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أنتم بني أياد أمينة
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عرب أمريكا Arab Americans

فيلم "قناص أمريكي" يثير موجة غضب واستياء بني العرب واملسلمني
واشـنـطـن  -قــالـت اللجـنــة
األمريكـية العـربية لـمناهـضة
التمييز إن عـرض فيلم "قناص
أمريكي" أدى إلـى زيادة موجة
التهـديدات ضـد المـسلمـين في
الواليات المتحدة.
جاء ذلك خالل خـطاب أرسلته
الجمـاعـة الحقـوقيـة للمخـرج
كلـينت إيستـوود والنجم برادلي
كوبر.
وقـالت اللجـنة  ":شهـدنا خالل
األيام القليلة المـاضية مجموعة
مـن التهـديـدات ،والتي جـاءت
كـنتيجة لكيفية تـصوير وتجسيد
العــرب والمـسلـميـن في فـيلم
قناص أمريكي".
وأضـافت المنظمة ،التي تصف
نفسها بأنها أكبر منظمة مدافعة
عن حقوق العرب في الواليات
الـمتحـدة ،أنهـا جمـعت "مئـات
الرسـائل التي تـحمل مضمـونا
عنـيفــا وتـسـتهــدف العــرب
والمــسلمـين األمـريكـييـن من
رواد دور العرض السـينمائي"
معـظمها عبـر موقعي فـيسبوك
وتـويتـر.وطلـب الخطـاب من
إيستوود وكـوبر الرد على مثل
هـذه الـرسـائـل "في مـسعـى
لتخفيف حدة لغة الكراهية".
وقال رئيـس اللجنة سمير خلف
":ظهوركـم وتأثيـركم وصلتكم
بـالفيلـم تحتم لفـت االنتبـاه إلى

جـــاليــات بـعيـنهـــا وتخفـيف
المخاطر التي تواجها ".
جدل سينمائي
وقـال جاك هـورنر ،المـتحدث
بـاسم شـركة وارنـر برذارز ،
الـتي أنـتجت الفـيلم  ،لـوكـالـة
رويتـرز لألنبــاء إن الشـركـة
"تـدين أي لغة معادية للمسلمين
تـتسم بـالعنف بمـا في ذلك تلك
التي تتعلق
بـــــالجــمهــــور".وأضــــــاف

":الكراهيـة والتعصب ال مكان
لهمـا في الحـوار الـمهم الـذي
أثـاره هـذا الفـيلم الـذي يـجسـد
تجربة جندي مخضرم".
ولم يدل أي من المتحدثين باسم
إيستوود وكـوبر بتعليق رسمي
 ،حـسبما ذكرت وكالة رويترز
لـألنبــاء.وحقق فـيلـم "قنـاص
أمـــريكـي" تقــدمــا فـي دور
العرض فـي أمريكـا الشـمالـية
مـتجاوزا اإليـرادات المتـوقعة
بتـسجيله  90ملـيون دوالر في
بداية في عطلة نهاية األسبوع،

وهـو رقـم قيــاسي فـضال عن
حـصوله علـى ست ترشـيحات
لجوائز أوسكار.
وأثـار الفيلم جـدال سينـمائـيا إذ
أشـاد الـبعض بـالصــورة التي
قــدمهــا الفـيلـم عن الـجنــدي
األمـريكي كـريس كـايل كبطل
حـرب ،في حـين انتقـد أخرون
الفيلـم واعتبروه يـرفع من شأن
الـعنف ويمجـد نهج كـايل تـجاه
ضحاياه.
وكايل ،هـو جندي في الـبحرية
األمــريكيـة ،خــدم في العـراق

واألجـهزة الـطبيـة للـمسـتشفـيات
والـوحدات الـصحية فـي المناطق
الفقيرة وحفر آبار للشرب وتأهيل
أيتـام وتـدريب مــؤسسـات علـى
العمل في المجال اإلغاثي".
وتضطلع أيضا المنظمة في إقامة
مـشـاريع إغـاثيـة في الـواليـات
المـتحــدة األمــريـكيــة كـتقــديم
الـوجبــات للمـشـرديـن في مـدن
داالس بوالية تكـساس ونيويورك
وديترويت بوالية ميتشغان.
وشهـدت فقــرات الحفل عـرض
فيلم توثيقي للمـشاريع التي نفذتها
الـمنــظمــة خـالل سنــة 2014
واستفاد منها مـا يربو على 500
ألف فرد في اليمن.
وكـان ضيف الفعـاليـة اإلعالمي
الـيمـني الـمقيـم في بــريطــانيـا
الـدكتور مـحمد جميـح الذي تعذر
حضـوره فـشــارك عبـر مـوقع

"سكايـب" والذي تم تكريمه بدرع
السالم مـن قبل المنظمة بينما كان
على الهواء مباشرة.
وقال جمـيح في كلمته التي تحدث
خاللهــا عن الــوضع الـمعيــشي
"الـصـعب" فـي اليـمن "إن هــذا
الـشـعب –الـشـعب الـيمـني-قــد
اجتـمعت عليه لؤم السـاسة وخسة
المليشيات ودناءة اإلرهاب وعوز
الحاجة".
وسـرد جـميح قـصص إنـسـانيـة
"مؤلـمة" عايـشها في اليـمن أثناء
مـشـاركـته في مــؤتمـر الحـوار
الوطـني العام قبل الماضي وكيف
أن الشعب اليـمني إذا تم تركه بال
مسـاعدة "يمكن أن يتحـول الكثير
مـن أبنــاءه نحـــو المـليــشيــات
واالرتزاق بـسبب العـوز وضيق
ذات اليد".
وكـان الشيخ كفـاح مصطـفى إمام
مـسجد "الـجامع" في شـيكاغـو قد

وقـتل أكثـر مـن  160شخصـا
وهـو ما وضعه في مرتبة أكثر
القنــاصيـن فتكـا فـي التـاريخ
األمريكي.
ويعـتمد الفيـلم على كتـابه الذي
يحمل عـنوان "قناص أمريكي"
والذي يزعم فيه عدم أسفه على
مـا ارتكب ويشير إلـى ضحاياه
بـ "متوحشين".
وقُتل كـايل في فبـرايـر/شبـاط
 2013في ميـدان رمـايـة في
والية تكساس األمريكية.

أقامته منظمة األيادي النقية :يوم من أجل السالم يف اليمن

ديربـورن  -العربي األمـريكي -
من عماد هـادي  -أقامت مـنظمة
األيادي النقية للخـدمات اإلنسانية
"بيور هاند" حفلها السنوي الثالث
على التوالي مساء األحد -1-11
 2015في مدينة ديربورن بوالية
مـيتـشغـان والــذي خصـصته "
لـصنع األمل للمحتـاجين من أجل
السالم في اليمن".
وأقـامت الـمنظـمة مـأدبة عـشاء
خيري جـمعت خاللها مـا يقارب
 120ألف دوالر ستـخصـصهـا
لـتـــدريـب وتـــأهـيل قــــابالت
متخصـصات في الـتوليـد للقرى
النــائيــة في الـيمـن وحضـرهـا
المئـات من أبناء الجـالية اليـمنية
والعربية في ميتشغان.
وطــرحـت الـمـنـظـمـــة علــى
الحاضرين مـشروع تأهيل 100
قابلة بتكلفة  1200دوالر كنفقات

تعليم وتدريب كل قابلة لمدة شهر
نظـريا وتـطبيقيـا بإجـمالي 120
ألف دوالر.
وقــال صـــالح الـمـثـيل رئـيــس
المنظمـة "قبل ثالثة أعـوام كانت
والدة المنـظمة اسـتجابـة لمعـاناة
أهلنـا فـي اليـمن لـتكـون نـافـذة
إليصال المساعدات لمن يحتاجون
العون في اليمن".
وأضاف المثيل فـي كلمة االفتتاح
أمـــام الحـضـــور فـي قـــاعـــة
"ديربورن مانور" الشهيرة شرقي
مدينـة ديربورن/ديـترويت-استفاد
مـن خدمـات المـنظمـة في سنـتها
األولى مـا يزيـد عن  110آالف
محتـاج وفي السـنة الثـانية وصل
العدد إلى  140ألف محتاج".
وتابع المثيل "وكـانت المساعدات
عبــارة عن مـشــاريع إغــاثيـة
إنـســـانيـــة ،كتـــوفيــر األدويــة
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ألقى كلـمة قصـيرة ثم تحـول إلى
جمـع التبرعـات "بأسلـوب شامي
فكـاهـي" جعل الـمنـظمــة تحقق
هدفها من الحفل بنسبة .%100
وأحيــا الحفل الـمنـشـد العـالـمي
األردني إبـراهـيم الـدردسـاوي
الحاصل على لقب مـنشد الشارقة
لـسنـة  2007حيـث قدم مـواويل
وأنــاشـيـــد الهـبـت مــشــاعــر
الحاضرين.
وكــرمت الـمنـظمـة أربعــة من
ضيوفها بدرع السالم ،منهم اثنان
تـعذر حضـورهما حـيث كُرم كل
مـن د .محمد جمـيح في بريطـانيا
واللواء عبد الترب وزير الداخلية
الـيمـني الـســابق الــذي تعــذر
حضـوره من مـدينـة نيـويـورك
والشيـخ كفاح مصـطفى والمـنشد
إبراهيم الدردساوي.

Yemen
embassy: 9
Yemenis
killed in 2014
in USA

WASHINGT
Charge' d'affaires of the
Yemeni embassy in
Washington Adel alSunaini has said that 9
Yemeni expatriates in
the USA were killed in
2014
in
different
criminal incidents.
In a statement to Saba,
al-Sunaini said that
most of those crimes
took
place
in
workplaces where the
killed Yemenis were
working, mainly small
shops and gas stations.
He pointed out that the
embassy of Yemen pays
special attention to the
problems of the Yemeni
community, noting that
there are continuous
efforts to limit this
dangerous phenomenon
through
raising
awareness
of
the
professions prone to
such crimes.
Al-Sunaini affirmed that
armed robbery incidents
and
killing
which
Yemeni expatriates
were victims of in
different
American
states
are
purely
criminal and are not
prompted by racism.
He urged the Yemeni
expatriates in America
to commit to safety
procedures announced
by the US authorities,
calling
on
Yemeni
societies and activists to
organize
awareness
seminars for the Yemeni
expatriates on these
dangers.
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Arab Americans عرب أمريكا

American Sniper" Irks US Muslims, Arabs”
تظل أمريكا أفضل بلد يف العالم يف إحترام الثقافات واألديان اخملتلفة منها االسالم

جامعة أمريكية تسمح للطالب املسلمني برفع
األذان من برج كنيسة باحلرم اجلامعي

WASHINGTON
–
Facing dozens of violent
threats since the release
of the ‘American Sniper’
film, US Muslims and
Arabs have called on the
film crew to denounce its
hateful language that
promotes discrimination
and hostility.
"It is our opinion that
you
could
play
a
significant
role
in
assisting us in alleviating
the danger we are
facing,” the AmericanArab AntiDiscrimination
Committee (ADC) said
in a letter to director
Clint Eastwood and actor
Bradley Cooper, Reuters
reported on Saturday,
January 24 - 2015.
According to the ArabAmerican civil rights
organization, more than
100 threatening
messages have targeted
Muslims and Arabs since
last week.
In one of the racist
tweets collected by the
ADC, a user wrote:
"Nice to see a movie
where the Arabs are
portrayed for who they

7

really are - vermin scum
intent on destroying us."
The biographical war
drama film is based on
the story of Chris Kyle, a
Navy SEAL sniper who
killed 160 in Iraq during
US invasion.
The film was criticized
for glorifying war on
Iraq as well sanitizing a
sniper
"who
called
Muslims savages in his
memoir".
In spite of criticism, the
film has been nominated
for six Academy Awards.
Joined by the Federal
Bureau of Investigation
and police to assess the
threats, the ADS urged
Arabs and Muslims to
send copies of hate
massages they received.
The US invaded Iraq in
2003 to topple the
Saddam Hussein regime
on claims of possessing
weapons
of
mass
destruction,
a
claim
never proved true.
In 2004, then UN
secretary general Kofi
Annan described the
invasion of Iraq as

األسباب احلقيقية التي دعت إدارة
اجلامعـة إلى الـرجوع عن قـرارها
،السـابق مبنع رفع صـوت األذان
،فقد أثار القرار ردود فعل متباينة
حـــيـــث رحـــب بـه الــــطـالب
 بـينمـا عارضـة طالب،املـسلمني
.آخرون
700 وتـضم اجلــامعــة أكثــر من
 مـن بـني عــدد،طــالـب مــسلـم
طالبها املقيـدين يف مرحلـة ما قبل
 ألف15  والـبالغ قـرابة،الـتخرج
.طالب

ملتـزمة بتوفير حرم جامعي يسوده
التـســامـح والتــرحـيب بـجمـيع
.طالبها
”وكـانت رابطـة الطالب املـسلمني
 وعلى،يف جامعـة دوك قد دأبـت
 علـى رفع،مـدى عــدة سنـوات
صـــوت األذان مـن فـــوق بـــرج
 ألداء صالة اجلمعة من،الكنيسـة
 والـتـي يـــؤديهـــا،كل أسـبـــوع
الطالب املـسلمـون يف قبـو أسفل
.الكنيسة
وفـيمــا لـم تتـضح علــى الفــور

أعلـى برج جـرس كنـيسـة مقـامة
 رغم أن،داخل احلـرم اجلـامعـي
،اجلـامعـة عــارضت يف الـسـابق
.إقامة مثل هذه الشعائر
وقــال نــائـب رئيـس اجلــامعــة
للـشــؤون العــامـــة والعالقــات
 إن، مايكل شـونفيلد،احلكوميـة
ًاجلامعة قـامت بتغيير خططها نظرا
ألن ”اجلهــود املبــذولــة مـن أجل
 لم حتقق الهدف،توحـيد الطالب
. ”املنشود منها
وأكـد أن ”جـامعـة دوك مــازالت

تــراجـعت إحــدى اجلــامعــات
األمـريكيـة عن قـرار سابـق كان
يحظر على طالبها املسلمني رفع
صــــوت األذان للــصـالة داخل
 يف خـطوة قالت،احلرم اجلامعي
إنهــا تهـدف إلــى ”تعـزيـز قـيم
التسامح والتعايش” بني الطالب
وأكـد مـسـؤولـون يف جــامعـة
، بواليـة نورث كارولينا،””دوك
-15 أنه مت اعتبـاراً من اخلـميس
 الــسمــاح للـطالب،2015-1
املسلمـني برفع صوت األذان من

“illegal”.
Since the invasion, Iraq
has plunged into abyss
with overlapping civil
conflicts that have left
tens of thousands of
civilians dead.
Iraqis have seen their
lives sliding from bad to
worse since the invasion,
as the country remains
gripped by violence and
lacks
many
life
essentials.
Though violence in Iraq
is a far cry from the
sectarian slaughter of
2006-07, the country still
suffers daily attacks from

a stubborn insurgency
and from Shiite
militiamen.

Warner Bros., the studio
releasing the film, said
that it condemns antiMuslims rhetoric.
The company, a unit of
Time
Warner
Co,
“denounces any violent,
anti-Muslim
rhetoric,
including that which has
been
attributed
to
viewers” of the film,
Jack
Horner,
a
spokesman for Warner
Bros., said.
“Hate and bigotry have
no place in the important
dialogue that this picture
has generated about the
veteran experience.”

Since the 9/11 attacks,
US Muslims, estimated
between 6-8 million,
have complained of
discrimination
and
stereotypes in the society
because of their Islamic
attires or identities.
A US
survey
has
revealed
that
the
majority of Americans
know very little about
Muslims and their faith.
A Gallup poll also found
that the majority of US
Muslims are patriot and
loyal to their country
and are optimistic about
their future.
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Boycott
Arab-American activists
rejected
calls
for
boycotting the movie,
saying such call would
create curiosity among
people who will try to
see it.
"If we boycott it, it will
only cause people to
want to see it more,"
ADC President Samer
Khalaf
said.
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Riyadh e Agencies e US
President Barack Obama
led a heavyweight delegae
tion to Saudi Arabia
Tuesday 1e27e2015 to
offer condolences on the
death of King Abdullah
and shore up ties that anae
lysts say have suffered in
recent years.
Obama cut short a state
visit to India to pay his
respects to new King Sale
man, 79, after Abdullah
died on Friday aged about
90.
The United States
established full diploe
matic relations with the
ultraeconservative Muse
lim kingdom in 1940 and
the unlikely allies remain
bound by shared interests
in regional stability and
oil.
Despite the longstande
ing partnership, analysts
say Riyadh has grown
dissatisfied with what it
sees as a lack of US
engagement with key
regional issues as Washe

ington looks to Asia.
Anwar Eshki, chairman
of the Jeddahebased Cene
tre for Strategic and Legal
Studies, said "divergences
--------------------persist" between the two
العنوان
countries.
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said.
Libya has two rival
--------------------governments and powere
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ful militias are battling for
territory.
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Qaeda, tendered his resige
nation last week after
Shiite militiamen kide
napped his chief of staff
and seized the presidene
tial palace.
Salman Shaikh, direce
tor of the Brookings
Doha Centre, said "the
relationship is not what it
was".
Ties were better under
both George Bush and his
son George W. Bush, who
had a "relationship that
was very much built on
personal
foundations,"
Shaikh
contended.
The late king had a
strained personal relatione
ship with Obama, said
Frederic Wehrey, of the
USebased
Carnegie
Endowment for Internae
tional Peace Middle East
Programme.
Among the 29 meme
bers of Obama's delegae
tion are former Busheera
officials including James
Baker, secretary of state
during the first Gulf War

against Iraqi dictator Sade
dam Hussein, former
national security adviser
Brent Scowcroft, and
Condoleezza Rice, who
served as secretary of
state under George W.
Bush.
- IS, Yemen on agenda Obama's wife Michelle is
to join him on the Saudi
trip, as is Secretary of
State John Kerry, Senator
John McCain, Central
Intelligence
Agency
director John Brennan
and General Lloyd J.
Austin III, head of US
Central Command.
The fourehour stopover
is to include bilateral
talks between Obama and
Salman, followed by a
dinner.
Deputy National Secure
ity Adviser Ben Rhodes
confirmed in New Delhi
that the turmoil in Yemen
and the battle against IS
would figure on the

agenda.
"I'm sure that while we
are there, they will touch
on some of the leading
issues where we coopere
ate very closely with
Saudi Arabia," he said.
"Clearly that would
include the continued
countereISIL
campaign
where the Saudis have
been a partner and have
joined us in military
operations,"
he
said,
using an alternative acroe
nym for IS.
"That of course also
includes the situation in
Yemen where we have
coordinated very closely
with Saudi Arabia and the
other countries."
The Saudi royal court
said Salman would hold
talks with Obama on
"regional and internae
tional issues of common
interest, in addition to
means of enhancing bilate
eral relations."
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الفرق بني دستور الواليات املتحدة األميركية ودساتيرنا العربية 1
لـنالحـظ الفـــرق بني  7مــواد يف
دستــور اقــوى دولــة يف العـــالم
ودسـاتيرنا العربية التي يصغر عنها
معلقات اجلـاهلية ومـؤلفات الف
ليلـة وليلـة وكليلـة ودمـنه .نحن
نبحث عـن كالم انشـاء وقصـائد
مدح وإطـناب وهـم يبحثـون عن
عـمل وتطبيق وخيـر الكالم ما قل
ودل .اليكم دستور اقوى واعظم
دولة يف العالم.
نحـن شعب الـواليـات املتحـدة،
ومن أجل إنشاء احتاد أكثر كماال،
وإقــامـــة العــدالــة ،وضـمــان
االستقرار الـداخلي ،وتوفير سبل
الـدفـاع املـشتـرك ،وتعـزيـز اخليـر
العــام وتــأمني نـعم احلــريــة لنــا
وألجيـالنا القـادمة ،نـرسي ونقيم
هـذا الدسـتور للـواليات املـتحدة
األميركية.

ثلثـا أعضـاء ذلك اجمللـس بنعم أو
ال ،وتـــدرج أسمــاء املـصـــوتني
باملـوافقة على املـشروع ومعارضته
يف محاضـر كل من اجمللسـني على
حــدة .وإذا لم يعـد الــرئيـس أي
مـشروع قـانون يف غـضون عـشرة
أيــام [تــسـتـثـنــى مـنهــا أيــام
األحـد] من تقـدميه له ،أصبح
مـشروع القانون ذاك قانـوناً كما لو
أنـه وقـعـه ،مــــــــــا لـــم يـحـل
الكــــونغـــرس ،بــسـبـب رفـعه
جللـســاته ،دون إعـادة املـشـروع
إليه ،ويف مثل هذه احلالة ال يصبح
املشروع قانونا.
كل أمـر ،أو قــرار ،أو تصــويت
يـستلـزم موافقـة مجلـس الشـيوخ
ومجلــس النـواب [بــاستـثنـاء
موضـوع رفع اجللسات] ينبغي
تقدميه لـرئيس الواليـات املتحدة.
وقبل أن يـصبح نـافـذاً ،يجب أن
ينـال مــوافقـته ،أو إذا لم يــوافق
عليه ،تـتعني إعادة إقـراره من قبل
ثلـثي أعـضــاء مجلـس الــشيـوخ
والنـواب وفقـاً للقـواعـد والقيـود
احملددة يف حالة مشروع القانون.

املادة األولى
الفقرة األولى
تناط جمـيع السلطـات التشـريعية
املمنوحة هنـا بكونغرس للواليات
املتحدة يتألف من مجلس للشيوخ
ومجلس للنواب.
الفقرة الثانية
يـتألف مجلس النـواب من أعضاء
يخـتـــارون كل سـنـتـني مـن قـبل
الـشـعب يف مخـتلف الـواليـات،
ويـجب أن تتـوفـر يف النــاخبني يف
كل واليـة املــؤهالت ذاتهـا الـتي
يتوجب تـوفرها يف نـاخبي أعضاء
أكثـر مجلسي الهيـئة التشـريعية يف
تلك الوالية ،عدداً.
ال يـصبح أي شخـص نائـباً مـا لم
يكـن قـــد بلغ سـن اخلـــامــســـة
والعـشــرين ومـا لـم تكن مـضت
علـيه سـبع سـنـــوات وهـــو مـن
مـواطنـي الواليـات املتحـدة ،وما
لم يـكن لدى انتخـابه ،من سكان
الوالية التي يتم اختياره فيها.
يـوزع عــدد النــواب والضــرائب
املبـاشـرة بني مـختلف الـواليـات
[التي قـد يـضمهـا هـذا االحتـاد
بـنسبـة عدد سكـان كل منهـا وهو
العدد الذي يحدد بـأن يضاف إلى
مجـموع عـدد السكـان األحرار،
مبن فيهم أولئك املرتبطون باخلدمة
لعدد من السنني ،وباستثناء الهنود
الذين ال تفـرض عليهم ضرائب،
ثالثـة أخمـاس عـدد األشخـاص
اآلخرين يف الوالية] .ويجري
اإلحـصـــاء الفعلـي للــسكــان يف
غضـون ثالث سنوات بعـد انعقاد
أول اجتمـاع لكونغـرس الواليات
املتحـدة ،وبعـد ذلـك يف غضـون
كل فتـرة عشـر سنـوات الحقـة،
ولـذلك بـالكـيفيـة الـتي يحـددهـا
القـانـون .ويجب أال يـزيـد عـدد
النـــواب عن نـــائب واحـــد لكل
ثالثني ألف نـسمـة ،ولـكن يجب
أن يكـون لكل واليـة نائـب واحد
على األقل .وإلى أن يتم مثل هذا
اإلحصاء يكون لـوالية نيوهامشير
احلق يف انـتخــاب ثالثــة نــواب،
ووالية مـساتـشوسـتس ثـمانـية،
وواليـة رود آيالنـد وبـروفيـدنس
بالنـتـيــشـن واحـــد ،وواليـــة
كـونـاتـيكـت خمـسـة ،وواليـة
نيويورك سـتة ،ووالية نيوجيرزي
أربعة ،وواليـة بنسلفـانيا ثمـانية،

وواليـة ديالويـر واحـد ،وواليـة
مـاريالنـد ستـة ،ووالية فـرجينـيا
عـشرة ،وواليـة نورث كـاروليـنا
خمسـة ،ووالية سـاوث كارولـينا
خمسة ،ووالية جورجيا ثالثة.
عنـدمـا يـشغـر مقعـد أو أكثـر من
مقاعد النواب يف أي والية ،تدعو
السلـطة التـنفيذيـة فيها إلـى إجراء
انـتخــابــات مللء هــذا املقعــد أو
املقاعد الشاغرة.
يـختــار مجلــس النــواب رئيـسه
وسـائـر مسـؤوليه ،وتكـون لهـذا
اجملـلس وحــده سلطـة املقـاضـات
البرملانية.
الفقرة الثالثة
يتألف مجلس الشيوخ من شيخني
عن كل والية [تختـارهما الهيئة
التشـريعية يف تلك الوالية] ملدة
ست سـنوات .ويكـون لكل شيخ
صوت واحد.
عقب اجـتمـاع أعـضــاء مجلـس
الشيـوخ مباشـرة نتيجـة االنتخاب
األول ،يتـم تقسـيمهم إلـى ثالث
فئـات مـتسـاويـة قـدر املـستطـاع.
ويجب أن تـشغـر مقـاعـد شيـوخ
الفئـة األولـى عنـد انتهـاء الـسنـة
الثــانيـة مـن واليتـهم ،ومقـاعـد
شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة
الـرابعـة ،ومقـاعـد شيــوخ الفئـة
الثـالثة عند انتهاء الـسنة السادسة،
بحيث ميكن اخـتيار الثلث مرة كل
سنتني[ .وإذا شغر مقعد أو أكثر
بسبب االستقالة أو سواها ،خالل
عطلة الهيـئة التشريعيـة لوالية ما،
جـاز للـسلطـة التـنفيـذيـة يف تلك
الواليـة أن جتري تـعيينـات مؤقـتة
ريـثمــا يعقـد االجـتمــاع التــالي
للـمجلس الـتشـريعـي الذي يـقوم
عندئذ مبلء املقاعد الشاغرة].
ال يـصـبح أي شخـص عـضـواً يف
مجلس الشـيوخ ما لم يكن قد بلغ
الثالثـني من العمـر ،وما لـم تكن
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مضت عـليه تسـع سنوات مـواطناً
يف الواليات املتحـدة ،وما لم يكن
لـدى انتخــابه من سكـان الـواليـة
التي يتم اختياره عنها.
يكـون نـائـب رئيـس الـواليـات
املتحـدة رئـيسـاً جملـلس الـشيـوخ،
ولكنه ال يدلي بصوته ما لم تتعادل
األصوات.
يخـتار مجلـس الشيـوخ مسـؤوليه
اآلخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً يف
غيـاب نائب الـرئيس أو عنـد توليه
مهام رئيس الواليات املتحدة.
جمللس الشيـوخ وحده سلطة إجراء
احملاكمـة يف جميع قضـايا احملـاكمة
البرملـانية .وعنـدما ينعقـد مجلس
الـشيـوخ لهـذا الغـرض ،يقـسم
جمـيع أعضـائه الـيمني أو يـدلـون
باإلقرار .وعـندما تتنـاول احملاكمة
رئيس الـواليات املتحـدة ،يترأس
رئيـس احملكمـة العليـا اجللـسات.
وال يـدان أي شخص بدون موافقة
ثلثي األعضاء احلاضرين.
ال تـتعــدى األحكــام يف حــاالت
احملاكـمة الـبرملـانيـة حد العـزل من
املنـصب ،وتقـريـر عــدم األهليـة
لتولـي منصب شريف أو يقتضي ثقة
أو يــدر ربحــا لــدى الــواليــات
املـتحـــدة ،والـتـمـتع بـه :ولكـن
الـشخـص املـدان يـبقــى مع ذلك
عـرضة وقـابال لالتهـام واحملاكـمة
واحلكـم علـيه ومعــاقـبـته وفقــاً
للقانون.
الفقرة الرابعة
مواعيد وأماكن وطـريقة انتخابات
الـشيـوخ والنـواب حتـددهـا يف كل
والية هـيئتـها الـتشـريعيـة ،ولكن
ميـكن للكـونغـرس ،يف أي وقت،
أن يسن قـانوناً يحـدد فيه مثل هذه
األنظمـة أو يعـدلهـا[ ،إال يف ما
يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ].
يـجتمع الكونغرس مرة على األقل
كل عـام[ ،ويكـون موعـد هذا

االجـتماع أول يـوم اثنني مـن شهر
كانـون األول/ديسمبـر] ما لم
يحــدد الكــونغــرس ،بقـانـون،
موعداً آخر.
الفقرة اخلامسة
كل مـن اجمللــسني هــو احلـكم يف
انتخـابـات أعـضــائه ونتــائجهـا
ومؤهالتهم .وتـشكل األغلبية يف
كل من اجمللسني النـصاب القانوني
لقيامه بأعـماله ،ولكن ميكن لعدد
أصغر أن يؤجل اجللـسات من يوم
إلــى يــوم ،وقــد يخــول كـل من
اجملـلسـني سلطـة إجبـار األعضـاء
املـتغيبـني على احلـضور بـالطـريقة
التي يـراهـا ومبقـتضـى العقـوبـات
التي يرتأي فرضها.
ميـكن لكـل من اجمللـسني أن يـضع
قواعد نـظامه الداخلي وأن يعاقب
أعـضــاءه علــى سلــوكهـم غيــر
النـظـامـي ،كمـا ميـكنه مبــوافقـة
الثلثني ،طرد أحد األعضاء.
يحـتفظ كل من اجملـلسني مبحـاضر
جللسـاته ينشـرها مـن حني آلخر،
باسـتثنـاء تلك األجـزاء التـي يرى
أنهـا تـستلـزم الـسـريــة ،كمـا أن
تصـويت أعضـاء أي من اجملـلسني
باملوافقة أو الـرفض يف أي مسألة،
ينـبغي أن يـسجل يف احملـاضـر إذا
رغـب يف ذلـك خـمـــس عــــدد
األعضاء احلاضرين.
ال يجـوز ألي من اجمللـسني ،أثـناء
انعقــاد دورة الكــونغــرس ،رفع
جلـساته ألكـثر من ثالثـة أيام دون
مـوافقـة اجمللـس اآلخــر .كمـا ال
يجوز ألي مـنهما نقل جلساته إلى
أي مكـــان خالف املكــان الــذي
يلتئم فيه اجمللسان.
الفقرة السادسة
يتقـاضـى الـشيـوخ والنـواب لقـاء
خدمـاتهم بـدال يحدده القـانون،
ويــدفـع من خــزانــة الــواليــات

املــتحــــــدة .ولهــم يف جــمــيع
احلـاالت ،ما عـدا حاالت اخليـانة
واجلنـايات واإلخـالل باألمن ،أن
يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء
حضـورهـم جلسـات مجلـسهم،
ويف ذهـــابهـم إلــى ذلـك اجمللــس
وعودتهم مـنه ،وأي خطاب يلقى
أو مـنـــاقــشـــة جتـــري يف أي مـن
اجملـلسـني ال يسـألـون عنهـا يف أي
مكان آخر.
ال يجــوز ألي شـيخ أو نـــائب أن
يعـني ،خالل الفتــرة التي انـتخب
لهـا ،يف أي منصب مـدني خاضع
لـسلطة الـواليات املتحـدة ،يكون
قد أنشـئ ،أو تكون تعويـضاته قد
زيـدت خالل تلك الفتـرة ،كما ال
يجـــوز ألي شخـص يـــشغل أي
مـنصب خاضع لسلـطان الواليات
املتحـدة ،أن يكـون عضـوا يف أي
من اجمللـسـني أثنـاء اسـتمـراره يف
منصبه.
الفقرة السابعة
جمـيع مشـاريع القـوانني اخلـاصة
بتحصيل الـدخل تطرح يف مجلس
النواب ،ولكن جمللـس الشيوخ أن
يقتـرح أو يوافـق على تـعديالت،
كما يف مشاريع القوانني األخرى.
كل مشـروع قـانـون ينـال مـوافقـة
مجلس النـواب ومجلس الـشيوخ
يجب ،قبل أن يـصبح قانـوناً ،أن
يقــدم إلــى رئـيــس الــواليــات
املـتحدة ،فـإذا وافق عليه ،وقعه،
ولـكن إذا لم يــوافق عليه أعـاده،
مـقرونـاً باعـتراضـاته إلـى اجمللس
الذي طرح فـيه ،وعلى اجمللس أن
يسجل االعـتراضـات مبجمـلها يف
محاضره ،ثم يبـاشر بإعادة درس
املشـروع ،فإذا وافق أعـضاء ذلك
اجمللس ،بعـد إعادة الـدرس على
إقرار مـشروع القـانون ،أرسل مع
االعتـراضـات إلـى اجمللس اآلخـر
حيث يعاد درسه كذلك ،فإذا أقره

