنهـا ما شوفـيني ومنها
ما هـو متزمت ..وال بد من إدراك
ذلك قـبيل التـوجه لهـذا العـالم أو
العوالـم .ولكن ليس بعـد إجناز ما
هـو مأمول ثقـافياً ومسـرحياً ،بدءاً
بـفك ارتبـاط املـسـرح بـاملـؤسـسـة
وجتديـد عقـده مع شـريكه وتـوأمه
املتفـرج ،سيـد العـرض املسـرحي
الذي ال يبدأ العرض إال به .حينها
فقـط ميـكن احلــديث عـن طبـيعـة
العالقـة باملسرح العـاملي وبالعالم.
ما مـن سبيل لوصول عـربة املسرح
إلـى قصـور العـامليـة سـوى املـرور
اإلجـبـــاري يف أزقـــة وحـــارات
جمهوره.

بـاريـس ـ يقـدم مـســرح الفنـان
اللـبنـانـي ربيع مــروة أعمــاله يف
مهـرجـان اخلـريف يف بـاريـس يف
محــاولــة منـه جلعل اللـبنــانـيني
يفكـرون يف مـا جـرى بـينـهم يف
سـنوات احلـرب األهليـة اللبـنانـية
الـتـي انـتهـت رسـمـيـــاً يف العــام
 ،1990لكنهـا يف ما زالت مـاثلة
يف مسرحه.
ويقول مـروة البالـغ من العمر 46
عـاماً" :هديف من عملي يف املسرح
أن أدفع الناس إلى التفكير ،بعيداً
عن االجنراف يف املشاعر".
وعلـى ذلك ،فـإنه يقـارب بـدقـة
شـديـدة قـصــة شقـيقه يـاسـر يف
مـسـرحيـة "ميـتطـون غـيمـة" الـتي
تعــرض يف مــســرح "ال سـيـتـيه"
الدولـي ،ويشارك فيها ياسر نفسه
متـثيالً ومـشـاهـدة ألفالم تعـرض
وراءه تـشكـل شيئـاً فـشيئـاً قصـة
األحداث الـتي عاشهـا يف حياته،
من مشـاهد طفـولته مع العـائلة،
ومن ثـم سنـوات املـراهقـة وهـو
يعـزف الغيتار وصوالً إلى احلادث
الكبير الذي غيّر حياته.
فقـد انقلبت حياة يـاسر رأساً على
عقـب يف العــام  ،1987وكــان
آنـذاك ابن سبعة عشـر عاماً ،حني
اخترقـت رأسه رصاصة قناص لم
تقتـله ،ولكنهـا تـركته يعـاني من
اضـطــرابــات يف النـطـق ،ورغم
ذلك أصبح شاعراً.
ومن خالل قصة ياسر ،يعيد ربيع
تـشكيل صـورة للحرب األهـلية،

ليثير يف ذاكرة اجلمهور الصفحات
اخملفية من النزاع.
ويقول ربيع مـروة" :بدأت العمل
يف املسرح يف التسعينات ،وكان يف
العــام  1998حني أجنــزت عمالً
مسـرحياً راديـكاليـاً أثار رفـضاً يف
لـبنـــان" ،حيـث يفـضـل اجملتـمع
نسيان حرب انتهت بدون مصاحلة
حقيقـية وبـدون بحث يف اسبـابها
وتقييم لنتائجها.
ويف العـــام  2007وقع عــمل له
حتت عنـوان "لكم متنت نـانسي لو
ان كل مـا حـدث لـم يكن سـوى
كــذبــة نـيـســان" ،حتـت مقـص
الرقيب.
ويقــول مـــروة" :يف ذلك العـمل
سمـيت املـسـؤولـني عن احلـرب
بأسمـائهم ،وهذا غيـر مسموح،
فهؤالء اجملـرمون ،وكلـهم كذلك
دون استـثنـاء ،هـم من ميـسكـون
بزمام االمور اليوم" يف لبنان.
لكن العمل املـسرحي وجد طريقه
يف النهـايــة لإلفالت من الـرقـيب
وبلـوغ خـشبـة املـســرح ،وذلك

بفضل وزيـر الثقـافة آنـذاك الذي
حتدى قـرار االمن العـام اللبنـاني
وابطله.
ومنــذ ذلـك احلني لـم يعــد ربـيع
مروة يقدم أعماله ملكتب الرقابة.
ويــوضح ذلك بــالقـول" :أقـدم
مسرحياتي ليومني او ثالثة فقط يف
بيروت دون مقـابل ،وحني أسأل
عـن ذلك أجـيب بـأنهـا عـروض
خـاصـة" وليـست عـروضـاً عـامـة
للجمهور.
ومنـذ العـام  ،2007بــات ربيع
مــروة اسمــاً معـروفـاً يف أوروبـا
والـواليــات املتحـدة ،وأتــاح له
ذلـك أن يـتـخلّــــى عـن عـمـله
التلفـزيـونـي وأن يتفـرغ النتـاجه
املسرحي.
وعلى هـامش املهرجـان ،يشارك
ربـيع يف نـــدوة حـــول الـصـــور
واملقــاطع املـصــورة الـتي وثـقت
لالحتجاجات يف سورية ضد نظام
الرئيس بشار األسد.
ويقـول يف هـذا الـسيـاق" :كـنت
متفائالً جـداً مع الثورات العربية،
كـانت املـرة األولـى التـي يتحـرك
فيهـا العالـم العربـي بدون سـطوة
قائد او حكم انقالب عسكري".
ويضيف" :فشلت هذه التحركات
لغيــاب البـديل ،وألن األنـظمـة
االستبداديـة الفاسـدة قويـة جداً،
وبــسـبـب غـبـــاء األمـيـــركـيـني
واألوروبـيني الـذيـن لم يحـسنـوا
الـتـصـــرف ...وال سـيـمـــا يف
سورية".

العربي االمريكي اليوم  ..صورة مشرقة
لإلعالم العربي االمريكي يف الواليات املتحدة
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نقد D i s s e c t

للشّاعِرَة املِكْسِيكِيَّة إِلْسَا كْرُوسْ“ :دِيوَان عَنْتَر“ عالم صويف يقوم على الكلمات واألحالم
وكـانت الـشّاعـرة قد كـتبتْ لي يف
كـلمــة اإلهــداء ؟أعــدك بــأنـني
سـأعملُ علـى دراسة هـذا الشّـاعر
النـبيل حتـى لو تـطلّب منّـي األمر
تعلّم اللـغة العـربيـة التي كتـب بها
أشعاره..أَلَمْ يفعل ذلك خورخي
لـويس بورخيس حتـى ولو كان قد
جاوز الثمانني من عمره..؟؟ .

محمَد محمَد خطّابي
ان (ديــوان عنتـر) لـلشّـاعــرة إلسَـا
كْرُوس يُجـسّد هـذا التصـوّر ،هذه
البـاقـة من األشعـار الـرقيقـة تنقلُ
قارئهـا من عـالم الـواقع إلى عـالم
من اإلبـداع ،والتـأمّل الـفريـد ،انه
إتّـصال مـباشـر بكـل ما هـو جميل
ومُبْهر.
ان عالقة احلبّ احملـمومة تُـدْنينا من
عـالم صـويف أثيـري بـديع ،يقـوم
علــى الكلمـات ،ان قصـائـد هـذه
الشـاعرة ليست وليـدة هذا التأمّل،
أيّ ان شعرهـا ليس تـأمّالً من أجل
التأمّل ،بل انه التأمّل ذاته .ان هذه
القصائد تبـدو سهلة وميسّرة ،يجد
القـارئ نفـسَه معهــا منــذ البـدايـة
مسـوقـاً إلـى نــوع من االستـبطـان
اجلوّاني يف عـمق احلياة ،واسـتكناه
أغـوارها ،وأسـرارها ،وألغـازها،
وغوامضها .وهنا نكتشف البساطةَ
التي كُتبت بها هذه القصائد .انه ما
يُعرف إصطالحـاً بالـسّهل املمتنع.
ان متـابعة قراءة هذه القصائد املوفية
الـصّـــادرة عن قـلب امــرأة مُفـعم
بــاحلبّ يقـدّم الـدلـيلَ علـى مـدى
شـفافية الشاعـرة ورقّتها ،ونُضجها
اإلبداعي ،وثراء مـضامينها ،قراءةُ
هذه القصـائد جتعل القـارئ يلمس
مـدى عـمق وشفــافيــة العــاطفـة
املشـحونة بهـا .انه عالم قـائم على
أحاسيس مُرهفـة ،أو مشاعر مُتْرفة
تتفجّر من الداخل .
وَاحَاتٌ كَثيفة

منوذج من أشعار ؟ديوان عنتر؟

القارئُ نفسَه يف عالـم آخر جديد،
بل يجـد نفـسه وحيـداً ،ويبـدأ يف
احلـذر واحليطة مخافة ان يقطع عنه
حبلَ االسـتمتـاع بهـذه الهـنيهـات
السعيدة رننيُ هاتف ،أو بابٌ يُغلق
بشدّة“.
شعرَ (ديـوان عنتر) يسـتوعب قوّتَه
وزخمَه من األشعـار القدميـة ،لذا
فـإننـا جنده يـتميّـز مبسحـة صوفـية
نقـيّة ،انـه جتسيـد خليـال رباعـيات
اخليــام ،وأشعـار زوايــا وتكـايـا
موالنا جالل الـدين ،أو ابن عربي
املُــرْسي ،أو تـفجيـر لـشـطحـات
وخيـاالت األسـاطيـر اإلغــريقيـة
والالتيـنية القـدمية ،أو حتلـيق على
مطايـا أشعار التصوّف يف إسبانيا يف
العصـر الـذهـبي ،كـثيـر من هـذه
الـوجوه مـن مختلف اجلـنسـيات،
واإلثنيات تهلّ وتطلّ علينا بهامتها
من خالل هذا الكتاب.

وتشـير النـاقدة (غلـوريا غـارتيش)
عن هـذا الـكتـاب“ :تُــوحي هـذه
البـاقة من األشعـار بحضور جـديد
يف الــوسط الـشعــري النـسـوي يف
املكـسيك ،انـها أشـعار تـقوم عـلى
األحالم التـي تتــراءى للـشـاعـرة
(إلسـا) أثناء يقظتهـا ،انه شِعْر يشبه
تلك األيـــام التـي ليــس يف اللغــة
كلـمـــات لـــوصف جـمـــالهـــا،
ورونقهـا ،وبهـائهــا ،تلك األيـام
التـي تتــوقّف أو تـتعـطّل إزاءهــا
ملاذا هذا العنوان..؟
احلـواس اخلمس ،ان هـذا الكـتاب
عبـارة عن حـوار يقـوم بني أحـجار
ملــاذا عـنتــر..؟ ملـــاذا إختــارت
عـاريــة يف صحـراء نــائيــة ،وبني
الشّـاعـرة هـذا العنـوان بـالـذات،
واحـات كثيفـة تنتـشر علـى ضفاف
وليس يف قصـائدهـا أيّة إشـارة إلى
االنهــار .انه انفـسـاح الـهضـاب،
عنـتر..؟ انـها تقـول يف ذلك  :ان
وشمس منتـصف الليل ،أو سراب
هذا االسـم مرّ بـها خالل قـراءاتها
الرّغبة ،وتوقّد الذّاكرة وشحذها .
املبكّـرة واملتعـدّدة للـشّعـر العـربي
تعـيش الـشاعـرة يف القـصائـد التي
القدمي عن طريق مراجع أو مصادر
يــــزدان بهـــا هــــذا الكـتـــاب يف
فـرنـسيـة فـأعْجِـبتْ كـثيـرا بهـذا
إمبراطـورية الدّور املُعلقـة ،وترتاح
االسـم ،وبقـصّـــة حبّـه ،وتيـمه،
يف إسترخـاء على شـطان خيـالية،
وهيـامه بـخليلـته عبلـة فَعَلِقَ هـذا
وتـسـبح يف بحــر بنفـسجـي ،وهي
االسم بذهنها.
تنـسـجُ أو تنـسلُ ثــوبَ األحالم،
وكان قـد جمعنـي لقاء بـالشّـاعرة
والشاعرة يف هذا الديوان ال تنقصها
إلـســا كــروس يف إحــدى دورات
الـشجـاعــة للـتفـوّه ،وذكــر اسم
املهـــرجـــان الــشّعـــري العـــاملـي
احملبـوب لتـرفع مـن نسـيج خيـالهـا
بـاملكسيك خـالل وجودي وعملي
مـدينـةً ال أسـوار لهـا ،وال أسقف
بهــذا الـبلــد األزتـيكـي اجلمـيل،
لهــــا .انهـــا حتــــاول فكّ رمـــوز
فقلتُ لهـا حينها انني قـرأت كتابها
ذاكــرتهـا ،فـشعـر إِلْـسَـا كْـرُوس
(ديـــوان عـنـتـــر) وأعجـبـتُ به،
يـعيش ،ويعـشش حتت شـمس من
وأحـتفظ بنـسخة مـنه ،إهداءً مـنها
نــوع آخـــر ،يف أبيــاتهــا إحلــاح،
لـي ،وأخبـرتهـا انهـا قـد أصـابت
وصمـود ،وعشق ،وهيـام ،وصدّ
االختيـار يف العـنوان الـذي أطلقته
ألمـواج البحر الهادرة التي ال تنفكّ
علـى ديــوانهـا ،بـالـقيـاس إلـى
تلطم الصخورَ املتـآكلة التي انهكها
مضمونه على األقـلّ ،فعنتر شاعر
التحاتّ منذ األزل ،شعرها املتدفق
رقـيق ،وفــارس مغـــوار ،يتـــألّم
يفـيض رقّـة ،فيه نعـومـةً الـرمـال،
لتحمحم فرسه ،انه يَغْـشَى الوَغىَ
وصبر وأناة الريّاح.
ويعفّ عنـد املَغـنم ،وهـو شـاعـر
ان الـدخول يف نـصوصهـا الشعـرية
عاشق متيّم ،وان له أشعاراً جميلة
يعني الدخـول أو اإلرمتاء يف خضمّ
جدّاً يف التغنّي بالفـروسية ،واحلياة
مغـامرة فريـدة ،إذ سرعان مـا يجد
الـكرميـة ،والغـزل مبحبـوبته ،ابـنة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

عمّه عـبلة (ابـنة مـالك) وانـه على
الرّغم من لـون جلده ،فهـو شاعر
ذو أنفــة وعـــزّة وشمـــوخ وهمّــة
عالية ،همّته “فوق الـثريّا والسّماك
األعـزل“ وانه أشجعُ قومه ،فعندما
هـوجمت قبيلته عبس قام إليه عمّه
يقـول له“ :يا عنتـر كرّ“ عنـدئذ قال
كلمتَـه الشّهيـرة“ :العبـدُ ال يُحسِنُ
الكرّ ولكـنه يُحسِنُ الـصَرّ“ فعنـدما
قال له عـمّه  :كرّ فـانت حـرّ ،قام
وأنـشد يقول :ملّـا رأيتُ القومَ أقبلَ
جمعُـهم ، ، ،يتـذامـرون كـررت
غيرَ مذمّمِ
إلى ان يقول:
ولقـد ذكرتكِ والرّمـاحُ نواهلٌ مني
وبيض القنا يقطر من دميِ
فـوددتُ تقبيلَ السّـيوف ألنها ملعتْ
كبارق ثغركِ املُتبسّمِ.
عنـدئــذ انفــرجت أسـاريــر وجه
الشـاعرة إلْسَا ،ونـدّت شفتاها عن
إبتسامة عـريضة ،وازدادت عيناها
النَّجْالوان كِبراً وبريقاً ،وقالت لي
يـومهـا  :ليـتني سـمعتُ منـك هذا
قبل طبع الديوان .
monic power(s) repeat justio
fications amounting to the
centrality to the globsl capio
tal system of what should
be a pariah state. To estabo
lish this connection
between theory and social
justice, Eid quotes Edward
Said’s comments on the
political and economic ramo
ifications of poststructuralo
ism:
It is significant that the
emergence of so narrowly
defined a philosophy of
pure textuality and critical
nonointerference has coino
cided with the ascendancy
of Reaganism, or for that
matter with a new cold war,
increased militarism and
defence spending, and a
massive turn to the right on
matters touching the econo
omy, social services, and
organized labor. (Said,
1983: 4).

وننقلُ فيـما يلي إلـى اللغة العـربية
ألوّل مــرّة إحــدى قـصــائــد هــذا
الديوان ،وهي بعنوان :أَسْهَرُ عَلَى
نَوْمِك:
تغطّيكَ أحلفةٌ شفّافة
تكاد تالمسُ جفونَك
عندما تشرقُ الشمس
تتعالىَ أعمدةٌ من دُخَان
فى القُرَى واملَدَائِن
من الضفّة األخرَى للوُجود
أَشْعُرُ بعينيك تتخلل بداخلي
أَشْعُرُ بأنفاسِك
متــرّ بي كـأصـص مـن اليـاسـمني
العربيّ
أنتَ زهرةُ مَحْتدِك
وربيعُ أَصْلك .
كاتب من املغرب يقيم يف اسبانيا
ence of primarily French
theorists, the system which
suffered the “crisis” that
Louis Menand located
twentyofive years ago, was,
Eid maintains, “the penetrao
tion of global capital in
almost all fields of life as
well as the disintegration of
the liberal public sphere”.
If we need a recent example
of the penetration of global
capital, we have only to
look at Arundhati Roy‘s
The Cost of Living docuo
menting the devastation to
the environment and the
displacement of millions of
lowerocaste Indians by the
government’s pursuit of
massive dam projects, the
profits from which accrue
to political elites and multio
national corporations. An
even more contemporary
example comes with the
global outrage at Israeli
massacres in Gaza in which
UN shelters, family homes,
hospitals, powerogenerators,
mosques, ambulances, playo
grounds and schools are taro
geted with lethal force
while Israel, backed by US
weapons, prestige, and
money, acts with complete
impunity. US power blocks
any functioning of the
wider “liberal public
sphere” to secure justice for
the indigenous Palestinians,
increasingly at the mercy of
a highly militarized colonial
settler state armed by the
global superpower. In the
face of widespread moral
outrage at the magnitude
and sheer malice of the
onslaught, representatives
of the hegeo

)‘Worlding’ (Post
Modernism: Interpretive
Possibilities of Critical
Theory.. 1
tion, mind,
culture, hiso
tory, tradio
tion, and the
humanities
both as
words and as
ideas, carry
an authentic
ring of truth,
even if for
one or
another reao
son they do
not lie easily
within our
grasp. I have
no desire to have done with
them, if only because as
words and ideas they still
seem partially to anchor the
world we inhabit, if only
because they also are still
objects of our regard – and
also because . . . they are
”machines to think with.
(Beginnings, Intention and
Method 1975:19) (italics in
)original
Said’s ideas of a secular
role for the intellectual and
his concept of the
“worldliness” of the scholo
arly vocation are reflected
in Haidar Eid’s choice of
“Worlding” for his title.
”Well before the “crisis,
Said fully realized its dano
gers and took a stand on the
side of the value of lano
guage and the possibility of
achieving truth as a basis
for responsible political
action. In this ambitious
book, Professor Haidar Eid
employs reason and logic to
cut through the Gordion
knot of contemporary critio
cal theory in order to cono
struct in its place something
closer to a rational and
humane vision. “What
deconstruction has led to in
its application” Eid says, “is
a nihilistic reduction of
meaning to nonomeaning,
not to say nonsense” (33).
As Eid states in the Introo
duction, the reconstructed
theory he envisions
“ultimately aims to achieve
. . . a dialectical critical theo
)ory that combines (post
’modern and ‘traditional
”micro and macro analysis.
The formulation he calls for
is “informed by theories of
rationality, reason and
knowledge without falling
into essentialism and apriori
epistemology.” What has
happened under the influo

Reviewed by A. Clare
Brandabur
(Haidar Eid. Worlding Posto
modernism: Interpretive
Possibilities of Critical
)Theory. Roman Books.
In h?s New Yorker review
of a new biography of Paul
de Man (The Double Life
of Paul de Man by Evelyn
Barish), Louis Menand
speaks of a crisis in the
world of literary theory:
“Twentyofive years ago, lito
erary theory went through a
crisis, and it has never
really recovered its reputao
tion.” Paul de Man,
Menand claims, was not the
cause of this crisis: nevero
theless, his story of fraud,
betrayal, and deception
became “too perfect a syno
ecdoche for everything that
made people feel puzzled,
threatened, or angry about
literary theory.” The most
common misgiving about
theory has perhaps been the
issue of distrust of language
– like Hamlet in his preo
tended madness who
claimed to be reading
— ”“words, words, words
with the implcation that
words failed to signify anyo
thing.
The present book by Proo
fessor Haidar Eid,
“Worlding” (Post) moderno
ism: Interpretive Possibiio
ties of Critical Theory, is an
impressive contribution
among many efforts to salo
vage from the shipwreck of
literary theory elements that
are usable and sane. The
book’s dedication to
Edward Said is an imporo
tant sign of its underlying
spirit and leitmotif. Long
before the crisis of which
Menand speaks, Said stated
, in (1975):
“For most of my generao
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كــــــــتــــــــــب
عرض/مرح البقاعي
"أميركا ..تخيلوا العالم من دونها"
الـكتــاب الــذي يغــزو املكـتبــات
األميــركيــة بال منــازع ،من أبـرز
اإلصــدارات يف صيف  2014ومـا
زال يتـصدر قـائمـة نيـويورك تـاميز
للكـتب األكثـر مبيـعا يف الـواليات
املتحدة.
فمن هـو مؤلف الـكتاب ،ومـا سر
جـاذبيـة مـا أورده بـني دفتي مـؤلفه
الـذي صدر عن دار رغنيـري للنشر
يف  340صـفحــــــة مـــن القــــطع
املتوسط؟
مـؤلف الكتـاب هـو األميـركي من
أصل هنـدي دينيـش ديسـوزا ،هو
بــاحث أكــادميي وكـاتـب شهيـر،
شـغل منــاصب علـميــة وفكـريـة
عديـدة ،من أهمهـا رئيس جـامعة
كـينغ يف مدينـة نيويـورك ،وكان قد
شغل ســابقــا يف الـبيـت األبيـض
مـنصب محلل سيـاسي للسـياسات
احملليـة ،وهـو مـؤلف العـديـد من
الكـتب املهمـة نـذكـر منهـا "مـا هـو
أعظم ما يف املسيحية؟" و"احلياة بعد
املـوت" ،و"جــذور الغـضـب عنـد
أوباما".
أمـا يف كتـابه هذا فـيحاول ديـسوزا
طـرح أسئلـة محـوريـة عن طـبيعـة
التـركيبـة السيـاسيـة واالجتـماعـية
للـواليـات املتحـدة بني مـؤيـد لهـا
ومناوئ.
ميـضي الكــاتب بـالـنبــش يف عمق
ضـمـيـــر اجملـتــمع األمـيـــركـي،
ويتسـاءل :هل أميـركا هي مـصدر
لالعتزاز والفخـر كما يـراها أغلب
مـواطنيهـا منذ زمـن طويل ،أم هي
سبب للـشعور بـاخلزي كمـا يزعم
"الليبـراليـون األميـركيـون"؟ وماذا
يختـفي وراء هذه الواجهـة ومظاهر
البـراءة اخلـارجيـة للحيـاة اليـوميـة
األميركية؟
هل تعـتبـر هـذه اليـوميـات مجـرد
محـصلــة مـن التــواطــؤ والقـمع
واجلــرميــة علـــى شكل مـشــروع
وطني ،أم إن أميركـا ستبقى األمل
وصـورة املــستـقبل املـشــرق لهـذا
العالم ،ولعقود طوال؟

"أميركا ..تخيلوا العالم من دونها"

معضلة إدارة الليبراليني

هوليوود والسياسات األميركية
يــرى ديسـوزا أن هـذه األسئلـة لم
تعــد مجــرد متــارين أكــادمييــة أو
مضـمارا بحثيـا للدارسـني يف مراكز
البحـوث وحـسب ،بل هـي نظـرة
"الليبـرالـيني األميـركيني" والـزاويـة
التي يـرون منهـا احليـاة األميـركيـة
والتـي يلقنـونهــا لطالب املـدارس
ويـصنعـونهـا أفالمـا سـينمـائيـة يف
هـوليـوود ،وهـي يف النهـايـة الـتي
ترسـم اخلطوط العريضـة لسياسات
إدارة أوبامـا التي يقودهـا من مكتبه
البيضاوي يف البيت األبيض.
يقول ديسوزا :إذا كانت أميركا هي
منـوذج عــاملي لـتعمـيم ممـارسـات
الظلم وغيـاب املسـاواة واالحتكار
فـإن هـذه القـوة الـعظمـى يجب أن
تتقلـص بصـورة أو بـأخـرى ،وأن
يُحـد مـن غلــوائهـا ،وإذا كــانت
السيـاسات العـامة األمـيركيـة تقوم
علـى آليـات من القهـر االجتمـاعي
والسـياسـي واالقتصـادي وتغـييب
العـدالـة فـإنه مـن واجب احلكـومـة

مكـسيكـو ،وهـذه املـرة علـى يـد
املستعمرين واجلنود األميركيني.
ويتـابع الـكتـاب يف سـرد طـبيعـة
الـتركيـبة االجتـماعيـة والسيـاسية
األميــركيـة الـتي تـسـمح بـحيـاة
متقـدمة قابلة لالزدهار للمهاجرين
إلـى األرض األميركيـة يف موجات
الهجــرات الـتي ال تـنقـطع طـلبــا
للفرص والعيش الرغيد واآلمن.
يقـول ديـسـوزا :أليـس علـينـا أن
نـتسـاءل ملـاذا وكيف تـتغيـر حيـاة
"العبـيد" الـذين مت استـقدامهـم إلى
أميركا للعمل يف احلقول ويف خدمة
الرجل األبيـض وتتطور يف أمـيركا
نحـو األفـضل واألرقـى ،وحـيث
هذا هو احلال أيضا بالنسبة ألغلب
املهـاجـرين إلـى األرض اجلـديـدة
وقد حظوا بفـرص عالية ونادرة يف
الـتعلـيم والـعمل وأسـســوا حيـاة
مستقرة ومـرفهة تناقض احلياة التي
كانوا يعيشونها يف بلد مولدهم.

الفـدراليـة أن تقـوم باإلصـالحات
الالزمة للتخلص من هذه احلالة.
ديسوزا املهاجـر الهندي إلى أميركا
واملواطـن األميركـي الفخور بـبلده
اخملتار ومـواطنته فيه يشعـر باخلوف
الـشديـد على مـستقبـل البالد التي
اختارها مكـانا للعيش بعد مغادرته
بلده األم الهند.
ويـرى ديسـوزا -الـذي يتفـانـى يف
حبه وإميـانه مبــوطنه اجلـديـد -أنه
يجـب احتـواء احلـجج واملبـررات
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التـي يلجــأ إليهــا اللـيبــراليـون،
واألفكار املعادية حلضارة الواليات
املتحـدة التي يطـرحونهـا باألدوات
واملـصــطلحـــات نفــسهـــا الـتـي
يــستـعملــونهـا ،فـاالحـتمـال أن
تتحول أمـيركا من منـارة للحريات
يف العالـم إلى صـورة نقيـضة متـاما
لهـا إمنا هـي مجرد أضـغاث أحالم
يعمل على ترويجهـا الليبراليون يف
الداخل األميركي ويف العالم.
هل سُرقت أميركا؟

يتقـدم ديـســوزا يف كتـابه بـدفـاع
عــاطفي ووجـدانـي عمـيق معـزز
بــاملـنـطق والـــدالئل مـن أجل أن
يـدحض كل االتهـامات التـي يأتي
بهـا الـليبـراليـون األميـركيـون من
أجل الـتقلـيل من شـأن احلـضـارة
األميـركيـة ودورها يف نـشر مـبادئ
احلقــوق اإلنـســـانيــة والعــدالــة
االجتمـاعيـة ومنوذج الـدميقراطـية
وحكم الشعب يف العالم.
ويثيـر ديسـوزا أسئلـة محـوريـة يف

الضمير اجلمعي األميركي ما زالت
إجاباتها يشوبها بعض الغموص.
يطرح الكتاب إشكالية النظرية التي
سـادت عبــر العصـور منــذ نشـوء
أميـركـا أو مـا يـدعـوهـا ديـسـوزا
"األسطـورة اخلبيثـة" والتي مفـادها
أن املستعـمرين البـريطانيـني سرقوا
أمـيـــركـــا مـن أصحـــاب األرض
احلقيـقيني وهم الهنـود احلمر ،ويف
مقاربة مـوازية يطرح الكاتب قضية
سـرقـة اجلنـوب الغـربي لـلبالد من

يسرد ديـسوزا عددا مـن اإلجابات
املـفتــاحيــة عن هــذه األسـئلــة،
فاملـؤسسات األميـركية تـسعى إلى
مكـافـأة كـل عمل مـنتج وجـاد،
وتـؤمن احلوافـز لصـاحبه من أجل
أن يتـابع صعـودا يف سـلم اإلنتـاج
والتطـوير ملـشروعه مبـا يتجـاوز ما
يناله العمل نفسه يف عديد من دول
العـالم ،كمـا أن الفضـائل والقيم
التقـليديـة األميركـية متكـن عوامل
االسـتمرار واالزدهار والنماء بينما
الليـبرالـيون الـذين يثيـرون اجلدل
والـزوابع بـشــأن قضـايــا التحـرر
والعدالة يعملون بالوقت ذاته على
تقويضها.
ال يغـفل ديــــســــــوزا عــن دور
الدمياغوجـية الليبرالية يف الواليات
املتحــدة ،ومن خالل مـداوالتهـا
لـشعار "غيـاب املسـاواة" ،ودورها
يف مــد سلطـة احلكـومـة املـوسعـة
وبــسط سـيطـرتهـا علــى جيـوب
دافـعي الـضــرائـب .وهنــا يعــود
للتـساؤل :ملاذا على األميركيني أن
يتـنبهوا ويعـوا مغبة جـدول أعمال
اللـيبــراليـني لإلصالح الـسيــاسي
الـذي هــو يف واقع األمــر أجنـدة
متكاملة لـلسيطرة الشمولية للدولة
علـى الفرد؟ وملـاذا لم يفت األوان
عن وقف اخليـار الـذي يحـاولـون
فرضه واملتمثـل يف سيطرة احلكومة
على تفاصيل احلياة بخالف الثقافة
اجلـمعية األمـيركيـة التي هـي خيار
فردي أوال؟
األسئلـة أعاله مجـتمعـة هـي لب
مـعضلة الفكر الليبـرالي الذي تدير
رحـاه إدارة أوبـامــا منـذ وصـول
األخيـر إلـى احلكم ،وممـا ال ريب
فـيه أن ديـنيـش ديـســوزا يحـاول
اإلجـابــة عن تلـك األسئلـة مـرة
بــاستفـزازيــة الفتــة يف التـحليل،
ومرات يف اسـتنتاجات وخالصات
متفـوقـة ،ممــا يجعل مـن كتـاب
"أميركـا" منتـوجا فكـريا جـدليا يف
اجملتمع األمـيركـي سيبـقى مـحورا
للمماحكات واجلدل السياسي بني
احملـافـظني واللـيبـراليـني لفتـرة لن
تكون قصيرة.
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 كتبBook Review
Reviewed by Jim Miles
(The Battle for Justice in
Palestine. Ali Abunimah.
Haymarket Press,
Chicago, USA. 2014.)
With the peace talks
being dead, what
happens in Israel/
Palestine? Settlements
will continue to be built,
dispossession will
continue against
Palestinians, slowly the
“apartheid” context of
Israel will become more
and more obvious.
While the peace talks
were in process, The
Battle for Justice by Ali
Abunimah was
published and preemptively indicated that
the peace process is/was
essentially over and done
with regardless of
ongoing talks. The main
context of the book is of
the elements of apartheid
and the associated
boycott, divestment, and
sanctions movement
(BDS) that is sending
disconcerting messages
to all the pro-Israeli/antiPalestinian two staters.
Not that a two state
solution has not been
possible in the past, but
that it is beyond being a
possibility now, leaving
essentially two solutions,
a single apartheid state
(the considered de facto
state as it is now) that is
proclaimed to be Jewish,
or a state with
democracy inclusive of
equal rights for all its
citizens.
In the preface,
Abunimah indicates that
the Palestinians are
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Battle for Justice in Palestine 1-2
winning – not
necessarily on the
ground where
settlements, annexation,
blockades, and military
rule remains – but
winning in the general
knowledge of the world
from the impact of the
BDS movement. The
real indicator to this are
the many methods and
great amount of money
and time that is being
used to discredit the
BDS movement in
particular within the U.S.
Comparison
As the U.S. is Israel’s
largest benefactor, the
work starts with a
comparison of Israel and
the U.S., not the usual
demographic statistics
(although those are
interesting as well), but a
comparison based on
racial considerations.
Racial profiling,
discriminatory laws and
courts, and the
disproportionate prison
populations that result,
the huge industry of
security and surveillance,
and the training of
security forces (for
“interoperability”) all
play into the comparison.
The underlying basis for
it is the colonial-settler
mindset: in the U.S. it is
African-American/first
nations subject to
discrimination; in Israel
it is Arabs/Palestinians
facing discrimination.

A populist fear factor
from this racial bias
(crime, drugs, terror,
religion) assists with the
cowing and manipulation
of the colonial-settler
population.
Demographics and
Apartheid
Demographics is the
main concern of Israel.
It is the real threat to a
“Jewish and democratic
state”. Israel does not
want two states as that
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removes part of Eretz
Israel from its domain.
At the same time, a one
state solution being
Jewish and democratic is
not possible with a
resident population of
Palestinians that is
overtaking the Israeli
population. As argued
by Abunimah, “The
already present reality is
a de facto binational
state, albeit with
apartheid conditions,
throughout historic

Palestine.”
Two other apartheid
states are used as a
comparison for
Abunimah’s arguments
for a one state solution
that overcomes
apartheid. South Africa
and Northern Ireland
provide his case, the
former an obvious racial
apartheid state, the latter
a perhaps not so obvious
religious apartheid state.
The main commonalities
to sustain the apartheid
status are the creation of
the ‘other’ as a mortal
threat against a superior
society, a demographic
threat (obvious in South
Africa with its much
larger black population),
and the creation of a
sense of victimhood, that
the ‘other’ is the cause of
the problems.
The section ends with a
return to a comparison
within the U.S. of
economic apartheid, an
awareness of the
economic “Jim Crow”
that exists in the U.S.
and a recognition that
South African apartheid
was rescinded based on
the accession to the
Washington consensus
economic agenda of neoliberalism – in other
words, the economic
status quo of white
control would not be
interfered with.
Neoliberal Palestine

One of the more
interesting parts of the
discussion is that of the
neoliberal economic
patterns that have been
imposed on Palestine,
especially in the West
Bank, although Gaza’s
status as a large
concentration camp
hanging in isolation could
be a forewarning of what
might come to the U.S.
homeland concept of
neoliberalism.
Regardless of that
speculation on my part,
Abunimah examines
what he calls Fayyadism. Salam Fayyad has
in the meantime resigned
as Prime Minister, a
position that he was not
elected for (as no member
of the current Palestinian
governance has been
elected).
As a digression from
reviewing to
commentary, the New
York Times described
Fayyad in very positive
terms,
The New York Times
comment is typical
neoliberal hogwash,
extolling the virtues of
“transparency,
accountability and
stability” without any
sign of any of them. And
while he has “has
championed law and
order in the West Bank” it
has been for his Israeli
masters at the expense of
the Palestinians people,
other than the select few
PA associates who
manage the money.
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تقارير Reports

احلوثيون يفصلون جنوب اليمن بالتهام شماله

صنعـاء  -صــالح الـبيـضــاني -
العــربي االمــريكـي اليـوم  -يف
الوقـت الذي كـان مجلـس األمن
الـدولـي يعقـد فـيه جلـسـة حـول
تـطـــورات الـــوضع يف الـيـمـن،
استـكمل احلوثيون سيطرتهم على
محــافظـة احلـديـدة ثـالـث أكبـر
احملافظات اليمنية.
ومتكن املسلحون التابعون للحركة
الـشـيعيـة املـرتـبطـة بـإيــران من
السـيطرة على أكبر مخزن للسالح
يف مـدينـة "بــاجل" قبل أن يـشقـوا
طــريقهـم نحـو مـينـاء احلـديـدة
ومـطارهـا الدولـي وينصبـوا نقاط
التفـتيش يف شـوارع املديـنة يف ظل
صمت رسمي وحالـة تذمر شعبي
عبـرت عـنهمــا قيـادات احلـراك
التهـامـي التي لـوحت بـإجـراءات
احتجـاجيـة قـد يكـون من بـينهـا
الكفاح املسلح.
وتـأتي سيطـرة املسلحني احلـوثيني
علــــى محـــافــظـــة احلـــديـــدة
االستراتيجية (غرب اليمن) والتي
تضـم أهم مينـاء مينـي على الـبحر
األحمـر يف ظل مؤشـرات واضحة
علـى سعي احلــوثيني إلـى فـرض
سياسة األمر الواقع متجاهلني كل
القوى احملـلية واإلقليميـة والدولية
التـي مازالـت عاجـزة عن تكـوين
مـوقف واضح أمـام هـذا الـزحف
احلـوثـي املتـسـارع الـذي يـلتـهم
محـافظـات الـيمن الـواحـدة تلـو
األخرى دون أي مقاومة تذكر.

ضمن حـدود "الـيمن الـشمـالي"
قبل الـوحدة مع سعـيهم إلى دعم
جناح الـرئيس علي سـالم البيض
احلليف إليـران للـسـيطـرة علـى
جنوب اليمن.
هــذا التــوجه عبــر عنه صـراحـة
عبــدامللك احلــوثي الــذي دعــا
قيادات احلـراك اجلنوبي يف اخلارج
وعلـى رأسهم علي سـالم البيض
إلـى العـودة سـريعـا إلــى اليـمن
للتفاوض مع جماعته على حلول
نهائية للقضية اجلنوبية.
مـوقف الــزعيم احلـوثـي اعتبـرته
بعـض الـقيـــادات اجلنـــوبيــة يف
الـداخـل وخصـوصــا تلك الـتي
مـثلت احلـراك يف مـؤمتـر احلـوار
التـفافـا واضحـا علـى مخـرجات
مـؤمتـر احلـوار الـوطني الـذي أقـر
الفيـدراليـة من سـتة أقـاليم كحل
نهائي وعـادل للقضـية اجلنـوبية،
وأن حتـركـات احلـوثـيني الـراميـة
لتـسلـيم ملف القـضيـة اجلنـوبيـة
لقـيـــادات اخلـــارج مـــا هـي إال
محــاولــة إلضعــاف الـقيــادات
اجلنـوبية يف الداخل لـصالح جناح
البيض املدعوم من إيران.
وعلـى األرض تـؤشـر األحـداث
املتسارعة إلى أن احلوثي يف طريقه
إلـى فرض سيطـرته الكاملـة على
شمــال اليـمن وهــو مــا يقلـص
خيـارات مستقبل اليمـن السياسي
يف خياريـن حوثيني ال ثـالث لهما
وفقـا خملطـطات احلـوثيـني الرامـية
إلـى دولـة احتـاديـة مـن إقليـمني
يخضعـان لسلطـة قيادات مـوالية
إليــران أو انفصـال اجلنـوب عن
الـشمـال وفقـا لـسيـاسـة القبـول

ويـرى مـراقبـون أن احلـوثـيني قـد
حـزموا أمـرهم بـالفعل للـسيـطرة
العـسكـريـة علـى كل احملـافظـات
الشمالـية والشرقية التي كانت تقع
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بــاألمــر الــواقـع التـي جتعـل من
احلوثي حاكما فعليا للجزء اليمني
الـذي كـان ميثل تـاريخيـا حـدود
الدولة املتوكلية.
ويف املـقابل وعلـى الطـرف اآلخر
مـن املعادلـة اليمـنية يـترنح تـنظيم
اإلخوان املسلمني الذي بات ينظر
إلـيه كمعـادل سيـاسـي سني أمـام
احلـوثيني الشيعة وفقـا ملا أشار إليه
املبعـوث الدولـي جمال بـنعمر يف
إحــاطـته جمللــس األمن الــدولي
حول الوضع يف اليمن االثنني.
بـنعمـر حـذر "مـن خطـر تفــاقم
العـنف الـطــائـفي واحـتمــال أن
احلـزب السني يف الـيمن؛ التجمع
اليمـني لإلصالح" قد يـصبح أكثر
تـوافقا مع تـنظيم القـاعدة يف شبه
اجلزيرة العربية نـتيجة ملا عانى منه
أنــصـــار حــــزب اإلصالح مـن
الهــزائم العـسكـريـة يف األشهـر
األخيـرة من قبل احلـوثيـني والتي
جعلـته احلـزب اخلـاســر األكبـر
سيـاسيـا بعـد انتقـال الـسلطـة يف
اليمن".
وتـشيـر مخـاوف اجملتمع الـدولي
التي عبر عنهـا بنعمر إلـى إمكانية
تكـرار جتـربـة "داعـش" يف العـراق
نتـيجـة لـتغـول احلــوثيـني علـى
السـاحـة اليـمنيـة وخصـوصـا يف
الــشمـال املـضـطــرب سيــاسيـا
واملنقسم مذهبيا.
يف املقــابل يــذهـب الكـثيـــر من
الـوقائع إلـى اجتاه إخـوان اجلنوب
باجتـاه االرمتاء يف أحضـان احلراك
اجلنـوبي املطالب بـاالنفصال وهو
األمـر الذي عبر عنه بشكل صادم
بـيــان حــزب الـتجـمع الـيـمـنـي

لـإلصالح يف عدن والـذي كشف
عن مـدى اإلحبـاط جتــاه التمـدد
احلوثي.
وقد دعـا بيان "إصالح عـدن" إلى
"احتـرام اإلرادة الشعبـية اجلنـوبية
واالستجـابـة لتـطلعـاتهـا" ودعـا
الـبـيـــان كل أعـضـــاء احلـــزب
ومـنــاصـــريه يف اجلـنــوب إلــى
املشاركة يف الفعـالية االحتوائية يف
سـاحة الـعروض بعـدن يف ذكرى
ثـورة الـرابع عـشـر مـن أكتـوبـر
واعتبر البيان أن ذلك املوقف يأتي
يف إطـار "التـأييـد املطـلق للقضـية
اجلنـوبيـة وعــدالتهــا وحق أبنـاء
اجلنوب يف تقرير مصيرهم".
ويعد هـذا التحول هو األكثر حدة
يف مـوقف حـزب اإلصالح الـذي
كــان يعــد أبــرز املــدافعـني عن
الـوحدة يف جـنوب الـيمن وينـظر
بعض املـراقـبني إلـى هـذا الـتغيـر
علــى أنه رمبــا يــأتـي يف سيــاق
مـراجعـة سيـاسيـة تبنـاهـا حـزب
اإلصالح نتيجة استهدافه من قبل
كل القـوى السـياسـية كـما يـأتي
ذلك املـوقف كـإجــراء تكـتيـكي
يهدف إلى لعب دور سياسي بارز
يف دولة اجلنـوب املرتقـبة وسحب
لـبسـاط التـدخالت احلـوثيـة التي
بــدت يف أكثـر صـورهــا سفـورا
بحـسب بـعض املـراقـبني بعـد أن
أرسل زعـيم احلـركــة عبــدامللك
احلوثي ممثلـني عنه حلضور فعـالية
احلــراك اجلنــوبي يف عــدن الـتي
يـراهن البعـض على أنهـا ستكون
نقلـة نــوعيـة يف تــاريخ القـضيـة
اجلنوبية.

ماذا يفعل املمثلون العرب
يف هوليوود؟

لندن  -تعـد هوليوود بوابة النجاح لكثير من الفنانني العرب ،ويتطلع العديد
من الفنانني للـعبور إليها دليال على وصولهم للقمة يف السينما.ورغم وجود
عدد كبـير من املمـثلني العرب الـذين شاركـوا يف هوليـــود بعدة أدوار إال أن
قليلني منهم من ترك بصمة يف عقـل املشاهد العربي واألميركي والغــربي.
ويعتبـر النجم املصري عمـر الشريف أبـرز وأشهر من اقتحم هـوليوود ومثل
أدوارا بارزة يف أفالم تعد عـالمة يف تاريخ السينما العـاملية مثل فيلم "لورانس
العرب" الـذي رشح من خالله جلائـزة األوسكار ،وفيلم "دكتـور جيفاغو"،
و"احملارب الثالث عشر" وغيرهم.
ومثل عمـــر الشريف العديـد من األفالم يف أوروبا أيضا بـسبب اجادته لعدة
لغات ،وغادر عمـر الشريف السينـما املصرية بعـد أن أصبح بطال مشهورا،
ثم عـاد مؤخرا من جـديد ليقوم بـدور البطولة مع عـادل إمام يف فيلم "حسن
ومرقص".وذاع صيت الـنجم السوري غســان مسعـــود بعد دوره التاريخي
يف فيلم "مملكـة السمـاء" الذي لعب فـيه دور البطـل العـربي املسـلم األشهــر
صالح الدين األيوبي ببــراعة ،كما ظهــر أيضاً فى فيلم قــراصنة الكاريبي.
وال ينـسي جمهور السيـنما الدور الطـريف للفنان األميـركي اللبناني األصل
طوني شـلهوب حيث مثل دور مخلـوق فضائي فـى فيلم "رجل يف الظالم"،
كما شارك شلهوب أيضا بدور هام يف املسلســل األميركي "مونك" وحاز من
خالله علـى جائــزة "الغـولدن غلــوب" ،كـما شــارك يف العـديد من األفالم
الرائعة املعروفة.
ويبـرز اسم املـمثل السـوداني ألـيكســـاندر صـدِّيــق كأبـرز وأفضـل املمثلني
العـــرب احلالـيني يف السيـنما األمـيركيـة والعاملـيــة ،واسمـه األصلي صدّيق
الـطاهـر الفاضل الـصدّيـق عبد الـرحمن ،وهـو سودانـي األصــل بريـطاني
اجلنسية.ومثل يف عـدد من األفالم العاملية دارت أغلب وقـائعها عن العروبة
واإلسالم ،وال ينسـى له العــرب عمـوما واملصـريني خصوصـاً دوره املميــز
فى فـيلم "وقت القاهـرة" الذي لعب دوراً مهمـاً يف إبراز اجلوانب االيـجابيــة
للمجتمع املصــري والعربي ،وحمل ترويجاً للسيــاحة فى مصــر.
ويـظهر املمثل األميركي املصـري األصل سيد بدرية ببصمـته أيضا يف السينما
األميـركية ،فهـو مخرج أيضـا وليس ممـثال فقط ،ويظهـــر دائمــاً يف األفالم
األميـركيـة التي تـريـــد أن تتعـــاون مع شخـص ميثل دور العـــربي املنـدفع
الـبسيــــط.وظهر بـدرية يف عـشــرات األفالم ،وسـاعدتـه حليــته ومالمحه
العــربيـة يف إتقــان أدواره بشكــل مميـــز ،وله مشهد طـريف يف فيلم "الرجل
احلديـدي" بطولـة املمثل العبقـري روبرت داوني جـونيــور يـظهر فيه بـدرية
يتحدث بـاللهجة البـورسعيـديـة املميــزة ،ويقـول له" :إشطــة علـيك ياعم
توني!".وكـان مشهـدا ملفتا جـدا جلمهور الـسينمـا العاملـية ،رغم أن نهـاية
املشهــد رصــاصة تستقـر يف رأسه.
واستطـاع الفنان املغـربي الشهـير سعيـــد تاغمـاوي أن يضع بصمـة أيضا يف
السينما العـاملية من خالل دوره التـاريخي يف فيلم "اجلرميـة والدراما" ،فضالً
عن قـيامه بـأداء عدة أدوار معـروفة يف الـسينـمــا األمـيركـية.وقـطع املمثل
املصري عـمرو واكد شـوطا كبيـرا نحو العـاملية بعـد أن قام مبشـاركة جورج
كلـوني يف فـيلم مـهم "سيـريـانـا" يف  ،2005كــذلك فيلـم "بيت صـدام" يف
 ،2008وله أدوار أخـــرى يف السـينمـا العـامليـة ،منهـا دوره يف فيلم "صـيد
الساملون يف اليمن".ويلحق بقائمة املميزين املمثل السوري جهاد عبدو الذي
يستعـد لتصـوير فـيلم يجمعه بـالنجـمة نيـكول كيـدمان ،وهـو فيلـم "ملكة
الصحـراء" حول سيرة الرحالة البـريطانية غيرترود بـيل ،املستشرقة واملؤرخة
واملـنقبـة عن اآلثــار يف الشـرق.ويـؤدي عبـدو يف هـذا الفـيلم دور مـرشـد
غيرترود بيل الذي كان يتمتع بالفراسة وخبرته باملناطق وعادات أهلها محط
اهتمـام الـرحـالـة ،ومن املقـرر أن يتـم تصـويـر الفـيلم يف األردن واملغـرب
وسويسـرا وبريطانيا.ويـضيف املمثل السوري جهاد عـبدو اسمه إلى العديد
من املمثلني العرب الذين فتحت لهم هوليوود أبوابها.
ويتميز املمثلـون العرب الذين يتم اسـتدعاؤهم للمشـاركة يف األفالم العاملية
بـأدائهم أدوارا قـريبـة من الـبيئـة أو التـاريخ العـربي ،علـى خالف النـجوم
األوروبيني الذين ملعت أسمـاؤهم يف بلدانهم ويف هوليوود ،إذ أنهم جسدوا
شخصيـات من صميـم احلياة األوروبيـة واألميركـية ،يذكـر منهم اإليطـالية
صـوفيا لـورين واألسبانـي أنطونيـو بانديـراس.واستدعـى اخملرج البـريطاني
ريدلي سكوت بعد مرور  8سنـوات عن "مملكة السماء" الفنان غسان مسعود
ألداء دور يف فيلم "اخلروج" الذي يروي قصة خروج بني إسرائيل من مصر.
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IS jihadists inspired by ancient prophecies of apocalypse
By Samer al-Atrush CAIRO
An infidel horde flying 80
banners meets a Muslim
army at the Syrian town
of Dabiq in an apocalyptic
battle. The Muslims are
decimated but ultimately
prevail, ushering in the
end
of
days.
This ancient Sunni
Muslim prophecy -- mentioned
in
canonical
accounts of the Prophet
Mohammed's sayings -has become a rallying cry
for Islamic State jihadists
in Iraq and Syria, especially since they seized
Dabiq in August.
The town itself has
negligible military value
compared with the strategic IS-controlled cities of
Raqa in Syria and Mosul
in Iraq.
But as IS jihadists
come under a US-led aerial onslaught to stop their
advance, its importance as
a symbol has become
clear.
"It raises morale," said
Shadi Hamid, a fellow at
the Brookings Institute.
"It is fair to assume that
the vast majority of (IS)
fighters believe in this
type of talk."
Among IS supporters
on social media, Dabiq
has become a byword for
a struggle against the
West, with Washington
and its allies bombing
jihadists portrayed as
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modern-day
Crusaders.
IS has even named its
official magazine simply
"Dabiq".
"The lions of Islam
have raised the banner of
the Caliphate in Dabiq,"
one Tunisian IS supporter
wrote recently on Twitter.
"Now they await the arrival of the Crusader army."
The prophecy has been
passed down in different
versions, but in all cases it
features a great battle
between a Muslim army
and the forces of nonbelievers.
Recent weeks have seen
IS supporters interpreting
a wide range of events as

further evidence of its
truth.
Some keep a close count
of the US-led coalition's
members -- now at more
than 60 countries -- in
anticipation of when the
prophecy's "80 banners"
are reached.
Others have interpreted
comments by top US General Martin Dempsey on
the possible need for
ground forces as a signal
of the foretold battle, writing on Twitter using the
hashtag: "It is Dabiq, by
God."
- The foretold 'caliphate'
One IS supporter wrote on
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Twitter:
"When
you
despair of your air power,
you will find us waiting in
Dabiq."
Some versions of the
prophecy mention the
Muslim army moving on
after the great battle to
take Constantinople, the
former capital of the
Christian Byzantines and
present-day Istanbul.
When Turkey decided
last week to join the fight
against the jihadists, that
too was greeted as an
omen by some IS supporters.Prophecy has played a
role in the movement's
ideology since its early
days as Al-Qaeda in Iraq

under Abu Musab alZarqawi.
Before Zarqawi was
killed in Iraq in a US airstrike in 2006 -- and long
before
his
movement
evolved into IS -- he was
already referring to the
epic battle in Dabiq.
"The spark has been
ignited in Iraq, and its
flames will grow until
they burn the Crusader
armies in Dabiq," he once
said.
When IS earlier this
year seized large parts of
Iraq and proclaimed its
current leader Abu Bakr
al-Baghdadi as "caliph", it
again turned to prophecy

to rally supporters to its
cause.
One of Mohammed's
prophecies is of the rise of
a "caliphate on the path of
the Prophet" and shortly
before the proclamation IS
spokesman Abu Mohamed
al-Adnani pledged that
"God's
promise"
was
imminent.
Some IS supporters on
social media have rallied
behind Baghdadi as the
foretold caliph, but have
been more circumspect
regarding the advent of the
battle in Dabiq.
"God knows, maybe.
The hadith (prophetic saying) says they will fight
you under 80 banners. At
the moment there's 60
banners I think," said a
British IS fighter in Syria
in a private message to
AFP on Twitter.
"It could happen now; it
could happen in the
future," said Anjem Choudary, a radical British Islamist preacher who has
expressed support for IS.
"I don't think any Muslim
strives to bring it about,"
he said of the battle in
Dabiq. Yet some IS supporters are convinced the
destined battle is near.
"Dabiq will happen for
certain. The US and its
allies will descend on
Syria once they see that
the air campaign has
failed. That is a promise
by God and his Messenger," wrote one on Twitter.
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الضفـة الغـربيــة وصنعـاء وعـدن
وحتى يف طرابلس الغرب وبنغازي
.واجلزائر
عادت مـغامـرة اليمـن بالـكوارث
 لـم يفـهم نــاصــر.علــى مـصــر
.ومساعدوه الـيمن واليمنيني يوما
كــان هـمّهـم محـصــورا طــوال
سنـوات طـويلـة بـتطـويـق اململكـة
 وهـذه نقـطة.العـربيـة السعـودية
التقـاء بني مصـر النـاصريـة وايران
.اخلمينية
ولكن ما ال بـدّ من اإلعتراف به أن
ايـــران تقــــاتل يف معـظـم املـــدن
والـبلـــدان العــربـيــة الـتـي حتـت
 تقـاتل يف.سيـطرتـها عـبر آخـرين
 أي،اليـمن بـواسـطـة احلـوثـيني
 الذين يتمتعون بدعم،""انصار اهلل
.منهــا أو من ادواتهــا اإلقليـميـة
احلــوثيـون مـوجــودون يف اليـمن
،ولديهـم حيثيـة ال ميكن جتـاهلها
فـضال عن أن منـاطقهم تعـرّضت
.تاريخيا لظلم كبير
 خطفت ايران معظم ابناء،يف لبنان
الطائفـة الشيعية واعـتمدت النفس
الطـويل يف تــربيــة اجيـال تــؤمن
بـواليـة الـفقيه واقـامت مـيليـشيـا
مـذهبية خـاصة بهـا سمّتهـا "حزب
 نفّـذت ايران، أكـثر من ذلك."اهلل
اختـراقــا بني املــسيحـيني بعـدمـا
جعلت النائب ميشال عون اداة من
."أدوات "حزب اهلل
 هنــاك وجــود،فـضـال عن ذلـك
ايراني قـوي يف سوريا الـتي جعلها
بـشّـار األسـد جـرمــا تتحـكّم به
 خصـوصا بعـد اضطراره،طـهران
إلى اإلنسحـاب عسكريا وامنيا من
 احلـرب التي يشـنّها النـظام.لـبنان
،الـسـوري األقلّـوي علـى شـعبه
صـارت حربـا ايرانيـة يتعـرّض لها
.السوريون
عـوّض نـاصـر الـنكـسـات الـتي
تعرّض لهـا يف مطـلع الستـينات يف
.سوريا والعـراق عن طريق اليمن
يبـدو أن ايــران تفعل الــشيء ذاته
بعــد الــصفعــة الـتـي تلقـتهــا يف
" عـن طـــريق "داعــش،العـــراق
 والذي كـانت تعتـبره،واخـواتهـا
اجلائزة الكـبرى التي ستـمكّنها من
تـوسـيع نفـوذهــا يف كلّ املنـطقـة
. خصوصا يف اخلليج،العربية
 ال ميكـن اإلستخفاف،مـرّة أخرى
 ال، كذلك.بـالتكتيكات اإليـرانية
ميكـن جتاهل أن احلـوثيني يعـرفون
مــاذا يــريــدون وهـم حقّقــوا يف
السنوات القلـيلة املاضية اختراقات
.يف اجلنوب ويف الوسط الشافعيني
مـا اجنـزته ايـران يف اليمـن ال ميكن
 ولـكن هـل تغيّـر.اإلستهـانــة به
الـيمـن كي يكــون حظ ايــران فيه
افضل من حظ مصر الناصرية؟
من الـصـعب اإلجــابـــة عن هــذا
 ولكن عـاجال أم آجال.الـتسـاؤل
سيتـبيّن أن مـا يبـدو حـاليـا نـزهـة
ايـرانيــة يف اليمـن ميكن أن يـنقلب
 يختـصر صديق ميني.إلـى كابوس
 "ميكن استـئجار:أهل بلـده بقولـه
." ولكـن ال ميكن شـراءه،اليمـني
صحيح أنّ احلـوثـيني عقـائـديـون
يلتـزمـون اخلط اإليـراني مــذهبيـا
 لكن الصحيح ايضا.وايديولوجيا
 مبن يف ذلك،أن مـطالـب اليمنـيني
الـذين يقـاتلون حـاليـا إلى جـانب
 ومعـظهم مـن ابنـاء،""انصـار اهلل
 لـيسـت من النـوع الـذي،القبـائل
.يتوقّف
، من أجل التـأكّد من ذلك،ميكن
سـؤال كلّ من حتمّل مـسؤولـية يف
 ولـو قصيرة،الدولـة اليمنيـة لفترة
.من الزمن
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واليمن...ايران اخلمينية ومصر الناصرية
.عمـليــا علــى القــرار العـــراقي
،وسّعت نفـوذها يف سوريـا ولبنان
وها هـي تؤكّد اآلن أن الـيمن صار
تـابعـا لهـا وأنّهـا ستـتحكم قـريبـا
مبضـيق باب املـندب الـذي يتحكّم
بــــاملالحـــة بـني اخللـيج وقـنـــاة
.السويس
لم يعـد سـرّا أن ايـران تعـتبـر أنّهـا
اسقطـت أربع عواصـم عربـية وأن
لـيس ما ميـنع متدّدها يف اجتـاه ما هو
 وصوال إلى،أبعد من بـاب املندب
مدينة عـدن التي كانت دائـما هدفا
.استراتيجيا لها
هل تـنجح ايـران اخلـميـنيـة حـيث
فــشل "بــطل العــروبــة" جـمــال
عبــدالنـاصـر؟ هـذا هـو الـسـؤال
.الكبير
ال شكّ أن حـكّام طهـران ميتـلكون
 خطوات حكّام.الكثيـر من الدهاء
طهـران مـدروسـة أكثـر بـكثيـر من
خطـوات عبـدالنـاصـر الـذي كـان
يعـتقد أنّ خـطابـا يلقيه يف القـاهرة
ميكـن أن يحرّك الـشارع يف بـيروت
ودمــشق وبغــداد وعمّـان ومـدن