الفقرة الثامنة
يجـب أن تكــون لـلكـــونغــرس
سلطة:
فــرض الـضــرائـب والــرســوم
والعـوائـد واملكـوس وجبـايتهـا،
لـدفع الديون ،وتوفير سبل الدفاع
املشـترك ،واخليـر العام للـواليات
املـتحــدة ،إمنــا يجـب أن تكــون
جميع الرسوم والعـوائد واملكوس
مـوحدة يف جـميع أنحاء الـواليات
املتحدة؛
استدانـة األموال حلساب الواليات
املتحدة؛
تـنــظـيـم الــتجــــارة مع الـــدول
األجــنــبــيـــــة ،وبــني مخــتـلف
الواليات ،ومع قبائل الهنود؛
وضـع نظـام مـوحـد للـتجنـس،
وقـوانني مـوحدة بـشأن مـوضوع
اإلفالســـات يف جـمـيـع أنحـــاء
الواليات املتحدة؛
سك وطبع العملة ،وتنظيم قيمتها
وقيمة العمالت األجنبية ،وحتديد
معايير املوازين واملقاييس؛
وضع أحكام للمعاقبـة على تزوير
سنـدات الواليـات املتحـدة املالـية
وعملتها؛
إنشاء مكاتب وطرق للبريد؛
تعزيز تقدم العـلوم والفنون املفيدة
بأن يحفـظ ملدد محـددة للمـؤلفني
واخملترعني احلق املطلق يف كتاباتهم
واكتشافاتهم؛
إنـشـاء محــاكم أدنـى درجــة من
احملكمة العليا؛
تعـــريف أعـمـــال القـــرصـنـــة،
واجلنـايات التي تـرتكب يف عرض
البحـر ،واجلـرائم املـوجهـة ضـد
القانون الدولي ،واملعاقبة عليها؛
إعالن احلــرب ،والتفــويض بـرد
االعتـداء واالستيالء علـى السفن
والبضـائع ،ووضع قواعـد تتعلق
بـاالسـتيالء علــى غنـائـم يف البـر
والبحر؛
إنـشاء اجلـيوش وتـأمني نفـقاتـها،
ولكن االعـتمادات املالية اخملصصة
لــذلك الغـرض يجـب أال تكـون
لفترة تزيد على سنتني؛
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االحتالل اإلسرائيلي ومعاناة الفلسطينيني

إعداد :إحسان مرتضى

التجربة والعبرة
ال يـزال الفلـسـطيـنيــون يعيـشـون
صــراعــاً يــومـيـــاً مع االحـتالل
االسرائيلي يف الضفة الغربية وقطاع
غـزة ،وال يـزالـون محـرومني منـذ
العـام  1967من أبـسط متـطلبـات
احليـاة الطـبيعيـة يف اجملالـني العملي
واالنساني.
واجملموعـات البشرية األكـثر معاناة
يف هذا اجملـال هي تلك التي قدّر لها
الـعيــش قهــراً علــى مقــربـــة من
املستوطـنات ومن احلواجـز الواقعة
حتت الـسيطـرة املدنيـة والعسكـرية
التـامـة الســرائيل ،والـتي تـشكل
أكـثر مـن  %50من الضـفة الـغربـية
حيث يحرم الفلسـطينيون من اخلبز
والكرامة.
فـفي بعـض منـاطق الـضفــة تكـاد
توجد مـستوطنـة عند كـل ربوة لها
طـريقها اخلاص املؤدي اليها ،وهي
حتـاط باألسوار ونـقاط التفتـيش مما
يعيق حركـة الفلسطينيني يف سعيهم
لكــسـب عـيــشهـم أو الـتـــواصل
العائلي مع األقرباء واألصدقاء.
والـعنف الــذي يتعـرضــون له من
جانـب املستـوطنني يـثني الكثـيرين
منـهم عن الـذهـاب الـى أراضـيهم
لـزراعتهـا أو لـرعـايـة أغنـامهم أو
جلني حصـادهم ،هذا إذا أبقى لهم
هـؤالء املسـتوطـنون مـا يجنـونه أو
يكسبونه.
كمـا يـواجه الفلـسطـينيـون أيضًـا
مشكلة كبيرة يف قلة عدد التصاريح
اخلـاصـة بـالـبنــاء التـي تصـدرهـا
سلطـات االحتالل ،مما دفع العديد
من العائالت الـتي تتكاثـر أعدادها
بـشكل طـبيعي إلـى البنـاء من دون
تـرخـيص واخملـاطــرة بتعـرض مـا
يـبنونه بعد وقت وجـيز إلى الهدم،
األمـر الـذي يــرغم بعـضهم علـى
الرحيل باإلكراه.
ويف هذا السياق تقول منسقة اللجنة
الــدوليــة للـحمـايـة يف إسـرائـيل
واألراضـي احملـتلــــة“ :إن العـنف
الـذي يـرتكبه املـستـوطنـون يخلق
حواجـز غير مـرئية تعـيق املزارعني
من الوصول إلى أراضيهم.
والـصعوبـات اإلدارية يف احلـصول
على تصـريح للبناء أو تطـوير البنية
الـتحتيـة يف بـعض املنـاطق الـريفيـة
تـخلق هي األخـرى حـواجـز غيـر
مـرئيـة .وميكن أن تـأخذ احلـواجز
غير املرئية شكل املـناطق العسكرية
املغـلقة ومنـاطق اطالق النـار حيث
يـصعـب فيهــا رعي املــاشيـة...
وهــذه األمـــور مجـتـمعــة تـخلق
حـواجز غيـر مرئيـة للسكـان الذين
يعيـشــون يف املنـاطق الــريفيــة من
األراضي احملتلة“.
تتحـدث منظمـة العفو الـدولية عن
أنه من املستحيل علـى الفلسطينيني
أن يعيشـوا حيـاة طبيعيـة مع جدار
الفـصل الـعنـصــري الــذي حــوّل
الـقرى الـعربـية إلـى معـازل تعـاني
اإلختناق االقتصادي واالجتماعي
أمـام هذا الـواقع .تعيـش عائالت
فلـسطينية كثيـرة حاالت من املعاناة

والــرعب واالضـطهـاد تـتمـثل يف
هجـوم املستـوطنني علـى مسـاكنها
وأمالكهـا ومزارعهـا ،فيتـم حتطيم
النـوافـذ واألبـواب تـارة أو تقـطيع
األشجــار املثمـرة تـارة أخـرى ،أو
مـنع الـنــاس مـن الــذهــاب إلــى
أعمـالـهم أو إلـى املــستـشـفيـات
واملدارس ،أو قطع الكهـرباء واملاء
عنها.
ووسط هـذا احلصـار العـسكـري،
يصـدر بني حني وآخر تقـرير شامل
ملـنظمة العفـو الدوليـة حول مجمل
األوضــــاع يف األراضـي احملــتلــــة
فـيكشف أشكاالً من معاناة الشعب
الفلـسـطيـني املـظلــوم ،والتـي من
أبرزها حاالت اإلذالل والقهر عند
احلـواجـز املـنتـشـرة يف كل أرجـاء
الضفـة الغـربيــة والتي ال تـستـثني
األطـبـــاء وسـيـــارات اإلسعـــاف
والصحافيني.
ويف هــذا الــسـيــاق فــإن إحــدى
العقوبات املنتشرة على نطاق واسع
عـنـــد نقــاط الـتفـتـيــش ،ابقــاء
الفـلسطـينيني لـساعـات طويـلة من
دون أي وقــايـــة من الــشمـس أو
املـطـــر ،وتعــريــضهـم يف بعـض
األحيــان حتـى إلــى إطالق النـار
الذي قد يصل إلى القتل.
ويـتمـتع اجلنــود الصهـاينـة الـذين
يـقتلــون أو يجـرحـون املـواطـنني
الفلسـطينيـني باحلـصانـة واحلمـاية
القـانونيـة ،ويف أسوأ االحـتماالت
ال يـحكـم علـيهـم ســوى بــأيــام
معدودة من التوقيف الشكلي الذي
ال يلبـث أن ينتهـي باالفـراج عنهم
بل ورمبـا تـهنئـتهم علـى سلـوكهم
العدواني ،بينما يقدّم الفلسطينيون
الــذين يـعصـون أوامــر اجلنـود أو
ينتهكـون تدابيـر حظر الـتجول إلى
احملاكم العـسكرية ،ويحكم عليهم
بـدفع غـرامـات مـاليـة وبـالـسجن
الفعـلي ملــدة تـصل إلـــى خمـس
سنوات.
ويف كثيـر من األحوال يقـوم اجلنود
الصهـاينـة بايقـاع العقـاب الفوري
علـى الفلـسطـينـيني بــالضـرب أو
مصـادرة مفاتيح املركبـات أو بطاقة
هوية الـسائقني أو اطالق النار على
عجالت السيارات.
وتتحدث منظمـة العفو الدولية عن
أنه من املستحيل علـى الفلسطينيني
أن يعيشوا حياة طبيعية مع احلواجز
الكثيـرة التي تقـطع أوصال الـضفة
الغــربـيـــة ،ومع جـــدار الفــصل
الـعنـصــري الــذي حــوّل القــرى
العـربية إلى معـازل تعاني اإلختناق
االقتصادي واالجتماعي ،علمًا أن
عـدد سكـان هـذه القـرى املعـزولـة
يــصل إلـــى  200ألف مــواطـن.
ويـذكــر مبعـوثــو األمم املتحـدة أن
الكـثير من هـذه العائالت احملـاصرة
بـات يعـاني البـؤس والفقـر املـدقع
وسوء التغذية املزمن.
وتـؤكد مـنظمـة العفـو الدولـية أن
اسـرائـيل تعــرقل امكــان حصـول
الفلـسطيـنيني علـى أي عمل مهـما
كــان وضيعـاً ومتـنعهـم أيضــاً من
احلصول علـى مياه نظيفـة وكافية.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وهـذه اإلجـراءات ادت أيضـاً إلـى
ارتفــاع حـــاد يف األسعــار وإلــى
صعـوبــات جمـة بـوجـه تصـديـر
املـنتجـات ،ممـا يعـرض احملــاصيل
واألطعمـة إلــى التلف .ويـضطـر
بعض العائالت إلـى بيع املمتلكات
واالقــتــــــراض مــن األقــــــارب
واألصـدقاء لشـراء الغذاء بـالدين.
ويف الوقت الـذي تتزايـد فيه أعداد
من هـم يف سن العـمل ( 15سنـة)
تـتـــراجع فـــرص العـمل وتــزداد
البطالة.
كـذلك تـتحمل املـرأة الفلـسطـينيـة
عــواقـب كل ذلـك داخل املـنــزل
وخـارجه .ففي مجـتمع اعتـاد فيه
الــرجــال أن يكــونــوا الكــاسـبني
التقليـديني للقـوت واعتـادت املرأة
التـي تعمل خـارج املنـزل أن تفعل
ذلك يف مـجاالت تـتطلب املـهارة،
اضطـر املزيـد من النسـاء إلى تـأدية
أعمـال وضـيعــة أو أعمــال غيـر
منتظمـة وبأجر زهيـد ،األمر الذي
زاد من حدة التوتر واملشاكل داخل
األسر وأفـضى إلى حـاالت عديدة
من النزاع والطالق.
هـذه األوضاع املـزرية تتـفاقم بفعل
اجراءات االعـاقة االسرائيلية ،وال
سـيمــا نقــاط الـتفـتيـش األمـنيــة
والعسكـرية علـى الطـرق الرئيـسة
والفـــرعيــة الـتي تـشـمل الكـتل
االسمـنتيـة والبـوابـات احلـديـديـة
والسـواتر الـترابـية بـاالضافـة إلى
اخلنادق.
ويف تقـريـر صـدر عن مـكتب األمم
املتحـدة للـشؤون االنـسانـية الـعام
املـاضي ،تبني أن العـدد االجمـالي
لهذه احلـواجز ونقـاط التفتيـش قد
وصل الــى أكثــر مـن خمـسـمئــة
باإلضـافة إلـى جدار الـفصل الذي
جتاوز طوله السبعـمائة كلم وبعمق
 20كلــم داخل أرضـي الــضفـــة
الغربية ،مع مـا رافق ذلك من طرد
لـلفلــسـطـيـنـيـني مـن أراضـيهـم
واالسـتيالء عـليهـا كجـزء مـكمل
للمـشروعات االستيطـانية اليهودية
يف مجمل أنحاء الضفة ،وال سيما
القــدس والتـي ضمـت حتـى اآلن
أكـثر من  200مستـوطنة يف داخلها
أكثــر مـن  530ألف مــستـــوطن
يهودي.
يضـاف إلـى مـا تقـدم مـا يـسـميه
الفلسطينيـون بالطرق االلـتفافية أو
الطـرق البـديلـة بحـسب املـصطلح
االسرائيلي ،وهي تنقسم إلى ثالثة
أقسـام :قسم خـاضع لالسـتخدام
االســرائيـلي املـطلق وغــالبــاً مــا
يـستخـدم ألغـراض عـسكـريـة،
وقسم سمـح للفلسطينـيني بسلوكه
لكـن بتـرخـيص رسـمي ،وقـسم
يـسمح للفـلسـطيـنيني بـاسـتعمـاله
بشكل حـر ولكنه يخضع لـلتفتيش
وبالتـالي البتزاز اجلنـود وأساليبهم
اخملتلـفة يف االعاقـة واالذالل خالفًا
لالعالن العـاملي حلقــوق االنسـان
وخالفـاً ملـا يحـاول االسـرائـيليـون
اشــاعته عـن جيـشهم بــأنه جيـش
“أخالقي“ ،وهو بكـل تأكيد عكس
ذلك متاماً.
* باحث يف الشؤون االسرائيلية

a sentence.
She was charged with
throwing stones, blocking
the road, and possessing
a knife, “sentenced to
two months in prison,
and fined $1,528 by an
”Israeli military court.
Her father believes she
was coerced into confessing, saying: “She seemed
to be very sick and
”scared.
“The plight of this one
girl put a face on a system that routinely runs
roughshod over children’s rights,” CRIN
said. “But behind this
story there is a broader
”issue.
The report recommended reforms while
noting that countless
other recommendations
by human rights groups
regarding the treatment
of Palestinian children in
Israeli custody have gone
unheeded
by
Israeli
authorities.
Ultimately, CRIN concluded, children will
never be treated well
under an Israeli military
justice system.
“Regardless of the precise formulation of military rule, it can never
protect children in the
same way as a developed
civilian juvenile justice
system which places the
best interests of the child
”at the centre of its work.

Additionally, 22 percent
of detained children say
they underwent up to 24
hours of solitary confinement, in violation of
international standards.
“This detention is a
clear violation of children’s rights under several international human
rights treaties to which
Israel is a party,” the
CRIN report said.
“The UN’s Special
Rapporteur on Torture
has called for a complete
ban on solitary confinement for juveniles, warning that it ‘can amount to
torture or cruel, inhuman,
or degrading treatment or
punishment when used as
a punishment, during
pre-trial detention, indefinitely or for prolonged
periods, for persons with
mental disabilities or
”’juveniles.
The report said that
while it is technically
possible to file a complaint about the way a
child is treated in Israeli
detention,
“complaints
are almost universally
dismissed,” and there are
“very few examples of
soldiers being punished
”for ill-treatment.
14-year-old
girl
imprisoned for 2 months
The report highlighted a
case in which a 14-yearold girl from Ramallah
was arrested on Dec. 31
and held for 22 days in
Israel before being issued

Some 700 Palestinian
children per year are
arrested and face “illtreatment” by Israeli
forces, according to a
new report by a children’s rights group.
In the report, Child
Rights International Network said that “during
2014, an average of 197
children were held in
military detention every
month, 13 per cent of
whom are under the age
”of 16.
“Arrested children are
commonly taken into
custody
by
heavily
armed soldiers, blindfolded with their wrists
tied behind their backs
before being transported
to an interrogation centre,” the CRIN report
said.
“Children questioned
about their experience
frequently report verbal
and physical abuse dur”ing the arrest.
According to research
conducted by Defense
for Children International
— Palestine cited by the
report, some 56 percent
of children report having
”experienced “coercive
interrogation techniques
during their time in
Israeli custody.
Some 42 percent say
they signed documents in
Hebrew, despite the fact
that most Palestinian
children do not speak or
understand the language.
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األزمة السورية

الجئون سوريون يف لبنان يعانون يف مواجهة البرد القارس
أرقام من سوريا..
 %66يريدون دولة مدنية

مخيـم السعيـدة (لبنـان) -يلتصق
أفـراد عـائلـة أبـو علـي ببعـضهم
البعـض يف اخليمـة التي يعـيشـون
فيها يف مـخيم لالجئني الـسوريني
شـرق لبنان ،مـتلحفني ببطـانيات
ال تـقيهم البـرد القارس واملـطر يف
هــذا اخمليـم غيـر اجملهـز بـوسـائل
التـدفئـة الالزمـة ملـواجهــة فصل
الشتاء.
وجد أبـو علـي ( 60عامـا) مالذا
آمـنا يف مخـيم السعـيدة بعـيدا عن
مسلحي تنظيم “الدولة اإلسالمية“
الذين يسيطـرون على الرقة حيث
كــان يـعيـش يف ســوريــا ،لـكن
عـوارض املـرض والـتعب بـدت
واضحـة على وجوه بعض أوالده
الـ 14الــذين يعـانــون من سعـال
متواصل.
وتعيش عائلة أبو علي إلى جانب
آالف الالجـئـني الـــســــوريـني
اآلخــريـن يف هــذا اخملـيـم غـيــر
الرسمي يف بلدة السعيدة.
وقال أبو عـلي الذي ارتدى عباءة
تقـليدية ووضع علـى رأسه كوفية
حمراء وبيضاء “هـذا أول شتاء لنا
هنـا .لـم نكـن نتــوقع ان يكـون
بـاردا إلى هـذا احلد“ ،مـضيفا ؟ال
منلك مـدفئـة ،وال أي شيء آخـر
لـنتــدفــأ به .كل مــا منـلكه هــو
البطانيات ورحمة اهلل“.

وخـيمـة أبـو علي مـصنـوعـة من
سواتر بالستيكية بيضاء مثبتة على
قــطع مـن اخلــشـب ،تفـتـــرش
أرضـيتهـا سجــادات من القـش،
ويتـوسط سقفها مصبـاح كهربائي
صغيـر ال يـنيـر سـوى مـسـاحـة
صغيـرة مـن اخليمـة .وبعيـدا عن
ظالمـها ،يتحدى أطـفال أبو علي
الـبرد القارس ،ويخـرجون للعب
بالقرب من اخليمة.
ويقول حمـودي ( 12عامـا) وهو
يـتمشى بـصندله البالسـتيكي وقد
غطت الوحول قدميه “أشعر بالبرد
طوال الـوقت ،لكن ليس هناك ما
ميكـن ان افعله ألشعـر بـالـدفء،
لذا نلعب على كل األحوال“.
ويقـيم يف لبنـان نحو  1،1ملـيون
الجئ سـوري فروا إلى هـذا البلد
الصغـير هربا من احلرب الدامية يف
سـوريا اجملاورة ،ويعـيش أكثر من
نصف هـؤالء بحسـب أرقام األمم
املتحدة يف ظروف قاسية.
وتشكل العـائالت التـي تسكن يف
اخمليمات غـير الرسمية نحو  17يف
املئة من اعداد هؤالء الالجئني.
وكانت املـفوضيـة العليـا لالجئني
الـتابعـة لألمم املتحـدة أعلنـت انها
قدمـت مساعـدات تشمل الـوقود
واملـال لنحـو  400الف الجئ يف
شهـري تشـرين الثـاني/نـوفمبـر
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وكانـون األول/ديسمبر ،ما يعني
ان آالف الـالجئني اآلخـرين بقـوا
مـن دون مسـاعـدات تسـاعـدهم
على مواجهة البرد.
ويف مخيم جـبعا غـير الـرسمي يف
البقـاع شرق لبنـان أيضا ،تعصف
الـريـاح بخـيمــة أم علي احلـامل
بشهرها السادس وهي تخرج منها
لـتعلق مالبـس غـسـلتهــا للتـو،
متجاهلة املطر املتساقط عليها.
وتقول أم علي اآلتيـة من محافظة
حلب “مـاذا ميكن ان أفـعل“ املطـر
يتسـاقط باستمـرار وعلينا نحن ان
نواصل حياتنا“.
ويف داخل اخليمة ،جتلس عائلة أم
علي حـول مــدفئــة ،لكن املـرأة
تعـانـي من سعـال مـستمـر ،مثل
العديد من اطفالها الـ11
ورغـم وجــود املــدفـئــة ،اال ان
العائلة ال متلـك املال لشراء الوقود
أو احلـطب ،ولــذا يقـوم خـالـد
(اربعـة اعوام) بـرمي أوراق فيـها
البقائها مشتعلة.
وتقول أم علي وقـد غطت رأسها
بحجـاب ملـون “األوالد يعـانـون
مـن األمراض بشكل مستمر ،وال
يــذهبـون إلـى املـدرسـة ،لـذا ال
أستـطيع ان أمـنعهم مـن اللعب يف
اخلارج“.
وخـضـعت أم عـلي مــرة واحــدة

فقـط ملعــاينـة الـطبـيب كـونهـا ال
تــستــطيـع حتمـل نفقـــات ذلك.
وبحسـب ميسم محمـد العاملة يف
منـظمـة (اوكـسفـام) ،فـان امـرأة
سورية حامل خسرت طفلها العام
املـاضي بعـدمـا ضـربت عـاصفـة
شديدة منطقة البقاع.
وقالـت “تخيل انك تعيش يف منزل
يحـتوي على مفـروشات ووسائل
تـدفئة ،واضـطررت فجـأة إلى ان
تغادر كل شـيء لتعيش يف مـزرعة
ال أبنية فيها لتصد الرياح .ظروف
العيش يف خيمة قاسية جدا“.
وتتسـاقط األمطار بـشكل غزير يف
لبنان منذ أشهر بعد عام طويل من
اجلفاف.
وتلـفت رجــاء ،شقـيقــة زوج أم
علـي ( 23عاما) ،إلـى انها حتاول
أحيـانـا منع أطفـالهـا من اخلـروج
للعب إلى جـانب اخليمـة ،لكنهم
“يـطلبـون الـذهـاب إلـى احلمـام،
واحلمام خارج اخليمة“.
وتقــوم النـسـاء بـغلي املـاء فـوق
املدفئة من أجل االستحمام.
وتـؤكـد أم عـلي بحـسـرة “أسـوء
شيء خالل الليل هو عندما جنتمع
كلنـا ،الواحد إلـى جانب اآلخر،
لننام ،ويبدأ األطفال بالبكاء وهم
ويـرددون الـواحـد تلـو اآلخـر:
أشعر بالبرد“.

أصـدر مركز حـوار للدراسات واألبحـاث يف مطلع شهر ينـاير من العام
اجلاري بحثاً حتت عنوان“ :ماذا يـريد السوريون؟“ ،وقد تضمن البحث
الذي نشر على املـوقع اإللكتروني ملركز حوار نتائج وحتليالت الستبيان
شارك فـيه  4081سورياً وسـورية من داخل سـوريا وخارجهـا ،إضافة
إلى مشاركني ومشاركات من مخيم الزعتري يف األردن وأماكن اللجوء
يف لبنـان .وبحـسب املهنـدس مازن غـريبـه ،املديـر العـام ملركـز حوار
ومسؤول الـبحث ،كان الهـدف من بحث “مـاذا يريـد السوريـون؟“ هو
معـرفة آراء الـسوريني علـى اختالف مشـاربهم إزاء التـوصيف األدق ملا
يجري يف سوريـا اليوم ،والوقوف علـى التباينات القـائمة بني السوريني
يف الـداخل واملهجر ومخيمات اللجوء وأمـاكنه حول األزمة ومخارجها
احملتملة ،فضالً عن حتديد أولويات الشعب السوري اآلنية واملستقبلية.
وأوضحـت النتـائج أن النـسبـة األعلـى مـن املشــاركني ،والتـي بلغت
 ،%66.5تبنّت مـوقفاً سيـاسياً معـارضاً لنـظام احلكم ومـؤيداً إلنـشاء
دولـة مدنـية ،وتليهـا نسبـة  %23.7للمشـاركني الذين يـؤيدون الـنظام
السـوري مع ضرورة إصالحات أسـاسية فـيه ،إضافة إلـى نسبة %8.4
للذين حددوا موقفهم السياسي مبعـارضة نظام احلكم وتأييد إنشاء دولة
إسالمية ،بينما كانت النسبة األدنى ،وهي  ،1.3%ملؤيدي نظام احلكم
كـما هو بدون تـعديل ،ويشير الـبحث هنا إلى أن اخليـارات السابقة هي
فقط ألغـراض بحثية صرفة بعيداً عما قد تثيره هذه التناقضات من زيادة
حدة االنقسام يف اجملتمع السوري.
ويف وصف احلـدث السـوري ،بلغت نـسبة املـشاركني الـذين رأوا أن ما
يحدث على الـساحة السورية اآلن هو مزيج من الثورة املسلحة واحلرب
األهليـة واحلـرب علـى اإلرهـاب واحلـرب بـالـوكـالـة بني دول وقـوى
خارجية على األرض السورية .%41.4
وأظهـرت النتـائج توافقـاً لدى املـشاركني إزاء ضـرورة خروج املقـاتلني
األجـانـب من طــريف النـزاع الـســوري للحل ،فـأجــاب  %83.6من
السـوريني املشـاركني بضـرورة خروج املـقاتلني األجـانب من املعـارضة
املـسلحة لـلحل ،وكذلك  %81.6بـضرورة خـروج املقاتلـني األجانب
من الـنظام.وتطـرق البحث أيضـاً إلى دور اجملتمع الـدولي ،وباألخص
إلى أثـر كل من السيـاستني األميركـية والروسيـة على األزمة الـسورية،
ويعتقد  %83.7من املشاركني أن الواليـات املتحدة األميركية غير جادّة
بالوصـول إلى حل يف سوريا ،ويرى  %64.8أن احلكـومة الروسية غير
جادّة أيضاً.
ويف سيـاق احلديث عـن اجملتمع الدولـي ،طرح البحث سـؤاالً عن آمال
الـسوريني يف حـال عقدت جـولة مفـاوضات ثـالثة بعـد فشل جنيف،2
وبحـسب إجابات املـشاركني ،تأتي األولـوية خليار تـشكيل جسم حكم
انتقالي بنسـبة  ،%45ويليها بنسبة  %24.1اخلـيار الذي يقضي بتشكيل
جسم حكم انتقالي واحلرب على اإلرهاب معاً وبشكل متوازٍ.
ووفقـاً لنتائج البحث ،جاءت أولوية “إيقاف احلرب والعمل على السلم
األهلـي“ يف صدارة األولـويات الـشخصيـة للسـوريني ،حيـث حصلت
علـى نسبـة  %54.1من أصـواتهم .أمـا الفصـول الثالثـة اإلضافـية يف
بحث “ماذا يريد السوريـون“ ،فقد خصّصها فريق البحث يف مركز حوار
لتسـليط الضوء على “ما تـريده املرأة السورية ،ومـن الذين يريدون دولة
مـدنيـة ،ومن الـذين يـريـدون دولـة إسالميـة“.ويف احلـديث عن املـرأة
السورية ،بـينت نتائج البحث أن  %70من النساء السوريات يعارضن النظام احلاكم يف
سوريا ،وأنهن قد أظهرن ..البقية ص 51
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Yemen
رغم شعار الصرخة احلوثية التي تدعو ملوت أمريكا

مسئول أمريكي كبير يكشف عن عمق العالقات التي جتمع اخملابرات األمريكية واحلوثيني
واشنــطن  -كــشف مــسئــول
أمـــريكـي كـبـيــر فـي اإلدارة
األمريكـية عن عـمق العالقات
الـتـي تجـمع الـمخـــابـــرات
األمــريكيـة والتعـاون الـوثيق
بينهـم وبين الحـوثيـين  ,.حيث
أكـــد المـســـؤول البـــارز في
الـمخـابـرات األمـريـكيـة إن
استمـرار هجمـات بالده علـى
تـنظـيم القـاعـدة في الجـزيـرة
العــربيـة ،علـى الـرغـم ممـا
يجـري من أحـداث في الـيمن،
يـرجع للعالقـات االستخبـارية
الـتي تـقيـمهــا مـع جمــاعــة
الحوثيين في اليمن.
وقالت الكاتبة األمريكية باربرا
سالفـين بمقـالتهـا في صحيـفة
"المونيتور" إن الضابط السابق
في القوات الخاصة الذي يشغل
حــاليــاً منـصـب وكيل وزارة
الـدفـاع األمـريـكيـة لـشـؤون
االستخبـارات مـايـكل فيكـرز،
كـان يقدم رؤية مختلفة لما يبث
فـي معـظـم وســــائل اإلعالم
الصادرة فـي الغرب وفي دول
الخليج الـسنيـة حول مـا تعنيه
النجـاحات التـي حققها مـؤخراً
الحــوثيـون ،وحـول أهــدافهم
الحـقيـقيــة علــى الــرغـم من
حصارهم لمقر الرئيس عبدربه
منصور هادي.
وأشـارت إلى أنـه بينمـا ذهبت
وســائل اإلعالم تـركـز علـى
الــدعم اإليــرانـي للحــوثيـين
وتـقتــرح أنهـم ربمــا كــانــوا
يـشكلون تهـديداً للعملـيات التي
تقوم بها الـواليات المتحدة ضد
الفصيل األقوى للقاعدة ،صرح
فيكرز في معـرض إجابته عن
سـؤال وجهه له المونيتور ،بأن
"الحـوثيـين معـادون للقـاعـدة،
ولقـد تمكنـا من االستـمرار في
بعض عـمليـاتنـا الـمنــاهضـة
لإلرهـاب ضـد القـاعـدة خالل
الشهور الماضية".
وأشارت سالفين إلى أن فيكرز
ورداً علـى سـؤال وجه له بعـد
انـتهاء المحـاضرة حـول ما إذا
كانـت توجـد خطـوط للتـعاون
االسـتخبـاراتي مع الحـوثـيين،
قال إنها "فرضية سليمة".
وقـال فيكـرز أيضـاً إنه "بـات
جليـاً أن هـدف الحـوثـيين هـو
االستـيالء علـــى الحكــومــة
اليمنية ومحاولة حكم بلد يعاني
من التجزئة المزمنة".
وأضـــاف" :ال أدري بعـــد إن
كـان هدفهم هـو االستيالء على
الـدولة ،أم فقط ممارسة نفوذهم
إلعـادة تشكيل الـدولة بطـريقة
يظنـون أنها أكـثر انسجـاماً مع
مصالحهم".
وأشار فيكرز إلـى خطاب كان
قـد ألقـاه زعيم الـحوثـيين عـبد

الملـك الحوثي في العشرين من
ينــايــر وحــدد فـيه مـطــالب
الـجمــاعــة ،ومـنهــا تعــديل
الـدستـور وإجــراء انتخـابـات
رئاسية وبرلمانية جديدة.
وكان الخـبير في شـؤون اليمن
فـي معهــد الـشــرق األوسـط
تـشــارلـــز شمـيتــز قــال إن
الحوثيـين "يتمتعون بـقدر كبير
من الـنفـوذ والـشــرعيــة في
أقـصـى الــشمــال ،إال أن ذلك
يـتضـاءل أكثـر فـأكثــر كلمـا
اتجهت جنوباً".
وبحسب مـا يقول شميـتز ،فلقد
فرح الحوثيون برؤية علي عبد
اهلل صـالح ،الـذي حكـم اليـمن
لـسنوات طـويلة ،يـطاح به في
عام  ،2011إال أنـهم ما لـبثوا
أن نفد صبـرهم على الحـكومة
االنتقالية التي تشكلت فيما بعد،
وكـذلك بـشأن اإلدارة الـحالـية
للرئيس هـادي .بل يمكن القول
إن الكثير من اليمنيين ساخطون
بسـبب فـشل هـادي في تـنفيـذ
خـطة الـعدالـة االنتقـاليـة وفي
اجتثاث الفساد من البالد.
ولفت إلى أن خالفا كبيرا حول
قرار هـادي بتقـسيم اليـمن إلى
ست مقاطعات نشب بشكل كان
سيـؤدي إلـى إضعـاف كل من
الحــــوثـيـيـن وحــــركــــة
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االنـفصاليين الجنـوبيين .وسعيًا
منهم للحـيلولـة دون تنفيـذ هذه
الـخطـة أقـدم الحــوثيــون في
السـابع عشـر من يـنايـر على
خطف أحمد عوض بن مبارك،
مدير مكتب هادي وهو ما فجر
األزمة األخيرة بحسب شميتز.
وبحسب شميـتز ،فإنه يمكن أن
تتـوقف نتـيجة األزمـة الحالـية
علـى مــا سيحــدث في شـرق
اليمن ،حيث توجد موارد البالد
الـرئيسـة .ويعتقـد شميتـز بأن
الحـوثيين قادرون عـلى اجتياح
هـذه الـمنـطقــة ولكـنهم قـد ال
يـتمـكنـون مـن االحتفـاظ بهـا
طـويالً ،وقـد يـؤدي ذلك إلـى
شهـور طـويلـة من المـواجهـة
المستمرة.
ولفتت سالفـين إلى أن أنـصار
هادي وخاصـة المملكة العربية
الـسعـوديـة ،سعـوا إلـى اتهـام
الحوثيـين بأنهـم عمالء إليران
وشبـهوهم بحزب اهلل في لبنان.
أمـا شميـتز فيـقول في ذلك ،إن
إيـــران فعالً قــدمـت الــدعـم
للحــوثـيـيـن خالل الــشهــور
المــاضيـة ،إال أن الحــوثيـين
كانـوا سيثورون ضـد الحكومة
سواء توفـر لهم الدعم اإليراني
أم لم يتوفر.