من فـضّة غـير آخـذين يف اإلعتـبار
.التوازن القائم يف املنطقة
 عبّــر عنه يف،ّهــذا التـوازن املهـم
مطـلع ثمـانـينـات القـرن املــاضي
الرئيـس الفرنـسي فرنـسوا مـيتران
الذي ردّ وقتذاك علـى منتقديه بعد
قـرار فـرنـسـا مـسـاعــدة العـراق
.عسكريا
قال ميـتران بعـد سنتـني من اندالع
احلـرب العراقـية ـ اإليـرانيـة وفيـما
كــانت ايــران حتقّق تقـدمــا علـى
حسـاب العراق داخـل اراضي هذا
 إنّ "احلــدود بـني العــراق،الـبلــد
."وايـران ليست حدودا بني دولتني
أضاف أن هـذه احلدود تفـصل منذ
مئــات الــسنـني بني "حـضـــارتني
عظيـمتني" وأي خـرق لهـا سيـهدّد
.التوازن يف املنطقة كلّها
مــا فعلـه األميــركيـون يف الــسنـة
 هـو افتعـال زلزال مـا زالت2003
 إلى.اصداؤه تتردّد يف املنطقة كلّها
اآلن اسـتغـلّت ايـران مــا نتـج عن
 سيطرت.الزلزال أفـضل استغالل

القـدس الشـرقيـة والضفّـة الغربـية
 رحمه،بـعدما اضطـر امللك حسني
 إلـى املشـاركة يف حـرب كان،اهلل
.يعرف سلفا أنّها خاسرة
ليس سـرّا أن نفوذ ايـران يف السـنة
 قــائـم يف بغــداد ودمــشق2014
، قبل اسـابيع.وبيـروت ودمـشق
يوم الـواحد والعشـرين من ايلول ـ
 سقطت،سـبتمبـر املاضـي حتديـدا
 كـان سقـوط العـاصمـة.صنعـاء
الـيمنيـة مؤشـرا إلى سقـوط اليمن
 أو لـنقل قــسمــا من،الــشمــالي
 يف يد احلـوثيني،األراضي الـيمنيـة
 وان رمـزيـا عـودة،الـذيـن ميثلـون
 ألـم يعلـن.اإلمــامــة يف الـيـمـن
"عبدامللك احلوثي زعيم "انصار اهلل
انتهـاء نظـام اجلمهـوريـة يف الـيمن
بعـيـــد دخـــول قـــواته صـنعـــاء
وسيطرتها عليها؟
حتاول ايران كتابة تاريخ املنطقة من
جـديـد حـسـب التقـومي الفـارسي
وذلك انـطالقــا من العـراق الـذي
سلّمه لهـا األميركيـون على صحن

تـطلبـت حمـايـة "ثـورة الـسـادس
،والعـشرين مـن سبتمبـر" يف اليمن
تدخال عسكـريا مصريـا للمحافظة
على اجلمهورية يف مواجهة القوات
التـابعـة لإلمـام التي كـانت حتـظى
ّبدعـم سعودي مكشـوف على كل
.الصعد
 هنــاك ادعــاء،2014 يف الــسنــة
ايراني بـأنّ العواصم العربية األربع
.صـارت حتت الهـيمنـة اإليـرانيـة
كـانت صنـعاء آخـر من وقـع يف يد
 متاما كمـا حصل يف املاضي،ايـران
.يف عهد ناصر
 ايران،هل طمـوح ايران اخلـمينيـة
 خـالفة،نظـام والية واليـة الفقيه
 مبا يف ذلك وضع،مصر الـناصريـة
اليـد علـى القـضيـة الفلـسـطيـنيـة
واملتـاجرة بها بـالطريقـة التي تخدم
مصاحلها؟
 انتهت عـمليا يف،مـصر النـاصريـة
 نتيجـة هـزميـة حـرب1967 العــام
األيام الـستة التي عـادت بالويالت
علـى مصـر نفسـها وعـلى سـوريا
وعلـى الفلسطيـنيني الذيـن خسروا

خيراهلل خيراهلل
مـا الذي يـجمع بني بغـداد ودمشق
ّوبـيروت وصنعـاء؟ يجمع بـينها أن
العــواصم األربع كــانت يف اواخـر
اخلمـسـينــات ويف ستـينـات القـرن
 حتت، إن بـنسب متفـاوتة،املاضي
.هيمنة جمال عبدالناصر
كان ناصر ميثّل وقتذاك املد العروبي
الـذي بدأ بـعد حـرب السـويس يف
 وتـوّج بـالـوحـدة املصـريـة ـ1956
،1958 الـسورية يف شبـاط ـ فبراير
ثم بــاإلنـقالب علــى امللـكيــة يف
العـراق يف الـرابع عـشـر من متّـوز ـ
.يوليو يف السنة نفسها
ترافق ذلك مع احـداث لبنـان يف ما
" على الـرئيس1958 سمّي "ثـورة
كميل شمعـون الذي وقف يف وجه
الزعـيم املصري وطموحاته التي لم
.يكن لها حدود
يف الـسادس والعـشرين مـن ايلول ـ
 حصل،1962 سبتـمبر مـن السنـة
انقالب عـسكـري يف اليـمن اطـاح
.النظـام امللكي واعلنت اجلمهورية

It’s Time for International Recognition of Palestine
Dr. Mustafa Barghouthi

and by carrying out an
unprecedented expansion,
in both intensity and size,
of Israel’s illegal colonies
spread throughout occupied
Palestinian territory. Negotiations will never succeed
as long as the balance of
power is so skewed in
Israel’s favor.
Secondly, the side that is
acting unilaterally is clearly
Israel. It is the side that is
expanding settlements—at
a 124 percent increase in
2013, compared to the year
before. Israel is continuing
the process of annexation
and Judaization of the
occupied territories, and it
has conducted three very
destructive wars against the
Gaza Strip in only six
years, committing what all
supporters of human rights
agree to be war crimes and
crimes against humanity.
The Israeli government is
the one that liquidated the
Oslo Agreements, leaving
intact only the scraps from
which it benefits. It is the
one dividing and cutting the
land of the future Palestinian state into ghettoes and
bantustans.
Third, unilateral Israeli
measures are destroying the
very last opportunity for the
establishment of an independent Palestinian state
and the two-state solution.
It is now clear, from the
course of the previous
years, that the Israeli government simply aims to
gain time—to have enough
time, in other words, to liquidate the possibility of an
independent State of Palestine and continue the pro-

Sweden’s recent responsible decision to officially
recognize the State of Palestine was quickly followed by the British Parliament’s vote for similar
recognition. The Swedish
and British moves, clearly
grounded in a desire for
peace, are a last-ditch
effort to save the two-state
solution to the IsraelPalestine conflict. These
developments reflect the
shift in European public
opinion in favor of a free
Palestine. The Swedish
and British acts, which put
new moral pressure on
Israel to end the occupation, have created greater
space to address a range of
unfulfilled Palestinian
rights.
One of the strangest
arguments Israel makes
against recognition of Palestine by other countries is
the claim that such decisions are unilateral acts
that obstruct the possibility
of peace, and that a Palestinian state can only be
established through negotiations. This claim adds
insult to injury, as those
who champion it, whether
they are Israeli or American, know three very clear
facts.
The first fact is that
negotiations between the
Israeli and Palestinian
leaderships died a long
time ago. Prime Minister
Benjamin
Netanyahu
killed the possibility of
any fruitful results by not
* كاتب لبناني
fulfilling his commitments
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cess of annexation that it
has been steadily carrying
out
since
1948.
For Israel to succeed it
needs Palestinians to sit
still, to abstain from any
form of resistance, be it
nonviolent, diplomatic or
political.
Twenty-one years of
Oslo have exposed the
never-ending
series
of
negotiations for the farce
they are, a delaying tactic
to prevent a mutually
agreed outcome. Israel
has used negotiations as a
cover for settlement expansion and to enhance and
deepen internal Palestinian
division. In short, the peace
process has become an
alternative to peace itself—
the same peace of which
Israel is so dreadfully
afraid. More than that,
negotiations have become
Israel’s go-to weapon each
time the Palestinians try to
take any initiative to level
the balance of power on the
ground or in the international arena.
Israel’s actions make
clear its rejection of the
two-state solution. It is thus
absolutely
unacceptable
that representatives of certain powerful countries that
claim to support a two-state
solution—the United States
first and foremost—uphold
such actions, especially
after Netanyahu has repeatedly insulted Secretary of
State John Kerry and President Barack Obama. This
contradiction raises a key
question: Has the policy of
the United States in regard
to the Israel-Palestine issue

become completely subjugated to the desires of
Israel?
What we need today, as
Palestinians, is to counter
Israel’s unilateral “facts on
the ground” with Palestinian facts on the ground, and
to strengthen Palestinian
rights by focusing on independence
and
selfdetermination. Our facts on
the ground—the formation
of a unity government and
recognition of the State of
Palestine at the United
Nations, which created a
diplomatic fact that Palestine is internationally recognized as a legitimate and
independent country and
endowed with all the rights
that title entails—are
attempts at consolidating
the possibilities for peace
and a just solution for both
Palestinians and Israelis.
Our facts on the ground are
actually enhancing the possibility of a better future for
both
peoples.
It is important to make
the freedom and independence of Palestinians a
local and international reality. Palestinians can do this
by joining all UN institutions and treaties, including
the International Criminal
Court, and by nonviolently
resisting all forms of ethnic
cleansing and settlement
expansion.
An important lesson in
confronting
colonialism
holds as much today as it
did in past decades: Freedom will never be given, it
must be taken. But as Nelson Mandela once said:
“Freedom cannot be given

in doses; one is either free
or not free—not half free.”
The Palestinians did not
sacrifice and suffer so
greatly over the past century so that we could live
as humiliated slaves in
ghettoes and bantustans
controlled by a system of
apartheid and racial discrimination. We did not
sacrifice so that we could
live as subjects under a
debilitating and demeaning system that one is
forced to encounter around
the clock, at every checkpoint, every entry, every
exit.
We want real freedom,
and we want full freedom.
That is why we will not be
deceived again by false
negotiations and false
solutions. That is why we
must take the initiative
into our own hands. That
is why we must endeavor
to get the highest possible
number of international
recognitions. That is why
we have to build our own
facts on the ground. That
is why we have to take
care of our children, their
health, and their education.
What we have learned
over the years is that we
have to practice and
understand the art of selfreliance. Only then will we
achieve freedom and independence.
..................................

Dr. Mustafa Barghouthi, a physician, is secretary general of the Palestinian National Initiative. He is a
member of the Palestinian Parliament and was a presidential candidate in 2005.
Copyright ©2014 The Nation - distributed by Agence Global
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كتابات Writings
BEYOND THE ISLAMIC STATE: IRAQ'S SUNNI INSURGENCY

ماذا تريد أميركا من حروبها يف املنطقة
مفيد جنم *
كنــا نسـأل فـيمــا مضـى إلـى أين
تقودنا أنظمـة االستبداد والفساد،
حتـى جاءت االنتفـاضات العـربية
التي أطـاحت بـالعـديــد من تلك
األنظمـة ،لـكننـا اآلن وأمـام هـذا
التحـشيـد العـسكـري واإلعالمي
الغــربي ضـد مـا يـسمـى بـدولـة
العــراق والــشـــام اإلسالمـيــة،
واإلرهـــــاب الـــــذي متــــــارسه
اجلماعـات املتطـرفة هنـا وهناك،
أصـبحنــا نسـأل إلـى أين تقـودنـا
الـواليـات املـتحــدة األميــركيـة
والغـرب معهـا يف حــروبهم الـتي
يراد لها فيما يبدو أال تنتهي.
مـن غـيـــر املعقــول أو املـنــطقـي
احلـديـث عن إرهـاب "داعـش"،
والسكوت عـن إرهاب اجلماعات
الـشيعيـة املـتطـرفــة التي تقـاتل يف
سـوريـا وتــرتكب أبـشع اجلـرائم
الـطائفيـة بحق الشعب الـسوري.
ومـن غيــر املعقـول احلـديـث عن
مكـافحة اإلرهـاب وهذا الـتهافت
الـذي تبديه دول الغـرب حملاربته،
يف حني لم يـتوقف النظام السوري
عـن ارتكـاب اجلـرائـم الفـظـيعـة
وبكـافـة أشكـال األسلحـة حتـى
احملرمة دوليا منها ،دون أن يتدخل
هذا العالم إلنقاذ الشعب السوري
من هـذه احملـرقـة اجلمـاعيـة الـتي
تفتك بـالـبشـر واحلجـر ،أو علـى
األقـل يقدم للسوريـني ما يدافعون
به عن أنفـسهم ويـوقفـون فيه آلـة
القتل والـدمار عـن ارتكاب مـزيد
من اجلــرائم ،ولــو من بـاب مـا
يدّعونه من قيم إنسانية.
سكـــوت الـــواليـــات املـتحـــدة
األميركية ،ومـعها ساسة الغرب،
عـن األسبــاب الـتي قــادت إلــى
ظهـور هـذه األصـوليـات ،وعن
العوامل املوضوعية التي استدعت
ردود الـفعل املتطرفـة من قبل تلك
احلـركات ،يـطرح أكثـر من سؤال
حـول أهداف هـذه املواجهـة التي
تقـودهـا الـواليـات املتحـدة ،ومـا
ميكـن أن ينتج عـنها مـن تداعـيات
خطيـرة علـى العالقـة بني الـغرب
واإلسالم.
لقـد كـان مـن املنـطقي أن متـارس
الواليـات املتحـدة وشركـاؤها يف
مكافحة اإلرهاب سياسة مزدوجة
يف تعــاملهـم مع االرهــاب ،ألن
اإلرهـاب الذي متارسـه اجلماعات
الشـيعيـة الـتي تقـاتل إلـى جـانب
الـنظام يف سـوريا ونظـام األسد ال
يخــتلف عـمـــا متـــارسه داعــش
واجلمـاعـات املـتطـرفـة الـسـنيـة
األخــــرى .إن القــضــــاء علـــى
التـطــرف يـحتــاج ،أوال ،إلــى
الـتخلص من األنظمـة التي وفرت
أسبـاب صعود هـذا التطرف ،ويف
مقدمـتها جـرائم نـظام اجلـرمية يف
سوريا ،ونظـام الفساد الطائفي يف
العـراق اللذين وفـرا البيئـة املعززة
لـظهـور الـتطـرف ،وســاهمـا يف
توسعه واشتداده.
لم تكـن الواليـات ومعـها الـغرب
وأجهـزة استخبـاراتهـم يف املنطـقة
بـعيدة عـن مراقبـة ما كـان يحدث
من متدد واستقـواء لتلك احلركات

ويف طلـيعتهـا الـدولـة اإلسالميـة
(داعـش) ،كمـا لـم يكـن بعيـدا
عنها معرفة األسباب الكامنة وراء
صعـودهـا ،والـتي كـانت تـوفـر
الظروف املناسبة ملزيد من التطرف
واالستقطاب الطائفي يف املنطقة،
لكنها لـم تفعل شيئا ملـواجهة هذا
اخلطر الداهم ،يف وقت كان ميكن
أن يـتـحقق بـكلفــة أقل وبــزمـن
قيـاسـي أقصـر بـكثيـر من الـزمن
الذي يفتـرضه القادة األميـركيون
للقـضاء علـى داعش ،ومن دون
أن يـتبعه هـذا الـتضخـيم الكـبيـر
خلـطـــر اجلمــاعــات اإلسـالميــة
املتطـرفة ،حتـى حتولت إلـى نوع
من "الفوبيا" التي أصبحت تتجاوز
حـدود هذه الـظاهـرة إلى مـفهوم
اإلسالم بصورة عامة.
وسط هـذا الضـجيج العـسكـري
واإلعالمـي يكــاد احلــديـث عن
القـاعدة وخـطرهـا يتالشـى حتى
كأنها أصبحت جزءا من املاضي،
فهل كــانت احلــرب علـيهــا هي
الفــصل األول يف هـــذه احلـــرب
األميـركيـة ،بـينمـا احلـرب علـى
داعـش هي اجلـزء الثـانـي منهـا،
والسـؤال األهم هنا ملـاذا جاء هذا
الصعـود الغـريـب واملثيـر للـريبـة
لقـوة الـدولـة "الـداعـشيـة" بعـد
االنتفاضـات العربيـة التي دخلت
سوريا معها يف مرحلة االستعصاء
نـتيجــة التــدخل اخلــارجي إلـى
جـانب الـنظـام ،وجتـاهل العـالم
للـمحــرقــة الــرهـيبــة للـشـعب
الـســوري ،حتـى حتــولت هـذه
االنتفـاضات إلـى أشبـه ما يـكون
بـنــزع صـمــام األمــان ،الــذي
انفجرت علـى إثره كل تنـاقضات
الـواقع الكـامنـة وصراع املـصالح
الـذي تقوده اجلـماعـات املتطـرفة
دون أي تــدخل دولـي للحــؤول
دون تغــول تلـك اجلمــاعــات،
وانعــدام االسـتقــرار يف املنـطقــة
والــذي سيـنعكـس سـلبــا علـى
االستقرار يف العالم.
قـد يرى البـعض أن مسؤولـية هذا
الـوضع تـعود إلـى غيـاب النـظام
الــدولـي وتخـلي إدارة الــرئيـس
أوبامـا عن دورها القـيادي يف هذا
الـنظام ،لكن الوقائع التي حدثت
وحتـدث تقـود إلــى عكـس هـذا
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االستنتـاج ،ألن من يريـد القضاء
على الـتطرف يجب عليه ،أوال،
القضـاء علـى أسبـابه ومحـاربـة
األنظمـة التي سـاهمت يف تعـزيز
قوتـه ومتكينـه ماديـا وعسكـريا،
ســواء من خالل تــسهيل عـمليـة
سـيطـرته علـى مصـادر الـنفط أو
السـالح املتطـور ،كمـا حدث يف
مطـار الطبقـة والفرقـة السـابعة يف
محافظـة الرقـة السوريـة ،أو كما
حدث يف املوصل وهـو ما يكشف
عن التـواطـؤ املـكشـوف مـن قبل
نظـامي دمـشق وبغـداد ،بهـدف
التغـطية علـى جرائم نظـام األسد
بـاعـتبـارهـا جــزءا من محـاربـة
اإلرهـاب ،وليـست حـربـا علـى
شعب خرج يطالب باحلرية.
إن أميركا التي تركت العراق حتت
سـيطــرة اجلمـاعــات الطــائفيـة
الفـاســدة وربيبـة إيـران ،هـا هي
تتـرك ،ومعهـا القـوى الــدوليـة
األخـرى ،الـيمـن لقمـة سـائغـة
ملطـامع اجلمـاعات احلـوثيـة ومن
خلـفهم إيــران علـى الـرغـم من
وجــود قــرار دولـي ينـص علــى
معاقبـة الطرف الـذي يحول دون
تـنفيـذ اتفـاق املصـاحلـة الــوطنيـة
هنـاك .كــذلك احلــال يف ليـبيـا
املتـروكـة ملـصيـرهـا الـدمـوي مع
سـيطرة القوى اإلسالميـة املتطرفة
عليهـا ومحاولتها فـرض أجندتها
اخلـاصـة علـى اجلـميع ،دون أن
يكـــون هـنـــاك تـــدخل فـــاعل
الستعـادة الدولـة سلطتهـا والبدء
بعـمليـة بنـاء مــؤسسـات الـدولـة
القـادرة علـى إخــراج ليـبيــا من
أزماتها.
كل هـذا وغيـره يجعلنـا نـتسـاءل
عن األهـداف احلقـيقيـة الكـامنـة
وراء حروب أميركا التي يبدو أنها
لـن تـنـتهـي يف املـنــطقــة ،وعـن
األسباب التـي جعلتها تتخلى عن
مسؤولياتهـا األخالقية واإلنسانية
والقـانونيـة حتى نـضجت ظروف
تـدخلـها الـذي فيـما يـبدو طـويل
األجل وهـو ما يجعلـنا نسـأل مرة
أخــرى عمـا تـريــده أميـركــا من
حروبها يف املنطقة.
* كاتب سوري
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By: Sinan Adnan with
Aaron Reese
The
Islamic State of Iraq and
al Sham (ISIS) is not the
only
violent
group
opposed to the government of Iraq. Groups
ranging from Salafistjihadist to Sunni nationalist have also been
mobilized against Baghdad since at least 2013.
They remain a threat to
the government even if
ISIS is removed, especially if the core concerns of Iraqi Sunnis
remain unaddressed by
the Iraqi government.
The primary grievances
of most Iraqi Sunnis
include the integration
of Shi‘a militias into the
Iraqi Security Forces
(ISF), attacks by the ISF
in Sunni civilian areas,
and political exclusion
in Baghdad. This antigovernment mobilization developed months
before the fall of Mosul
to ISIS in June 2014.
Most of the current antigovernment groups had
been active during the
Sunni insurgency following the fall of Saddam Hussein. The militancy of these groups
and their prominence
declined as Sunni political
participation
increased in 2009 and
2010. After the U.S.
withdrawal in 2011,
Maliki’s political marginalization of Sunni leaders and sectarian command of the Iraqi Security Forces spurred an
anti-government protest
movement, primarily in
Sunni areas such as
Anbar and Salah adDin. The protest movements spawned an organized, overt militant
opposition to the Iraqi
government after the
Iraqi Security Forces
killed civilians while
attempting to clear a
protest camp in Hawija
in April 2013.
The
armed Sunni rebellion
fostered the conditions
in Fallujah and Mosul
that ISIS exploited to
capture the cities in January and June 2014,
respectively.
Some of
these groups, particularly the General Mili-
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املياه حق إنساني وخير عام مجاني  ...أم خدمة مدفوعة؟
صحافة عاملية Global Press

Hope for Hong Kong

LONDON -CHRIS PATTEN - Hong Kong’s democracy
movement has gained admiration worldwide. The principles, decency, and behavior of its youthful vanguard
inspire confidence in the qualities of the generation that
one day will run the great city. That said, it is time to
move on to a sensible endgame.
The longer the standoff between Hong Kong’s Chief
Executive and the demonstrators continues, the more
likely it is that individual citizens – and Hong Kong
itself – will be hurt.
The Hong Kong government should demonstrate
some statesmanship, which the so-called “Umbrella
Movement” – occupying the moral high ground and not
wishing to risk losing public support – would surely
reciprocate. A substantive and successful dialogue with
the government would not require the protesters to call
off their campaign for democracy; it would simply end
the current phase of a campaign that eventually will succeed.
Despite their protestations to the contrary, Hong Kong
Chief Executive C. Y. Leung and his government have
considerable room for maneuver.
As many Hong Kong citizens have argued, the Chinese government’s current position is based on a report,
submitted by Leung’s officials, which purported to
reflect accurately the outcome of local consultations on
constitutional
development.
But the report plainly understated the degree of public
support for change. Given what has happened in the last
few weeks, Leung could quite properly give a new
report to the authorities in Beijing focusing on two
issues not proscribed by Hong Kong’s mini-constitution,
the Basic Law.
The first issue concerns not just the immediate question of the terms on which the Chief Executive will be
elected in 2017, but also how the Legislative Council
should be elected in 2016 and after. The procedure is
largely a matter for the Hong Kong government to
decide.
It is surprising that 17 years after the handover of sovereignty from the United Kingdom to China, Hong Kong
still does not have a directly elected legislature. In
December 1992, Margaret Thatcher suggested in a
speech in the House of Lords that, if all went well, Hong
Kong could have universal suffrage by 2007.
Unfortunately, all has not gone well. The legislature
today comprises a mix of directly elected members and
those representing functional constituencies: corporate
interests and groups of employees.
Some civic groups have advocated increasing the
number of directly elected legislators and opening up the
functional constituencies to broader electorates. Moreover, the brake that the functional constituencies can put
on legislation should be scrapped, leaving decisions to a
simple majority.
This could be accompanied by a pledge to create a
legislature composed entirely of directly elected members in 2020.
The second issue concerns the composition and the
voting rules of the handpicked 1,200-member election
committee that will choose the Chief Executive in the
future. The current proposed arrangements would permit
the Chinese government to veto any candidate that it did
not like, prompting criticism that what is on offer is an
Iranian-style election: “You can vote for anyone we
choose.”.. Continued on page 51
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ريبيكا بورنز
"يف أثرى دولـة يف العالم (الواليات
املتحــدة) يعيـش النـاس مـن غيـر
ميـاه .وقطعها عنهم انتهاك حلقوق
اإلنـسـان .وامليـاه حق إنـسـاني"،
يقـول دميـيكــو ويليـامـز ،املـديـر
السياسي لـ(كتـيبة مياه ديترويت)،
وهـي منـظمـة تقـدم مـسـاعـدات
مباشـرة (تسلم زجاجـات مياه إلى
مَن قطِعـت عنهم) وأخرى سياسية
(املطـالبة بـالتغييـر وخفض فـواتير
امليــاه) .ولكن هل الـوصـول إلـى
املياه حق إنساني؟
احلال يف ديترويت األمـيركية حيث
يُلــوح بقـطـع امليــاه عـن  80ألف
مـشتـرك لـم يسـددوا فـواتيـرهم،
سـلطت الضـوء على مـسألـة بارزة
وجـوهـريـة يف مـدن العــالم :هل
احلصـول علــى ميـاه الـشفـة حق
إنساني أم أن تأمينها هو شأن تأمني
خـدمــات الصـرف الـصحـي ولمّ
النفايات والعـناية باملـنتزهات ،من
اخلدمـات البلديات الـتي تقدم لقاء
بدل وضريبة؟
إثر تظاهرة يف متـوز (يوليو) املاضي
يف ديتـرويـت ،ألقي القـبض علـى
عـشــرات املـشــاركني ،وطــالب
املتـظاهـرون بتنـظيم جلنـة من األمم
املتحــدة تتـقصــى انتهـاك حقـوق
االنـسان ،إثـر التلـويح بقطع املـياه
عمن ال يسدد ثمنها.
ونزل  50ألف متظـاهر إلى شوارع
دبلـن ،األسـبــوع املــاضـي ( مـن
تــاريخ نـشــر املقــال) ،حــامـلني
الفتــات تنــدد بـ"وزارة العـطـش"
وتدين مـشروع فرض ثمن للمياه.
وإرلنـدا هـي البلـد الـيتـيم يف دول
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
الــذي ال يجـبي ثـمن اسـتخــدام
املياه .ولكن بـدءاً من كانون الثاني
(ينـايـر) املقـبل ،ستــزود املنـازل
حاسبـات أمتار املياه املـستهلكة من
أجل حتصيل ثمنها.
وثمــة احتجـاجـات وإضـرابـات
شهـدتها مدن أخـرى إثر تخصيص
قـطــاع امليــاه .فـفي ســاوبــاولــو
بــالـبـــرازيل ،تــزامـن مــشــروع
اخلصـخصـة مع مـوجـة جفـاف،
فانقـطعت امليـاه عن نصـف سكان
املدينـة خصوصـاً عن السـاكنني يف

أطـرافهــا .وسيل الـتظـاهـرات يف
ســاوبــاولــو لم يـنقـطـع منــذ آب
(أغسطس) املاضي.
ويف كـوشاهامبا ببولـيفيا تظاهر ألفا
شـخص ضــد خصـخصــة امليـاه،
وأطلقـت الشـرطـة قنـابل مـسيّلـة
للدموع علـى املتظاهـرين .وقضى
أحـــدهـم يف العـنف .ويف متـــوز
املنصرم ،احتج السكان االصليون
يف االكوادور عـلى قـانون يـصادر
حقـهم يف إدارة مـصـــادر امليــاه يف
أراضيهم.
وليـس شـاغـل النـاس مـشــاريع
خصخـصة املـياه فحـسب .فهم ال
يتـرددون يف النـزول إلـى الـشـارع
لالحتجـاج علـى تصـدير املـياه أو
بيعها .ففي مـارفا بتكـساس ،نزل
السكـان إلى الـشارع هـذا الصيف
احتجـاجاً عـلى قـرار البـلديـة بيع
املـياه إلـى شركـة تصـديع صـخور
(تقنية مستخدمة يف استخراج الغاز
الصخري).
ولكن هل املـياه خيـر عام ولـيست
سلعة ،ويفتـرض أن توفر مـجاناً؟
يف  ،2010أقــرت األمم املـتحــدة
بـ"احلـق يف (احلصـول) علــى ميـاه
شفة آمنة ونظيفة وصرف صحي".
ووفق تقـرير األمم املـتحدة الـصادر
يف ذلك العـام ،االفتقـار إلـى ميـاه
شفـة نظيفة يـودي بحياة عـدد كبير
مـن النــاس يفــوق عــدد الـــذين
يسقطون يف العنف .ومياه الشفة
ليـست يف مـتنـاول أكثـر من 800
مليون نسمة يف الدول النامية حيث
يفتقـر إلى خـدمات صـرف صحي
تعزل املياه اآلسنـة عن مياه الشفة.
وغيـاب الصـرف الـصحي يـسبب
أمـراضاً مثل الكـوليرا والتيـفوئيد.
لـكن األمم املـتحــدة ،حني أقــرت
احلق اإلنـســانـي يف ميــاه الـشفــة
والـصرف الـصحي ،قصـدت رفع
لــواء ضحـايـا احلـروب األهـليـة
واجملاعات الكبيرة وإدانة النقص يف
البنى التحتية.
ولم تـقصــد التـوجه إلـى العــالم
املـتطـور .وبعـض من وجّه سهـام
النقـد إلـى املـتظـاهـريـن يف دبلن
وديترويت عاب عليهم أن بعضهم
حـمل آخــر مــوديالت الهــواتف
اخللـيوية املتـصلة بخدمـات إنترنت
مرتفعـة الكلفة .وأعلـنت مصلحة

مـيــاه ديـتــرويـت أنهــا سـتجـيــز
للمـانحني ممن يرغبـون يف املساعدة
أن يـســددوا فـــواتيــر أشخــاص
مهددين بقطع املياه عنهم .بعضهم
رحب بهـذه اخلطــوة وبعض آخـر
رأى أنها تشجع على االستغالل.
واإلشـارة إلى هـواتف املتظـاهرين
يف غيـر محلها وتـصرف النـظر عن
املـشكلـة .فغـالبيـة كبيـرة ممن قـد
تقـطع مـيــاه الــشفــة عـنهـم مـن
الفقراء.
ونسبـة الفقر يف مدينة ديترويت هي
األعلــى يف الــواليــات املـتحــدة.
والتقـاطع بـني الفقـر وقـطع ميـاه
الـشفة يعيـد إلى األذهـان (صحراء
الغـذاء) ،وهي عبـارة تسـتخدم يف
وصف مناطق من العسير فيها على
من ال ميلك سـيارة احلـصول عـلى
طعـام مغـذٍ وصحي جـراء ارتفـاع
كلفـة النقل .والفقـراء مييلـون إلى
الـبدانـة يف غيـاب فرص احلـصول
علـى غـذاء صحـي ،فيعـتمـدون
على املتـاجر الصغيـرة التي تعرض
الوجبات السريعة والضارة.
وهـذه البدائل الغـذائية (الـوجبات
السـريعة واحلبـوب املغلفة بـالسكر
عـوض اخلضار الطـازجة واحلبوب
الكـاملة) قـد تسد الـرمق واجلوع،
ولكن ال بديل عن مياه الشفة.
املياه تلبي حـاجة حيوية وتسد رمق
العـطــش ،لكـن كلفــة تــأميـنهــا
بـاهظـة .وبحسـب دراسة أعـدها
مــــوقع (يــــو أس آي تــــوداي)،
تـضاعفت أسعـار املياه ،منـذ العام
 ،2000مــرتـني يف أكثـــر من 24
مــدينــة من  100مــدينـة شـملهـا
البحث.
وارتفع سعــر ميـاه الـشفــة ثالثـة
أضعـاف يف سـان فـرانــسيـسكـو
وأتالنتا وسان دييغو .والدافع إلى
ارتفـاع سعـر ميـاه الـشفـة جلي يف
املـدن األوروبيـة ،فسعـر ألف ليـتر
مـنها يف ميالنـو يبلغ  0.40يورو،
و 3.28يــورو يف كــوبـنهـــاغن،
و 5.7يــورو يف جنـت .ويتــزامن
ارتفـاع األسعـار مع تعــاظم حجم
املــدن يف املـعمــورة وزيــادة عــدد
سكانها.
وليـس تـأمـني ميـاه الـشفـة حتـديـاً
بــسيـطــاً .ففي دراسـة نـشــرتهـا
(جورنـال واتر بـوليـسي) ،الحظ

الـباحـثون أن  50يف املـئة مـن املدن
التي يفـوق عدد سكانها  100ألف
نـسمــة تقع يف منـاطق تــشح فيهـا
املياه ،لكن القرب من مصادر املياه
أو البعد منهـا ليس العامـل الوحيد
يف تفاقـم مشكالت التحـدي هذا.
وال يخفــى أن ديتــرويـت ،علــى
سبيل املثال ،تشاطئ ضفة نهر.
وخلـصت الـدراسـة إلـى أن دوالً
كثيرة تسعى إلى توفير كميات اكبر
من املـياه من اجل مـواكبة منـو عدد
سكـانهـا املـضطـرد .ويف أدياليـد
بأسـتراليا ،يجر  90يف املئة من مياه
الـشفــة من منـاطق أخـرى إليهـا.
وسعـت املــديـنــة إلـــى تقلـيـص
اعتـمادها علـى املياه املـستوردة من
طــريق حتليـة امليـاه املـاحلــة .لكن
عـمليـة الـتحليـة بــاهظـة الثـمن:
وارتفع سعـر امليـاه يف أدياليد اكـثر
مـن  200يف املئة بـني عامي 2002
و2013
ويـؤيــد البـنك الــدولي مـشـاريع
خــصخـصــة إدارة املـيـــاه ،لكـن
الـطاعـنني يف إدارة القطـاع اخلاص
ملرفق عـام يقولـون إن خصخـصة
ميـاه الـشفــة تفــاقم الـشــرخ بني
األثـرياء والفقـراء .فيسع من ميلك
املـال شــراء ميـاه نـظيفـة وتفـادي
األمراض.
ويف رسـالــة مفتـوحـة إلـى الـبنك
الـدولي ،دان خبراء يف شؤون املياه
من عـشـرات الـدول ،مـشــاريع
خــصخــصـــة املـيـــاه ،ورأوا أن
"شـركات املـياه ال متـول بنـى حتتـية
مــستــدامــة تـنقـل امليــاه الــى من
يحتـاجهـا" .وأهـالي ديتـرويت ال
يـطـــالبـــون بحل أيــديــولـــوجي
للمـشكلـة بل يـدعـون إلـى حل
عملـي .فهم "ال يـريــدون ميـاهـاً
مجــانيـة ،بل يــرغبــون يف خطـة
معـقولـة لتقـسيـط ثمنهـا واحلؤول
دون قـطعهـــا عنـهم ودون حتــول
مـدينتهـم إلى مـدينـة أشبه ببـلدان
العــالـم الـثــالـث" ،يقــول دانـي
مــاكغـالشيـنغ مـن (كتـيبــة ميــاه
ديترويت).
* عن (غـارديـان) البــريطـانيـة،
 ،2014/10/17إعــداد مـنــال
نحاس.
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حماية الطفل من العنف واالستغالل واإليذاء

جتنيد األطفال على يد القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة
يف جـميع أنحاء الـعالم ،يتـم جتنيد
آالف الفتيـان والفتيـات يف القوات
املـسلحـة احلكـوميـة واجلمـاعـات
املتمـردة للعـمل كمقـاتلني وطهـاة
وحمالني وسعاة أو أعمال أخرى.
كـما يـتم جتنيـد الفتيـات ألغراض
جنسيـة أو للزواج القـسري .ويتم
جتنيـد العديد مـنهم قسراً ،رغم أن
البعض يـنضمـون نتـيجة لـضغوط
اقتـصاديـة أو اجتمـاعيـة أو أمنـية.
وتؤدي ظروف النـزوح والفقر إلى
أن يـصبح األطفـال أكثـر عـرضـة
للتجنيد.
وكما مت التـأكيد عليه يف تقرير األمم
املتحـدة عن أثر النـزاع املسلح على
األطفــــال (دراســــة مــــاشــيل،
 ،)1996فإن األطفـال املرتبـطون
بـالقـوات املـسلحـة أو اجلمـاعـات
املسلحـة يتعرضـون لعنف هائل –
ويضطرون غالباً ملشاهدة وارتكاب
أعمال العـنف ويتعرضـون لإليذاء
أو االستغالل أو اإلصـابة أو حـتى
القـتل .ويحرمهم هـذا الوضع من
حقوقهم ،ويـصاحبه غالباً عواقب
جسدية ونفسية قاسية.
وتعـمل اليــونيـسف علـى إطالق
ســــراح األطفـــال مــن القـــوات
واجلماعات املسلحة يف أقرب وقت
ممكـن ،حتـــى أثنـــاء النــزاعــات
املسلحة ،ومساعدتهم على العودة

إلـى أسرهـم .وأثناء ذلـك ،تدعم
اليـونيـسف اخلـدمـات التـي تعنـى
بالصحـة والرفـاه البدنـي والنفسي
لهـــؤالء األطفـــال ،وتـــزودهـم
بـاملهـارات احليـاتيـة وتشـركهم يف
أنشـطة إيجـابية ملـستقبلـهم ،مبا يف
ذلك الـتعـليـم واملهــارات املهـنيــة
والتدريـب على سبل العيش .وقد
مت اعـتمـاد نهـج مجتـمعي يــشمل

تقـدمي الــدعم لألطفـال الـضعفـاء
الـذيـن تضـرروا بـشــدة من جـراء
الـصراع ،وذلك لـتعزيـز املصـاحلة
وجتـنب الـتمـييــز .وتتـطلب هـذه
اإلجـراءات منظوراً والتـزاماً طويل
األمـد جتـاه األطفـال واجملـتمعـات
احمللية املـتضررة من النـزاعات التي
يعودون إليها.
لقـــد مت إطالق ســراح أكـثــر مـن

 100000طفل وأعيـد دمجهم يف
مجتمعاتهـم احمللية منذ عام 1998
يف أكـثــر مـن  15بلــداً مـتــأثــراً
بــالنـزاعـات املـسلحـة .ويف عـام
 ،2010دعمت الـيونيـسف إعادة
دمج نحــو  11400طفل كــانــوا
مرتبـطني سابقاً مع القوات املسلحة
واجلماعـات املسلحـة ،فضالً عن
 28000مـن األطفــال الـضعفــاء
اآلخــــريـن املـتــضــــرريـن مـن

الصراعات.
ومنذ منتصف الثمـانينيات ،قامت
اليـونيسف وشركاؤهـا بالدفاع عن
األطفال وتـأمني إطالق سـراحهم
من القـوات املـسلحــة يف البلـدان
املتضررة من الصراعات مبا يف ذلك
أفغـانـستـان وأنغـوال وبـورونـدي
وجمهـوريـة أفــريقيـا الــوسطـى
وكــولــومـبـيــا وســـاحل العــاج
وجمهورية الكـونغو الدميـوقراطية
وغينيـا بيسـاو وليبيـريا ومـوزمبيق
ونـيبــال وروانـــدا وسيـــراليــون
والصومـال وسريالنكـا والسودان
وأوغندا.
وتـشجع اليـونيـسف أيضـاً اإلطار
القانوني والعريف الذي يدعم حظر
جتنيـد األطفـال واستخـدامهم من
قبل القـوات املسـلحة واجلمـاعات
املــسلحــة ،خــاصــة مـن خالل
التصديق على وتـنفيذ البروتوكول
االختيـاري التفاقيـة حقوق الطفل
بشأن اشتراك األطفال يف النزاعات
املسلحـة ،وإقرار مبـادئ باريس:
قـواعـد ومبـادئ تـوجـيهيـة بشـأن
األطفــال املـــرتبــطني بــالقــوات
املسلحـة أو اجلمـاعات املـسلحة،
وتعهـدات باريس حلمـاية األطفال
مـن التجـنيــد أو االستخـدام غيـر
القـانوني مـن قبل القوات املـسلحة
أو اجلماعات املسلحة.

Nearly one in four adolescent girls experience physical violence

;mitigate risks to girls
changing attitudes and
norms through commub
nity conversations; and
strengthening
judicial,
criminal and social sysb
tems and services.
“The problem is glob
bal but the solutions
must be found at the
national, community and
family level. We have a
responsibility to protect,
educate, and empower
adolescents. We are all
accountable for ending
”violence against girls,
said Rao Gupta.
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or burning the dinner.
“These numbers speak
to a mindset that tolerb
ates, perpetuates, and
– even justifies violence
and should sound an
alarm to everyone, eveb
rywhere,” said UNICEF
Deputy Executive Direcb
tor Geeta Rao Gupta.
UNICEF points to
specific actions to preb
vent violence against
girls. They include:
;keeping girls in school
providing them with critb
ical life skills; supportb
ing parents, including
with cash transfers to

NEW YORK, 10 Octob
ber 2014 – Ahead of the
International Day of the
Girl Child, UNICEF is
issuing a new compilab
tion of data revealing the
magnitude of violence
against adolescent girls
and the alarming attib
tudes that perpetuate
such abuse.
The compilation
incorporates a selection
of global data released
throughout the year,
detailing the very real
impact violence has on
adolescent girls, their
futures, and that of their
communities and counb
tries.
Key
statistics
include:
Almost one quarter of
girls aged 15 to 19
worldwide
(approximately 70 milb
lion) report being vicb
tims of some form of
physical violence since
age
15.
Around 120 million girls
under the age of 20
worldwide (about 1 in
10) have experienced
forced intercourse or
other forced sexual acts,
and one in 3 everb
married adolescent girls

aged 15 to 19 (84 milb
before their 18th birthb
lion) have been victims
day. More than one in
of emotional, physical or
)three (about 250 million
sexual violence commitb
entered into union before
ted by their husbands or
age 15.
partners. Data suggest
The data reveal damb
that in some countries,
aging perceptions on the
as many as seven in 10
acceptability of violence,
girls aged 15 to 19 who
particularly among girls.
had been victims of
Globally nearly half of
physical and/or sexual
girls aged 15 to 19
abuse had never sought
believe a man is justified
help: many said they did
in beating his wife or
not think it was abuse or
partner under certain cirb
did not see it as a probb
cumstances
such
as
lem.
refusing to have sex,
Worldwide, more than
leaving the house withb
700 million women alive
out permission, arguing,
today
were
married
neglecting the children
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سياسة politics
حتديث اجليش وتسليحه وبناء قاعدة صناعية تكنولوجية من عوامل النجاح

التغييرات اخلارجية تفرض على مصر مراجعة استراتيجياتها
Yemen Huthi rebels seize
major Red Sea port city

القاهرة  -محمد احلمامصي  -أكد
أحـمد أبـوزيد ،يف دراسـة صادرة
عن وحـدة الدراسـات املسـتقبلـية
مبكتبـة اإلسكنـدرية ،حتـت عنوان
"نحو استـراتيجية وطنيـة مصرية يف
القـــرن احلـــادي والعــشـــريـن:
تصورات مـبدئية" ،أن أيـة محاولة
إلعادة بناء وتـشييد نظام دميقراطي
يف الـداخل ودعم املـكانـة املصـرية
إقلـيميـا وعـامليـا ،يتـطلب وجـود
استراتيجية شاملة اجلوانب سياسيا
واقتـصاديـا واجتمـاعيـا وفكـريا،
حتـى تــستـطيـع مصـر مـواجهـة
التهـديـدات واخملـاطـر املـتصـاعـدة
واملتعددة.
ولفت البـاحث مبعهد الدبلـوماسية
الثقافـية واحملاضـر بجامعـة اجلزيرة
اإلمــــاراتـيــــة ،إلــــى أن حتقــيق
االستـراتـيجيـة الـوطـنيـة يتـم عن
طريق معرفـة األزمات والتحديات
الـتي تــواجه الـدولــة يف اللحـظـة
الــراهنــة ويف املـسـتقـبل القــريب
ومحــاولــة إيجــاد حلــول لهــذه
التحديـات والقضاء عليهـا بأفضل
وأسرع طريقة ممكنة ،وبصورة حتد
مـن انـتــشــارهــا مــرة أخــرى يف
املستقبل.
ويــطــــرح أبــــوزيــــد خـمـــس
اسـتراتيجيـات وطنية رئيـسية ميكن
أن تشكل مسـارا للدولة هي العزلة
واألمـن الـتعــاونـي واالنغـمــاس
التلقـائي والهيمنة وسيـاسة متعددة
اجلوانب.
االستـراتـيجيـة االنعـزاليـة ،كمـا
يـوضحها أبـوزيد ،هي التـي تدعو
إلـى االنـسحــاب من الــسيـاسـة
الـدوليــة ،من أجل احلفـاظ علـى
األمن القـومـي وضمــان استقالل
الـدولـة االستـراتيجـي ،فال داعي
للتدخل خارجيا .وقد تساعد هذه
االستراتيجـية على حتقيق الـرفاهية

والـنمـــو االقتـصــادي وحتــسني
األوضاع الداخلـية .ويرى أبوزيد
أن هــذه االستـراتـيجيــة هي أقل
االستـراتيجيات قبـوال وشعبية بني
الدول خـاصة يف ظل هـيمنة حـالة
العـوملـة الـسيـاسيـة واالقـتصـاديـة
واالجـتمــاعيــة والثقــافيـة علـى
اجملتمع الدولي.
أمـا استـراتـيجيـة األمـن التعـاوني
فيشير إلى أن السمة املميزة لها هي
إميــانهــا أن الـسـالم غيــر قــابل
للتجـزئة ،ولذلك فمـن مصلحتها
نشـر السالم كونها قائمة باألساس
على أسس ليبرالية وليست واقعية
كبقيـة االستـراتيجـيات .وخـالفا
لألطروحات الواقعية ال تنظر هذه
االستـراتـيجيـة وال تـعتبـر القـوى
الـدوليـة الدميقـراطيـة خطـرا على
األمن الــدولي ،كــونهــا تــؤمن
مبقــوالت الــسالم الــدميقـــراطي
الـقائـلة إن الـدول الدميـقراطـية أو
التـي يف طريقـها للـدميقراطـية أقل
مــيال لـلحـــرب والـــدخـــول يف
صراعات مسـلحة مع مثيالتها من
الدميقراطـيات ،وهو ما سيعني أنه
لن يكــون هنــاك منـافـســات بني
القـوى الكبـرى يف املستقـبل ،كما
كان سـائدا يف املـاضي ،كلـما زاد
عدد النـظم الدميقـراطية ،وهـو ما
يـعنـي أن دوافع الـتعــاون بـينـهم
سـتكــون أكبــر ،والعــوائق الـتي
حتـول دون ذلك ستتنـاقض ،وهو
مــا سـيـــسهل يف نــشــر الــسالم
واالستقرار العاملي واالقليمي.

حتـفز استـراتيجيـة األمن التـعاوني
وتـدعـو إلــى أن تشـارك مصـر يف
مـنظومة من التحالفات والترتيبات
واملنظمـات اإلقليمية واملـؤسسات
الـدوليـة مـن أجل حتقيق أهـدافهـا
ومصـاحلها الـوطنيـة العلـيا .كـما
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حتاول الـتغلب على أوجه القصور
يف استراتيجية األمن اجلماعي التي
تعـني الـعمل الـدولـي اجلمــاعي
لـردع وإحبـاط العـدوان علـى أي
طـــرف دولي آخـــر ،عن طــريق
تقـويـة التعـاون الـدولـي من أجل
مــواجهــة الــدولــة العـــدوانيــة
والهجومية.
االنــتقــــاد الــــرئـيـــســي لهــــذه
االستراتيجيـة ـ حسب أبوزيد ـ هو
أنـها ال تزال قائمـة على االفتراض
القـائل إن الـدول لن تكـون قادرة
على السمـو فوق املفاهـيم الضيقة
للمـصلحـة الـوطـنيــة استجـابـة
لـنــــداءات الــصــــالـح العــــام،
واالنخـراط يف أنـشطـة تبـدو لهم
نوعا من اإليثار املسلح.
وبخصوص استراتيجية االنغماس
االنتقـائي يوضح أبـوزيد أنـه طبقا
لهـذه االستــراتيجـة ،فــإن مصـر
ستـعمل بكل قـوة للحيلـولة دون
وقـوع حروب وصراعـات مسلحة
ثنــائيــة بني القــوى اإلقليـميـة يف
الـشــرق األوسط كـونهــا اخلطـر
األكبـر علــى مصـاحلهــا وأمنهـا
القـــومـي .ويــشـتـــرط دعـــاة
استراتيجية االنغماس االنتقائي أن
الدولـة ال ينبغي عليهـا التدخل أو
االنغمـاس إال يف املنـاطق الدولـية
واإلقلـيميـة التـي تؤثـر مبـاشرة يف
أمنها وازدهارها ،أي تلك املناطق
الـتي تعتـبرهـا وتنـظر لـها الـدولة
على أنـها موضوعات أمن قومي،
أمـا غيـر ذلك فـإنه سـيصبح خـطأ
استـراتيجيـا فادحـا ،وتتمـثل هذه
املنــاطق يف دول حـــوض النـيل،
منطقـة اخلليج العربـي ،وفلسطني
والشام.
أمـــا االستـــراتيـجيــة الــرابعــة،
"استـراتيجيـة التفـوق" ،فهي كـما
يـرى أبـوزيــد ،امتالك القـوة من

أجل حتـقيق الـسالم ،إال أن هـذه
االستراتيجـية تركز باألساس على
وجـود وضـع معني للقـوة ،حيث
يجادل أنـصار هـذه االستراتـيجية
بـالقـول إن االدعـاء بـوجـود قـوة
مصـريـة متفـوقـة ومهـيمنـة علـى
املنـطقـة هـو الـضمـان الــوحيـد
لتحـقيق وتــأمني الـسالم .حـيث
سـيضـمن اخـتالل وتبـاين تـوازن
القــوى لـصــالح مـصــر ،الــذي
سيمنع أيـة قوى إقليمية من حتديها
والتوازن ضـدها ،تعـزيز قـدراتها
علـى إقـرار الـسالم .وبنـاء علـى
ذلك فإن السياسة اخلارجية للنظام
السـياسي املـصري يجب أن تـركز
علـى احلفـاظ علـى دميـومـة القـوة
املـصريـة ومنـع أي قوة أخـرى من
أن تـصبح منـافسـا حقيقـيا لـها يف
املنـطقــة ،وأن تعمـل مصــر ـ من
جانب آخر ـ علـى احتواء إسرائيل
وإيـران وبقيـة املتنـافسني بـدال من
االنغماس معهم.
ويخلـص أبـــوزيـــد أن الـتعـــدد
والتبـاين اللـذين متـتاز بهـما مـصر
جغرافيّا وحضاريّـا يفرضان عليها
انـتهاج سيـاسة متعـددة اجلوانب.
مراكز حتركها األساسية هي منطقة
الـوطن الـعربـي والشـرق األوسط
بالدرجة األولى.
كمـا يـخلص إلـى أن جنـاح مصـر
يكمـن يف تعبئة واستغالل مواردها
الـطبـيعيــة والبـشـريـة واملـاديـة،
واستعادتهـا لعافيتهـا االقتصادية،
وإعـادة تـرمـيم مكـانتهـا الثقـافيـة
والفكريـة وحتديث جيشها الوطني
وتـسليحه وبـناء قـاعدة صـناعـية
تكنـولوجيـة ،وقبل كل ذلـك بناء
نـهضة علـمية حـديثة وصهـرها يف
منظومة وطنية.

By Hammound Mounassar – SANAA - Yemeni rebels have
seized a major port city to add to their fast-expanding territory, just hours after a new premier was named in a bid to
resolve the political crisis. The Huthi Shiite rebels met little
resistance as they overran Hudeida late Monday 10-132014 , taking control of Yemen's second most important
seaport, a security official said. "Huthi militants are
deployed across vital installations, including the airport and
the port," the official said.
Military and rebel sources confirmed that Huthi militants
were seen deployed across main roads in the city, which is
home to more than two million people.
Witnesses and local sources said the militants had set up
checkpoints at the city's main entrances, while a security
guard was reported dead when the rebels seized a court
building.
A local official said that the Huthis had captured an arms
depot near Hudeida before they launched their offensive.
The takeover came just weeks after the rebels swept into
the capital Sanaa, 226 kilometres (140 miles) to the east.
The impoverished country has been wracked by political
turmoil and sporadic violence since an uprising toppled
strongman Ali Abdullah Saleh in 2012.
Rebels and militants have been battling to exploit a
power vacuum in Yemen, which is located next to oil-rich
Saudi Arabia and key shipping routes in the Gulf of Aden.
The rebels, who are traditionally based in the north, have
been battling troops in recent months as part of their bid to
spread their control across the country.
Huthi militiamen stormed into Sanaa on September 21,
easily seizing key government installations, and they now
man checkpoints and run patrols across the capital in
almost total absence of the security forces.
Military sources had previously warned that the rebels
were looking to take control of Hudeida and to extend their
presence to the narrow Bab al-Mandab strait, which leads
to the Suez canal. Bab al-Mandeb, a chokepoint whose
Arabian shores are only 40 kilometres (25 miles) across the
water from Africa, carried an estimated 3.4 million barrels
of oil a day in 2011, according to the US Energy Information Administration.
In the east of the country, the Huthis are apparently eyeing Yemen's oil and gas reserves in Marib.
The rebels, who are also known as Ansarullah and have
fought the central government for more than a decade, had
recently deployed thousands of armed men in Hudeida in
preparation for its takeover. The Huthis, who have long
complained of marginalisation by Sanaa, are concentrated
in the mostly Shiite northern highlands in otherwise Sunnimajority Yemen. Hadi on Monday named an envoy to the
UN, Khalid Bahah, as the new premier, after the rebels
rejected an earlier choice. Bahah's nomination appeared to
have the support of the rebels, and the appointment of a
neutral prime minister was seen as a key step in persuading
them to withdraw from Sanaa.
The rebels appear influenced by Lebanon's powerful
Shiite militia Hezbollah, which is supported by Tehran, and
their advance has raised fears of further instability in an
already volatile region. The Sunni-dominated Gulf Cooperation Council warned on October 1 that it "will not stand
idly by in the face of factional foreign intervention," in reference to Iran's alleged backing for the Huthis.
Yemen is a key US ally in the fight against Al-Qaeda,
which has claimed a string of attacks in the country, including a suicide bombing targeting Huthi supporters in the
capital last week that left 47 people dead.
Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), seen by the
United States as the network's deadliest branch, also said it
was behind an attack that killed 20 soldiers in southeastern
Hadramawt province on the same day.
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كلنا
القاهرة  - -كتب /حسام رمضان
مع جناح ثـورة  25ينايـر يف إسقاط
نـظــام الــرئيـس االسـبق حـسـني
مبـارك ،أنفجـرت ملفـات الفـساد
تبـاعا ،وكـأنها كـانت تـنتظـر هذا
احلدث الـشعبي اجللل لتفضح كبار
مـسئـولي الـدولة ،الـذين أحتـموا
لعشـرات السـنني خلف منـاصبهم
املـرموقـة ،واستغـلوا وظـائفهم يف
التـربح والـغش ،بـدال من خـدمـة
املـصريـني .وتشـير تـقاريـر محلـية
ودوليـة إلـى أن الـفسـاد فـى مصـر
أستشـرى يف عدة هيئـات ومصالح
حكومية ،ما يؤكده الترتيب املتأخر
ملصـر علـى مـؤشـر الـفسـاد الـذي
تصدره منظمة الشفافية الدولية.
ففي  26سبتمبر  2009جاء ترتيب
مصـر  115علـى مـستـوى 180
دولـة ،متـراجعـا عن عـام 2007
الـذي كان  105وعـن عام 2006
الذي كان 70.
وجـــاء تـــورط عـــدد مـن كـبـــار
املـسئــولني والـوزراء يف عـمليـات
فــســـاد مـثل وزيـــري اإلسكـــان
الـسابقني محمد إبـراهيم سليمان،
وأحمد املـغربي ،ووزيـر الداخـلية
حـبيب العـادلي ،ووزيـر السيـاحة
زهيـر جرانه ،بـاإلضافـة إلى رجل
األعمـال وعضـو األمـانـة العـامـة
للحزب الوطني احلاكم أحمد عز،
بخالف عـائلـة الـرئيـس اخمللـوع،
ليـضع مصر يف وضع شـديد احلرج
أمام الـعالـم ال سيمـا بعـد التقـرير
الـــذي أصـــدرته وزارة الـتجـــارة
األمريكيـة حتذر فيه رجال األعمال
من انتـشار الفسـاد يف مصر مـا يؤثر
بـالتـبعيـة علـى فـرص األسـتثمـار
اجلاد.
وبــدأت وســـائل إعالم مخـتلفــة
مقـروئـة ومــرئيـة يف فـتح ملفـات
الـوزراء واملسـؤولني الـذين أقيـلوا
األيـام املاضيـة ،وكشفت صـحيفة
الغـارديان الـبريـطانـية عـن ثروات
هـائلة بعـشرات املـليارات للـرئيس
االسبق حــسنـي مبـارك وعـائـلته
قــدرتهـا بـنحـو  70مـليـار دوالر
أمـريكي ،تتركز غالبيتها يف أرصدة
يف بنـوك بــريطـانيـة وسـويـسـريـة
وعقـــارات يف لنـــدن ونيــويــورك
ولـوس أجنليس ،فضالً عن امتالك
مـساحـات راقيـة واسعـة يف مديـنة
شرم الـشيخ عـلى شـواطئ البـحر
األحمر
وتقــدر الـصحـيفــة ثــروة مبــارك
الــشخــصيــة بـ" 15مـليــار دوالر"
أغلبهــا من عمـوالت يف صفقـات
سالح وصفقـات عقاريـة مشبـوهة
يف القـاهــرة ومنــاطق االستـثمـار
السياحي يف الغردقة وشرم الشيخ،
وتشيـر إلى أن ثروة مبارك بلغت يف
العـام  2001نحو عـشرة مـليارات
دوالر أغلبها أموال سـائلة يف بنوك
أميركية وسـويسرية وبـريطانية مثل
بنك سكـوتالنـد اإلجنليـزي وبنك
كريديت سويس السويسري.
وتؤكد مصادر الـصحيفة أن جمال
مبـارك ميلك وحده ثروة تقدر بـ17
مليـار دوالر مـوزعـة علـى عـدة
مـؤسسـات مصـرفيـة يف سـويسـرا
وأملــانـيــا والــواليــات املـتحــدة

ضد الفساد

ملفات الفساد يف مصر بعد تنحي مبارك 1 -

أشتبـاكات بـاأليدي أسفـرت عن
سقــوط قتلـى وجـرحـى ،وقـد
وجهت انتقـادات لوزارة الـبترول
بعد تـوقيـع اتفاقـية تـصديـر الغاز
إلسرائيل بأقل من األسعار العاملية
يف حني يعانـي املصريـون من أزمة
يف الغاز.
* أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وبــريطـانيـا .أمـا سـوزان مبـارك
فتـقول الـصحيفـة نقال عن تقـرير
سري تداولته جهات أجنبية عليا،
أنها دخلت نادي املليارديرات عام
 ،2000وتتـراوح ثـروتهــا بني 3
و 5مليــارات دوالر معــظمهـا يف
بنـــوك أميـــركيــة ،إلــى جـــانب
عقــارات يف عــدة عــواصم مـثل
لنــدن وفــرانكفــورت ومــدريــد
وباريس ودبي.
فيمـا بلغـت قيمــة ممتلكـات عالء
مـبارك وأمـواله الشـخصيـة داخل
وخــارج مصـر نحــو  8مليـارات
دوالر ،مـنهـــا عقـــارات تعــدت
قيـمتهــا  2مليـار دوالر يف شـارع
روديــو درايف بلـوس أجنلـوس،
ويف ضاحيـة منهاتن يف نـيويورك،
بـاإلضـافـة إلـى امتالكه طـائـرتني
شخصـيتـني ويخت ملـكي تفـوق
قيمته  60مليون يورو.
يف الـوقت نفـسه أبــرزت صحيفـة
الدسـتور املـستقلـة تقـريرا شـامال
يـرصـد ثـروات الـوزراء السـابقني
الذين صدرت قـرارات من النائب
العـام مبنعـهم من الـسفــر وجتميـد
حساباتهم املالية يف البنوك.
وقـدرت الـصحيفـة ثـروة املغـربي
بـ 17مليــار مصــري ،يف حني أن
ثــروته قـبل تـــوليـه منـصـبه قـبل
سنـوات قـليلـة كــانت حــوالي 4
مليـارات فقـط ،كمــا نقلـت عن
مصـادر أنه رفض تـسديـد قروض
حصل عليها من البنوك أثناء توليه
الوزارة بقيمة  3مليارات جنيه.
أمـا جرانـة ،فقـالت الـدستـور إنه
اقـترض  4مليارات من البنوك قبل
تــولـيه الــوزارة إلنقــاذ شــركـته
اخلــاصـــة التـي تعـمل يف مجــال
السيـاحة والفنادق ،وبعـدما تولى
منصبه قام بـسداد ديونه فضال عن
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جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات.
أما وزير الداخلية العادلي فالتقدير
الكـلي لثـروته غيـر معلـوم ،وإن
رجـحت بعـض املصـادر أنهــا لن
تقل عن  5مليارات جنيه.
أما ثروة أمبـراطور صناعـة احلديد
وعضـو األمـانـة العـامـة للحـزب
الـوطني أحـمد عـز ،فقد قـدرتها
الصحيفـة مبا يزيـد عن  100مليار
جنيه ،كمـا أكدت أنه حصل على
قــروض من الـبنـوك تقــدر بنحـو
مليار و 600ألف وبلـغت مديونية
شركـته نحو  750مليـون جنيه لم
يقم بسدادها.
وتتـركز أبـرز وقائع الفـساد يف ظل
حـكم الــرئيـس االسـبق حـسـني
مبارك يف النقاط التالية:
* رشاوى وإهدار املال العام
يف ينـايـر  2010أكـدت الـنيـابـة
العامة تلقي وزير اإلسكان السابق
إبـراهـيم سلـيمـان رشـاوى بـ 20
مليـون جنيه من  3رجـال أعمال،
ويف مــــــارس  2010أسقـــطــت
األغلـبـيـــة يف مجلــس الــشعـب
(احلـزب الوطـني)  3استجـوابات
تتهم احلكـومة بالفساد وإهدار 80
مليـار جنيه يف أبـوطرطـور والغزل
والكهـربـاء ،ويف مـارس 2010
أفـاد تقـرير ملـركز األرض حلـقوق
اإلنـســان أن أكثـر مـن  39مليـار
جـنيه أهـدرت يف اآلونـة األخيـرة
علـى خزانة الـدولة بسبـب الفساد
املـــالــي واإلداري يف احلكـــومـــة
املصريـة ،باإلضـافة إلـى أن هناك
خـسـائـر قــدرت بحــوالي 231
مليـون دوالر بسبب تصـدير الغاز
الـطبـيعي إلـى إسـرائيل بـأقل من
األسعار العاملية.

* مجموعة بن الدن
يف مـــارس  2010فــضح وزيـــر
اإلسكان الـسابق محـمد إبـراهيم
سلـيـمـــــان سلـفه حـــسـب اهلل
الكفــراوي بـتقــدميه مـسـتنــدات
تضمن تخصيص جـزيرة كاملة يف
مــارينــا  ،جملمــوعــة بن الدن ،
مسـاحتهـا  25فـدانـا و 100الف
متر ،وأخـرى مساحتـها  20فدانا
و  80ألف متر  ،لعـدد من رجال
األعمــال واملسـتثمـرين بـواجهـة
نـصف كـيلـــومتــر عـلي الـبحــر
مبـاشـرة ،وعـدد أخـر من رجـال
األعمــال حصل كل واحـد مـنهم
على  10آالف متـر بالـتخصيص
يف املنطقة  24مبارينا.
* اختفـاء تـريلــون و 272مليـار
جنيه من ميزانية الدولة
يف مـارس  2010اختفـى تـريلـون
و 272مليـار جـنيه مـن ميــزانيـة
الدولـة وجرت محـاولة حكـومية
لعدم إعطـاء أي معلومـات عنها،
كـما أشـار تقريـر اجلهاز املـركزي
للمـحاسبـات عن وجود صـناديق
خاصة حتوي هـذه املبالغ الضخمة
دون معـرفـة أين تـذهب؟ ،وهـو
مـبلغ يــســاوي  14مـــرةً ضعف
العجـز الذي تعـاني منه املـوازنة،
ولو وزع علـى كل مواطن مصري
ألصـبح نــصيـب الفــرد  16ألف
جنيه!!.
* أعباء الضرائب
يف أبـريـل  2010أتهم د .حمـدي
حـسن احلكـومة بـإفسـاد سيـاسة
الضـرائـب يف استجـواب لـوزيـر
املالية يوسف بطرس غالي مبجلس

الشعب ،جاء يف املذكرة التفسيرية
لالسـتجواب أنه "منـذ تولـى غالي
وزارة املــاليــة عــام  2004زادت
حصـيلة الـضرائـب بنسـبة حـوالي
 ،%250حتـمل املــواطـن العــادي
منها حـوالي  %60نتيجـة ضرائب
املـبيعــات واجلمـارك ومــرتبـات
املـوظفـني وهي النـسبــة التي أدت
إلـى مـضــاعفـة عــدد الفقـراء يف
مصر".
وأشـارت مذكرة االسـتجواب إلى
أن بـعض الـشـركـات التـي بلغت
أربـــاحهـــا ملـيـــارات أو ماليـني
اجلنيـهات لم تسدد سوى  %8فقط
يف املتوسط ،وبعضها سدد %0.5
فقط من الـضرائب املسـتحقة عليه
وفقـاً للقـانـون ،بـينمـا املـوظفـون
الفقـراء يسددون ضـرائبهم كـاملة
من املنبع وقبل استالم مرتباتهم.
يف يــونيــو  2010وقعت حـادثـة
تعذيـب الشاب الـسكندري خـالد
محمـد سعيـد حتـى املـوت علـى
أيـدي اثـنني مـن مخبـري شـرطـة
قسـم سيدي جابر مع وجود قرائن
ان سبب القـتل وجود قضيـة فساد
لهـا عالقـة بـاخملـدرات ،بعـد أن
حصل الـشهيد علـى مقطع فيـديو
يدين بعض ضباط القسم.
* أزمة أسطوانات الغاز
يف بدايات  2010عانـى املصريون
من نقـص اسطـوانـات الغـاز التي
يـستخدمـونها لتـلبية حـاجتهم من
الغــاز نظـرا لعـدم وصـول الغـاز
الطبيعي لكافة مناطق اجلمهورية،
وأدى هـذا الـنقص إلـى تضـاعف
أسعـــار االسـطـــوانـــات لعـــدة
أضعاف ،إضافة لصعوبة احلصول
عـليهــا ،وتطـور األمـر حلـدوث

يف صيف  2010شهـدت مختلف
مـنـــاطق ومحــافـظــات مـصــر
انـقطـاعـات مـسـتمـرة يف الـتيـار
الكهربـائي ،أعلنت بعـدها وزارة
الـكهربـاء مسئـوليـتها عـن احلدث
بــدعـــوى تخفـيف األحـمــال،
والقت يف الوقت نـفسه باملسـئولية
املبــاشــرة علــى وزارة الـبتــرول
بإعتـبار األخيرة قللـت كمية الغاز
الـتـي حتــصل علـيهــا لـتــشغـيل
محطات التوليد ،إضافة إلى سوء
حـالة املـازوت ،ما اضـطر وزارة
الـكهــربــاء إلجــراء عـملـيــات
الــتخفـيف ،يف الـــوقـت نفـــسه
تـناقلت وسائل اإلعالم أنـباء تفيد
بـأن وزارة الـبتـرول تنـوي إعـادة
شـراء  1.4مليـار متـر مكعب من
الغار الـطبيعـي الذي صـدرته إلى
إسـرائـيل ،لتـشـغيل تـوربـينـات
محـطات توليـد الكهرباء ،قبل أن
ينفـي مصـدر وزاري مـسئـول أي
نية لدى احلكـومة إلعادة الشراء،
مـؤكدا أنـها شـائعـات عاريـة عن
الصحة.
* أزمة اخلبز املدعوم
يف مـارس  2008انــدلعت أزمـة
اخلـبز يف عدد كـبير من محـافظات
مصـر ،ما استـدعى تـدخل جهاز
اخلـدمـة الـوطنيـة التـابع للقـوات
املسـلحة لسد حـاجات املواطنني،
وشهدت اخملابز الـشعبية التي تنتج
اخلبـز املدعـم ازدحامـا كبـيرا مـنذ
طلـــوع الفجـــر وحتــى غــروب
الشمـس ،يف طوابـير متتـد ملسـافة
عشرات األمتار وبكثافة تصل إلى
 100مواطن ،مـا نتج عنه سقوط
أعداد كبيـرة من كبار الـسن نتيجة
اإلعيـاء ،فضال عـن املشـاحنـات
بـسبب رفـض البعض الـوقوف يف
الـطابور ،والتي أدت لـوقوع قتلى
ومصــابني أطلقـت عليهـم بعض
وسائل اإلعالم "شهداء اخلبز".
* أكياس الدم امللوث
يف أبـــريل  2008صــــدر احلكـم
ببـراءة جمـيع املتهـمني يف قـضيـة
توريد الـدم امللوث لوزارة الصحة
املصرية مـن شركة هايديلنا لتوريد
املسـتلزمات الـطبية ،التـي يرأسها
هـاني سرور نائب مجلس الشعب
الـسـابـق عن احلـزب الـوطـني،
حيـث كانت قـد وجهت للشـركة
تهمة الـدخول يف مـناقصـة  -بغير
وجه حق  -لتوريد قرب دم
لـوزارة الصحـة املصـريـة وفـازت
باملـناقـصة ،ثـم أكتشفـت اللجان
اخلـاصة بالوزارة أن القرب املوردة
ملـوثـة ومعـيبــة وغيــر مطـابقـة
للمواصفات احمللية والعاملية
 ..يتبع العدد القادم
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عقبات فنية
تواجه منتجي
لقاح إيبوال
تواجه شركات األدوية ،التي
تسعى جاهدة لتطوير لقاح لوباء
إيبوال سلسلة من العقبات الفنية إذا
رغبت يف توفير ماليني اجلرعات
لتكون جاهزة لالستخدام بحلول
العام املقبل ،على افتراض جناح
التجارب السريرية .ومن بني
التحديات توفير قوارير معقمة
تكفي لتعبئة اللقاح ،واحلصول
على موافقة اجلهات املنظمة
سريعا ،وجتهيز سلسلة إمداد يف
أفريقيا للمنتج الذي يجب تخزينه
يف درجة حرارة  80حتت الصفر.
وتتوقع منظمة الصحة العاملية البدء
يف اختبارات فعالية اللقاح يف غربي
إفريقيا يف ديسمبر ،أي قبل شهر
من التوقيت الذي كان متوقعا من
قبل ،وهو ما أكسب برنامج تطوير
اللقاح زخما.إال أن مشاركني يف
اجتماع ملسؤولني كبار يف جنيف
األسبوع املاضي ،قالوا إن
مسؤولني تنفيذيني يف الصناعة
وخبراء يف مجال الصحة
وحكومات ،ما زالوا يبحثون
مجموعة من القضايا وبعض
اخلالفات يف الرأي بشأن تصميم
التجارب السريرية ومعدالت
السالمة يف املعامل.ويعتقد كثير
من اخلبراء يف مجال الصحة أن
اللقاح هو األداة الضرورية الحتواء
املرض ،الذي تسبب يف قتل نحو
نصف حاالت اإلصابة املسجلة
حتى اآلن ،والبالغة  10آالف.

علماء يشتبهون
بـ”موات حياة”
يف باطن قمر
يدور حول زحل
قال علماء ،يف 2014-10-17
املاضي ،إن القمر ميماس ،الذي
تكثر على سطحه احلفر ويدور
حول الكوكب زحل ،قد يكون به
محيط مدفون على عمق اميال
حتت سطحه اجلليدي مما يثير
احتمال وجود موطن آخر "موات
للحياة" يف النظام الشمسي.وقال
علماء يستخدمون بيانات من سفينة
الفضاء كاسيني التابعة الدارة
الطيران والفضاء األميركية (ناسا)
إن وجود محيط يف باطن القمر هو
احد تفسيرين لتمايل القمر الذي
يبلغ قطره  250كيلومترا اثناء
دورانه حول زحل .واالحتمال
اآلخر هو ان القلب الداخلي
مليماس بيضاوي او له شكل كرة
الرجبي .وقال العلماء ان قياسات
املتابعة يجب ان تقدم مزيدا من
االجابات.ومن ناحية اخرى تشير
االكتشافات الى تاريخ أكثر تعقيدا
وتداخال للقمر املشهور بحفرة
كبيرة تهيمن على سطحه.وكتب
رضوان تقي الدين الباحث ،يف
قسم الفلك بجامعة كورنل ،يف
رسالة بالبريد االلكتروني "اذا كان
لدى ميماس محيط فسيكون هذا
بالتأكيد جسما آخر مثيرا لالهتمام
يف النظام الشمسي يضاف الى
قائمة من البيئات احملتملة املواتية
للحياة".وكتب باحثون يف مقال
نشر يف عدد االسبوع املاضي من
مجلة نيتشر "فرضية احمليط تبدو
مستبعدة ألن ...سطح ميماس
الذي تكثر به احلفر لم يظهر دليال
على املاء السائل او التدفئة احلرارية
او االنشطة اجليولوجية .

علوم Sciences

جيل جديد من األلياف الصناعية ينبثق من رمال مصر
الـقاهرة  -توصل فريق مصري الى
ابتكــار جيل جـديـد مـن األليـاف
الـزجاجـية املقـواة باسـتخدام رمل
الـسيليكـا بسينـاء والتى أصـبح لها
تـطبيقـات متـزايدة يف مجـال البـناء
ويف صناعة الطائرات والسيارات.
وتـوصل الفـريق الـبحثـي املصـري
بـرئـاســة أحمـد الــسيـد عـوض
البـاحث بقـسم تـطويـر العملـيات
مبعهـد بحوث الـبترول الـى تصنيع
بوليمرات (نـانو كومـبوزيت) متتاز
بخفـة وزنهـا وقـوتهـا امليكـانـيكيـة
ومقاومتـها للتـآكل ،مع انخفاض
تـكلفــة تـصنـيعهــا وكــذلك قلــة
تكاليف صيانتها.
ويعـمل الفريق ضـمن مشـروع يتم
متويله من صنـدوق العلوم والتنمية
الـتكنـولـوجيـة التـابع ألكـادمييـة
البحث العلمي ،مببلغ  1.7مليون
جنيه.وقـال عوض أن املـشروع له
أهمية خاصة حيث يساهم يف إنتاج
مـواد هنـدسيـة نـانـونيـة جـديـدة،
تـستخــدم يف تطـبيقـات هنـدسيـة
حـيويـة عديـدة ،إلى جـانب خلق
استـثمـــارات صنـــاعيــة تـــدعم
االقـتصاد املصـري ،وتوفر اآلالف
من فرص العمل فى سيناء.
وأضـاف إن الهـدف الـرئـيسـى من
املشـروع هو استخـدام تكنولـوجيا
التعـديل النانـوي لتصنـيع األلياف
الـزجاجية املقـواة والتي هى واحدة
من أهم املـنتجـات املـصنـوعـة من

الـــرمل (الــسلـيكــا) ،وكـــذلك
الـوصول جليل جـديد مـن األلياف
البــوليمـريـة ذات االستخـدامـات
الصـناعـية الـعديـدة.ومتتـاز رمال
السيليكا بـدرجة نقاء عالـية وتعتبر
من أجود أنـواع الرمال فى العالم،
وتـصل احتياطـاتها بسيـناء إلى 27
مليــون طن وهـي مكــون رئيـسي
جلـميع أنـواع الـزجــاج القــاسيـة
واخلـاصـة.ويتـم تصـديـر الـرمـال
البـيضــاء املصـريــة جلمـيع أنحـاء
العــالم بـسعــر ال يــزيــد عن 20
دوالرا للـطن الواحد ،ومن ثم يتم
تــصنـيعهــا يف الـبلــدان الغـــربيــة
والصني ،ويرتفع سعرها ملا يتراوح
بـــــــني  100دوالر و 200دوالر

للـطن ،بعـد الغسـيل فقط ،وعـند
حتـويلهـا إلـى الـسيـليكـون الـنقي
املــطلـــوب يف تــصـنـيـع اخلاليـــا
الشمسـية ،تبلغ قيمـة الطن حوالي
 10آالف دوالر كـمــا أن الــسعــر
يتجـاوز  100ألف دوالر أميـركي
للـطن الـواحـد عنـد استخـدامه يف
تصنيع الرقائق اإللكترونية.
ومتتاز األلياف الزجاجية بخصائص
ممـاثلـة تقـريبـا ألليـاف أخـرى مثل
األليــاف البـولـيمـريــة واألليـاف
الكـربـونيـة وعلـى الـرغم من أنهـا
ليست بقوى ألياف الكربون إال أنها
أرخـص وأقل هـشــاشــة بــشكل
ملحوظ.

لم يعد ممكنا للخنزير أن "يتخفّى"

يف أغذية وأدوية املسلمني

US health chiefs urge
restraint over Ebola
isolations

Director of the US Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) Dr. Thomas Frieden on
Monday10-27-2014 said active monitoring was
necessary where returning medical personnel
might be at risk of contracting Ebola.
However, Frieden stopped short of recommending a strict quarantine for all health workers, and
others who have worked in Ebola-hit countries in
West Africa - where the disease has killed almost
5,000 people.
The high-risk category includes anyone who
might have been exposed to infected body fluids
without wearing special protective Hazmat suits or
those who may have touched corpses of Ebola victims.
The CDC recommendations are for the state or
local health departments to monitor the temperatures of those deemed to be at risk on a daily basis.
The individuals would answer a checklist of potential symptoms and plans for the day's activities
might be reviewed to ensure there was no risk of a
spread of the infection.
"That, we think, is good sound public health
policy," Frieden told reporters, while indicating
that certain state authorities might have already
overreacted
to
the
threat.
''Stigma and false impressions

أنيير (فرنسـا)  -من لوسيان ليبرت
 طـرح فـرنـسيــان أداة محمـولـةقـادرة على كشف وجـود املنتجات
املـستخـرجـة من اخلنـزيـر يف أنـواع
الغـذاء والـدواء حتـى يتحـاشـاهـا
املسلمون.
ومع تزايد عـدد املسلمني يف فـرنسا
إلى نـحو ثـمانـية يف املـئة مـن عدد
السكان طرح الفرنسيان هذه األداة
الـتي تـشـبه وسيلـة اخـتبــار احلمل
بهـدف مسـاعدة املـستهلكـني على
اكتـشاف آثـار منتجـات اخلنـزير يف
الـطعــام ويف األدويــة وكــذلك يف
مستحضرات التجميل.
وتتـضـمن أداة االخـتبــار أنبـوبـا
صغيـرا ميكن أن تخلط فيه عينة من
الطعـام باملـاء الدافئ ثـم يغمس يف
املاء شـريط اختبار يعطي النتيجة يف
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بضع دقـائق .فإذا ظهـر خط واحد
فـإن هــذا يعـني خلــو العـينــة من
منـتجات اخلنـزير وإذا ظهـر خطان
فإن هذا يعني وجودها.
وتوصل الفـرنسـيان جـان فرنـسوا
جـوليـان وعبـد الـرحـمن شـاوي
جـزائري املـولد إلـى الفـكرة أثـناء
دراسـتهمـا اجلــامعيــة قبل عــامني
وسـط فـضـيحـــة أوروبيــة تـتعلق
بوجبـات مجمدة حتتـوي على حلم
جياد بـدال من حلم األبقار املكتوب
يف املكونات.
وكان جوليان يعكف يف ذلك احلني
علــى تطـويـر اخـتبــارات ميكن أن
تـســاعــد األشخــاص الـــذين ال
يتحملون مكونات معينة يف الطعام
أو لديهم حساسية خاصة.
وقال جولـيان إن شاوي لفت نظره

إلى مـسألة الكشف عن البروتينات
احليـوانية "وحينها خـطرت لنا فكرة
تطـويـر أجـســام مضـادة خـاصـة
للكــشف عـن احلمــض النــووي
لـلخنـازيـر".ويـتكلف االخـتبـار
 6.90يــورو .وقـــال االثنــان إن
نتيجتـه مضمونـة بنسبـة  99يف املئة
وإن شـراء "اختبـار الطـعام احلالل"
سيكون متـاحا عبر االنتـرنت قريبا
جدا.
وقـالت شركة كابيـتال بايوتك التي
يعمالن بهـا إنها تلقت عشرة آالف
طلب للحصول علـى هذه الوسيلة
اجلديـدة يف غضـون  24ساعـة من
طرحـها يوم األربعـاء املاضي -22
. 2014-10

"We are concerned about some policies that we
have seen in various places that might have the
effect of increasing stigma or creating false
impressions. You don't catch Ebola from someone
who
is
not
"sick.
A nurse who worked with Ebola patients in
West Africa, and was quarantined at a new Jersey
hospital after arriving at Newark airport, returned
to her home state of Maine on Last Monday.
 Kaci Hickox - who tested negative for Ebolawas the first person to be quarantined as part of a
state-wide ban announced on Friday by New Jersey
Gov.
Chris Christie. Similar measures were introduced in New York, with various states following
suit.
Hickox, who has agreed to be quarantined at her
home - in accordance with that state's own requirements - described her placement in an isolation
tent upon arrival in New Jersey as "inhumane" and
""completely unacceptable.
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هاتف جديد من
بالك بيري

تكنولوجيا Technology
سامسونغ تدخل سوق أجهزة الواقع االفتراضي
?Airliner of the future
UK firm shows
windowless plane
concept

* شركة بالك بيري تكشف عن هاتفها
اجلديد "بالك بيري

باسبورت" ،والذي يُعتبر أول هاتف
رئيسي لها منذ خط هواتف "بالك
بيري  "10الذي أصدرته يف يناير
 2013ويتميز هاتف "باسبورت"
اجلديد بشاشته من قياس  4.5بوصة
مربّعة الشكل ،يف اختالف عن
معظم الهواتف الذكية احلالية التي
تأتي بشاشات مُستطيلة .كما يُقدم
الهاتف لوحة مفاتيح محسنةً بعدد
من امليزات اجلديدة.
* مايكروسوفت تكشف عن
إطالقها جلهاز بث الوسائط املتعددة
الالسلكي Wireless Display
 ،Adapterوهو عبارة عن جهاز
صغير احلجم يتم وصله بأجهزة
التلفاز أو أجهزة اإلسقاط الضوئي،
ويدعم بث احملتوى من الهاتف أو
احلاسب اللوحي أو جهاز
الكمبيوتر ،طاملا كانت األجهزة
املذكورة تدعم معيار "ميراكاست"
للبث الالسلكي.ويقوم اجلهاز بنقل
ما يظهر على شاشة اجلهاز احملمول
وبثه على شاشة التلفاز دون أن
يحتاج إلى تطبيقات خاصة تدعمه،
وذلك ألن مهمته تتلخص يف بث أي
شيء يظهر على شاشة اجلهاز.
* قال أحد احملللني إن ساعة "أبل
ووتش" الذكية ،التي لم تكشف
شركة "أبل" عن جميع مواصفاتها
لدى اإلعالن عنها ،ستقدم 512
ميغابايت من ذاكرة الوصول
العشوائي ،و 4جيغابايت من سعة
التخزين الداخلية.ونقل احمللل
تيموثي أركوري من شركة "كوين"
والذي حتقق من ذلك مع سلسلة
موردي "أبل" ،أن ذاكرة الوصول
العشوائي اخلاصة بساعة "أبل ووتش"
ستأتي من شركات ،مثل "سامسونغ"
و"هينيكس"،
و"ميكرون".
* شركة "أوكولوس يف آر" لتقنيات
الواقع االفتراضي تكشف عن منوذج
أولي مُطوَّر عن جهاز الواقع
االفتراضي التابع لها ليقدم اجلهاز
اجلديد تقنية عرض جديدةً ونظامًا
صوتيًا مدمجًا ،ولكنه ليس منتجًا
استهالكيًا ،وفق ما قال رئيسها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "أوكولوس
يف آر" ،برندان إيريبي إن اجلهاز
اجلديد الذي يحمل اسم "كريسنت
باي" ،ميتاز بأنه أخف وزنًا من سلفه
"أوكولوس ريفت" الذي أتاحته
الشركة يف وقت سابق للمطورين.
* "إبسون" تطرح أول طراز على
اإلطالق يتميز بإمكانية اتصال
باستخدام كود "كيو آر" QRمن بني
أجهزة العرض احملمولة اخملصصة
لألعمال .وقالت الشركة إن ميزة
كود QRيف جهاز العرض "إي بي-
دبليو )EB-W28( "28احملمول
املزوّد بتقنية "ثري إل سي دي" تُعدّ
جزءًا من توجهها نحو حتقيق أفضل
جتارب استخدام أجهزة العرض
التفاعلية على مستوى العالم ،وهو
طراز مصمم إلجراء التعاون
ومشاركة احملتوى من األجهزة الذكية
بصورةٍ تكاد تكون فورية.

برلني  -اسـتغلت شركة سـامسونغ
مـؤمتـرهـا اخلـاص بـالكـشف عن
أحدث هـواتفهـا اللـوحيـة ،سواء
"جاالكسي نـوت  "4أو "جاالكسي
نـوت إيدج" ،لإلعالن عـن دخول
سوق أجهزة الواقع االفتراضي.
واستعـرضت ســامسـونغ ،خالل
مؤمتـرها املقـام على هـامش مـؤمتر
 IFA 2014الـتقـنـي بـبــرلـني،
نـظارة -أو خـوذة الرأس -الـواقع
االفتـراضـي "فيـر يف آر" ،والـتي مت
إنتــاجهــا بــالـتعــاون مع شــركــة
"أوكلوس؟ املـتخصصـة يف تطـوير
وتصـنيع أجهـزة وتـقنيـات الـواقع
االفتراضي.
وأوضحت سـامـســونغ أن نظـارة
الــواقـع االفتــراضـي "غيــر يف آر"
تـستخدم شـاشة هاتـف "غاالكسي
نـــــوت  ،"4مـن نـــــوع Super
AMOLEDذات قـياس 5.7
بـوصـة ودقـة  ،QuadHDلبث
احملتوى الذي يدخل املــستخدمــني

إلى عالم الواقع االفــتراضي.
ويعمل هـاتف "غاالكـسي نوت "4
كالشـاشة اخلاصة بـالنظارة "غير يف
آر" ،والتـي ال متتلك شاشـة خاصة
بهـــا.كمــا تـسـتخـــدم النـظــارة
اإلمكــانيــات الصــوتيـة اخلـاصـة
بالـهاتف اللـوحي كـذلك إلخراج
صـــوت مجــسـم إلـــى كال أذنـي
املستخـدم.واتفقت سامـسونغ مع
مجمـوعـة مـن الشـركـات لتقـدمي
محـتـــوى الـــواقع االفـتـــراضـي
ملستخدمي نظـارتها اجلديدة ،ومن
أبـرزهم شـركات صـناعـة األفالم
مــثل مــــارفل وآميـــاكــس ودرمي
ووركـس ،إضــافــة إلــى شــركــة
العــروض التــرفيـهيــة سيـرك دو
سوليه.
وقـــالت ســامـســونغ إن مــارفل
سـتصطحب مستخـدمي النظارة يف
جـولــة تفــاعليــة مبعــامل "تــوني
ستـارك" ،الـشخـصيــة التـي متثل
البطل اخلارق "الرجل احلديدي" يف
سلـسلــة أفالم "املـنتـقمـون" الـتي
تـنتجهــا الشـركـة ،فـيمـا ستـوفـر

آميـاكـس للمـستخــدمني إمكـانيـة
اجللــوس يف مــســرح افـتــراضـي
ومـشــاهــدة العــديــد مـن األفالم
والعـروض التـلفزيـونيـة ،أما درمي
ووركس فسوف تتيح
للمـستخدمني التفاعل افتراضيا مع
العـديــد من شخـصيـات أفالمهـا
الكارتـونية.وأضـافت الشـركة أن
هنـاك شـركـات أخــرى ستـوفـر
تطبـيقات تتيح ملـستخدمـي النظارة
جتــربــة الـــواقع االفـتــراضـي يف
مجـاالت مختلفـة ،وهي النـظارة
الـتـي تعـمل حــني دمج الهـــاتف
"جـاالكسي نـوت  "4بها عـبر اجلزء
األمامي خاصتها.
ويـنتـظــر أن تـطلق ســامـســونغ
وأوكلوس النظـارة "غير يف آر" قبل
نهايـة العام اجلاري ،وهـي النظارة
التي لم يـتم الكشف عن سـعرها،
حيث اكـتفت الشـركتان بـاإلشارة
إلـى أنهـا ستـأتي مع بـطاقـة ذاكرة
خــارجيــة سعــة  16جيغـابــايت
محـملـة مـسـبقـاً مبـحتـوى ميـكن
استخدامه مع النظارة.

نيكسي ..أول كاميرا طائرة اللتقاط صور السيلفي

واشنطن  -قامت مجموعة من
اخلبراء يف اجملال التكنولوجي
بتصميم أول كاميرا طائرة اطلق
عليها اسم "نيكسي" اللتقاط
صور السيلفي.والكاميرا اجلوية
الشخصية على شكل سوار
قادرة بحركة واحدة من ذراعك
ان تقوم بالتحليق والتقاط صورة
لك ومن ثم العودة إلى رسغك
وفقاً ملديرة املشروع جولينا
جوفانسيس.واعتبرت مديرة
املشروع ان األداة قادرة على
التقاط الصورة التي طاملا حلمت
بالتقاطها.ويأتي تطوير هذه
التقنية كجزء من "حتدي انتل"
واملعروف باسم "فلنجعله حتدي
األجهزة القابلة لالرتداء" وهي املسابقة التي تشمل حوالي  10فرق من املطورين الذين يتنافسون فيما بينهم لتطوير
فكرة جديدة يف عالم األجهزة القابلة لالرتداء والتي سيعلن عن نتائجها يف نهاية نوفمبر /تشرين الثاني.وتضم فئة
األجهزة القابلة لإلرتداء كل من النظارات والساعات واملالبس الداخلية واخلوامت الذكية ،باإلضافة إلى األساور
الرياضية التي تستشعر املؤشرات الصحية ملستخدمها.واألجهزة القابلة لالرتداء مصممة لكي تلبس على اجلسم
وليس حلملها ،وهذه األجهزة مثل النظارات والساعات تلتقط الصور وتسجل مقاطع الفيديو واملقاطع الصوتية،
وترد على االتصاالت وجتري املكاملات وتتصفح اإلنترنت ،وتعتبر أهم خاصية تقدمها األجهزة القابلة لالرتداء هي
احلصول على املعلومة الفورية لألشياء من حولك .ويعود االهتمام الكبير بالتكنولوجيا القابلة لإلرتداء يف الوقت
احلالي ،نتيجة دخول شركات مهمة على غرار آبل وسامسونغ وغوغل وسوني الى حقل املنافسة ،إضافة إلى ما
تقدمه تلك املنتجات من خدمات وميزات بالنسبة للمستخدمني ،حيث باستطاعتها تزويدهم باملعلومات الضرورية
إينما كانوا ،وتبقيهم على اتصال دائم بالشبكات اإلجتماعية بطريقة سهلة كما انها تزودهم بتطبيقات تعنى بصحة
الفرد وسالمته.
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A UK tech firm has displayed its concept for what
the next generation of passenger jets could look like
– with the small, porthole-style windows ditched in
favor of full-length interactive screens.
According to the conceptual designs, passengers
are surrounded with large, lightweight displays
which form around the cabin’s interior, displaying
images of the outside world from exterior-mounted
cameras, London-based daily the Guardian reported
on Sunday. Passengers would also be able to use the
screens to check their email or browse the internet.
The concept was created by the Centre for Process Innovation, an organization which works with
companies to develop new products.
In addition to the concept’s re-imagination of passenger flight, the use of screens rather than heavy
windows allows carriers to save money on costly
aviation fuel - every 1 percent reduction in an airliner’s weight leads to a saving in fuel of 0.75 percent, according to the CPI.
Real saving
With today’s passenger jets all fitted with windows,
the fuselage of the plane needs to be strengthened – a
process that would no longer be required, the CPI’s
Jon Helliwell told the Guardian.
“Let’s take all the windows out – that’s what they
do in cargo aircraft – what are the passengers going
to do? … it’s only really the people that are sitting
”next to windows that will suffer.
The proposed screens – which would changing in
accordance with the direction of passengers’ eyes,
would be made from organic light-emitting diodes
(OLEDs.) But with current technology, the displays
are known to be both expensive and sensitive to
moisture. As a result, OLED screens are usually
enclosed behind inflexible glass, the Guardian
reported.
However, with newer technology allowed flexible
screens, OLEDs will soon be suitable displays to fit
the rounded contours of an aircraft fuselage, Helliwell said.
CPI expects the concept to become a reality
within 10 years, according to its website.
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The Eighth day
دافعت عن شرفها وعرضها فأقاموا عليها احلد

اإليرانية ريحانة جباري تتحول إلى أيقونة بعد إعدامها
طهـران – تـداول آالف النـشطـاء
على مـواقع التـواصل االجتمـاعي
وصية اإليـرانية ريحانة جباري التي
مت إعدامها يوم السبت املاضي -25
 ،2014-10وحتــــولــت بفــضل
ثبـاتها وعدم توسلهـا للقضاة للعفو
عـنهــا إلــى أيقــونــة يف الفـضــاء
االفتـراضي وجتسـيد حـيّ ملا تعـانيه
املـرأة يف إيـران مـن قمع وتـضـييق
ومتييز قانوني.
كـشفت تقاريـر إخباريـة عن وصية
ريحانـة جبـاري سجلتهـا بصـوتها
لـوالـدتهـا قبل أشهـر من إعـدامهـا
بسبـب قتل رجل يف االستخـبارات
اإليرانية حاول اغتصابها.
وقـالت ريحانـة يف وصيتها" :سمح
العالم لي أن أعـيش ملدة  19عاماً،
وكانـت تلك الليـلة املـشؤومـة هي
التي كان يجب أن أقتل فيها.
كان سيتم إلقاء جسدي يف ركن من
أركـان املديـنة ،وبعـد بضعـة أيام،
كـانت الـشرطـة ستـستـدعيـك إلى
مكتب الـطبيـب الشـرعي للتـعرف
إلى جثـتي ،وهناك كـنت ستعلمني
أيضـاً أنني تعـرضت لالغتـصاب،
ولن يتم إلقـاء القبض على القاتل،
ألننا ال منتلك ثرواتهم وقوتهم".
وتابعـت" :هذا البلـد الذي زرعت
حـبه يف داخلـي لم يـكن يـريــدني
أبداً ،وال أحد دعمنـي عندما كنت
حتت ضـربات احملقـق أبكي وأسمع

أكثـر املصطلحـات إهانة .وعـندما
نـزعت عن نفـسي عالمـة اجلمـال
األخـيـــرة ،وحـلقــت شعـــري،
كــوفـئت بـ 11يــومـــاً يف احلبـس
االنفرادي".
وأضافت" :أمي العزيزة ال أريد أن
أتعفَّن حتـت الثرى ال أريد لعينيَّ أو
لقلـبي الـشــاب أن يـتحــوَّل إلــى
تـراب .توسَّلي لهم لـيعطوا قلبي،
وكـليتي ،وعيني ،وعظمي ،وكل
ما ميكن زرعه يف جسدٍ آخر ،هديةً
إلـى شخـصٍ يحتـاج إلـيهم مبجـرد
إعدامي.
كما قـالت " ال أريدُ لهـذا الشخص
أن يعـرف اسـمي ،أو يـشتـري لي
بـاقــة من الـزهــور ،وال حتـى أن
يـدعـو لي .أقـول لـكِ من أعمـاق

قلـبي أني ال أريـد أن أوضع يف قـبر
تزورينه ،وتبكني عنده ،وتعانني.
ال أريـدكِ أن تلبـسي ثـوب احلـداد
األســود .ابــذلـي مــا يف وسـعكِ
لتنـسي أيـامي الـصعبـة .اتـركـيني
لتبعثرني الريح".
واختتمت ريحـانة وصيتهـا قائلة:
"أنــا اآلن أستــسلم وأقـابل املـوت
بصـدرٍ رحب ،أمـام مـحكمـة اهلل
ســأوجه االتهـام إلــى املفتــشني،
ســـأوجه االتهـــام إلـــى املفـتــش
"شـاملـو" ،ســأوجه االتهـام إلـى
القاضي ،وإلى قضاة احملكمة العليا
الـــذين ضــربـــوني بـشـــدة ،ولم
يتـورَّعــوا عن التحـرش بي ،أمـام
اخلالق سـأوجه االتهام إلى الطبيب
"فـرونـدي" ،سـأوجه االتهـام إلـى

قاسم شعباني وإلى كل من ظلمني
أو انتهك حقـوقي ،ولم يفطن إلى
أن احلقيقة ليست دائمًا كما تبدو".
ريحانـة جباري" :أمام محكمة اهلل
سـأتـهم كل مـن ظلمـني وانـتهك
حقوقي"
وتـداول آالف النشطاء على مواقع
التــواصل االجـتمــاعـي وصيــة
ريحانـة املؤثـرة واعتـبروهـا حجة
دامغة على فساد القضاء يف إيران،
منـددين بـالـدكتـاتـوريـة الــدينيـة
وبـنظام املاللـي .كما نـشر العـديد
مـن رواد "فـيــسـبـــوك" مبخــتلف
جنـسيــاتهم صـور ريحـانـة أثنـاء
محـاكمتـها وعلـقوا علـيها قـائلني
"رمز املقاومة الناعمة يف إيران".
يـشـار إلـى أن الـواليــات املتحـدة

أدانت إعـدام اإليــرانيــة ريحـانـة
جبـاري ( 26عـامـا) ،مـشككـةً يف
مجـريات احملاكمـة التي أدانت املرأة
بتهمـة قتل رجل ادعت أنـه اعتدى
عليها جنسياً.
وقـــالت املـتحــدثــة بـــاسم وزارة
اخلــارجيــة األميــركيــة ،جنـيفـر
بسـاكـي ،يف بيـان" :نـدين إعـدام
إيران ،لـريحانة جباري" ،مضيفة:
"هنـاك شكوك جـدية بـشأن عـدالة
احملاكمـة والظروف التـي حتيط بهذا
امللف ،وضمنهـا تقاريـر تشيـر إلى
احلصـول علــى اعتـراف مبــوجب
ضغوط شديدة".
هذا وأعلنت وكـالة األنباء اإليرانية
الــرسـمـيـــة أنه مت تـنفـيـــذ حكـم
اإلعــدام ،يــوم الــسبـت ،يف حق

‘Bad hijab’ linked to acid attacks on Iranian women
only in size to Tianan men Square in Beijingcondemned the attacks.
“Such an act under
any pretext is reprehen”sible,
Hojatoleslam
Mohammad Taghi Rahbar, a Friday prayers
leader, told the ISNA
news agency.
“Even if a woman
goes out into the street
in the worst way, no one
has the right to do such a
”thing,
he
said.
A fearful resident of
the city was quoted by
ISNA as saying: “I roll
the windows closed and
I panic every time I hear
the sound of a motorcy”cle approaching.
Iranian MPs have
written to President Hassan Rowhani in recent
months to demand that
police better enforce
wearing of the veil.

thigh - an ensemble
often denounced by con”servatives as “bad hijab
- instead of a traditional
chador that covers the
whole body.
A senior cleric of
Isfahan,
considered
Iran's top tourist attraction for its carpets,
ancient mosques and
giant square - second
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force in Iran since the
1979 revolution, women
must wear loose clothing, known as hijab, that
covers the head and
neck.
Recent years, however, have seen many
wear a thin veil that
hardly covers the hair
and tight clothing or
coats reaching mid-

leaving car windows
open.
Such incidents have
risen in recent years in
Pakistan, Afghanistan
and India, with the
abusers claiming they
punished women for
“sullying” their family
“honor” by committing
“indecent” behavior.
Under Islamic law in

A series of acid attacks
on women in the historic Iranian city of Isfahan has raised fears and
prompted rumors that
the victims were targeted for not being
properly veiled.
Police have declined
to comment on a motive
but suspects have been
arrested and an investigation is ongoing, General Hossein Ashtari was
quoted as saying by the
official IRNA news
agency.
He said four acid
attacks
had
been
reported in Isfahan, 450
kilometers south of Tehran, but he gave no
other
details.
The violence led to
chatter on social networks that there had
been up to 13 acid
attacks against women
drivers who were “badly
veiled” with accompanying warnings against

ريحـانة بعد انقضاء خمس سنوات
علــى صـــدور احلكـم ،لقـتلهــا
مسـؤوال سابقـا يف االستخبارات،
علـى الـرغـم من ضغــوط دوليـة
إللغـاء احلكم .كمـا أكدت رسـالة
وضعت علـى صفحــة خصـصت
لـلحملــة من أجل وقف إعـدامهـا
على مـوقع التـواصل االجتمـاعي
فيسبوك تنفيذ احلكم فيها.
يـأتي هــذا رغم تنـديـد منـظمـات
حقـوقية دولـية ،حيـث قالت األمم
املتحدة ومـنظمات حقـوقية أخرى
إن اعـترافات جباري انتزعت حتت
ضغـط كـبيــر وحتـت تهــديــدات
املـدعني اإليرانيني ،مـؤدية أنه كان
يفــتـــــرض أن جتـــــري إعـــــادة
محــاكمـتهــا.وكــان مقــرر األمم
املتـحدة حلقوق اإلنـسان يف إيران،
أحمــد شهيـد ،قـال يف أبـريل إن
سـربنـدي عرض تـوظيف جـباري
إلعـادة تصـميم مكـتبه ،واقتـادها
إلى شقته حيث حترش بها جنسياً.
لكن عائلة سربندي تؤكد أن القتل
مت عن سـابق تصمـيم ،مشيـرة إلى
أن جبـاري اشتـرت الـسكـني قبل
يــومني من احلـادث .وقـال جالل
سـربنـدي ،االبن األكبـر ملرتـضى
سربندي ،إن جـباري اعترفت بأن
رجالً آخر كـان يف الشقـة التي قتل
فيهـا والده "لكـنها رفـضت كشف
هويته".
وأضـــاف لــصحـيفـتـي "شـــرق"
و"اعتمـاد" اإلصالحـيتني يف أبـريل
أن عـائلته "لن تفـكر بالـصفح عنها
مـا لم يتم كـشف احلقيقـة" .وتابع
حـينــذاك "سـنكــون مـسـتعـــدين
للصـفح عنهـا لـكن فقـط عنـدمـا
تـكشف نـواياهـا احلقيقـية وتـقول
احلقيقة حول شريكها وماذا حدث
فعال".
يـذكـر أن قـضيـة ريحـانـة جبـاري
أثـارت صيحـات احتجـاج دوليـة
واسعة ،وطالبت الواليات املتحدة
األميـــركيــة واالحتـــاد األوروبي
ومـنظمـات حقـوق املرأة وحـقوق
اإلنـسـان الــدوليـة بـإلغـاء حـكم
اإلعدام بحق املهندسة اإليرانية.
كمـا فـشلت نـداءات متكـررة من
فنـانني ومثقفـني ونشـطاء إيـرانيني
ومحـاوالت التـوسط لـدى عائـلة
سـربندي للعفو عـن ريحانة وإلغاء
حكم اإلعدام بحقها.
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Hope for
Hong Kong

The Hong Kong government could call for changes
to increase the openness and
fairness by which the Chief
Executive is chosen, without
abandoning its current
method in favor of universal
suffrage. According to the
Basic Law, the election
committee should be
“broadly representative” – a
provision that the committee’s current composition
violates. Its membership is
chosen by only 7% of the
total Hong Kong electorate,
and its voting procedures
seek to prevent the nomination of any candidates who
may harbor democratic
sympathies.
Since 1997, 55-61% of
voters have voted for democratic candidates in Legislative Council elections. The
last time a slightly smaller
election committee met (to
choose Leung), less restrictive constraints on candidate
selection were in place, and
the leader of the Democratic
Party was able to be nominated (though he still
received less than 7% of the
vote).
So Leung and his team
should put forward proposals to broaden the electoral
base of the election committee and open up the nominating process for candidates. There are plenty of
recommendations from
civil-society groups about
how to accomplish these
objectives. Both sides will
need to give a little to prevent the confrontation in the
streets from escalating, with
the police forced to provide
a substitute for a sensible
policy.
The British government
has said that it is important
that “the people of Hong
Kong have a genuine
choice.” Leung and his colleagues can give them one.
This would not be all that
the Umbrella Movement has
demanded, but it should
encourage the protesters to
reach a compromise without
departing from their longerterm goal.
That is why Leung should
embrace dialogue and compromise. Even a ruler whose
mandate comes from heaven
should heed the words of
the Confucian sage Mencius: “Heaven sees with the
eyes of its people. Heaven
hears with the ears of its
people.”

www.project-syndicate.org
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تعزيزات دولية إلكترونية
"ملواجهة بروباغندا "داعش

"الـدولـة اإلسالميـة" اإللكتـرونيـة
بـ"شكل من أشكـال حروب املـافيا
."من دون سالح وال جنود
غيـر أن اجلنـرال املتـقاعـد ستـينغل
قـال إن بالده ال ميـكنهـا مـواجهـة
جيش "داعش" اإللكتروني وحدها
وإن تهديد "داعش" يـتطلب مقاربة
شـاملـة ومنـسقـة علـى املـستـوى
 وذلك،الدولي واإلقليمي واحمللي
عبر دمج العمل العسكري وتطبيق
القـانون واالستخبـارات والوسائل
.االقتصادية والدبلوماسية
وأضاف "نحن هنـا لنبحث يف سبل
إحلـاق الهـزميـة بـسيـاســة التنـظيم
وملـــواجهـــة نــشـــاطه يف اجملـــال
."االفتراضي عبر الشبكة
وقال آلن إن "التهـديد الذي يشكله
تنظيم داعش يتطلب مقاربة شاملة
ومنـسقـة علـى املـستـوى الـدولي
 وذلـك عبـر،واإلقـليـمي واحملـلي
دمج العـمل العـسكـري وتـطـبيق
القـانون واالستخبـارات والوسائل
."االقتصادية والدبلوماسية
وكـان آلن قـد عقـد محـادثـات مع
ولي العهـد السعـودي سلمـان بن
عبدالعزيز يف الرياض حول اجلهود
."املبذولة للقضاء على "داعش
وتـــأتـي زيـــارة آلـن لـلكـــويـت
والـسعوديـة ضمن جـولة يقـوم بها
 تشمل،حتى نهـاية الـشهر احلـالي
 والبحرين، وفرنسا،أيضا بريطانيا
 واإلمـــارات،فــضال عـن قـطـــر
وعمـان لـدعـم التحـالف الـدولي
.ضد التنظيم
وتبـدي احلكـومـات الغـربيـة قلقـا
مـتزايـدا إزاء دعايـة املتطـرفني عـبر
اإلنتـرنت التي تـستقطب مـواطنني
من الـواليـات املـتحـدة وأوروبـا
.وأستراليا
وتشعـر احلكومـات الغربيـة بالقلق
بــشكل خـــاص من تـــأثيـــر تلك
الـدعـايـة علـى الـشبـاب الــذين
يـدعـوهـم التنـظيم إلـى مهـاجمـة
.أهداف غربية
 الذي،ويستخـدم مؤيـدو التنظـيم
جنح يف الــسيـطــرة علــى منــاطق
،واسعـــة يف العـــراق وســـوريـــا
 إذ بات،اإلنتـرنت بـشكل مكثـف
الـوسيلـة األكثـر فعـاليـة لتـجنيـد
.املقاتلني