وأضاف" :لقـد كسب الحوثيون
الحـروب ضد الحكومـة اليمنية
الـواحـدة تلـو األخـرى مـا بين
عــامي  2004و ،2010دون
دعم من إيـران .ولذلك فـالدور
اإليــرانـي اآلن ليــس ممــا ال
يــستـغنـــى عنـه ولن يـتلقــى
الحـــوثـيـــون األوامـــر مـن
اإليرانيين".
وشبهت الكـاتبة أجندة الحوثيين
المنـاهضـة للقـاعدة فـي اليمن
بالتـناغم الـسلس مع المـصالح
األمـريكيـة واإليـرانيـة مع مـا
يجري في العراق ،حيث تجمع
جـبهة واحـدة مناهـضة للـدولة
اإلسالمـيـــة هـنـــاك كالً مـن
الــواليــات المـتحــدة وإيــران
والجماعـات العراقية المدعومة
مـن قبل إيـران .هـذا مـع العلم
أن للحـوثـيين ثـأراً قـديمـاً مع
القـاعدة الـتي كانت قـد اغتالت
والد الزعيم الحوثي الحالي.
وحول الـشعارات التي يـرفعها
الحـوثيـون وأبـرزهـا "المـوت
ألمـريكا" و"المـوت إلسرائيل"
و"النصر لإلسالم" ،قال شميتز
إن هـذه الشـعارات "تعـود إلى
عـــام  2003حيـنمــا غــزت
الــواليــات المـتحــدة العــراق
وسعـى الحـوثيـون وقتهـا إلـى

إحراج الـرئيـس علي عـبد اهلل
صــــالح ،مــن خالل وصــمه
بـالعمـالـة للـواليـات الـمتحـدة
األمـريكـية والـمملكـة العربـية
السعودية".
وأضـاف أن الحـوثـيين بـشكل
عام لم يشنـوا أي هجمات على
األمريـكان ،وذلك علـى الرغم
مـن أن النـاطقـة بــاسم وزارة
الخــارجيـة األمـريـكيـة جـين
بسـاكي كـانت قـد أكدت عـبر
تقـارير ،أن مـسلحين حـوثيين
مرابطين في نقطة تفتيش داخل
صنعاء هـم الذين أطلقـوا النار
عـلى سيـارة دبلومـاسية تـابعة
للـسفـارة األمــريكيـة يـوم 19
ينـايـر ،مـضـيفــة أنه لـم تقع
إصابات جراء ذلك.
وقـال شـميتـز ،إن "الحـوثـيين
ليسوا إرهابيين" .بل إنه يصف
مسـانـدة الحــوثييـن للهجمـات
األمـريكيـة علـى القـاعدة بـأنه
"تحــالف مصـالح" ،ويـضيف
وفـقا للتقرير الذي رصده موقع
يمن فـويس أن المهمـة الصعبة
اآلن تكمن في إقناع السعوديين
بقبول فكـرة أن يكون للحوثيين
نفوذ أكبر في الحكومة اليمنية،
مـؤكـداً أن الـسعـوديـين قـد ال
يكون أمامهم خيار آخر.

وكــانت بـســاكي قــد أخبـرت
الــصـحفـيـيـن فــي الحـــادي
والعشرين من يناير بأن موقف
إدارة الـرئيـس بـاراك أوبـامـا
يتـمثل في اعتـبار أن الحكـومة
الشـرعيـة فـي اليمـن هي تلك
التي يقـودهـا الـرئـيس هـادي،
مـــؤكـــدة أن الـمــســـؤولـيـن
األمـريـكيـين ال يـزالــون في
تواصل معه.
وقـالت" :لقـد رأينـا بـوضـوح
انهيـار مـوسسـات الـدولـة في
اليمـن ،وما من شك في أن ثمة
قدراً كـبيراً من العنـف والتوتر
علـى األرض .نقـوم بـالتـأكيـد
برصـد المـوقف ونـستمـر في
تـــشجــيع األطــــراف علـــى
االسـتمــرار في الحــوار ،وهم
اآلن يتحاورون".
بـــدوره ،يـــرى فــيكـــرز أن
األولوية من وجهة نظره تكمن
في االسـتمــرار في مـواجهـة
القـاعـدة في جـزيـرة العـرب.
وقــال" :ربمـا كـانـت أخطـر
فـروع القـاعـدة علـى اإلطالق
من حيـث ما يـتوفـر لديهـا من
مهارات وتقنيات ومن حيث ما
تنــوي القيـام به مـن هجمـات
بالغة التعقيد".
يرى فيكـرز أنه بالرغم من أن
الهجوم يـوم السـابع من ينـاير
علـى مكاتـب شارلي إيـبدو في
بــاريس أثـبت أن القـاعـدة في
جـزيـرة العـرب قـد "خفـضت
مـستوى طموحاتها ،إال أن مثل
هذه األعمال يصعب استباقها".
ومع ذلـك ،فقــد أثـــار بعـض
المحلـلين شكـوكاً حـول ما إذا
كــانت القـاعــدة في جـزيـرة
العــرب مـســؤولــة فعـالً عن
الهجـوم علـى مكـتب شــارلي
إيبدو ،أو ما إذا كانت قد ادعت
المسـؤولية عن الحدث فقط بعد
أن أصبح واقعـاً.ويميل فـيكرز
إلــى تصـديق ادعـاء القـاعـدة
الـمسـؤوليـة قـائالً بـأن الفتـرة
الـزمنـية الـطويـلة نـسبيـاً بين
الهجـمات والزيارة التي قام بها
أحد المهـاجمين إلـى اليمن في
عـام  2011إنمـا هي مـؤشـر
آخـر على مـا تتمتع به القـاعدة
في جزيرة العرب من إمكانات
استراتيـجية وقدرة على الصبر
والتريث.
وفي ما يتعلـق بالخطر المحدق
بـاألمن القومي األمـريكي ،قال
فيكـرز إن "التهـديـد الجهـادي
الـعالـمي" يبقـى في الـصدارة،
وإن مـسـاحـة الـمنـاطق الـتي
تــــشكـل مالذاً آمـنــــاً لهـــذه
الجـماعـات في شمـال أفريقـيا
والـشرق األوسط بـاتت "أعظم
بكثيـر ممـا كانـت عليه في أي
وقت مضى".
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دعا رجال األعمال اليمنيني املبادرة الى التسجيل يف عضويتها من أجل مستقبل مزدهر
رجل األعمال اليمني األمريكي نبيل حزام آل قاسم للعربي األمريكي اليوم :

الغرفة التجارية اليمنية األمريكية لم تأتي ملنافسة أحد بل لتتعاون مع اجلميع
العربي األمريكي اليوم  -خاص

* كيف؟

االستاذ نبيل حزام آل قاسم رجل
أعمـال ميـني أمـريـكي نــاحج ،
يحضى بإحترام اجلميع وذلك من
خالل حـرصه عـلى تـقدمي الـعون
واملـشـورة لكل مـن يحتـاجهـا ،
ويـعتبـر االستـاذ نبـيل من أنـشط
رجال اجلـالية الـيمنيـة اآلمريـكية
وابــرزهـم يف اجملــال الـتجــاري
واإلجتمـاعي  ،وهـو بـاالضـافـة
الى كـونه رجل أعمـال متمـيز يف
اجلـاليـة اليـمنيـة والعـربيـة يـديـر
مجموعة شركات تعمل يف مجال
احملروقـات ومحطـات البنـزين ،
فهـو كـذلك الـرئيـس التـنفيـذي
للغرفة التجاريـة اليمنية األمريكية
 ،الـعربي االمـريكي اليـوم قامت
بزيـاته يف مكتبه وأجـرت معه هذا
احلوار ...
* بدايـة اسمح لـنا استـاذ نبيل يف
بداية هذا اللقاء بطرح هذا السؤال
وهـو  :الى أيـن وصلتم مبـشروع
الغـرفة التجارية اليمـنية االمريكية
؟
 أوال اشكـــر مجلـــة العــربـياألمـريكي اليـوم التي أتـاحت لـنا
هـذه الفرصة للتـواصل املباشر مع
اجلاليـة اليمنـية والعـربية  ،ثـانيا
وباالجابة على سؤالك فأقول أننا
وهلل احلمـد قــد قمنـا بـاخلطـوات
االساسيـة األولية  ،لتهيئـة الغرفة
لإلنـطالق كمـا يـنبـغي  ،وعلـى
أسس قانونية متينة .
وذلك بعــد اإلنـتهـــاء من إقــرار
قوانني الغرفـة واملصادقـة عليها ،
ثم بعـد ذلك مت تـسجيلهـا رسمـيا
ومن ثـم اإلعالن عنهـا  ،وقـد مت
ذلك مـن خالل حفل اإلسـتقبـال
الكـبيـر الـذي أقـامـته الغـرفـة يف
أغــسطــس من العـام املــاضي ،
والـذي حضـره نخبـة من رجـال
االقتصاد والسياسة والشخصيات
االعتبـارية العـربية واألمـريكية ،
باالضافة الى كـوكبة من املسؤلني
الـكبــار يف الــواليــة واملقــاطعــة
،ومـدينتي ديـربورن وهـامترامك
وغيرهما من املدن.
وأستـطيع القول أننـا أنطلقنـا بقوة
منـذ اللحظـة األولى  ،يـدل على
ذلك اإلقبـال املتسـارع واملتواصل
لإلنضـام الى عـضويـة الغـرفة ،
ليـس مـن اليـمنـيني وحــدهم بل
ومـن العــرب وغـيــرهـم  ،مـن
رجــال األعمــال املـشهــود لـهم
باخلبرة والكفاءة والتميز والنجاح
 ،كـذلك أيضـا إنضمـام كثـر من
الـشـركــات العــربيــة ودعمـهم
الكـامل للغـرفـة إميـانـا بـالفكـرة
وتشجيعـا ومسـاندة  ،ملـا نقوم به
كــونه الغـرفــة أتت كـمكـمل أو
كمسـاعد ملـا هو مـوجود أصال ،
وإضافة نـوعية للحـراك التجاري

 مـن خالل اإلستـشـارات الـتيسيقـدمهـا أصحــاب اخلبــرة من
احملـامــون ،وأصحـاب املـشـورة
املعتمـدون واحملاسبـون وأصحاب
التجـارب النـاجحـة واخلبـراء يف
اجملـــال الـتجــــاري  ،وذلك مـن
خالل عالقـات وتـواصل الغـرفـة
مـع كثيـر من املكـاتب القـانـونيـة
الرسمية واخلاصة .
* كيف تـرى عالقـة الغـرفـة مع
املـؤسـسـات الـيمـنيـة االمــريكيـة
األخرى املوجودة على الساحة ؟
 عالقـة محـبة وإحـترام وتـعاونحيث يكـمل كل منا االخـر ملا فيه
خيـر وإزدهـا جـالـيتنـا وتقـدمهـا
وجناحها .

العـربي االمــريكي ،وهـذا شـيئ
يبشر باخلير .
* مــاهي أهـم طمـوحـاتكـم من
إنشـاء غرفة جتارية خـاصة باجلالية
اليمنية االمريكية؟
 يف احلقيقـة الطـموحـات كثـيرةومـتعددة لكن أول طمـوح بالطبع
هـو خلق او إيجاد مؤسسة حقيقية
ومحتـرفـة يف اجملـال االقـتصـادي
عمـومـا والـتجــاري علــى وجه
التحـديـد  ،وذلك لـتكـون نـواة
لـتجمـع نخبـة مـثقفــة من رجـال
األعمال  ،تدرك األهمية اإلدارية
واملنـفعيــة لنـشــؤ كيـان كهـذا يف
أوساطنا .
وهي أي الغرفـة التجاريـة اليمـنية
االمريكيـة  ،أتت يف حقيقـة األمر
لتعمل يف مسارين متوائمني األول
داخلي  ،وذلك مـن خالل إشهار
الغـــرفـــة يف جـمـيع األوســـاط
االقـتصـاديـة الـيمـنيـة والعــربيـة
األمـريكيـة  ،وخلق فضـاء أوسع
للعـمل التجــاري بطـرق حـديثـة
تتــواكـب مع آخـــر التـطــورات
االقـتصاديـة  ،وفتح آفاق جـديدة
أمـــام رجل األعـمـــال الـيـمـنـي
االمريكي تـزيد من خبرته وفائدته
عـلى املـستـوى املعـريف واملسـتوى
املنفعـي  ،أي زيادة اربـاحه بعـيدا
عن اخلسارة والعمل املرجتل .
خـارجيـا :وذلك مـن خالل نقل
اخلبـرات املكتـسبـة لـدينـا هنـا يف
الـواليات املتحـدة األمريكيـة الى
الــداخل اليـمنـي  ،وصنع جـسـر
مـتني مـن التــواصل احليــوي بني
رجــال األعمـال الـيمـنيـني هنـا
وهنــاك  ،من أجل إيجـاد ثقـافـة
جتـارية تتـواكب مع روح التجـربة
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االمريكـية ،وتعـزز مبـدأ الفرص
املتـبادلـة وإكتـشافهـا وتفعيلهـا مبا
يعود بالنفع على اجلميع.
طبعـا دون أن ننـسى االشـارة الى
أن التعـاون ليـس مقصـورا علـى
اليـمنـيني فقـط  ،بل هــو مفتـوح
على العرب والعالم.واليجب أن
ننـسى أن أهـم عامل مـن العوامل
التي قـامت عليها الغرفـة التجارية
اليـمنيـة االمـريكيـة  ،هي إقـامـة
شــراكيـة جتـاريـة حقـيقيـة ميـنيـة
أمــريـكيــة لـتقــويـــة العالقــات
االقتصادية بني البلدين .
* استـاذ نبيل الشك ان مـاسردته
وقـمت بـشــرحه االن يبـشـر فعال
كما قلت آنفـا باخلير  ،لكن دعني
اسالك سؤاال محددا لو
سمحت!
 تفضل .* أنت كـرئيـس تنفيـذي للغـرفة
التجـارية اليمنـية االمريكـية ماهي
طمـوحـاتك  ،أو مـاهـي رؤيتك
الـتي تــريــد حتقـيقهــا مـن خالل
توليك لهذا املنصب ؟
 يف احلقيقـة الطـموحـات كثـيرةومتعـددة  ،لكـنني أسعـى الى أن
تكــون الغـرفــة التجـاريـة جـزء
اليتـجزء مـن املؤسـسات الـيمنـية
والعـربيـة داخل امـريكـا ،بحيث
نعمل معا نحو بناء مستقبل افضل
جلـالـيتنـا اليـمنيـة بـشكل خـاص
والعربية عموما .
* ماذا عن الـتعاون مع اجلـاليات
األخــرى أي االسـالميـــة وغيــر

* هل من كلـمة تـود أن توجـهها
الى أبـناء اجلاليـة ورجال األعمال
فيها ؟
العربية ؟
 الـغرفـة التجـارية هـي مؤسـسةمدنيـة خدمية غير سياسية أو فئوية
أو عرقيـة  ،ستهتم يف املقام األول
بتعـزيز مفهـوم الشـراكة التجـارية
وآفاقهـا الرحبـة واملتنـوعة  ،دون
متييــز بني جمـاعـة دون أخـرى ،
سـواء أكانـت حزبـية أ طـائفـية أو
غيـر ذلك  .نحن مـؤسسـة تعـنى
بـالهم التجـاري وتنشـيطه وتفعيله
وتقويـته بالتعـاون مع اجلميع دون
إستثناء أو حتديد لفئة دون أخرى.
* كيف تـردون على بـعض الذين
يقولون بأن الغرفة التجارية اليمنية
األمريكيـة أتت لتأخـذ دور الغرفة
التجارية العربية أو ملنافستها ؟
 أوال انـا شخصـيا لـم اسمع مثلهـذا الطـرح  ،وإن حـدث وطـرح
فـذلك ليـس حقـيقيـا ،فلم نـأتي
ألخـذ مكـان أحـد أو ملنـافـسته ،
حيث أن مانؤمن به ونهدف إليه ،
هـو أن تكـون الغـرفــة التجـاريـة
اليـمنيـة االمـريكيـة جـزءا مكمال
وداعما ومسـاندا للغرفـة التجارية
العـربيـة  ،لـنعمل معـا يـدا بيـد ،
دون حزازات أو تصـورات مسبقة
لـيــسـت حقـيقـيـــة  ،ونحـن لـن
نـستغني عن االستفادة من خبرات
هذه الـغرفة التي سبقـتنا يف املشوار
 ،كــوننـا إخـوة واشقـاء جتـمعنـا
مـصلحــة واحــدة  ،وأرجــو ممن
يروج ملثل هذه األحكام املسبقة أن
يتريـث قليال وأن اليتجـنى علـينا
رمبا دون أن يقصد ذلك .
* نـحن نعيـش يف مجتـمع متعـدد
ومتنـوع  ،ميثل الـعرب جـزء مهم

مـنه  ،هـل هنــاك إجتــاه أو رؤيــة
للــتعــــاون مع غـيــــر العــــرب
األمريكيني؟
 يبـدو وأنني قد أجـبت على هذاالسؤال سـابقا  ،لكنـني سأضيف
بـالقول أن الغرفة التجـارية اليمنية
االمريكـية  ،ستتعـامل وستتعاون
مـع اجلمـيع فـنحـن أوال وأخيــرا
شـركاء يف وطـن واحد ومصـاحلنا
متشابكة ومكملة لبعضها  ،حيث
أن مـؤسـستنـا مــؤسسـة خـدميـة
تـهدف الـى خدمـة من يحـتاجـها
دون التـمييز بـني أي أحد  ،فنحن
يف األخـير رجال أعمـال  ،ويهمنا
التـواصل مع رجـال اعمـال مثلـنا
وهذا ماهـو حاصل االن على كل
حال.
* ماهي اخلـدمات التي ستـقدمها
الغرفـة التجاريـة لرجـال األعمال
اليـمنـيني االمـريكـيني علـى وجه
التحديد ؟
 أوال  :تـقدمي املـشورة والـنصحلرجال األعمال اجلدد الراغبني يف
شراء محالت جتاريـة ،وتوعيتهم
باخملاطر واملطبات التي عادة تواجه
الكثر من رجال األعـمال يف بداية
حيـاتهم العملـية ،حتـى اليقعون
يف مـطب اخلسارات واالنتكاسات
الـتي قــد تقـضي عـليـهم قـبل أن
يبدأوا.
ثــانيـا  :إقـامـة دورات ونـدوات
تـوعـويـة حـول كـيفيـة تـسـييـر
األعمــال التجـاريــة  ،من خالل
الـتعـــامل مع أحــوال الــســوق
وتقلبـاته  ،وكذلك يف التعامل مع
الـزبائـن وكيفيـة اإلدارة النـاجحة
ألي عمل جتاري ناجح.

 نعم أود القـول بـأننــا كيمـنينيأميـركيني قـد تأخـرنا طـويال عن
الــركب ،يف مجـال املـؤسـسـات
التجاريـة التي تلبـي طموحـاتنا ،
وكــان حـتـمــا علـيـنــا أن نـبـنـي
مؤسـسات مينيـة أمريكيـة فاعلة ،
تـعمل مـتكــاتفـة يــدا بيـد لــرفع
مـستـوى جـالـيتنـا الـى املـستـوى
املـرمـوق الـذي تـستحقه  ،إسـوة
بغيرنا مـن اجلاليات وكفـانا ضعفا
وتشتتا
 ،وأنــا أنتهـز فـرصـة احلـوار مع
مجلـتكم احملتـرمة وعـبرهـا أوجه
نداءا صادقا الى االخوة من رجال
األعمـال اليمنيني  ،أن اليستهينوا
من وجـود غـرفـة جتـاريـة ميـنيـة
أمـريكيـة متثلهم  ،وتـكون عنـوانا
لنجاحهم وتعاونهم وقوتهم .
فنـحن نـعيـش يف مـجتـمع أبــرز
صفـاته التعـاون  ،ولـذلك فعلـى
االخـــوة والـــزمالء الـــذيـن لـم
يسجلوا بعـد يف عضويـة الغرفة ،
أن يبـادروا للتسجيل فقد آن لنا أن
نري اآلخرين مالذي ميكن لليمني
االمريـكي أن يفعله ويقـدمه ،من
متيز وجناح .
فالفرقـة املسيقية العـظيمة التكون
كـذلك إال مبـوسيـقيني عـظمـاء ،
وكــــذلـك األمــــر يف الــتجــــارة
واألقـتــصـــاد  ،مـن يـــؤســس
املؤسسـات العمالقة هـم العظماء
والنـاجحــون واملتـميــزون ليـس
كــــــأفـــــــراد فحــــســـب  ،بل
وكمجمـوعـات قـررت أن تـصنع
تاريخهـا بيـدها وأن التـقف على
الهامش اليذكرها أحد.
لقد آن األوان ولم يعد هناك املزيد
من الــوقـت لنـضـيعـه .ونبـشــر
اجلميع بأن اخلير قادم إن شاء اهلل
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Lebanon

لبنان

عملية القنيطرة محاولة إسرائيلية لنسف أي فرصة إلبرام إتفاق بني إيران والواليات املتحدة حول امللفني النووي واإلقليمي

هجوم القنيطرة ..عملية مزارع شبعا ...ثم ماذا بعد؟
سعد محيو  -بيروت
قبـل أن ينفّـذ حـزب اهلل العـمليـة
العسكريـة يف مزارع شبعا احملتلة يف
جنوب لبنان يوم األربعاء  28يناير
اجلاري ،والـتي سقط فيهـا قتيالن
إسـرائـيليـان وجـرح سبعـة جنـود
آخـرين ،كان الـسؤال الـذي تردد
كـثيـراً علـى الـشفــاه كمـا علـى
االذهان هـو :كيف ،وليس هل،
سيـرد حــزب اهلل وحليـفته إيـران
علــى الـضــربــة املُــوجعــة الـتي
تلـقيـاهـا ،حـني قتـلت مـروحـة
إسرائـيلية بـالصواريخ يـوم األحد
 25يناير املـاضي ستة من قـادتهما
وكوادرهمـا يف مرتفعـات اجلوالن
السورية؟
الكـثيــرون يف بيــروت ،وبـينـهم
احمللل الـسيـاسـي البـارز واخلـبيـر
بـشـؤون حـزب اهلل علـي األمني،
أعـربـوا عـن اعتقـادهم أن ضـربـة
اجلـوالن كانت مـؤملة للغـاية لكلٍ
من احلـزب وطهران .فإضـافة إلى
وجـود قادة عسكـريني (أو أمنيني)
ميـدانـيني لـبنـانـيني وإيـرانـيني يف
صفوف الـضحايـا ،إال أن سقوط
جهـاد عمـاد مـغنيـة ،جنل القـائـد
العــسكــري يف حــزب اهلل عمــاد
مغنية الـذي اغتالته إسـرائيل العام
 ،2008سـيضع الطرفني يف وضع
حرج للغاية شعبياً وسايكولوجيا.
فـاحلـزب ،وعلـى رغم تهـديـداته
املتعـددة لم يـرد حتـى اآلن علـى
عمـليــة اغـتيــال مغـنيــة األب.
وبالتـالي ،فإن سكـوته اآلن أيضاً
علـى اغـتيـال مغـنيـة األبن الـذي
اليتجـاوز عمـره الـعشــرينيـات،
والذي يقـال أنه سُلٍّم يف مـثل هذه
السن املبكرة ملف جبهة اجلوالن،
كــان سيكـون له صـدى مُحـبطـاً
للغايـة يف صفوف مقاتـليه كما بني
بيئته الشيعية احلاضنة يف لبنان.
ثم إن إيـران نفسها اهتمت بإحاطة
جهـــاد مغـنـيـــة بـكل الــتكـــرمي
واإلهتمام املـمكنني ،خاصـة قائد
احلـرس الثـوري اإليرانـي الشهـير
قـاسم سـليمـاني ،الـذي حـرص
(على سبيل املـثال) أن يقف جهاد
إلــى جـــانبـه خالل تلقـيه العــزاء
بـوالــدته (قــاسم) ،إلـى درجـة
جعلت البعض يعتقدون أن جهاداً
هو ابنه.
عالوة علـى ذلك ،يـشهـد حـزب
اهلل اللبناني يف هـذه املرحلة أزمات
عديـدة ،تؤثٍّـر هي األخرى كـثيراً
علــى نفــوذه وسـمعـته يف بـيئـته
احلـاضنـة اللبنـانيـة .فعـدد كوادر
احلـزب الـذيـن سقطـوا يف احلـرب
السـوريـة الـتي يخـوضـونهـا إلـى
جـانب النظام السوري ،ناهز اآلن
األلف مقــاتل (والـبعـض يقــول
 1300مقاتل) ،إضـافة إلى آالف
اجلرحى .هذا من دون أن يبدو أن
ثمـة نهـايـة يف األفق لهـذا النـزف
املتواصل للحزب :ال حـرباً مبعنى
احلسم العسـكري (كما وعد قادته
مـرارا) وال سلـماً يف إطـار تسـوية

سياسية ما لألزمة السورية.
وإلــى اجلــانـب العــسكــري ذي
األكالف الـبشريـة الباهظـة ،هناك
اجلـانب املـالي .فقـد أدى الهـبوط
الـشاهق (واخملطط له علـى ما يبدو
بني الـريــاض وواشنـطن إلفالس
إيـران وروسيا) ألسعـار النفط من
 115دوالراً قبل ثالثـة أشهـر إلى
مــا دون الـ 60دوالراً اآلن ،إلــى
دفع إيران إلـى خفض كبيـر نسـبياً
لـدعمهـا املـالي حلـزب اهلل ،علـى
رغم أنها تعتبـر هذا احلزب اإلجناز
األكبر لـ“ثورتها اإلسالمية“ ،سواء
يف اجملابهة مع إسرائيل أو يف معركة
الــرهـــائن الـشـهيــرة يف بــدايــة
الثمانينيات مع الغرب.
وقـد أجبـر خفض الـدعم احلـزب
علـى تقلـيص معـدالت الـرواتب
لكوادره ،واخلـدمات اإلجتمـاعية
جلــمهــــوره ،ومتــــويـل بعــض
السياسيني اللبنانيني احملسوبني عليه
(أشـارت نيـوزويك ،علـى سـبيل
املثـال ،إلى أن سيـاسياً درزيـاً كان
يتقاضى  60ألف دوالر شهرياً من
احلـــزب ،اليحـصل اآلن ســوى
على  15ألف دوالر ،مع نـصيحة
له من احلـزب بضــرورة اإلعتمـاد
على نفسه قريبا).
عاصفة كاملة
كل هـذه املعطيات تـشي بأن حزب
اهلل اللبنـاني كان يُـواجه أصالً قبل
ضربة اجلوالن ،ما يُمكن أن يكون
“عـاصفـة كـاملـة“ علـى الـصعـد
البشـرية واإلقتصـادية والعسـكرية
كـافة .فما بـالك اآلن وقد وضعته
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عـملـيـــة اغـتـيـــال جنل قـــائـــده
العسكري ،الذي بات تنسج حوله
األساطير ،يف موقع حرج للغاية؟
ولذا ،كـانت عملية شبعا متوقعة،
كـي يثـبت حـزب اهلل أن حـربه يف
سـوريـا لم تفقـده املبـادرة كليـاً يف
مجـال ميزان القـوى مع إسرائيل.
ويف الوقـت نفسه ،جـاءت عملـية
شـبعــا احملــدودة مـطــابقــة متــامــاً
لتـوقعات احمللـلني التي رجّحت أن
ينـفذ هـذا األخيـر عملـية ال تـدفع
إسـرائيل إلـى شن حـرب شـاملـة
عليه ،ألنه غـارق حتـى أذنيه اآلن
يف املـستـنقع السـوري واليسـتطيع
بـالطبع ،وهو احلـزب الصغير ،أن
يخـوض حـربـاً مع دولـة إقلـيميـة
كبرى على جبهتني.
وهذا ما حـدث بالفعل .فـالعملية
حــدثـت يف منـطقــة أكــد القــرار
الدولـي  1701الذي أنهـى حرب
 2006أنها متنازع عليها وخاضعة
للتفـاوض (لبنان يعتبر مزارع شبعا
جزءاً من أراضيه ،وإسرائيل تقول
إنهــا ســوريّــة تــابعــة للجــوالن
السـوري احملتل) ،وبـالتــالي فهي
خارج نطـاق اخلط األزرق الدولي
الـذي حـدده القـرار  1701.هـذا
إضافـة إلى أن احلـزب أبلـغ قوات
الطواريء الـدولية قـبل العملية أن
هجــومه سـيكــون محــدوداً وأنه
الينــوي التـصعيــد إذا لم تـصعّـد
إسرائيل.
من جهتهـا ،بدت إسـرائيل كـأنها
متـــارس ضـبـط الـنفـــس(،لكـن
ظاهـريا) حني قـصرت ردهـا على
إطالق  50قـذيفـة مــدفعيـة علـى
األراضي اللبنـانية .بيـد أن العديد

من املــراقبـني يعـتقــدون أن هــذه
اخلطـوة كانـت مدروسـة بدقـة كي
تقنع الواليات املتحـدة بأنها ليست
الطـرف الـذي يفــاقم اخملـاطـر يف
الشـرق األوسط بل إيـران .وهـذا
كــان واضحـــاً حني أصــدرت تل
أبيـب بيــانني مـتنـاقـضني :األول
يقـول إنهـا لن تـرد أكثــر من ذلك
علـى عـمليـة حـزب اهلل ،والثـاني
حـني أبلـغت الــواليــات املـتحــدة
ضمنـاً (عبـر رسـالـة إلـى مجـلس
األمن) بـأنها “حتـتفظ بحق الـدفاع
عن النفس“ ،ثم حـني اتهم نتنياهو
إيـران بـالـوقــوف وراء التـصعيـد
الراهن يف لبنان وسوريا.
املوقـف اإلسرائيلي هـذا تطابق مع
حتـليالت املـراقـبني غـداة عـمليـة
اجلـوالن ،حني أعربـوا عن شكهم
بأن الهـدف احلقيقي لـتل أبيب من
وراء هجوم القنـيطرة ،ال يتمثل يف
منع حــدوث هجمـات سـوريـة -
لـبنانية مشتركة ضدها يف اجلوالن،
كما أعلنـت ،بل جرّ إيران وحزب
اهلل إلى حـرب إقلـيميـة تسفـر عن
نـسف أي فــرصــة إلبــرام إتفــاق
تــاريخـي بني إيــران والــواليــات
املـتحـــدة حيــال امللفـني النــووي
واإلقليمي.
ومما عـزز هذه الـفرضـية ،األنـباء
الـتي تــواتــرت مــؤخـــراً عن أن
واشنـطن وطهـران أحرزتـا تقـدماً
كـبـيــراً مـن وراء الكــوالـيــس يف
املـفاوضـات ،وأنهـما قـد تتـوصال
إلى اتفاق ليس يف شهر يوليو املقبل
(كما تقـرر حني مُددت املفاوضات
سبعـة أشهـر) ،بل يف وقت قـريب
قد ال يتجاوز شهر مارس املقبل.