.واإلمارات
وأكـد اجملـتمعـون يف بيـان ختـامي
أنهم ناقـشوا اخلـطوات التـي تنوي
احلكـومات املـعنية اتخـاذها لتعـزيز
احلرب ضـد الدعـاية املـتطرفـة عبر
.اإلنترنت
وأفــاد البيـان بـأن اجلهـد املـشتـرك
يهدف إلـى "مضاعفـة التزامـنا للرد
علـى الـتطـورات املهمـة ولتعـزيـز
الـتـــواصل والـتــدريـب وبـــرامج
التعـاون وملواجهـة جتنـيد املقـاتلني
."األجانب بشكل فعال
وقـال مـسـاعـد وزيـر اخلــارجيـة
 إن "عدد.األميـركي ريك ستـينغل
.الذين يلتحقون بـ"داعش" يتراجع
."نعتقد أن التنظيم يفقد جاذبيته
 الـذي،ويتحـدث البيـان اخلتـامي
نشـر علـى مـوقع وزارة اخلـارجيـة
 عن تعـزيز برامج تبادل،األميركية
املعلـــومـــات وتـــدريـب القـــادة
،احلكـوميني والـناطقني الـرسميني
وتـــشجـيـع القــــادة الــــديـنـيـني
واالجـتـمـــاعـيـني وقـــادة الـــرأي
وماليـني الــشـبـــاب علـــى إعالء
صـوتهم ضـد الـتشـدد والعنف يف
قـنـــــوات اإلعالم الـتـقلـيــــدي
 وقــال املـبعــوث.واالجـتمـــاعي
الرئـاسي األميـركي اخلـاص لدى
"التحـالف الدولـي حملاربـة "داعش
اجلنــرال جــون آلـن إن سيــاســة
الـتنـظيـم املتـشـدد يف هــذا الصـدد
"تـشكل حـربــا رهيبـة تهـدف إلـى
إفـســاد عقــول أشخـاص أبـريـاء
."وجتنيدهم
وقال آلن إن "داعـش" لن يهزم حقا
إال عنـدمـا يـتم إسقـاط شــرعيـة
رسـالته املوجهة إلـى الشباب الذين
.لديهم نقاط ضعف
 أكدت مـصادر،ويف هذا الـسيـاق
صحـفيــة أن الــواليــات املـتحــدة
األميركـية متتـلك جيشـا إلكتـرونيا
بـدأ االضـطالع مبهـامه احلـاليـة يف
 وينـصب2011. بـدايـات عــام
تـركيـز اجلـيش بـشكـل كبيـر علـى
 غيـر أنه،مــوقع حسـابـات تـويتـر
يتــابع أيضـا فيـسبـوك ويـوتيـوب
وغيــرهمــا من املـواقـع األقل من
.حيث الشهرة
وتــــــوصف حـــــرب اجلــيــــش
اإللكـتروني األمـيركي مـع جيوش
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 كـشـفت الــواليــات- الكـــويت
-10-27  االثــنــني،املــتحـــــدة
 عـن خـطـــة للـتحـــالف،2014
املعلـومــاتي مع الــدول الغــربيـة
واإلسالميـة لـتنـسـيق اجلهــود من
أجل مــواجهـــة تنـظـيم الــدولــة
،اإلسالميـة "داعــش" إلكتــرونيـا
وخصـوصا عـبر مـواقع التـواصل
.االجتماعي
جــاء ذلـك يف ختــام اجـتمــاع يف
الكــويـت حـضــره ممـثلــون عـن
البحـرين وبريطـانيا ومصـر وفرنسا
والعـراق واألردن ولبنـان وسلطـنة
عمان وقطر والسعودية

Abdullah Saleh: ...From Pg 14
But Saleh, who ruled over Yemen for 33 years and presided
over the unification of North Yemen and South Yemen in 1990,
still has his share of supporters. The General People’s
Congress is divided, with some members showing support to
President Hadi, while others remain staunchly loyal to Saleh.
His family accuses the Islamist Islah Party, the largest
opposition group, of planning a coup against them, as well as
of the June 2011 assassination attempt on Saleh’s compound
that left him and a number of aides seriously injured.
The United Nations Security Council issued a stern warning
last week to Saleh and other “spoilers” of possible sanctions if
he attempts to derail a national dialogue conference, geared
toward drafting a new constitution. Opposition leaders have
refused to take part in the talks on March 18 unless Saleh's
relatives and loyalists who hold key military and security posts
are removed. President Hadi has dissolved the country's
powerful U.S.-trained Republican Guard, which was led by
Saleh's eldest son, Ahmed. He also removed Yahya
Mohammed Saleh, the president’s nephew, who led the
counterterrorism unit and central security forces. But many
analysts say the move was more of a reshuffle than a
restructuring, and it will take years to fully purge the military
of Saleh’s footprint—a reality that could jeopardize any crossparty reconciliation.
Stakes are high for these talks—not just for Yemen but also
for countries in the region and beyond. The economy, already
in shambles before the uprising, has deteriorated to the brink
of collapse, and a humanitarian crisis the likes of that in the
Horn of Africa is now an unavoidable reality. A faltering
economy and a breakdown of law and order leave many
around the world fearful that growing extremist elements, like
Al Qaeda in the Arabian Peninsula, will seize this opportunity
to grow in size and strength.
“Some places in my country became too dangerous to visit,”
said Ali Hamed, a university student from Aden. “But the
people in the government are too busy fighting with each other
that they don’t notice what’s going on around them.”
Vivian Salama has spent much of the past decade reporting in the
Middle East and South Asia for Bloomberg News, BusinessWeek,
Time, Newsweek, The Washington Post, and USA Today, as well as a
number of academic journals. She also has appeared as a political
commentator on the BBC, France24, Bloomberg TV, TV New
Zealand, CBS News, and many more. She covered the revolutions in
Egypt, Libya, Bahrain, and Yemen. www.thedailybeast.com
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 جهود حماية التنوع احليوي غير كافية:اجملتمع الدولي

.األهداف فلم يتم حتقيقها
فعلـى سبيل املثـال فان احلكـومات
يف طــريقهــا نحــو حتقـيق هــدف
 يف املـائة مـن مناطق17 تـخصيص
2020 العــالـم البــريــة بحلــول
كمنـاطق محمية للحيـاة البرية مثل
ولكنهـا.املتنـزهــات أو احملميــات
تـلكـــأت يف حتقـيق أهــداف مـثل
تخـفيـض معــدل فقــد املـــواطن
الـطـبيـعيــة إلـــى النـصف أو مـنع
انقــراض االنــواع املعــروف أنهــا
.مهددة
CNN - Governor Edmund
Brown on Last Tuesday
10-9-2014 signed into law a
bill that bans plastic shopping bags, making California the first U.S. state to
officially prohibit stores
from handing them out for
free.
"This bill is a step in the
right direction -- it reduces
the torrent of plastic polluting our beaches, parks and
even the vast ocean itself,"
Brown said in a statement.
"We're the first to ban these
bags, and we won't be the
last." The ban is a victory
for environmentalists who
say the 13 million plastic
bags that are handed out
each year in the state end
up in waterways and landfills where they don't break
down for decades.
Critics argue that the ban
is misguided and will cost
American jobs. The new
law goes into effect for
large grocery chains and
pharmacies beginning July
1, 2015. It will extend to
convenience stores and liquor stores July 1, 2016.
Under the law, stores will
be required to offer customers recycled paper bags or
bags made of compostable
material at a cost of at least
10 cents. Consumers buying groceries using California's food-assistance program won't have to pay for
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وقال بروليو دو سوزا دياس األمني
التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي
لــرويتــرز "هنـاك زيـادة يف جهـود
(احلكـومات) ولكن هـذا لن يكون
".كافيا للوصول إلى األهداف
وبـشكل عـام أظهـرت التـوقعـات
العـامليـة للتنـوع البـيولـوجي والتي
صـدرت يف بدايـة اجتمـاع للتـنوع
البيولـوجي يف كوريـا اجلنوبيـة يوم
اإلثنني أن خـمسة أهـداف فقط من
 هـدفا مت حتـديدهـا للحفاظ53 بني
علــى الــطبـيعــة مت حتقـيقهــا أو مت
 أما بـاقي.حتقيقهـا قبل مـوعدهـا

 حلمـايــة احليـوانـات2020 لعــام
والـنباتـات والتي تـهدف أيضـا إلى
زيادة االمـدادات الغذائـية وإبـطاء
.التغير املناخي
ومازالت أنـواع نادرة كثيـرة تواجه
خطـر االنقـراض بـشـكل متـزايـد
ويقـوم مـزارعـون بـازالـة الغـابـات
مبعـدل ينـذر بـاخلطـر كمـا استمـر
التلوث واالفراط يف صيد االسماك
علـى الرغم من حملة االمم املتحدة
2010 الـتي مت االتفـاق عـليهـا يف
لــــوقف االجتـــاهـــات الـضـــارة
.بالطبيعة

أن (التـدابيــر املتخــذة) لن تكـون
كـافيـة لـتحقيق غــالبيـة األهـداف
."احملددة
وستـدور املنـاقشـات أيضـا خالل
هذا املـؤمتر املـنعقد يف بيـيونغتـشانغ
حـول تـنفيـذ بـروتـوكـول نـاغـويـا
اخلـاص بتـشـارك إيـرادات املـوارد
اجلينيـة واملعارف الـتقليديـة والذي
من املزمع أن يدخـل حيز التنفيذ يف
. تشرين األول أكتوبر12
وأظهر تقرير لألمم املتحدة تقاعس
احلكومات عن تنفيذ األهداف التي
وردت يف خطة للتـنوع البيـولوجي

 من انـقراض األنـواع إلى-سيـول
تـدميـر املـواطن الـطبـيعيـة مـرورا
 كـثيرة هي، بتدهـور النظم البـيئية
العـــوامل الـتـي اسـتـنـــد إلـيهـــا
املشـاركون يف مـؤمتر األمم املـتحدة
املنعقد يف كوريا اجلنوبية إلظهار أن
اجلهـود املبـذولـة حلمـايـة الـتنـوع
.احليوي غير كافية
194 يجـتـمع ممـثلــو الـبلــدان الـ
املــوقعــة علــى اتفــاقيــة الـتنــوع
البيولوجي الـتي أبصرت النور قبل
 سـنة يف ريـو دي جانـيرو حـتى20
الـسـابع عـشـر من تـشـرين األول
(أكتـوبـر) اجلـاري يف إطـار مـؤمتـر
.األطراف الثاني عشر
ويأتي االجتماع بعد بضعة أيام من
تقـريـر نـشـره الـصنـدوق العــاملي
للـطبيعـة بني أن أعـداد احليـوانات
البـريـة واملــائيـة علــى الكــوكب
تراجعت إلـى النصف بـني العامني
2010 و1970
ونشـر تقـريـر مـرحلي عـن التنـوع
احليـوي لتقيـيم التقـدم احملرز مـنذ
مـؤمتـر نـاغـويـا (اليـابـان) يف العـام
 الــــذي مت خالله حتـــديـــد2010
 هـدفـا رئيـسيـا للعـام20 حـوالـى
 وتـبـــدو هـــذه األهـــداف2020
 من قـبيل حتـسني إدارة،املنـشـودة
مخزونـات السمك وتـوسيع نطاق
احملـميـات وتـأهـيل النـظم الـبيـئيـة
. بعيدة املنال اليوم،املتدهورة
وقـال أشيم سـتايـنر مـدير بـرنامج
األمم املتحــدة للبـيئـة عنـد افـتتـاح
املؤمتر أنه مـن شأن هذا الـتقرير أن
"يـحدث هزة يف أنحاء العالم أجمع
فاملسألة مرتـبطة باحلياة برمتها على
 وينـبغي بـذل مـزيـد من.األرض
."اجلهود بسرعة أكبر
وجـاء يف التـقريـر أنه "من الـواضح

To preserve the environment

California bans plastic grocery bags
bags.
The law also provides $2
million in state-backed
loans to help businesses
transition to reuseable bags.
California is the first to ban
plastic bags at the state
level. But Hawaii has local
ordinances on its four main
islands that prohibit plastic
bags.
Several cities and municipalities already have similar laws on the books. San
Francisco became the first
major U.S. city to ban plastic bags in 2007. Los
Angeles announced a ban
earlier this year. Seattle,
Chicago, Portland, Ore. and
Austin, Tx, are other cities
where plastic bags are not
welcome.
Some major retailers
have also embraced the
movement to reduce plastic
bag use. Swedish furniture
retailer Ikea, for example,
offers only re-usable bags
that customers must pay for.
Whole Foods (WFM), the
organic grocery chain, gives
customers the option to
recycle their plastic bags.
The ban in California was
welcomed by grocery store
owners in the state, who

spend millions of dollars a
year on plastic bags.
"History was made today,
and our environment and
economy will be better for
it," said Ronald Fong, president of the California Grocers Association.
This plastic is made from
thin air
State authorities also
praised the move, which
should reduce the amount
of money sanitation departments spend to clean up lit-
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ter. "A state plastic bag ban
saves taxpayers the huge
amount of money spent on
litter cleanup, and protects
the environment," said Leslie Tamminen, director of
the Clean Seas Coalition, a
group of lawmakers and
environmentalists.
As the nation's most populous state, California's ban
is seen as a bellwether for
plastic bag legislation in
other states.
Massachusetts, Pennsylvania, New York and New

Jersey are all considering
imposing a tax on plastic
bags that customers would
have to pay, according to
the National Conference of
State Legislatures. Rhode
Island has introduced legislation that would require
stores to recycle plastic
bags. The state legislature
in California has tried several times to ban plastic
bags over the years. Proponents say plastic bags are
only useful for a few minutes, but can pose a threat
to wildlife for decades.

بيئة

environmen
They also argue that bags
made from petroleum products contribute to global
warming. "A throw-away
society is not sustainable,"
said sate California Senator
Alex Padilla, one of the
authors of the bill. "Moving
from single-use plastic bags
to reusable bags is common
sense."
But the campaign has
been strongly opposed by
plastic bag manufacturers.
The American Progressive Bag Alliance, a group
that represents companies
that make plastic bags,
warns that banning plastic
bags threatens up to 30,000
jobs across the country.
The alliance blasted the
ban, calling the law a
"backroom deal" between
the grocers union and state
legislators to "scam" consumers "under the guise of
environmentalism."
The group hopes to repeal
the law and said it is gathering signatures to put the ban
to a referendum in November."If this law were
allowed to go into effect it
would jeopardize thousands
of California manufacturing
jobs, hurt the environment,
and fleece consumers for
billions," the statement says.
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ثقافات العالم

جلود وأقنعة يف تخليد تقليد تراثي يأبى االندثار
أغـاديــر -ضمـن تظـاهـرة غـنيـة
بــاأللــوان واملـشــاهــد والــرمــوز
والــــــــــروائـح واألصــــــــــوات
واإليحـاءات ،احـتضـنت مــدينـة
إنـزكـان يـومـي  11و  12أكتـوبـر
الدورة الـثالـثة لـكرنفـال "بيلـماون
بـودمــاون" حتت شعـار "الـذاكـرة
والهوية يف خدمة التنمية".
قـام عدد من شبـاب مدن محـافظة
أغادير بكرنفال استعراضي ،مساء
يـومي الـسبـت واألحد املـاضيني،
إحياء ملـهرجان "بيلمـاون بودماون"
األمـــازيغـي "اجللــود واألقـنعــة"
التراثي.
وانطلقـت املسيـرة التـي تعتبـر أهم
محـطة يف فعـاليـات الدورة الـثالـثة
من مـهرجـان "بيلـماون بـودماون"
من أمـام املـســرح البلـدي القـدمي
مبـدينـة إنـزكـان وجـابت مـختلف
الشوارع الـرئيسية إلى أن استقر بها
املقـام مبديـنة الـدشيـرة اجلهـادية.
ونظمت الدورة احلـالية حتت شعار
"الــذاكــرة والهــويــة يف خــدمــة
التنميـة" ،وامتدت فعـالياتهـا على
مدار يومني.
ومهرجـان "بيلمـاون بودمـاون" هو
مهرجان يعنـى بتراث ثقايف ضارب
يف القــدم ،يـتـم خالله جتــسـيــد
شخصـيات خرافـية بواسـطة جلود
احليـوانـات ،حيث تـربط املـاضي
بـاحلـاضـر يف قـالب مـن السخـريـة
املقرونـة بأهـازيج محلـية وقـوالب
فولكلورية جذابة.
وليس مـن الغريـب أن تستفـز مثل
هـذه املمارسة الثقـافية ،التي حتمل
يف طياتـها رسائـل رمزية وتـاريخية
عمـيقـــة ومتــأصلــة ،عـــددا من
الـدارسني الـذين مـا انفكـوا يـرون
فيها بوتقة الستنطاق املسكوت عنه

وبؤرة ملساءلة الذاكرة اجلماعية وما
تخـتزنـه من معتقـدات ،مبا تـرسخ
فـيها مـن عادات وتقـاليـد ومتثالت
تعود إلى أحقاب غابرة.
واحلــال أن األمــر يـتـعلق بـنفـس
التظـاهـرة الـتي أصبحـت ،بحكم
انـتشـار ممـارستهـا ،حتـمل أسمـاء
متعددة يف املغرب باختالف املناطق
من "بـوجلـود" إلـى " بـيلمـاون" أو
"بـولبطـاين" أو "هرمـا" و"باشيخ" أو
"سونـا" يف شمال املغـرب الشرقي،
وصوال إلى اجلزائر حيث تسمى يف
عدد من املناطق "بـوعفيف" أو "بابا
احلاج".
بل إن املهتم يجـد نفسه أمـام نفس
الظاهرة يف جزر الكناري القريبة أو

أمــام كـــرنفــال "الـبـــرنكـيــا" يف
كـولـومبيـا ،مـا يـستفـز الـدارسني
لـشحـذ قـدراتهم علـى االشتغـال
سويا يف أفق فك شفرات معتقدات
مــشـتـــركـــة مهـمـــا أوغلـت يف
القـدم.لكن ،مـا عالقـة هـذا كله
بتقليد بيلماون يف إنزكان؟
تـؤكـد وثيقـة ملــؤسسـة املبـادرات
التنمويـة لعمالة إنـزكان آيت ملول
أنه يف كل زقـــاق أو يف كل حـي،
تبـذل كل مجمـوعـة من الـشبـاب
قـصارى جهدهـا ملساعـدة بعضهم
الـبعـض يف ضـم ولف األنــسجــة
اجللديـة التي أعـدت سلفـا بشكل
دقيق ،حيث قـد يتجاوز كساء فرد
واحــد أكثـر مـن خــمـسـة جلـود

بحسب الطول والبــنية.
بهـــذا الهــاجــس ،تــشـتـغل كل
مجمـوعـة علـى تصـميم أزيـائهـا
وحتضيـر معداتها ولـوازمها وتزيني
أكسيتها املتنكرة بألوان مثيرة أحيانا
وغريبـة أحيانـا أخرى ،مبا يـساعد
علـى إخفـاء املالمح الـطبـيعيـة يف
إجـراء فنـي يبـتغي إبـراز عالمـات
التـميـز و التفـرد ،وكـذا عنـاصـر
الفـرجـة والغـرابـة ضـمن قــالب
إبداعي متتزج فيه القوالب التقليدية
بأسئلة احلداثة.
تشتغل كل مجموعـة على تصميم
أزيائها وحتضير معداتها ولوازمها
واملـؤكـد وفق مـا تـروي الـذاكـرة

الشعبية أن مظـاهر االحتفال كانت
فـيما مضـى يؤثثهـا صراخ األطفال
والنـساء املـمزوج مبـالمح الدهـشة
واالنبهـار حيث يسعـى اجلميع إلى
ملـس حـوافــر األضحيـة املــذكيـة
بـأيـديـهم أو إلــى وضعهــا علـى
أكتافهم.
وإذا كان عدد مـن املعتقدات يـشير
إلـى أن هذه املمـارسات يقصـد بها
استجالب بركـة ما أو حـسن طالع
أو طـرد مكـروه أو حتقيـق أمنيـة أو
جلـب رزق ،فـــإن املـــؤكـــد أن
"بيلمـاون" كان وما يـزال فضاء من
الفــرجــة واملــرح تـتنــافـس فـيه
مجمـوعـات شبـابيـة للـتعبيـر عن
قـدرتهـا علـى اإلبــداع واالبتكـار
ورسم لوحات فنية واستعراضية.
وبهــذا املعنــى ،يغـدو "أسـايـس"
مقابـال للحلقات اإلغريقيـة القدمية
أو صـيغة متجـددة لظاهـرة "مسرح
الشارع" يف عدد من البلدان احلديثة
الـتي تنتصـر للتعبيـرات الشعبـية مبا
تتضمنه من رسائل و إشارات ذات
بعــد فـنـي وثقــايف واجـتـمــاعـي
وإنساني تبتغي إرســـالها.
لكن مـن أين يستمـد "بيلماون" كل
هــذه القـــدرة التــاريـخيــة علــى
الـصمـود ،اجلـواب علـى لـسـان
محمد املـخ ،عضو مكتب مؤسسة
املبـادرات التنموية لعـمالة إنزكان،
الهيئـة املشرفـة على تنـظيم الدورة
الـثالثـة للكرنفـال ،الذي يـؤكد أن
مـدينة إنـزكان ال تـدخر إمكـانيات
لـتكـون يف مـصـاف مـدن أخـرى
بـدأت بإمكانيـات بسيطـة و بأعداد
صـغيــرة جــدا وأثبـتت مــوقعهــا
كموعد ثابت يف األجندات الثقافية
والسياحية العاملية.

On display at Louvre Abu Dhabi in 2015: Hundreds of masterpieces

Cultures of
the world

ruler Gudea, a figurine of
King Ramses II from
Egypt's 19th dynasty, and a
16th century ornate Nigerian
salt
seller.
Each piece will be displayed in Abu Dhabi for up
to two years, before the
number of loaned French
works decreases over the
course of a decade as the
museum builds its own collection.
A French source said that
normally-conservative Abu
Dhabi had not censored any
nudity or religious symbolism that appear in the
donated works.
"No work has been
refused," for a collection
that includes a Jewish Tora
from Yemen, an ancient
Hindu statue, a Buddha and
works evoking African Animism, the source said.
According to its creators,
the Louvre Abu Dhabi,
which was designed by
French architect Jean Nouvel, is the largest global cultural project since New
York's Metropolitan
Museum opened in 1870.
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Hovering above the
complex will be a
giant,
180-metre
(yard) dome perforated with designs that
will project light patterns in the shape of
palm trees on the
exhibition space
below.
In 2007, Abu Dhabi
paid $520 million just
to use the name of
Paris' world famous
art museum.
A model replica of
the Louvre Abu Dhabi
was displayed at its
parent gallery last
year with a selection
of what will eventually become the Emirate's
permanent collection in an
exhibition titled "The Birth
of a Museum".
Also being loaned from
France are Titian's The
Woman with a Mirror,
Jacques-Louis David's
Napoleon Crossing the Alps
and Edouard Manet's The
Fife Player.
Among artworks from
antiquity heading to Abu
Dhabi are a 4,000-year-old
statue of Mesopotamian

ing of the works was "an
acknowledgement of both
the extraordinary richness
of our national collections
and the expertise of our
museums".
The 64,000-square-metre
)(700,000-square-foot
Louvre Abu Dhabi, built on
the island of Saadiyet in the
oil-flush Emirate, will have
6,000 square metres dedicated to permanent installations and 2,000 set aside for
temporary exhibitions.

Warhol's Big Electric Chair,
as well as ancient statues,
vases and masks from
across Asia and Africa.
Many of France's grand
museums, including the
Louvre, Musee d'Orsay and
the Palace of Versailles will
loan art to Abu Dhabi as
part of a 30-year collaboration with the Emirate worth
one billion euros ($1.3 billion).
French Culture Minister
Fleur Pellerin said the loan-

ABU DHABI - THE
ARAB AMAERICAN
TODAY - Masterpieces by
Leonardo da Vinci and Vincent van Gogh will be
among 300 works displayed at the Louvre Abu
Dhabi, the Emirate said
Sunday 10-12-2014 , as it
aims to become a leader in
fine art.
The museum, built at a
cost of 500 million euros
($630 million) and set to
open in December 2015,
will feature paintings and
sculptures from 13 of
France's most renowned
collections spanning from
pre-Bronze Age to Pop Art,
it said in a statement.
"This will be the first
time many of these works
will travel to Abu Dhabi or
even the Middle East, and
are a rare opportunity to see
important art from French
museums," said Sultan bin
Tahnoon al-Nahyan, chairman of the organisation
behind the project.
The loaned works
include da Vinci's Portrait
of an Unknown Woman,
Claude
Monet's
Saint
Lazare Station and Andy
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التنني التكفيري صنعته املؤسسة الدينية 4-2
علي حرب

علـى نفي اآلخر باتهـامه بأنه مبتدع
أو مشرك أو كافر أو آثم أو جنس أو
غير إنسـان ،على ما قرر ذلك كبار
العـلماء والفقهـاء كإبن تيـمية وابن
بـابويه والـشريف املـرتضـى .هذه
الثقـافــة اإلسالميــة النـرجــسيـة
والعدوانية ،التي كانت نائمة ،هي
التي أيقظها وحـاول إخراجها على
املسـرح تنـظيم "داعـش" وأشقـاؤه
وأبناء عـمومته ،ال فـرق بني واحد
وآخـر ،إالّ بـالـتسـابق علـى سفك
الدمـاء ،وباالخـتالف يف الوسـيلة
على تـنفيذه ،قـطعاً للـرؤوس أمام
املـأل ،أو اغتيـاالً مجهـول الفـاعل
لألشخــاص بتـفجيـر الــسيـارات
املـفخّخــة الـتـي حتـيل األجــســاد
واألرزاق أشالء وأنقاضاً.

اجلهل املركّب
يف ضوء هـذا الفهم ملـنطق الـدين،
فإن غـير املـسلمني الـذين يبحـثون
عـن اسالم معتـدل ،إمنــا يشهـدون
علــى جـهلهـم بحقـيقــة األديــان
وهـويــاتهم .فـاملـسـيحيـة ،الـتي
صنـعت "محـاكـم التفـتيــش" ،لم
متـارس الـتسـامح إال بعـد انـتصـار
الثورة يف عصر األنوار .كذلك فإن
املــسلم املــدافع عن وجــود اسالم
معتدل ،إمنا يشهد على جهله مببنى
عقائـده وأصول ديانته ،أو على أنه
منـافق وغيـر صـادق يف مـا يقـول،
متـامـاً كمـا أنه يـشهـد علــى جهله
بـالتـاريخ اإلسالمي علـى مسـتواه
العقـائــدي ،حيـث العالقــات بني
الفـرق واملـذاهـب اخملتلفـة ،لم تُنبَ
بحسب منطق التعارف والتواصل،
بل بحـسب منـطق التنـابذ والـتنازع
والتقاتل ،على ما شهدت وال تزال
تشهـد احلروب واالنـشقاقـات التي
أفضت إلـى إحداث شـرخ عميق،
بني املـسلـمني ،عقـائـدي وثقـايف
ومجتـمعي ،حتـولـت معه أو بعـده
املـذاهب إلـى هـويـات فـرعيـة هي
أشبه بـديـانـات جـديــدة ،ال تقلّ
العداوة بيـنها ،املضمـرة أو املعلنة،
عن العـداوة بـينهـا وبـني الطـوائف
غيـر اإلسالميـة .هذا مـا يحـملني
علـى تكـرار قـولي بـأن اهلل والـنبي
والقرآن باتوا ،من حيث األولوية،
من الدرجة الـثانية أو الثـالثة ،لدى
كل فـرقـة اسالميـة ،قيـاسـاً علـى
نصوصها ورموزها اخلاصة بها.
األمر الذي يفـضح عقيدة التـوحيد
لـدى االسالمـيني العـاجـزيـن عن
تـوحيد حيّ يف مـدينة ،كـما يفضح
عقيدة الـوحدة لدى القوميني الذين
لم يحـسنـوا سـوى تـدميـر الفكـرة
الـعربيـة .لذا ،مـا صنعته املـشاريع
العـروبيـة واالسالميـة ،هـو إنتـاج
مجتمعـات ملغـمة انـفجرت قـبائل
وطـوائف ،كما جتـري احلروب بني
األخــوة يف الــديـن أو األشقــاء يف
الـوطن ،يف العراق وسـوريا ،أو يف
اليمني وليبيا.
اخلداع والزيف
من آليـات املدافعة عن املـعتقد لدى
اإلسـالميـني ،أنهـم يف تفــسيــرهم
لكل عـنف ميــارسه مـسـلم ضــد
الغير ،أو لكل اقتتال بني املسلمني،
يقــولــون لك بــأن ذلك مخــالف
ملبادئ الديـن وقيمه .حجتهم على
ذلك أن هنـاك آيـات قـرآنيـة حتض
على "التعارف" بني الناس ،او تتيح
حريـة التفكـير واإلعتقـاد (من شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر).
هـذا واحــد من أسـالـيب اخلـداع
والـزيف التي يُتقـنها اإلسـالميون.
ذلـك أن القرآن ليـس مقالـة كالمية

العلماء أخطر من العامّة

مُـحكَـمــة أو نـظــريـــة علـمـيــة
متمـاسكـة ،إمنـا هـو نـصّ مفتـوح
على تعدّد الداللـة والتباس الرواية
أو اشتبـاه اآليـة ،فـضالً عن كـونه
محـالً للـتــــردّد والــتعــــارض يف
األطروحـة واملقولـة .إذ هو يـؤكد
شيئـاً يف موضع ،وينـفيه يف موضع
آخــر .إنه ميتـدح الــرهبـان لـكنه
يـهاجم الـرهبانـية ،وميجـد املسيح
وأمّه مـرمي ،لكـنه يتهـم املسـيحيني
بالـشرك ،ويـدعو إلـى الوحـدانية
الــتــي هــي رأس االعــتـقـــــــاد
اإلسالمي ،لـكنه ذو بنيـة تثليـثية،
إذ هناك ثالث شـخصيات مفهومية
تتـصــارع وتلعـب علــى مـســرح
الوجود :اهلل واإلنسان والشيطان،
ممـــا يجعـله يقـبل مــا اخـتلف أو
تـعــــــــارض مـــن الـقــــــــراءات
والتأويالت.
فال جــدوى اذاً مـن العــودة إلــى
القـرآن لدعـم هذا الـرأي أو نقض
اآلخــر .مـثل هــذه العــودة الـتي
تطمس املشكلـة ،إمنا تتم اآلن بعد
فوات األوان ،أي بعـدما استحكم
الـتعـصّـب والـتحـــزّب وتـــرسّخ
اإلنقـسـام والعِـداء طـوال قـرونٍ.
األجـدى واألولـى الـرجـوع إلـى
كتـب الفرق ،فهي بيت الداء ،هي
الـفيــروس القــاتل ،إذ مبـوجـبهـا
تـشكّلت الهـويات املـوتورة ومـنها
تنـبع االستراتيجـيات القاتلـة ،كما
نشهد ونعاني.
وإذا كـان املـسلمـون قــد انفتحـوا
بعـضهـم علــى الـبعـض اآلخــر،
وعلـى غير املسلـمني ،وبالعكس،
فقــد انفـتح غيـر املـسلـمني علـى
املـسلمني ،فـليس بـسبب سمـاحة
هـذا الدين أو تسـامح ذاك املعتقد.
هـــذا مع أن الـتــســـامـح ال يحلّ
املــشـكلـــة ،ألنه ال يـبـنـــى علــى
اإلعـتراف بـاآلخر وبـأن له قـسطه
من احلـقيقــة ،بل مجـرد تـسـاهل
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جتـــاهه ،مع اإلعـتقــاد يف قــرارة
النفس بأنه مخطئ أو آثم.
أياً يكن ،فـالقيم املتعلقة بـالتسامح
واالعتـدال أو التعـدد والتـواصل،
سواء منهـا ما اقتبـس من أوروبا أو
ما أخـذ من كتب الـتراث الـديني،
قــد متّـت اسـتعـــادتهــا أو جــرى
استـثمـارهـا ،بـفضل االنـدراج يف
عـالم احلـداثـة بعنـاوينهـا وقـيمهـا
ونُظمهـا ومؤسساتهـا .لذا ،عندما
عـاد املـسلمـون ،عـن مكتـسبـات
احلـداثة ،كلٌّ إلـى فقهه وعقـائده،
لـم يكن أمــامهم سـوى الغـرق يف
أتــون احلـــرب االهلـيــة بــأبــشع
أشـكالها .تلك هي عـاقبة االرتداد
عن لـغة العـصر ومفـاهيـمه للعمل
بصيـغ ومناذج وأحـكام اسـتُهلكت
وفــات أوانهـــا :أن تنـتقـم منـهم
الـوقـائع وتـرتـدّ عليـهم أعمـالهم
بتحــويل الـصحـوة إلـى عـتمـة،
والشريعة إلى مشكلة ،والهوية إلى
مصيبة.
لبنان ومشكلته
مـا دمـت أتطـرق إلـى العالقـة بني
املـسلـمني واملـسـيحيـني ،التـي هي
اليـوم الـشغل الـشـاغل للـبنـانـيني
والعرب والعالم ،ال يفوتني القول
بـأن املـسلـمني قــد نعمـوا بـأجـواء
احلـريـة يف لـبنـان ،بـسـبب وجـود
املـسـيحـيني الــذي خلق منــوذجــاً
للتعــدد ومنبـراً للحـريـة ومـختبـراً
للتعـايش .وقـد أفاد الكثـيرون من
العرب ،ساسـةً ومثقفني ،من هذه
املــزايــا الـتي ســاهـم بعـضـهم يف
تـدميـرهـا ،بـالعمل علـى تعـريب
لـبنــان ،الـتعــريـب الهـــدّام كمــا
تُرجمَت املشاريع العروبية البائسة،
أو أسلمته األسلمـة االرهابيـة كما
تُتـــرجَم األصـــوليــات املقــدّســة
واجملنـونة على أرضه لتفكيك دولته

ومتزيق مجتمعه .هـنا أيضاً أجدني
أكـرر قولي :إذا تراجـع املسيحيون
يف لبنـان والشـرق ،أخشـى علـى
بلدي وعلى حريتي.
األولــى هنــا أن نــسمّـي األشيــاء
بأسمائها ،فال نصف القوة الشيعية
املهـيمنة بـوصفها "شيـعية سيـاسية"
على غـرار املارونيـة السيـاسية ،أو
السنّـية السيـاسية ،أو حتـى الطبقة
الـسيـاسيـة الـشيعيـة الـتي لم تـرق
يـومئـذِ إلـى مـدرسـة سيـاسيـة ،إذ
كــانـت األضعف يف الـتـــرويكــا
احلاكمة.
أقـول ذلك ألن املارونيـة السيـاسية
قـد جعلت من لبنان ،مـع شركائها
يف بقية الطـوائف ،مجتمعاً مزدهراً
كـان محـطّ نظـر العـرب والعـالم.
وهـي إن كانـت مهيمنـة ،فإنهـا لم
تقـم بإدارة البلد بحـسب األصولية
الــديـنيــة املــسيـحيــة ،بل أدارته
بـاألدوات احلـديثـة املـستفـادة من
أوروبــــا وبحـــسـب الــصــيغــــة
الـدميـوقــراطيــة علـى الـطــريقـة
اللبنانية ،التي جسّـدها خير جتسيد
رميـون إده .فـضالً عن ذلك ،فـإن
املارونيـة السيـاسية ،وإن كـان لها
والؤها الثقايف يومئذ لفرنسا ،فإنها
لم تكن عميلة لها أو خادمة عنها.
أمـا الـكتلـة الـشـيعيــة املهيـمنـة،
فـتــشـكّلـت بقـــرار مـن احملـــور
االيــراني /الـسـوري ،ووالؤهـا
األول هــو ملـــرجعهــا الــديـني يف
طهـران .لـذا ،هي الـوجه اآلخـر
للـجهاديـة السنّـية .إذ كلـتاهـما ال
تعترف بلـبنان أصالً ،ألنهـا إما أن
تتخــذ منه أرضــاً للجهـاد ،وإمـا
ملعبــاً للصـراعـات ،وإمـا ذريعـة
ملمـارسة الهيمـنة ،وإما أداةً لـتنفيذ
استـراتيجيـات قوميـة أو اسالمية،
عربية أو غير عربية ،مآلها أن يفقد
لبنان ميزته احلضارية واملدنية ،وأن
يُدار أسـوأ إدارة ،كما تفعل الطبقة
الـسيـاسيـة املهـيمنــة اآلن ،ولكن

العاجزة عن التدبير وال يف شأن من
الـشــؤون ،ألنه ال أحــد اليـوم يف
لبنان سيدّ نفسه ،بعدما خرج األمر
من يد اجلميع وبـات يف قبضة قوى
اخلارج .زد على ذلـك ،أنه يوجد
يف كل طائـفة لبـنانيـة قطيع بـشري
يـشتغل أصحـابه بتـأليه زعمـائهم
والـتعــصب لـهم ،لـكي يــزدادوا
هيمنة وثراء ،أو فحشاً وفساداً .ال
أنــســـى إنقــســام املــوارنــة بـني
املعسكرين الـشيعي والسنّي ،يف ما
يفـترض بهـم ،بعد تـراجعهم ،أن
يلعـبوا ،علـى األقل ،دور "وسيط
اجلمهوريـة" .واألسوأ من ذلك أن
لبنـان يكاد يفقـد ميزته اجلغـرافية،
حتـت العني "الـسـاهــرة" للحكّـام،
بعـدما فقـد ميزته احلضـارية .ذلك
كله ســاهـم يف تخــريب لـبنــان،
بتشـويه سمعته وطبـيعته ،وضرب
صـيغته الدميـوقراطيـة ،بعدمـا بات
يصـدر هـويـات عـابــرة يجسـدهـا
اإلرهــاب اجلهــادي بـنمــوذجـيه
الشيعي والسنّي املضادّ
االلتزام نقيض االعتدال
لـنعتـرف بـاحلقـائـق ،كي نحـسن
معـاجلـة املـشكلـة ،يف مـا يـخصّ
اإلسـالم العقــائــدي :ال وجــود
ملـسـلم مـعتــدل ،كمــا ال وجــود
ملتـديّن عاقل (املعري) .إذ ما معنى
أن يحتـاج شعب إلــى نبيّ ،يف مـا
وراء حكـاية االصـطفاء؟ مـعناه أنه
قـاصــر ومحتـاج إلـى وصـيّ عليه
يفكـر عنه .معنـاه أن ال عقل له أو
ال يحـسـن استخـدامـه .فلنحـسن
قــراءة املـصــطلحــات ،وتـــأمل
اآليــات .لـيــس يف وسع املــسلـم
امللـتزم واآلخذ باألصول ،أن يقبل
غـير املـسلم كـما ال يَـسَعَه أن يقبل
املسلم اخملتلف .فـذلك يقع خارج
نطـاق املمكـن ،ألن عقله مبـرمج

مـن آليـات الــزيف األخـرى الـتي
يـتقنها االسالميـيون يف الدفـاع عما
يـسـتحيل الـدفــاع عنه ،هــو أنهم
يعــزون ،عــادة ،مــا ميـــارَس من
تعـصب وتطرف وعنف الـى العامّة
واجلهـلة ،أو الـى الدعـاة من ذوي
العلم القليل والثقـافة الضحلة .ها
هـم اليــوم ،يتـهمــون الــسلفـيني
اجلهاديني بـأنهم هم الذيـن يسيئون
الـى اإلسـالم ويشـوّهـون تعـالـيمه
بـأعمـالـهم البـربـريـة ،هــذا فيمـا
الـكل ،عـــامــــة وسلفـيـني ،قـــد
تخــرّجــوا يف مـــدارس العلـمــاء
والـدعـاة الكبـار وعملـوا بكتـبهم
وآرائهـم .فهـــؤالء هـم أســـاس
املـشكلــة ومصــدر اخلطـر ،إذ هم
الـذين شـرّعــوا للتـكفيـر املـتبـادل
بـتصنيفـاتهم العنصـرية وأفـكارهم
الفاشية وأحكامهم اجلائرة.
هذا أيضـاً شأن املثقفني الـذين لبثوا
طـويالً يدافعون عن محـور املمانعة
الـذي يقوده نظـام أصولي ،إلى أن
أيقــظهـم تـنـظـيـم "داعــش" مـن
غفلـتهم ،لـيكتـشفـوا بعـد خـراب
العمران أن الكل يشـتغلون بالعملة
اإلرهـــابـيـــة ،ألن الـكل هـم مـن
العجـينـة والـعقليـة نفـسـيهمـا ،ال
تهمّهـم قضـايـا احلقيقـة والعـدالـة
واحلـريــة ،بل الـسلـطــة والنفـوذ
والهيمنة.
ال أنـسى يف املقـابل أن هنـاك رجال
ديـن منفـتحني ،كـانــوا قبل عقـود
ميارسون عالقـتهم بهويتهم بصورة
ليبيرالية ،بامتناعهم عن رفع سيف
التـكفير والتهديـد وقولهم للناس:
هـذه هي الشـريعة ،ولـربّ العاملني
أن يحــاسـب العــاصـي ،وليـس
نحـن .والـيــــوم ،وعلــــى وقع
الكوارث التـي جلبتها األصـوليات
الدينية ،هـناك رجال دين ،هم قلة
غيــر فــاعلــة ،قــد عــادوا إلــى
صوابهم ،بـعدما اشتغلوا ردحاً من
الزمـن بالعـملة الـدينـية اخلـاسرة،
فـصــاروا من دعــاة العـلمــانيــة،
صـراحـةً أو مـداورة ،ولـكن بعـد
فـــوات األوان ،أي بعــد خــراب
املوصل وبقية املدن العربية.
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يعد مسجد (كروسي)
يف منطقة فطاني
جنوب تايالند معلما
هاما لتاريخ املســـلمني
يف هذه البالد ،حيث
يعود تاريخه إلى عام
 1583وقد شيد من قبل
راهب بوذي اعتنق
اإلسالم.

أماكن Places

بقي مفتوحا للمصلني ملئات السنني رغم التضييق

مسجد "كروسي" يروي تاريخ املسلمني ومعاناتهم يف تايالند

حث فطـاني (تايالنـد) -آردينتش
آق صـوي  -ترجع أصـول معظم
املسـلمني يف تـايالنـد إلـى مـنطقـة
فـطاني الـتي عُرفَت تـاريخياً بـأنها
كانت مملكـة إسالمية مستقلة على
احلدود اجلنـوبية ململكـة سيام التي
تغيــر اسمهـا إلـى تـايالنـد ويعـد
مــسجــد "كــروسـي" أهـم معلـم
تاريخي للمسلمني هناك.
يعـد مسجـد "كروسـي" يف منطـقة
"فطاني" جنوب تايالند معلماً هاماً
لتـاريـخ املسـلمني يف هـذه البالد،
ويعـود تــاريخه إلـى عـام 1583
وقــد شيــد من قـبل راهب بـوذي
اعــتــنـق اإلسالم ،ولــم يــتــم
اسـتكمـال بنـائه بـسبـب الصـراع
الــداخلي علـى الـسلطـة يف دولـة
فطاني آنذاك.
ويبقــى املسجـد بجـدرانه شـاهـداً
علـى اجملـزرة الـتي وقعـت داخله
عــام  2004وراح ضـحيـتهــا 32
مــسلمـاً ،احـتمــوا به مـن نيـران
اجليش التايالندي.
وعلـى الرغـم من التـضييـق الذي
يـتعرض له مـسلمو تـايالند إال أنَّ
املـسجـد بقـي مفتـوحـاً للمـصلني
ملئـات الـسنـني ،وحتكي جـدرانه
املبنية من الطوب الصغير وأعمدته
املـدورة مـن خالل النـدوب الـتي
تـركتهـا طلقـات رصـاص اجلـيش
التايالندي قصة معاناة املسلمني يف
تايالند.
وأكـد نــائب مـديـر مـدرسـة "دار
الفـرقــان" فخـر الــدين سعـد أنَّ
مـسجـد "كــروسي" يـحمل قـيمـة
تــاريخيـة كـونه أقــدم الصـروح
األثرية يف منـطقة فطانـي باإلضافة
إلـى قيـمته املعنـوية عـند املـسلمني
بعد مقتل  32شخصاً بداخله.
وتعــود قصــة بنـاء املـسجـد إلـى
راهب بوذي يـدعى "ليمـوتو كيم"
جاء كـمبشر بصحـبة أخته الكبرى
إلى منـطقة فـطاني ،وتـأثر املبـشر
الـبـــوذي بــــأخالق املـــسلـمـني
وصبرهم وجلدهم عند وفاة عزيز
علـيهم ،مقـارنـاً ذلك بـاإلحبـاط
الـذي أصابه عند وفاة كلبه ،وقرر
كيم الذي جاء كمبـشر إلى املنطقة
أن يعـتــنق اإلسالم داعـيـــاً أخـته
الكـبـــرى للحـــاق به ،إال أنهــا
رفـضت بـشـدة طـلبه وعــارضت
اعتنـاق أخيها اإلسالم ودخلت يف
إضراب عـن الطعـام بسـبب ذلك
لثني أخيها األصغر عن قراره .إال
أن كـيم كــان حــازمــاً يف قــراره
باعتناق اإلسالم.

ترجـــع أصول معظم
املســـلمني فـــي
تايالند إلى منطقة
فطانـــي التي عرفت
تاريخيا بأنها كانت
مملكة إســـالمية
مســـتقلة على احلدود

اجلنوبية ململكة سيام
التي تغير اسمها إلى
تايالند يف منتصف
القرن املاضي.
وشـرع كيم بنفـسه يف بناء مـسجدٍ
علـى األرض التي اشتراهـا سابقاً
إلقـامــة معبـد بـوذي ،وبـسـبب
احلـزن الـذي أصـاب شقيقـة كيم
الكبرى قـامت احلكومـة الصيـنية
بشـراء أرض قـريبـة من املـسجـد
وبـنـــاء معـبــد بـــوذي علـيهــا.
ويـواصل مسلمـو فطانـي تدريس
أبنــائهـم العلــوم اإلسـالميــة يف
مدارس ديـنية مبـنية ،يف معـظمها
مـن اخلــشـب وبــــإمكـــانـيـــات
محدودة.
ومـا تـزال هـذه املـدارس صـامـدة
منـذ سنني عـلى الـرغم من كـافة
الـصعـوبــات التـي يتعـرض لهـا
املسلمون يف تايالندا.
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وترجع أصـول معظم املسلمني يف
تايـالند إلـى منطـقة فـطانـي التي
عُرفَت تـاريخياً بأنهـا كانت مملكة
إسالميـة مـستقلـة علـى احلـدود
اجلنـوبيـة ململكـة سيـام التي تغـير
اسمهـا إلـى تـايالنـد يف منـتصف
القــرن املــاضـي .وقـــد سعــى
املــسلمــون هنـاك إلــى استعـادة
مملكتهم طوال العقود املاضية.
وفطـاني هـي املنطقـة الواقعـة بني
مالـيزيـا وتايالنـد ،ويرجع أصل
ســكانها إلـى اجملموعـة املاليوية،
ويـتـكلـمـــون اللغـــة املاليــويــة
ويكتبونها بأحرف عربية.

علـــى الرغـــم من
التضييـــق الذي
يتعرض له مســـلمو
تايالند إال أن
مســـجد كروســـي
بقي مفتوحا للمصلني

ملئات السنني ،وحتكي
جدرانه املبنية من
الطوب الصغير
وأعمدته املدورة قصة
معاناة املسلمني.
وتُحدد التقـديرات السكـانية عدد
املـسلـمني يف تــايالنـد بـخمـسـة
ماليني مسلم.
وتبلغ نـسبـة املـسلمـني يف فطـاني
أكثـر من  80بـاملئـة ،ويزيـد عدد
سكانهـا عن  3.5مليون نـسمة.
كمـا يعيش عدد كبير من املسلمني
أيضــاً يف شمـال تـايالنــد ،وهم
املــسلمــون من األصل الـصيـني
والبورمـي .كما يعيش يف وسطها
مـسلمـون من أصـول كـمبـوديـة
وهنـديـة وإنـدونيـسيـة وعـربيـة
وإيرانية.
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ملاذا تتصاعد التوترات الدينية يف جميع أنحاء العالم؟
نـويل سـوان( -كــرستيـان سيـنس
مـونيـتور)  -ترجـمة :عالء الـدين
أبو زينة  -األعمال العـدائية الدينية
علــى مــستــوى العـــالم ،والـتي
تتـضمـن وضع احلكـومـات قيـوداً
علـى الكـيفيـة الـتي يـستـطيع بهـا
األفـــراد ممـــارســـة عـبـــاداتهـم،
والصـراعـات بني اجملـتمعـات ذات
األديـان اخملـتلفـة ،وصـلت أعلـى
مستوياتهـا يف ست سنوات يف العام
 ،2012وفقاً ملركز بيو لألبحاث.
ثلث الـدول واألقاليم الـتي شملتها
الـدراسـة الـتي صــدرت األسبـوع
املـاضـي ،والبـالغ عـددهـا ،198
شهدت مسـتويات عالـية من القيود
الدينيـة ،مع وجود حصـة أكبر من
النـاس املـتضــررين مـن األعمـال
العـدائية االجـتماعيـة القائمـة على
أســـاس ديـنـي ،والـتـي شـملـت
اإلســـاءات اللفـظـيــة ،وجــرائـم
الكراهية العلنية ،والقتل.
يقول بريان غرمي ،الباحث الرئيسي
جلـميع الـدراســات اخلمـس الـتي
أجـراها معهـد بيـو" :هذه هـي املرة
األولـى الـتي وجـدت فـيهـا هـذه
الـدراســة أن األعمــال العــدائيـة
االجتمـاعيـة املتعلقـة بالـدين تـؤثر
على حصـة من سكان العـالم أكبر
حتـى من أولئك الذين تـؤثر عليهم
القيـود احلكـوميـة املفـروضـة علـى
احلريات الدينية".
لكنه حتى يف الـوقت الذي يشير فيه
املـراقبون إلـى قدر أكبـر من الهجرة
العـامليـة واالنـدمـاج مع أنـاس من
أديـان مـختلفـة كـسـبب أسـاسي،
فإنهم يقترحون أيضاً أن بوسع مثل
هذا االختالط أن يسـاعد ،يف نهاية
املـطــاف ،يف تخـفيـف التــوتــرات
الدينية.
كـان التحـرش الــديني حـاضـراً يف
 185بلداً ،منذ بدأ معهد بيو قياس
احلـريـة الـديـنيـة أول مـرة يف العـام
 2007وقـــد واجه املــسـيحـيـــون

أفراد مسيحيون
من جيش افريقيا
الوسطى ميثلون
بجثة مواطن
مسلم من نفس
البلد
التحـرش األكثـر انـتشـاراً ،وجـاء
املسلمون بعدهم يف املـرتبة الثانية.
وزادت املسـتويـات الكليـة للـعداء
الـديـني يف كل مـنطقــة من منـاطق
العالم ،باستثناء األميركتني.
يف واقع األمــر ،يقــول كـثيــر من
الالهـوتـيني إن بحـوثـاً مـسـتقلـة
أجـريت علـى مـدى عـدة سنـوات
مـاضية ،والـتي أشارت بـاملثل إلى
أن "الـتعــصب الــديـني يف حــالــة
تـقدم؟ ،وهـو شيء يـنسـبونـه إلى
عـدم االستقـرار الـسيـاسي وحتقق
قدر أكبر من التشابك والتداخل.
يقول ميـروسالف فولف ،األستاذ
يف كلـية الالهـوت يف جامعـة ييل،
واملديـر املؤسس ملـركز ييل لألديان
والثقـافة" :أفـضل منـطق ميكن أن
أفهـمه من ذلك ،هــو أن عمليـات
العوملـة تقوم بتقليـص العالم ،وقد
أصبح النـاس يـرتـطمـون بعـضهم
ببعـض مع القليل جـداً من احلدود
الصـارمة الثابتة وغـير القابلة للنقل

بينهم".
حريتي يف ممارسة ديني
يف حـــني أن سقــــــوط االحتــــــاد
السـوفييـتي وانهيـار عالـم احلرب
البـاردة عرَّضا حريات دينية جديدة
لكثـير مـن األفراد ،فقـد فتح ذلك
الـباب أمام زيـادة التوتـرات أيضاً.
وقـد شهـد البـروفـيسـور فـولف،
الـذي نشأ يف يوغوسالفيا السابقة،
ذلك الـتحوُّل وهو يتكشَّف مباشرة
وعـن كـثـب .ففـي ظل الـنـظــام
الـشيــوعي والـعلمــاني رسـميـاً،
عـاش الكاثـوليك والبـروتستـانت
جـنـبـــاً إلـــى جـنـب دون وقـــوع
حوادث ،فـيما يعـود يف جزء كـبير
مـنه إلى الـشعور بـأنهم يتعـرضون
لالضـطهاد نفـسه معاً ،وعلـى حد
سـواء ،كمـا يقـول فولـف .وكان
فقط عنـدما زال اضطهـاد احلكومة
حني ظهـرت األعمال العـدائية بني

اجملمـــوعتـني.مييـل النــاس إلــى
التفكيـر يف احلقوق الدميـقراطية من
حيث حريتهم هم يف ممارسة دينهم
اخلاص ،وال يـرون بالضرورة هذه
احلقـوق وهي متتـد لتـشمل حـريـة
األفراد اآلخريـن يف ممارسة أديانهم
اخملـتلفة ،كمـا يقول فـولف .وثمة
سينـاريـو ممـاثل يتـكشَّف حـاليـاًيف
الـشرق األوسـط وشمال أفـريقيا،
اإلقلـيـمـني مـن العــالـم ،حـيـث
وجدت دراسة بيـو االرتفاع األكثر
وضــوحــاً يف مـنــســـوب العــداء
الديني.
تقـــول دانـــا روبـــرت ،أسـتـــاذة
الالهــوت يف جــامعــة بــوســطن
ومـديـرة مـركـز جـامعـة بـوسـطن
للمـسـيحيـة العـامليـة والـتبـشيـر:
"عنـدمـا تـبحث يف فـشل الـدولـة
القــوميـة ،فــإنك جتــد أن النـاس
يبحثـون عن معـنى يـكون أوسع،
وأكبر ،وأكثر قوة من الفشل الذي
يخـتـبـــرونه مـن حكــومـــاتهـم.

وهكـذا ،يقـدم الـديـن مجمـوعـة
بالغة املرونة مـن التقاليد التي ميكن
أن ينـسج املـرء علــى منـوالهـا يف
أوقـات اإلجهاد .ليس من املفاجئ
أن ما يبدأ وكأنه مجمـوعة علمانية
ومعتـدلـة من التـغييـرات ،يـصبح
أكـثر اسـتغراقـاً وأكثـر دينيـة إذا لم
يحــدث التغـييـر بــالطـريقـة الـتي
يحتاجها الناس".
يقــول كلٌّ مـن األستــاذ روبــرت
وفولف إن الروابط العاملية املتزايدة
سـاعـدت يف تـأجيج الـشعـور بـأن
األديان األخـرى هي مجمـوعات
مشـؤومـة تتكـوَّن من (آخـرين)،
أكثـر من كـونهـا أفـراداً مـرتبـطني
بــشـكل فــضفـــاض ،والـــذيـن
يتقـاسمون القـيم فحسب .وبـينما
ينمـو هذا التـصور ،يبـدأ الناس يف
رؤيــة العــائلــة القـــاطنـــة أسفل
الــشـــارع ،ال كجـيـــران ،وإمنـــا
كــأعضـاء يف دين عـاملي بـأجنـدة
دولية ،كما يقول روبرت.
وميكـن أن يكون املـزيد مـن تكامل
الـدين مع الـسيـاسـة سـامـاً بـنفس
املـقدار ،كمـا يقول فـولف ،الذي
يـضـيف" :إن أســوأ شيء حــدث
للدين يف العـالم هو ربطه بـالسلطة
الـسياسيـة .مبجرد أن يحصل ذلك
االرتبـاط ،يكـون من السـهل جداً
أن نـــــرى كـــيف تــتــم إســـــاءة
اسـتخـــدامـه .ميكـن أن يُــســـاء
اســـتخـــــــدامه يف األنـــظــمــــــة
االستبدادية ،كما أنه ميكن أن يُساء
اسـتخدامه يف األنظـمة الدميقـراطية
أيضـاً" ..ومع ذلك ،رمبـا تـشكِّل
العـوملة والهجرة املفتـاح للمساعدة
يف مكافحـة هذا اخلوف املستمر من
اآلخر ،كما يقول.
عـلى سـبيل املثـال ،عنـدما يـلتقي
املسلمون مـن مجموعة متنوعة من
اخللفيات الثقـافية اخملتـلفة يف مكان
مـثل مــدينــة نيـويـورك ،فـإنـهم
يكتـشفون أن هناك أكثـر من طريقة

واحـدة ملمارسة ديـنهم ،كما يقول
فولف .وباملثل ،فـإنهم يتعرضون
بـشكل مـتكـرر ألفــراد من أديـان
مخـتلفـــة ،وميكـن أن يفــاجــأوا
بحقيقة أنهم رمبـا يتقاسمون الكثير
من القيم مع اآلخرين.
عـندمـا تصـبح احلدود بـني األديان
والثقافات أقل صالبة ،فإن "الدين
يصـبح أكثـر روحــانيــة بكـثيـر،
وأقـرب كثيـراً إلـى شـيء يتحـدث
إلى الـشخص كفرد ويـربط الناس
عبر خطوط قسمة أخرى مختلفة.
أنــا شخـصيــاً أرى أمالً يف ذلك.
أرى أمالً يف ذلك لإلسالم .وأرى
أمالً فيه لألديان األخرى أيضاً".
إن هـــذا يحـــدث كل الــوقـت يف
البـيئـات التـربـويـة ،كمـا يـشيـر
روبــرت .عنـدمـا يـتم تعـريـض
الــطالب للـثقــافــات واألديــان
األخـــــــرى مــن خـالل األدب،
وأعمــال املـســاق األكـــادمييــة،
والتفاعل املباشر ،فإنهم يبدأون يف
تطـويــر حسٍّ تـوسعـي للنـفس يف
عالقتها مع اآلخر.
ومع ذلـك ،فإن التعلـيم ليس حالً
سحـرياً ..كـما يـضيف "يف بعض
األحيان ،يكون الناس األكثر عنفاً
هـم القــادة املـتعلـمـــون ،ألنهـم
ميـتـلكــــون املهــــارات الالزمـــة
الستغالل اجملموعة".
يقــول الــسيــد غــرمي ،البــاحث
الرئيسي يف الدراسة ،إن "من املهم
مالحـظـــة أن القـيــود الــديـنـيــة
واألعمـال العــدائيـة تـؤثـر علـى
النـاس من جميع األديـان ،وحتى
علـى األشخاص الـذين ال يتـبنون
أي معتقد دينـي .إنها ليست قضية
طـائفيـة ،وال قضيـة حزبـية ،وال
قضـية سـياسـية ،وإمنـا هي قضـية
إنسانية تؤثر علينا جميعاً".
*نشر هذا التقرير حتت عنوان:
Why religious tensions are
spiking around the globe

!‘Islamic State’ boasts of revival of sexual slavery: Yazidis as spoils of war
least three times as high.
One 15-year-old girl who
escaped on September 7 told
HRW that the Palestinian
fighter who bought her "told
her with pride" that he had
paid $1,000 for her.
She said the fighter took
her to his flat in the city of
Raqa, the group's main hub
in Syria, and sexually
assaulted her. Human Rights
Watch said that the extent of
the sexual abuse inflicted to
enslaved Yazidi girls
remained
unclear
but
stressed that the stigma surrounding rape in Yazidi culture could explain the low
number of first-hand
accounts.
"When you ask them, they
were never or rarely sexually
assaulted. Simply put, they
are scared of being killed by
their own tribe," Hanaa
Edwar, a veteran Iraqi rights
activist, said. "So much harm
has been done. There needs
to be a huge psychiatric campaign to deal with these victims," she said.

Yazidis.
The Yazidi faith is a
unique blend of beliefs that
draws from several religions
and includes the worship of
a devil figure they refer to as
the Peacock Angel.
In a report also released
on Sunday, Human Rights
Watch said abducted Yazidi
women were subjected to
sexual assault and were
being bought and sold by IS
fighters.
"The systematic abduction
and abuse of Yazidi civilians
may amount to crimes
against humanity," the New
York-based watchdog said in
a statement.
According to interviews
HRW conducted with dozens of displaced Yazidis in
the autonomous region of
Kurdistan last month and in
early October, the jihadist
group is holding at least 366
people. Accounts by some of
the Yazidi women who managed to escape and two who
are still being held suggest
the true number could be at
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 case -- albeit much smaller- is that of the enslavement
of Christian women and
children in the Philippines
and Nigeria by the mujahedeen there." Dabiq argued
that while the "people of the
book" -- or followers of
monotheistic religions such
as Christians or Jews -- can
be given the option of paying the "jizya" tax or convert, this did not apply to

– By Jean Marc Mojon
BAGHDAD
The Islamic State jihadist
group says that it has given
Yazidi women and children
captured in northern Iraq to
its fighters as spoils of war,
boasting it had revived slavery. The latest issue of its
propaganda magazine Dabiq
released on Sunday was the
first clear admission by the
organisation that it was
holding and selling Yazidis
as
slaves.
Tens of thousands of
Yazidis, a minority whose
population is mostly confined to northern Iraq, have
"After capture, the Yazidi
August, while others were
been displaced by the fourwomen and children were
massacred
and
the
fate
of
month-old jihadist offensive
then divided according to
hundreds of missing women
in the region. Yazidi leaders
the sharia amongst the fightand
children
remained
and rights groups warned in
ers of the Islamic State who
unclear.
August that the small comparticipated in the Sinjar
In
an
article
entitled
"The
munity faced genocide and
operations," the article said.
revival
of
slavery
before
the
that threat was put forward
"This large-scale enslavehour", Dabiq argues that by
by Washington as one of the
)ment of mushrik (polytheist
enslaving people it claims
main reasons for launching
families is probably the first
hold
deviant
religious
air strikes. Thousands of
since the abandonment of
beliefs,
IS
has
restored
an
Yazidis remained trapped on
this sharia law," it said.
aspect of Islamic sharia law
a mountain near their main
"The only other known
to its original meaning.
hub of Sinjar for days in
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مثل هذا اليحدث يف الوطن العربي والعالم االسالمي

مسلمة مغمورة تتقلّد أول منصب رفيع يف السويد
Aida Hadzialic fled from war as a child; she is now
the youngest minister of Sweden at just the age of 27

ستوكهـولم  -لم يكن أحـد يتوقع
وحـتى أشد املتفـائلون من أن تصل
شـابة مـسلمة وألول مـرة يف تاريخ
البالد ألن تكون عـضوا يف حكومة
سـويديـة وتتقلـد حقيـبة الـتعليم،
األمـر الـذي أدى إلـى والدة جـدل
حاد بخصـوص هذه املسألة الغريبة
عن دولة ملكية يف أوروبا.
عيّن ستيفان لوفني ،رئيس الوزراء
الـسـويـدي اجلـديــد ،البـوسـنيـة
املسلـمة عـايدة هـادزيلك أو كـما
يسمـيها كثيرون بعـايدة احلاج علي
التي جلـأت مع عائلتها إلـى السويد
يف بـداية تـسعيـنات الـقرن املـاضي
بـسبب احلـرب يف بالدهـا ،وزيـرة
للتعليم.
ويعـد تعـيني مــسلمــة يف منـصب
حسـاس يعنى بـالتعليم كـوزيرة يف
حكـومة سويـدة األول من نوعه يف
البالد إذ لطاملا يرفض الساسة هناك
تعيني مهـاجرين والسيما املسلمون
مـنهم يف منـاصب عليـا بالـدولة،
علـى الـرغم مـن ديبلـومـاسيـتهم
املتوازنة.
وقد رافـق اإلعالن عن تعيـني هذه
الشـابـة البــوسنيـة جـدل واسع يف
البـالد بني رافـض ومــؤيــد لهــذه
اخلطـوة التي اتخـذها لـوفني رئيس
احلكومة اجلديد.
وكان حتالف الـيسار بقـيادة احلزب
الــدميقـراطـي االشتـراكـي ،أحلق
الهـزميــة بخـصـمه حتــالف يـسـار
الــوسط بـزعـامــة رئيـس الـوزراء
الـســابق فـريـدريـك رينفـيلت يف
االنـتخابـات العامـة التي شهـدتها
البالد منتصف الشهر املاضي.
وعايدة هادزيلك باللغة البوسنة أو
عـايدة احلـاج علي بـاللغـة العربـية
هـي الجئـة مــسلمـة ولـدت عـام
 1987ببلـدة فــوتسـا يف البـوسنـة
والهـرسك قبل خمـس سنوات من
نـشـوب احلـرب يف يـوغـسـالفيـا
الـسـابقـة والـتي قـادهــا الصـرب
للقضـاء على األقلية املـسلمة هناك
لتلجـأ مع عائلتـها املسلمـة وهي ما
زالـت طفلة إلـى السـويد هـربا من
احلـــرب املــسـتعـــرة والـتـي راح
ضحيتها مئات اآلالف آنذاك.
ولإلشـارة فإن الـبوسنـة والهرسك
شهـدت نزاعـا مسـلحا مـن مارس
 1992وحتـى نـوفـمبـر ،1995
حيث تـدخلـت فيه أطـراف دوليـة
كثيرة.
واستقرت عائلتهـا مبدينة "هاملستاد"
البـعيــدة جنـوبــا أكثــر من 500
كيلومتر عن العاصمة ستوكهولم،
حيث نشأت عايدة وتلقت تعليمها
وتـخرجت مـن جامعـة "لونـد" بعد
دراستهـا احلقــوق .وارتقت هـذه
الشابـة البالغـة من العمر  27عـاما
سلـم احليـاة الــسيــاسيـة ،حـيث
انتـخبت نائبـة لرئيـس بلدية املـدينة
التي جلأت إليها وعمرها  5أعوام،
لـينـتهـي بهــا املـطــاف ،اجلـمعــة
املــاضـي ،وزيـــرة يف احلكــومــة
الـسـويـديـة اجلـديـدة حـيث أنـيط
بعهـدتهـا حقـيبــة مهمــة أال وهي
التعليم.
وتعتبـر الوزيـر السـويديـة املسـلمة
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Aida Hadzialic was five
years old when her family fled from war in Bosnia-Herzegovina.
The
Swedish politician for
the Social Democrats is
now the Minister for
Upper Secondary School
and Adult Education Initiative
in
Sweden.
A law graduate from
the University of Lund,
Hadzialic became the
deputy mayor of the
Swedish city Halmstad
at the age of 23. The 27year-old is now the
youngest person ever to
serve as a minister in
Sweden.
The minister says she
became a social democrat because of the
Swedish welfare model
that gave her family new
opportunities to start
afresh after they fled
from
war.
Aida Hadzialic Profile
Aida Had?iali?, (born
21 January 1987) is a
Swedish politician of the
Social Democrats. She
has served as Minister
for Upper Secondary
School, Adult Education
and Training since 3
October
2014.
Born in Fo?a, Bosnia
and Herzegovina, she
came to Sweden at the
age of 5. She is educated
as a jurist.

غير معروفة لدى السويديني ،لكن
متـابعي حـياتهـا يؤكـدون بأنهـا لم
تتـوج بــالقفص الــذهبي حلـد اآلن
وهي من هواة التصوير.
وتفضل عـايدة متابعة األفالم إذ أن
فيلم "املـريض اإلنكليـزي" الذي مت
إنتــاجه يف  1996وفــاز بجــائــزة
األوسكار كـأفضل عمل سيـنمائي
ذلك العام من أفضل األفالم احملببة
لقلبها.
كما أنهـا تعشق كتـابات األمـيركي
املنتحـر يف  1961بكوبـا ،أرنست
همنغـواي ،صاحب روايـة "الشيخ
والبحـر" الـشهيـرة ومتـضي أوقـات
الفـراغ باالستمـاع ملوسيقـى شوبان
وأغـاني املـطربـة األميـركيـة أليشـيا
كيز.
وكــانـت مجلـــة "فيـكنـس أفــار"
االقتـصادية الـشهيرة يف السـويد قد
صنفت ،العام املاضي ،هذه الشابة

املغمـورة يف احليـاة الـسيـاسيـة يف
املـرتبة العـاشرة ضمن قـائمة 100
امرأة مميّزات املواهب والطاقات يف
البالد.

صنفت مجلة “فيكنس
أفار” السويدية عايدة
هادزيلك يف املرتبة
العاشرة ضمن قائمة 100
امرأة مميزات املواهب
ولم يكن اختيار الالجئة املسلمة يف
احلكـومـة السـويـديـة علـى سـبيل
الصـدفـة أو اجملـاملــة السيمـا وأن
عايـدة عرفت بنشاطها االجتماعي
والتربوي.
إذ يـعتقــد متــابعــون حليــاتهــا أنه
وبـسبب تلك املـواهب والطـاقات
ولتعدد نشـاطاتها السـابقة اختارها

لـوفني رئـيس الــوزراء السـويـدي
اجلـديـد وزيـرة "للـتعلـيم مــا قبل
اجلــــامعــي ورفع الـكفـــاءات" يف
حكـــومـته الـتـي يـبـــدو أنه نـــال
بتــشكـيلهــا اإلعجــاب إلسنــاده
حقائبها الـ 24بالتساوي بني النساء
والرجل.
وقــد سـبقـت عــايــدة وزيــرات
مـسلمــات وصلن ملــدن احلضـارة
والتقدم وتقلـدن فيها مراكـز قيادية
رفيعة املستوى وأثمرنها بجهودهن
الـفعالة ورغم ذلك يشكك البعض
بقدرات النساء يف العطاء ،ويفضل
جلوسهن يف املنزل على أن يخدمن
العالم واإلسالم.
ومن تلـك النسـاء البـارونة سعـيدة
وارسـي ذات األصول البـاكستـانية
التي عينها رئيس الوزراء البريطاني
ديفيـد كاميرون أول وزيـرة مسلمة
يف تـاريخ اململـكة املتحـدة وعضوة

يف حكــومـته االئـتالفـيــة قـبل أن
تـستقيل بـسبب سـوء التعـاطي مع
قضايـا املسلمني يف بالدهـا ،إضافة
إلـى أنه مت اختيارهـا سابقا لعـضوية
مجلــس اللـــوردات عـن حـــزب
احملـافظني ،كما كـانت نائبـا لرئيس
احلزب إريك بيكلز.
وإلى جـانب البـارونة الـبريـطانـية
عـيّـنـت املــسلـمــة ذات األصــول
التــركيــة أيغـول أوزكـان وزيـرة
للشـؤون االجتـماعـية واالنـدماج
بواليـة سكسونيا الـسفلى األملانية،
لـتصبـح بذلك أول مـسلمـة تتـولى
منـصب الـوزيـر يف أملـانيــا ،حيث
القت تـرحـيبـا واسعــا من معـظم
األحـزاب الـسيـاسيــة وقطـاع من
الكنائس األملانية.
هذا بـاإلضافة إلـى ،رشيدة داتي،
وزيرة العـدل الفرنسية ،أول وزيرة
مـسلمة من أصـول شمال أفـريقيا،
والتي عيّنت عام  2007وأصبحت
بسرعة فائقة ثاني أكثر وزيرة شعبية
يف فرنسا.
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أمومة Maternity

كيف تعاملني الصبي والبنت؟

األضرار النفسية والسلوكية لضرب الطفل
طفلي كثـير احلركـة مشتـت اإلنتباه
 ،كثيـر الصراخ  ،اليهـدأ يف مكان
واحد  ،يـضرب أقـرانه  ،يتعـامل
بعنف  ،أضـربـه بعصـبيـة بعـد أن
تتبـدد كل محـاوالتـي لتهـدئته أو
حلل املشـكلة  ،أمـا أبوه فهـو أشد
عنفـا مني ،يضـربه بشـدة وأخاف
عليه  ،فهل يفـيد العقـاب الشـديد
يف تعديل سلوك طفلي؟
تخــتلـف سلـــوكـيـــات الــطـفل
وتصـرفاته حسـب املرحلة الـعمرية
واإلدراك والقــدرات الفكــريــة ،
والبـد أن نـتفهـم أوال قبل ضـرب
الـطفـل أو التعــامل معه بـعصـبيـة
زائدة مـاهي أسبـاب هذا الـسلوك
من الطفل.
أسبـاب وعوامل حتكم سلـوكيات
األطفال

القـاهرة  -خيريـة هنداوي  -هناك
اختالفـات بني املـراهق واملـراهقـة
تـظهـــر يف سن مـبكــرة ،وميـكن
مالحظـتها من خالل طـرق لعبهم
وتعلـمهم.الــدكتــورة ،إبتهـاج
طلبــة ،األستـاذة بـكليـة ريـاض
األطفـــــال؛ تـكـــــشف هـــــذه
االخــتالفـــات وتــضع طـــرقـــاً
للمعاملة.
* الفـتيات يتصرفن بهدوء ويلعنب
بــشكل تعـاونـي يف مجمـوعـات
صغيـرة ،واألوالد يلعبـون بعنف
وخـشـونـة؛ ألن هـذا يـثبـت لهم
أنهم أقوياء جسديًا.
*األوالد فــوضــويــون يــرمــون
بــاألشيـاء ،يـصنعـون حـركـات
سخـيفـــة علـــى وجـــوههـم..
ويـواجهون بهـا بعضـهم البعض،
يـظهــر علـيهـم امللل بـســرعــة،
مــشـتـتـــون ،ال يهــدؤون عـنــد
اجللوس.
*الـبنــات يجلــسن ويـسـتمـعن
لبعـضهن البعض ،أو يقـفزن على
احلـبل بنظام ،أو ينشدن األغاني،
بـيـنـمـــا يـــركـل األوالد الكـــرة
ويتسابقـون بدون هدف ،يغيظون
الفتيـات أو يصـطدمـون باألوالد
اآلخرين.
 12طريقة للمعاملة
 -1تـذكـري أن البـيئـة وأسلـوب
التــربيـة يـلعبـان دورًا مـؤثـرًا يف
مراهقة األبناء؛ فالـبيئة املبنية على
احلـب والتفـاهم واحلـوار وتبـادل
األخالق الـطيبـة وحسن الـسلوك

تفـرز مراهـقة رائعـة ..والعكس
صحيح.
 -2ثقـافــة األهل وعلمهـم لهمـا
دور بالغ األهميـة ،فهم يحسنون
اسـتـيعــاب مـــرحلــة مـــراهقــة
أبنــائـهم ..هــادئــة كـــانت أو
عــدوانيــة أو متيل إلـى االنعـزال
واالنطواء.
 -3البد من شـرح أن لكل جنس
وظائفـه ..دون التقليل من قـيمة
أحد علـى حساب الـثاني ،وعلى
األم أن تقترب من ابنتها؛ حتى ال
تخفي عنها شيئًـا ،وأن تشرح لها
معنـى البلـوغ؛ حتـى ال تُفـاجأ.
وكذلك األب جتاه ولده.
 -4لـطبيعة الفتى وحيويته وطاقته
الـزائـدة ،حـاولـي أن تشـركيه يف
أنشطة ريـاضية ،وللفتـاه أغرقيها
بالقصص والكتب الهادفة وشغل
اإلبرة ،مع دفعها ملـمارسة رياضة
تختارها بنفسها.
 -5ابـنك تـطغــى علـيه مــرحلـة
الرجولة يف تفكـيره فيبدأ يف إثبات
رجـولـته بــأي فعـل ،ابتــداءً من
الـتدخني وعـلو الصـوت واجلدال
وإبداء االعتراض علـى تصرفات
مـن حولـه؛ لذلك حـاولي إثـبات
رجولته قبل أن يثبتهـا هو باحترام
آرائه ،ودفع األصغـر واألكبر من
أهل البيت عـلى احترامه ،والبعد
عن توبيخه أمام أحد.
 -6ال تخايف من مرحلة املراهقة،
فهي جميلة ورائعة ،اتركي البنت
حتـس بـأنــوثتهــا وتعيـش فـرحـة
مــرحلـتهــا اجلــديــدة بــالـلبـس
واملـاكيـاج البـسيط .وقـومي أنت
بـدورك كـأم يف إشغـال سـاعـات

يـومها؛ حتى ال تشعر بامللل الذي
يصل بهـا للتمـرد .وهنـا يصعب
التحكم بها.
 -7ال لتـوحيد املعـاملة بني الـولد
والبنت ،ولتحتفظ الفتـاة بأنوثتها
اجلميلـة وتعتز بها ،وليسعد الفتى
برجـولته ويفرح بهـا ،أما تـوحيد
املعــاملــة بـني اجلنــسني فـيخلق
أمراضًا نفسية.
 -8أحـسني انـتقاء وقـت احلوار؛
فليـست كل األوقـات منـاسبـة،
فـاملراهق يف هـذه املرحلـة مشغول
بـأمور كـثيرة ،ولـيتك تسـمعينهم
أكـثر؛ فـإثبـات ذاتهم ووجـودهم
ككيـان مـؤثـر يجعلهـم يفضلـون
الــــكــالم واحلــــكــــــي عــــــن
االستماع...
 -9ال تـبدى امتعـاضًا واستـنكارًا
أمـام أي تغـييـر يقـوم بـه ابنك أو
ابنـتك يف مـلبـسهـا أو تـصفـيفـة
شعـرهـا ،جتــاوبي ،وأخبـريهـا:
أنـت جـمــيلــــة ولـكـن أفــضل
التـصفيفـة األولـى ،واتـركي لهـا
اخليار.
 -10ال تقـلقـي كـثـيــــرًا علـــى
تصرفات أبنائك املراهقني ،كوني
رفيـقة بـهم ،وامنحـيهم الفـرصة
لتغيير أخطائهم.
 -11راقبـيهم دون أن يـشعـروا،
خاصة إن الحظـت أمورًا سيئة يف
الـسلــوك؛ حتــى تـتمـكنـي من
معاجلـتها قبل أن تـصبح جزءًا من
طبعهم وسلوكياتهم.
 -12هي فتـرة وستمضي فتصريف
بحـكمـة وذكــاء ،وإال ستـشكل
الـتوابع أثـرًا سيـئًا ال يـزول عليك
وعلى مستقبل األبناء.

مجلة العربي االمريكي اليوم
اجمللة األولى للعائلة العربية واملسلمة
يف الواليات املتحدة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

اجلوع والعطـش واخلوف والبحث
عن األمان قد تكون سببا يف صراخ
الطفل .
الــرغبــة يف مـشــاركــة اآلخــرين
والتواصل معهم ولفت انتباههم.
حب االستطالع الـذي يخلق لدى
الــطفل الفـضــول والـتجـــريب ،
والتخـريب كـذلك والـذي يـؤدي
إلي إتالف املمتلكات واأللعاب.
اللـعب وهــو حق للـطفل والـذي
يسبب اإلزعاج والفوضى وبالتالي
العقاب غير املدروس من الوالدين
الـقسـوة التـي يتعـرض لهــا الطفل
واحلــرمــان والـعيـش يف ظــروف
اجتمـاعية صعبة تشكل عند الطفل
ردود أفعال غيـر طبيعة وهي عبارة
عن اضطراب بالسلوك.
التقليد واحملـاكاة لألبوين أو الغرباء
وهـنا تلعـب القدوة دورا يف تـوجيه
السلوك.
عالمات تـدل علي وجود مـشكلة
لدي الطفل:
التوتر والعصبية ألتفه األسباب .
قضم األظافر أو عض الشفاه.
العـدوان علي األشقاء واألصـدقاء
بالضرب واإليذاء .

الصراخ والشكوي الدائمة.
اإلنطواء وعدم تقبل اآلخرين .
التبول الالإرادي .
البكاء –رفض الذهاب للمدرسة
زيادة احلركة وفرط النشاط .
الـسـرقــة إلشبـاع الـذات ولـفت
االنتباه حلاجة الطفل إلى العاطفة.
هنـاك العـديــد من العـوامل الـتي
حتكم تصرفاتنا أمام أبنائنا  ،ونحن
قـدوة أمامهم  ،لذا فـاألطفال مرآة
لكل تصرفاتنا .
أضـرار الضــرب علي سلـوكيـات
الطفل :
يــولــد الـضـــرب عنــد األطفــال
سلـوكيـات سيـئة كـالكذب (حـتى
يحمي نفسه مستقبال) .
ضرب الطفل يولد درجة من العناد
واإلصرار على تلبية طلباته .
عالقـة الوالـدين بـالطفل أسـاسها
اإلحترام  ،والـرحمة لكن الضرب
يعـطي صـورة مخـتلفــة عن هـذه
العالقة  ،ويولد الكراهية واملشاعر
السلبية جتاه األبوين .
غيــاب احلـب بني أفــراد األســرة
عمـومــا وبني األب واألم بـشكل
خــاص  ،يــولــد عالقــة سلـبيــة
وكراهية تؤدي للضرب.
يــؤدي الـضــرب إلــى قلــة الـثقــة

بالـنفس وضعف الـشخصيـة  ،مما
يجعل الطفل يقع فريـسة ألصدقاء
الـســـوء  ،ثم الــوقــوع يف دائــرة
اإلدمان .
بعض احللول املقترحة
إعـطاء الـطفل قيـمته لنفـسه وأمام
اآلخرين وعدم إهانته وتوبيخه.
محاولـة تلبيـة الرغبـات يف احلدود
املتاحة  ،وعدم اإلسراف والتدليل
التعـرف على إمـكانيـات وقدرات
الـطفل حــسب الــسن ومـراعـاة
ضعفه .
القـدرات العلميـة للطفـل البد من
تشجيعهـا وتدعيم ذلك بـاألنشطة
اخلارجية .
تفـريغ طـاقـات الـطفل عن طـريق
مشـاركته بـاألنـشطـة الـريـاضيـة
والـــرسـم وإدمــــاجه مع أقـــرانه
ملـمــارســة ألــوان الفـنــون الـتـي
يحبـونهـا.وأخيـرا فـإن احلـوار و
املناقشـة مع اتباع سيـاسة الثواب و
العقـاب هـى األســاس التـربـوى
الــسلـيـم.أيـضـــا اللجــوء إلــى
اإلستـشــارات النفـسيـة يف مجـال
الطفولـة يفيد الطـرفني معا (الطفل
واألبـوين) وقـد نكتـشف مفـاتيح
جـديـدة للتعـامـل مع الصغـار قـد
تكون غائبة عنا .

كيفية التغلب على مشكالت الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية عالقـة وثيقة بني األم وطفلها  ،تقوي الروابط بينهـا وبني صغيرها  ،كما حتمي األم من سرطان
الثدي واملبايض  ،وحتمـي الطفل بإعطائه مناعـة طبيعية  ،عند تنـاوله حلليب األم منذ الساعـات األولى للرضاعة
..لـكن قد حتدث بعض املـشاكل أثناء الـرضاعة ،وتختلف مـن أم ألخرى  ،وسوف نحاول الـتعرف على بعض
هذه املشكالت وطرق حلها:
 -1إحتقان والتهـاب بالثدي  :نتيجة عدوي جرثوميـة مما يسبب إرتفاع درجة حرارة األم املُرضع عن  38درجة،
هـنا يجب إستشارة الطـبيب فورا ليعطي األم خافـض حرارة مناسب (باراسـيتامول ) ،ومضادات حـيوية ومعاجلة
للجراثيـم والفطريـات ،ولكن الداعي ملنع الـرضاعـة أو شفط احللـيب حتي تخف احلـالة..ونـشدد علي أهـمية
استشارة الطبيب أو مستشارة الرضاعة.
 ( -2تشقـق) احللمات :نـتيجة الـرضاعـة بعد األسبـوع األول للوالدة ،أو بـعض اجلروح الـصغيرة ،ممـا يؤدي
حلـدوث ألم شديد نتيجة وجود جرح صغيـر باحللمة يؤدي لعدوي جرثومـية ،البد من سؤال الطبيب حتي يصف
مضادات لإلحتقان تناسب احلالة ووضع كرميات وملطفات موضعية مع وضع كمادات بني كل رضعة وأخري مع
مسح احللمة بقطعة قطن معقمة وماء دافئ (هذا اإلجراء ضروري).
 -3إحتقان للثديني بعد الوالدة  :يحـدث ذلك خالل بداية الرضاعة ،نظـرا ألن معظم السيدات اليقمن بتجهيز
الثـديني للـرضاعـة قبل الـوالدة ،لذلك قـومي بتـدليك الثـدي واحللمـتني بزيـت الزيتـون أو كرميـات ملطفـة مثل
البانثينول .
 -4اإلمتنـاع عن الرضـاعة نتـيجة ألم  :المتنعـي الرضاعـة أبدا لفوائـدها الكثيـرة يف إعادة شكل اجلـسم والثديني
للحجم الـطبيعـي ،وكذلك للـوقايـة من سرطـان الثدي واملـبيض ..فقـط إسألـي واستشـيري طبـيب األسرة أو
مستشارة الرضاعة .
 -5قـد تتطـور حالـة األلم ويحدث خـراج بالثـدي  :وذلك نتـيجة إهمـال احلالـة وعدم أخـذ مشـورة الطبـيبة أو
مستشارة الـرضاعة ،هنا حتتاج املريضـة لبعض املضادات احليوية واملسكنـات (بوصفة طبية)  ،وينبغي شفط اللنب
من الثدي املصاب بواسطة شفاط وميكـن األستمرار يف تغذية الطفل من الثدي اآلخر(..وذلك حتت إشراف طبي
وعـالجي ) .ويف النهايـة يُفضل االستعـداد للرضـاعة منـذ شهور احلمل ،بـالتغذيـة املفيدة والـوجبات الـصحية،
وكذلك بارتداء(صديريـة) أو حماالت صدر من القطن اخلالص  ،كما يجـب عدم إرتداء األصناف املصنوعة من
األليـاف الصناعية ،وتدليك الثديـني بزيت الزيتون وكرميات ملطفـة مثل البانثينول ،والعناية بـالنظافة الشخصية،
وارتداء املالبس القطنية املريحة ،واستشارة طبيبتك اخلاصة ضرورة عند حدوث أية مشكلة صحية ،لكن المتنعي
الرضاعة أبدا خاصة إذا كنتِ أما ألول مرة.
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صحتك
وجمالك

نظام غذائى يساعد اجلسم على مقاومة األورام السرطانية

درهم وقـاية خيـر من قنـطار عالج
 ،مقـولة أثبتت صحتهـا فى العصر
احلديـث ،بعد أن انتـشرت العـديد
من أمـراض التغذية غـير الصحية،
ومنهـا الـسمنـة املفـرطـة والـضغط
العـالـى وفــرط الكــوليــستـرول
وتـصـلب الـشــرايني والــسكــرى
واألورام وغيـرها الكثير  ،مما لفت
إنتباه علماء التغذية ألهمية البحث
عن أنظـمة غذائية صحية  ،للوقاية
من تلك األمراض القاتلة .
ووجد الـعلماء واملـتخصصـون فى
مجـال التغـذيـة أن أفـضل وسيلـة
للـوقايـة هى فـى العـودة لألغـذية
بـشكلهــا الطـبيعـى  ،فـى صـورة
خـضــروات وفــواكه وأعـشــاب
خضــراء وعصـائـر طبـيعيـة غيـر
محالة  ،خاصة عندما اكتشفوا فى
أغـذية كثيرة مـواد كيميائيـة طبيعية
تسمى (الفينوالت ) تذوب فى املاء
وقــابلــة للهـضم وأغـذيـة غـنيـة
مبضـادات األكسـدة للقضـاءعلـى
الشـوارد احلـرة (عـوادم عـمليـات
هضـم الطعام وخصـوصا اللحوم)
 ،وينـصح اخلبراء فـى التغذيـة بأن
نـتنــاول ضمـن نظــامنـا الغـذائـى
األطعمة التالية :
اخلضروات الورقية الداكنة:

مثل الـسبـانخ والـسلق واجلـرجيـر
فقـد أثبتـت دراسات أمـريكيـة فى
مجال التغذية أن تناول  240جرام
من الـسبـانخ يـزيـد معـدل انـدفـاع
مـضادات األكـسدة يف الـدم بنسـبة
 % 27ومـضادات األكـسدة عـبارة
عن جــزيئــات صـغيــرة  ،حتـمي
اخلاليـا من السـرطان كـما حتـتوي
الـسبـانخ علـى ( الـبيتـا كـاروتني )
الذي يحمي من سرطـان الرئة كما
أثبـت البــاحثــون اإليطــاليـون أن
الــسـبـــانـخ ميكـنه مـنـع تكـــويـن
النيتروزامبني املسببة للسرطان .
 زيت الزيتون  :أعلن فريق طبيمع دخـول فصل اخلـريف نـستعـد
لبـدء فصل الشتـاء الذي نعـاني فيه
جميعًـا من اإلصابة بـأمراض البرد
واإلنفلـونزا املزعجـة والتي تتسبب
يف توقفنا عن القيـام باملهام الطلوبة
منا يف العمل واملنزل.
تـستعـرض مجلـة حيـاتكِ يف هـذه
املقــالـــة بعـض الـنـصـــائح الـتـي
تساعـدكِ يف احلفاظ علـى صحتك
وحمـايتهـا من اإلصـابة بـأعراض
أمراض البـرد واإلنفلونـزا لتحظي
بـصحــة سلـيـمــة وخــالـيــة مـن
املشكالت املزعجـة التي تتسبب يف
امتنـاعنـا عن الـذهاب إلـى العمل
وعـدم القـدرة علــى القيـام بـأي
شيء.

متـخصـص يف علـم األوبئـة  ،أن
استهالك زيت الـزيتون يـؤدي إلى
تخفيـض نسبـة اإلصابـة بسـرطان
الـثدي بنسبة  ،% 35ومن املعروف
أن أسبـانيـا تأتـي يف مقدمـة الدول
األوربيــة التـي تقل فـيهــا نــسبــة
اإلصـابة بـسرطـان الثـدي ويرجع
إلى كـثرة استخدام زيـت الزيتون،
كمـا أن دهان اجللـد بزيت الـزيتون
يحمـي من سـرطـان اجللـد ،وقـد
ثبت أن اسـتخدام ملعقـة طعام من
زيت الزيتون يومـيا وبصفة منتظمة
ميكن أن ينقـص من خطـر حدوث
سـرطان الـثدي واملـعدة والقـولون
كما أنه يخفـض من الكوليـسترول
يف الدم .

 البروكلي  :ميتلك خاصية قويةمضادة لـسرطانات الـرئة والقولون
والثـدي  ،كمـا أنـه يسـرع عـمليـة
إزالـــة األستــروجـني من اجلــسم
ولـذلك فهو يـكبح سرطـان الثدي
ومينع منوه.
األفوكادو  :يكبح نشاط  30نوعمن املــواد املسـرطنــة ومينع تكـاثـر
فيروس اإليدز أيضا .
 البيض املسلوق  :أكدتمجمـوعــة من الـدراسـات الـتي
أجــريت علـى العالقــة بني صحـة
الغــذاء  ،وسالمـــة النـســـاء من
سـرطان الثـدي أن الفتيـات الالتي
يتـناولـن البيـض املسـلوق بـصورة
معتـدلـة ومـنتـظمــة أقل تعـرضـا

لإلصابة بسرطان الثدى.
 البرتقال  :أثبتت الدراسة أنعـصيــر البـرتقـال يـسـاعـد علـى
مكـافحـة سرطـان الثـدى ،ويظن
الـكثيـرون أن عـصيـر احلمـضيـات
مثل البـرتقال والليمـون واليوسفي
والكريب فروت تزيد من حموضة
اجلسم وهذا لـيس صحيحا بل يعد
عصيـر احلمضيـات عالجا نـاجحا
حلمـوضـة اجلـسـم التـي تنـشـأ من
تراكم املواد احلـمضية التالفة داخل
األنــسجـــة  ،نتـيجــة لـعمـليــات
األكسـدة والتمثيل وهضم األغذية
الـدهنيـة والبـروتينـية  ،وذلك ألن
حمض الستريك املوجود يف عصير

نصائح للحماية من اإلصابة باإلنفلونزا يف الشتاء

& Health
beauty

مـناسبة من فيتامني سي لتحميه من
اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الـبـــرد
واإلنفلـونزا ،وميكن تغـذية اجلسم
بهـذا الفيتـامني املثـالي عن طـريق
تـناول بعض اخلضـروات والفاكهة
التـي حتتــوي علـيه كــالبــرتقــال
والليمون والكيوي واجلوافة.

املياه

أثـبتت الدراسـات الطبيـة أن تناول
املياه بكميات كبيرة يف فصل الشتاء
يـسـاعــد يف حمـايـة اجلـسـم من
اإلصـــابـــة بـــأعـــراض مـــرض
اإلنفلوانزا والبرد ،لذلك احرصي
على تنـاول كميـة كبيـرة نسبـيًا من
امليــاه يف فـصل الــشتــاء لـتحـمي
جسـمك من اإلنفـلونـزا ولتنـظفيه
بشكل طبيعي.

تقوية املناعة

للـمنـاعـة الـضعيفـة دور كـبيـر يف
عدوى اجلـسم بفيروس اإلنـفلونزا
وذلك لعـدم وجـود مـا يـدافع عن
اجلـسم يف حـالـة نشـاط الفيـروس
املــسـبـب لإلصــابــة بــأعــراض
اإلنفلـونزا ،لـذلك احرصـي على
أن تقومي بتغذية جسمك بالطريقة
املثـالية التي تعمل علـى التعزيز من
قدرة اجلهـاز املناعي بـشكل يسمح
له بالـتصدي ألخـطار اإلنفلـونزا،
وميـكـن أن حتـمــي نفـــسـك مـن
اإلنفلونـزا وتعزيز اجلهاز املناعي يف
اجلسم عن طـريق تناول الـثوم فهو
عـالج مثــالـي ينـصح بـه األطبــاء
حاالت ضعف املنـاعة ،وميكن أن
تقومـي ببلع فص صـغير مـن الثوم
يف الـصبــاح بعــد تقـطيـعه ليـعمل
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احلـمضيـات يتـأكسـد باجلـسم ثم
يُطـرد منه وتـبقى األمالح املعـدنية
القلــويـــة  ،فتـتعــادل مع املــواد
احلـمضيـة التـالفـة وبـذلك حتـافظ
علـى املعـدل القلـوى بـاجلـسم ،
وحيث أن قلـوية الـدم متنع تـكون
الـسـرطـان وتعــاجله أيضـا  ،فـإن
عصير احلمضيات ميكن القول عنه
بأنه ميـنع تكون الـسرطـان ويدخل
يف عالجه أيضا .
 التمر  :يفيد التمر يف الوقاية منمــرض السـرطـان الرتفـاع نـسبـة
الفسفور واملغنسيوم فيه.
 البصل  :تعود فائدة البصل إلىوجــود (إحــدى مــركبــات مــادة
سلفايـد) والتي تـساعـد اجلسم يف
إخراج مـسبـبات الـسرطـان منه ،
قبل أن حتــدث أي خلل  ،وأثـبت
العلماء أن البصـل يبرز كواحد من
أهم الوسـائل حملاربـة السـرطان ،
ألن الـبصـل يحتــوي أيضـا علـى
مـركب يـسمـى كويـريتـني  ،وهو
فعال يف منع تكون الورم مهما كان
نوعه خبيثا أو حميدا  ،والبصل يف
مقدمـة املواد الـتي يوصـي األطباء
مـرضى السرطان بـتناولها ملا له من
تأثير مباشـر يف مكافحته واحلد من
منوه وانتشاره.
 البقوليات اجلافة  :وجد أناالنـتظـام يف تنـاول األستـروجني
الغــذائي مـن خالل الفـاصــوليـا
اجلافـة واللـوبيـا اجلافـة واحلمص
وبعـض األغــذيــة األخــرى مـثل
القـرنبيـط واللفت والكـرنب يقلل
من اإلصـابـة بـسـرطــان الثـدى
والقولون إن هناك أنواعا عديدة
أخــرى من الفــواكه واخلضـروات
لهـا دور كـبيـر فـى الـوقـايــة من
األورام  ،لـذلك فعلـى كل واحد
منـا أن يـكثـر مـن تنــاول الغـذاء
واملـشروبات الـواقية من الـسرطان
فالوقاية خير من العالج .

غسل اليدين

فيروس اإلنفلونزا من الفايروسات
الـتي ميكـن انتقـالهـا بـسهـولـة من
شخص آلخـر يف حـالـة التعـرض
لــرذاذ شخـص مـصـاب ،لــذلك
احــرصي علـى أن تقــومي بغـسل
يــديكِ بـني فتـرة وأخـرى بــامليـاه
والـصابـون املعقم لـتحمي نـفسك
من اإلصابة بالبرد واإلنفلونزا.

التطعيم

كمعــزز لنـشـاط اجلهــاز املنــاعي
وكـمعـقم وطــارد لـلبـكتــريــا من
اجلسم.
فيتامني سي

مـن الفيتامينات املشهورة يف قدرتها
علــى التخفـيف من اآلثـار احلـادة
ألمـراض اإلنفلونزا والبـرد فيتامني
سـي ،ولهــذا جنــد مـن ينـصـحنــا

بتـناول البـرتقال وعـصير اللـيمون
كمـصــدر رائع لـتغــذيــة اجلــسم
بفـيتـامـني سي ،لــذلك احــرصي
دائمًـا على تغـذية جـسمك بكـمية

إذا كنـت من األشخـاص اللــذين
يصابـون باستمـرار بأمـراض البرد
واإلنفلونـزا يف فصل الشتـاء قومي
باستشارة طبيب مختص يف تطعيم
منـاسب ضـد أمـراض اإلنفلـونـزا
املــوسـميـــة لتـتحــصنـي به ضــد
اإلنفلونزا املوسمية.
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افتخري سيدتي أنّ يف مجموعتك قطعة من "بلغاري" كعالمة متميّزة
لغــاري Bulgariهـي عالمــة
إيطــاليـة لـلمجـوهـرات الـفخمـة
والسلع الكـماليـة املترفـة .حملت
اسم مؤسـسها اإليطالـي ،اليوناني
األصل ،ســوتيــريــوس بلغــاري
Sotirio
Voulgaris.
طـرحت نفسها يف البـداية على أنها
اسـم للـمجـــوهـــرات والفـضـــة
واألحجار الكرمية.
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متلك الشركـة الفرنسيّـة الشهيرة يف
عـالم املـوضـة LVHMمـاركـة
Bulgariمنـذ  ،2011حقّقت
شهــرة وانتـشــاراً واسعـاً بـسـبب
تـصــاميـمهــا التـي متيّــزت مبــزج
األسلوبني الروماني واليونانيّ.
ضبطت وتيـرة املوضة اإليـطالية يف
فن تصـميم اجملـوهـرات من خالل
الـروح اخلالقة التي تـستلهم جمال
الفـن اإلغـــريقـي والـــرومـــانـي
وحافظت على اتصال مع العصرنة
واحلداثة.
متيّزت تصاميم بلغاري يف سبعينات
القرن العـشرين ،تفردت مبجموعة
مـن القـطع املـميّــزة ،مـن عقــود
وأساور وأقراط أذن باهظة الثمن.
متيزت تلك اجملـوهرات بوجود رقم
متـسلــسل علـيهــا ،ومــسجّل يف
سجالت الـشركـة مع اسم مـالكها
األصـلي ،منعـاً للـسرقـة .بفضل
تصـامـيمهـا وجـودتهـا ،احـتلت
بلغاري املركز التاسع من بني عشر
مـاركـات مـستـدامـة االستخـدام،

ومشـهورة بـالتـرف والغنـى ،وفق
تصنيف اجملموعة العاملية WWF.
تقــدّمـت بلغــاري أيـضــاً عالمــة
أساسيـة يف عالم الساعات املرصّعة
بــاألحجـــار الكــرميــة واملــاس.
استحوذت ،يف التـسعينات  ،على
جيـرالــد جيـنتــا ودانيـال روث،
وطرحت مجموعة ساعات رجالية
ونـسائيـة سطّـرت كل واحدة مـنها
قصة جناح مميزة.
فـيمــا يخـصّ تــشكـيلــة بلغــاري
اجلديـدة ،متيّزت بـالترف واألنـاقة
ألقصـى احلـدود ،شـملت خـوامت
الـــزمـــرد األخـضـــر ،األســـاور
املـذهلـة ،خـوامت املـاس ،قالدات
ونظـارات ،وسـاعـات جـذابـة،
ارتفع سعر كل قطعة فصُنفت قطعا
باهظة الثمن .
فعال ،لن جتـدي سيـدتي كلـمات
معبّــرة حني تلقـني نظـرة فـاحصـة
علـــى تلـك احلجـــارة الـــورديـــة
والزرقاء يف مجموعة الذهب!
وملـناسبـة عيدهـا الـ ،130أطلقت
دار "بـلـغــــــــــــاري" Bulgari
للمجـوهرات الـفاخـرة مجمـوعة
 ،MVSAاملـــــؤلّفــــة مـن 26
قــطعـــة ،متّ اسـتـيحـــاؤهـــا مـن
األسطـورة اليـونـانيـة التـي حتكي
قـصّـة األخــوات التـسع اللــواتي
حكمـن سيطـرتهنّ علـى مجاالت
الفنّ ،الشعر واملوسيقى.
جسّـدت كـارال بـروني وجه هـذه
اجملوهـرات ،اعتبـرتها الـدار امرأة
العصر املتعدّدة الوجوه واملواهب.

عبايات خليج ألناقة
شرقية بتصاميم متميزة!

طرحت عـالمة خليج Khaleejاإلماراتـية مجمـوعة مميـزة من العبـايات
األنـيقة خلـطت فيهـا بني ممـيزات العـباءة الـشرقـية حـيث احلشـمة والـشعور
بـالراحة حني ارتدائها وبـني أناقة احلضارات الشـرقية حيث جمعت العباءات
التي طـرحتهـا عالمة خـليج تصـاميم مميـزة كتصـاميـم البشـت والكيمـونو
والكاب وزادت عليها ابتكارات مميزة؛ فـصنعت العباءات املزينة بالكاب من
الـدانتيـل املُطرز والـذي بدا يف الكـاب؛ بينمـا جاءت عبـاءات البشت مـزينة
باألسفل باأللوان الناعمة املطبوعة.
كـما جاءت ياقـات بعض العبايـات عالية وبعـضها بياقـات على شكل حرف
Vلتستمتعـي بأناقة مثالـية تناسب مالمحك فإن كـان عنقك قصيرًا اختاري
العبـاءات التـي جاءت بـياقـة علـى شكـل حرف Vوإن كـان عنقك طـويالً
ميكنك مبنتهى الثقـة أن تختاري العباءة التي جاءت بياقة عالية أو حتى ميكنك
ارتداء العباءات الراقية التي جاءت بتصميم مُصمت لم يكن فيها شكل الياقة
اعتياديًا بل جاء مستويًا بالكتف لطلة عصرية متجددة.
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تتـميّــز مـجمــوعــة مجــوهــرات
MVSAبتــشكـيلــة رائعـــة من
األحـجار الكـرمية املـرصوفـة على
شكل لوحـة فسيفساء ،ومبزيج من
األلوان القويّة والتصاميم الفريدة،
التي متثّل اجلمال اخلالد لهذه القطع
املـستقـاة مـن أكثـر آلهــة اليـونـان
سحراً.
ابتكرت بلغاري قطع "ديفا" فتألّقت
بـاألملاس واملظهر املـميّز.استوحت

تـصـميـم كلّ قـطعـــة ،من قـطع
الفـسيـفسـاء الـرومـانيـة املـشهـورة
بــأشكـالهــا الهنــدسيّـة القـدميـة
وانـحنــاءاتهـا ،فـطغــى التـوقـيع
املـروحي الشـكل على اجملمـوعة ،
تقديراً إلرث بلغاري عريق.
نُفذت ابتكـارات "ديفا" مع األملاس
واألحجـار الـصلبــة والنــاعمـة -
الـعقيق الرمـادي أو عرق اللـؤلؤ -
إلكـمال األحـجار امللـوّنة ورصف

األملاس باجملموعة األولى ،بحركة
مرنة مـن التصميم املتنوع ونزعة ال
تُنتسى.
أمّــا مجمـوعـة "ســربنـتي" Ser-
pentiفـمثـلت أيقـونـةً طـويلـة
األمد ضـمن تصـاميـم "بولـغاري"
Bulgariالـتي متـرّ بـكليــوبتـرا
،لتتـرسّخ عميقاً يف التـاريخ كرمزٍ
للــشـبـــاب األبـــدي واألنـــوثـــة
واخللـــود .تُعـتـبـــر مجـمــوعــة
"بـارينـتيـسـي" Parentesiثمـرة
احلبّ العميق لروما.
ترجمـت اجملموعة األخيـرة التقليد
إلـى ابــداع عصــريّ .استــوحت
األشكـال اإلبتكـارية مـن العظـمة
القـدميــة التـي متيّــز معــالم رومـا
وهنـدستها ،يف حني تـذكّر األلوان
الغنيّة بنزهة عبر املدينة األبديّة.
ينقـل الطراز اجلـديد من "سـربنتي"
Serpentiتـردّدات ممتعـة ،فهو
معـزّز مبشـبك من املينـا على شكل
رأس أفعـى مع ربــاط يتــألّف من
سلسلة مكسوّة بالفضّة واجللد.
تفتخـر بلغـاري بزبـائنهـا املميـزين
أمثـال بيل غيـتس ،ومغنيـة البوب
البــريـطـــانيــة مــادونــا .بــدأت
باجملوهرات وانتقلت إلى الساعات
والـعطــور ،واليـوم اجتـهت نحـو
الفنادق الفخمة.
تكـتب عالمة Bulgariبحرف
الـ "Vأي Bvlgariكـون هـذا
احلرف يلفظ " "Uباليونانيّة.

تألق الذهب وتقنية احلركة كواكسيال كاليبر
يعتبر التوربيون أحد أهم االكتشافات يف
عالم صناعة الساعات على مدى قرنني من
الزمان ،وقد أبدعت أوميغا يف استخدام هذه
التقنية يف صناعاتها على مر األزمنة ،ويتجلى
ذلك يف ساعة De Ville Central
Tourbillonاجلديدة التي تستخدم تقنية
كواكسيال كاليبر بطريقة مبتكرة يف تصميم
فريد مرصع باألملاس.
ويضفي التصميم على ميناء الساعة الذي
يبرز تقنية احلركة توربيون ،ملسة عصرية على
الساعة مع زجاج الياقوت الغير عاكس على
اجلانبني ،باإلضافة الى عقارب الثواني
والدقائق والساعات املصنوعة من الذهب
األحمر عيار  18قيراط على شكل دائري من
الياقوت ،وتأتي فهارس الساعة  12و 3و6
مصنوعة أيضاً من الـذهب األحمر.وتعود دقة تفاصـيل األلوان يف الساعة إلى استخـدام تقنية ترسيب البخار PVD
الذي ينتج عنه اللون البني الـداكن .وإلضفاء ملسة استثنائية ،يتم استخـدام تقنية صقل املعادن للحصول على ملمس
مثالي وعمق إضايف على جـسر الدعامات (امللـمع باليد) يف الساعـة ،باإلضافة إلى وجـود ثقل توازن داخلي مصنوع
من البالتني  950يف عُلبـة الساعـة املصنوعـة من الذهب األحمـر مقاس  38.7مم وعقارب ومـسامير بـاللون األحمر
املطابق ،كما يعتبر إطار الساعة
مــن أهــم اإلبـــــداعـــــات يف
الـتـصـمـيـم ،حـيـث أنه يــأتـي
مُـرصعـاً بـاألملـاس ذو الـشكل
املميز
تتــوفــر هــذه الـســاعــة يف 8
إصـدارات فقط ومحـفورٌ عـلى
عـلبــة كل مـنهــا أحـــرف اسم
صانعها لـيتم متيزها عن غيرها،
وتـأتي يف علبة فـاخرة مصـنوعة
من اجللـد الطبيعي بـاللون البني
مـع قفـل مُلـمّـع وتعـــد رمـــزاً
للفخـامـة والتـألق.وتعـد أبـرز
مالمـح السـاعـة تـقنيـة احلـركـة
األتومـاتيكية كـواكسيال كـاليبر
 2635مع طاقة تدوم حتى  45سـاعة ،باإلضافة الى ضبط الساعة دون احلاجـة الى احلركة اليدوية لتفعيلها .وكباقي
ساعات أوميغا ،تأتي هذه الساعة مبيزة مقاومة ضد املاء حتى عمق  30متر وضمان ملدة  3سنوات.
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بيتك ومطبخك

كتابة  :جولي صليبا

بــدأ النــسيـم البــارد يتــسلل إلـى
أحضـان الطبـيعة وال بـد من تغيـير
ديكـور املنزل للتـماشي مع األجواء
اخلريفـية املـسيطـرة .يفتـرض بهذا
التغييـر أن يشمل ألـوان املفروشات
واللـوحات املـعلقة علـى اجلدران،
بحيـث تشعر العائـلة بالدفء داخل
املنزل رغم األجواء اخلريفية الباردة
يف اخلارج.
ألوان دافئة
وداعاً لـأللوان الـساطـعة والـباردة
التي طغت على الديكور الصيفي،
وأهالً بـاأللوان الترابيـة الدافئة التي
توحي بالدفء واحلميمية.
اعـتـمــدي األلــوان الـتــرابـيــة يف
املفـــروشـــات ،والـــوســـادات،
والـــسجـــادات ،والــسـتـــائـــر،
واملـصــابـيح ،واألكـسـســوارات
الـزخــرفيــة املمكـن بعثـرتهــا هنـا
وهنـاك .ستشعريـن حتماً أن أجواء
املنزل باتت أكثر دفئاً وحميمة.
أقمشة سميكة
يف فـصل الصيف ،منـيل إلى تغـطية
املفـروشـات بــاألقمـشـة الـقطـنيـة
النـاعمــة ونضع الـستـائـر الفـاحتـة
األلوان املطبعة بنقوش حيوية.
إال أن هـذا الديـكور ال يتمـاشى مع
األجــواء اخلــريـفيــة ،وال بـــد من
استـبدال األقمـشة اخلفـيفة بـأخرى
سميـكة .واملقـصود بـذلك أقمـشة
الستائر واملفروشات.