املبادرة إسرائيلية
إذا مــا كــانـت هـــذه املعـطـيــات
صحيحـة ،واألرجح أنها كذلك،
فهـذا يعـني أن الـدولــة العبـريـة،
وليس إيران وال حزب اهلل ،ومعها
رمبـــا بعـض الـــدول العـــربـيـــة
اإلقلـيميـة ،هي الـتي ستـعمل ليل
نهـار من اآلن وحـتى يـونيـو املقبل
(مـوعد انتهـاء املفاوضات الـنووية
اإليــرانيـة -الغــربيـة) علـى زرع
األفخـاخ والعقبـات أمام مـثل هذا
اإلتفـــاق .والــسـبـب بــسـيــط
وواضـح :أي اتفــــاق مـن هــــذا
النوع ،سيـؤدي بالفعل إلى إعالن
الـوفـاة الـرسميـة للـنظـام الشـرق
األوسـطي الــراهن الــذي تهيـمن
علـيه اآلن كــأمــر واقع إســرائـيل
والـسعـوديـة ،وبــدء والدة نظـام
إقليمـي جديـد تتـوازن فيه الـقوى
اإلسـرائيليـة واإليرانـية والـتركـية
(وإلى حـد ما الـعربـية) بـإشراف
الواليات املتحدة.
هـذا التطـور احملتمل تـعتبره الـدولة
العبرية مبثابة رصاصة الرحمة ليس
فقط علـى مشـروعهـا الصهيـوني
الكبيـر الهـادف إلى احلـفاظ عـلى
هيـمنـتهـــا املبــاشـــرة (يف الهالل
اخلــصيـب) وغيـــر املبــاشــرة (يف
الشـرق األوسط الكبير) ،بل أيضاً
علـى اعـتمـاد الـواليــات املتحـدة
التـاريخـي عليهـا كـوكيل إقلـيمي
رئيس لها يف الشرق األوسط.
أشهر حُبلى باملفاجآت..
لقد بـدأنا حـديثـنا بـالتسـاؤل عن

أسباب الكيفية التي قرر فيها حزب
اهلل الــرد علــى ضــربــة اجلــوالن
املوجعة .وهذا بـالطبع كان سؤاالً
مهمـاً ودقيقـا .لكن يـتبيَّن األن أن
ثـمة سـؤاالً مهـما آخـر :كيـف قد
تواصل إسـرائيل محاولة جرّ إيران
وحــزب اهلل واملنـطقـة إلـى أتـون
انفجـار كبيـر يخلط كل األوراق،
ويعيــد رسم اخلـرائـط ومــوازين
القـوى لصـاحلهـا ،ويُجـبر أوبـاما
علـى ابتالع طمـوحاته بـأن يكون
إليـــران يف اوائل القــرن احلــادي
والعـشــرين مـا كـانـه نيكـسـون-
كـسينجر للصـني يف منتصف القرن
العشرين.
هـدف إعاقـة الصفقـة هذا تـتقاطع
حـوله مصـالح العـديد مـن القوى
األخرى( ،عالوة علـى إسرائيل)
مثـل بعض أجنحة احلـرس الثوري
اإليـرانـي ،واململكــة السعـوديـة،
واملُجمّع الـصنـاعي -العـسكـري
األمـــريكـي الــذي ميـثّله احلــزب
اجلمهـوري ،وحتـى روسيــا التي
تخــشـــى أن تـــؤدي الــصـفقـــة
اإليرانـية -األمـريكـية إلـى ابتـعاد
إيران عن فلكها.
كل هــذه املعــطيــات تــشي بــأن
الـشهور األربعة املقبلة التي تفصلنا
عـن املـــوعـــد املقـــرر النـتهـــاء
املفـاوضــات النـوويـة ،سـتكـون
حُبـلى بالكثير الكـثير من املفاجآت
يف الـشــرق األوسط ،مبــا يف ذلك
احـتمـاالت احلـرب انـطالقــاً من
جـبهــة اجلــوالن -شـبعــا ،الـتي
حتوّلت بـعد عمـلية حـزب اهلل إلى
“جبهة واحدة“.

يناير  2015م  -السنة الثالثة  -العددJANUARY 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :25 :

15

Profile بروفايل

What famous non-Muslims said about Islam
and Prophet Muhammad PBUH From Pg 17
Serious or trivial, his daily
behaviour has instituted a
canon which millions
observe this day with
conscious memory. No
one regarded by any
section of the human race
as Perfect Man has ever
been
imitated
so
minutely.The conduct of
the founder of Christianity
has not governed the
ordinary life of his
followers. Moreover, no
founder of a religion has
left on so solitary an
eminence as the Muslim
apostle.

at the point of sword upon
conquered races is one of
the most fantastically
absurd
myths
that
historians
have
ever
repeated.
Gibbon
The good sense of
Muhammad despised the
pomp of royalty. The
Apostle of God submitted
to the menial offices of
the family; he kindled the
fire; swept the floor;
milked the ewes; and
mended with his own
hands his shoes and
garments. Disdaining the
penance and merit of a
hermit,
he
observed
without effort of vanity
the abstemious diet of an
Arab.

Washington Irving

Edward Gibbon and
Simon Oakley
The greatest success of
Mohammad’s life was
effected by sheer moral
force.
Edward Montet
Islam is a religion that is
essentially rationalistic in
the widest sense of this
term considered
etymologically
and
historically…
the
teachings of the Prophet,
the Qur’an has invariably
kept its place as the
fundamental
starting
point, and the dogma of
unity of God has always
been proclaimed therein
with a grandeur a majesty,
an invariable purity and
with a note of sure
conviction, which it is
hard to find surpassed
outside the pale of
Islam… A creed so
precise, so stripped of all
theological complexities
and
consequently
so
accessible to the ordinary
understanding might be
expected to possess and
does indeed possess a
marvellous
power
of
winning its way into the
consciences
of
men.
Mahatma Gandhi
I wanted to know the best
of the life of one who

16

holds today an undisputed
sway over the hearts of
millions of mankind… I
became more than ever
convinced that it was not
the sword that won a
place for Islam in those
days in the scheme of
life. It was the rigid
simplicity, the utter selfeffacement of the Prophet
the scrupulous regard for
pledges,
his
intense
devotion to his friends
and
followers,
his
intrepidity,
his
fearlessness, his absolute
trust in God and in his
own mission. These and
not the sword carried
everything before them
and surmounted every
obstacle. When I closed
the second volume (of the
Prophet’s biography), I
was sorry there was not
more for me to read of
that great life.
Alphonse de
LaMartaine
If greatness of purpose,
smallness of means, and
astonishing results are the
three criteria of a human
genius, who could dare

compare any great man in
history with Muhammad?
The most famous men
created arms, laws, and
empires
only.
They
founded, if anything at
all, no more than material
powers
which
often
crumbled away before
their eyes. This man
moved not only armies,
legislations,
empires,
peoples, dynasties, but
millions of men in onethird of the then inhabited
world; and more than
that, he moved the altars,
the gods, the religions,
the ideas, the beliefs and
the souls.
Michael Hart
My choice of Muhammad
to lead the list of the
world’s most influential
persons may surprise
some readers and may be
questioned by others, but
he was the only man in
history
who
was
supremely successful on
both the secular and
religious level.
…It is probable that
the relative influence of
Muhammad on Islam has
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been larger than the
combined influence of
Jesus Christ and St. Paul
on Christianity.
..It is this unparalleled
combination of secular
and religious influence
which I feel entitles
Muhammad
to
be
considered the most
influential single figure
in
human
history.
Rodwell
Mohammad’s career is a
wonderful instance of
the force and life that
resides in him who
possesses an intense
faith in God and in the
unseen world. He will
always be regarded as
one of those who have
had that influence over
the faith, morals and
whole earthly life of
their fellow men, which
none but a really great
man ever did, or can
exercise; and whose
efforts to propagate a
great verity will prosper.
W. Montgomery Watt
His readiness to undergo

persecution
for
his
beliefs, the high moral
character of the men who
believed in him and
looked up to him as a
leader, and the greatness
of
his
ultimate
achievement - all argue
his fundamental integrity.
To suppose Muhammad
an impostor raises more
problems that it solves.
Moreover, none of the
great figures of history is
so poorly appreciated in
the West as
Muhammad…
Thus, not merely must we
credit Muhammad with
essential honesty and
integrity of purpose, if we
are to understand him at
all; if we are to correct
the errors we have
inherited from the past,
we must not forget the
conclusive proof is a
much stricter requirement
than
a
show
of
plausibility, and in a
matter such as this only to
be
attained
with
difficulty.
D. G. Hogarth in
‘Arabia’

He
was
sober
and
abstemious in his diet and
a rigorous observer of
fasts. He indulged in no
magnificence of apparel,
the ostentation of a petty
mind; neither was his
simplicity in dress affected
but a result of real
disregard for distinction
from so trivial a source.
In his private dealings
he was just. He treated
friends and strangers, the
rich
and
poor,
the
powerful and weak, with
equity, and was beloved
by the common people for
the affability with which
he received them, and
listened
to
their
complaints.
His military triumphs
awakened no pride nor
vain glory, as they would
have done had they been
effected
for
selfish
purposes. In the time of
his greatest power he
maintained
the
same
simplicity of manners and
appearance as in the days
of his adversity.
So far from affecting a
regal state, he was
displeased if, on entering a
room,
any
unusual
testimonials of respect
were shown to him.
If he aimed at a
universal dominion, it was
the dominion of faith; as
to the temporal rule which
grew up in his hands, as
he
used
it
without
ostentation, so he took no
step to perpetuate it in his
family.
James Michener
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What famous non-Muslims said about Islam
and Prophet Muhammad PBUH

Some of the famous,
contemporary
personalities who read the
biography of the
Messenger of Allaah,
sallallaahu ‘alayhi wa
sallam, could not help but
admit that he was a master
with excellent manners
and
an
honorable
character, and the
following are some of
their sayings:
Napoleon Bonaparte
I hope the time is not far
off when I shall be able to
unite all the wise and
educated men of all the
countries and establish a
uniform regime based on
the principles of Quran
which alone are true and
which alone can lead men
to happiness.
Sir George Bernard
Shaw
I have always held the
religion of Muhammad in
high estimation because of
its wonderful vitality. It is
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the only religion which
appears to me to possess
that assimilating capacity
to the changing phase of
existence which can make
itself appeal to every age.
I have studied him - the
wonderful man and in my
opinion far from being an
anti-Christ, he must be
called the Saviour of
Humanity.
I believe that if a man
like him were to assume
the dictatorship of the
modern world he would
succeed in solving its
problems in a way that
would bring it the much
needed
peace
and
happiness: I have
prophesied about the faith
of Muhammad that it
would be acceptable to
the Europe of tomorrow
as it is beginning to be
acceptable to the Europe
of today.
H.G. Wells
The Islamic teachings
have left great traditions

for equitable and gentle
dealings and behaviour,
and inspire people with
nobility and tolerance.
These
are
human
teachings of the highest
order and at the same time
practicable.
These
teachings brought into
existence a society in
which
hard-heartedness
and collective oppression
and injustice were the
least as compared with all
other societies preceding
it… Islam is replete with
gentleness, courtesy, and
fraternity.
Phillip Hitti
During all the first part of
the Middle Ages, no other
people made as important
a contribution to human
progress as did the Arabs,
if we take this term to
mean all those whose
mother-tongue
was
Arabic, and not merely
those
living
in
the
Arabian peninsula.
For centuries, Arabic
was the language of
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learning, culture and
intellectual progress for
the whole of the civilized
world with the exception
of the Far East. From the
9th to the 12th century
there
were
more
philosophical, medical,
historical, religious,
astronomical
and
geographical
works
written in Arabic than in
any other human tongue.
R. Bosworth Smith
He was Caesar and Pope
in one; but he was Pope
without Pope’s
pretensions,
Caesar
without the legions of
Caesar:
without
a
standing army, without a
bodyguard, without a
palace, without a fixed
revenue; if ever any man
had the right to say that
he ruled by the right
divine, it was
Mohammed, for he had
all the power without its
instruments and without
its supports. He cared not
for the dressings of

power. The simplicity of
his private life was in
keeping with his public
life.

perhaps justify the title of
a Messenger of God.

Sarojini Naidu

The
lies
(Western
slander) which wellmeaning zeal has heaped
round
this
man
(Muhammad)
are
disgraceful to ourselves
only. A silent great soul,
one of that who cannot
but be earnest. He was to
kindle the world, the
world’s
Maker
had
ordered so.

It was the first religion
that
preached
and
practised democracy; for,
in the mosque, when the
call for prayer is sounded
and
worshippers
are
gathered together, the
democracy of Islam is
embodied five times a
day when the peasant and
king kneel side by side
and
proclaim:
‘God
Alone
is
Great’
Dr. William Draper
Four years after the death
of Justinian, A.D. 569,
was born in Mecca, in
Arabia, the man who, of
all men, has exercised the
greatest influence upon
the human race… To be
the religious head of
many empires, to guide
the daily life of one-third
of the human race, may

Thomas Carlyle

A. S. Tritton
The picture
Muslim
advancing with
in one hand
Qur’an in the
quite false.

of the
soldier
a sword
and the
other is

De Lacy O’Leary
History makes it clear,
however, that the legend
of fanatical Muslims
sweeping through the
world and forcing Islam
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 العالم العربي يشهد أكبر هجرة منذ احلرب العاملية الثانية..أرقام غير مسبوقة
وبـرغم تـوجه تـركيـا بقـوة نحـو
 إال إنها،تعـزيز حقـوق الالجئـني
من املــرجح أن تـظل الـشــواطئ
التــركيـة نـقطـة انـطالق شعـبيـة
لـلمهاجـرين الذيـن يتطلعـون إلى
الــوصــول إلــى أوروبــا بـسـبب
،التكلفـة العاليـة نسبيًـا للمعيـشة
فضالً عن تـنامـي ظاهـرة كراهـية
 وال سيمـا يف جنـوب،األجـانـب
.البالد
 والتي تعد نقطة،أما بالنسبة لليبيا
رئيسـة أخرى على طـريق الهجرة
مـن الــشــرق األوسـط وشـمــال
 فهي أيضـا لم تعد مالذًا،إفريقيـا
آمنًـا بعد اندالع احلرب األهلية بها
 وتـثيــر محنـة.يف العـام املــاضي
 وكـــذلك يف،الالجـئـني هـنـــاك
 السخرية من،جميع أنحاء املنطقة
الفكرة التي تقول بـأن سبب تزايد
مـوجـات الهجــرة ببـسـاطــة هي
.أسباب اقتصادية فقط
وتـســاءل دويل ”إذا اعـتبــرنــا أن
املهـاجـريـن ينـزحــون ألسبـاب
 فـكيف سنفـسر،اقتـصاديـة فقط
تـدفق مـوجـة من املهـاجــرين من
املـنطقـة بعـد كل مـرة تنـدلع فيهـا
أعمـال العنف والقمع؟ ملـاذا كان
الغـرقى يف الكـارثة الضخـمة التي
حدثت يف سبتمبر املاضي يف البحر
األبيـض املتـوسـط املتـوسـط من
 وكـان ذلك بعـد،الفلـسطـينـيني
بضعة أسابـيع فقط من احلرب بني
غـزة وإسرائـيل؟ وملاذا كـان هناك
تدفق مـستمـر للنـاس من إريتـريا
 حيث سمعـنا عن،العـام املاضـي
حدوث مـشاكـل خطيـرة يف ذلك
.”البلد؟

Patrick Kingsley in
Cairo - The two “ghost
ships” discovered sailing
towards the Italian coast
last week with hundreds
of migrants – but no
crew – on board are just
the latest symptom of
what experts consider to
be the world’s largest
wave of massnmigration
since the end of the secn
ond world war.
Wars in Syria, Libya
and Iraq, severe represn
sion in Eritrea, and spin
ralling instability across
much of the Arab world
have all contributed to
the
displacement
of
around 16.7 million refun
gees worldwide.
A further 33.3 million
people are “internally
displaced” within their
own warntorn countries,
forcing many of those
originally from the Midn
dle East to cross the
lesser evil of the Medin
terranean in increasingly
dangerous ways, all in
the distant hope of a betn
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ويف لبنـان الـذي يـضم اآلن أكثـر
 وهو ما،من مليون الجئ سوري
ميثـل أكثر من خمس إجمالي عدد
الـسكـان يف الـبالد؛ حيـث خلق
وجودهم عـبئًا غيـر مسبـوق على
 ممـا أدى إلى قيام،املوارد الـوطنية
احلكــومــة اللـبنــانيــة األسبــوع
 بـتشـديـد القيـود علـى،املـاضي
دخــول الـســوريـني إلــى الـبالد
.بحسب التقرير

 ولكن،أراضيـها بـأذرع مفـتوحـة
بعــد تغـييــر النـظــام املفــاجئ يف
،2013 القـاهــرة يف صيف عـام
تغيـرت األجـواء بـشكل كـبيـر؛
حـيث تفـاقـمت ظـاهـرة كـراهيـة
األجـانب ضـد السـوريني وزادت
حــاالت االعـتقــال واالحـتجــاز
ألولئك الـذين ال يحـملون أوراق
.إقامة سليمة
،ويـزداد الـوضع سـوءًا يف األردن

والـذي يـريـد اآلن الـوصـول إلـى
أوروبــا إن أولئـك النـاس الــذين
لقـوا حتفـهم كانـوا يعيـشون مـعنا
 ولكنه أكد.”ونحن نعرفهـم جيدًا
”لكننـا سنحاول عـبور البحـر مرة
 ألنه ليـس هنـاك فـرصـة،أخـرى
.”للحياة بالنسبة لنا كسوريني هنا
وذكر التقـرير أن مصـر قد رحبت
 الجـئ مـن300000 بـــدخـــول
احلـرب السـوريـة يف البـدايـة إلـى

حيـاتهـم للخطـر خالل عبـورهم
البحر األبـيض املتوسـط للوصول
إلـى إيـطــاليـا ومـالـطـا يف عـام
 آخرون700  بيـنما تـويف،2013
.أثنـاء محـاولتهـم القيـام بـذلك
لكن عـدد القتلـى ارتفع أكثـر من
 ليصل2014 أربـع مرات يف عـام
. شخصًا3224 إلى
 وهــو الـالجئ،ويقــول قـــاسم
الـسـوري الــذي يعيـش يف مصـر

ذكر تقـرير بريطاني أن احلروب يف
سـوريـا وليـبيـا والعــراق والقمع
 وتصاعد حالة،الشديد يف إريتريا
عـدم االستقـرار يف معـظم أنحـاء
 أدت إلـى تشـريد،العالـم العربي
 ملـيـــون الجـئ يف16.7 نحـــو
.جميع أنحاء العالم
وأضــاف التقـريـر الـذي نـشـرته
 ”كمــا أن هنـاك مـا:اجلـارديــان
 مليـون ”مشـرد33.3 يقـرب من
داخلـي” يف البلــدان التي مـزقتهـا
 األمـر الـذي اضـطـر.احلـروب
الكثيـر من الناس يف منطقة الشرق
األوسط الختيـار أخف الضررين
ومحـاولـة عبـور البحـر األبـيض
 على أمل،املتوسط بطرق خطيرة
احلـصــول علــى حيـاة أفـضل يف
.”أوروبا
،ومن جـانبه قـال ليـونـارد دويل
املـتحدث بـاسم املـنظمـة الدولـية
إن ”هـــذه األرقـــام: للـهجـــرة
لالجـئـني واملهـــاجـــريـن غـيـــر
 وإن مثل هـذه األرقام،مسـبوقـة
لم تـسجـل منـذ انـتهـاء احلـرب
 بل إنه يف تلك،العـامليـة الثـانيــة
 كــان تــدفـق الهجــرة،األثـنــاء
.”يحدث يف االجتاه املعاكس
ويعتقـد السـاسة األوروبيـون بأن
إمكانهم منع املهـاجرين من عبور
البحـر األبيض املـتوسـط ببسـاطة
عن طــريق احلــد مـن عمـليــات
 لكنّ الـالجئني يقـولـون.اإلنقـاذ
إن حجم االضطرابـات يف الشرق
 مبــا يف ذلك يف البلـدان،األوسط
 لم،الـتي جلئـوا إليهـا يف البـدايـة
يتـرك لهم أي خيار سـوى التوجه
. بحسب التقرير،صوب البحر
45000  كان أكـثر من:وأَضـاف
 قـد قـامــوا بتعــريض،مهـاجـر

The Guardian : Arab spring prompts biggest
migrant wave since second world war
ter life in Europe.
“These numbers are
unprecedented,” said
Leonard Doyle, spokesn
man for the International
Organisation for Migran
tion. “In terms of refun
gees and migrants, nothn
ing has been seen like
this since world war two,
and even then [the flow
of migration] was in the
opposite direction.”
European politicians
believe they can discoun
rage
migrants
from
crossing the Mediterran
nean simply by reducing
rescue operations. But
refugees say that the
scale of unrest in the
Middle East, including in
the countries in which
they initially sought
sanctuary, leaves them
with no option but to
take their chances at sea.
More than 45,000

migrants risked their
lives crossing the Medin
terranean to reach Italy
and Malta in 2013, and
700 died doing so. The
number of dead rose
more than four times in
2014 to 3,224.
“We know people who
died – they used to live
with us,” said Qassim, a
Syrian refugee in Egypt
who now wants to reach
Europe. “But we will try
again to cross the sea
because there’s no life
for us Syrians here.”
In Egypt, up to
300,000 refugees from
the Syrian war were inin
tially welcomed with
open arms. But after
Cairo’s sudden regime
change in summer 2013,
the atmosphere turned
drastically, leading to
rampant
xenophobia
against
Syrians
and
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increased arrests and
detentions of those who,
for understandable rean
sons, did not carry the
correct residency papern
work.
The situation is even
worse in Jordan and in
Lebanon, which now
houses more than 1 miln
lion Syrian refugees –
more than a fifth of the
country’s total populan
tion.
Their presence has
created an unprecedented
strain on national
resources, leading to the
Lebanese
government
tightening
restrictions
last week on Syrians
entering the country.
And while Turkey has
simultaneously moved to
strengthen
refugees’
rights, Turkish shores are
likely to remain a popun
lar launch pad for

migrants
looking
to
reach Europe because of
both the comparatively
high cost of living, as
well as rising xenophon
bia, particularly in the
country’s south.
Libya, another major
point on the migration
route from the Middle
East and north Africa, is
also no longer a safe
haven after a civil war
erupted there last year.
The plight of refugees
there, as well as across
the region, makes a
mockery of those who
suggest the wave of
migration is caused simn
ply
by
economic
migrants.
“If they’re economic
migrants,” asked Doyle,
“then how do we explain
that after every outbreak
of violence and represn
sion we get a new wave

of people from the area
that’s just had that outn
break? Why was it that,
in the huge September
disaster in the Mediterran
nean, the people who
drowned were Palestinn
ians, just a couple of
weeks after the war
between
Gaza
and
Israel? And why is it that
since last year there has
been a steady flow of
people from Eritrea,
when we know there are
serious problems in that
country?”
But such arguments
have yet to convince the
British
government,
which refused last Octon
ber to help Mediterran
nean rescue operations,
and which by last June
had admitted fewer than
150 Syrian refugees.
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تاريخ العالقات املصرية السعودية بدأ منذ تأسيس اململكة العربية السعودية عام 1932

مصر والسعودية ..حتالف متكامل تفرضه حتديات
القـاهرة  -عنـدما متّ اإلعالن عن
وفـاة العـاهل الـسعـودي ،امللك
عبـداهلل بن عـبدالـعزيـز ،حتدّث
بعض اخلبـراء عن إمـكانـية تـأثّر
السيـاسة اخلـارجيـة السعـودية.
وركّــز اخلبـراء بـاألسـاس علـى
العالقة بني الـرياض وواشنطن،
علـى مستوى العالقات الدولية،
وبني الـريـاض والقـاهـرة ،علـى
مـستــوى العالقــات اإلقليـميـة
العـــربيــة ،وتعـــالت أصــوات
مشككـة من هنا وهـناك تقول إن
إمكـــانيــة تــواصـل العالقــات
الـسعـوديــة املصـريــة املتـميـزة
أضـحت مــستـبعـــدة ،غيــر أنّ
الـواقع واملبادئ التي تـسير وفقها
دبلـومـاسيـة اململكـة منـذ عقـود
يفيـدان عكس ذلك ،خـاصة أنّ
امللك سلمـان بن عبدالعزيز أشار
منـذ اعتالئه سـدّة احلكـم إلى أن
الـسياسـة السعـودية لـن حتيد عن
ثوابتها.
إثـر وفاة العاهل الـسعودي امللك
عبد اهلل بـن عبدالعزيـز ،ومبايعة
امللك سلمان بـن عبدالعزيز ملكا
للسعـودية ،حـازت العالقـة بني
الـريـاض والقـاهـرة ،مـؤخـرا،
علـــى اجلـــانـب األكـبـــر مـن
االهـتـمـــام ،مقــارنـــة بعالقــة
السعودية ببـقية الدول ،ألسباب
عـديدة ال تنفـصل عن األحداث
اجلارية يف املنطقة .وحتدّث بعض
احمللـلني عـن إمكـــانيــة تــراجع
العـالقات املـصريـة السعـودية،
علـى مسـتوى الـدعم الـسعودي
املالي ملصر ،على األقل.
وكـانت بعض الدوائـر اإلعالمية
استغلت تـأخر الـرئيس املـصري
عبدالفتـاح السيسـي عن حضور
مـراسم جنـازة امللك عبـداهلل بن
عبـدالعزيـز ،حيـث كان يحـضر
منتدى دافوس االقتصادي ،ولم
يتمكن من الذهـاب إلى الرياض
مـباشـرة ،نتيـجة سـوء األحوال
اجلوية ،للتحدث عن بوادر أزمة
بني الـرئيس املـصري عبـدالفتاح
الـسيـسي ،والعـاهل الـسعـودي
امللك سلمان بن عبدالعزيز.
ونـفت مـصــادر مــطّلعــة هــذه
التكهّنات ،مـؤكّدة لـ“العرب“ أن
سيــاســة الــريـــاض ال تتـغيــر
بـسهولـة ،وأن امللك سلمـان بن
عبـدالعزيز كـان منخرطا يف إدارة
احلكم إلى جوار شقيقه الراحل،
وعلــى عـلم بـتفــاصيـل جمـيع
الـقضـايـا ،بل كـان يف األشهـر
األخيـرة ،بعــد اشتـداد املـرض
علــى امللـك عبــداهلل ،املتحـكم
الفعلي يف دفة أمور كثيرة.
وشـــدّدت املـصـــادر علـــى أن
السيـاسة السعوديـة جتاه مصر لن
تتغيـر ،ورمبا تشهد تـعاونا أكبر،
فمـا يجمع الـرياض والقـاهرة،
إلى جـانب العالقـات التاريـخية
والعالقــة اخلــاصــة بـني املـلك
سلمـان ومصـر ،ملفّـات هـامـة
تـتـعلّق بــاألمـن القــومـي لـكال
الـبلــدين وبــاملنـطقــة العــربيـة

عموما ،والتي ال ميكن البتّ فيها
مبعــزل عـن تـــواصل وتـنــسـيق
مصريني سعوديني.
مدفعية إعالمية ثقيلة
مبجــرّد اإلعالن عن وفــاة امللك
عبـداهلل ،ويف خـضم االنـشغـال
بتــرتـيب الــوضع الــداخـلي يف
السعـوديـة ،ومتـابعـة العـالم ملـا
يجـري يف الـريـاض ،تـســرّبت
تقارير عن إمكانية نسف املصاحلة
القـطـريـة املـصـريــة بعـد وفـاة
عـرّابهـا .واستغـلّ مسـرّبـو هـذه
الـتقــاريــر تـــزامن الـتغـييــر يف
الـسعـوديـة مع ذكـرى ثـورة 25
ينـايــر يف مصـر ،حـيث عـادت
الوجوه اإلخـوانية إلـى الظهور،
مستغلة تـرسانتها اإلعالمية ،من
صحف وفـضـــائيــات ومــواقع
إلكتـرونيـة ،وباألسـاس منبـرها
األول فضائية اجلزيرة.
وقد الحـــظ املتـابعـــون احلضور
املكثّف لعدد من عناصر اإلخوان
وحلفائهم والـتقاريـــر املـشحونة
الـتـــي بـثتهــا قنــــاة اجلـزيـرة،
مبنـاسبة الذكرى الرابعة لثورة 25
ينـايـر املصـريـة ،وهـو مـا اعتبـر
تصعـيدا جـديدا ضـد مصـر بعد
فترة هدوء نـسبي شهدتهـا تغطية
القنـاة وتقـاريـرهــا عن الـشـأن
املصري.
هـذا الـتغييـر يف سيـاسـة اجلـزيـرة
وعــودة اخلطــاب التحـريـضي،
أوحيــا لكـثيــرين بـأن الـدوحـة
أصـبحـت يف حل مـن اتفـــاقهــا
املعـلن مع الـريـاض بـخصـوص
املـصاحلـة مع الـقاهـرة ،واستغلّ
مـروّجو هـذه التكهّـنات انـشغال
القيادة السعـودية اجلديدة بترتيب
شـؤونهـا الــداخليـة واإلشـراف
على مراسـم العزاء يف وفاة امللك
عبـداهلل ،بـاإلضـافـة إلـى تـأخـر
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زيـارة الـسيـسي يف تقـدمي واجب
العزاء يف وفاة امللك عبداهلل.
ووصفت مصادر رسميـة مصرية
محـاوالت التشـكيك بأن غـايتها
ترسـيخ انطباع بأن القاهرة فقدت
أهـم سنـد لهـا ،وإشعـال فـتنـة
سيـاسيــة يصعـب احتـواؤهـا يف
املـستقبل ،وستؤثّر بـالتأكيد على
مجـريات األحـداث يف املنـطقة،
خاصـة وأنها صدرت عن جهات
تسـعى إلـى االنتقـام ممن تـصدّوا
لـطمـوحـات اإلخـوان ونـسفـوا
أحالمهم بالسيطرة على املنطقة.
وتــؤكــد املـصــادر أن وقــوف
الـسعـوديـة مع الـشعـب املصـري
إبـان ثـورة  30يـونيـو وثـورة 25
ينـاير كان مـن أقوى املواقف التي
دعمت مصـر دوليا ،وكان امللك
عـبداهلل حلـيفا قـويا ضـد انتـشار
نفـــوذ جـمـــاعـــات الـتـطـــرف
اإلسالمـي وتنــاميه ،وكـان أول
رئيس دولة يزور القاهرة بعد فوز
الرئـيس عبـدالفتـاح السـيسي يف
االنتخابات الرئاسية.
والــريــاض ســاهـمت يف رفــد
االقتـصـاد املـصــري املتـدهـور
مبـليــارات الــدوالرات وأيـضــا
مببـادرة مـؤمتـر للـدول املـانحـة
وأصـدقـاء مصـر النـتشـالهـا من
عثـرتها االقتصادية ،وجمع ما ال
يـقل عـــن  60ملــيــــــار دوالر
لالستـثمـار يف مـصــر .وهنـاك
مـشاركـة متـوقعـة من نحـو ألف
شـركــة ومسـتثمـر سعـودي ،يف
مـؤمتر شرم الـشيخ االقتصادي يف
مـــارس املقـبل ،يف قـطــاعــات
متباينة.
يف املقـابل أكّـد الرئـيس املـصري
عبـدالفتّاح السـيسي ،يف أكثر من
منــاسبـة أن أمـن مصـر مـن أمن
السعوديـة ودول اخلليج العربي،
وهـــو مـــوقف ال يـنفــصل عـن
مـواقـف كثيـرة جمعـت البلـدين

منــذ عهــود ســابقـــة وتعكـس
بوضـوح متانة العالقـات املصرية
السعـودية الـتي يتـوقع مـتابـعون
أنها سـتستـمر يف متـيزهـا يف عهد
القيادة السعودية اجلديدة.
تـــاريـخ العالقـــات املـصـــريـــة
السعودية بدأ منذ تأسيس اململكة
العربـية الـسعوديـة عام ،1932
وككل العالقـات مـرّت بفتـرات
شـدّ وجذب ،وتعرّضـت ملطبات
وعـراقيل وأزمات مخـتلفة ،كان
أشـدّها خالل فتـرة الستـينات من
القـرن املـاضـي ،عنـدمـا تـدخل
الـرئيـس املصـري الراحل جـمال
عـبدالنـاصر يف اليـمن عسكـريا.
وهـو األمـر الـذي أقلق الـريـاض
ودخلت حـينهـا مع القـاهـرة يف
مناوشات متبادلة.
لكـن ،أيضـا شهـدت العالقـات
بني مـصر والسعـودية ،تدخّالت
حاسمة ومـواقف أخويّة ،خاصة
يف حرب أكـتوبـر  ،1973حيث
كان امللـك فيصل بن عـبدالعـزيز
واحــدا مـن بـني ثالثـــة ،رفقــة
الـرئيـس املصـري الـراحل أنـور
السـادات ،والـرئيـس السـوري
الراحل حافظ األسد ،على علم
مبـوعد احلـرب التي شنـتها مـصر
وسـوريـا علـى إسـرائيل .وكـان
قرار الرياض بوقف ضخ البترول
للغرب قرارا سياديا مهما يف ذلك
الوقت.
وأكدت مصـادر رسمية مصرية لـ
“العـــرب“ أن القـــادة اجلـــدد يف
السـعودية يرتبطون بعالقة وطيدة
مع مـصر ،عـسكريـا واقتصـاديا
واستـراتـيجيـا ،وعلــى رأسهم
امللـك سلمـان بـن عبـدالعـزيـز،
الـذي يـتمـتع بتـاريخ عــروبي،
يتصـدّره اشتـراكه شـخصيـا ،يف
شـبابه ،يف املقـاومة الـشعبيـة إلى
جـوار شقيقـه األكبر املـلك فهد،
خالل العـدوان الثالثي (بريـطانيا

وفرنـسا وإسـرائيل) عـلى مـصر
عـام  ،1956إضـافـة إلـى دوره
احملوري املـستمـر كممثل لـلدعم
السعودي ملـصر ،عقب ثورة 30
يونيو.
وخالل األعـوام القليلـة املاضـية
وصلت العالقـات بني البلـدين،
إلــــى مـــسـتــــوى الــتحــــالف
االستـراتيجـي املتكـامل ،الـذي
ميثل قـاعـدة لتحـالف عـربي من
املتـوقع أن تقوده املـملكة العـربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية
مع مـصر ،وهـو حتالف يـبدو أنه
يـراهن علـى اجليـش املصـري يف
مــواجهــة التهـديـدات األمـنيـة
اإلرهـابيـة الـتي حتـيط بـاملـنطقـة
العـربيـة وصد طـموحـات إيران
اإلقليمية.
وكانت صحيفة “العرب“ نقلت يف
عدد سابق( ،نُشر يف / 01/ 23
 ،2015الـعــــــــــدد،9806 :
ص ،)7عـن مصـادر عـسكـريـة
مصرية ،أن هناك تنسيقا أمنيا بني
القاهـرة والرياض وقـوى إقليمية
عـربيـة ملنع انفالت زمـام األمور
عنـد املــدخل اجلنــوبي لـلبحـر
األحمر.
وأشــارت املـصــادر إلــى أن مــا
يجــــري يف هــــذه املـنـــطقــــة
االستـراتيجيـة ،جس نـبض من
قبل إيران ،الغرض منه قياس رد
الـفعل املـصــري والــسعــودي،
واختـبار مـدى صالبة مـوقفهـما
وتعاونـهما ،أمـام مواجهـة بؤرة
التـوتر اجلـديدة ،والـتي ميكن أن
تـشغل قـوات التحـالف العـربيـة
عن مــد بـصــرهــا إلــى كـل من
العراق وسوريا واخلليج العربي.
أضلع ثالثة للعالقة
أكّـد عمــرو الشــوبكي ،اخلـبيـر

مبــركــز األهـــرام للــدراســات
السيـاسية واالسـتراتيجـية أنه من
املــرجح أن تـظل الــسيــاســات
اخلارجيـة للممـلكة دون تغـيير،
نظـرا إلى حساسيـة امللفات املعنية
بـها ،عـلى غـرار تهـديد الـدولة
اإلسالميـة وصعود احلـوثيني إلى
السلطة يف اليمن واالنقالب على
املبـادرة اخلليجية ونوايا طهران يف
املنطقة ،فضال عن الصراعات يف
سـوريـا والعـراق ومـا يجـري يف
لبنان.
واتفـق معه يف الـــرأي ،طـــارق
فهمي ،أسـتاذ العلـوم السيـاسية
بجـامعة القاهرة ،قائال إن سياسة
السعـوديـة جتـاه مصـر ،يف عهـد
امللـك سلمـان بـن عبـدالعـزيـز،
ستـظل ثــابتـة لـدعـم استقـرار
املـنطقـة .والـثبــات واالستقـرار
هـذان تـشـارك يف تــرسيـخهمـا
مجمـوعـة من األفـراد يف مـراكـز
قيـاديـة يف البلـدين ،وقـد لـفتت
املصـادر ،يف هـذا الـسيـاق ،إلـى
األهميـة التي تنظـر بها مـصر إلى
الـدور الذي سـوف يلعبه األمـير
محمـد بن سلمان ،وزيـر الدفاع
ورئـيس الـديـوان امللكي ،الـذي
يعــد من أبــرز القــادة اجلــدد يف
املـملكــة ،وهــو مـن أصحــاب
التوجه القومي العربي.
وأشـارت املصـادر إلى االتـصال
الــذي تلقّــاه األميــر محمــد بن
سلمــان ،عقب تـولـيه حقـيبـة
الـدفاع ،من وزير الدفاع املصري
الفــريق أول صــدقـي صبـحي،
وجــرى خاللـه تبــادل الــرؤى،
والتـأكيد علـى استمـرار التعاون
املـشتـرك ملـواجهــة التهـديـدات
اإلقليمية ،خـاصة بعد األحداث
املتصـاعـدة التي شهـدهـا الـيمن
مــؤخــرا ،عالوة علــى تــزايــد
تهـديـدات تـنظيـم “داعش“ علـى
منــاطـق شمــال الــسعــوديــة،
واألطـمـــاع اإليـــرانـيـــة شـــرق
اململكة.
يف ظلّ هــذه األوضــاع ،يــرى
اخلبـراء ،أن اسـتمــرار التعـاون
العــسكــري االستـراتـيجـي بني
البلدين يحتل أهمية قصوى لدى
قيـادتيهـما الـسيـاسيـة ،وشددوا
علـى أن الـيمن الـذي كـان أحـد
أسبــاب الفــراق بـني القــاهــرة
والريـاض من قبل ،سيـكون من
أهم أسباب التالقي حاليا .وهذه
األزمــة كفيلـة بـإذابــة أي جليـد
ميـكن أن يتـراكم علـى الـسطح،
إذا حـدث تبـاين يف األولـويات،
فـهي أزمــة متـس صـميـم األمن
القـومي للبلـدين ،واللقـاء على
قاعـدتها يتفـوق على أي خالف
هامـشي قـد يظهـر فجـأة ،ورمبا
يكــون الـتـنــسـيق احلــالـي بـني
األجهـــزة األمـنـيـــة يف كل مـن
الـقاهـرة والريـاض دليال قـويا،
لــدحض الـشكـوك الـتي راودت
الـبعـض ،وسعـى آخـرون إلـى
ترويجها عمدا.
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برحيل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ..األمة خسرت قائدا النضير له
امللك سلمان بن عبد العزيز  ..دولة يف رجل وأحد أعمدة احلكم السعودي

الـرياض :متـيّزت مـسيـرة خادم
احلـرمني الشـريفني امللـك سلمان
بـن عبــد العـزيــز ،حفـظه اهلل،
الـسياسية واإلدارية بـاملسؤوليات
اجلـسيمـة ،وحتقـيق النجـاحـات
البـاهرة منـذ توليه إمـارة الرياض
ثم ولياً للعهـد ،ووزيراً للدفاع،
ويـصفه املقـرّبـون منه بـأنه رجل
الدولـة احملنك احلـاضر دائـماً يف
صيـاغـة قـراراتهــا ،وصنـاعـة
مـواقفهــا ،وتكيـيف عالقـاتهـا
اخلارجية وفق ما تقتضيه مصلحة
الوطـن ،ورمبا كان أقرب وصف
له أنه دولــة يف رجل ،وتــاريخه
القيـادي ،والــسيــاسي يـشهـد
مبهـارته يف فـن القيـادة ،وإتقـانه
املعادالت السياسية ،وجمعه بني
احلـزم واللني مع قـدرة فـائقـة يف
التعـامل مع املواطـنني يف مجلسه
املفتوح للعامة.
حبه للعلم واملعرفة
وامللك سلمان بـن عبد العزيز آل
سعود يعد امللك السابع للمملكة
الـعربيـة السعـودية ،وُلـد يف عام
1935م ،وهــو االبن اخلـامـس
والعــشـــرون مـن أبـنـــاء املـلك
املـؤسِّـس عبـد العـزيـز بـن عبـد
الـرحمن الفيصل آل سعود .وُلد
وتـــرعـــرع يف قــصــــر احلكـم
بالرياض؛ عُرف عنه منذ طفولته
حـبه للعـلم واملعـرفـة ،والـتحق
مبـدرسـة األمـراء فـى الـريـاض،
وحفظ القـرآن الكرمي كـامالً منذ
أن كـان طفالً لـم يتجـاوز عمـره
العـاشــرة حتت إشـراف مـدرسه
الــشيـخ عبـــداهلل اخليــاط إمــام
وخطيب املسجد احلرام.
حياته السياسية
بدأ امللك سلمـان بن عبد الـعزيز
حيـاته الـسيـاسيـة وهو يف الـ 19
من العمـر ،وعُـيِّن يف  11رجب
1373هـ املــــوافق  16مــــارس
1954م ،أميـراً ملنـطقة الـرياض
بـالنيابة عـن أخيه األمير نايف بن
عبـد العـزيـز ،وبعـد عـام واحـد
عُـيِّن حــاكمــاً ملنـطقـة الـريـاض
وأمـيراً عليها بـرتبة وزير ،وذلك
بـتـــاريخ  25شعـبــان 1374هـ
املوافق  18أبريل 1955م.

الكبـرى ،مثل الـطرق الـسريـعة
واحلـــــديــثـــــة ،واملـــــدارس،
واملستـشفيات ،واجلامعات ،إلى
جــانـب املـتـــاحف ،واملالعـب
الريـاضية وإعـداد مشـروع مترو
الرياض.

جــاك شيــراك يف بــاريـس عــام
1985م ،وسام الكـفاءة الفكرية
مـن ملك املغـرب احلـسن الثـاني
عــام 1989م ،ونــال جــائــزة
جـمعـيـــة األطفـــال املعـــوقـني
بالسعودية للخدمة اإلنسانية.

احترام كبير

وحصل عام 1997م على وسام
البــوسنــة والهــرسك الـذهـبي
لدعـمه وجهوده لتحريـر البوسنة
والهـرسـك ،كمـا حـصل عـام
1997م علـى درع األمم املتحـدة
لتقـليل آثــار الفقــر يف العــالم،
وعلـى وسام جنـمة القـدس وقلد
سموه الوسام الرئيس الفلسطيني
يـاسـر عـرفــات يف حفل بـقصـر
احلكـم بالـرياض ،وعلـى وسام
(سكتـونـا) الـذي يعـتبـر أعلـى
وسام يف جمهورية الفلبني.

وامللك سلمـان بن عبـدالعـزيز،
أيّده اهلل ،شخصية حتظى باحترام
كبير بني أشقـائه ،وإخوته من آل
سعود ،ويعـد أمني سر العـائلة،
ورئيـس مجلـسهــا ،واملسـتشـار
الـشخـصي مللـوك الـسعـوديـة،
ويتمتع بتـأييد كبيـر بني املواطنني
حـيث لعـب أدواراً متعــددة منـذ
شـبــــابه ،حـيــث الزم ملـــوك
السعودية ،وكان مبنـزلة املستشار
الـشخصـي لهم .وأسهم بـشكل
كـبيــر يف بنــاء الــدولــة كــأحــد
األعمـدة الــرئيـســة للحـكم يف
اململكة العربية السعودية.

ويف عــــــــام 1432هـ ()2011
حـصل من اجلـامعــة اإلسالميـة
بـاملديـنة املـنوّرة علـى الدكـتوراه
الفخــريــة يف تـــاريخ الــدولــة
السعـودية ملـا لسـموه مـن جهود
وعطاءات متميزة يف احلفاظ على
التـاريخ السعـودي اجمليـد ورصد
فعــالـيـــاته اخملـتلفــة يف شـتــى
اجملاالت.

ولي العهد ووزير الدفاع
بعــد وفــاة األميــر سلـطــان بن
عبـدالعـزيـز ولـي العهـد نــائب
رئيــس مجلـس الــوزراء وزيــر
الدفاع والطيران واملفتش العام يف
 9ذو احلجـة  1432هـ املـوافق 5
نـوفـمبـر  ،2011أصــدر امللك
عبــداهلل بن عبـدالعـزيـز ،رحمه
اهلل،
أمـراً ملكيـاً بتعـيني امللك سلـمان
وزيـراً للدفاع .وبعـد وفاة األمير
نـايف بن عـبدالعـزيز ولـي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الـداخليـة ،وبتـاريخ  18يـونيـو
 2012أصــدر خــادم احلـــرمني
الــشـــريفـني املـلك عـبــداهلل بـن
عبـدالعزيز ،أمـراً ملكياً بـاختياره
ولـياً للعهـد وتعيينه نـائباً لـرئيس
مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.
ومع تـوليه والية العهد ،ضاعف
امللـك سلمـان بـن عبـدالعـزيـز،
زيـاراته اخلـارجيـة إلـى مـختلف
الـدول معـززاً مـوقع الـسعـوديـة
على الـساحـة الدولـية من خالل
جــوالته اخلــارجيــة لكـثيــر من
العواصم العاملية الفاعلة.
كمــا شهـدت وزارة الـدفـاع يف
عهـده تطـويراً شـامالً لقطـاعات
الــوزارة كـــاملــة يف الـتــدريـب
والتسليح ،وأشـرف بنجاح على
أكبـر منـاورة عسـكريـة يف تاريخ
القـوات املـسلحـة الـسعـوديـة،

وأشـرف طــوال خمـسـة عقـود
تقريباً يف هذا املنصب على حتويل
العـاصمـة السعـودية إلـى مديـنة
مــزدهــرة حــديـثــة ،وأســرع
الـعواصم منواً يف العـالم العربي.
وحـرص علـى إطالق مـشـاريع
تنمـويـة شـملت الـبنيـة التـحتيـة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

امللك سلمان بن عبدالعزيز
ويف كلمـته التاريخـية التي ألقـاها
بعـد تـوليه مقـاليـد احلكم؛ قـال
خـادم احلـرمـني الشـريـفني امللك
سلمـان بن عبـدالعـزيـز ،حفظه
اهلل“ :أسأل اهلل أن يـوفقني خلدمة
شعبـنا العزيـز وحتقيق آماله ،وأن
يحفـظ لـبالدنــا وأمـتنـــا األمن
واالستقرار ،وأن يحميها من كل
سوء ومكروه“.
مناورة “سيف عبداهلل“.
أعمال اخلير وحبه للثقافة
ويعرف خـادم احلرمني الـشريفني
امللـك سلمـان بـن عبـدالعـزيـز،
بـــأعمـــاله وجهـــوده اخليــريــة
الـواسعـة ،ومنـذ 1956م تـولـى
امللك سلمان رئاسة مجلس إدارة
عـديـدٍ مـن اللجـان اإلنـســانيـة
واخلـــدمـــاتـيـــة الـتـي تـــولـت
مـســـؤوليـــات أعمــال الـــدعم
واإلغـاثـة يف عـديــدٍ من املنـاطق
املنكـوبـة حـول العــالم ،سـواء
املنـاطق املـتضـررة بـاحلـروب أو
بـالكوارث الطبيعـية .ونال خادم
احلـرمني الشريفني امللك سلمان،
عن جهوده اإلنسانـية هذه عديداً

من األوسمة وامليداليات من دول
عدة.
ويحـظى العمل اإلنساني والثقايف
بـاهتمام امللك سلمان ،ومنذ عام
1376هـ املـوافق 1956م تـرأس
سـمــوه عــدداً مـن اجلـمعـيــات
والهيئات واللجان الرئيسة للعمل
اخليــري يف الــداخل واخلــارج،
ورعى ودعم عـديداً من املشاريع
الثقافية.
وتـرأس عـديـداً من املــؤسسـات
واجلــمعـيــــات الــثقــــافـيــــة
واالجتماعية ،ومنها :دارة امللك
عبدالعزيز ،مجلس األمناء ملكتبة
امللك فهد الوطنية ،مجلس إدارة
مـركز تاريخ مكة املكـرّمة واملدينة
املنـوّرة ،مجلـس أمنـاء مؤسـسة
حـمـــد اجلـــاســـر،

مجلــس أمنــاء جــائــزة األميــر
سلمـان بن عبـدالعـزيـز لـشبـاب
األعمـال ،إضـافـة إلـى رئـاسـة
وعضـويـة عـديــدٍ من الهـيئـات
واللجـــان احمللـيـــة الـــديـنـيـــة
واالجتـماعيـة والثقافـية والطـبية
والعمرانية واخليرية.
األوسمة واألوشحة
حــصل امللـك سلـمـــان ،علــى
عـشــرات األوسمـة واألوشحـة
واجلـوائز احملليـة والعامليـة ،منها:
وشــاح امللـك عبــدالعــزيــز من
الـطبقة األولـى الذي يعتبـر أعلى
وســـام يف املـمـلكـــة العـــربـيـــة
السعـودية ،وسام فـرنسا مبـناسبة
مرور ألفي عام علـى إنشاء مدينة
بـاريس وقلـده الـوسـام الـرئـيس

كما أكّد يف كلمته :سنظل بحول
اهلل وقــوته مـتمـسـكني بــالـنهج
القـومي ،الذي سـارت عليـه هذه
الـدولـة منـذ تـأسـيسهـا علـى يـد
امللـك املؤسِّس عبدالعزيز ـ رحمه
اهلل  -وعلــى أيـــدي أبنــائـه من
بعـده ،رحمهـم اهلل ،ولن نحيـد
عنه أبداً ،فدستورنا هو كتاب اهلل
تعـالـى ،وسنـة نـبيه ،صلـى اهلل
عليه وسلم“.
وهي كلمات ضافيـة تعني الكثير
وحتـمل أبعاداً سياسيـة مهمة تبني
مـسـتقـبالً مــزدهــراً ومـسـتقــراً
للمملكة العربية السعودية يف ظل
قيـادة خـادم احلـرمـني الشـريفني
امللـك سلمـان بـن عبـدالعـزيـز،
حفظه اهلل.
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يحدث هذا يف أمة  “ :النساء شقائق الرجال“ والدين الذي كرم املرأة

ملاذا تتمّ تنشئة بعض الفتيات األفغانيات والباكستانيات على أنّهن ذكور؟
ذا وييك
“باشـا بوش“ هـو مصطلح بـاللغة
الفـارسيـة يعـني حـرفيًـا “ارتـداء
املالبــس مـثل صـبـي“ ،وهـــذه
ممـارسـة قـدميـة ال تـزال حتـدث يف
أجـزاء من أفغـانسـتان وبـاكسـتان
اليوم ،وجلبت انتبـاه العالم إليها
الصحـافيـة جـيني نـوردبيـرغ من
صحيفة نيويورك تاميز األمريكية.
وتنطوي هذه املمارسة على تنشئة
الفتيات كما لـو أنهن صبية ،وهو
مــا يـشـمل تغـيـيــر مـظهــرهـن
اجلـسـدي ،وإعـطــائهـن أسمـاء
ذكــور .وال تتـوفـر إحـصـاءات
رسـميــة عن مــدى انتـشـار هـذه
الـظاهـرة ،ولكـن معظم األفـغان
يعـرفـون واحـدة علـى األقل من
الفتيات اللواتي يعاملن كذكور يف
أسـرهـن أو اجملتـمع احمليـط بهن،
وفقًا لـنوردبيرغ .وعادة ما يسمح
للطـفل بالعـودة إلى احلـياة كفـتاة
فقــط بعـــد أن تــصــبح يف سـنّ
البلوغ.
ومـن املــمكـن أن حتـــدث هـــذه
املمـارســة يف أي منــزل ،بغـض
النـظــر عـن الثــروة أو الــوضع
االجـتمــاعي أو العـرق .وتقـول
نـوردبيرغ“ :الشيء الـوحيد الذي
يـربـط بني هــؤالء الفـتيـات هـو
حــاجــة أســرهم لـطفل ذكــر يف
مجـتمع ال يعطي قـيمة للفـتيات،
ويعلـي من شأن الذكـور بأي ثمن
كان“.
وهـذه الظـاهرة لـيست فـريدة من

العـائلة التي تتـظاهر بأن لـديها ابنًا
أيـضًــا علـى املـزيـد مـن احتـرام
اجملتمع.
وقالت إحدى النـساء لنوردبيرغ:
“أنـا أعـلم أنـه من الـصـعب جـدًا
بالـنسبـة لك تفهم ملـاذا تقوم األم
بجعل ابنتها الصغيرة تفعل ذلك.
ولكـني أريـد أن أقـول لك ،بـأن
بعـض األشـيــاء الـتـي حتــدث يف
أفغـانستان هـي يف احلقيقة ال ميكن
تـصورهـا بالـنسبـة لكم كـشعوب
غربية“.
وعن هــذا قــالت نــوردبيــرغ يف
صحيفـة الغـارديان الـبريـطانـية:
“هنـاك الـكثيـر من النـاس يف هـذا
العــالم الـذيـن سيكـونـون علـى
استعـداد للتخـلي عن جنـسهم يف
حلـظـة مـن أجل احلـصــول علـى
احلرية“.
ما هي بعض العواقب؟

نوعهـا يف املنطقـة ،حيث تـنكرت
اإلنــاث مثل الـرجــال يف كل من
الشـرق والغرب على مر التاريخ،
وألسبـاب ممـاثلـة لظـاهـرة “بـاشـا
بوش“.
ملاذا يحدث ذلك؟

يف أفغـانـستـان ،والتـي وصفتهـا
األمم املتحـدة بـاعتبـارهـا الـدولـة
األكثــر خطـورة يف العــالم لـكي
تكون امرأة ،وحيث يبلغ متوسط
؟؟العمر املـتوقع  44عامًـا ،هناك
فوائد واضحة للظهور كرجل.
وعن هـذا ،تكـتب نـوردبيـرغ يف

كتـابها املعنون “فتـيات كابول حتت
األرض““ :بـــالنــسبــة للفـتيــات
األفغـانيـات ،فـإن الـتنكـر يف زي
صبي يفتح لهن عاملًا جديدًا متامًا،
ألنه يتيح لهن رؤيـة وجتربـة أشياء
ال تــسـتـطـيع معـظـم الفـتـيــات
والشابات يف أفغانستان فعلها“.

ويعطي التظاهر بالذكورة للفتيات
يف أفغانسـتان مجموعة واسعة من
احلريات ،من مجرد مغادرة املنزل
لـوحـدهن ،إلـى تلقـي التعـليم،
واحلصـول على وظيفـة .ويف هذا
اجملتمـع القبلي ،حيث الرجال هم
أكثـر قـيمـة مـن النـســاء ،حتصل

استمرار االحتجاجات على الرسوم املسيئة لرسول (ص) حول العالم

عواصم  -وكـاالت  -استمرت
ردود الفعل ضـد إعادة الـرسوم
املـسيئـة للنـبي محمـد صلـى اهلل
علـيـه وسلـم مـن قـبـل اجمللـــة
الفرنسية شارلي إيبدو ،وشملت
هـــذه الـــردود احـتجـــاجـــات
بالـشيشان وأفغانستان وانتقادات
صينية حلرية التعبير الفرنسية.
يف العـاصمة الشـيشانيـة غروزني
تظـاهـر حـوالـي ثمـامنـائـة ألف
شخـص اليـوم احتجـاجـا علـى
إعادة نـشر الرسوم الكاريكاتيرية
بعـد  12يوما علـى الهجوم على
مجلـة شارلي إيـبدو األسبـوعية
الفرنسية الساخرة.
وردد املتـظــاهــرون هتــاف “اهلل
اكبـر“ ولـوحـوا بالفتــات كتبـوا
عليها باللغة العربية عبارات تعبر
عن حبهم للنبي محمد صلى اهلل
عليه وسلم.
وقـال الرئيس الشيـشاني رمضان
قـديروف أمام مـسجد كبيـر شيد
بوسـط غروزني يف ذكـرى والده
أحمد قديروف “إنها تظاهرة ضد
الذين يهينـون اإلسالم“ ،مضيفا
أنهم لن يسمحوا ألي كان بإهانة
اسـم الـنـبــي صلــــى اهلل علــيه
وسلم.
وكــان قــديــروف قـــد وصف
رسامي الكاريكاتير الذين أعدوا
الرسوم بـأنهم “اشخاص بال قيم
روحية وأخـالقية“ ،كـما وصف
رجل األعـمال الـروسي الـسابق
ميخــائيل خـودوركـوفـسكي -

الـذي طلـب من وسـائل اإلعالم
الـروسية نشر الـرسوم -بأنه “عدو
كل املسلمني“.
ويف جـالل أباد بـأفغـانسـتان سـير
عـــدة مـئـــات مـن األشخـــاص
مـظـاهـرة احـتجـاج ضــد اجمللـة
الـفرنـسيـة أحرقـوا خاللهـا العلم
الفرنسي وهتفـوا “املوت لفرنسا“،
وطالبوا بـإغالق السفارة الفرنسية
بأفغانستان.
انتقادات صينية
ويف بـكـني ،أدانــت صحــيفــــة
“غلوبال تاميز“ الـصينية الرسمية ما
نشـرته مجلـة “فلـويـد غالسيـال“
الفـرنسيـة وبشكل سـاخر عـن ما
سمـته اخلطـر األصفـر .وحذرت
الـصحيفـة الصـينيـة من مثـل هذه
الـسخـريـة “يف أجـواء االنتقـادات
حلرية التعبير وحركة أنا شارلي“.
وكانت مجلة “فلويد غالسيال“ قد
نشـرت يف عـددهـا األخيـر علـى
صـفحتهـا األولـى رسمـا بعنـوان
“اخلـطر األصفـر ..هل تأخـرنا؟“
يـظهر فيه فـرنسي يـدفع يف باريس
عـربـة طفـل تضـم صيـنيــا وفتـاة
شقراء تبدي إعجابها به.
وكتـبت “غلـوبـال تـاميـز“ أن هـذه
اجمللة قـد تكون تـبحث عن جذب
انـتباه العـالم أجمع بـسيرهـا على
خـطى شـارلي إيبـدو ،مضـيفة يف
افتتـاحيـتها بعـنوان “مـوجة حـرية
الـتعبير ميكن أن تفاقم النزاعات“،
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ووصفت ذلك بالوقاحة.
وتنتـقد وسـائل اإلعالم الـصينـية
بـاستمرار املفهـوم الفرنسـي حلرية
التعـبير ،وتـؤكد أن فـرنسـا تعاني
من نــزاعــات ثقـــافيــة وديـنيــة
متـزايدة .وقـالت غلـوبال تـاميز
االثنـني “ال ميكـننــا إال أن ننـصح
اجملـتمع الفـرنـسي بـوقف عـرض
صورة النبي محمد“.
منظمة التعاون
وكانت منظـمة التعاون اإلسالمي
قـد أعربت عن “اسـتيائها الـشديد“
من نـشـر شـارلـي إيبـدو رسـومـا

مسيـئة للنبي محمد صلى اهلل عليه
وسـلم ،واصفــة ذلك بـأنـه عمل
خبـيث.وقــالت الهـيئـة الـدائمـة
املستقـلة حلقوق اإلنـسان باملـنظمة
يف بيـان نـشــرته علـى مــوقعهـا
اإللـكـتــــرونـي الثـنـني -1-19
 2015إنها تدين “بال مـواربة هذا
العمل باعتبـاره تعبيرا واضحا عن
الكــراهيــة والتعـصب واالزدراء
واإلسـاءة إلــى مشـاعـر أكثـر من
 1.6مليار مسلم حول العالم“.
ووصفت املنظمة ما قامت به اجمللة
بـأنه “قولبـة واضحة وسخـرية من
الـرمـز األكثـر إجالال لـدى أتبـاع
دين حنـيف“ ،معتبـرة ذلك شكال

متـطـرفـا مـن أشكـال الـتمـييـز
العنصري.
ومـضت املنظمـة يف بيانهـا إلى أن
اجمللـة نـفسهـا كـانت “انتقـائيـة يف
تعـــاملهـــا مع القـيـم واألديــان
اخملتلفـة“ ،مـشيـرة إلـى أنهـا (أي
شـارلي إيبدو) أقالت عام 2008
رســام الكــاريكــاتيـر الـشـهيـر
مـوريس سـينيه لتـصريحـات قيل
إنها معـادية للـساميـة وطُلب منه
االعتذار.

وفقًـا ملـا كـتبـته طبـيبـة األطفـال
األفغـانيـة ،نـاديـة الهــاشمي ،يف
مجلـة علم النفـس اليـوم ،تخلق
هذه الظـاهرة مـشكلة عنـد انتقال
الفـتيـات املـتصــابيـات إلــى سن
املـراهقـة ،حيـث إنهن ال ميـتلكن
اخلبــرة الـضــروريــة لـلتـصــرف
كــإنــاث ،وهــو مـــا يجعلـهن يف
صدمة.
وتكـتـب نــوردبـيــرغ“ :بعــد أن
عـاشت طفـولتهـا كلـها يف حـرية
نـسبيّـة ،يصـبح من املتـوقع فـجأة
أنها سوف تتحول إلى زوجة تابعة
أو أمّ“ .إعــادة التكـيف مع احليـاة
كامـرأة يف اجملتمع األفغاني يف كثير
مـن األحـيـــان تكـــون عـملـيـــة
مستحيلة بالنسبة لهؤالء الفتيات،
وكثير منهـن يفضلن االستمرار يف
عيش حياتهن مثل الـرجال عندما
يـبلـغن .وقــالت إحـدى هـؤالء
الـنسـوة جمللـة تامي“ :كـونك رجالً
مينحك الـكثيـر مـن االمتيـازات:
أنت متلك العالم ،وكل ما فيه هو
لك“.
وقالت امـرأة أخرى لنـوردبيرغ:
“اضطـررت إلـى تغـييـر أفكـاري
وكـل شـــيء داخـل عـقـلـــي“.
وأضــافـت“ :ال شـيء يف داخلـي
يشعر كفتاة“.
وقال قاضـي سيد محمـد سامي،
وهــو رئيــس جلنـــة بلخ حلقــوق
اإلنسـان ،لقنـاة بـي بي سي“ :ال
ميكـننـا تغـييـر جنـس شخص مـا
لفترة من الـوقت .ال ميكننـا تغيير
فتـاة لـصبـي لفتـرة قـصيــرة من
الــزمن .إن هــذه ممــارســة ضــد
اإلنـسانية“.ولكن نـوردبيرغ تقول
إنه ،وعلـى الـرغـم من الـنتـائج
الـسلـبيـة علـى املــدى الطـويل،
سوف تـستمر هذه املمـارسة ما لم
حتدث تغـيرات جـذرية يف طـريقة
معاملة النساء يف أفغانستان.
وتضيف الـكاتبـة“ :عندمـا يكون
أحـد اجلنسني مقـموعًا جـدًا وغير
مرغوب فيه ،فسيكون هناك دائمًا
أولـئك الذين يحاولون العبور إلى
اجلـانب اآلخـر ،والـوصـول إلـى
احلريات الصغيرة التي جتعل منهم
بشرًا“.
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العالم World
سيريزا يضع أثينا يف طريق اخلروج من األزمة بتقليص عدد احلقائب الوزارية

التغييرات اجلذرية يف اليونان تلقي بظاللها على أوروبا

Fidel Castro appears to
lend support to Cuba

talks with U.S.