Your home & kitchen

نصائح لديكور دافئ هذا اخلريف
رسوم خريفية على اجلدران
لمَ ال تبـدّلني ديكـور الصـالون أو
غرفة اجللوس أو غرفة النوم مبجرد
تزيني أحـد اجلدران بـورق جدران
عليه رسوم خـريفية؟ ميـكنك أيضاً
إذا شئـت رسم أشجــار ونبـاتـات
خــريفيــة مبـاشــرة علـى اجلـدار
األبـيض بـحيث تـشعـريـن بجمـال
اخلريف داخل منزلك.

وان اخلـريف .اختـاري اإلطارات
باللـون الذهـبي أو األلوان التـرابية
لتنسجم مع بقية ديكور املنزل.

إنارة دافئة
اسـتبـدلـي املصــابيح ذات األلـوان
الـزرقاء البـاردة بأخـرى ذات ألوان
صفراء دافئة .فلون الضوء له تأثير
كبـير يف الـديكـور وأجواء املـنزل.
اختــاري أيضـاً أغـطيــة املصــابيح
بألوان ترابية دافئة.

أزهار اخلريف داخل املنزل
زيـني غــرفــة الـطعــام أو غــرفــة
اجللـــوس أو الـصـــالـــون بـــأوانٍ
زجـاجيــة فيهـا بـاقـة من األزهـار
واألغصـان اخلــريفيــة .من شـأن
ذلك إضـافة ملـسة جمـيلة وطبـيعية
على الديكور.

سجاد سميك بألوان دافئة
البـسط الـرقيقـة التـي كانـت تغطي
أرض املنزل صـيفاً لـم تعد صـاحلة
أبـداً يف فصليّ اخلريف الشتاء ،وال
بـد من استبدالها بسجادات سميكة
حتجب البـرد املنبعث مـن األرضية
وتبعث الدفء يف أرجاء الغرفة.
ثـمـــة مـــوديالت مـنـــوعـــة مـن
السجـادات بألـوان ترابـية دافـئة،
وسـوف جتـديـن حتمـاً مـا ينـاسب
ديكور منزلك.

تزيني املدفأة
يف فـصل اخلـــريف ،قــد تـصـبح
اللـيالي بـاردة بعض الـشيء وال بدّ
من إشـعال املدفـأة لبعث الدفء يف
أرجـــاء املـنـــزل .ال بـــدّ إذاً مـن
االهـتمـام بـديكـورهـا .احـرصي
أيـضـــاً علــى تـنـظـيف املــدفــأة
واملدخنة ،وحتـضير الكمية الالزمة
من احلطب.
إطارات ذهبية أو ترابية
بـدّلي إطــارات الصـور وإطـارات
املرايـا جلعل ألـوانهـا متمـاشيـة مع
أ

سلطات  -سلطة الكول سلو على طريقة املطاعم
املكونات:
حبة كرنب كابوتشي
متوسطة مقطعة شرائح
رفيعة.
¼كوب جزر مبشور.
 3/1كوب سكر.
½ملعقة صغيرة ملح.
¼ملعقة صغيرة فلفل
إسود.
 2ملعقة كبيرة بصل
مقطع صغير ( اختياري
).
¼كوب لنب.
½كوب مايونيز.
¼كوب لنب رائب.
1و 2/1ملعقة كبيرة خل أبيض.
2و 2/1ملعقة كبيرة عصير ليمون.
الطريقة:
يف إناء عميق تخلط شرائح الكرنب مع اجلزر املبشور ،والبصل.
يف إناء آخر يُخلط اللنب ،املايونيز ،اللنب الرائب ،اخلل ،عصير الليمون ،امللح ،الفلفل اإلسود ،السكر حتى
متتزج املكونات ونحصل على ملمس كرميي ناعم.
يُصب خليط اللنب واملايونيز على شرائح الكابوتشي ،واجلزر وتقلب جيداً.
توضع الكول سلو يف الثالجة ملدة ساعة على األقل قبل التقدمي.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ل

الساللم الفاصلة بني الطوابق
إذا كان منزلك مؤلفاً من طابقني أو
طوابق عـدة ،ميكنك أيـضاً تـبديل
ألــوان الــساللـم الفـــاصلــة بـني
الـطـــوابق ،وطالؤهــا بــألــوان
خريفيـة ،مثل األصفر أو البرتقالي
أو البـني أو األحمـر الــداكن .من

شـأن ذلك تبـديل أجـواء الديـكور
وجعلهـا متمـاشيـة أكثـر مع أجواء
اخلريف.
تناقض بني الداخل واخلارج
يـبرز جـمال الـديكـور أكثـر فأكـثر
عنـد حصـول تنـاقض بـني الداخل
واخلــــارج .اجعلـي الــــديكـــور
الـداخلي لـلمنـزل دافئـاً وحـميمـاً
ومتناقـضاً بشكل جلـي مع الطبيعة
العارية والباردة خارجاً.
فـالـسجــادات التــرابيــة اللـون،
واملفـــروشـــات ذات األقـمــشـــة
الــسمـيكــة والـــداكنــة اللــون،
والسجـادات السميكة احلاجبة لبرد
األرضيـة ،والـستـائـر الـسـميكـة
والداكنة اللـون جتعل ديكور املنزل
دافئـاً ومتناقضـاً بشكل محلوظ مع
الـسمـاء امللـبدة بـالغيـوم الرمـادية
واألشجار العارية األغصان.
ألوان متعددة يف الغرفة الواحدة
ال داعـي ألن يكون ديكور اخلريف
ممالً وبلون واحـد وباهـت .جربي
اختـيار ألوان متعـددة ضمن ديكور
الـغرفـة الواحـدة .ميكن أن تـكون
هـذه األلوان متنـاسقة ومنتـمية إلى
فئـة لـونيـة واحــدة ،أو متنـاقضـة
بشكل جذاب والفت لألنظار.
جربي الـوسادات املتعـددة األلوان
يف األرائك األحــاديــة اللــون ،أو
الستـائر املتعـددة األلوان يف الغـرفة
الـواحـدة .فهـذا يـضفـي حيـويـة
جميلة على الديكور.
www.lahamag.com

وصفات الريجيم :طريقة عمل كفتة مشوية بالفرن
املكونات واملقادير:
 2/1كيلو حلم
مفروم
 2بيضة
ملح وفلفل
 3ملعقة كبيرة زيت
زيتون
 3فص ثوم مفروم
 3ملعقة كبيرة
بقدونس مفروم
طريقة التحضير:
 نقوم بتجهيز الفرنبتسخني الشواية
اخلاصة بالفرن.
 يوضع بعض نقاطزيت الزيتون على
صينية الفرن.
 يخلط اللحماملفروم والثوم والبقدونس والبيض مع امللح والفلفل.
 يعجن اخلليط ثم تشكل منه أصابع صغيرة احلجم متساوية. توضع أصابع الكفتة يف صينية الفرن وتوضع بالفرن حتى يكتمل النضج. تقدم الكفتة املشوية بجانب البصل اخمللل واألرز.اكتوبر  2014م  -السنة الثانية  -العددOCTOBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :22 :
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By Suzana Nabil Saad
Racism remains one of
the global problematic
issues that need to be
constantly addressed and
tackled.
It exists in every corner of the world, among
people of different colors
and creeds.
It is a very alarming
and troublesome phenomenon as it not only
harms individuals psychologically but moreover physically from anything to individual harm
or on a collective scale as
in apartheids.
Islam takes a clear
stance against racism.
Allah Almighty emphasizes in the Holy Quran,
that the only aspect that
would elevate the status
of one of us over the
other is; righteousness.
Interpretation:
{O Mankind, We
created you from a single
(pair) of a male and a
female and made you into
nations and tribes, that
you may know each
other. Verily the most
honored of you in the
sight of Allah is he who
is the most righteous of
you.} (49:13)
Prophet Muhammad on
Racism
Islam takes pride in
firmly and overtly fighting racism to the extent
that Prophet Muhammad
(peace be upon him)
addressed the issue in his
last sermon:
“All mankind is from
Adam and Eve, an Arab
has no superiority over a
non-Arab nor a non-Arab
has any superiority over
an Arab; also a white has
no superiority over a
black nor does a black
have any superiority over
a white - except by piety
and good action.
Learn that every Muslim is a brother to every
Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be
legitimate to a Muslim
which belongs to a fellow
Muslim unless it was
given freely and willingly. Do not therefore do
injustice to yourselves.
Remember one day
you will meet Allah and
answer for your deeds.
So, beware: do not stray
from the path of righteousness after I am
gone.”
Again, piety and good
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Your Voice صوتك

Love You My Chinese Husband - Your Arab Wife
(American Muslims Against Racism)

action are what distinguish a person over the
other. There is no room
for a preferred race, gender, social class, etc.
Racism in the American
Muslim Community
Unfortunately, racism is
not only a problem
amongst
non-Muslim
Americans but the American Muslim Community
has its share of it too.
This goes back to cultural
heritages and pre-Islamic
traits that have nothing to
do with Islam, however
some Muslims have been
unable to cleanse their
hearts from this ignorance.
Prophet Muhammad
(peace be upon him)
sheds light upon this in
the following hadith:
Abu Dharr, during a dispute, insulted Bilal by
calling him “son of a
black woman.” This was
meant to put Bilal down,
as his Abyssinian mother
was a slave, though Abu
Dharr was, himself, a
black Arab, as described
by At-Tabari, ibn Hajar
and others.
Prophet Muhammad
(peace be upon him)
then told Abu Dharr:

“You’re a man with some
of the characteristics of
the Era of Ignorance/PreIslam
(Al-Jahiliyyah).”
Abu Dharr then went
to Bilal, placed his face
on the ground and offered
for Bilal to step on his
face to atone for his verbal offense. (Al-Bukhari,
30 and Muslim, 1661)
A Wake up Call
Imam Dawud Walid, the
Executive Director of the
Michigan chapter of the
Council on AmericanIslamic Relations (CAIRMI), and a preacher of
Islamic faith delivering
sermons at Islamic centers across America and a
political blogger for the
Detroit News, shares a
wake up call on racism in
the American Muslim
community.
“[I]t is racism that has
divided the American
Muslim community. It is
problematic
because
racism is rooted in positional power, which prevents certain groups from
having a voice or equal
deference and authority
within a community. I
have
witnessed
new
reverts to Islam who have
been run out of the Muslim community due to
racism.
We need a holistic
approach for dealing with
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this issue, which includes
individual introspection,
regular community and
organizational
discussions, as well as more
purposeful and meaning
social gatherings that are
multi-ethnic aside from
big annual conferences.
I am committed to
being a part of such conversations and social
events. I challenge all of
my brothers and sisters to
renew their commitment
to ethnic equality within
our community and to
check those within our
own cultural groups that
are actively and passively
perpetuating racism.
This will require moral
courage in the face of
uncomfortable moments,
but Islam calls us towards
freedom,
justice
and
equality that we may be
the model community
that Allah Almighty calls
on
us
to
be.”
(Confronting
Racism
among American Muslims)
A Living Example:
American Muslims
against Racism
However, there is still
light at the end of the tunnel. This is evident in
successful examples of
American Muslims from
diverse backgrounds who
strongly believed that

there is no place for
racism in Islam; to the
extent that they accepted
cross-cultural marriages.
A living example is an
Arab American sister
who accepted a proposal
from her Muslim Chinese
colleague. Here is how
she puts it in her own
words:
“As an Arab American
Muslim raised in a tight
knit Arab Muslim community, my marriage to a
Muslim of Chinese background came as a bit of a
shock to many in our
community. I remember
my parents receiving
comments such as, "how
can you allow your
daughter to marry like
this? The rest of our girls
are going to want to
marry outside of us now."
Growing up I realized
that there was a double
standard, many of the
non-Arab
individuals
accepted into the community were female, Caucasian, and had married
Arab men, but rarely did
I see an Arab woman
marry outside of her culture. This attitude is diametrically opposed to
what our beloved Prophet
Muhammad (peace be
upon him) taught his
companions, to marry
outside their families and

tribes. As Allah Almighty
explains in the Quran:
{O Mankind, We
created you from a single
(pair) of a male and a
female and made you into
nations and tribes, that
you may know each
other. Verily the most
honored of you in the
sight of Allah is he who is
the most righteous of
you.}
(Al-Hujuraat
49:13)
Having been married
now for over seven years,
there is a greater cultural
challenge
that
you
encounter being married
to someone from a different background, but the
benefits
of
learning
another culture, language,
and ability to see the
world from a different
perspective far outweighs
the challenges.
I am excited that our
children will grow up
biracial, and Insha’Allah,
with a greater understanding and sensitivity to
racial issues in Muslim
and American communities.
I also believe in a
world that is growing
smaller by the day, Muslim children who grow up
able to navigate multiple
cultures and worlds will
be better equipped to promote Islam in a healthy
and positive way.”
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نساء

رائداتPioneering Women

مالال ..بوزن نوبل للسالم

كانت حتلم مبدرسة للفتيات يف (سوات) الصغيرة ..فدفعت الثمن
إسالم آباد -عمـر فاروق  -حتولت
مالال يـوسف زاي ،أول صـبيـة يف
العـالم حتـصل علـى جـائـزة نـوبل
للـــسالم ،إلــــى محــــور خالف
آيـديولـوجي شـديد داخـل اجملتمع
البـاكــستــاني.فـوســائل اإلعالم
الليبراليـة الباكستانية بدأت بوصفها
بــأنهــا الـــوجه احلقـيقـي النـــاعم
للـمجتمع الباكـستاني جلـهودها من
أجل إثــبــــــات حـق األطفــــــال
الباكـستانيني يف االلتحاق بالتعليم.
يف اجلهة املقابلة ،تصفها اجلماعات
واألحـزاب الدينيـة ماالال بالـعميلة
الغـربيـة ،التي تـستـخدمهـا القوى
الغـربيـة لـتشـويه صـورة بـاكـستـان
واإلسالم.
أميــر العـظـيم ،املـتحـدث بــاسم
(اجلمـاعــة اإلسالميـة) ،احلـزب
الـسياسي الديني األصولي ،تساءل
قـائال" :ملــاذا حصـلت مالال علـى
جــائــزة نــوبـل ويُتــرَك األطفــال
الفلسطينيون يذبلون وسط املعاناة،
بـينمـا تعـيش مالال يف راحـة ويظل
األطفـال الفلسطينيـون يذهبون إلى
مدارسهم وسط العنف املستمر؟".
يف املقـابل ،بدأت القـناة اإلخبـارية
الليبـرالية الـباكستـانية (جي إي أو)
بـوصف مالال يوسف زاي بـصفتها
الــــوجـه احلقــيقــي للــمجـتــمع
الـباكـستـاني ،وأعلـنت القنـاة يوم
فـازت مالال يــوسف زي بجـائـزة
نــوبل" :لقـد أضـاءت مـالال اسم
باكستان وسط األمم".
أوائل اكتوبر اجلاري ،جرى إعالن
مـنح جـائـزة نــوبل للــسالم ملالال
يوسف زاي باالشتراك مع كايالش
ساتيارثي النـاشط الهندي يف مجال
حقوق األطفال.
أمــا عـن مالال ذاتهــا فـــالتـــزمت
الـصمت ،ولـم تشـارك هي أو أي
من أفـراد عــائلتهـا يف هـذا اخلالف
الـذي يدور يف األوسـاط السيـاسية
واإلعالميـة بـالبالد .لـكن محمـد
حـسن ،أحد أعمـامها ،صـرح بأن
العـائلة ليـست مسـتعدة للمخـاطرة
بإعـادة مالال إلـى باكـستـان وسط
تهديدات مستمرة حلياتها.
فـبعد أن تعـافت مالال من إصـابتها
بـطلق نـاري يف الــرأس ،قبل عـام
وعــادت إلــى الـظهـــور العلـني،
جـددت حركة طـالبان البـاكستـانية
مـرة أخرى تهديـدها إياهـا بالقتل.
ونقلت وسائل اإلعالم البـاكستانية
عـن شهيــد اهلل شهيــد ،املتحـدث
بـاسم طالبـان الباكـستانيـة ،قوله:
"ال نخجل من الهجوم على مالال،
وسنقـتلها وقتـما تسـنح لنا الفـرصة
لفعل ذلك".
كــانت مالال يــوسف زاي ،الفتـاة
البـاكـستـانيـة الـتي أطلقـت عليهـا
طالبـان النار يف محاولـة الغتيالها،
تبلغ من العمر  11سنـة فقط عندما
أحـكمت طـالبـان سـيطـرتهـا علـى
منطقة وادي سـوات الباكسـتانية يف
شـمال غـربي الـبالد بعد أن تـركت
لهـم احلكومة السلطـة املطلقة نتيجة
عقد اتفـاق سالم بني اجلـانبني .لم
تنشأ معارضة مالال لطالبان عن أي
فلـسفة سيـاسية مجـردة ،بل كانت
متلك سببـا عمليا يف ذهنـها ملعارضة
حـركة طـالبـان ،حيث أرادت بيـئة
حــــرة وآمـنــــة لـكـي تـتـعلـم يف
مــدرستهــا ،ولكن طـالبـان تقـوم
بحـرق مدارس الفتيـات واحدة تلو

األخرى يف بلدتها األصلية.
كـان تـبني مـوقف عـلني جتـاه حق
األطفــال يف الـتعلـيـم محفــوفــا
بخطـورة شديـدة يف هذه املـرحلة.
ولكـن مالال لم جتلـس بال عمل،
رغم ممـارسـة أسـرتهـا الـضغـوط
عليها بعـدم الظهور يف بـيئة اخلوف
الـسـائـدة .لــذلك ،قـررت بـدء
التـدوين عبـر خـدمـة (بـي بي سي
األردية) بـاسم مـستـعار هـو غول
ماكاي.
يف تدويناتهـا ،أعربت عن اخملاوف
وانعـدام االستقـرار الذي يـتعرض
له السكـان العاديـون عندمـا كانت
طـــالبــان مــسيـطــرة علــى وادي
سوات .وكـانت األفـكار الـغالـبة
علـى مــدونتهـا تـتعلق بحـرمـان
الفـتيـات يف سـوات مـن املنـشـآت
التعليمية.
كتبت مالال يف يناير (كانون الثاني)
عــام " :2009شــاهــدت حـلمــا
مفــزعــا بــاألمـس ،كـــانت فـيه
مــروحيـات عـسكـريـة وحـركـة
طـالبـان .أرى هــذه األحالم منـذ
شـن العملية العسـكرية يف سوات.
كنت أخشى الذهاب إلى املدرسة،
ألن طالـبان أصـدرت فتـوى حترم
جـميع الـفتيـات من الـذهـاب إلـى
املدارس .حضـرت  11طالبة فقط
من بني  27يف الـصف وظل العـدد
ينخفض بسبب فتوى طالبان .ويف
طـريقي من املدرسة إلى املنزل ذات
مــــرة ،ســمعـت رجـال يقــــول
ســأقتلك .فـأسـرعـت اخلطـى..
ولكني شـعرت بـاالرتيـاح عنـدما
وجدته يتحدث يف هاتفه اجلوال..
ال بـد أنه كـان يهـدد شخصـا آخـر
عبر الهاتف".
تقـــول مالال" :رغـم أنـنـي كـنـت
طـالبـة يف الصف اخلـامس يف عـام
 ،2009فإنني قررت نقل مخاوف
الـطالـبات إلـى العـالم اخلـارجي.
ولـذلك السبب ،أرشـدني أبي إلى
إرسـال يومـيات إلـى (بي بي سي)
بـاسم مـستعـار (غـول مـاكـاي).
وكنت أرسل موضـوعات منـتظمة
إلى (بـي بي سي) تعكـس مشـاعر
زمـيالتي وجـاراتـي الالتي يعـانني
اإلرهاب".
كــذلك عبــرت مالال عن معـانـاة
النازحني بعد أن انتقلوا إلى شاجنال
عنـدمــا شنـت احلكـومـة عـمليـة
عـسكـريــة لتـطـهيـر ســوات من
املسلحني .وأشارت مالال" :كنت
مذعورة مبـا يكفي عندمـا شاهدت
صور األجـساد املعلقـة يف سوات.
ولكن ،كـان قرار منع الفـتيات من
الـذهـاب إلـى املـدرسـة صـادمـا،
فقــررت الــوقــوف ضــد قــوى
الرجعية".
وأضــافت" :كــان من املـؤلـم لي
ولزمالئي أن نسمع أن مدرستنا قد
تغلق أبـوابهـا ،وأنه لن يكـون من
املسموح لنا مواصلة التعليم".
وحتـى ذلـك احلني ،كــانت مالال
تخفي هويتها كمدونة وناشطة عبر
وســائل التـواصل االجـتمــاعي.
ولكن ،سـريعـا مـا أخلـى اجلـيش
البــاكــستـــاني وادي ســـوات من
طالبـان ،وكشفت وسائل اإلعالم
البـاكـستـانيـة ،يف مـوضـوعـاتهـا
اإلخبـارية عـن سوات ،عن هـوية
املُـدوِنـة الـصغيـرة .حتـولت مالال
علـى الفور إلـى شخصيـة شهيرة،
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جتـري معهـا الـصحـف والقنـوات
الـتلفـزيــونيــة احملليـة والــدوليـة
احلوارات .وجرى منحها اجلوائز.
كان اجلـيش البـاكسـتانـي مسيـطرا
متـامـا علـى وادي سـوات ،وكـان
يجوب كل شبـر يف الوادي .كانت
هــنـــــاك احــتفــــــاالت وأمل يف
املــسـتقـبل .ويف وسـط الـبهجــة
العـارمة ،نـسي اجلمـيع أن طالـبان
قـد تكون مـنيت بهزميـة عسكـرية،
ولكنها ال تزال حتتفظ بالقدرة على
إحــداث اضـطــرابـــات يف احليــاة
املدنية.
ولكن ،كـان هنـاك عدد قـليل من
الرجال يف الوادي ظلوا يستشعرون
اخلطر .أحد هؤالء هو ضياء الدين
يـوسف زاي ،والـد مالال .صـرح
ضياء الـدين يوسف زاي لـصحيفة
(الـشـرق األوسـط) الـلنــدنيـة يف
أغسطـس (آب) عام  ،2010أثناء
مقـابلة معه يف فناء املـدرسة اخلاصة
التي يديرها بسوات ،بأن "عمليات
القتل املـستهـدفـة تضـرب أسـاس
عمـليـة إعـادة تــأهيـل اجملتـمع يف
سوات .كـانوا (طـالبـان) يقتـلون

الـشخصـيات الـبارزة ،يف محـاولة
لـبـث اخلـــوف يف قلــوب الـنــاس
العاديني".
جــديــر بــالــذكــر أن والــد مالال
شخصـية بـارزة يف حركـة (سوات
قـومي جيـرغا) الـسلمـية األصلـية
الـتي كــانت علـى مـدار تـاريخهـا
ترفض صعود طالبان يف الوادي.
ميكن وصـف حركـة السـالم بأنـها
موالية بشدة للجيش ،حيث متتعت
بـدعم من قادة اجلـيش املتمـركزين
يف سـوات منـذ بـدء االضطـرابـات
بالوادي.
جـرت مقـابلـة بني مـحرر (الـشرق
األوسط) مع ضيـاء الديـن يوسف
زاي يف أغــسـطــس عـــام 2012
داخل مدرسة البنني التي يديرها يف
مـدينـة مينـغورا املـزدحمـة .وكان
يـشعـر بقلق شـديـد بـسبـب مقتل
زمالئه يف حـركـة الـسالم ،وكـان
يـرى أن ســوات لم يـتخلـص من
وجود طـالبـان على نـحو نهـائي.
وقال يف جزء من حديثه الطويل مع
الصحيفة" :ال ميكن أن تكون هناك
أي عمليـات إلعـادة البنـاء يف ظل

اسـتـمــــرار عــملـيـــــات القــتل
املستهدف".
يف الشـهر املـاضي ،اعتقل اجلـيش
البـاكستاني املتهمني باالعتداء على
مالال يـــوسف زاي يف أكـتـــوبـــر
(تـشـــرين األول) عــام  2012يف
طـريقهـا إلـى املـدرسـة انتقـامـا من
حـملتها للدفاع عن حق الفتيات يف
املساواة يف الـتعليم .أصيبت مالال
يوسف زاي بجـروح خطيـرة جراء
عمليـة االغتيـال ،ولكن يـقال إن
حيـاتها يف الوقـت احلالي لم تعد يف
خـطر .فقـد جنح األطبـاء يف إجراء
عــملــيــــــة ملالال يــــــوسف زاي
واستخـرجوا رصـاصة مـن كتفها.
ولكنهم قالـوا إنها لم تـزل يف حالة
حرجـة ،حيث صرح أحـد األطباء
املـشـــاركني يف الـعمـليــة" :لقــد
استخـرجنـا الـرصـاصـة .ولكنهـا
تعاني إصـابة يف الرأس وحـالتها ما
تـزال خـطيـرة" .يقــول محللـون
سياسيون إن محـاولة اغتيال مالال
ميكـن أن توصف بأنهـا حادث نادر
تـوحد خالله الـشعب البـاكسـتاني
بـــأســـره ،حـيـث أدان اجلـمــيع

االعـتداء وظلـوا يدعـون من أجل
حياة مالال.
ولكن ،متـزق هذا اإلجـماع عـلى
الفــــور بعـــد أن غــــادرت مالال
بـاكسـتان مـع أسرتهـا متجهـة إلى
بــريـطــانـيــا حـيـث اسـتقــرت،
والـتحقـت مبــدرســـة محلـيــة يف
إجنلتـرا .بـدأت وســائل اإلعالم
الغـربيـة تـسلـيط تغـطيـة إعالميـة
مـوسعـة عليهـا وبـدأت العـواصم
الغربـية منحهـا جوائـز الشجـاعة.
نتـيجــة لــذلك ،بــدأت وســائل
اإلعالم الـيمينية يف باكستان توجيه
انتقـادات قـويـة ضـدهـا لعـملهـا
ملصلحة القـوى الغربية .وازدادت
االنتقـادات بعـد أن صـدر كتـابهـا
(وهـو نوع مـن السيـرة الذاتـية) يف
أكـشاك بيع الكتب ،الـذي ناقشت
فيه قضايا دينية واجتماعية مختلفة
تواجه الـشعب البـاكسـتانـي .قال
أوريــــا مقـبــــول جــــان ،احملـلل
التلفـزيـوني وأحـد أشـد مـنتقـدي
مالال يـــــوسف زاي" :يف هـــــذا
الـكتــاب ،أبــدت عـــدم احتــرام
املشاعر الدينيـة والثقافية للمجتمع
املـسلم ..لن ألومها ،هذا الكتاب
ليس من تأليفها على أي حال".
قبل أن تتعـرض مالال العتداء من
طـالبان ،كـانت منشغلـة يف توجيه
انتقادات قـوية للحـركة ووسـائلها
الـوحــشيــة ،وذلك يف لقــاءاتهـا
اإلعالمـية ويف جـزء من أنـشطتـها
االجتـماعية .ويف الـوقت احلالي،
تطـرح وسائل اإلعالم الباكـستانية
وكـذلـك النـشـطـاء اجملـتمـعيـون
والسيـاسيون سؤاال" :ملاذا لم توفر
احلكومة تأمـينا لـ(مالال) رغم أنها
اكتـسـبت شهـرة عــامليـة بـسـبب
انتقـاداتهـا العلـنيــة للمــسلحني،
وخــاصــة نـهجهـم جتـــاه تعلـيـم
الفتيات؟!".
كتـب وسيم أحمـد شاه الـصحايف
املقـيـم بــســوات" :تـضـــاعفـت
التهـديدات التي تـستهدف حيـاتها
بعد ديـسمبـر (كانـون األول) عام
 ،2011عنـدمـا حـصلـت علـى
جـائزة الـسالم الوطـني األولى من
رئـيـــس الــــوزراء يف ذلـك احلـني
يــوسف رضــا جـيالنـي .ورغـم
احـتفــاء مــســؤولـي احلكــومــة
بـاخلـدمـات الـتي تـسـديهـا مالال
للـتعلـيم والـسالم ،فـإنه ال أحـد
منـهم الحظ أنهـا ستحتـاج حيـنها
تـأمـينـا خـاصـا".يقـول محللـون
إعالميـون إن صعـودهـا املكـوكي
إلـى الشهـرة ال يرجع إلـى محض
املصادفـة ،بل كان بسبـب كفاحها
وآرائها الصريحة املتعلقة مبا حدث
يف وادي ســـوات وكــيف أحلقـت
طالبان ضررا بقطاع التعليم بتدمير
عشرات من املدارس.
ظهـــرت مالال ألول مـــرة عـبـــر
شـاشـات تلفـزيـونيـة مـختلفـة يف
مـطلع عام  2009كـان عمـرها يف
ذلك الـوقت  11سنة عنـدما جرى
التــوقـيع علــى اتفــاق سـالم بني
احلكـومة البـاكستـانية وطـالبان يف
فبـرايـر (شبـاط)  2009وكـانت،
مثل والـدها ضـياء الـدين ،تـؤيد
االتفـاق وتـأمـل أن يسـاعـد علـى
استعادة السالم

..البقية ص 71

اكتوبر  2014م  -السنة الثانية  -العددOCTOBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :22 :

63

ميديا

الشرفاء اليزالون يعيشون بيننا ..شكرا بن أفليك لشجاعتك وإنصافك

األصوات األميركية املدافعة عن اإلسالم تربك اإلعالم الغربي
عن اإلسالم ال سـيمـا يف عـاصمـة
الـسينمـا العامليـة ،وهو األمـر الذي
أثـار ضجـة واسعـة علـى مـوقف
النـجم األميـركي بـن أفليك الـذي
دافع عـن اإلسالم بــشـــراســـة يف
بـرنـامج تلفـزيـونـي ،حصـد رقمـا
قياسيا يف أرقام املشاهدة.
توالـت أصداء البـرنامج األمـيركي
السـاخـر "” ،Real Timeبعـد
املفــاجــأة الـتـي أطـلقهــا املـمـثل
األميـركي بـن أفليك يف البـرنامج،
ودافع فيهــا عن اإلسالم ،مـنتقـدا
األصوات املهاجمة لإلسالم بشكل
شـرس ،وظاهـرة اإلسالموفـوبيا،
وهــو مـــوقف شـكل هـــزة لآلراء
السائدة يف وسائل اإلعالم الغربية،
خــاصـــة من ممـثل عــاملـي بحـجم
أفليك.
وسلـطت األضـواء علـى أفلـيك،
عندما ظهر يف املنـاظرة التلفزيونية،
يـوم اجلمعـة ،رد فيهـا علـى مقـدم
الـبرنامج بيل ماهـر املعروف بإحلاده
ومبيـوالته اليـساريـة املتـطرفـة على
شبكة "أتـش بي أو" ،والكاتب سام
هـاريس عنـدما عبـرا عن رأيهما يف
الدين اإلسالمي.
ووصف هـاريــس اإلسالم بكــونه
"مـنبت األفـكار املـسيئـة" ،وانتـقده
آفليـك لتلـك العبـارة ،مـسـتنكـرا
احلـساسـية الـشديـدة لليبـراليني يف
انتقـادهم لقـضايـا اإلسالم املتـعلقة
بـــاملـــرأة والــشـــذوذ اجلـنــسـي،
واسـتعمال وجهـة النظـر اإلسالمية
بطريقة "عززت من اإلسالموفوبيا،
وأن هــذه االنتقـادات سـاعـدت يف
التعصب ضد املسلمني بأجمعهم".
وأضاف آفليك ،أن اآلراء التي عبر
عنها كـل من هاريس وماهر "مقززة
وعـنصـريـة" ،وشـببهـا مبـن "يصف
اليهوديني باملراوغني" ،متهما إياهم
بتعزيـز تلك الصور ،وأثـار املوقف
النادر للمـمثل األميركي ردود فعل
متفـاوتـة يف عــاصمـة الـصنـاعـة
السـينمـائيـة العـامليـة "هـوليـوود"،
تباينت بني التأييد واالنتقاد.
وعنـدمــا انتقل احلـديث إلـى"سـام
هـاريـس؟ الــذي انتقـد اإلسالم،
سـارع أفليك وسـط غضب واضح
إلــى اعـتبــار هــذا الـكالم "مقــززا
وعنـصريـا" .وأضاف أفلـيك الذي

U.S. actor Ben
Affleck slams TV
’host for ‘racist
interpretation
of Islam

Ben Affleck slams TV host for ‘racist’ interpretation of Islam
حضـر لتقـدمي فـيلم "غـون غيـرل"
الذي يقوم ببطـولته "هل أنت خبير
يف الـدين اإلسالمي؟ ألن مـا تقوله
أشبه بــاتهـام أحـد بــأنه "يهـودي
خبيث".
وتابع القـول" ،هناك مليار شخص
ليسـوا متطـرفني وال يـسيئـون إلى
النـسـاء ويـريـدون الـذهـاب إلـى
املدارس والصالة خـمس مرات يف
اليوم وال يقـومون بـأي من األمور
الـتي تقـول إن املـسلـمني يقـومـون
بهـا" .وأضـاف" ،لقـد قـتلنــا من
املـسلمني أكثر ممّا قتـلوا من صفوفنا
بفارق كبير".
وذكــر "بـيل مــاهــر" يف مقــابلــة،
االثنني ،مـع "صالـون .كوم" بـأنه
"تقـــدمـي" وأن األمـــر ال يـتعـلق
بـ"ازدراء األديان …فنحن نناضل
من أجل التقدمية".
ورسخ أفليك حضوره يف هوليوود
بعد فيلم "آرغو" الذي أخرجه وقام
ببـطــولـته حــول أزمــة الــرهــائن
األميــركـيني يف إيـــران .كمــا أنه
مؤسـس مبـادرة شرق الـكونـغو،
وهـي منظـمة خـيريـة يف جمهـورية

الكونغو الدميقراطية.
يـذكـر أن ظـاهـرة اإلسالمـوفـوبيـا
شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد ظهور
تـنظـيم داعـش ،ونـشـر ممـارسـاته
اإلرهابية التـي يرتكبها باسم الدين
اإلسالمـي عبــر وســائل اإلعالم
الغــربـيــة ،ووســائل الـتــواصل
االجتـماعي ،وقـد أوضح التقـرير
األخـيــر الـصــادر عـن مــرصــد
اإلسالمـوفــوبيــا التــابع ملنـظمـة
التعاون اإلسالمـي ،جزءاً من هذه
احلمـلة الـتي يتعـرض لهـا اإلسالم
واملسلمني يف الغـرب ،حيث رصد
التقرير أبرز حوادث اإلسالموفوبيا
يف العـالـم خالل شهـر أغــسطـس
 2014.وظهـــرت االجتـــاهـــات
العنصـرية يف معـظم الدول الغـربية
للـتحــذيــر مـن اإلسالم ،وكــان
لـإلعالم أســــوأ األثــــر يف هــــذه
الظاهرة.
ويف حـديثه عن الـواليات املـتحدة
أشـار التقـريـر إلـى أن اخلـوف من
اإلسالم بصفته أيديولوجية ال يزال
مــوضــوعـــا متـــداوال يف جمـيع

النــدوات واخلطـابـات العـامـة،
وخاصة يف وسائل اإلعالم.
ويف خطـوة من أجل مقاومة هجمة
اإلسالمـوفوبيـا على خلفيـة تفاقم
الـوضـع يف الشـرق األوسط ،قـام
نـاشطـون بتنـظيم هـاشتـاج علـى
مـوقع "تـويتـر" بـاسم "Muslim
”Apologiesويحتـوي علـى
اعتـذارات سـاخـرة عـن انتمـائهم
الــديني ومـا يـتبع لهـذا الــدين من
إجنــــازات عــــاملـيــــة .ويعـبــــر
املــستخـدمـون املــسلمـون ملـوقع
"تويتـر" عن استيـائهم وتـعبهم من
االتهـامات املستمـرة ضدهم وضد
ديـنهـم ،الــذي أصـبح يـــوصف
بـاإلرهـابـي عبـر وسـائل اإلعالم
ألكثـر من  10أعوام .علـى سبيل
املثال ،يف منتصف سـبتمبر املاضي
مت إطـالق حملـة علــى اإلنتــرنت
حتــــت هــــــــــــاشــــتــــــــــــاج
" ”NotlnMyNameوقــد مت
استخـدامهـا علـى مدى األسـبوع
املنـصـرم مــا يقــرب من  50ألف
مرة.

American star Ben Affleck slammed TV host Bill
Maher for comments made on Islam during an interview aired Friday 10-3-2014 on U.S. network HBO.
During a debate on Real Time With Bill Maher,
Maher claimed that Islam as a religion was intolerant.
Maher later claimed in the debate that Islam was
“the only religion that acts like the mafia — that will
f*****g kill you if you say the wrong thing, draw the
”wrong picture, or write the wrong book.
In response, Affleck then asked the panelists: “What
?is your answer? Is it just to condemn Islam
We've killed more Muslims than they have killed us
by an awful lot.” “Yet somehow we are exempt
from these things. Because they are not really a reflec”tion of what we believe in.
He then said sarcastically: “It was by accident, that's
how we invaded Iraq.
I am explicitly telling you that I disagree with what
”you think.
The Oscar-winning director also voiced disapproval
when author and fellow talk show panel guest Sam
Harris said the Muslim faith was the “motherload of
”bad ideas.
“We can criticize Christians…but when you want to
talk about the treatment of women, homosexuals and
free thinkers in the Muslim world, liberals have failed
 us…we have been sold this meme of Islamaphobiawhere every criticism of the doctrine of Islam is conflated with bigotry towards Muslims as people.
”Which is intellectually ridiculous.
Affleck responded: “'It’s just an ugly thing to say.
It’s gross, it's racist. It's like saying: ‘Oh you shifty
"Jew.

 10سنوات من النجاح والتميز
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املوضوع :خطوات يجب اتّباعها
قبل شراء منزل للمرة األولى!!

شراء منزل جديد يتطلب الكثير من التحضير والدراسة امليدانية ،ومن املهم
جدا البدء بالشكل الصحيح ،لتوفير الكثير من الوقت،هذه مجموعة من
اإلجراءات واخلطوات توضح وتبني االستعداد لالنتقال إلى منزل جديد،
ويستوجب على األشخاص الراغبني بشراء منزل للمرة األولى ،أخذها
بعني االعتبار قبل إمتام عملية الشراء.
حتقق من وضعك املالي  :ال يوجد أهم من التحقق من الوضع املالي
بالتفصيل قبل اإلقدام على االلتزام بشراء منزل ،وهذا يعني احلصول من
البنك على شهادة تؤكد القدرة على االلتزام بالسداد ،وهذا يعني حساب
كل املصاريف التي ليس لها عالقة بأقساط املنزل ،فإذا كان البحث عن
شراء شقة مثال ،فيجب حساب كم ستؤثر ضريبة املسقفات على الدخل
والوضع املالي.
كما أن هذا التحقيق عن الوضع املالي ،سيجنب الصدمة أو اإلحباط عند
إيجاد منزل.استعن باملكتب العقاري:بعد القيام بالتحقق من الوضع املالي،
هذه اخلطوة تأتي ثانياً يف ميزان األهمية ،حيث أن االستعانة مبكتب عقاري
ووكيل عقاري ،ستساعد كثيراً يف إيجاد املنزل املناسب للفرد والحتياجاته،
فهؤالء األشخاص متخصصون ،ويحملون خبرة كبيرة يف العمل بفعالية
وايجاد أفضل األسعار.
وباإلضافة إلى أن املكتب العقاري سيزود مبعلومات عن املنزل ،ال ميكن
احلصول عليها من املالك مباشرة ،حيث أن املالك ال يرغب عادة باإلفصاح
عن بعض األمور واملواصفات يف املنزل ،ويحصل عليها املكتب العقاري
بحكم خبرته ،وهذا يشمل الوثائق الرسمية التي تثبت أن املالك األصلي،
قام بسداد قيمة املنزل املراد شراؤه وسد جميع األقساط املترتبة عليه،
ومقارنة هذا املنزل مع املنازل األخرى املعروضة للبيع يف املنطقة نفسها،
واملدة الزمنية التي عرض فيها املنزل للبيع.
كما أن املكتب العقاري سيوجه للطريقة املثالية للمفاوضات مع املالك ،عند
االتفاق على الشراء ،كما ويتعاقد مع مجموعة من االختصاصني لفحص
املنزل والتربة ،وما إلى ذلك من األمور املهم معرفتها من قبل
االختصاصيني.
تعرف على اجلوار  :يجب عليك التعرف على املنطقة التي تنوي شراء
املنزل اجلديد فيها جيداً ،بحيث أن تسوق سيارتك فيها يف أوقات مختلفة
من النهار والليل ،والتحقق من األزمة املرورية ،وكيف تؤثر على املنطقة،
كما يجب معرفة ماذا يدور يف املنطقة واجلوار ،وكيف تكون املنطقة ليالً،
وإذا ما كانت نشطة أم هادئة .وما هي اخلدمات احمليطة باملنطقة ،ومدى
جودتها وقربها من منزلك الذي تنوي شراءه.
وعندما تقوم بشراء املنزل ،تذكّر أنه لرمبا يكون منزلك لعدة أعوام،
والقرارات التي ستتخذ اآلن ستؤثر على قرارات البيع فيما بعد ،فمثال عدم
احتواء املنزل على كراج أو عِليّة للتخزين ،قد ال يهم حالياً وال يؤثر على
االحتياجات ،لكنه سيؤثر على سعر املنزل عند اتخاذ قرار لبيعه.
قم بفحص املنزل  :يجب عدم إهمال هذه اخلطوة ،ويجب القيام بها من
قبل املشتري نفسه ،أو أحد أفراد العائلة من ذوي اخلبرة يف شراء البيوت ،أو
توظيف خبير للقيام بهذه املهمة ،ولكن ينصح بجلب خبير؛ ألنه قد يكشف
عيوباً ال يعرفها إال هو.
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دبي  -العربي االمريكي اليوم -
يعـطي املــسح األخيـر لـ"مـديـري
املـشتـريـات" يف اإلمـارات ،وفق
مؤشر "اتش.اس.بي.سي" الذي
يـقيـس أداء قـطــاعي الـصنـاعـة
واخلــدمــات ،جــرعـــة تفــاؤل
باستكمـال تعايف اقتصاد البالد من
تبعات أزمـة العام  2009املـالية،
بتسجـيله مستوى يعبر عن انتعاشة
حقـيقـيـــة ألنــشــطـــة
الـشـركــات يف القـطـاع
اخلــاص غيــر النفـطي،
وهو ما لم يحققه املؤشر
منذ ستة أعوام.
ثالث رسـائـل متالزمـة
يـــوجـههـــا املـــؤشـــر
للمـستثمـرين يف الـدولة
الـتـي تـــشهــــد طفـــرة
اقـتصـاديـة جـديـدة غيـر
تلك التي سـبقت األزمة
املـالية؛ أولهـا أن اإلنتاج
يـنمو سريعـا ،وثانيها أن
طلبيات الـتوريد اجلديدة
قويـة ،وثالثهـا أن سوق
العمل بصحة جيدة.
وتــصـب يف املــنحــــى
التفـاؤلي ذاتـه تأكـيدات
شــركــات الـتـطــويــر
والتسـويق العقـاري بأن
السـوق العقـارية تـشهد
إدارة مـدروسـة الرتفـاع
أسعــار العقـارات واإليجـارات،
رغم حتـذيــرات صنــدوق النقـد
الدولي املتكـررة من خطر حدوث
فقاعـة عقاريـة يف املستقـبل بسبب
املـشــاريع العـمالقــة يف دبي ،يف
إشارة واضحـة منه "أي الصندوق"
إلى ضـرورة تشـديد الـسيـاسات
احلكومية لكبح جماح االرتفاع يف
األسعــار وإبقـاء حـركـتهــا قيـد
السـيطــرة ،ال سيمـا وأن الـنظـام
املصـريف والشـركات الـتي متلكـها
الـدولة ما تـزال تتعافـى من األزمة
املـــالـيـــة ،حــسـب تقـــديـــرات
الصندوق.
وشـركات التطوير العقاري تذهب
يف تفاؤلها أبعـد من ذلك ورمبا ترد
بشكل مباشر على حتذيرات "النقد
الـدولي" عندمـا تؤكد يف تقـاريرها

دبي تصحو من كبوتها العقارية
حتـسن الـنشـاط يف السـوق ورواج
حـالـة مـن التــوازن النـاجتــة عن
اإلجــراءات احلكــوميــة حتـى أن
إحدى الشركات تـرفع أمام مبناها
الفتـة عمالقـة تقـول" :اطـمئن،
السوق العقاري بخير".

ويبــدو أن أصحـاب الـشـركـات
العقارية يتكئـون يف تفاؤلهم حول
واقـع السوق وحتديدا يف إمارة دبي
على إميـانهم بقدرة احلكـومة على
التعــامل مع الـطفــرة العقـاريـة،
وثقتهم باإلجراءات التنظيمية التي
اتخــذتهــا كل مـن حكـومــة دبي
واملصـرف املركـزي ،التـي جاءت
بعـد حتذيـرات من صـندوق الـنقد
الــدولـي واملـصــرف املــركــزي
اإلماراتـي ،من أن االرتفاع الكبير
ألسعار العقار قد يؤدي إلى فقاعة
جديدة.
وتتـكئ الـشـركــات أيضـاً علـى
تصـريحات الـسلطـات احلكومـية
ذاتها وقتما قالت "إنها مدركة هذه
املــرة للمخـاطـر" ،وإعالنهـا عن
"خـطــوات تنـظيـميــة لكـبح منـو
الطـلب" ،رغم أن مـحللني يـرون

أن اإلجــــراءات املـعلـنــــة تــظل
متواضعـة مقارنـة مبا اتخـذته مدن
أخــرى يف أنحــاء العــالم تــواجه
املـشكلـة نفسهـا مثل هـونغ كـونغ
وسنغافورة.
واحلـق أن املسـتثمـرين وشـركـات

الـتطـويـر العقــاري لم يبـالغـوا يف
تفـــاؤلهـم مبــسـتقـبل الــســـوق
وسيـاسـات احلكـومــة ،ولهم يف
أزمــة  2009التـي تغلـبت عـليهـا
احلكـومـة بعـد أن شغلـت اهتمـام
العالـم بأسـره ،خيـر دليل ،وهـنا
كانـت األزمة طـارئة ،فـما بـالك
واحلـال اليـوم هـو مجـرد حـديث
وبعـض املؤشـرات وتوقعـات عن
حــدوث فقـاعــة عقـاريــة تقـول
السلطـات يف شأنها إنهـا مدركة ما
يحدث حولها.
وكـانت دائـرة األراضي واألمالك
يف دبـي أعلنت أن عقارات اإلمارة
اسـتقطبـت  13.279مستـثمراً يف
الربع األول من هذا العام ،ضخوا
مبلغـاً يزيـد على  35ملـيار درهم
خالل األشهـر الثـالثة األولـى من
العام احلالي.

وتـظهــر هــذه األرقــام حــسـب
إحصـاءات تـنميـة القطـاع حتقيق
زيــادة كـبيـــرة من حـيث أعــداد
املـستـثمـريـن واملبـالغ اخملـصصـة
لالستـثمـار .وعنـد مقـارنـة أداء
قطـاع االسـتثمـار العقـاري لهـذا
الـربع مع مثيله من الـعام املاضي،
جنــد أنه سجل زيـادة قـدرهـا 15
مليار درهم ،أي بنسبة .% 57
أمــا مـن حـيـث أعــداد
املـستثمـرين ،فيـظهر أن
السوق حقق قفزة نوعية
مـقدارهـا  % 81مقـارنة
مع الـــــربع األول مـن
العام املاضـي الذي كان
قـــــد بـلغ فــيه عـــــدد
املــستـثمــرين 7.339
مستثمراً.
وأظهـــر الـتقـــريـــر أن
االستـثمــارات البـالغـة
قـيمـتهـــا أكثـــر من 35
ملـيــار درهـم للفـصل
األول من العـام جـاءت
مـن مسـتثمـرين عـامليني
ينتمون إلى  133جنسية
مختلفـة ،بينـما حـافظ
مـواطنو دولـة اإلمارات
علـى الصدارة من حيث
حجـم االستـثمـارات،
مقـارنــة مع اجلنـسيـات
األخـرى كافـة التي اختـارت دبي
مالذاً آمنـاً ألنشطتهـا االستثمـارية
يف القطاع العقاري.
وتبني التفـاصيل الواردة يف التقرير
أن األشهر الثالثة األولى من العام
 2014كانت نشطة للغاية؛ حيث
كـــان إقبــال مــواطـني الــدولــة
واضحاً ،وذلـك لثقتهـم بالقـطاع
العقـاري مـن خالل قيـام 1228
مـستثمـراً إماراتيـاً بضخ مـا يقرب
مـن  7مليـارات درهم يف أوصـال
الـســوق العقـاري إلمــارة دبي،
لـيـتفــوقــوا مـن حـيـث القـيـمــة
االستـثمـاريـة علـى مـواطـني أي
دولة خليجية أو عربية أو أجنبية.
فيما ضخ مـواطنو الدول اخلليجية
األخرى ،قرابـة  3مليارات درهم
خالل الفـتــرة املـشــار إلـيهــا يف
التقرير.

Excessive Lending Standards Hurting New Home Sales
were unable to qualify for mortgages.
"NAHB advocates for prudent lending standards, but
we've seen banks and regulators swing the pendulum too
far and create an environment where lending standards
are too restrictive," said Kevin Kelly, NAHB chairman
and a home builder and developer from Wilmington,
Del. "We want a return to reasonable lending standards
where qualified borrowers are able to obtain a mortgage
"and create the American dream for themselves.
NAHB has supported many housing finance reform
policies that would help reverse tight lending conditions,
including:
Improved credit scoring models
A reduction of guarantee fees - known as g-fees
Passage of the Housing Finance Reform and Taxpayer
)Protection Act of 2014 (Johnson-Crapo
FHA and FHFA to continue and expand their efforts to
reduce lender concern over mortgage insurance denials
and forced loan buybacks
A tight lending market for potential home buyers is
just one of the headwinds impacting the housing recovery today, says NAHB. Builders also report that rising
costs for building materials and shortages of finished
lots and labor are problems they are facing.
Frmo:WORLD PROPERTY JOURNAL
http://www.worldpropertyjournal.com/

By Miho Favela
According to a survey released this week by the
National Association of Home Builders (NAHB), tight
mortgage lending standards continue to affect sales for
single-family builders across the nation.
Well over half of the single-family builders surveyed
indicated that lending standards were "tight" or "very
tight," while only 11 percent indicated that standards
were "somewhat easy" and no builders described them
"as "very easy.
WPC News | David Crowe, NAHB Chief Economist
David Crowe
"While housing has seen some positive growth
throughout the year, there is no denying that tight credit
conditions are hindering a full, healthy housing recovery," said NAHB Chief Economist David Crowe.
"These persistently tight mortgage credit standards continue to limit the number of creditworthy borrowers,
particularly younger families and first-time home buy"ers, from entering the housing market.
The survey also asked builders if they had lost any
sales over the last six months due to buyers not qualifying for a mortgage. Eighty-three percent answered
"yes," and of these, the average share of sales lost was
9.7 percent. NAHB estimates that this 9.7 percent translates to 18,700 new-home sales lost because buyers
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مخاطر يجب أن تعرفها عن عصائر الفواكه

كـتب  :بـاسل اجلـنيــدي  -هنـاك
اعـتقــاد بـني النــاس أن عـصــائــر
الفواكه صحيـة ،إال أن األمر ليس
كذلك ،بحسب الدراسات املتتالية
التي تعدد مخاطرها ،ويصل األمر
يف أحـدثها بـأن حتذّر مـن أن شرب
عـصــائــر الفــواكه بــشكل دوري
يـؤدي لإلصـابـة بـاملـسـبّب األول
لـلموت :ارتفاع الضغـط الشرياني
واألمراض القلبية والوعائية.
وكانت حتـذيرات سابقـة قد ربطت
بـني عصـائـر الفـواكـه وبني شيـوع
الـبدانـة والسـكري ،وحـذرت من
أن كأسـاً واحداً من العـصائر ،ذي
الـ 250ميـلي لتـر ،يحتـوي علـى
حـوالي سـبع مالعق من الـسكـر،

أكدت دراسة حـديثة أن استخدام
الـسيجـارة اإللكتـرونيـة يزيـد من
خـــطــــــر إدمــــــان اخملــــــدرات
والكوكايني ،ووجدت أن تدخني
السـيجارة اإللكتـرونية ليـس أكثر
أمناً من تـدخني السيجـارة العادية
حيـنمـا يـتعلق األمـر بـاالجنـذاب
نحو العقاقير املمنوعة.

& Health
Medical

ووجد الـباحثون يف الـدراسة التي
نشـرت يف مجلـة New Engi
land Journal of Medi
 ،icineأن مـــادة الـنــيكـــوتـني
املوجود يف السيجـارة اإللكترونية
حتفز مستقبالت خـاصة يف الدماغ
جتـعله أكثـر قـابليـة لـتلقي تـأثيـر
العقـاقيــر املمنـوعـة واخملـدرات،
لـيضـاف ذلك إلـى اخملـاطـر الـتي
حذرت منها املنظمات الصحية يف
العـــالم واملـتعلقــة بــاسـتخــدام
الـسيجـارة اإللكتـرونيـة من أجل
اإلقالع عن التدخني.
وكانت "جمعيـة القلب األميركية"
قـد بدأت حـربها علـى السـيجارة

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ويــضيـف للجـســد  115سعــرة
حـراريـة ،وهـو مـا يكـاد ميـاثل مـا
حتويه علبة الصودا.
كما تتهم هـذه العصائر بـاملسؤولية
عـن تــســـوس األسـنـــان عـنـــد
األطفال ،خصوصاً أنها مستخدمة
من اآلباء بشكل واسع يف السنوات
األولى مـن عمر الرضـيع ،وهو ما
يتسبب بـإصابة طفل من كل ثمانية
أطفال بـتسوس األسنـان قبل العام
الثالث من العمر.
وبحـسب الـدراسـة الـتي أجـراهـا
باحثـون من جامـعة "سويـنبيرن" يف
أستــراليـا ،وجــد البــاحثـون أن
األشـخاص الـذين يتـناولـون هذه
العصائـر بشكل دوري أكثر عرضة

لإلصـابة بارتفاع الـضغط الشرياني
من الـذين يـتنـاولـونهـا بـني احلني
واآلخــر ،ممــا يــزيـــد من خـطــر
الـتعـــرض للـنــوبـــات القلـبـيــة
والـسكتات الـدماغـية وغيـرها من
األمراض الوعائية.
وحتـوي العصـائـر الـطبـيعيـة علـى
الفيتـامينـات الضـرورية لـلجسم،
وهـو مـا يجعل النـاس يـصنفـونهـا
علـى أنهـا صحيـة ومفـيدة ،إال أن
احتـواءها علـى كميـات كبيـرة من
الـسكـر يجعل كـأسـاً واحـداً منهـا
مينحك أكثـر من توصيـات الصحة
العـامليـة ،والتي حتـذر من خـطورة
تنــاول أكثـر مـن ست مـالعق من
السكر يومياً.