زعيم اليسار املتشدد يف اليونان يتمسك مبوقفه جتاه سياسة االحتاد األوروبي
أثـينــا  -طـــوت اليــونــان عهــد
سياسات التقـشف مع احلكومات
السـابقـة التـي تسـببت يف تهـالك
دواليب الـدولة وإرباك ميـزانياتها
بصعـود حزب سـيريـزا اليـساري
املتـشـدد بعــد انتخـابـات أثـارت
جـدال واسعـا ،وسـط تصـاعـد
اخملــاوف من زعـيم هـذا احلـزب
الذي يقود متـردا قد يطيح مبنظومة
االحتـــاد األوروبـي يف مـنــطقـــة
اليورو.
أعلـن رئيـس الــوزراء اليـونــاني
اجلـديد اليساري املتشدد ألكسيس
تـسـيبــراس ،الـثالثــاء -1-27
 ،2015عن تـشـكيلـة حكــومته
االئتالفية بعد فوزه الساحق الذي
أثـار قلقـا يف أوروبــا ،فيمـا ميهـد
حتالفه مع حـزب اليمني الـسيادي
ملفــاوضــات صـعبــة مع االحتــاد
األوروبي.
وجاء تـشكيل احلكومة قبل يومني
من الـزيـارة املــرتقبــة التـي متت
االربعـاء  2015-1-28لـرئـيس
البرملان األوروبي مـارتن شولتس
ألثينا ملنـاقشة ديون اليونان العالقة
يف اجـتـمــاع يـبــدو طــارئـــا مع
تـسـيبـراس بعـد أن وصفه بـعض
املــراقـبـني بـــأنه لقـــاء اللحـظــة
األخيرة.
وشكل حــزب حتــالـف اليـســار
اليـونـاني حكـومـة تتـضمن أربع
وزارات عظـمى مـنبثقـة عن دمج
عـــدد مـن الـــوزارات ،حـيـث
ستتمتع بصالحيات موسّعة.
وقـد تقـرر إسنــاد منصـب حقيبـة
املــاليــة يف احلكـومــة اليـسـاريـة

اجلـديـدة إلــى أستـاذ االقـتصـاد
بجامعة تكسـاس األميركية يانيس
فاروفاكيس ،حيث من املتوقع أن
يقــود املفـاوضــات مع الـدائـنني
الـدولـيني لليـونـان وفقـا لشـروط
جـديدة للخروج من األزمـة املالية
التي تعيشها اليونان منذ سنوات.
وتولـى مناهضـو سياسـة التقشف
مقالـيد السلـطة ،االثنني -1-26
 ،2015بــشـكل رسـمـي عقـب
تكليف رئـيس اليونـان كارولوس
بــابـــوليـــاس ،زعيـم سيــريــزا
تـسيبـراس ،البـالغ من العـمر 40
عاما ،بتـشكيل احلكومـة اجلديدة
الـتي قـلصـت من عـدد احلقــائب
الـوزارية إلـى  19وزارة فقط ،يف
وقت لـوحـت فيه أوروبــا بعـدم
استعـدادهـا لشـطب ديـون البالد
الـتي يطالب رئيس الوزراء اجلديد
بإعادة جدولتها.
ويبـدو أن الـنهج املتـشــدد حيـال
تــرويكـا الـدائـنني ألثـينــا ،وهم
االحتاد األوروبـي والبنك املركزي
األوروبـي وصـنــــدوق الــنقــــد
الــدولي ،قـد اعـتمــد مع إعالن
اتفـاق تشكـيل حكومـة بني حزب
سـيريـزا اليـساري احلـاكم اجلـديد
وحــزب اليــونــانـيني املـسـتقـلني
اليميني احملافظ.
لكن مـحللني رجحوا سقـوط هذا
التحـالف الذي وصفـوه بأنـه غير
طبيعي بني احلزبني ،واعتبروا أن
حـــزب اليــونــانـيني املـسـتقـلني
املعــروف بهجمـاته العـنيفـة ضـد
أملانيـا ال ميكن التكهن بتـصرفاته،
ومـشــاركـته يف احلـكم ميـكن أن
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تزعزع التوازن.
وحتققـت مخــاوف دول االحتــاد
األوروبــــى بفـــوز الـيــســـار يف
االنتخـابات التشريعية يف اليونان،
األحـــد  ،2015-1-25األمـــر
الذى دفع املستشارة األملانية أجنيال
ميـركل إلــى التلـويـح قبل أشهـر
قلـيلــة من االنـتخـابـات املـثيـرة
للجـدل باحتمـال خروج آثـنيا من
مـنـطقــة الـيـــورو إذا حتقـق ذلك
بـسـبب وعـود احلــزب اليـسـاري
املتشدد.
ورغـم أن اليــونــان متـكنـت من
تثبـيت استقـرار ميـزانيتـها العـامة
بعـــدمـــا وصلـت إلـــى حـــافـــة
اإلفالس ،إال أنهـا ال تزال تعـتمد
يف تسيـير شؤونها على املساعدات
اخلارجية منذ العام 2010

سياسة سيريزا
تهدد بانسحاب
اليونان من
االحتاد األوروبى
والتملص من
ديونها

ويـكمن مـوضع اخلطـورة ،وفقـا
للعـديـد من اخلبـراء ،يف أنه حـال

تعنت الـطرف الدولي بشأن خطط
التقـشف واإلنقـاذ املـالي ومتـسك
اليـونان بخـطة احلـكومـة املرتقـبة
اجلـديدة فإن ذلك يهـدد بانسحاب
اليــونـــان من االحتـــاد األوروبي
والتملص من ديونها.
وعلى الرغم من أن تسيبراس أكد
يف وقت سابق أنه يـود بقاء اليونان
يف منطقة اليورو ،لكنه تعهد
باالمتنـاع عن دفع أجزاء من ديون
اليونـان ودحر إجـراءات التقشف
املـطلوبة من قبل الـدائنني الدوليني
للبالد مع إعـادة التـفاوض بـشأن
الصفقات معها.
ومثل هـذه التعـهدات رمبـا تكلف
دائـني اليـونان ودافـعي الضـرائب
األوروبـيني ،عـشــرات املليـارات
من الـدوالرات ،خـاصـة إذا مـا
ازدادت األسواق املالية توترا بفعل
ذلك الـغمــوض الــذي يـكتـنف
الوضع.
ويـحتــاج حـــزب سيــريــزا إلــى
مـقعدين فقط لكي يضـمن الغالبية
املطلقـة يف البرملان الـذي يبلغ عدد
مقاعـده  300مقعد ،لكـن خبراء
يؤكـدون أن ذلك لن يـكون عقـبة
يف طريق متـريره ملـشاريع القـوانني
بــاعـتبــاره يحـتكـم علــى 149
مقعدا ،ومع ذلك سيؤمن احلزبان
املتحالفـان غالبيـة من  162مقعدا
داخل البرملان.
يـذكـر أن تـسـيبـراس أدى اليـمني
الدسـتورية رئـيسا للـوزراء ليكون
بـذلك أصغـر سيـاسي يـتولـى هذا
املنصب يف تاريخ اليونان.

Havana - Agencies - Retired Cuban leader Fidel Castro on Monday1-26-2015 appeared to lend his support to talks with the United States in his first comments about his longtime adversary since both countries agreed last month to restore diplomatic ties.
But Castro stopped short of an enthusiastic
endorsement of the rapprochement, announced on
December 17 by his younger brother and Cuba’s current president, Raul Castro, and U.S. President
Barack Obama.
“I don’t trust the policy of the United States nor
have I had an exchange with them, but this does not
mean ... a rejection of a peaceful solution to conflicts
or the dangers of war,” Fidel Castro, 88, said in a
statement published on the website of Cuba’s Communist Party newspaper Granma.
The United States and Cuba held historic highlevel talks last week in Havana that are expected to
lead to the re-establishment of diplomatic ties
severed by Washington in 1961.
“Any peaceful or negotiated solution to the problems between the United States and the peoples or
any people of Latin America that doesn’t imply force
or the use of force should be treated in accordance
with international norms and principles,” Fidel Castro said.
“We will always defend cooperation and friendship with all the peoples of the world, among them
”our political adversaries.
He took power in a 1959 revolution and spent
much of his 49 years in power railing against the
United States, which never succeeded in many
attempts to oust him. He was finally forced into
retirement in 2008 by poor health and was succeeded
by his brother Raul, who is now 83.
“The president of Cuba has taken the pertinent
steps in accordance with his prerogatives and the
powers given to him by the National Assembly the
Communist Party of Cuba,” Fidel Castro said of his
brother in the statement.
His silence on the issue had led to speculation
over his health and whether he supported his
brother’s rapprochement with the United States.
On January 12, he sent a letter to friend and retired
Argentine soccer star Diego Maradona that
squelched rumors he had died.
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امللف The File
تنظيم القاعدة ميثل أكبر حتدّ بالنسبة إلى أجهزة األمن واالستخبارات الغربية

الذئاب املنفردة سفراء التشدد يف غرب قلق أمنيا
جاسم محمد
التسـاؤالت العديـدة التي أثـارتها
حـادثـة صـحيفـة شـارلـي إيبـدو
األخيــرة ،حـــول طبـيعــة هــذه
الـعمـليــة اإلرهـــابيـــة وكيـفيــة
تــنفـيـــذهـــا ،وعــــدم تفــطـن
االسـتخبـارات الفـرنـسيــة إليهـا
بصفـة استـباقـية ،أمـاطت اللـثام
عن طـارئ جديد يتـعلق بأساليب
عمل التنظيمـات اجلهادية ،مفاده
أنّهـا تـشهـد اآلن تغيّـرا جـوهـريـا
علـى مــستــوى أسلـوب الـعمل
وأسـس التـنظـيم ،لـتتحــول من
تنـظيمـات هـرميـة متـرابطـة إلـى
خاليا مستـقلة بذواتهـا ،يصطلح
عـليهـا اسـتخبــاراتيـا بـ“الـذئـاب
املنفـردة“ ،ممّـا يـزيـد من صعـوبـة
اقتفـاء أثـرهـا والـتصــدي املبكـر
ألخطارها.
كــشـف مكـتـب الــتحقـيقـــات
الفيدرالي األمـيركي يوم  15يناير
 2015أنّ القبض على كريستوفر
كـورنل ،قد متّ على أساس اتّهامه
مبحـاولــة قتل ضـابـط أميـركي،
حــسـب مـــا أفـــادت به وثـــائق
احملـكمـة ،الـتي أشـارت إلـى أنّ
كورنل نـشر تغـريدة علـى موقع
“تـويتـر“ يؤكـد من خاللهـا دعمه
لتنظيم “الدولة اإلسالمية“.
مـن ثمــة كـشـفت الـتحقـيقــات
األوليــة أنه يُعـتبـر أحــد اخلاليـا
اإلرهابية املنفـردة واملتوحدة أو ما
يـصـطـلح علـيه اسـتخـبــاراتـيــا
بـ“الذئاب املـنفردة“ .وقد حصلت
عملية اإليقاف هذه بعد أيام قليلة
من حادثـة “شارلي إبيدو“ (باريس
يف  7ينــايــر  ،)2015والتـي لم
تكـشف الـتحقـيقــات بعـــد عن
جميع تفاصيلها.
ما معنى ذئاب منفردة؟
يـدلّ مـصطلح “الـذئـاب املنفـردة“
االستخبـاراتي على قـيام شخص
أو عــدد مـن األشخــاص ،غيــر
املنظـمني ،أي أنهم ال يخـضعون
إلـى تـنظـيم هــرمي يـتلقــون منه
الـتعلـيمــات للـقيــام بـعمـليــات
إرهـابيـة ،بـالـتخطـيط لعـمليـات
إرهــابـيــة وتـنفـيــذهــا ضـمـن
إمكـانيـاتهـم الذاتـية .وغـالبـا ما
يـنتمي هـؤالء املتطـرفون إلـى فئة
الـشخصـيات الـسويـة االعتيـادية
الـتي ال تـثيــر الــشّكــوك حــول
سلوكها وحركتها اليومية .وعادة
ما تعود أصـول الغالبيـة منهم إلى
البلدان العربية واإلسالمية.
ووفق هــذا الطـارئ الـتكتـيكي،
تتحـول العملـيات اإلرهـابيـة من
عمليـات واسعة تنفّذهـا تنظيمات
ومجموعـات منظمة إلى عمليات
فـرديـة ينفـذهـا أفـراد .وميكن أن
تـتنـزل هـذه العـمليـات يف إطـار
بحـث املنـظمـات اإلرهـابيـة عن
حلـول ملواجهـة مشكلـة التـمويل
والنقـص يف القيادات امليـدانية من
اجلـيل األول للقــاعــدة ،الــذين
تقــدّم بهم الـسن وخـرجــوا من
اخلدمة.

من جهـة أخـرى ،تـعتبـر منـاطق
النزاع التي يشهـدها العالم مصدر
“إلهـام“ للشـباب ،ملـا تعـرضه من
صور الضحـايا التي مـن شأنها أن
تشحن تـفكير الكـثير من الـشباب
لكـي يتحـولــوا يف حلظـة مـا إلـى
خاليـا فردية مفخخة يف اجملتمعات
الـتي يعيـشون يف ظلـها ويحـسّون
فيها باالغتراب .ومن أبرز مناطق
الـصــراع اآلن نــذكــر ســوريــا
وأفغـانــستــان والعــراق واليـمن
والصومال وليبيا وغرب أفريقيا.
لذلك ،فـإنّ فلسفة اخلاليا الفردية
اليــوم ،تخــاطب الــشبــاب من
أصول عربـية إسالمية يف الغرب،
وكـذلك الشباب الذين حتولوا إلى
اإلسالم حـــديـثـــا ،لـيكـــونـــوا
محــــركـــــات “جهــــاديــــة“ يف
مجـتمعــاتهـم .وهنــا يبـرز دور
املؤسسات الديـنية يف مواجهة هذا
التـطرف الفكري وهذه اجلماعات
الـســرطــانيــة ،مـن خالل عقــد
منتديات تكشف من خاللها زيف
هذا “الفكر اجلهادي“.
وهنـا بــالتحـديــد يكـمن الـدور
الـريـادي الـذي تقـوم بـه كلّ من
دولـة اإلمـارات العـربيـة املتحـدة
واملـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة يف
مـواجهـة اإلرهـاب ،فكـريـا ويف
معــاقلـه ،ودعمـهمــا املتــواصل
خملتلف الدول التي تـواجه معضلة
التطرف.

حـيث تقـوم عـمليـات “الـذئـاب
املنفـرد“ عادة علـى مبـدأ التـمويل
الـذاتي احملـدود واستخـدام املـواد
الـتـي تــسـتعـمل يف صـنـــاعـــة
املتفجـرات والتـي ميكن احلـصول
علـيها من األسـواق دون إثارة أيّ
نوع من الريبة.
كما أنّ هؤالء العناصر ال يترددون
علـى املـسـاجـد ،وال يـرتـدون
“الـسروال األفغـاني“ وال يطـلقون
حليّهم ،كمـا أنهم يتقنون أكثر من
لغـة مع إجادة التعـامل مع وسائل
االتـصـــال والتـكنــولـــوجيــات
احلـديثة .حيث أنّ املعلومات التي
توفـرها لـهم شبكـة “اإلنتـرنت“،
حـول كيفيـة التحـول من مـواطن
عــادي إلــى “جهــادي مـفخخ“،
تعتـبر مـادة قيّمـة من وجـهة نـظر
القاعدة و“اجلهاديّني“.
ولـذلك تعمـد املـواقع “اجلهـاديـة“
إلــى تقــدمي معلـومــات مفـصّلـة
بلغات أجنبية عديدة ومتنوعة ،يف
إطار سعيـها الدائم الستهداف فئة
الشباب يف اجملتمعات الغربية .من
جهــة أخـــرى ،يعـمــد هــؤالء
اجلـهاديـون املنفـردون إلى إيـقاف
جمـيع اتصـاالتهـم وحسـابـاتهم
علــــى شـبـكــــات الـتـــــواصل
االجتمـاعي ،قبل فـترة من تـنفيذ
عملياتهم اإلرهابية.
من جهـة أخــرى ،فقــد ظهـرت
عـمليـات “الـذئـاب املنفـردة“ ،يف
وقـت متـأخّــر ،مع نهـايــة سنـة
 ،2009بــاعـتـبــارهــا الـبــديل
لعمليات تنظيم القاعدة املركزي.
ويف هـذا السيـاق ،يجمع العـديد
من املـراقبني على أنّ “الـقاعدة“ لم
تعـد ذاك التـنظيـم املركـزي الذي
يعـطـي الـتــوجـيهــات ويــوفــر
الـتمــويل ،بقــدر مـــا أصبـحت
أيديـولوجـية ميكـن تبنيهـا من قبل
فئة شباب يف كلّ مكان وزمان.
وقد ظهر هذا الـنوع من العمليات
بعد أن عجز التنـظيم املركزي عن
تنفيـذ عمليـات نوعـية كـبرى يف
البلـدان الغــربيـة ،بعـد تعـرّضه
لضربـات قويـة من قبل الـواليات
املتـحدة وحلـفائهـا وبعد مـطاردة
أغلـب قـيـــاداته يف وزيــرسـتــان
واليـمن ومنـاطق عـدة من العـالم
واصـطيــادهم غـداة أحـداث 11
سبتمبر 2001
من جـهة ثـانيـة ،غالـبا مـا تتـسم
عمليات مراقبة واقتفاء أثر “اخلاليا
الفردية“ أو “الذئاب املنفردة“ ،كما
يــسمـيهــا مكـتب الـتحقـيقــات
الفـيدرالـية األمـيركـي ،بصعـوبة
أكثـــر رغم إجــراءات املـــراقبــة
البـشـريــة والتقـنيـة املعـتمـدة يف
البلدان الغربية.
وهي متـثل حتديـا حقيقـيا بـالنسـبة
إلى أجهـزة االستخـبارات ،أكـثر
من شبكات العمل على األرض،
ألن األخيــرة ميكن أن تـوفـر لهـا
بعـض املعلـومـات واحلقــائق من
خالل املراقبة واملتابعة ،أما اخلاليا
الفـرديـة فهي عـصيّـة نـسبيـا عن
املــراقبـة ،خـاصـة أنّ الـشـخص
الــواحــد ميكـن أن يكــون فعّــاال
وبـعيــدا عن األنـظـار ،ويـتلقـى
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متى بدأ نشاط اخلاليا املنفردة؟

تدريباته ودروس صنع املتفجرات
بـاستعمـال وسائـل بسيـطة وغـير
محـظــورة عـبـــر علــى شـبكــة
اإلنترنت.
ويف سـياق متصل ،يـرى املراقبون
أن االحـتماالت التي تفيد بتصعيد
عمليات اخلاليـا الفردية يف أوروبا
والواليات املـتحدة بسبب الشحن
“اجلهـادي“ عبـر شبكـة اإلنتـرنت
والفضائـيات التلفـزيونيـة ،كثيرة
ومتعددة ويف تـنام مستمر .خاصة
أنّ طبيعـة املواجهـة والصـراع بني
التنظـيمات اجلهاديـة وخصومها،
حتــــوّلـت إلــــى مـــــواجهــــات
استـخبــاراتيــة غيــر تقـليـديـة،
تستخدم فيها التكنولوجيا والتقنية
احلديثة.
لــذلك أضحـى جـيل “القـاعـدة“
الثـالـث يتـسم بـسـرعـة احلـركـة
واملـرونـة يف الـتنقل بعـد استغالله
لهذه الـوسائل احلـديثـة .ولذلك
يــرى اخلبــراء ،أنّ هــذه اخلاليــا
الفردية متثل اليوم أكبر حتدّ بالنسبة
إلـى أجهزة األمـن واالستخبارات

الغربيـة ،ألنّها خاليـا غير هـرمية
وغيـر تقليدية ،وال ميكن الوصول
إليهـا مـن خالل اكتـشـاف تـورّط
أحد عناصرها.
كمـا يـشــدّد البــاحثـون علـى أنّ
اخلـطـب واملنـشــورات والـصــور
املـروّعــة التـي تتـداولهـا شـبكـة
اإلنـتـــرنـت عـن الــضحـــايـــا أو
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان ،متثل
مـــادة جيــدة لـشـحن مـثل هــذه
اخلاليـا ،بـاتّجـاه تنفيـذ عمليـات
انتقــاميــة وانتحـاريـة فـرديّـة يف
مجـتـمعـــاتهـم ويف اجملـتـمعــات
الغربية.
هـــذا وقـــد ذكــــرت شهـــادات
وحتقيقـات استخباراتية ،أن بعض
اخلاليـا املتوحـدة تكون سـوية وال
جتلب االنتباه .كمـا يشير عدد من
املــراقـبني إلــى أنّ الـتنـظـيمــات
“اجلهـادية“ أعطت تعليمـاتها ،عبر
منتـدياتهـا على شبكـة اإلنترنت،
بضرورة الـتشبه بـاملظهـر الغربي،
وحلق الــذقـن ،حـتــى ال تـثــار
حولهم الشكوك.

هل تغيرت تكتيكات اجلهاديني؟
اجلمـاعات “اجلهادية“ اليوم لم تعد
تنظيما مـركزيا ،كمـا كانت احلال
يف كل من أفغـانـستـان والعـراق،
فقـد حتـولت إلـى أيـديـولـوجيـة
متـطــرفــة تقــوم علــى حتــويل
السلفيـة ،إلى آليـة تكفيـر وقتل،
أي أنها صنعت من عقيدة السلفية
قالبا تنظيميا حتت مسمى “التوحيد
واجلهاد“.
وبـذلك حتول تنظـيم القاعدة اآلن
إلى أيديـولوجيا “فـكرية“ متـشظية
تصعب الـسيطـرة عليهـا بحروب
تقلـيديـة .وأكثـر الفـئات عـرضة
لهــذا اخلـطــر األيــديــولـــوجي
“اجلهــادي“ التـكفيـري ،هـي فئـة
الـشباب املهاجريـن الذين يعيشون
يف الغـــرب ،ويـتـــرددون علـــى
بلـدانهـم األصليـة ويعـانــون من
فقدان الهـوية .ولـو متّ استعراض
عمليـات اخلاليا الفردية جميعها،
لكــانـت خـــاضعــة إلــى هــذا
االحتمال.

كانـت بداية نشـاط اخلاليا املنفردة
الفـعلي ،سنة  ،2009عنـدما بدأ
فيـصل شــاه زاد( ،البـاكـستــاني
املـولـد ،البـريطــاني اجلنـسيـة)،
بالتخطـيط لتفجير سـيارة مفخّخة
يف يـوليـو  2010بسـاحـة التـاميـز
سكوير يف نيويورك.
من ثـمّة جـاءت محـاولة الـشاب
الـنـيجـيـــري عـمــــر الفـــاروق
عبداملـطلب ،بتفجـير عبـوة على
منت طـائـرة أميـركيـة متجهـة من
أمستـردام إلى الـواليات املـتحدة
عـشيـة أعيـاد ميـالد عام ،2009
وكذلك عملية اجملند األميركي من
أصل عربي نـضال حـسن ،الذي
أطلق النـار على زمالئه يف قـاعدة
فـورد العـسكـريـة يف الـواليـات
املتحدة خالل نفس الفترة تقريبا.
من ثمّة تـعددت مناذج هذه اخلاليا
املنفـردة مع ظهور تـنظيم “الـدولة
اإلسـالميــة“ ،وتنــوعت أمــاكن
نـشاطـها وتـوسعت لتـشمـل عدّة
بلدان غربية ،وأضحى خطرها
يـــتـجـــــــــاوز كـل احلـــــــــدود
واالحتماالت ،خاصـة إثر عملية
شـارلي إيبـدو األخيرة الـتي هزّت
بـاريس ،ومـا تبعهـا من عملـيات
معزولة شهـدتها أرجاء متفرقة من
فرنسا  ،أماطت اللثام مجددا عن
خطـر هؤالء األفـراد الذين أثـبتوا
أنهـم قــــادرون علـــى الــتخفـي
ببــراعــة ،والـنجـــاح يف تنـفيــذ
مخطـطاتهـم اإلرهابيـة ،ومن بني
هـؤالء األفراد الـذين مت اكتـشاف
هوياتهم يذكر..:
البقية ص 51
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بني يديك عزيـزي القارئ جلة من
أقــوال بعض املـستـشـرقني الـذين
أعجبـوا بشخصية الـرسول العظيم
(صلـــى اهلل علــيه وسلـم) ،ومع
كـونهم لـم يرتـدوا عبـاءة اإلسالم
فـإنهم قـالـوا كلمــة حق سطـرهـا
الـتاريخ علـى ألسـنتهم ويف كـتبهم
وتـراثهم ،ومـا أحبـوه كـذلك إال
ألن أنصـبته قـد فــاضت بكـم من
الــرقـي الــشخـصـي واألخالقـي
واحلـضــاري إلــى أبعــد حــد ممــا
جـعلهـم معجـبـــون به إلــى حــد
جعلـهم يـسـطــرون فـيه الكـتب
ويـذكـرون شخـصه يف كل وقت.
وهـذا جــزء من كل مـا قـالـوا يف
عظيم شخصه وصفاته اجلليلة.
 1ـ مهامتا غاندي:أردت أن أعرف
صفـات الـرجل الـذي ميلك بـدون
نزاع قلـوب ماليني  .لقد أصبحت
مقتنعًـا كل االقتـناع أن الـسيف لم
يـكن الــوسيلـة الـتي مـن خاللهـا
اكتسـب اإلسالم مكانـته ،بل كان
ذلك من خالل بـساطة الرسول مع
دقتـه وصدقه يف الـوعود ،وتفـانيه
وإخالصه ألصـدقـائـه وأتبــاعه،
وشجـاعـته مع ثقتـه املطلقـة يف ربه
ويف رســالته .هـذه الـصفــات هي
الـتي مهــدت الطـريق ،وتخـطت
املصـاعـب وليـس الـسـيف .بعـد
انتهـائي من قـراءة اجلزء الثـاني من
حياة الـرسول وجدت نفـسي أسفًا
لـعدم وجـود املزيـد للتـعرف أكـثر
على حياته العظيمة'.
2ـ رامــا كــريــشنــا راو :ال ميـكن
معــرفــة شخـصيــة مـحمــد بكل
جـــوانـبهــــا ،ولكـن كل مـــا يف

استطـاعتي أن أقـدمه هو نـبذة عن
حياتـه من صور مـتتابـعة جمـيلة.
فهنــاك محمـد الـنبـي ،ومحمـد
احملارب ،ومحمد رجل األعمال،
ومحمد رجل الـسياسـة ،ومحمد
اخلـطـيـب ،ومحـمــد املــصلح،
ومحمـد مـالذ اليتـامـى ،وحـامي
العبيـد ،ومحمـد محـرر النـساء،
ومحـمـــد القـــاضـي ،كل هـــذه
األدوار الرائعة يف كل دروب احلياة
اإلنـســـانيــة تــؤهـله ألن يكــون
بطالً'.
 3ـ ساروجنى ندو شاعرة الهند:
يعـتبر اإلسـالم أول األديان منـاديًا
ومطـبقًا للـدميقراطـية ،وتبـدأ هذه
الـدميقـراطيـة يف املـسجـد خمـس
مــرات يف اليـوم الـواحــد عنـدمـا
يـنادى للـصالة ،ويسجـد القروي
وامللك جنب جلنب اعترافًا بأن اهلل
أكبر .ما أدهـشني هو هذه الوحدة
غيـر القابلة للـتقسيم والتي جعلت
من كل رجل بـشكل تلقـائي أخًـا
لآلخر'.
املفكـر الفـرنــسي المــارتني':إذا
كـانـت الضـوابـط التـي نقيـس بهـا
عبقـرية اإلنـسان هي سـمو الغـاية
والنـتائج املـذهلة لـذلك رغـم قلة
الـوسيلـة ،فمن ذا الـذي يجرؤ أن
يقـارن أيــا من عـظمــاء التــاريخ
احلـديث بالـنبي محمـد (صلى اهلل
علـيه وسلم) يف عبقـريتـه؟ فهؤالء
املـشــاهيـر قــد صنعــوا األسلحـة
وسـنــــوا القــــوانـني وأقــــامــــوا
اإلمبـراطـوريـات .فـلم يجنـوا إال
أمجـادا باليـة لم تلبـث أن حتطمت
بني ظـهرانَـيْهم .لكـن هذا الـرجل
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(محـمدًا (صلى اهلل عليه وسلم))
لم يقد اجليوش ويسن التشريعات
ويقـم اإلمبـراطـوريـات ويـحكم
الشعـوب ويروض احلكـام فقط،
وإمنـا قاد املـاليني من النـاس فيـما
كان يعد ثلث العالم حينئذ .ليس
هــذا فقـط ،بل إنه قـضــى علـى
األنــصـــاب واألزالم واألديـــان
واألفكار واملعتقدات الباطلة.
لقد صـبر الـنبي وجتلـد حتـى نال
الـنصــر (من اهلل) .كــان طمـوح
الـنبـي (صلــى اهلل علـيه وسـلم)
موجهًا بالكـلية إلى هدف واحد،
فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية
أو ما إلى ذلك .حتى صالة النبي
الـدائمـة ومنـاجـاته لـربه ووفـاته
(صلـى اهلل عليه وسلم) وانتصاره
حـتى بعد مـوته ،كل ذلك ال يدل
على الغـش واخلداع بل يدل على
اليقني الصادق الـذي أعطى النبي
الطاقـة والقوة إلرساء عقيدة ذات
شقني :اإلميـان بـوحــدانيـة اهلل،
واإلميــــان مبخــــالفـتـه تعـــالـــى
للحـوادث .فـالـشق األول يـبني
صفـة اهلل (أال وهي الـوحدانـية)،
بيـنما اآلخـر يوضح مـا ال يتصف
به اهلل تعـالى (وهو املادية واملماثلة
للحـوادث) .لتحقيـق األول كان
ال بــد من الـقضـاء علـى اآللهـة
املدعاة من دون اهلل بـالسيف ،أما
الثـاني فقد تطلّب تـرسيخ العقيدة
بـالـكلمـة (بــاحلكمـة واملــوعظـة
احلسنة).
هـذا هـو محمـد (صلـى اهلل عليه
وسلـم) الفيلـســوف ،اخلطـيب،
النبـي ،املشـرع ،احملارب ،قـاهر
األهـــواء ،مـــؤســس املـــذاهـب

الفكـريـة الـتي تـدعـو إلـى عبـادة
حقـة ،بال أنصـاب وال أزالم .هو
املؤسـس لعشـرين إمـبراطـورية يف
األرض ،وإمبـراطوريـة روحانـية
واحدة .هذا هو محمد (صلى اهلل
عليه وسلم).
بـالـنظــر لكل مقــاييـس العـظمـة
البـشـريـة ،أود أن أتـسـاءل :هل
هنــاك من هـو أعـظم مـن النـبي
محمد (صلى اهلل عليه وسلم)؟
 5ـ مونتجومـري:إن استعداد هذا
الرجل لتحمل االضطهاد من أجل
معتقــداته ،والطـبيعـة األخالقيـة
الـســاميـة ملـن آمنــوا به واتـبعـوه
واعتبـروه سيدا وقـائدا لـهم ،إلى
جانب عظمة إجنازاته املطلقة ،كل
ذلـك يدل علـى العدالـة والنـزاهة
املتأصلـة يف شخصه .فافتراض أن
محمدًا مـدع افتراض يثيـر مشاكل
أكـثر وال يحلـها .بل إنه ال تـوجد
شخـصيــة من عـظمــاء التــاريخ
الغـربيني لم تنل التقـدير الالئق بها
مثل ما فعل مبحمد'.
 6ـ بـوسـورث سمـيث:لقـد كـان
محمـد قائدًا سـياسيًا وزعيـمًا دينيًا
يف آن واحــد .لكن لـم تكن لـديه
عجرفة رجال الدين ،كما لم تكن
لـديه فيـالق مـثل القيـاصـرة .ولم
يـكن لــديـه جيــوش مـجيـشــة أو
حـرس خـاص أو قصـر مـشيـد أو
عـائـد ثــابت .إذا كـان ألحـد أن
يقول إنه حكم بالقدرة اإللهية فإنه
محمـد ،ألنه اسـتطـاع اإلمـسـاك
بزمام السلطة دون أن ميلك أدواتها
ودون أن يسانده أهلها'.
 7ـ جيبـون أوكلي:لـيس انـتشـار

الـدعوة اإلسالميـة هو مـا يستحق
االنبهـار وإمنا استمـراريتها وثـباتها
علــى مــر العـصــور .فـمــا زال
االنطباع الـرائع الذي حفره محمد
يف مكـة واملديـنة لـه نفس الـروعة
والقـوة يف نفوس الهنـود واألفارقة
واألتـراك حديثـي العهد بـالقرآن،
رغم مـرور اثـني عـشـر قـرنًــا من
الزمان.
لقد استطـاع املسلمون الصمود يدًا
واحدة يف مواجهـة فتنة اإلميان باهلل
رغم أنهم لم يعرفوه إال من خالل
العقل واملـشاعر اإلنـسانيـة .فقول
'أشهـــــــد أن ال إله إال اهلل وأن
محمـدًا رسول اهلل' هي ببـساطة
شهـــادة اإلسالم .ولـم يـتـــأثـــر
إحسـاسهم بألوهية اهلل (عز وجل)
بـوجـود أي من األشيـاء املـنظـورة
الـتي كـانـت تتخـذ آلهــة من دون
اهلل .ولم يـتجــاوز شــرف النـبي
وفضـائله حدود الفـضيلة املـعروفة
لــدى البـشــر ،كمـا أن مـنهجه يف
احلياة جعل مظاهر امتنان الصحابة
له (لـهدايتـه إياهم وإخـراجهم من
الظلمـات إلى الـنور) منـحصرة يف
نطاق العقل والدين'.
 8ـ الـدكتور زومير:إن محمدًا كان
وال شك من أعظم القواد املسلمني
الـديـنيـني ،ويصـدق عـليه القـول
أيضًا بأنه كان مصلحًا قديرًا وبليغًا
فـصيحًا وجـريئًا مغـوارًا ،ومفكرًا
عظيمًـا ،وال يجوز أن ننـسب إليه
مـا ينايف هذه الصفات ،وهذا قرآنه
الـذي جـاء به وتـاريخه يـشهـدان
بصحة هذا االدعاء'.
 9ـ سانت هـيلر:كان محمد رئيسًا

للدولة وساهـرًا على حياة الشعب
وحريته ،وكان يعاقب األشخاص
الذين يجـترحون اجلنـايات حسب
أحـــوال زمــــانه وأحـــوال تـلك
اجلمـاعـات الـوحـشيــة التي كـان
يعيـش النبي بـني ظهرانيهـا ،فكان
النبي داعيًـا إلى ديانـة اإلله الواحد
وكان يف دعوته هذه لطيفًا ورحيمًا
حتى مع أعدائه ،وإن يف شخصيته
صفتني هما من أجلّ الصفات التي
حتـملهــا النفـس البـشـريــة وهمـا
العدالة والرحمة'.
 10ـ إدوار مــونته:عــرف محمـد
بخلوص الـنية واملالطفـة وإنصافه
يف احلـكم ،ونـزاهــة التعـبيــر عن
الفكـر والتحقق ،وبـاجلملـة كـان
محمد أزكـى وأدين وأرحم عرب
عصـره ،وأشـدهم حفـاظًـا علـى
الـزمام فقـد وجههم إلـى حيـاة لم
يحلمـوا بها مـن قبل ،وأسس لهم
دولـة زمـنيـة وديـنيـة ال تـزال إلـى
اليوم'.
 11ـ برنارد شـو :إن العالم أحوج
مــا يكــون إلــى رجلٍ يف تفـكيــر
محمـد ،هــذا النـبي الـذي وضع
ديـنه دائـمًـــا مـــوضع االحـتـــرام
واإلجالل فــإنه أقــوى دين علـى
هـضم جـميع املـدنيـات ،خـالـدًا
خلود األبـد ،وإني أرى كثـيرًا من
بني قـومي قـد دخلـوا هـذا الـدين
علــى بينـة ،وسيجـد هـذا الـدين
مجاله الفسيح يف هذه القارة (يعني
أوروبا).
إنّ رجــــال الــــديــن يف القــــرون
الـوسـطــى ،ونتـيجـةً لـلجهل أو
التعصّب ،قـد رسموا لدين محمدٍ
صـورةً قامتـةً ،لقد كـانوا يعـتبرونه
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عدوًّا للمـسيحية ،لـكنّني اطّلعت
علـى أمـر هـذا الـرجل ،فـوجـدته
أعجوبـةً خارقـةً ،وتوصلـت إلى
أنّه لم يكن عـدوًّا للمسـيحية ،بل
يجـب أنْ يسمّـى منقـذ البشـرية،
ويف رأيي أنّه لـو تولّـى أمر العـالم
اليوم ،لـوفّق يف حلّ مشكالتـنا مبا
يـؤمن السالم والـسعادة التـي يرنو
البشر إليها'.
 12ـ الـسير مـوير:إن محمـدًا نبي
املسـلمني لقب باألمني مـنذ الصغر
بإجمـاع أهل بلده لـشرف أخالقه
وحسن سلوكه ،ومهما يكن هناك
من أمر فـإن محمدًا أسـمى من أن
يـنتهـي إليه الـواصف ،وال يعـرفه
مـن جهله ،وخـبيــر بـه من أمـعن
النـظــر يف تــاريخـه اجمليــد ،ذلك
التــاريخ الــذي تــرك مـحمــدًا يف
طلــيعــــة الــــرسـل ومفـكــــري
العالم'.
 13ـ سنرسـنت اآلسوجي:إنـنا لم
ننـصف محمـدًا إذا أنكـرنا مـا هو
عليه مـن عظيم الـصفات وحـميد
املزايا ،فلقد خـاض محمد معركة
احليـاة الـصحيحــة يف وجه اجلهل
والهمجيـة ،مصـرًا علـى مبـدئه،
ومــا زال يحـارب الـطغــاة حتـى
انتهى به املطـاف إلى النصر املبني،
فأصبحت شريعته أكمل الشرائع،
وهو فوق عظماء التاريخ'.
 14ـ املستـر سنكس:ظهـر محمد
بـعد املـسيح بخـمسـمائـة وسبعني
سنة ،وكانـت وظيفته ترقية عقول
البشـر ،بإشرابهـا األصول األولية
لألخالق الـفاضـلة ،وبـإرجاعـها
إلى االعتقـاد بإله واحـد ،وبحياة
بعد هذه احلياة'.
'إن الفكـرة الدينيـة اإلسالمية،
أحدثت رقيًا كبيرًا جدًا يف العالم،
وخلّـصـت العقل اإلنـســانـي من
قـيوده الـثقيلـة التي كـانت تـأسره
حول الهـياكل بـني يدي الـكهان.
ولقـد تـوصل محمـد ـ مبحـوه كل
صورة يف املعابـد وإبطاله كل متثيل
لـذات اخلالق املطلق ـ إلى تخليص
الـفكــر اإلنــســانـي مـن عقـيــدة
التجسيد الغليظة'.
 15ـ آن بيزيت:من املستحيل ألي
شخص يـدرس حيـاة وشخـصيـة
نبـي العرب العـظيم ويعـرف كيف
عــاش هــذا الـنـبـي وكـيف علـم
النـاس ،إال أن يشعـر بتبـجيل هذا
الـنـبـي اجللـيل ،أحـــد رسل اهلل
العــظمـــاء ،ورغم أنـني ســوف
أعرض فيمـا أروي لكم أشيـاء قد
تكون مـألوفـة للعديـد من الـناس
فـإنني أشعـر يف كل مرة أعيـد فيها
قــراءة هــذه األشيــاء بــإعجــاب
وتـبجيـل متجــددين لهـذا املـعلم
العربي العظيم.
هل تقصـد أن تخبرني أن رجالً يف
عنفـوان شبـابه لـم يتعـد الـرابعـة
والعشرين من عـمره بعد أن تزوج
من امرأة أكـبر منه بكثير وظل وفيًا
لها طـيلة سـتة وعـشريـن عامًـا ثم
عنـدمـا بلغ اخلـمسـني من عمـره ـ
الـسـن التـي تخبــو فيهـا شهـوات
اجلـسـد ـ تــزوج إلشبــاع رغبـاته
وشهــواته؟! ليـس هكــذا يكـون
احلكم على حياة األشخاص.
فلــو نظـرت إلــى النـســاء الالتي
تـزوجهن لـوجـدت أن كل زيجـة
من هـذه الزيجـات كانت سبـبًا إما
يف الــدخــول يف حتــالف لـصــالح
أتبـاعـه ودينه أو احلـصــول علـى

شيء يعود بـالنفع على أصحابه أو
كانت املرأة التي تـزوجها يف حاجة
ماسة للحماية'.
 16ـ مـايكل هـارت:إن اختـياري
مـحمــدًا ،لـيكـــون األول يف أهم
وأعظم رجال التاريخ ،قد يدهش
القـراء ،ولكنه الـرجل الوحـيد يف
التاريخ كله الـذي جنح أعلى جناح
علـــى املــسـتـــويـني :الـــديـنـي
والدنيوي.
فهناك رُسل وأنبياء وحكماء بدءوا
رسـاالت عظيمـة ،ولكنهم مـاتوا
دون إمتــــامهـــا ،كـــاملــسـيح يف
املــسيـحيــة ،أو شــاركـهم فـيهــا
غـيــــرهـم ،أو سـبـقهـم إلــيهـم
سـواهم ،كـموسـى يف اليهـودية،
ولكن محـمدًا هو الوحيد الذي أمت
رســالـته الــديـنـيــة ،وحتــددت
أحكـامهـا ،وآمـنت بهـا شعـوب
بـأسـرهــا يف حيــاته .وألنه أقـام
جانب الدين دولة جديدة ،فإنه يف
هـذا اجملال الـدنيـوي أيضًـا ،وحّد
القبـائل يف شعــب ،والشـعوب يف
أمــــة ،ووضـع لهــــا كل أســـس
حيـاتهــا ،ورسم أمــور دنيـاهـا،
ووضعهـا يف موضـع االنطالق إلى
العالم .أيضًا يف حياته ،فهو الذي
بـدأ الرسـالة الـدينـية والـدنيـوية،
وأمتها'.
 17ـ تـولـستــوي:يكفـي محمـدًا
فخـرًا أنّه خلّص أمـةً ذليـلةً دمـويةً
مـن مخــالـب شيــاطـني العــادات
الـذميمـة ،وفتح علـى وجـوههم
طريقَ الـرُّقي والتقدم ،وأنّ شريعةَ
محمدٍ ،ستسودُ العالم النسجامها
مع العقل واحلكمة'.
 18ـ شبرك النمساوي:إنّ البشرية
لتفتخـر بانـتسـاب رجل كمحـمد
إلـيها ،إذ إنّه رغـم أُمّيته ،استـطاع
قبل بـضعـة عـشـر قـرنًـا أنْ يــأتي
بـتشريع ،سنكونُ نحنُ األوروبيني
أسعد مـا نكون ،إذا تـوصلنـا إلى
قمّته'.
ال يــسعـني إال أن أقــول بعــد أن
عـرضت لبعض أقـوال الغرب عن
رســولنــا الكـرمي يـكفي شــريعـة
اإلسالم فخــرًا وفــضالً أن شهــد
اخلصـوم بنمـائهـا واستمـرارهـا.
واعتــراف األعــداء بـحيــويـتهــا
وخلودها.
كل الدنيـا قدميا وحدسثا قالت عن
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افـضل خلـق اهلل محمــد صلي اهلل
علــيه وسلـم افــضل الـكلـمـــات
والعبارات والتحيات ماذا قالو عن
رسول اهلل :
عباس محـمود العقـاد :إن رسول
اهلل قـد نقل العـالـم من ركـود إلي
حـركـة ومن فـوضـى إلـي نظـام .
ومن مهـانـة حيـوانيـة.إلي كـرامـة
إنـســانيـة.ان عـمله هــذا لكـاف
لتخويـله املكان االسنـي بني صفوة
االخيار اخلالـدين .إن له عظمة يف
التاريخ مكانـها أن التاريخ كله بعد
محـمـــد مـتــصـل به مـــرهـــون
بعـمله.وأن حــادثــا واحــدا مـن
أحــداثه البــاقيــة لم يـكن لـيقع يف
الـدنيا كمـا وقع لوال ظهـور محمد
وظهور عمله...
فـال فتــوح الـشــرق والغــرب وال
حــركــات أوروبــا فــى العـصــور
الوسطي وال احلروب الصليبية وال
نهضـة العلـوم بعـد تلك احلـروب
وال كـشف القـارة االمــريكيـة وال
مـسـاجلــة الصــراع بني االوربـيني
واالسيويني واالفريقيني وال الثورة
الفـرنسـية ومـا تالهـا وال احلروب
العظـمي الـتي شهـدنـاهـا يف هـذه
االيـام وال حادثة قوميـة أوعاملية مما
يتخلل ذلك جميعه كانت واقعة يف
الدنيـا كما وقعت لـوال ذلك اليتيم
الـــذي ولـــد يف شــبه جـــزيـــرة
العرب.......
جـورج بـرنـارد شــو.فيلـسـوف
اجنـليزي كـبير:إنّ رجـال الدين يف
القرون الـوسطى ،ونـتيجةً للجهل
أو التعـصّب ،قــد رسمـوا لــدين
محمـدٍ صـورةً قـامتـةً ،لقـد كـانـوا
يعتبـرونه عدوًّا للمسيـحية ،لكنّني
اطّلـعت علـى أمـر هـذا الـرجل،
فــوجـــدته أعجــوبــةً خــارقــةً،
وتـوصلت إلـى أنّه لـم يكن عـدوًّا
للمـسيحيـة ،بل يجـب أنْ يسـمّى
منقـذ الـبشـريـة ،ويف رأيي أنّه لـو
تولّـى أمر العـالم اليـوم ،لوفّق يف
حلّ مـشكالتنـا مبـا يـؤمن الـسالم
والسعادة التي يرنو البشر إليها.
آينشتاين .أشهـر عالم عرفه القرن
العشرين :قال آينشتني وهو يف بيته
يف نيـويـورك.مخـاطبـا فلـسطـيني
واسمه ابو الفضل :
لو سلكتم مع اليهود يف هذا العصر
مثـلمــا فعل آخــر االنـبيــاء وهــو

محمد .والـذي لو سلكتم مسلكه
مع الـيهود .الصـبحوا يف أيـديكم
.بدال من أن تكونوا يف أيديهم .
فـالـذي أعـرفه أن الـنبـي محمـد
استطـاع أن ميتص كل سلـوكياتهم
الـشـاذة .ضـده .وضـد رســالته
.وباحلكمـة التي عامل بهـا الناس
جـميعــا .فلم يــستـطيعـوا أمـام
سلـوكه االنساني .وفكـره البسيط
والعــاملـي يف نفـس الــوقت اال ان
يـرضخوا له فأصبحـوا يف يده حتى
أن بعـضهم آمـن مبحمـد ورسـالته
.وانخرط يف طريقه مـؤمنا بكل ما
يأتي به محمد.
أعتقـد أن محمـد استطـاع بعقلـية
واعية .مـدركة ملـا يقوم بـه اليهود
أن يحقق هـدفه .يف ابعــادهم عن
الـنيل املبـاشر مـن االسالم .الذي
مـازال حتـى االن .هو القـوة التي
خلقت ليحل بها السالم .
أعتقد لو أن محمد كان موجودا ملا
كانت هـناك على أرضكـم مشكلة
.فلـمــاذا وانـتـم احملـمــديــون ال
تنهجـون طـريق رسـولكم  .رمبـا
تـسـطـيعــون حل هــذه املــشكلــة
(القضية الفلـسطينية ) التي ستزداد
تعقيدا على مر الزمن.
ليـو تولوستـوي :وهو اشهر اديب
روسـي واعظـم كتـاب روسيـا بل
يقولـون ان روسيا عـرفت به .قال
عـن النبـى محمـد صلـى اهلل عليه
وسلم :انـا واحـد مـن املبهـورين
بـالنـبي محمـد .الذي اخـتاره اهلل
الواحـد .لتكـون آخر الـرساالت
على يديه وقلبه وعقله.ليكون هو
ايضـا آخر االنبيـاء .حيث لم ولن
يـأت بعده جـديد .اعتـرف محمد
بـاالنبـياء الـذين سـبقوه .بـتكليف
من االلـه الواحـد.ليـقدمـوا البـناء
االجـتمـاعي العـاملي.الـذي جـاء
يـستـكملـه .دليل ال يـقبل الـشك
فقــد جــاء مـحمـــد ليـسـتكـمل
بــاالسالم الـبنــاء االجـتمـــاعي
االنـســانـي يف كل مكــان ...ان
النبـي محمـد مـن عظـام الـرجـال
املـصلحني ويكفيه فخـرا.أن هدى
امـة بــرمتهـا الـي احلق .وجعلهـا
جتــنـح الــي الـــــسـكــيــنـــــــة
والسالم.....
الشـاعر الـفرنـسي المـارتني :من
اشهــر شعـراء فـرنـســا يف القـرن

التـاسع عشر .قال عن النبي صلى
اهلل عليه وسلم  :إذا كـانت عظمة
الهـدف  .وبـسـاطـة الـوسـائل .
والـنتــائج الـكبــرى احملّققــة هــى
املقـاييس الثالثة لعـظمة االنسان .
فـمن يــستـطـيع أن يقــارن ذ؟لك
مبحـمد علـى الصـعيد االنـساني .
أى رجل عظيم من رجـال التاريخ
احلــديث ميـكن ان يـســاويه  .إ ن
أعظـم الرجال لم يكونوا أنفسهم إ
ال بعـمل الـسالح وفــرض القــوة
واستـعبـــاد املمـــالك  .إنهـم لم
يـأسسو عنـدما اسسـوا سوى دولة
مـاديـة حـينــا ثم انقـرضـت مثل
زوالهـم عن مسـرح الوجـود .أما
محمـد فقـد احيـا املشـاعــر ونظم
الشـرائع .وأسس املمـالك و وحد
الشعـوب والعـروش  .انقـادت له
املاليني من الناس  .وزلزل هياكل
جـوفاء وأزال آلهـة باطلـة .وأديانا
زائفة .ومعتقـدات فاسـدة .واقام
دينـا صـاحلـا علـى اسـاس كتـاب
اصـبحـت كل كـلمـة فـيه قـانـون
حكيم ...
دكتور شوميس :ومـن أملانيا يكرر
الـــدكتــور شـــوميـس مــا قــرره
كـارليل(:يقـول بعـض النـاس إن
القــرآن كالم مـحمــد وهــو حقــاً
محض افـتراء ،فـالقـرآن كالم اهلل
املوحى على لسان رسوله محمد،
فلـيس يف اسـتطـاعـة محمـد ذلك
الــرجـل األمي يف تـلك العـصــور
الغـابـرة أن يـأتينـا بكالم حتـار فيه
عقـول احلكمـاء ،ويهـدي النـاس
من الظلمات إلى النور).
ثم يــردف كالمه األول بقـوله رداً
على املتعجبني من موقفه:
(ورمبا تعجـبون من اعـتراف رجل
أوروبي بهذه احلقيقة .إني درست
الـقرآن فـوجدت فـيه تلك املعـاني
العـاليـة ،والنـظم احملكمـة ،وتلك
البالغـة التي لم أجـد مثلهـا قط يف
حيــاتي ،جملـة واحـدة منـه تغني
عـن مؤلفـات .هذا وال شـك أكبر
معجزة أتى بها محمد عن ربه).
ليتسني  :أمـا ليتسني أستـاذ الديانة
املـسيحيـة يف جامـعة بـرمنغـهام يف
بريطـانيا أيضاً فيقف أمام بني قومه
ليهـدي رسـول اهلل قـصيــدة حب
ووالء يقول فيها:
يا ابن مكة ويا نسل األكرمني

يا معيد مجد اآلباء واألمهات
يا مخلص العالم من ذل العبودية
إن العالم ليفتخر بك...
ويــشكــر اهللَ علـــى تلك املـنحــة
العزيزة..
ويقدر لك مجهوداتك كلها
يا نسل اخلليل إبراهيم..
يـــا مـن مــنحـت الـــسالم إلـــى
العالم..
ووفـقـت بني قلوب البشر
وجعلت اخلالص شعارَك
يا من قلت يف شريعتك:
إمنا األعمال بالنيات
لك منا جزيل الشكر...
العالمة ساديو لويس  -الفرنسي
لم يكـن محمـد (صلـى اهلل عـليه
وسلم) نبي العرب بـالرجل البشير
للعـرب فحـسـب بل للعـالم ،لـو
أنصفه الـناس ،ألنه لم يـأت بدين
خـاص بــالعــرب ،وأن تعـالـيمه
اجلديرة بـالتقديـر واإلعجاب تدل
على أنه عـظيم يف دينـه ،عظيم يف
أخالقـه ،عظـيم يف صفـاته ،ومـا
أحوجنـا إلى رجـال للعالـم أمثال
محمد (صلى اهلل عليه وسلم) نبي
املسلمني.
املـستر داز –اإلنكليـزي  :قال يف
كتابه  -مع الشرق والغرب
كـــان محـمـــد (صلـــى اهلل علـيه
وسلم) زراعيـاً وطـبيبـاً وقـانـونيـاً
وقـائـداً ،اقـرأ مـا جـاء يف أحـاديثه
تعـرف صـدق أقــواله ويـكفي أن
قوله املأثور عنه (نحن قوم ال نأكل
حتى جنوع وإذا أكلنـا ال نشبع) هو
األســاس الـــذي بنـي علـيه عـلم
الصحة ،وال يستطيع األطباء على
كثـرتهم ومهـارتهم حتـى اليوم أن
يأتوا بنصيحة أثمن من هذه.
وقـال يف نفس الكتاب :إن محمداً
(صلـى اهلل عليه وسلم) هـو الذي
استطاع يف مدة وجيزة ال تزيد على
ربع قـرن أن يـكتــسح دولتـني من
أعـظم دول العــالم ،وأن يحـدث
ذلك االنـقالب املـــدهــش ،وأن
يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء
احملـرقـة سـكنـاً لهــا ،واشتهـرت
بالشجـاعة والغزو وربـاطة اجلأش
واألخذ بالثأر ،فمن الذي يظن أن
القـوة اخلارقـة للعادة التـي استطاع
بها محـمد (صلى اهلل عليه وسلم)
أن يقهـر خصومه هي مـن عند غير
اهلل
العالمة لـوزان  -الفرنـسي  :قال
يف كتابه  -اهلل يف السماء -
لـيــس محـمـــد (صلـــى اهلل علـيه
وسلم) نبي العـرب وحدهم بل هو
أفضل نبـي قال بوحـدانية اهلل ،وأن
دين مـوسـى وإن كـان من األديـان
التـي أساسـاها الـوحدانـية ،إال أنه
كـان قـوميـاً محضـاً وخـاصـا بـبني
إسـرائيل ،وأمـا محـمد (صـلى اهلل
عليه وسلم) فقد نشر دينه بقاعدتيه
األساسيتني وهمـا التوحيد واإلميان
بـالـبعث .وقــد أعلن ديـنه لعمـوم
البشر يف أنحاء املسكونة.
ويقـول يف نفس الكـتاب :فـرسول
كهـذا الرسول يجـدر باتبـاع رسالته
واملبادرة إلى اعتناق دعوته ،إذ أنها
دعـوة شـريفـة ،قـوامهـا معـرفـة
اخلالـق ،واحلث على اخليـر والردع
عن املنكر ،بل كل مـا جاء به يرمي
إلــــــــى الـــــصـالح واإلصـالح،
والصالح أنشـودة املؤمن ،هـذا هو
الــديـن الــذي أدعــو إلـيه جـمـيع
النصارى..البقية ص 51
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سياسة امللك سلمان االقتصادية ستركز على توفير الوظائف

Yemen's oil revenues fall to $
1.5 billion in 2014
SANA'A, Jan. 10 (Saba) – Yemen’s revenues from oil
 exports reached $ 1.580 billion during (JanuaryNovember 2014), with a big decrease amounted to $ 892
million compared with the same period in 2013.
A recent report issued by the Central Bank of Yemen
(CBY) attributed the accelerated decline in the revenues
to the decline in Yemen's share of oil exports, which
reached $ 15.4 million barrels during the same period,
with a decrease estimated at $ 7.2 million barrels from
the same period in 2013.
The subversive attacks on the oil pipeline between
Mareb fields and Hodeidah refineries have caused the
decline in the exports amount and in the domestic
market share of fuel According to the report, the oil
quantity allocated for the domestic consumption reached
$ 19.5 million barrels during ( January –November
2014) , recording a decrease of $ 2.2 million barrels.
The government has resorted to import large quantities
of oil derivatives from abroad to meet the needs in the
domestic market.
The report pointed out that the government imported oil
derivatives in last November with nearly $ 223 million,
bringing the value of the imported oil derivatives during
the past 11 months to $ 1.993 billion, which was paid by
the CBY.

دبـي  -من انـدرو تــورشيــا -من
املتوقع أن يـركز العاهل السعودي
اجلـديـد يف سيـاسته االقـتصـاديـة
علــى خلق الــوظــائـف وتنـفيــذ
مشـروعات مبليـارات الدوالرات
يف مجال البـنية التـحتية للحـيلولة
دون أن يـثيـــر هبــوط الـنفـط أي
توتـرات اجتـماعـية أو أن يـزعزع
الثقة يف مناخ األعمال.
وأعلن الـديوان امللكي الـسعودي
وفـــاة املـلك عـبـــد اهلل عــــاهل
الـسعودية يف الساعات األولى من
صباح اجلمعة وقال إن ولي العهد
االمـيـــر سلـمــان أصـبح مـلكــا
للبالد.ويـرث سلمـان عـن أخيه
اقـتصـادا يــواجه أكبـر حتــد منـذ
انـدالع األزمـة املـاليـة العـامليـة يف
 ، 2009ويسـاهم الـنفط والـغاز
بنـسبة  90بـاملئة من إيـرادات أكبر
مـصـدر لـلنفـط يف العــالم إال أن
تلـك اإليـــــرادات تـــتعـــــرض
لالنخفــاض بفعل هبـوط أسعـار
اخلام.
وتتـوقع حكومـة اململكـة تسجيل
عجز قيـاسي بقيمـة  38.7مليار
دوالر يف مـوازنـة  2015يف حـال
استقـرار أسعـار الـنفط حـول 50
دوالرا للـبــرمـيـل لكـن العجــز
مرشح لتجاوز هذا الرقم بكثير.
وبينمـا يدير العاهل اجلديد مرحلة
االنتقـال السياسـي خالل الشهور
املقبلة سيـتعني عليه أن يتعامل مع
تلـك الضغـوط للحـد من معـدل
الـبطـالـة الـذي بلغ  11.8بـاملئـة
العـام  2014بحـسب الـبيـانـات
الرسمية.
ويقــول عمــاد مــستـقي اخلـبيــر
االستـراتـيجي لـدى اكـستـرات
الستشـارات األسواق النـاشئة إن
امللك سلـمان قد يـواجه الضغوط
املتعلقـة بضـمان الـدعم الـشعبي
عن طـريق زيـادة رواتـب القطـاع
احلـكــــومـي وغـيــــرهــــا مـن
اإلجراءات.وأضاف “رمبـا تشمل

تـلك اخلطـوات إجـراءات مكلفـة
مثل منح مـساكن مجانيـة للشباب
املتـــزوجني حـــديثــا أو قــروض
اسـتهـالكيــة تـتحـمل احلكــومــة
تكلفتها“.
لكن اقـتصـاديني آخـرين ورجـال
أعمـال يــرون أنه لـم يعـد لـدى
اململكـة متسعا ملعاجلة املشاكل عن
طـريق اإلنفـاق السيمـا يف وجـود
مخـاطــر أن يظل الـنفط رخـصيـا
لسنوات.
يقـول جون سفـاكيانـاكيس املـدير
اإلقليمـي لشـركـة إدارة األصـول
أشمـور يف الـريـاض إنه ال ميـكن
للـمملكـة أن تلجـأ لـرفع اإلنفـاق
إلـى مـا ال نهـايـة يف منـاخ يتـسم
بانخفاض الدخل من النفط.
ولفت سفاكيـاناكيس إلـى موازنة
 2015الـتــي أعلـن عــنهــــا يف
ديـسـمبـر/كـانـون األول والـتي
تضمنت ارتفـاعا هامـشيا لإلنفاق
احلكومي بنسـبة  0.6باملئة مقارنة
مبيــزانيــة  2014وهي أقل زيـادة
خالل عقــود بل تــشمل خـفضـا
طفيفـا لإلنفـاق بحـسب املعـاييـر
املعدلة على اساس التضخم.
لكـنه رجح أن يـسـتمــر اإلنفـاق
احلكـــومي الــسخـي علــى خلق
الـوظائف وعلـى التعليم من أجل
تــوفيـر قـوة عـاملـة قـادرة علـى
املنـافـسـة وعلـى حتـديـث نظـام
الـرعـايـة الـصحيـة وعلـى تـنفيـذ
املـشروعات الضخمة مثل مشروع
مترو الرياض البالغة قيمته 22.5
مليـار دوالر واملتوقع االنـتهاء منه
بحلول 2019
والكـثيـر مـن تلك املـشـروعـات
محوريـة للتعـامل مع التحـديات
طـويلـة األمــد التي قـد يـواجههـا
امللك سـلمــان ومـن بيـنهــا كـبح
جمـاح الـنمـو الهـائـل الستهالك
الـنفــط كـي ال يـــؤدي لـتــــآكل
اإلمــدادات املتـاحــة للتـصـديـر
وتنـويع االقتصاد بعـيدا عن النفط
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كي تـتمـكن املـملكـة مـن البقـاء
عندما ينضب النفط بعد عقود من
اآلن.وقـال سفاكياناكيس “القيادة
تعلم أنـه سيتعـني عليهـا مواجـهة
تلـك القضـايـا لـضمــان مسـتقبل
البالد ..وهناك إجماع على ذلك
بالفعل داخل احلكومة“.
اإلصالحات
من احملتمل أن يسرع امللك سلمان
من الـــوتيـــرة البـطـيئــة لـبعـض
اإلصالحـات السياسيـة وأن يتبنى
إصالحـات جـديـدة تـأجلـت من
قـبل ملــا تتـسـم به مـن تعـقيـدات
وحساسية سياسية.
فعلـى سبيل املـثال تـعمل اململـكة
علـى خلـق مزيـد من املـنافـسة يف
بعـض القطـاعــات مثل الـطيـران
وتـتحـــرك نحـــو جعل الـنـظــام
القـضائي أسـرع وأكثر شفـافية يف
التعـامل مع القضايا التـجارية كما
سـتبـدأ هـذا العــام يف فتح سـوق
األسهم أمـام املؤسسـات األجنبية
لالستثمار املباشر.
لـكــن حــتـــــى اآلن أحجــمــت
السلطـات عن تطبـيق إصالحات
أخـرى مثـل خفض دعـم الطـاقـة
لتـخفيف العبء على املالية العامة
للبالد .كمـا أن قرار فرض رسوم
علــى األراضـي غـيــر املـطــورة
استغرق سنوات من الدراسة وهو
قــرار من شــأنه أن ميــد الـســوق
السكـنية باملـزيد من األراضي وأن
يحد من نقص املساكن.
عـالوة علــــى ذلك فـــإن أحـــد
اإلصالحـات االجتماعيـة احملتملة
وهي الــسمـاح لـلنـسـاء بـقيـادة
الـسيارات من شأنه أن يـوفر دعما
كـبيـرا لالقـتصـاد حـيث سـيجعل
عمل املرأة أكثـر سهولة وسيشجع
علـى امتالك الـسيــارات ويقلص
احلاجـة لتعـيني مئـات اآلالف من
السائقني األجانب.

ولـــدى امللك سـلمــان املهــارات
الـبيـروقــراطيـة للـدفع مبـثل تلك
اإلصالحـات .فعنـدما كـان أميرا
ملنطقـة الرياض ألكثر من  40عاما
عمل مع التكـنوقراط والـتقليديني
لـتغييـر وجه العـاصمـة من منـطقة
صحراوية إلى مدينة كبرى.
وكـولي للعهـد لعب سلـمان دورا
محـوريـا يف إدارة االقـتصـاد علـى
مـدى الـسنــوات القليلـة املـاضيـة
ولـهذا حتمل الـسياسـة بصمته وال
يتـوقع أحـد من االقـتصـاديني أن
يـتـخلــــى سلـمــــان عــن نهـجه
التدريجي التوافقي لإلصالح.
وتقـول مـونـيكـا مــالك كـبيـرة
االقـتصـاديني لـدى بنك أبــوظبي
التجــاري “من املــرجح أن يكـون
االسـتقــرار والـتقــدم املـسـتمــر
املوضوع الرئيسي“.
ومن املـرجح أن تـظهـر األسـواق
املـاليـة رضـاهـا عن طـريقـة إدارة
عمـليــة اخلالفــة .فـفي املــاضي
تراجعت سوق األسهـم السعودية
مـرارا بفعل شـائعـات حـول وفـاة
املـلك عـبــــداهلل .وأعلـن املـلك
سلمـان اجلمعـة تـعيني أخـيه غيـر
الـشقيق األميـر مقرن ولـيا للـعهد
ليـقضي بـذلك عـلى أي مـخاوف
تتعلق بعدم االستقرار السياسي.
يقـول سفاكيـاناكيـس “من املرجح
أن تتعـامل سـوق األسهم بـشكل
إيجابي للغايـة مع الطريقة السلسة
إلدارة قضية اخلالفة“.
ولم يطرأ تغير يذكر على األدوات
املاليـة التي يستخدمهـا املستثمرون
األجـانـب للتحـوط ضـد اخملـاطـر
االقـتصـاديــة يف اململكـة والعقـود
اآلجلــة للــدوالر أمــام الــريــال
وكـذلك متـوسط أسعـار مقايـضة
الفائدة الثابتة واملتغيرة إعالن وفاة
امللك عبداهلل.