بعض املنومات تزيد
من خطر اإلصابة بالزهامير

باريس  -وكاالت  -قد يزيد االستخدام على املدى الطويل لبعض املنومات
ومضادات االكتئاب من عائلة "بينزوديازيبني" ،خطر اإلصابة مبرض الزهامير
زيادة ملحوظة ،بحسب دراسة فرنسية كندية.
فقد درس الباحثون خالل ست سنوات  1796حالة من هذا املرض كانت
مدرجة يف برنامج التأمني الطبي يف كندا وقارنوها بأكثر من  7آالف حالة
أخرى ألشخاص يف صحة جيدة من العمر واجلنس عينهما.وبينت هذه
Britishالدراسة املنشورة على موقع مجلة "بريتيش ميديكل جورنال
أن تناول الـ"بينزوديازيبني" ألكثر من ثالثة أشهر "Medical Journal
يؤدي إلى ازدياد خطر اإلصابة بالزهامير بنسبة .%51
ويرتفع هذا اخلطر مع ارتفاع مدة تناول هذه العقاقير وازدياد مفعولها.
ولفت القيمون على هذه الدراسة ،من بينهم باحثون من املعهد الوطني
للصحة واألبحاث الطبية يف فرنسا ومن جامعة مونتريال ،إلى أن نتائجهم
"تعزز الشكوك يف عالقة مباشرة محتملة" بني الـ"بينزوديازيبني" والزهامير.
لكن ال يزال ينبغي إثبات هذه العالقة.وشدد الباحثون على ضرورة أن
تكون هذه العالجات قصيرة "وأال تتخطى مدتها الثالثة أشهر".وتتماشى
نتائج هذه الدراسة مع التحذيرات التي وجهتها السلطات الصحية يف عدة
بلدان من تناول الـ"بينزوديازيبني" ،ال سيما يف أوساط األشخاص املتقدمني
يف السن ،نظراً خصوصاً آلثارها اجلانبية على القدرات اإلدراكية.

السيجارة اإللكترونية تسبب إدمان اخملدرات

اإللـكتــرونيــة حيـنمـا أعلـنت يف
دوريّتهـا العلميّة Circulation
توصياتٍ خاصة ،اعتبرت فيها أن

الـسيجــارة اإللكتـرونيـة تـشكل
"منـتج تـبغـي" يجـب أن يخـضع
للقوانـني التي تستهـدف املنتجات
الـتبـغيــة األخــرى ،بحـيث يـتم

وضع قـوانني جديـدة مماثلـة لتلك
التي تخضع لها السجائر العادية،
حتـدّ من سهولة وصـول الناس لها
وشراءهـا والترويج لها وتـدخينها

يف األماكن العامة املغلقة.
ودعت اجلمعـية إلـى وضع قـيود
علـــى اإلعالنــات الـتـي تــروج
لـلسيجارة اإللكتـرونية ،وإصدار
قــوانـني متــنع وضع املـنـكهــات
املنتـشرة حالـياً كالنـعناع والفواكه
وغيـرهـا ،مـستنـدةً علـى نتـائج
كبـرى الدراسات التي وجدت أن
املـنـكهــات املــوجـــودة جعلـت
الـسيجــارة اإللكتــرونيـة هـدفـاً
لألطفـال واملراهقني ،استـخدمها
أكثـر مـن  24مليـون طـفل حتت
الــسـن القــانــونـي يف العــامـني
األخيــريـن ،كمــا زاد تعــرّض
األطفال لها بنسبة .%250
وانتـشرت الـسجائـر اإللكتـرونية
بشـكل كبيـر يف األعوام األخـيرة
محققـة أربـاحـاً ملنـتجيهـا تفـوق
الثالثـة مليـار دوالر ،من خالل
حـــوالي  500نــوع مـنتـشــر يف
األسـواق ،رغم كل التـوصيـات
الطبـية الـتي استهـدفت احلـد من
استخدامها.
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Stuck in a rut?
Face the fear and make
a positive change

By Russell Hemmings

Talking about change and actually doing it are two very
different things indeed. This is because change involves
breaking patterns of behavior that have become so
deeply intertwined with how we live our lives on a daily
basis. Where we go wrong is we focus on the behavior
first and foremost as opposed to dealing with the
complex thought processes and emotional cues that have
constructed the behavior in the first place. On paper,
change itself should be extremely easy. “I’m
overweight” – easy – don’t eat so much. “I’m unfit” –
easy – go and do some regular exercise. But let’s face it;
it is all easier said than done! So, why do so many
people want to make positive changes to their lives, but
seem to end up back at square one after a few short
weeks?
Well, by implication, change usually involves giving
up something you’ve been doing for years, for
something completely new. We humans, no matter how
outgoing we consider ourselves, find security in patterns
and familiarity.
Regardless of how bad the situation is; how much
weight we’ve gained, how anxious we feel, how poor
our relationships might be, it may feel emotionally safer
to maintain the status quo with its expected outcomes
than to embrace change and inevitably embrace the
unexpected. This uncertainty about what the changes
might ring in, what ripple effect they might have on
your life, often leads people to choose the safer option
rather than confront any period of emotional instability.
Connected to all this is also a person’s level of selfesteem. People who need to make major changes to their
life are often the very people who don’t have the
confidence or self-belief to make them. All the evidence
before them leads them to believe they will fail; they
may well have failed many times in the past and so they
get to a point where they don’t see the point of trying.
But in my experience, failure is a highly exaggerated
feeling. As a very small child we think nothing of falling
over and getting back up when we’re are trying to walk
or of the thousands of mistakes we make when we are
learning
to
talk.
No, we keep going until we have perfected the art of
walking and talking. But as we get older we are molded
by society to see failure as this great looming thing that
cannot be encountered at any cost, because it would
involve a degree of humiliation.
But the fear of failure is often far worse than the
effects of failure. Failure is in fact one of the world’s
greatest teaching tools. Every time we fail, we learn
something about how the process of change works and
about how to get things right in the end. We add
something new for when we try again next time. And
there’s no denying it, change does take time and for
most people, more than one or two attempts. The key to
change is to have the resilience to keep going.
Change is possible. I know, I see it every day, but it
can often feel like the biggest mountain to climb.
However, as all good mountaineers will tell you, the
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 باملئة بني من تلقوا العالج99 حقق نسبة شفاء بلغت

أميركا جتيز عقارا جديدا لفيروس الكبد القاتل
 وافقت إدارة الـغذاء-نيـوهامـشيـر
والـدواء األميركية على عقار جديد
لعـالج فيــروس الـتهــاب الـكبــد
الوبـائي "سي" ميكـن تعاطـيه مبفرده
دون احلاجـة إلى حقن اإلنتـرفيرون
كمـا يحدث مع عالجات الفيروس
 ومتت املــوافقــة علــى.األخـــرى
العقـار اجلـديـد بعـد ثالث جتـارب
1518 ســريــريــة أجــريـت علــى
 بينهم مـرضى يعـانون من،مريضـا
 وهي مــرحلــة،تلـيف يف الـكبـــد
وأوضحت.متـأخــرة من املــرض
الهـيئـة يف بيـان أن العقـار اجلـديـد
،"يسمى "هارفوني

واسع الختيـار العقـاقيـر املنـاسبـة
.للمرضى
وأظهرت التجارب السريرية الثانية
أن العقـار حقق نسـبة شفـاء بلغت
 باملـئة بني من تلقـوا العالج ملدة99
 ولـم يعانوا من تليف، أسبوعا12
، ويف التجــارب الثــالثـة.الـكبــد
بلغـت نسبـة الشفـاء من الفـيروس
 باملئة لدى من تلقوا العالج ملدة94
 وارتفعت النسبة إلى، أسبوعـا12
 باملئة لدى من تلقوا العالج ملدة99
وأشـارت الهيئـة إلى. أسبـوعا24
أن عقار "هارفوني" مت تقييم فعاليته
وأمـانه علـى املرضـى يف التـجارب
.السريرية
وقـال إدوارد كوكـس مديـر مكتب
العقـاقيـر املضـادة للبكتـيريـا بهيـئة
الغذاء والـدواء األميركية إنه خالل
الـفتــرة املـــاضيــة كــانـت معــظم
العالجـــات املتــاحــة الـــوحيــدة
لفـيروس التهاب الكبد "سي" حتتاج
إلــى حقـن إنتــرفيـرون وأقـراص
 وبعـد اعتمـاد العـقار،ريبـافيـرين
اجلـديد أصـبح لدى األطبـاء مجال
واسع الختيـار العقـاقيـر املنـاسبـة
.للمرضى

 بـينمــا ارتفعت، بـاملئـة94 بلغت
 باملـئة بني من96 نسـبة الشفـاء إلى
. أسبوعا12 تلقوا العالج ملدة
وخالل الفتـرة املاضية كانت معظم
العالجـــات املتــاحــة الـــوحيــدة
لفـيروس التهاب الكبد "سي" حتتاج
إلــى حقـن إنتــرفيـرون وأقـراص
 وبعـد اعتمـاد العـقار،ريبـافيـرين
اجلـديد أصـبح لدى األطبـاء مجال

عـلى نطاق واسع يف أميـركا والهند
.وعـــدد مـن الـــدول العـــربـيـــة
"وأشـارت إلى أن عقـار "هارفـوني
اجلديد يتداخل مع إنزميات فيروس
"سـي" ويقضـي عليهـا ومينعهـا من
.التكاثر
وخالل الـتجــارب الـســريــريــة
 وجد البـاحثون أن نـسبة،األولـى
الـشفـاء لـدى األشخـاص الــذين
تلقـوا العالج ملـدة ثمـانيـة أسـابيع

وهـو أول عقـار يف صـورة أقـراص
"ميــزج بني عقــاري "ليــديبــاسفيـر
و"سوفـوسبوفـير" اللـذين تنتجـهما
شركة "جلياد" األميركية مالكة احلق
احلصـري لعقار "سوفـالدي" املعالج
."لفيروس "سي
وأضـافت الهيـئة أن الـعقار اجلـديد
 إذ ال يحتـاج إلـى،يـؤخـذ مبفــرده
حقـن اإلنـتــرفـيــرون أو أقــراص
الريبافـيرين مثلمـا يحدث مع عقار
سـوفالـدي الذي يـتم تداوله حـاليا

النظام الغذائي الصحي يساعد يف الشفاء من سرطان املبيض

وقـاس املـؤشـر الغــذائي يف هـذه
،الدراسة عشرة مكـونات غذائية
واعتبـر النظام الغذائي الذي يضم
كـمـيـــة أكـبـــر مـن الفـــاكهـــة
واخلضـراوات واحلبـوب الكـاملة
 ويحتوي علـى دهون،واألليـاف
ًوكحـوليـات قليلـة نظـاماً صحـيا
وكان متوسط عمر.أكثر من غيره
.ً عاما63 املريضات
 توفيت2012  سبـتمبر17 وحتى
 وكــان ســرطــان، حــالــة354
املـبيض الـسبب الـرئيسـي يف وفاة
وعـنـــدمـــا قــسـم. مـنهـن305
البــاحثــون النـســاء إلــى ثالث
مجموعـات وفقاً لنوعـية غذائهن
قل احـتـمــال وفــاة الـنــســاء يف
اجملمـوعة التي تتناول أصح الغذاء
بعـد تشخيـص أصابتهن بـسرطان
 مقــارنــة%27 املـبيــض بنــسبــة
بـــاجملمــوعــة الـتي تـتنــاول أقل
ً وذلك وفقـا،األطعمـة الـصحيـة
للـنتـائج الـتي نـشـرت يف دوريـة
.معهد السرطان الوطني

قبل عام على األقل من تشخيص
اإلصـابـة بـاملــرض ضمن دراسـة
.أوسع أجرتها مبادرة صحة املرأة
وقـاس الباحـثون طول املـريضات
.ووزنهن ومحيط خصرهن

key to climbing Everest successfully is preparation. So
here are a few things you can do for yourself to kickstart your journey.
Kick-start your journey
Identify all of the ways your life will change for the
positive when you make the change you want. List them
and refer to that list as you go through the process.
Visualize what your life will be like when you have
achieved this and try to imagine how it will feel to be
the new you. Before embarking on your journey,
research around the subject. Read and return to
motivational stories of people who have already gone
through the process. They will inspire and motivate you
to stay on course. Recognize too that you are far more
than this single issue you wish to conquer. You have so
many other strengths and positives and it is important to
acknowledge that to yourself to bolster your confidence.
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 حــالــة636 ودرس البــاحثــون
إصـابة بسـرطان املبيـض يف الفترة
1998.  إلى1993 من
وخضعت احلاالت السـتبيان عن
النـظام الغـذائي والنـشاط الـبدني

قـالت دراسـة جـديـدة إن الـنسـاء
ًالالتي يتـبعن نظامـاً غذائيـاً صحيا
قبل إصـابتهـن بسـرطـان املبـيض
تتــراجع احـتمـاالت وفــاتهن يف
الــسنــوات األولـــى التـي تعـقب
اإلصـابة مـقارنـة بنـساء ال يـتبعن
.نظماً غذائية صحية
واسـتثـنت الـدراسـة املـصـابـات
بـالـسكـري وصـاحبــات اخلصـر
املمتلئ الذي يرتبط عادة باإلصابة
وقــالت سـينـثيـا أيه.بـالـسكـري
 من مركز كانيون رانش،تومسون
للـوقايـة وحتسني الـصحة بجـامعة
 والتـي قادت،أريزونـا األميـركيـة
 إن الغذاء الصحي،فريق الدراسة
قبل التـشخيص بـاملرض قـد يعني
نظـام منـاعـة أقـوى وبـشكل غيـر
 القدرة علـى االستجـابة،مـباشـر
.بطريقة جيدة للعالج
 "كما قد يعكس:وأضافت هـيلث
قدرتنـا على مواصلة تناول الطعام
،بطـريقة صـحية بـعد التـشخيص
وهـو مــا ميكن بـدوره أن يحـسن
."احلالة الصحية مبعنى أوسع

Remember, change is often presented to us in the
media and advertising as effortless or easy and the
reality is often very different. This can lead to a sense of
frustration on our part when things don’t go quite as
planned.
But change never happens in a straight line. Think of
it as a zigzag between two points. There will be ups and
downs, but if you focus on your ultimate goal and take
small steps toward it, you will get there in the end.
Armed with the right support, the right preparation and
the real need for a different future for yourself, you can
stay the course. And as Eleanor Roosevelt once said,
“You gain strength, courage and confidence by every
experience in which you really stop to look fear in the
face.”It’s fair to say the experience of the journey is as
important as the destination itself.
__________________

Russell Hemmings is a Dubai-based clinical and cognitive behavioral
hypnotherapist. He can be contacted online at www.russellhemmings.com or via
Facebook at www.facebook.com/bridgehypnotherapyclinic.
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بإشراف
خبير األعشاب
جمال عرقوب
قال تعالـى{ :و أصحاب اليمني ما
أصحـاب اليمـني يف سدر مخـضود
وطلح مـنضـود} الـواقعـة28. :
وعن مـالك بن صعصعـة عن النبي
صلــــى اهلل علـيـه وسلــم أنه رأى
سـدرة املـنتهـى ليلـة أسـري به وإذا
نـبـقهـــا مــثل قـالل هجـــر ،رواه
البخاري.
و يف احلـديث الـصحيح الـذي رواه
الـستـة وأحمـد أن النـبي صلـى اهلل
عليـه وسلم قـال " :اغـسلـوه مبـاء
وسدر " .وقال ابن كثير عن قتادة:
كنا نـحث عن " السدر اخملضود " أنه
املوقـر الذي ال شوك فيه ،فإن سدر
الدنيا كثير الشوك قليل الثمر.
و قـال احلافظ الـذهبي :االغتـسال
بالسـدر ينقي الرأس أكثـر من غيره
ويـذهب احلـرارة وقد ذكـره رسول
اهلل صلـى اهلل عليه وسلـم يف غسل
امليـت .والنـبق ثمـر الـسـدر شـبيه
بـالـزعـرور يعـصم الـطبع ويـدبغ
املعــدة .وزاد ابن القـيم :أنه يـنفع
مـن اإلسهــال ويـسـكن الـصفــراء
ويغذو البـدن ويشهي الطعام وينفع
الــذرب الـصفــراوي وهــو بـطيء
الهضـم وسويقه يقوي احلشا ،وهو
يصلح األمزجة الصفراوية.
و الـســدر Zizyphus Spina
Christiأو الــشــــوك املقـــدس
ـ
Christ,sنـــبــــــــات
Thorn
شجيـري شــائك ،بــري وزراعي
موطنه شبه اجلـزيرة العربـية واليمن
ويــزرع يف مصـر وســواحل البحـر
األبـيـض املـتـــوسـط .وهـــو مـن
الفـصيلــة العنــابيـة أو الـسـدريـة
 ،Rhamnaccaeوالـنـبق هــو
ثمـر الـســدر حلـو الــطعم عـطـر
الـرائحـة .أهـم العنـاصـر الفعـالـة
املــوجــودة فـيه هـي سكــر العـنب
والفـــواكهـــة وحـمـض الــســـدر
Acide
Zizyphique
وحمـض العفـص ،ثمـاره مغـذيـة
وتفيـد كمقـشع صـدري ،ومـلينـة
وخافضـة للحرارة ونافعٌ يف احلصبة
وقرحـة املعدة .مغلي أوراقه قابض
طـارد للـديـدان ومضـاد لإلسهـال
ومقـوٍ ألصـول الشعـر .ونـافع من
الـربـو وآفـات الـرئـة .وميـكن أن
تضـمد اخلـراجات بلـبخة محـضرة
من األوراق .وطـبيخ خـشبه نـافع
من قــرحــة األمعــاء ونــزف الــدم
واحلـيــض واإلسهـــال .وصــمغه
يذهب احلزاز.

شجرة السدر ziziphus

شجرة متبـاينة يف الطـول فقد يصل
ارتفاعهـا الى خمسـة امتار فـاكثر.
اوراقها بـسيطة لهـا عروق واضحة
وبـازرة ،االزهار بيـضاء مـصفرة.
الثمـار غضـة خضـراء تصـفر عـند
النـضج ثـم حتمــر عنـدمــا جتف.
شجـرة السدر قدميـة قدم االنسان.
ويقـال ان من اغصـانهـا الشـوكيـة
صنع اليهود االكليل الذي وضعوع
على رأس مـا شبه لهم بـانه املسيح
عليه السالم عندما صلبوه ومن هنا
جاء االسم العلمي للنبات.
ولـنبــات السـدر عـدة اسمـاء مثل
عرج ،زجـزاج ،زفزوف ،اردج،
غـسـل ،نبق ،ويـطلق علــى ثمـار
السدر نـبق ،جنا ،عبري ،ويعرف
السـدر علمـيا بـاسم Ziziphus
Spina-csistiواملـــــــــوطــــن
االصلي للسدر بالد العرب وتنتشر
يف كل جـــزء من اجــزاء املـملكــة
وينمـو طـبيعيـا وهـو من االشجـار
التي يكن لها املـواطنون كل احترام
وتقدير.
االجـزاء املـستخـدمـة مـن النبـات:
القـــشــــور واالوراق والـثـمــــار
والبـذور.احملتـويــات الكيـميـائيـة
حتتـوي االجـزاء املـسـتعملـة علـى
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فلـويـدات وفالفــونيـدات ومـواد
عفـصيــة وستبـروالت وتــربينـات
ثالثيـة ومـواد صـابـونيـة وكـذلك
املركـب الكيميـائي املعـروف باسم
ليكوسيـانيدين وعلى سـكاكر حرة
مثل الفركتوز واجللوكوز والرامنوز
والسكروز.
االستعماالت لقد عرف السدر منذ
آالف السنني ،فقد ورد ذكر شجرة
السـدر يف القـرآن الكـرمي فـهي من
اشجار اجلنة يتفـيأ حتتها اهل اليمني
حـيث قـال تعـالـى{ :وأصحـاب
اليمني مـا أصحاب اليـمني يف سدر
مخـضــود وطلـح منـضــود وظل
ممــدود}.كمـا جـاء ذكــر شجـرة
السـدر يف سورة سبأ ،قـال تعالى:
{لقـد كـان لـسبـأ يف مـسكـنهم آيـة
جنتـان عن ميني وشمـال ،كلوا من
رزق ربكم واشكـروا له بلدة طـيبة
ورب غفـور فـاعـرضـوا فــارسلنـا
عـليـهم سـيل العــرم وبـــدلنـــاهم
بجنتـيهم جنـتني ذواتي اكـل خمط
وأثل وشيء من سـدر قليل" .كـما
ورد ذكر الـسدر يف سـورة النجم،
قال تعـالى{ :عند سـدرة املنتهى،
عنـدهــا جنـة املـأوى ،إذ يغـشـى
السدرة ما يغشى}.
كمـا ذكـر الـسـدر يف القــراطيـس

املصـريـة القـدميـة .يقــول كمـال
( )1922يف كتـابه "الطب املـصري
القـدمي" :ان من بني العقـاقيـر التي
كانت تستخـدم يف التحنيط :القار
البلـبسـم السـدر خشـب الصنـدل
احلنـظل الســذاب الصبـار التـراب
العسل والشمع.
وعن السـدر يقول داود االنـطاكي
(1008ه) "انـه شجــــر يـنـبـت يف
اجلبال والـرمال ويـستنبت فـيكون
اعظم ورقـا وثمرا .واقل شـوكا.
وهـو ال ينثر اوراقه ويقيم نحو مائة
عام .اذا غلي وشرب قتل الديدان
وفـتح الــســدود وازال الــريــاح
الغلـيظـة ،ونـشـارة خـشبه تـزيل
الـطحــال واالستـسقــاء وقــروح
االحشاء والبـرى منه اعظم فعال،
وسحيق ورقه يلحم اجلروح ذرورا
ويقلع االوسـاخ ويـنقـي البـشـرة
ويـنعمها ويـشد الـشعر..وعـصير
ثمــره النـاضج مع الـسكـر يـزيل
اللهـيب والعـطش شـربـا .ونـوى
الـســدر اذا دهــس ووضع علــى
الكـسر جبره واذا طـبخ حتى يغلط
ولطـخ على من به رخـاوة والطفل
الذي ابطأ نهوضة اشتد سريعا.
ويقــول التــركمـانـي عن الـسـدر
"للسدر لونـان ،فمنه غبري ،وهو

الذي ال شـوك له ،ومنه ضال وهو
ذو الشوك .وقـيل الضال مـا ينبت
يف البراري والغـبري ما يـنبت على
النهار ..وثمره النبق .والنبق نافع
للمعدة ،عاقل للطبيعة ،وال سيما
اذا كان يـابسـا واكله قبل الـطعام،
النه يــشهـي االكل .واذا صــادق
الـنبق رطـوبـة يف املعـدة واالمعـاء
عصـرها فـاطلقت البـطن ،والنبق
احللو يـسهل املرة الصفـراء اجملتمعة
يف املعـدة ،ويضـيف التـركمـاني:
اجـود السـدر اخضـره ،العـريض
الـورق ،دخـانه شـديـد القـبض،
وصـمغه يــذهب احلـرار ويـحمـر
الـشعـر ..الــورق ينـقي االمعـاء
والـبشـرة ويقـويهـا ،ويعقل الـطبع
ومجفف للشـعر ومينع من انـتشاره
وينضج االورام واجلـرعة مـن هذا
الورق درهم".
ويقـول ميلـر يف السـدر "ان الثـمرة
بالكـامل تؤكل مبـا يف ذلك النواة،
وان األهـالـي يف عمـان يـسحقـون
كمية من هذه الثمار ليحصلوا على
نـوع من اجلـريش ،يـؤكل امـا نيـئا
واما بعد طـبخه يف املاء واحلليب او
مخيض احلليب.
والثمـار تؤكـل ليس كغـذاء فقط،
ولكن خلصـائصهـا الطبيـة ،اذ أنها
تنظف املعـدة وتنقـي الدم ،وتعـيد
احليـوية والنشاط الـى اجلسم ،كما
ان تناول كمية كبيرة من الثمار يدر
الطمث عـن النساء وقـد يؤدي الى
االجهاض.
كما تستـخدم األوراق املهروسة او
املطحـونة كمـادة لتنظـيم اجلسم او
الشعـر ،ويقال ان الـشعر املغـسول
بهذه االوراق يصبح نـاعما والمعا
جــدا .كمـا يــستخــدم مهـروس
االوراق يف عـمل لـبخـــات لعالج
املفاصل املتورقة واملؤملة".
امـا يف الـسعـوديــة فيقـول عـقيل
ورفــــاقه يف نـبـــات الــســـدر "ان
اخلالصــات احملضــرة من قـشـوره
وجذوره وساقه تستعمل عالجا يف
احلمـى ،واضـطـرابــات املعـدة،
والـتهـــابـــات احلـلق والقـصـبـــة
الهـوائيـة ،كمـا تسـتعمل االوراق
لـعالج اضــطــــرابـــــات اجللــــد
واجلـروح".ويقول شـاه ورفاقه ان
االهالـي يف السعـودية يـستعـملون
نبـات السـدر يف عالج الـكثيـر من
األمــراض منهـا اسـتعمـال القلف
والثمار الطـازجة يف عالج اجلروح
واالمراض اجللديـة .كما تستخدم

الـثمــار يف عالج الــدسـنتــاريــا
وتـستخـدم االوراق للتخـلص من
الـديـدان احلـلقيـة.كــانت اوراق
السدر تـستخدم علـى نطاق واسع
لغسل الشعر يف الـسعودية وما زال
بـعض الــسيــدات يفـضلن غـسل
شعورهن بـالسدر فهو يقضي على
الشقرة ايضا وملمع للشعر.
طوبا س –وفا -جميل ضبابات:
يعتـبر سكـان طوبـاس ،أن شجرة
السـدر التي تتـميز بـها منـطقتهم،
سخــرت ليكـون لهـا الكـثيــر من
الفوائد للطبيعة واالنسان واحليوان
علــى حــد ســواء رغم شــوكهــا
الدامي.
وتعـد شجـرة الـسـدر واحــدة من
أنواع كثيرة تتـميز بها هذه املنطقة،
التي تزخر أيضاً بحيوانات مفترسة
وأخـرى أليفـة تضفي علـى البـرية
مزيداً من التألق.
ويف منـطقة الديـر ،القريبـة من نهر
االردن أقصـى شرق الضفة ،نبتت
عـشـرات االشجــار من الـسـدر،
تتفـاوت يف أعمـارهـا وأحجـامهـا
وجـمالهـا ،حيث جـذبت الطـيور
التي تعشش فيها وتفرخ صغاراً.
ويعتقـد السكان ،أن هـذه الشجرة
نبتت يف املـنطقة منذ آالف السنني،
وقـد أعطتـها صالبـتها قـدرة على
الـبقــاء يف مـــواجهــة الـطـبـيعــة
وإفرازاتها ،كما أنها من أكثر أنواع
االشجار شهرة يف هذه املنطقة فهي
جتذب مخلوقات مختلفة إليها.
وتشكل هـذه االشجار على امتداد
عـدة كـيلــومتــرات حتـى أقـدام
السفوح اجلبلية غرباً عالمة فارقة،
متيـز ضفاف الـنهر الـغربيـة مكتـظة
بحبـات "الدوم" املتفـاوتة يف احلجم
والشكل والصالبة.
ويـقول سـكان املـنطقـة ،أن خلف
سيقــان وأغصـان هـذه الـشجـرة
دالالت تاريخية وروحانية كثيرة،
ويف حبـات دومهــا "نبقهـا" احللـوة
دواء ألمــراض عــدة ،وحتـت كل
شجرة تسقط كل احلبات الناضجة
بـنيـة اللـون حلـوة املـذاق لـيحلي
مذاقها لسان االنسان واحليوان.
وأوضح محمد فقهاء أحد سكان
قرية عني البيضا ،أن "ثمار شجرة
السدر غذاء للنحل وسكن له"،
مضيفاً أن عسلها من أطيب
العسل ،يشفي االمراض ويضرب
به املثل(عسل السدر)
..يتبع العدد القادم
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Shahada in English

The Shahada is the central
Moslem statement of
faith. It is short, but in two
parts. The first is: "There
is no god but Allah"
(Arab. "La illahah illah
'lla"). The second is: "And
Mohammed
is
his
Prophet" (Arab. "Wah
Mohammadan
rasulu
'llah"). Saying the Shahada in Arabic with the
intent of becoming a
Moslem immediately
makes a person a member
of the Umma (i.e., the
Islamic Community).
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جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو قطب العلوم والبحوث الطبية يف أميركا

ت
ع
ل
ي
م
سماح بن عبادة
جامعة كاليفورنيـا سان فرانسيسكو
واحـدة من عـشـرة فـروع تـضمهـا
منظومة جامعـة كاليفورنيا ،وتنفرد
بـأنهـا اجلـامعـة الـوحيـدة من هـذه
املنـظومـة التي كـرست للـدراسات
العليا املتخصصة يف العلوم الصحية
والطـبيـة احليـويـة فحـسب ،وقـد
تــأســست عـــام  1864وحمـلت
مـشـعل العلـوم الـطـبيـة يف واليـة
كالـيفورنيـا بالـواليات املـتحدة من
خالل أبحـاثهــا املتقـدمـة وبـرامج
الـدراسـات العليـا التي تقـدمهـا يف
علوم احلـياة ويف املهن الصحية .ثم
إن متيزها يف مجال الـرعاية الصحية
جعلهـا تـتبــوأ مكـانــة رفيعــة بني
نظيـراتهـا يف العـالم ،حيـث ترد يف
تصنيف شنغهاي ألفضل اجلامعات
يف العالم لعـام  2014يف املرتبة 12
وهي مـرتبـة متقـدمــة ضمن 500
جامعة.
تعـد جــامعـة كــاليفــورنيـا سـان
فـرانسيـسكو مـركز الـطب وأبحاث
العلوم الطبية والتعليم الطبي بوالية
كـاليـفورنـيا األمـيركـية ،إذ تـشمل
املـراكـز العالجيـة التـابعـة جلـامعـة
كـاليفـورنيـا ومنهـا مـراكـز زراعـة
الكلـى وزراعـة الـكبــد واألشعـة
الـتــشخـيـصـيــة وجــراحـــة املخ
واألعـصــاب وطـب األعـصــاب
وطــب األورام وطــب العــيـــــون
والعالج اجلـيـنـي وصحـــة املـــرأة

وجـراحـة األجنّـة وطب األطفـال
واألمراض الباطنية.
وكـان الهدف األسـاسي من بعـثها
تطـويـر الـصحـة يف العـالـم ،من
خالل البحـوث البيوطـبية املتقـدمة
وتــدريــس علـــوم احليــاة واملـهن
الـصحيـة وتقـدمي رعـايــة صحيـة
متميزة للـمرضى ،وتبـنت اجلامعة
مهمة "النـهوض بالصحة يف العالم"
يف مخـططهـا االستـراتـيجي لعـام
 ،2007وهـي مهـمـــة مـــازالـت
حتـرص علـى مــواصلتهــا والعمل
على حتقيقهـا بجديـة كل األطراف
املتـدخلـة يف اجلـامعـة مـن إداريني
وأساتذة وباحثني وطلبة.
ولفـرع سان فـرانسيـسكو بجـامعة
كـاليفـورنيا تـاريخ يرجع إلـى عام
 ،1864تــاريخ تــأسيــس معهــد
تــــوالنــــد مـيــــديـكل يف ســــان
فـرانـسيـسكـو ،ففي العـام 1873
أصبح هـذا املعهـد تـابعـا جلـامعـة
كـاليفـورنيـا ،ويف تلك الفتـرة كان
معـهد تـوالند وجـامعـة الصيـدلة
بكـاليفورنـيا ميثالن حجـر األساس
للـعلــــوم الـــصحـيــــة بـــســــان
فـرانسيـسكو ،هـذا املركـز الصحي
يف املـدينة تـطور فـيما بعـد بإضـافة
مـعاهـد طب األسنـان والتمـريض
وبتـأسيس مسـتشفى تـابعا له ،ويف
عـام  1949أطلـقت علــى معهـد
توالنـد تسميـة جامعـة كاليفـورنيا

سان فـرانسـيسكـو ،ثم متكـن عام
 1964مــن احلــصـــــول علـــــى
اسـتقالليته اإلداريـة ليصبـح بذلك
الـكلية التـاسعة يف منـظومة جـامعة
كاليفورنيا.
تعتبـر اجلامعـة ثاني أكبـر مشغل يف
مـدينـة سان فـرانسـيسكـو ،حيث
تؤمـن الشغل لـ 22.500مـوظف
تـابع لهـا مــوزعني بني مـؤسـستي
اجلامعـة واملستـشفى ،وتقـدر اليد
العـاملة التابعـة للجامعة بـ2.400
أســتـــــاذ و 20.100عـــــامل يف
مـختلف االختـصاصـات الصحـية
واجلامعية (إدارية وأكادميية) وذلك
خالل نهــايـــة العــام الــدراسـي
املنقضي.
كمـا تـضم اجلـامعـة حـسب نـفس
االحـصائيات حـوالي  2940طالبا
مـسجلني يف البرامج الـدراسية التي
تـتـيح احلـصـــول علــى الـتــدرج
الـوظيفـي أي أن الطــالب النـاجح
يتحصل على درجة أو رتبة وظيفية
أعلـى ،كمـا تـضم  1620مـقيمـا
تـابعـا للمـركب من أطـباء وأطـباء
أسـنــــان وصـيــــادلــــة يف إطــــار
الـتكــوين ،..ويــرتــاد مخــابــر
ومكـتبـات اجلـامعـة واملـستـشفـى
 1030بـاحثـا يف مـرحلـة مـا بعـد
الــدكـتــوراه ،إذ متـثل اجلـــامعــة
فسـيفسـاء من اجلنـسيـات ذلك أن
روادهـــا مـن طلـبـــة وبـــاحـثـني

ومـتــربـصـني ودارسـي دكـتــوراه
وأسـاتـذة قـادمني من  94بلـدا من
مختلف أنحاء العالم.
ويعتمـد عدد اجلوائـز التي حتصلت
علـيهــا اجلــامعــة وأســاتــذتهــا
وخـريجوها كمقيـاس يف تصنيفات
أفضل اجلامعات العـاملية ،ويف هذا
اجملـال حققـت جامـعة كـاليـفورنـيا
سان فـرانسـيسكـو نتـائج متقـدمة
وتفوقت على العديد من اجلامعات
املرموقة يف العالم ،وقد متكنت من
احلـصــول علــى ثـالث من أرقــى
اجلــوائــز يف عــام دراسـي واحــد
 ،2010-2009فنــالت جـائـزة
نــوبل يف الفيـزيـولـوجيـا والـطب
وجـائزة ألـبار السكـار يف البحوث
الطبية األولـية وجائزة شو يف علوم
احلياة والطب.
وحققت اجلـامعـة نتـائج متمـيزة،
حيث كانت دائمة التفوق يف مجال
الفيزيـولوجيـا والطب خـاصة وأن
خمسة من أسـاتذتها حـائزين على
جائزة نوبل يف هذا االختصاص.
اشتهـرت جامعـة كاليـفورنيـا سان
فـرانـسيـسكـو بـتميـزهـا يف تـربيـة
وتكـويـن طلبـة مخـتصـني يف املهن
الـصـحيــة ،وكـثيــرا مــا تـصـنف
مـدارس ومعـاهـد طـب األسنـان
والـطب والـصيـدلـة والـرعـايـة
الـصحـيــة والـتـمــريـض وقـسـم
الـدراســات العـليـا ضـمن أرقـى
البرامج التعليمية املتقدمة يف العلوم

الصحيـة يف أميركا .وتقدم اجلامعة
لـطـلبـتهــا شهــادة الــديـبلــوم يف
الـدراسات العليا يف االختصاصات
التـاليــة :طب األسنـان ،الـطب،
الـرعـايـة الـصحيـة والـتمــريض،
الـصيـدلـة ،وشهـادات األستـاذيـة
والـدكتـوراه املقدمـة من قبـل قسم
الدراسات العليا.
وأسهمـت سمعـة هـذه املـؤسـسـة
التعليمية املتميزة يف االختصاصات
الـصحية يف مـزيد التعـريف بها ويف
شهـرتهـا علـى الـصعيـديـن احمللي
والــدولي يف مجــاالت التـدريـس
والبحــوث العلـميــة والعالجـات
املقــدمــة للـمــرضــى مـن خالل
مصحـاتها ،كـما أن بـحوثهـا التي
حققت جناحات واكتشافات علمية
جـديدة تعد من أكثـر البحوث التي
تعتمـد كمرجع أو مـنطلق يف اجملال
الـبحـثـي ،وهـي كـــذلك مـن بـني
البحـوث األكثـر ذكـرا يف وسـائل
اإلعالم الـدولية يف اجملـال الصحي
خـاصـة فـيمـا يـتعلق بـاألمـراض
املعقدة مثل السـرطان وصحة املرأة
واخلاليـــا اجلـــذعـيـــة وأمـــراض
الـشيـخوخـة وأمراض األعـصاب
ولهــا يف ذلك قــائمـة طـويلــة من
املشاريع البحثية واالكتشافات التي
عـادت بــالفـائــدة علــى القـطـاع
الصحي يف العالم.
ومنـذ أكثـر من قـرن ونـصف تعـد

جامعـة سان فـرانسيـسكو عـضوا
فــاعال ومـهمـــا يف اجملتـمع احملـلي
كجامعـة عمومية وكمـنتج للرعاية
الـصحـيــة ورائـــدة يف األبحــاث
املتعلقة بعلوم احلياة ،وهي منفتحة
عل محيطها اخلـارجي ملزيد تفعيل
دورهـا املـتمثل بـالصحـة يف كـافـة
أنحـاء العـالم ،لـذلك فهي تـربط
بعالقات وثيقة وشراكات مثمرة يف
سان فـرانسـيسكـو وخارجهـا من
خالل مناذج جـديدة من الشراكات
مـع أهم املــؤسـســات احلـــديثــة
واملـتقـدمــة يف العـالـم يف امليـدان
اجلــــامعـي والـعلـمـي والــتقـنـي
والــصنـــاعي يف إطــار مــواصلــة
مسيرتها التقدمية نحو حتقيق صحة
أفضل لألمة.
هــذا وتــرتكــز رائــدة الـبحــوث
اجلـــامعـيـــة اخملـتـصـــة يف اجملـــال
الصحي ،جامعـة كاليفـورنيا سان
فرانسيسكـو ،على مبدإ تكرسه يف
تـفكير الـعاملني بهـا وطلبتهـا يقوم
علـى أنه بتـوفيـر أفـضل البحـوث
وأفضل تكوين وأفضل العالجات
وسبل الـرعـايــة تتحقق جنـاحـات
خارقـة للعادة ،كـما تعتبـر العقلية
املبـنيـة علــى التعـاون مع اآلخـر
واالنفتاح واإلميان بالعمل املشترك
مـن العالمــات الفــارقـــة لتـميــز
اجلامعة.

تطبيقات إلكترونية جديدة تسهل على الطلبة عامهم الدراسي اجلديد

تـورونتو -بـوسع الطلبـة الطامحـني يف الوصول إلـى املراكز
املتقدمة يف فصـولهم وأن يشاركوا يف األنشطة واملهام خارج
املنـاهج الدراسية أن يلجـئوا إلى تطبـيقات إلكترونيـة حديثة
حتقق لهم ذلك مع قرب انطالق العام الدراسي اجلديد.
ومع عودة املاليني من طلبة املدارس الثانوية واجلامعات إلى
الدراسة هذا الشهر ،صمّمت هذه التطبيقات كي تساعدهم
علـى حتـسني العـمل اجلمـاعـي ووضع ومتـابعـة املـواعيـد
النهائية مع حتسني تنظيم احملاضرات على أكمل وجه.
ويتيـح تطبيق "أسانا" الذي أطلق حديثا لآلي فون واآلي باد
للطلبـة تنظيـم واجباتهـم الدراسيـة ومشروعـاتهم ومتـابعة
املـواعيـد النهـائيـة مع التعـاون مع زمالئـهم ألداء األعبـاء
الدراسية.
ومع تطـبيق "أسـانـا" اجملــاني املتـاح يف شتـى أرجـاء العـالم
باإلنكليزية ،ميكن الـطلبة من ابتكار مجاالت عمل مختلفة
للمناهج الدراسية واحلياة اجلـامعية على حد سواء ،كما أن
بـوسعهم أيضـا التخـطيط ملـشروعـات يف كل منهج ومـهمة
دراسية وفقا للمهام اخملتلفة.

ومع اقـتراب أي مـوعد نـهائـي يتلقـى الطلـبة
إشعـــارا ميكـنهـم من تـــرتيـب املهــام علــى
األجنـدات اإللكترونية اخلـاصة بهم مع إمكان
دعــوة زمالئهـم للـتعــاون يف املـشــروعــات
واألبحــاث ،كمــا أن تطـبيقـا آخـر يـسمـى
نوتابيليتي يتيح للطلبة تدوين مالحظاتهم أثناء
تسجيل احملـاضرات مع ربـط هذه املالحـظات
بـالتـسجـيل الصـوتـي ،علمـا وأن سعـر هـذا
التطبيق  2.99دوالر.
كما يتيح تطـبيق الشاشة النـاطقة ،وهو تطبيق
مجــاني آلي فـون ،للـطلبـة دعـوة زمـالئهم
للمشاركة يف سبورة افتراضية مخصصة لتبادل
األفكــار مع االطـالع آنيــا علــى املـســودات
األوليـة لآلخــرين .وتتـيح تطـبيقـات أخـرى
مجانـية إنتـاج مقاطع فيـديو وعـرض األفكار
وطرح سبل بسيطة لتبادل األفكار بسرعة.
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Schumacher’s doctor sees
progress after injury

ميسي الالعب األهم يف تاريخ برشلونة
خوان ارتيليز  -شر سنوات مرت على انطالق مسيرة ليونيل ميسي بقميص "البلوغرانا".
لم ينتبه الكثيرون لهذه الظاهرة يف البداية ،ألن الالعب كان خجوال وبعيدا عن وسائل اإلعالم ولم تكن لديه
"ثقافة اإلعالم وامليديا " إال أن
ميسي فرض نفسه تدريجيا حتى
اكتشفه اإلعالم احمللي ثم العاملي
وحتى اإلعالم األالجنتيني لم
ينتبه كثيرا لهذه الظاهرة يف
البدايات.
كانت بداية ميسي الرسمية مع
برشلونة ،علما أنه بصم على
ظهوره األول قبل ذلك بعام،
ولكن يف لقاء ودي أمام فريق
بورتو ،الذي كان يشرف عليه
آنذاك جوزيه مورينيو.
لقد كانت انطالقته الرسمية يف
الديربي الكتالوني أمام
إسبانيول ،عندما حل بديال
لـديكو يف (د ،)82وكان يحمل
الرقم ثالثني ،ومن تلك
التشكيلة لم يبق سوى تشايف
وإنييستا اللذين مازاال يلعبان
للفريق إلى غاية اليوم.
مرت عشر سنوات وميسي يف
رصيده اآلن أربع كرات ذهبية،
ثالثة ألقاب دوري أبطال
أوروبا ،ستة ألقاب للدوري
اإلسباني ،ثالث مرات لقب
هداف "الليغا" ،والعديد من
األلقاب الفردية واجلماعية ،ويف
اجملموع فقد فاز ميسي بـ 21لقبا
مع برشلونة ،وسجل 361
هدفا.
هذا األرجنتيني اخلجول الذي
دخل مخططات فرانك ريكارد
يف فريق يقوده رونالدينيو
وديكو ،أصبح يف نظر الكثيرين
أفضل العب يف تاريخ اللعبة.
ويف نظر آخرين ،بيلي ،مارادونا
ودي ستيفانو هم األفضل
واألعلى كعبا ،ولكن ما ال يثير
الكثير من اجلدل هو أن ميسي هو
الالعب األكثر أهمية يف تاريخ
برشلونة ،ففي شهر مارس
 ،2012تخطى سيزار كأفضل هدايف النادي ،وهو على مشارف تخطي تيلمو زارا الهداف التاريخي لـ"الليغا"
ككل.
املتأمل يجد أن بني ميسي واألسطورة مارادونا أكثر من قاسم مشترك.
القاسم األبرز هو املوهبة اخلارقة وكالهما موهوب ..كالهما قصير .وكالهما يحمل الرقم 10.
مارادونا لبس قميص برشلونة ولكنه لم يعمر كثيرا ،وميسي دافع عن ألوان البلوغرانا ولكنه عمر.
وتكمن نقطة االختالف بني النجمني هي احلياة اخلاصة لكل العب ،والكل يعرف كيف أن مارادونا انزلق يف
طريق املنشطات واخملدرات على عكس ميسي الذي كان بعيدا عن هذه األجواء ،ولهذا السبب قد يتفوق ميسي
يف يوم ما على مثله األعلى األسطورة مارادونا.
مالال ..بـوزن نوبل للسالم  ..بـقية ص 63بيد أن آمـال مالال وماليني غيـرها
تالشت عندمـا لم يضع املسلحون أسلحتهم ،ولكنهم اقتحـموا منطقة بونر اجملاورة وضـاعفوا من أنشطتهم يف مناطق
مالكند وديـر لور .ومثل آخريـن يف سوات ،اضطرت مالال وأسـرتها إلى النـزوح .ويف وقت الحق ،جرى الكشف
عن أن يـوميات شهيرة تـنشر على مـوقع خدمة ؟بي بي سـي األردية؟ ،كانت بقلـمها ولكن باسـم مستعار .ويف تلك
اليوميات ،كـانت تكتب باسم غول ماكاي ،حيث كشفت بوضوح عـن احلالة الذهنية التي كان فيها مئات وآالف من
الطـالبات أمثالها أثناء حكم طالبان لوادي سوات.يف الـوقت احلالي ،تخضع بلدة مالال يوسف زاي بالكامل لسيطرة
اجلـيش الـباكـستـاني ومت طـرد اإلرهابـيني كليـة من هنـاك .ولكن ،ال يـزال اخلوف مـن عمليـات القتل املـستهـدفة
للشخصيات البارزة املعارضة لطالبان يخيم يف األفق .لهذا السبب ،عائلة مالال غير مستعدة إلعادتها إلى باكستان.
ولكن ،جتـد مالال بعض السلـوى ،حيث يقف إلى جـانبها اجلـيش الباكـستاني  -أقـوى مؤسسـة يف باكسـتان .وكان
املتحـدث العسكري املـيجور جنرال عـاصم باجوا ،أول مـن هنأها بفـوزها بجائـزة نوبل ،حيث كتب املـيجور جنرال
بـاجوا يف تـدوينـة له على مـوقع ؟تويـتر؟ :؟تهـانينـا ،أصبحت مالال ثـاني بـاكستـانيـة تفوز بجـائزة نـوبل .جميع
الباكستانيني ،فيما عدا اإلرهابيني ،يريدون أن يذهب أطفالهم إلى املدرسة؟.
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A French physician who treated Michael Schumacher for nearly six months after the
Formula One champion struck his head in a ski accident says he is no longer in a coma
and predicted a possible recovery within three years.
Jean-Francois Payen, a doctor at the Grenoble hospital that treated Schumacher after
his injury in December 2013, said he has visited the Schumacher family at home in
Switzerland to track his patient’s progress.
“Life after a head injury is punctuated by stages,” Payen told RTL radio on Thursday
10-23-2014. He predicted a convalescence of one to three years. “We hope, but we
”have to give him time.
Schumacher was with his 14-year-old son in the French Alps when he fell, hitting
the side of his head on a rock, cracking his helmet.

املنتخب القطري يقهر كوريا الشمالية ويتوج بطالً لكأس آسيا للشباب
ميامنار ـ توج املنتخب
القطـري لكـرة القـدم ألول
مرة يف تـاريخه بلقب بطـولة
كأس آسيـا للشبـاب ،بتغلبه
اخلـميـس 2014-10-23
على نظيره الكوري الشمالي
بهدف دون مقـابل يف املباراة
التي جمعت الفريقني مبيامنار
مـستضيـفة البـطولـة.ويدين
الـعنـــاني فــوزه الــى جنـمه
وهـدافه اكــرم عفيف الـذي
احــرز هــدف الفـــوز عنــد
الـدقيقـة الـ  46مـن الشـوط
الـثانـي .يذكـر ان منتخـبات
كل مـن قـطـــر  ،كـــوريـــا
الشمالية ،ميامنار واوزباكستان تأهلت مباشرة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام يف نيوزيلندا العام املقبل.
Switching the finals to
the beginning of the year
would present an extra
problem as it could well
clash with the Winter
Olympics.
Qatar and FIFA are coming under increasing pressure to take the 2022 showpiece away from a country
that has little sporting infrastructure or footballing culture, while there have been
accusations of bribery in the
bidding process.
Europe's top leagues are
also firmly against any suggestion that the World Cup
be moved to the winter to
avoid the sweltering summer months in Qatar, while
there have been allegations
of horrific working conditions for migrant workers
building stadiums and infrastructure.

Winter of 2022 is Blatter's
preference to overcome
Qatar heat
tic league programmes.
"We cannot play the
"World Cup in summer,
said Blatter.
"The date which is the most
convenient is the end of the
"year.
Blatter, who has since
January 2011 conceded the
finals in Qatar would have
to be switched from the traditional June/July dates
because of the searing temperatures in Qatar at that
time of year, agreed the
change would not please
clubs.
"However, the World
Cup is too important," he
said.

PARIS - Holding the controversy-plagued
2022
World Cup finals in Qatar
at the end of that year
rather than the scorching
summer is FIFA president
Sepp Blatter's preferred
option, he told French radio
station France Info on
Monday.
The 78-year-old Swiss -who will stand again for the
presidency
next
year
despite having to weather
many storms over his 16year rule including accusations of corruption over the
Qatar bid for the 2022
finals -- admitted it would
involve altering the domes-

اكتوبر  2014م  -السنة الثانية  -العددOCTOBER 2014 -VOLUME :2 - ISSUE :22 :

71

سياحة وسفر
& Travel

أغرب  10زهور جتذب آالف السائحني بجزيرة سقطرى اليمنية

Tourism

جــزيــرة األحالم سقـطــرى،
وتكـتـب أيـضـــا سقـطــراء أو
سـقطـرة ،أو ســوقطــرة ،هي
أرخبـيل مينـي مكــون من أربع
جزر على احملـيط الهندي قـبالة
ســواحل القــرن األفــريـقي -
 350كم جنوب اليمن -حباها
اهلل عـز وجـل بحيــاة طبـيعيـة
خيالية.
متـتلك اجلزيـرة نباتـات تكاد ال
توجد إال على ظهرها فقط ،ال
يـوجد لـها مـثيل ،علـى سبيل
املثـال يوجـد  1390نوعـاً من
الزهور التي تـتميز عن مثيالتها
يف جميع أنحاء الـكرة األرضية
برقتها وجمالها.
يبـرز جمـال اجلـزيـرة يف حيـاة
العزلـة التي تعيـشها بعـيداً عن
أفـريقيا وشـبه اجلزيرة العـربية،
ما أدى إلى مسـتوى فريد وغير
مألـوف من االستيطـان احليوي
علـى اجلـزيـرة ،إضـافــة إلي
وجـــود أنـــواع مـن الـــزهـــور
تخـتلف كـثيـــراً عن الــشكل
التقليـدي الذي نعـرفه ،مثل:
"زهـرة الـببغـاء والـبطـة والقـرد
والـنمــر" وغيـرهــا من بــديع
أشكال الزهور.
إضـافة إلـى ذلك فـإن البعـثات
العلميـة والسيـاحيـة تسـتهوى
تصـويــر احليـاة الـطبـيعيـة يف
سقـطــرى بــشكـل رئيــسي،
وكــــذلك متـيـــز املــسـتـــوى
االجتمـاعي لـسكـان اجلـزيـرة
بعــدمــا أصـبحـت سقـطــرى
محـــافـظـــة مــســتقلـــة عـن
حضرموت.
جـديـر بـالـذكـر أنه مت تصـنيف
اجلـزيرة كـأحد مـواقع الـتراث
الـعاملي يف عام  ،2008ولقبت
بـأكثر املناطق غـرابة يف العالم.
نظـراً لـلتنـوع احليـوي الفـريـد
واألهميـة البيئيـة لهذه اجلـزيرة
وانعكاسها على العالم.
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Travel & Tourism سياحة وسفر

A world of fantasy and mythology

Welcome to Socotra Island In Yemen
Socotra -Located in the
Republic of Yemen - is
one of those “lost world”
islands (separated from
the world six million
years ago) where intrepid
travelers - particularly
those seeking
exotic
nature and wildlife in a
remote tropical setting can go days on end without rubbing shoulders
with that less -thanendangered
species…tourists.
Known for decades as
the Galapagos of the
Indian Ocean, it’s the
world’s tenth richest
island for endemic plant
species. And the biggest
island in the Middle East
125 kilometers in length
and 45 kilometers across.
Meanwhile the landscape is one of contrasts,
for example, it has isolated nature preserves
with dazzling wildlife
(including 900 species of
plants, and the famous
Dragon’s Blood Tree
“dracaena cinnabara” and
the some of rarest birds
that exist nowhere else in
the world), and picturesque sandy beaches.
This website is
designed to help you discover the virgin beauty of
the
magical
Socotra
Island. This site is a complete eco-tourism and
destination
guide
to
Socotra Island and offers
over 50 Pages of Essential Information,
Travel Tips for visitors,
comprehensive
reports about the Socotra
General information,
Socotra History, Socotra
natural history of fauna
and flora, people and culture, Socotra weather patterns, and the local
organizations present on
the island.
Additionally,
we
describe in detail our services in Our Contacts and
Who we are?
This is the award winning tourism destination
guide to Socotra Island
where recommended programs/itineraries
and
tailor-made tours can be
made at your convenience.
DBT
Socotra
Adventure Tours offers a
variety of science trips by
4x4 vehicles with a
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wealth of beautiful sceneries, ancient culture, traditional villages. And
some vicinities incorporate camping in the presence of pure nature, trekking and camel riding,
bird watching, and the
sea waters invites you to
go scuba diving, surfing
and of course swimming,
as well as many other
activities such as fishing

and boat safaris. You will
have the opportunity to
reward
yourself
by
observing whales and
dolphins right next to the
boat, and if you are lucky
you will be thrilled to
swim with the gentle dolphins of the Indian
Ocean.
There are
many other activities
such as bicycling, visiting
tropical markets, etc.
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There is much to see and
do
outdoors.
Socotraislandadventure
.com will help you to
choose
this
paradise
island as one of your
future eco-vacation destinations
.
Other links discuss the
places to visit with an
interactive map and tour
guide plus exhaustive
information about the
verity of tourism sites on
the island you will visit
including the spectacular
fresh water pools, splendid canyons and valleys,

amazing sand dunes, and
giant clam beaches. In
addition are some useful
articles about the Zoning
Plan, the Caves Explorations, and the Geography
& Geology of Socotra
Island.
One of our most popular pages is the Socotra
photo gallery where you
can browse through our
extensive image library
which shows current
images and views from
around the island. Be
sure to check out Socotra
Map where you can see

its location from the
world and identify it from
Yemen-Socotra.
A
dynamic map of Socotra
Island and the archipelago
map shows the other
islands of Abdul Kuri,
Samha and Darsa.
Enjoy your visit to our
website and find out for
yourself why this small
island in the Indian Ocean
is really known in as the
other Galapagos Island!
www.socotraislandadve
nture.com
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سيارات Cars
بــرلني ـ أوصـى خـبيـر الــسيـارات
األملــانـي مــارتـني بــرانــد ســوّاق
الـسيـارات بـضبـط احملطـة اإلذاعيـة
املراد االستـماع إليهـا قبل االنطالق
بـالــسيـارة ،حـيث أكــدت نتــائج
االختبـارات التي أجراهـا النادي أن
ضبـط احملطـة اإلذاعيـة أثنـاء الـسيـر
يتسبب يف تشتيت انتباه السائق بشدة
عن متـابعـة األحـوال املـروريـة من
حــوله ،مــا قــد يعــرضه خملــاطــر
جسـيمة .وأشار برانـد ،اخلبير لدى
املركز التقني الـتابع لنادي السيارات
األملـاني مبدينـة الندسبيـرغ ،إلى أن
االختبارات أظهرت أن قائد السيارة
يلتفت يف املتوسط إحدى عشرة مرة
خالل  12ثـانيـة فـقط عـن متـابعـة
أحـوال الطـريق ،حتـى يعثـر علـى
احملطـة اإلذاعيـة املنـاسبـة .وأضاف
براند "عند السير بسرعة  100كلم/
سـاعة فـإن السيـارة تقطع  28مـتراً
كل ثانيـة" .وإذا انشغل قائد السيارة
بضـبط الـراديـو لعـدة ثـوان ،فقـد
ينحرف بسهـولة عن مسار الطريق،
أو يصطـدم بالـسيـارات القـادمة يف
االجتاه املقابل.وبـاإلضافة إلى ذلك
فقـد احتــاج املشـاركــون يف اختبـار
نـادي السـيارات ( )ADACإلى
 4.4ثــوان وااللتفـات أربع مـرات

ديربورن -أتاحت شركة (فورد) يف
أواخـر يونـيو (حـزيران) املـاضي،
فــرصــة نــادرة لــوســائل اإلعالم
الكبرى ،لـتجاوز األبواب املوصدة
ملـنشـآتهـا الـصنـاعيـة يف ديـربـورن
(ميـشيغـان) واالطالع علـى آخـر
إجنازاتـها والتقنيات اجلـديدة إلنتاج
أفـضل املــواصفــات للــسيــارات
العـائلية اجلديدة وعمليات تطويرها
مستقبال.
وكـانت هـذه املنـاسبـة فرصـة للقاء
أبـرز مسؤولـي شركة فـورد ،الذين
يعملون عـادة خلف أبواب ملوصدة
ومشاهدة كيفية عمل فرق التصميم
والهندسـة والتصنـيع يف سعيها ألن
تصبح السيارة أكثـر أمانا وكفاءة يف
السنوات القليلة املقبلة.
تعتمد فورد أربع محطات رئيسة يف
تغطيـة عمليـة التصـميم والهنـدسة
من حـيث تقـنيـات الـروبـوتـات،
وعمليـات التصـميم ثالثيـة األبعاد
املعقـدة ،ومزايا الـسالمة .واالسم
املـستـقبلي الـذي تطـلقه عليهـا هـو
؟استوديو X».2000
وهذا االسـتوديو يتعامل مع مراحل
عمليـة التصـميم الـرقمـي وكيفيـة
عمل أفـراد فريق التـصميم يف فورد
على الرسـومات األوليـة يف مرحلة
مبكـرة إلـى أن تتحـول إلـى منـاذج
ثالثية األبعاد معقدة للغاية.
يف غرفة سـرية صغيـرة داخل مركز
فورد لتطوير املنتجات ،يعمل فريق
من  10مـصـممـني علــى أجهــزة
كومـبيوتر؛ كل واحـدة منها مزودة
بثالث شـاشـات ،وذلـك لفتـرات
زمنيـة تصل إلـى العـامـني لتطـويـر
رسـم ثنائي األبعـاد من مجرد رسم
إلى سيارة جاهزة لإلنتاج.
وتــستعــرض الفيـديـوهـات الـتي
يجـري إنشاؤهـا من قبل (استـوديو
X» 2000مـنــتجــــات فــــورد)
املسـتقبليـة قبل بنـاء النمـوذج على
أرض الواقع .وتـوضح التصـاميم
الفـنيـة مـجمـوعـة مـن األشكـال
والـنمــاذج التـي ميكـن تنـفيــذهــا

ضبط راديو السيارة أثناء السير يشتت انتباه السائق

ع

م

ن

الشركة األميركية فتحت أبواب منشآتها املغلقة لإلعالميني

ابعـة حالـة الطـريق أثنـاء استعـمال
كمبيوتر السيارة ملعرفة مسافة السير
املتبقيـة.واستغرقـت أطول التفـاتة
عن متـابعة األحـوال املروريـة أكثر
من ثـانيـتني ،وهـو مــا يعنـي قطع
مسـافة تـبلغ  30متـراً أثنـاء السـير
داخل املـــــدن بـــــدون انــتــبـــــاه
السـائق.وخالل هـذا الـوقت فـإن
الـسيارة متـر بحوالي سـت سيارات
مصفـوفـة لالنـتظـار عنـد سيـرهـا
بسـرعة  50كلـم/ساعـة ،ويلفت
اخلبـير األملـاني األنـظار إلـى أنه قد
يخرج أحد األشخاص من بني هذه
السيارات املتوقفة إلى مسار الطريق
أثنـاء انصـراف السـائق عن متـابعة
احلالة املـرورية ،وهو مـا يتسبب يف
وقوع حادث.وقد شارك يف اختبار
نـــادي الــسـيـــارات ()ADAC
ثـمانـية أشخـاص ،لتـوضيح كيف
ميكـن للتجهـيزات الـتقنيـة احلديـثة
تـشتيـت انتبـاه السـائق عن مـتابـعة
الطريق من حوله.وقـام املشاركون
يف هـذا االختـبار بعـدة أمور ،مـنها
الـبحـث عـن تـــرددات احملـطـــات
اإلذاعـيـــة وتخــزيـنهــا وكـــذلك
االستعالم عن متـوسط االستهالك
ومسافـة السيـر املتبقيـة يف كمبيـوتر
السيارة.
ت

استوديو »200Xيف ديربورن ..مهد فرق (فورد) الفنية لتحويل
رسومات التصميم األولية إلى سيارات جاهزة لإلنتاج

واقعيـا .هذا بـاإلضافـة إلى بعض
اللمسات املـميزة على الـرسومات
التي صممت يف وقت سابق توخيا
للحـصــول علــى نتـيجـة أفـضل
لعملية التصميم.
ويجري إجناز تـصميم الصور بدقة
فائقة الوضوح تعرف باسم (K)4
وهي أكثر وضوحا بأربعة أضعاف
مـن التـصـويـر الـتجـاري عــالي
الـوضوح ( HD).وتـساعـد هذه
التقنـية فـريق العمل يف (استـوديو
 )X2000علـــى طـــرح رؤيــته
اخلــاصــة وإتــاحــة اجملــال أمــام
اآلخرين يف الـشركة لالطالع على
منـاذج تـصمـيمـات هـذا الفـريق،
وبـذلـك تتـاح لـكبـار املـديــرين
التنفـيذيني يف الشركـة فرصة اتخاذ
قـرارات أفـضل بـاإلضـافـة إلـى
إمكــانـيــة تـنفـيـــذ تعـــديالتهـم
واقتـراحاتهم قـبل فترة طـويلة من
اعـتمـاد الـنمـاذج األوليـة بـشكل
نهائي.
ويف مـكان آخـر من املـركز يـجري
عـدد من املتطـوعني مجمـوعة من
االخـتبـارات ملعـرفـة مــا ميكن أن
تكـون عليه حـالـة قيـادة الـسيـارة
حتت تـأثيـر الكحـول أو بـواسطـة
املــسـنـني .وتــسـتخـــدم هـــذه
االختبـارات آليـة مـعينـة إلضـافـة
بعـض األوزان ومعـــاينــة مــدى
تـأثيرهـا على التـوازن ،باإلضـافة
إلـى ارتداء واقـيات األذن للـتأثـير
علــى التـواصل ووضـع نظـارات
ضبـابيـة إلضعـاف الـرؤيــة بغيـة
اكـتشـاف صعـوبـة الـسيـر يف خط
مـــســتقـيـم أو رؤيـــة وسـمـــاع
التعليمات.
وتساعد مجموعة من االختبارات
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األخــرى املهنــدسني واملـصمـمني
علـى الـوصـول إلـى فـهم أوضح
الحتيـاجات املسنـني .وجتري هذه
االخـتبــارات عبـر ارتــداء (طقم)
يحد مـن احلركـة البـدنيـة ألطراف
اجلسم ،مما يصعّب عملية الدخول
أو اخلـروج من الـسيـارة وتـشغيل
آليـات التحـكم .كمـا تتيح اجملـال
إلدراك انخفـاض قـوة العـضالت
فــــضال عـــن بعـــض املــيـــــزات
واخلصـائص التي حتـاكي االهـتزاز
يف اليد عبـر قفازات وأوزان خاصة
وتعديل على مدى الرؤية.
حرص فـريق العمل يف فـورد على
اطالع ممثلـي وسائل اإلعـالم على
أحـدث وسـائـد األمـان الهــوائيـة
اجلانبية املمتـدة خلمسة صفوف من
املقـاعـد ،واألولـى من نـوعهـا يف
قطـاع صنـاعـة الـسيـارات ،الـتي
جـرى تطـويرهـا خصيـصا لـطراز
(فــورد تــرانــزيت) ذات الــسقف
املرتفع وقاعدة العجالت الطويلة.
وقـد طـورت شـركـة فـورد هـذه

الوسـادة الهوائيـة اجلانـبية الكـبيرة
علـى شـكل ستـارة بــالتعـاون مع
شركـة (تي آر دبليو أوتوموتيف).
كمـا جرى استعـراض ابتكـار آخر
لوسادة هـوائية حلمايـة الركبة حتت
صـنـــدوق القفــازات ،لـيجــري
تـركيبهـا يف باب الصـندوق .وهي
تتألف من مـادة بالستيكية مصبوبة
بشكـل خاص علـى امتـداد بطـانة
صـندوق القفـازات حلمايـة ركبتي
الـــراكـب األمـــامـي يف حـــاالت
االصطدام.
ويف حــال حـصــول أي حــادث،
ميكن للـركاب استخدام نظام فورد
 )SYNC 911املطـور إلرسال
نداء استغـاثة طلبـا ملساعـدة طارئة
وتـوفيـر بعـض املعلـومـات لفـرق
الطــوارئ وهم يف طـريـقهم إلـى
مكان احلادث.
ويلـعب مختبـر الواقع االفـتراضي
يف شــركــة فــورد دورا مـهمــا يف
تسليط الضوء على اجلهود املبذولة

الخـتبـارات الـسيـارات يف العـالم
االفتـراضـي بعيــدا عن عـدسـات
املصورين.
وفـيمــا يـتخـصــص (استــوديــو
 )X2000يف إجنـاز الـتصـميمـات
وعرضـها ،يـشكل مختـبر الـواقع
االفتـراضـي بيئـة تفـاعليـة تـسمح
للمهندسني بإدخال تعديالت على
املنتجات قبل تطويرها ،وذلك عبر
عملـيات تقومي تشـمل اختيار املواد
وانكسـار الضـوء دون احلاجـة إلى
إنشاء العناصر املادية.
ويـوفر هـذا اخملتبـر انطبـاعا واقعـيا
بـاحلجم الكـامـل ،وبيئـة صـوريـة
شبيهة بـالواقع ،مما ميكن من إجراء
عملـيات تقومي املنـتجات يف الوقت
احلقـيقي ،واختبار معـايير اجلودة،
ودراســـة الهــوامــش اجلــانـبـيــة
والـثغــرات واالنــسجـــام ووضع
اللمسات األخيرة.
باإلضـافة إلى استخدامـاته الرئيسة
يف مخـتلف جـوانـب اجلمــاليـات

والتصمـيم والتغليف للسيارة وبيئة
العمل والرؤيـة .كما يساهم اخملتبر
يف تـوفير كـثير من الـتكاليف املـالية
الضخمـة ،فهـو قادر عـلى إنـشاء
مـركبة متكامـلة من جميع اجلوانب
يف بيئة واحدة وكبيرة مبا فيه الكفاية
للـسمـاح بــالتفــاعل الكــامل مع
النطاق الداخلي واخلارجي.
وتخـصص شركة فـورد حيزا وافرا
الخـتبــار الصالبـة الـتي تكـشفهـا
االختبـارات الصارمـة التي تخضع
لهـا الــسيـارات قـبل اعـتمـادهـا
وخـــروجهـــا إلـــى الــشـــوارع.
وباسـتخدام مجمـوعة متنـوعة من
الـعمـليــات املـصـممــة الخـتبــار
املكـونــات املنفـصلـة واملــركبـات
بـشكل كامل ،ميكن ألعـضاء فرق
األبحاث والتطوير يف فورد التحقق
مـن متـانـة اإلطــارات واملقـاعـد
واألبـواب ،كمـا ميكـن أن تسـاهم
احملاكـاة الكاملـة للمركبـات بتقدمي
بيانـات مفصلة ميكن علـى أساسها
تقـومي الـسيـارة جلهــة أداء املتـانـة
الهـيـكلـيــــة للجــسـم والهـيـكل
واملـكونـات واختـبارهـا ألكثـر من
 250ألف كيلومتر.
ويأخذ مهندسـو فورد على محمل
اجلـد االختبـارات اخلاصـة بإغالق
األبـواب بوصـفها جـزءا مهمـا من
معـاييـر جـودة الـسيـارة .ويـراقب
املـهنــدســون الـســرعــة والقــوة
املـستخـدمــة لفتح وإغالق أبـواب
الــسيــارة بــشكل مـتكــرر لعــدة
ساعات بغية التحقق من وجود أي
عالمـات للتلف أو الضرر .وميكن
إجـراء هـذه االخـتبــارات جلمـيع
األبواب والفتحـة والنوافـذ وغطاء
محرك السيارة يف وقت واحد مرارا
وتكرارا.
وكــذلك جتـري فـورد اخـتبـارات
محـاكـاة للـمنـاخ بـدءا بــالطقـس
املـتجمـد يف القـطب الـشمــالي أو
حـرارة الصيف الـعالـية يف الـشرق
األوسـط لـضـمـــان محـــافـظـــة
السـيارات علـى أعلى مـستـويات
اجلـودة لـسنـوات طـويلـة يف هـذه
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صيانة
السيارة
الستقبال
الشتاء
حتتاج معظم السيارات احلديثة إلى
عمليات صيانة قليلة بخالف
الصيانة الدورية ،خاصة قبل أن
يبدأ موسم الشتاء القارس خاصة
يف النصف الشمالي من الكرة
األرضية ،والذي ميكن أن يؤدي
إلى مفاجآت محزنة إذا أهملت
أشياء أساسية.
وتفيد تقارير سنوية الحتادات
السيارات أن معظم حاالت تعطل
السيارة تنجم عن بطاريات
السيارات املستنفدة ،حيث أن
إبقاء املصابيح مضاءة أو تشغيل
أنظم تدفئة مقاعد السيارة ميكن
أن يتسبب يف أن تبلى البطارية
بصورة سريعة ،خاصة أن سخان
النافذة اخللفية ميكن أن يستنفد
كمية كبيرة من طاقة البطارية،
ويتعني إغالقه فور أن ينتهي من
عمله.
كما يتعني احملافظة دائما على أن
يكون خزان جهاز غسل حاجز
الرياح ممتلئًا ،باإلضافة إلى إضافة
سوائل مانعة للتجمد لضمان
قدرتها على مقاومة التجمد يف
درجات حرارة تنخفض على
األقل إلى ما دون  25درجة
مئوية.
ويجب تغيير إطارات السيارة إلى
إطارات اجلليد قبل تساقط أول
دفعة من الثلوج ،ويفرض بعض
الدول تركيب إطارات اجلليد نظرا
ألن استخدام اإلطارات الصيفية
يف اجلليد ميكن أن يزيد بصورة
كبيرة من املسافة التي تستغرقها
السيارة حتى تتوقف بعد الضغط
على املكابح.
ومن النصائح املهمة استعدادا
لفصل الشتاء واألمطار والثلوج،
احلفاظ على نظافة السيارة يف
فصل نظرا ألن الظروف اجلوية
الصعبة والرمال واألمالح تزيد
من الصدأ ،خاصة يف منطقة
العجالت ونظام إخراج العادم.
ويستحوذ نظام اإلنارة على أهمية
خاصة خالل فترات الليل احلالكة
الطويلة ،ويف الظروف التي
يصعب فيها الرؤية ،ويتعني على
قائد السيارة أن يتفحص السيارة
بصورة دورية ويتأكد من جميع
خواص نظام اإلنارة.
كما ينصح باالحتفاظ ببطانية
دافئة يف السيارة لالستخدام يف
حالة الضرورة يف حال علق قائد
السيارة يف ازدحام مروري على
أحد الطرق السرية ،باإلضافة إلى
االحتفاظ بزجاجة رذاذ مانع
للتجمد يف جيب قائد السيارة،
وذلك الستخدامه يف حال
استعصت عملية فتح أبواب
السيارة.
ويتعني على قائد السيارة اإلسراع
على الفور يف استبدال قطع الغيار
التي حتتاجها السيارة مثل فالتر
الزيت والهواء واإلطارات
واملكابح التي يجب فحصها
ملعرفة إذا ما كانت قد بليت أم ال.

شاحنة ذاتية القيادة تريح السائق يف املسافات الطويلة

سيارات Cars

Chrysler 200 Coupe
Looks Good, But Will
?It Ever Be Produced

BULDRIED

شتوتغارت ـ كشف عمالق صناعة
الـسيـارات األملـانيـة "مـرسيـدس"
الـنقــاب عـن الـنـمــوذج األولـي
ملستقـبل الشاحنـات ،حيث أكدت
الـشركة أنهـا تستعـد لطرح شـاحنة
ذاتية القيادة بحلول عام  2025أي
بعـد مـرور  10سنـوات من اآلن،
إلجـراء االختبـارات والتـأكـد من
عملهـا بـسالسـة وبـدقــة متنـاهيـة
والوصـول ألي منطقة حول العالم
يف أسرع وقت.
وأطلقت إسم Future Truck
 2025علــى تـلك الــشــاحـنــة
اجلديـدة والتى تستطيع قيادة نفسها
علـى الطـرق املفتـوحة والـسريـعة
وهـذا سـيتـيح الفـرصـة لـســائقي
الشـاحنات بـأخذ قسط مـن الراحة
والنــوم بــدال من الـتهــديــدات و
املعانـاة التى يـسببـونها للـسيارات
األصغــر حـجمــا أثنــاء سفــرهم
ملسـافات طـويلة علـى الطرق ومع
ذلك ال ميكن تفعيل القيـادة الذاتية
يف الطرق اجلانبية وداخل املدن.
وأشـار تقـريـر مــوقع "ديلـي ميل"

اإلخبـاري إلـى أن الـشــاحنـة ال
تتـضمـن فقط كـاميـرات وأجهـزة
استـشعـار لـلتعـرف علــى مالمح
الطريق ،بل ميكن التحكم فيها عن
بعد عـن طريق حـاسوب لـوحي،
ومت الكشف عن النموذج األول يف
شهر يوليو.
وبإمكان شاحنة مرسيدس اجلديدة
حتـليل الـطــريق للحـصــول علـى
املعلـومـات والـبيـانـات الكــافيـة
اخلـاصـة بـالـسيـارات القـريبـة من
الشـاحنـة والـتضـاريس واملـرور،
ولكـن أهم خطـوة يف جناح القـيادة
الـذاتية أن يقوم أوال سائق الشاحنة
بالقيـادة على الطرق الـسريعة وبني
السيارات ومبجرد االنتهاء من تلك
اخلطـوة ميكنه اجللوس واإلسترخاء
وتـــرك عجلـــة املقــود وسـتقــوم
الشاحنة بقيادة نفسها بنجاح.
واستعرضت مرسيدس السيارة من
خالل تغـطيتهـا بالكـامل ،يف حني
أنها اعتمدت علـى سائق شاحنات
للتحكم يف عجـلة القيـادة عن بعد
باستخـدام حاسوب لوحي ،حيث
تتـضمـن الشـاحنـة مجمـوعـة من

نيويورك ـ تعد الـسيارات الطائرة
مـن أهـم وأروع اخـتـــراعـــات
الـواليـات املتحـدة األميـركيـة،
فهـي تغنـي عن ازدحــام الطـرق
واألرصفة ،حـيث أنها يف البداية
كـانـت تصـاميـم بسـيطـة جـدا،
ولـكنهــا اآلن تطــورت وأصبح
لــديهــا تــصمـيمــات جــديــدة
وجذابة ،وجب التعرف عليها.
وقد قامـت شركة "بـاتر فالي آل
إي سي" بتصميم السيارة الطائرة
اخلـارقــة ،كمـا قــامت شـركـة
"تكساس بوردر بـاترول" بتدعيم
ونـشـر هـذا االختـراع اخلـارق،
حيث ميكن طي املروحـة اخلاصة
بـالـسيـارة يف حـالـة املـشي علـى
األرض ،كمـا أنه ميكن للـسيارة
أن تـسير بسرعة  65ميال وميكنها
أن تـظل طائـرة إلى  5سـاعات،
بـاإلضافة إلـى تصميمهـا البسيط
واألنيق.
وميكـن الـتـخلــص مـن
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

الـزحـام والـطيــران من جـانـبي
السيـارات ،حيث أن حجـم هذه
الـسيـارة الطـائـرة صغيـر وتـسيـر
بثالث عـجالت فقط .وبـالـرغم
من صغــر حجمهـا ،فهي تـسيـر
بسرعـة  112ميال يف السـاعة وال
حتتـاج للـكثيـر من الـوقـود أثنـاء
السير وميكنها الطيران حتى مسافة
 226مـيال حتى إذا أوشك الوقود
على النفاذ.
وحتتـوي سيارة املـركبة املـضغوطة
علـى قمرة تـشبه الطائـرة احلقيقية
وتعمل بـالكهـربـاء والـسـوالر،
فهي حقا تـشبه الطائـرة احلقيقية.
وبالرغم مـن حجمها ،إال أنها ال
تــستهـلك الكـثيــر من الـسـوالر
وتـسيـر إلـى  700مـيل حتـى إذا
أوشك الـســوالر علــى النفـاد،
ولكـن يجـب قـبل قـيــادة هــذه
الـطـائــرة أن يكــون القـائــد معه
شهادة من الـطيران حتـى يستطيع

مصــابيح LEDاألمــاميـة الـتي
تعمل بـشكل تلقـائي عـند تـشغيل
احملـرك إلنــارة الطــريق ،وعنـدمـا
تصبح األضواء برتقـالية فهذا دليل
علـى أن الــسيــارة تعـمل بــشكل
تلقــائي دون تــدخل البـشـر ،أمـا
حينما تتحول األضواء إلى األزرق
فهذا األمـر يشيـر إلى وجـود سائق
خلف عجـلة القيـادة وأن الشـاحنة
ال تعمل بشكل ذاتي.
الصور الـتي كشفت عـنها الشـركة
أشارت إلى وجـود مقصورة أمامية
مميزة تسمح للسائق بتولي السيطرة
عـلى الـسيـارة عن بعـد عن طـريق
احلـواسيب اللـوحية ،دون احلـاجة
لوضـع يديه عـلى عجـلة القـيادة،
كذلك ميكـن تعديل وضعيـة املقعد
مبقدار  45درجـة جلعله أكثـر راحة
أثناء السفر ملسافات طويلة ،أما إذا
أصيب بـامللل من طـول الـرحلـة،
فبــإمكـانـه استخـدام احلـاسـوب
اللوحـي يف االستماع إلى املوسيقى
أو مشـاهدة األفالم السينمائية دون
الـتأثيـر على أداء الـسيارة وطـريقة

By Zach Doell

To answer that question bluntly— no. Today’s automakers are smart, as a result, no company is looking to mass
produce a car that won’t give them any sort of sales
boost. This rear-wheel drive Chrysler 200 coupe concept
might be the perfect example of that.
Although tempting, don’t expect Chrysler to rework
its front-drive 200 chassis anytime soon…much less cut
two doors out of it. But at least if Chrysler did, we can
now say that it would be quite a looker.
Render artist Theophilus Chin plied his craft over the
weekend and cooked up this eye-catching interpretation
of a new 2015 two-door 200. It certainly pushes all the
right buttons.
The car’s standard hood length paired with its long
swooping roofline and short rear deck provide it with a
bit of a BMW 4-Series meets F-Type Coupe appearance,
which ideally isn’t a bad lot to be compared to. The
prospect of the 292-horsepower 3.5-liter Pentastar V6 in
a lithe two-door certainly wouldn’t find many complaints from Mopar fans either.
Alas, it won’t come to pass. Chrysler axed the 200
Convertible for 2015 due to low sales and high expenses
associated with chopping the roof off the 200’s new
structure, and a coupe would likely get the same “sorry,
no thanks” nod of disapproval. Chrysler also already
sells a rear-drive V6-toting model; perhaps you’ve heard
of it – the 300. Ah well, we can all hope.

السيارات الطائرة تصاميم مختلفة وخصوصيات متقاربة

قـيادتـها .وتـشبه سيـارة "بال يف"
الـطـائـرة بــشكل كـبيـر وقـد مت
عرضهـا عام  2012بـسعر 279
ألف دوالر أمـيـــركـي ،ويجـب
احلـصــول علــى دورة

تـدريبيـة يف الطـيران حتـى يتمكن
مالكها الطيران بها.
وقـــــام مـــــركـــــز "”I-TCE
للتكنولوجيا بتصميم هذه السيارة

الطـائـرة "I-TEC Mave-
” ،rickحيث يصل ثمنها إلى
 94ألـف دوالر أميــريـكي ،يف
حني أن أقصـى سرعـة ميكن أن
تـبلغهـا هـذه الـسيــارة هي 80
ميال ،وميكن ألي سائق قيادتها
بنفسه دون تدريب.
أمــا سـيــارة "Moller sky
” ،Carفقـد مت اختـراعهـا من
قبل املهـندس بـول مولـر وهذا
الـتــصـمـيـم هـــو األول لـكل
تصمـيمات السيـارات الطائرة،
حيـث أنه يـسـمح بــالـهبــوط
الـــرأسي واالنـطالق الـــرأسي
أيـضــا ،وهي تـشـبه الـطـائـرة
احلقـيقــة وبهــا نفــس مميّــزات
الطـائرة احلقيـقة ،ولكن ميـزتها
الكبـرى كونـها ال حتتـاج لدورة
تدريبية يف الطيران لقيادتها.
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Youth شباب

Do you want to follow your
passion?
How is it going?
If you’re like most people,
it’s not going so well.
Most of us expect a white
knight to swoop down and
lead us to glory once we’ve
found our passion, but it
doesn’t quite work that way.
Following your passion
takes hard work, but it’s
immensely
rewarding.
There are a lot of lies people
tell about following your
passion. But in this article
you’ll get nothing but the
stone cold truth, so keep
reading.

سبع حقائق قاسية بشأن السعي لتحقيق األحالم
7 Harsh Truths They Don’t Tell You
About Following Your Passion

1. Hard Work
Realizing your passion takes
a lot of hard work. You have
to figure out how to do it,
and what truly works.
If you want to make a living with your passion, you
have to take action, and
made a lot of mistakes,
because you have to figure
out how you’re going to
make your endeavor profitable. You have to find a market for what you’re doing. It
will take longer than you
think, but less time than you
fear.
2. Persistence
This is where persistence
comes in, because you have
to keep moving forward to
succeed.
The only way you can fail
is by giving up. You will run
into obstacles, fear, and
other bumps in the road, but
they do not matter if you
keep putting one foot in
front of the other.
Sure, it won’t be fun at
times, but nothing is. Do
you really want to stay
where you are and look
back at your life in the
future and regret not having
taken the steps to go after
your
dreams?
3. Fear
Fear lurks everywhere.
When you venture into the
unknown, you will be
afraid, and you will want to
seek security and comfort to
get away from that fear.
This is the worst thing
you can do, because it is
through facing your fears
that you will succeed.
The people that are willing to face fear head-on are
also the ones that make the
fastest amount of progress,
and the ones that are most
fulfilled, because they realize that fear is only an illusion – albeit a powerful one.
4. Confusion
Another common stumbling block is the confusion
that happens when you first
start following your passion.
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You don’t know what to
do, when to start, or even
how to do it. The simple
secret to achieving success
despite this is to take action
now. It’s counter-intuitive,
but it works. When you take
action, you’ll gain clarity,
and you will learn what
works and what doesn’t.
You don’t have to be crystal clear about that in order
to follow your passion.
5. Action
And this brings us to the
next harsh truth, which is
taking action. Ive been mentioning the value of taking
action throughout this article, but I think it deserves its
own spot, don?t you?
Most people get stuck in
analyzing and trying to
make things perfect before
they take action, but it gives
them false hope, because
nothing
happens.
Stop planning, put down
your pen, and take action
right now. What can you do
today that will make a difference
in
your
life?
You may be scared, and
you may even be confused,
but you can still take action.
Once you start moving forward despite all the negative
feelings you have, you will
see that they aren’t so bad

after all.
6. Determination
There will come a time
when you are incredibly
frustrated and want to throw
in the towel.
This is when you need the
determination to keep moving forward. Make sure
you’re doing something that
you’re passionate about.
When you bump into
challenge after challenge
after challenge, use your
determination to get you
where you want to be.
The tough times you will
face are merely signs that
you’re getting closer to your
goal. And when you get
through these tough times,
you will be even stronger
and move towards your passion even faster.
It’s a vicious cycle that
keeps going on and on. You
get more excited, become
stronger, and accomplish
more. And it doesn’t hurt
that you enjoy life.
7. Fulfillment
What would an article
like this be without at least
something positive?
Although, most of these
harsh truths are positive, it
all depends on your perspec-
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 مع أن معظم: حتقيق الهدف-7
 إال،هـذه احلقائق القـاسية إيجـابية
أن هذا يتوقف على املنظور اخلاص
 صحيح أن هنـاك الكثيـر من.بـك
األمور صعبـة عليك القيـام بها من
 إال،أجل حتقيـق مبتغـاك وحلمك
أنهــا ســوف تــؤدي إلــى الــوفــاء
 أن تفعل مـا حتب لـيس.واالجنـاز
 ولكن بالنسبة لي،بالعملية السهلة
 أنـا لـن أقبل.إنه الـشيء الـوحيـد
. وأرفـض االسـتــسالم،الــرداءة
 أو أمـوت،وسـوف أتـابع شـغفي
.دونها
فماذا عنك ؟
Harsh Truths They Don’t Tell You About7 :املصدر
بتصرفFollowing Your Passion
http://www.pickthebrain.com/blog/7-harsh-truthsthey-dont-tell-you-about-following-your-passion/

tive. Even though there are a
lot of tough things you have
to do in order to follow your
passion, it will lead to fulfillment, at least that has
been my experience.
Doing what you love is
not easy, but for me it’s the
only thing.
I will not settle for mediocrity, and I refuse to stand
down.
I will follow my passion,
or die trying.
What about you?

 وهذا يقودنا إلى احلقيقة: العمل-5
 وهــو اتخـاذ،القــاسيــة القـادمـة
 تتعـثر معظم الناس يف.اإلجراءات
حتليل ومحاولة جعل األمور كاملة
 لكـنه،قـبل أن تـتخــذ إجـــراءات
 ألنه ال يحدث،يعطيهم أمال كاذبا
 تـوقف عـن التـخطـيط.أي شيء
 واتخـــذ،ًوضـع القلـم جـــانـبـــا
 ما الذي.اإلجراءات الالزمـة اآلن
ميـكن أن تفـعله اليـوم من شـأنه أن
يـحدث فرقـا يف حياتك؟ قـد تكون
 ورمبــا تكـــون متـحيــرا،ًخــائفــا
 ولكـن ما زال ميكنك أن،ًومـرتبكا
 مبجرد البدء يف املضي.ًتتخذ اجراء
قـدمـا علـى الـرغـم من املـشـاعـر
 سـوف ترى أنـها،الـسلبـية لـديك
.ليست سيئة للغاية بعد كل شيء
 وسيأتي الوقت:  التصميم-6
الذي ستشعر فيه بـاإلحباط لدرجة
 هنـا حيث.أنك تريـد أن تستـسلم
حتتـاج إلى اإلصـرار على مـواصلة
 تأكد من أنك.التحرك إلى األمـام
 عندما.ًتفعل شيئا أنت له متحمسا
تـصطـدم بتحـدي بعـد حتـدي بعـد
 استـخدم تصمـيمك لتصل،حتدي
 إن األوقات.إلى املكان الذي تريد
الصعبـة التـي سوف تـواجههـا هي
مجـرد عالمـات علـى أنك تقـترب
 وعنـدما تتخـطي هذه.مـن هدفك
 سـوف تكـون،األوقـات الـصعبـة
.أقـوى وتتحرك نحو هدفك أسرع
.ًإنهـا حلقـة قـاسيـة تتكـرر تبـاعـا
ميكنـك احلصـول علـى املـزيـد من
 وتـنجز، وتصـبح أقوى،السعـادة
 وأنه ال يضـر أن تـستـمتع.املـزيــد
.احلياة

هل أنـت تـتـبـع شغـفك؟ وكــيف
حــــالك؟ إذا كـنـت مــثل معـظـم
 فـأنت لسـت على مـا يرام،الناس
 معـظـمنــا يتــوقع أن يــأتي.اآلن
الفــارس األبيـض ويـنتــزعنــا من
مكاننا إلى حيث اجملد والعال متى ما
 ولكن،وجدنـا حمـاسنـا وشغفنـا
ًاألمور ال تعمل بهذه الطريقة بتاتا
إن الــسعـي وراء شغفـك يتـطـلب
 لكــنه مجـــزي،العـمل الــشـــاق
 وهنـاك الكثيـر من الـناس.لـلغايـة
يطلقـون األكـاذيـب بشـأن الـسعي
 ولكـن يف هـــذه.وراء أحـالمهــم
املقـالــة لن حتـصل علــى أي شيء
 فال،سـوى احلـقيقــة البـاردة املـرة
.تتوقف عن القراءة
 إن الـوصـول:  الـعمل الـشـاق-1
إلى هدفك وشغفك يـتطلب الكثير
 فـأنت مطـالب.من العمل الـشاق
مبعرفة الطرق التي ميكن استخدامها
 إذا. وأيها يعمل حقا،للقيام بذلك
كنت تـرغب يف كسب لقـمة العيش
 فـعلـيـك اتخـــــاذ،مـن شـغفـك
 وعمل الكثير،اإلجراءات الالزمـة
 ألن علـيك معـرفـة،مـن األخطـاء
الـكيفيـة التـي ستجعل مـن مسـعاك
 عليك أن جتد سـوقاً ملا.ًأكثر ربحـا
 وهذا سـوف يستغـرق وقتا.تـفعله
 ولكن وقتا أقل مما،أطـول مما تعتقد
.تخشاه
 هـذا هو املكـان الذي:  اإلصرار-2
 ألنه علـيك،يـــأتي فـيه اإلصــرار
احلـفاظ علـى املضـي قدمـا لتحقيق
 الطـريقـة الـوحيـدة التي.النجـاح
.ميكن أن تفشل بها هي االستسالم
 وغيرها، وخوف،ستواجه عقبات
 لكنـها ال،مـن املطبـات يف الطـريق
تهم إذا وضعت قـدماً واحـدة أمام
 بالتـأكيد لن تكـون ممتعة.األخـرى
 ولكن ال شيء،يف بـعض األحيـان
 هل تـريد حقا أن تـبقى حيث.ممتع
أنت وتـلقي نظـرة إلى الـوراء على
 وتأسف لعدم،حياتك يف املـستقبل
اتخاذك اخلـطوات الالزمـة ملالحقة
أحالمك؟
 اخلوف يـتربص يف كل: اخلـوف-3
،  عنـد املغامـرة يف اجملهول.مكـان
 وسوف ترغب يف،سوف تشعـر به
احلـصــول علـــى األمن والــراحــة
 هذا.لتهرب بعيـدا عن هذا اخلوف
،هـو أســوأ شيء ميكـنك القيـام به
ألنه مـن خالل مــواجهـة اخملـاوف
 الناس.اخلاصـة بك فإنك سـتنجح
الـذين هم علـى استعـداد ملواجـهة
اخلــوف وجهــا لــوجـه هم أيـضــا
أولئك الذين يحصلـون على أسرع
 وهـم األكثــر،قـــدر من الـتقــدم
 ألنهـم يدركـون أن اخلوف،اجنـازا
.ًهو مجرد وهم وإن كان قويا
 إن اخللط واالرتباك: االرتباك-4
حجـر عثرة شـائع آخر يحـدث عند
بـــدء الـــسعـي لـتـحقـيـق شغـفك
 أنـت ال تعــرف مــاذا.وأحـالمك
 متـى يجب عليك،عليك أن تفعل
 أو حتـى كـيفيــة القيـام،أن تبــدأ
 إن أبـسـط ســر لـتحقـيق.بــذلك
النجـاح علـى الـرغـم من ذلك هـو
، إنهـا بـديهيـة.اتخـاذ إجـراء اآلن
 عـنــــد اتخـــاذ.لكـنهــــا تعـمل
 سـوف تنـال،اإلجـراءات الالزمـة
 وسـوف تتعلم ما يصلح،الوضوح
 ليس مـطلوبـاً منك.وما ال يـصلح
أن حتــصل علــى رؤيـــة واضحــة
وضوح الـشمس عن ذلك من أجل
.متابعة شغفك
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Space
يطلقون إسم األجسام الطائرة
أوّل حقيقة يجب أن نـذكرها هي أن
العـام 1947م كان عـاماً مميّـزاً .فقد
امتألت السـماء بـاألجسـام الطـائرة
اجملهولة الهويـة  ،و بأشكال و ألوان
مخـتلفـة  .ظهـرت بكـميــات غيـر
مسبوق لها حيث سجّلت مشاهدات
كثيرة يف كل من الـواليات املتحدة و
إيطـاليا و فـرنسا و أملـانيا و الـيابان و
امريكـا اجلنوبـية و السـويد و غيـرها
مـن مناطق مخـتلفة من العـالم  ،أما
األسباب فهي مجهـولة حتى اآلن .
لكـن وقع حـــادث يف "روزويل" يف
نيومكسيكو بالواليات املتحدة أثبت
صدقية هذه احلقيقة .
ماذا حدث يف روزويل ؟
يف  2من شـهر يولـيو عام 1947م ،
ظهر فجأة جسم كبير فضّي اللون يف
السـماء يقترب نحو األرض و هو يف
حالة تذبـذب و متايل ثم راح يشطح
على الرمال الصحراوية منتجاً صوتاً
إنفجارياً هائالً  .هذا على األقل أمر
غيـر مشكوك بصحّـته بشهادة سكان
املنطقـة  .و األمر الـغير مـشكوك به
هو حتـرّك السلطات املباشر و السريع
جتـاه هذا احلـدث حيث أرسل سالح
اجلو فـريق من أجل متشيـط املنطقة و
القيـام بجمع القطع الـتي سقطت يف
محيط حـطام هذا اجلـسم الغريب .
و قد شـوهد أفراد هـذا الفريق و هم
ينقلون القطع املعدنية الغريبة الشكل
 .و قاموا أيضـاً بنقل هذا اجلسم مع
حطامه و بقاياه (و روّاده) إلى قاعدة
" رايت بـاترسـون" اجلويـة يف دايتون
بـأوهايو لـدراستها و تفحّـصها  .أما
الضـابـط املسـؤول اجلنـرال " روجـر
رامـي"  ،فقــد أمــر رجــاله بــأن ال
يـدلون بـأي تصريح لـلصحافـة التي
راحت تتجمّع أمـام مدخل القـاعدة
 .لـكن قبـل أن يتمـكّن اجلنـرال من
إحكـام قـبضـته علــى منع تـسـرّب
األخبار كـان الضـابط املـسؤول عن
العالقات العامـة يف القاعدة قد أدلى
ببيان أمام حشد من الصحفيني يقول
فـيه أن الــسلـطــات قــد أســرت "
اسطوانة طائرة " ! .
و تـسـرّب هـذا اخلبـر بـسـرعـة إلـى
محـطة إذاعـة راديو محـلية تـسمى "
ألبيكيرك "  .و أثناء إذاعة اخلبر على
الهـــواء مبــاشــرة وصـلت بـــرقيــة
مـستعجلـة من مـكتب الـتحقيقـات
الفدرالي FBIتقول :
 ...أنتبه ألبيكيرك  ...توقف عن
اإلرسال حاالً  ...أكرّر  ..توقف
عن اإلرسـال حـاالً  ...مـوضـوع
ميـسّ بــاألمـن القـــومي  ...أبـقي
الوضع كما هو عليه ....
و يف اليـوم التـالي أقـام سالح اجلـو
مـؤمتـر صحفي أعـلن فيه أن اجلـسم
الـذي تعـرّض حلــادث اصطـدام يف
روزويل هـو عبـارة عن بـالون تـابع
لقــسم الــدراســات يف سالح اجلــو

األمريكي ! .
هـذا التجـاوب السـريع مع احلـدث
يدلّ علـى استنفـار و حتضيـر مسبق
من قبل الـسلطات  .أي أنـهم كانوا
جـاهـزون ملـواقف مـشـابهـة لهـذا
احلدث  .خـاصة إذا علمنـا بأنه قبل
أيام قلـيلة من هـذا احلادث  ،كـانوا
منشغـلني بعمليـة تعتيم كـامل على
حادثـة املالحقـة التـي قام بـها رجل
األعمال و هـاوي الطيـران " كينيث
أرنولـد" يف طائـرته اخلاصـة لتـسعة
أجـسام وصفها بأنهـا صحون طائرة
 .و مـن هنـا جــاء اإلسم الــشهيـر
الذي ارتبـط بهذه الظاهـرة فيما بعد
".الصحون الطائرة" ! .لكن سالح
اجلـو صرّح بـأن السيّـد أرنولـد كان
واهمـاً و الـذي رآه هـو عبـارة عن
ســراب جــوّي ! .لـكن مــا الــذي
جعل حـادثـة روزويل هـي األكثـر
شهــرة بـني كل مــا ذكــر عن هــذه
الظاهرة حتى اآلن ؟.
السبب األوّل هو أن حادثة روزويل
لم تذكر إطالقاً يف مشروع " الكتاب
األزرق" ممـا أثـار تـسـاؤالت كـثيـر
حـول صدقـية مـا ورد من حتليالت
حـول التقـارير الـتي وردت فيه  ،و
هذا اجلـدال الواسع أدّى إلـى شهرة
روزويل بـشكل كبيـر  .أما الـسبب
الثـانـي فهـو تـسـرّب رسـالــة من
أرشيف البيت األبيـض بعد سنوات
عـديدة من قبل أحـد املوظفني الذي
الزال اسـمه مجهــوالً  .و كـــانت
هـذه الرسـالة الـسرّيـة موجّهـة إلى
الرئيس األمـريكي يف حينها "دوايت
أيــزنهــاور" يف شهـر آب مـن العـام
1947م  ،هـي عبــارة عن تقـريـر
مفصّل حلادثـة روزويل ! و مرسلها
هو فـريق سرّي يـسمّى بـ MJ-12
و هــو عبــارة عن مـجمــوعــة من
العـسكـريني و رجـال أمن بـارزين
باإلضافـة إلى شخصيات أكادميية .
و يبــدو أنهـم كلّفــوا مبـهمــة إدارة
فضيحـة روزويل و اخفاء املـوضوع
و الـتعتـيم علـيه بجـميع الـوسـائل
املمكنـة  .من األمور التي وردت يف
هـذه الرسـالة هـو ما ذكـر عن أربعة
كـائنـات بايـولوجـية غـير أرضـية !
وجد اثنـني منها جثتني هـامدتني بني
حـطــام املــركبــة  ،أمــا الكــائـنني
اآلخرين فقـد ظهرا على بعد  3كلم
من مــوقع احلـطـام  ،و قـد ابـدى
أحداهما مقاومة قبل القضاء عليه
أما الصحفي الذي قام بتسريب هذه
الـرسـالـة ( بـاإلضـافـة إلـى وثـائق
خـطيرة أخرى ) فقـد وجد منتحراً (
مقـتوالً) ! بعـد عمليـة التسـريب و
كـان اسـمه " داني كـاسـوالرو"  .و
من بني الوثائق التي نـشرها ما يثبت
صحّـة الـروايـة الـتي حتـدّثـت عن
مقابلة " أيـزنهاور" مع هذه الكائنات
يف العام 1951م ! أي أن مـا صرّح
به عـالم الفضاء الشهيـر البروفيسور
لني عن مـقابـلة هـذه الكـائنـات مع
الــرئيـس كـان صـحيحـاً ! ( و قـد
أحـدثت هذه التصـريحات يف حينها
ضجـة كبيرة )  .ففـي تلك الفترة ،
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أعلـن البــروفيـسـور أن لـديه سـرّاً
خـطـيـــراً  ،و أنه قــد وعــد أحــد
أصدقائه مـن كبار العاملني يف وكالة
االستخبارات املركـزية بأن ال يفشى
هـذا الـسـر إال بعـد مـرور سنـوات
عـديدة  .أمـا السـر فهو أن يف سـنة
1951م هبط طـبق طائـر يف إحدى
املطـارات احلربـية و نـزل منه ثـالثة
كـائنــات تتكـلّم اللغــة االنكليـزيـة
بطالقـة  ،و طلبـت هذه الـكائـنات
مقابلـة رئيس البالد  ،و مت االتصال
بالرئـيس  ،و بعد أربع ساعات جاء
أيزنهاور ( مرعـوباً ) برفقة ثالثة من
الـعسكـريني الكبـار  ،و مت اللـقاء ،
أما احلديث الذي دار بينهم فال أحد
يعلم عنه شيئاً حتى الآلن .
لقـد رحل أيـزنهـاور  ،و جاء بـعده
رؤسـاء كـثيــرون  ،ثم رحلـوا  ،و
الزال هـذا السـرّ قائـماً  .و كـذلك
فــرقــة MJ-12التـــزال تقــوم
مبهمتها علـى أكمل وجه  ،مالحقة
التـســـريبــات و الـتعـتيـم التــام و
التكـذيب و دحـض الروايـات التي
تناولـت هذه الظـاهرة  .هنـاك عدد

ال يحصى من التقـارير التي تناولت
مشاهدات غـريبة و عجيبة ( و حتى
مقـابالت ) منـذ العـام 1947م  ،و
يـوجد بعض املشـاهدات التي التقط
لـها صـور و أفالم مـن جميع أنـحاء
العالم  ،حتى يف الفضاء اخلارجي
كثيراً ما كان روّاد الفضاء يصرّحون
مبشـاهدات غـريبـة غيـر مألـوفة يف
الفضـاء  .أما وكالة ناسا NASA
فهي تعتـبر مخـزن كبيـر لألسرار .
ملاذا ال ينشرون الصور التي التقطت
للجـــانب املـظلـم للـقمــر ؟ ملــاذا
يـصرفون مليـارات الدوالرات على
احلـمالت االستكشافية إلى املريخ ؟
من قتل رائد الفضـاء "غريسوم" عام
1967م ؟ مـــا هـي املـعلـــومـــات
اخلطيرة التي كانت بحوزته ؟ املئات
مـن التسـاؤالت التي ال جـواب لها
تـشيـر إلـى أن وكـالـة نـاسـا تعـرف
الكثير و تخفي الكثير ..

الزالـت الفــرقــة MJ-12و من
يقف ورائهـا تقـوم مبهـمتهـا علـى
أكمل وجه  .هـذه املؤسـسة اخلفـية
الـتي نشأت يف األربعينات من القرن
املاضي الزالت تعمل حـتى اليوم .
مهـمتهــا دفن احلـقيقـة  .بــدالً من
تشكيل فرقة علمية مؤلفة من علماء
و فـيزيـائيني و أطـباء لـيقومـو بعمل
إنـسـانـي حقيـقي يخــدم احلضـارة
الـبشـريـة جمعـاء من خالل دراسـة
هذه الظاهرة  ،قـاموا بتشكيل فريق
من القتلـة املأجورين و أشرار أذكياء
متخـصصـني يف طمـس احلـقيقـة و
حرمـان الشعـوب منهـا  ،من أجل
مصلـحة مجمـوعة قـليلة جـداً جداً
من النـاس  ...هكذا تدفن احلقيقة
.
و باإلضـافة إلـى العملـيات املنـظّمة
لـتكــذيب الــروايــات و مـصــادرة
الصـور و االفالم  ،و قتـل الشهـود
أو املسرّبني و غيرها من أعمال قذرة
 ،راحـوا إلى أبـعد مـن ذلك بكثـير
حـيـث راحــوا ميــوّلــون حـمالت
إعالميـة ظخمة و يـجنّدون جيـوشاً

من العلماء و أطباء النفس و املثقفني
املعــروفني الــذين يـظهــرون علـى
أجهــزة اإلعالم اخملـتلفــة مـن أجل
تكـذيب هـذه الظـاهـرة و اسـتبعـاد
حقيقة وجودها ! و هناك الكثير من
األفالم الـوثـائـقيــة التـي تنـتجهـا
مـؤسسـات علميـة محتـرمـة و لهـا
مـصداقيـة كبيـرة لكنهـا ال تخلو من
بصماتهم الشريرة .
و الـسؤال الكبـير الذي يـطرح نفسه
هو  :ملاذا ؟
رمبا اجلـواب على هذا السؤال هو ما
صـرّح بـه عمـيل ســابق يف وكـالـة
االستخبارات املـركزية " جـون ليير"
الذي قال أن :
عمليـة الكشف عن هـذه املعلومات
لهــا وقع كـبيــر علـى الـشعـوب و
بالتالي أثر خطير
علـى البنـية البـشريـة االجتمـاعية و
الدينية و السياسية !

(هـل هم فعالً بهذه الـدرجة العـالية
من املسؤولية ؟!)
و يـضيف هـذا العـميل الـسـابق أنه
يوجد اتفاقية دولية سرّية بخصوص
هذا املـوضوع ! و اجلميع ملـتزم بها
!  .و صـرّح أيضـاً أنه يوجـد حملة
سـرية كبيـرة تهدف إلى اخـماد هذه
الفـكرة كلّياً و إزالتهـا عن الوجود !
و هــذه احلـملـــة منــظمــة جــداً و
مـدروسـة بعنـايـة فـائقــة  ،و ميكن
اعتـبارهـا حمـلة تـثقيفيـة حقيقـية (
إعادة برمجـة ثقافية ) و قـد تسرّبت
إلـى شـركــات صنـاعــة األفالم و
التلـفزيـون و الراديـو و الصحف و
حتى أفالم الرسوم املتحرّكة ! .
و قد أكّد هذا العميل صدقية ما ذكر
عن هذه اخملـلوقات فـيما سبق بـأنها
مـؤلفة من ثالثة أنواع ! النوع األوّل
يتخذ شكل أقرب إلى احلشرات من
الـبشر !  ،و النـوع الثاني هـو قصير
القامـة ذات بنـية مـشابـهة لإلنـسان
لكن حجم الرأس كبير جداً !  ،أما
النـوع الثـالث فهـو نحيل اجلـسم و
األطــراف و رأسه قـريـب للــشكل

املـثلـثي !  ..و لــدى الـسلـطــات
الكثيـر من هذه اجلثـث امليّتة مخـزّنة
داخل بــرادات يف مــركــز خــاص
مجهول الهوية و العنوان !
لكن مهما حاولوا يف مهمة التعتيم و
التكـذيب و التسـتّر و اإلخفاء  ،فال
بـدّ من أن تخرج بـعض األحداث و
احلقـائق عـن نطـاق سـيطـرتهم ممـا
يعجـزون عن الـتحكّم بهـا  ،كتلك
الـتـي حـــــدثــت يف روزويل  ،أو
التسـريبـات التـي قام بهـا بعض من
الـذين كانـوا أعضاء سـابقني يف هذه
اللعبـة السـرية جـداً  ،و قد انقلـبوا
عـليهـا فـيمـا بعـد نـتيجـة صحـوة
ضميـرهم أو رمبا من أجل التخفيف
عن كـاهلهم هــذا السـر الـذي هـو
مبثـابـت حمل كـبيـر يـصعب علـى
الفرد حمله مبفـرده لفترة طـويلة من
الزمن .
و ميـكن أن تـتخــذ هــذه األحــداث
شكل آخــر ال ميكـن التـستـر عـليه

بسهولة  .ال بدّ أننا قد سمعنا الكثير
من الــروايــات الـتي حتــدثـت عن
عـمليــات اختـطــاف تعــرض لهـا
أشخاص من قبل هـذه اخمللوقات .
لـكن عـمليــة تكــذيبهــا أو دحض
صــدقيـتهــا هـي األسهل حـيث ال
يـواجه رجـال الـظالم صعـوبـة يف
إيجـاد تفسـيرات مـنطقـية تـستبـعد
حقيقة وجودها  .لكن الذي حدث
مع الـسيدة "ماري كينغ " كـان غريباً
جداً و صحيح جداً ! .
هـذه السيـدة البريـطانيـة ادعت بأن
مـركبة فـضائيـة هبطت بـالقرب من
منـزلهـا الـواقع يف مـزرعـة نـائيـة يف
شمـال انكلـترا و خـرج منـها ثـالثة
مخلـوقـات غـريبـة الـشكـل لكنهـا
تتكلّم اللغـة اإلنكليزيـة بطالقة ! و
قـد حمـلوهـا يف مركـبتهم و قـاموا
بـزيـارة إلـى املــريخ ثم عـادوا بهـا
بنفس الليلـة ! طبعاً مـن يسمع هذه
الروايـة إلى هذا احلـد سوف يحكم
علـى هـذه املـرأة بـانهـا مجنـونـة أو
كـاذبـة أو غيـر ذلـك من أحكـام .
لكـن املدهـش يف االمر هـو أن هذه
السيـدة غيـر مثقـفة و لكـنها قـامت
بــوصف األقمـار الـصنـاعيـة الـتي
تــدور حــول األرض ! و وصـفت
األقمار الروسية و األمريكية السرية
و التي ال تظهـر صورهـا للعلن أبداً
 ،بدقة كبيرة !
و قالت بأنهـا رأت هذه األقمار عن
قـرب من خالل نـافذة املـركبـة التي
اقتـربـت منهـا علـى بعــد عشـرات
األمتار فقط ! .
و شيء آخر لم يجـد له أحد تفسيراً
علميـاً  .فقد تركت هـذه اخمللوقات
علـى كتفهـا األيسـر بقـعة خـضراء
تضيء يف الليل !  .أما مكان هبوط
هذه املركبـة بالقرب من املنزل  ،فيه
آثار واضـحة علـى األرض  ،و أثر
احتراق و اشعاعات لم يحدد العلم
هــويتهـا بعـد ! أمــا العلمـا الـذين
درسوا موقع الهبوط و الذين قارنوا
أوصـــاف األقـمـــار الـــروسـيـــة و
االمريكية السرية مع ما قالته السيدة
 ،فلـم يجــدوا تفــسيـراً سـوى أن
يصـدقوا كل كلمـة قالتهـا !  .و قد
أحدثت هذه احلـادثة ضجّة إعالمية
كـبيـرة جـعلت مـن الصـعب علـى
رجال الظالم التستّـر عليها أو حتى
تكذيبها و اخمادها ..
هـذه ليـست سـوى إحـدى اآلالف
من الظواهـر الغريبـة عن املعتقدات
اخملتلفة التـي نشأت عليهـا الشعوب
 ،بـاإلضـافـة إلــى املنـطق العلـمي
الـذي اعتمدت عليه نظـرتها للحياة
لكن بـنفس الـوقت  ،تفـرض هذه
الظـواهر نفـسها بقـوة على الـساحة
ممــا جتعل اإلنـســان يقف أمــامهــا
مـشـدوهـاً ! هـذا ألن اإلنـسـان لم
يعتـاد على معـرفة هـذه الظـواهر و
ألنهـا ال تتـفق مع املبـادئ العـلميـة
التي تشـرّبها خـالل مراحل دراسته
األكادميـية  .فلـيس علـيه سوى أن
يــرفضهـا متـامــاً و يسـتبعـد حقيقـة
وجودها .
واالت من يجـيب على هذا السؤال
املنـطقـي وامللح  :ملــاذا يصـرفـون
ملـيارات الدوالرات على احلمالت
االستكشافية إلى املريخ؟ االجابة
قد تـكون إحـدى احلقـائق التـي قد
تقلب مفهـومنا بـالكامـل عن احلياة
بشكل عام واإلنسان بشكل خاص
على كوكب االرض ويف الكون من
حولنا!!!
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