Yemen plans to redouble
coffee production in 5 years
SANA'A, Jan. 16 (Saba) – The Yemeni Ministry of
Agriculture and Irrigation plans to increase Yemen's
productivity of coffee to 50 thousand tons during the
next five years.
The ministry said that it has adopted a package of
programs and executive plans to revitalize the
cultivation of this national product and important
economic resource, which has been neglected in some
growing areas. According to official agricultural
statistics, Yemen's productivity of coffee in 2013
reached 19,984 tons from a cultivated area of over 35
thousand hectares, which is a simple index compared to
the 2009 production amounting to 18,924 tons from a
planted area of 34,497 hectares.
The statistics showed that Sana'a province topped the
list of provinces producing coffee in 2013 with 7,112
tons from an area of 11,235 hectares, followed by
Raymah province with 4,139 tons from an area of 7,715
hectares, then Sa'ada province with 1,752 tons from an
area of 3,471 hectares.
The Yemeni coffee exports in 2013 totaled 2,251 tons
worth about 2.4 billion riyals, according to data issued
by the Central Bureau of Statistics .
The data indicated that the Saudi market topped the
importers, followed by the United States, Japan, the
United Arab Emirates, Britain and other countries.
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وحيث إن مـاليـزيـا تـتصـدر دولَ
اجملمـوعـة مـن حيـث الصـادرات
والـتي بلغـت 5ر 84مليـار دوالر
عــــام 1999م ،يف حـني بـلغـت
الــواردات 5ر 75مـليــار دوالر.
وجاءت إندونيسيا يف املرتبة الثانية
من حيث الصادرات بقيمة 3ر75
مليـار دوالر خالل نفـس العـام،
ثم تــركيــا بقـيمــة 7ر 37مليـار
دوالر ،تليهـا إيران بقـيمة 2ر15
مـليـار دوالر ،ونـيجـريـا 7ر11
مليـار دوالر ،وبـاكـستـان 4ر8
مليار دوالر ،ثم بنجالديش 5ر4
مليـار دوالر ،وأخيرًا مـصر 5ر3
مليار دوالر ،مع مالحظة أن هذه
الصــادرات سلعيـة وال تـتضـمن
الصادرات البترولية(.)20
كمـا حصل تكتل آخـر يتكوّن من
سبع دول عربية مـتوسطية ،وهي
املغـرب ومـوريتـانيـا ،اجلـزائـر،
لـيـبـيـــا ،مـصـــر ،األردن ،و 3
منـدوبــون من سـوريـا ولـبنـان
وفلــسـطـني .وسـمـيـت إعالن
أغاديـر إلقامة منطقـة للتبادل احلر
بني الـدول العــربيــة املتـوسـطيـة
( ،)21ومـن جتمعـات الـتكـامل
اإلقليمية الفرعية التي تضم بلداناً
من العــالم اإلسـالمي :اتفــاقيـة
التجارة التفـضيلية لشمـال أفريقيا
(.)22
وأمـا التجمعـات االقتـصاديـة من
خارج املـنظمـة التي تـشارك فـيها
بلــدان أعضــاء يف املنـظمــة فهي
تشمل :رابطة أقطار جنوب شرق
آسـيــا ،واالحتــاد االقـتـصــادي
األفـريقي ،واالحتـاد االقتـصادي
لـدول غـرب أفــريقيـا ،واالحتـاد
االقتصادي لغرب أفريقيا ،واحتاد
نهـر مـانــو ،ومنـطقــة التجـارة
التفضيلية لـدول الشرق واجلنوب
األفـريقي ،ورابـطة جـنوب آسـيا
للتعاون اإلقليمي(.)23
ومــــن املـالحــــــظ أن كـل دول
الـتكـتالت اتخـذت مـن منـظمـة
املؤمتر اإلسالمـي محورًا ومرتكزًا
لتنسيق اجلهود نحو حتقيق الوحدة
اإلسالميـة الـشـاملـة ،وتقـويـة
أواصـر التعـاون االقـتصـادي بني
الــدول اإلسـالميــة مـجتـمعــة،
وبــالتـالـي تصـبح أكبــر وأشمل
جتمـع دولي بـني بلــدان العـــالم
اإلسالمي يف الوقت احلاضر.
وإن حـاجة األمة اإلسالمـية اليوم
إلــى قـليـل من الـعمـل أكثــر من
حاجتها إلى كثير من القول.
إصالحــات داخـليــة يف كل بلــد
إسالمي:
ومن آليات العمل املرحلي لعملية
التكـامل االقـتصـادي اإلسالمي
الـكلـي ،أقــول :ال بــد أن ميــر
العمل أوالً بـإصالحـات داخليـة
ضمن البلـد الواحـد لبنـاء القدرة
الذاتية ،وحل املشاكل التي يعاني
منها اجملتمع يف اقتصاده.
وتتجلـى اإلصالحات الـداخلية ـ
والتي ميكن تـنفيذهـا باإلمكـانات
الذاتية ـ مبا يأتي:
 1.إصالح الـنـظــام الـتعلـيـمـي
بحـيث يـسعـى إلـى تخـريج قـوة
العـمل التـي يحتـاجهــا تطـويـر
االقتـصــاد ،وتـشـجيـع البـحث
العلمي التخصصي.
 2.تــشجـيع القـطــاع الـــزراعي
واملــزارعني لالهـتمـام بـكل شبـر
يصلح للـزراعة ،واالسـتفادة من
املنـتجــات الـــزراعيــة مـن أجل
االستـهالك النهـائي أو الـتصـنيع
الزراعي.
 3.تــشجـيع القـطــاع اخلــاص

التكامل اإلسالمي اقتصادياً :خيار استراتيجي للعالم اإلسالمي 5

الـصنـاعـي إلنتـاج احـتيـاجـات
اجملـتمع دون أن تكون هـناك فروع
ملاركـات أجنبيـة تعتمـد يف جميع
موادها أو أكثـر املواد على البلدان
األجنبية وعلى ما ميلك الوطن من
عمالت أجنبية.
 4.تدعيـم البناء الهيـكلي للبلد؛
من طـرق وسكك حديـد وجسور
وسـدود ومحطـات تـوليـد طـاقـة
ووسـائل نقل ومواصالت حـديثة
وأجهـــزة اتـصـــاالت جـــوالـــة
وحـاسبـات آليـة متطـورة متصـلة
بالشبكات العاملية.
 5.تطوير قنوات االدخار لتحقيق
تــراكم رؤوس األمــوال الالزمـة
لتحقيق التنمية.
 6.تـطـــويـــر قـنـــوات متـــويل
االستـثمــارات وإيجــاد احللــول
اآلمنة لها.
 7.بناء قاعدة بـيانات ومعلومات
إحصائية حديثة دقيقة وشاملة عن
الــســــواق احمللـيـــة واألســـواق
اجملـــاورة؛ لـتـــسهـيل الـتـبـــادل
التجاري.
 8.تــشجـيع العـمل يف القـطــاع
املـشترك؛ اجلمع بني القـطاع العام
واخلــاص؛ لتقــريب الفجـوة بني
احلكـومات والـشعوب ،والـدولة
واجملتمع.
 9.وضع إمكـانات جـميع أجهزة
الدولـة لتسهيل أعمـال القطاعات
واألنشطة االقتصادية.
 10.الـسعي إلـى تطـويـر العمل
اإلداري وإلغـاء تكــرار األعمـال
وكثرة املراجعات والتوقيعات.
 11.االستفـادة من جتارب الدول
األخــــرى الـتــي جنحــت يف حل
بعض املشكالت العالقة.
إصالحات إقليمية:
ال بــد ملَن يـسعـى إلـى الـتكـامل
االقتـصــادي من أن يـبحـث عن
شركاء جتاريني وعلميني من بلدان
العالم اإلسالمي وفق الـسياسات
اآلتية:
 1.تنــسيق اخلـارطـة الــزراعيـة
للبلـدين؛ بـحيث يتـولى كـل بلد
زراعـة عــدد من احملــاصيل الـتي
تـنــــاسـب األرض واإلنـــســــان
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واملـنــاخ ،ومـن ثَـمَّ يـتـم تـبــادل
اإلنتاج الزراعي بني البلدين بدون
أي رسوم ،وبـأسعـار تنـافسـية،
وأن تكـــون تــســـويـــة فـــروق
املدفـوعات باحلساب اجلاري دون
االضـطــرار للـتعــامل بــالـنقــد
األجنبي.
 2.تـوزيع التـوطن الصنـاعي بني
البلــدين ،وتـتم عـمليــة تبـادل
اإلنتـاج الـصنــاعي دون رسـوم
جمركية ،وبـأسعار تنافسية ،وأن
تكـون تسـوية فـروق املدفـوعات
بـاحلساب اجلـاري دون االضطرار
للتعامل بالنقد األجنبي.
 3.السمـاح للمـمثلني التـجاريني
واإلعالمـيني ورجـال الـدعـايـة
بالتحـرك بحرية يف أسواق البلدين
لـلتحضيـر للصفقـات ،والدعـاية
للمنتجات دون أي عائق.
 4.الـسمـاح لألفــراد من العمـال
واخلبــراء والـطـالب والبــاحـثني
العلميني من الدخول واإلقامة بني
البلـدين دون أي عـائق وبـأسهل
اإلجراءات القنصلية ويف املطارات
ويف األجهزة األمنية.
 5.االتفـــاق علــى مـنع الغــش
الـتجـــاري والـتالعـب املـــالـي
واالحـتيــال بــشتــى الـطــرق مع
إمكـانية تأسـيس مكاتب مـشتركة
للمراقبة والفحص( ،نظام احلسبة
واإلشراف على األسواق).
 6.االمتنـاع عن االقتـراض ألي
سـبـب كــــان ووفق أي شـــروط
كــانت ،فـإمـا أن تـسـتلم الـدول
الفقيـرة مسـاعدات مـجانـية ،أو
حتاول إصالح نـظامها االقتصادي
لـتــأمـني االكـتفــاء الــذاتـي مـن
مواردها املتاحة.
 7.تبـــادل اخلبــرات الـــزراعيــة
والـصنــاعيـة واملهـنيـة والفـنيـة،
وتـبـــادل االعـتـــراف بـبـــراءات
االختراع ،والرقابة على اجلودة.
 8.ربـــط أجهــــزة االتــصــــال
واملـواصالت بني البلدين ،وحرية
االسـتخــدام جلـمـيع املــواطـنـني
بأسعار مشجِّعة.
مناحي التكامل املرحلي:

سأعرض ألمرين يسيران جنباً إلى
جنب ،وصوالً على املراد؛ الفكر
واالقتصاد ،وقد كـانا أساس آخر
قمـتني إسالميتني؛ يف إيـران حيث
مت التــركيـز علــى الفكـر وحـوار
احلـضـارات ،ويف قـطـر حـيث مت

التأكيد على القضايا االقتصادية.
أوالً :على الصعيد الفكري:
 االهتمـام بالوحدة الفكرية علىأسـاس اإلسـالم؛ بعيــداً عن كل
مسميات أخـرى؛ اتباعاً لقول اهلل
تعالـى{ :هُوَ سَمَّـاكُمُ الْمُـسْلِمنيَ

مِن قَبْلُ} احلج. 78:
 تـطبـيق تعــاليـم اإلسالم الـتيجعلـت من العلم فريضة على كل
مـسلم ومـسلمـة ،ال تقل عن أي
فـريضـة أخرى يف الـدين ،وحتمل
املـسئـوليـة التـي أوجبهـا اإلسالم
علـى الـبشـر يف إعمـار الكـون يف
قول القـرآن الكرمي{ :هُوَ أَنشَأَكُم
مِّنَ األَرْضِ وَاسْـتَعْمَـرَكُـمْ فِيهَـا}
هـــــود ،61:أي طلـب مـنـكـم
عمارتها.
 إعالن االلتزام بالشريعة مصدراًلـكافـة التـشريعـات والتـنظيـمات
اإلدارية اجلـديدة؛ قـوالً وعمالً،
وهذا ال يعني القدرة على التطبيق
الفـوري؛ فما ضاع بالتدرج يدعو
إلـى الـصبـر علـى إعـادة الـتطـبيق
بــالتــدرج ،واملهم وجـود الـنيـة
الـسلـيمــة ،والتخـطيـط املفيـد،
والعــزميــة الـصــادقــة ،واإلرادة
القوية.
وعـناصـر هذا االلـتزام سـياسـياً:
إقـامـة مجـتمع الـشـورى ،وحق
محـــاسبـــة اجلمـيع؛ وبخــاصــة
احلكومـات ،ومراقبتها يف أعمالها
ومـشـروعــاتهــا االقتـصـاديـة؛
وبالتـالي ال يضيع املـال العام ،أو
يـستثمـر مبا يفيـد األمة.وعنـاصر
هذا االلتزام اقتـصادياً :جتنب كل
أشكال الـربا ،واالبتعـاد عن املال
احلرام الـناجت عن الغش واخلـيانة،
واخلديعة واملكر.
ثانياً :على الصعيد االقتصادي:
العمل للوصـول إلى االستقاللاالقـتصــادي ،واالكتفـاء الـذاتي
احمللـي ،ثم اإلقلـيمـي ،ثم علـى
مستوى األمة اإلسالمية.
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Muhammad (S) The Messenger of Allah(God) ..From Pg 29
One God, anyone who
helps me in this work will
be my Deputy and will be
my successor after me.”
‘Ali who was only 13
years old stood up and
told Muhammad (S) he
will help him in his work.
Muhammad (S) asked
‘Ali to sit down and
repeated
the
same
announcement
three
times and all three times
‘Ali stood alone. In the
end
Muhammad
(S)
announced that ‘Ali will
be his deputy and successor after him. One head
of the tribesmen laughed
at this and one even told
Abu Talib, father of ‘Ali
that “now you should
obey your son.”
Now that this religion
came out in the open the
Quraish
of
Makka
became openly hostile. In
the
beginning
they
thought that the whole
thing was a joke, but
gradually when it became
serious, they were angry
and became openly hostile. For the people of
Makka and towns like
Taif, this was a very
strange religion.
They disliked it so
(S) was right and the
much that first they peragreement was no
secuted the Muslims, then
more, then they will lift
organized a boycott of
the siege of Banu Hashim
Muhammad
and
his
and let them return to the
whole family of Banu
city. The Kaaba was
Hashim. They banished
opened, the sealed box
him from Makka and the
was opened and the peace
whole family lived in the
of parchment on which
Hills
and
mountains
the agreement was writaround Makka. The place
ten was found to be conbecame known as Sho’be
sumed by insects.
Abu Talib, As Abu Talib
When they saw this
as Head of the Clan of
they agreed to lift the
Banu Hashim protected
siege and allowed the
the family while they
family of Banu Hashim to
were in exile. For three
return to the City. Little
years the family suffered
had they realized that the
hunger and great poverty.
news of this miraculous
The Leaders of Quraish
knowledge of Muhamhad written down on a
mad (S) about the disappiece of goat skin that
pearance of the parchBanu Hashim shall never
ment, had a great effect
return to the city until
on the people of Makka
Muhammad (S)
and they began to accept
denounces his single god
Islam. After this event
religion. At the end of
many more Makkans
three years Muhammad
were accepting Islam
told his uncle Abu Talib
readily, especially the
to go to Makka and tell
poor class of Makka who
the Makkans that the
accepted Islam in earnest.
piece of skin on which
But with this converthe agreement was writsion, the feudal lords of
ten was no more.
Makka had increased
As it was sealed and was
their hostility towards
kept inside the Kaaba and
new converts, punishing
no one was allowed to
them and torturing them
enter the place, they were
so much so that in the end
surprised. The leaders
Muhammad (S) told them
said that if Muhammad
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The story was mentioned
by Ibne Hisham in his
Sirat as follows: 'One day
these three were praying
while Abbas Ibne Abdul
Muttalib, Muhammad’s
uncle was sitting on the
nearby hill and watching.
A trader from Yemen was
sitting with Abbas. He
asked Abbas who these
three people were praying
in a strange man.
The woman was
Muhammad’s wife Khadija and the boy was Abu
Talib’s son ‘Ali. “they
follow
some
strange
‘deen’ which we are not
familiar with yet,” was
Abbas’s reply.
Muhammad (S) said
that “Lailaha Illallah”
means that there is no
god, only Allah that
Muhammad (S) is His
messenger, and that all
men are born equal. He
taught against idolatry,
and against social injustices of the time. In the
beginning this preaching
of One God went on
secretly.
Zaid and Abubakr were
the other two who
accepted Islam. The slave
community of Makka
began to accept this
because they liked the
tone of equality of all
human beings. But once
they accepted the faith
they became steadfast
never to go back to their
adulatory even after suffering torture by their
masters.
Muhammad
(S)
preached Islam secretly
for 3 years but only a few
people were converted to
Islam. At the end of the
3rd year Allah told
Muhammad to “invite
your own family and clan
and announce to them
that you are preaching
Islam.” Muhammad (S)
asked ‘Ali to prepare
some food. Some bread,
meat and milk was
brought in.
Over 40 heads of the
Tribes of Quraish were
invited. They came, ate
food then before Muhammad (S) was able to say
anything they all dispersed. So the next day
Muhammad (S) Invited
them again and immediately after food Muhammad (S) announced, “I
am the Messenger of
Allah and my message is
of peace and surrender to
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to migrate to another
land.
Habasha (Abyssinia)
was the nearest country
across the seas where
they could hope to be
safe. So the first migration began and about 83
new Muslims under the
leadership of ‘Ali’s elder
brother Jaafer Ibne Abi
Talib, migrated to Habasha.
Until that time Jaafer
was the main writer of
the revelation (Wahii)
with 2 other companions
named Abdullah Ibne
Masood and Obai Ibne
Ka’aba. Mas’ab Ibne
Omair was also an early
convert to Islam and a
writer of the Revelation.
He was sent to Yathrib to
teach Qur’an to the people early there who had
shown a great interest in
this new creed.
‘Ali Ibne Talib, after
his elder brother Jaafer’s
departure to Habasha
became the head among
the writers of the Revelation. ‘Ali continued with
the writing of the Revelation up to the last Verse
of the Holy Qur’an.
This was revealed after
the Khutba of the Holy

Prophet at Ghadeer Khum
on 18th of Zilhijja 10th
Hijri. This Verse is in 5:3
which says that “This day
I have perfected your
Deen for you, and I have
completed my blessings
on you, and I have
approved Islam for your
Deen.” Seventy days after
the event, the Holy
Prophet passed away.
Islam was spreading
rapidly,
Muhammad’s
uncle Hamza entered the
fold of Islam which gave
great strength to the new
creed. It was at this time
that Omar Ibne Khattab
also came to accept
Islam.
After Muhammad’s (S)
return from the Shu’be
Abi Talib to the normal
city life of Makka, Islam
had start to spread rapidly
under the protection of
Muhammad’s uncle Abu
Talib. But Allah had other
plans. Abu Talib and
Khadija both died within
one year which was a sad
blow to the family.
The Hostility of the
Quraish had taken a dangerous trend especially
after the death of Abu
Talib. Abu Lahab and
Abu Sofyan who were the

leaders of the hostile
group against Islam made
plans to end Muhammad’s life.
They thought of a
scheme where if one person from each tribe of
Quraish
surrounded
Muhammad’s
house,
entered the house in the
morning and killed him
then the blame would be
on all tribes and Banu
Hashim would not be able
to take revenge. Allah
told the Prophet of this
scheme and instructed
him to leave the city of
Makka and migrate to
Yathrib.
Muhammad asked ‘Ali
to sleep in his bed to
deceive the enemy. ‘Ali
asked “ will this save
your life,” Muhammad
(S) said yes, it will save
my life. ‘Ali replied “then
I have no hesitation in
sleeping in your bed disguised
as
you.”
While ‘Ali slept in
Muhammad’s
bed,
Muhammad (S) himself
left the house undetected
by the enemy who had
surrounded his house with
open swords.
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Muhammad (S) The Messenger of Allah(God) 1
Born in Makka on 17th
Rabiul Awwal about 53
years before Hijra. The
year of his birth was
called “Amul Feel” due
to the invasion of the
Ka’aba by Abraha the
viceroy of the Abyssinian
King. Since the forces of
Abraha arrived on elephants which is “Feel” in
Arabic, the Arabs called
this the year of the elephant. According to the
Christian Calendar it was
571 AD.
The Roman Empire
was in decline, the Capital was transferred from
Rome to Constantinople
and the whole of Europe
was divided into little
kingdoms fighting among
each other. On the Eastern side The Sassanid
Empire of the Persians
was also in decline.
This was the world
scene when a boy was
born
to
the
most
renowned family of the
Quraish,
the
Banu
Hashim. His father was
Abdullah son of Abdul
Muttalib and his mother
was Amena daughter of
Wahb. As a baby he was
sent to the nearby Bedouin Tribe where a lady
called Halima nursed
him.
Muhammad (S) was
born an orphan as his
father Abdullah died a
few months before his
birth. His grandfather
Abdul Muttalib looked
after the boy. Abdul Muttalib died when Muhammad (S) was only 8 years
old and then his uncle
Abu Talib the father of
‘Ali, took over the
upbringing of his nephew.
His first journey outside
Arabia was to the northern parts of Syria with the
trading caravan of his
uncle Abu Talib.
During one such journey an old Christian
monk called Bohaira met
the trading caravan and
saw young Muhammad
(S) who was about 14
years old at that time. The
old monk told Abu Talib

to look after the boy well,
“for very soon his enemies will try to hurt him”.
The monk also told
Abu Talib that he saw
unusual signs in the boy
who will grow up into
someone very important.
Muhammad (S) remained
with his uncle’s family
until the age of 25. It was
due to his honesty and
straight forward manner
that he was successful in
trading
and
became
known to many traders in
Makka
.
The Marriage of
Muhammad (S)
One of the leading trading families in those days
was the family of Khadija
a widow who was looking for an honest young
man to look after her
business affairs. Muhammad (S) took Khadija's
caravan party to Syria
and various other places
and was a great success.
Khadija was impressed
and asked him for mar-

riage.
Although being much
older than Muhammad
(S), (she was 40 years
old), the marriage was
agreed upon by both families and Muhammad’s
uncle Abu Talib read the
Khutba of marriage and
performed the marriage
ceremony according to
the Abrahamic traditions.
The words of the Khutba
as described in Sirat-eRasullallah by Ibne Hisham were:
“Praises are for Allah
who was the God of Ibrahim who worshipped one
God and a Muslim. I am
the descendent of Ibrahim
and have remained on the
same religion of One
God. May Allah keep this
purity among the descendants of Ibrahim forever”.
After this Khutba Abu
Talib completed the marriage ceremony between
Muhammad (S) and Khadija.
Muhammad (S) moved
to her house and the part-

nership from trading to
partnership in life began
in earnest. A baby daughter was born to Khadija
within a few years after
the marriage. She was
named Fatima (sa).
Khadija had two daughters from her earlier marriage which ended in widowhood. So the three
daughters, two from Khadija’s earlier marriages
and one from Muhammad
(S) grew up together in
the same house. History
mentions another boy
growing up in Muhammad’s house. He was ‘Ali
(as) , Abu Talib’s son.
‘Ali (as) was born in
the year 30 Amulfeel
when Muhammad was 30
years old. Fatima’s birth
was recorded some five
years later. So the difference of ages between Fatima and ‘Ali was about 5
years. ‘Ali was treated by
Muhammad (S) like a son
and Muhammad (S) took
him everywhere he went.
Ibne Hisham in his
Sirat
mentions
that

Muhammad (S) began to
meditate more and more.
He would leave the town
of Makka to the nearby
hill called Jabal el Noor.
There was a cave at the
top of the hill and
Muhammad (S) would
climb the mountain and
sit in the cave to meditate. Sometimes he would
stay there for days. Many
times ‘Ali accompanied
him.
One such story tells us
that on one occasion
Muhammad (S) did not
return for 3 or 4 days and
Abu Talib was concerned.
His son ‘Ali was also
with him. They had taken
some food with them. So
the searching party from
Makka went to the mountain looking for the two.
When they reached the
top and entered the cave
they found Muhammad
(S) and ‘Ali (as) meditating together, safe and
sound. Abu Talib asked
Muhammad what he did
there. Muhammad told

his uncle that he and ‘Ali
were engaged in meditating about the creator of
the universe, the God of
Ibrahim and Ismael
This meditation continued until one day a voice
was heard inside the
cave. It said, “Read”.
Muhammad (S) replied
what shall I read. The
voice said, “Read in the
name of thy Lord”. He
was Angel Gabriel who
told Muhammad (S) that
he was ordained by Allah
to be the Messenger of
Allah and to preach this
“Deen” to the people.
This was the first revelation that came over
Muhammad (S) when he
was told to begin his
preaching of the Qur’an
to Makkans. Muhammad
(S) came home and told
Khadija about this who
immediately
accepted
him as the Messenger of
God.
She also said that her
uncle Warqa had told her
that Muhammad (S) had
the signs of a great Messenger. When the news of
this first revelation of
Verse from the Qur’an
had
reached
Warqa
through Khadija he told
her, “Didn’t I tell you that
this husband of yours was
the Messenger of God”.
‘Ali (as) was living
with Muhammad (S) and
had also accompanied
him to the Mountain of
Hira, and had also experienced the revelation with
Muhammad (S).
He had no doubts who
Muhammad (S) was and
was the first to acknowledge him as the Messenger of Allah.
Khadija
among
the
women, their daughter
Fatima (sa) and the two
daughters from Khadija’s
earlier
marriage.
All acknowledged
Muhammad (S) as the
Messenger
of Allah.
Muhammad (S) used to
enter the Ka’aba and pray
there with Khadija and
‘Ali (S).
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يف زمن النفاق االعالمي الرخيص

ملاذا ال يتحدث العالم أيضا عن الصحفيني اآلخرين
الذين قتلوا يف سبيل حرية الكلمة؟

قوبلت حـادثة الـقتل املروع لـ 10
صحفـيـني واثـنـني مـن ضـبـــاط
الـشرطة خالل االعتـداء على مقر
اجمللة الفرنـسية السـاخرة ،شارلي
إبدو ،يف يوم  7يناير املاضي بكثير
من الـسخط العـاملي .وبعـد يـوم
واحد ،ذكرت وكالة فرانس برس
أن فرع تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والـشام (داعـش) يف ليبـيا
قـد قــام بقـطـع رؤوس اثنـني من
الصـحفيني الـتونـسيـني؛ حيث مت
اختـطاف الصحفي سفـيان شرابي
واملصـور نــادر ختـاري يف شهـر
سـبتـمبــر املــاضـي ،اتهـمتـهمــا
اجملمـوعة بـأنهمـا يعمالن لـصالح
“قنــاة فضــائيـة حتـارب الــدين“.
وبــرغم أن عـمليـة قـطع رؤوس
الـصحفـيني قـد حـظيـت بتغـطيـة
إعالمية ضئـيلة ،لكنها أكدت بأن
شهر يناير كان أكثر الشهور دموية
بــالنـسبـة لـلصـحفيـني منـذ عـام
2012
يف فرنسا ،كما يف أماكن أخرى يف
الـعالم الغـربي ،مت انتقـاد الهجوم
على شـارلي إبدو ،ومت االحتفال
بـالـصحفيـني القتلـى علــى أنهم
أبطال ،وقفـت أعمالهـم ضد من
يتحدى حرية التعبير .ومع ذلك،
ال يتـم تصـويـر الكفـاح من أجل
حرية التعـبير دائمًا علـى أنه قضية
املسلمني .لـكن ،عدد الصحفيني
املسلمـني الذين قتلـوا خالل تأدية
عملهم يروي قصـة مختلفة .فقد
كان أكثر من نصف الـ  61صحفيًا
الـذيـن قتلـوا يف عــام  2014من
املسلـمني ،كان يعمل الكثير منهم
يف البلـدان املتضررة مـن النزاعات
مثل الـعراق وسـوريا وبـاكسـتان
والـصـــومــــال .ولكـنّ هـــؤالء
الصحفيني لم يلقـوا نفس الدرجة
مـن االعتــراف أو االحتفــاء بهم
املمنـوحة للـصحفيني الغـربيني أو
الـذيـن يعملــون لصـالح وسـائل
اإلعالم الغربية.
إن حـريـة التـعبيـر ومعـرفـة ونقل
احلقيقـة هـي قيمـة عـامليـة؛ لـذا،
يجـب علـينــا أن نتــذكــر أيـضًــا
تـضـحيـات رجــال شجعــان من
املسلمني بنفـس القدر الذي نتذكر
بـه أولئك الــذين لقـوا حـتفهم يف
الهجوم اجلبان يف باريس.
ولـنكـن واضحني ،هــذه ليـست
منـافـســة بني األديـان .ولـكن،
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الغــضب االنـتقــائـي واملعـــاييــر
املـزدوجة تظهـر التسلـسل الهرمي
لـلتمييـز يف االعتبـارات األخالقية
لـدينـا عنــد التعــامل مع أعمـال
اإلرهاب .وهي الدينـاميكية التي
تـصبح مــرئيـة فقـط عنـدمـا يـتم
استهداف الصحفيني الغربيني.
فعلـى سبـيل املثـال ،طغـى خبـر
قـطع الرأس الشنيع جلـيمس فولي
وستيفن سوتلوف من قبل مقاتلي
داعــش يف العــام املــاضـي علــى
عناوين الصحف العاملية ،بينما مت
جتـاهل مقتـل الصحفيني املـسلمني
على يد نفس اجلماعة املتوحشة.
فـبعــد أقل مـن شهــر مـن مقـتل
ســوتلــوف ،وحتــديــدًا يف شهــر
أكـتوبر قام مقـاتلو داعش بإطالق
النــار وقـتل الـصحـفي مـحمــد
العكيـدي الذي كان يعمل لصالح
وكالة صـدى العراق ،كمـا قاموا
بـقطع رأس رعــد محمـد عـزوي
وهــو مـصــور عــراقي ومـصــور
لتلفـزيــون سمـا صالح الــدين.
وبعـــد شهـــر ،قــتل أربعـــة مـن
الصحفيني العـراقيني يف املوصل.
ولكــن ذلك لـم ميـثل إال خـبـــرًا
عـابـرًا ،نــاهيـك عن أنه لـم يثـر
االحتجـاج اجلمـاعي مـن أنصـار
حرية التعبير.
لـكن ،عـدم حــزننــا واعتــرافنـا
بـضحايـا اإلرهاب بـشكل متـساوٍ
يحمل يف طيـاته مـخاطـر هائـلة؛
فــالنفــور من اإلرهـاب الـذي ال
جنـده إال عنـدمـا يصل األمـر إلـى
الغرب أو يـقتل صحفيون غربيون
يشـير إلـى تسـاهلنـا مع اإلرهاب
عندما يكون بعيدًا عنا.
فـال يجــب أن نــتحـــــدث عــن
املسلمني فقط عـندما يرتكب عدد
قلـيل منهـم عمالً إرهـابيًـا بـينمـا
نتجـاهلهم عـندمـا ميوت اآلالف
منهم على يد اإلرهاب.
إن تغـطيـة الـصحفـيني الغـربـيني
حلـادثـة إطالق النـار يف بــاريس،
تقول :كيف ميكن أن يحدث مثل
هـذا الهجوم الفـظيع “هنا“ ،أي يف
مـدينـة غربـية كعـاصمـة فرنـسا.
لكـن ،هذه التـصريحـات تكشف
عن افتـراض ال جدال فـيه ،وهو
أن :اإلرهاب يـصبح أقل تـرويعًا
عندما يحدث جتاه غير الغربيني أو
يف أمـاكـن غيـر غـربيــة .ولكن،

احلقيقـة هي أن اإلرهـاب يحـدث
ضـررًا بنـفس القـدر يف بـيشـاور،
املــدينـة الـتي ال تـزال تعـانـي من
املـــذبحــة الـتـي راح ضحـيـتهــا
عشـرات مـن تالميـذ املـدارس يف
الشهـر املاضـي ،أو يف نيجيـريا،
حيث دمرت مجموعة بوكو حرام
املسلحـة  16قريـة ،مما أسـفر عن
مقـتل مـــا يقــدر بـنحــو 2000
شـخص يف نفـس األسبـوع الـذي
حدثت فيه هجمات باريس.
إن املـسلـمني هـم أكثـر عـرضـة
لـتجارب احلـرب والنـزوح من أي
مجمـوعـة ديـنيـة أخـرى ،حـيث
ترزح مسـاحات كبيـرة من الدول
ذات األغلبـية املسلمـة مثل سوريا
وأفغـانستـان والعراق وبـاكسـتان
حتـت نيـر احلــرب األهليـة .كمـا
أصـبح املاليـني مـن الــســوريـني
والعـراقـيني واألفغـان الجـئني يف
البلـدان اجملاورة التي تـدفع ضريبة
ذلك مثل األردن وبـاكـستـان .ال
يــوجــد شخـص واحــد يف هــذه
الـبلــدان لـم يتــأثــر مـن ويالت
العنف ،من خالل اجملـازر املروعة
يف املدارس واملـساجـد واملطـاعم
واألســواق .ومـع ذلك ،هـنــاك
البعض يف الـغرب يـصرون عـلى
مطالبة هـؤالء اجلرحى واملشوهني
واحملاصـرين باعتـذار جماعي عن
أية أعمال يرتكبها قاتل من خلفية
إسالمية.
إن هـذا املـيل الـتبــسيـطـي يعـزل
األغلبـية السـاحقة مـن املسلمني،
الـذيـن ينـظـرون إلــى مكــافحـة
التـطرف وحـمايـة حريـة التعبـير
علـى أنه صـراع جمـاعي يتـجاوز
الدين أو اجلـنسية .يف حني جند أن
غضـبنــا االنتقـائـي يتجــاهل ألم
وتـضحيـات املـسلـمني ،ويعـمم
التـصور بـأن جمـيع املسـلمني هم
مرتكبو اإلرهاب.
إن املقصـود من عمليات اإلرهاب
هو سلب السيـاق ،وإذكاء الرغبة
يف احلماية واالنتقام .كما أن إلقاء
اللـوم اجلمـاعي عـلى املـسلمني،
وتسليط الـضوء على حرية التعبير
كـقيمـة غـربيــة فقط هـو انـتصـار
للمتـطرفني .كما أن ما منارسه من
سخـط انتقـائـي يعطـي مصـداقيـة
لفـكرة أن املـسلمني يف كل العـالم
إرهـابيـون بـالفعل أو إرهـابيـون
محتملون.

اإلعالن عن القائمة الطويلة للجائزة
العاملية للرواية العربية 2015
أبــــوظـبــي  -العــــربـي
االمـريـكي اليـوم  -أُعلن
االثـنني  12ينـايـر 2015
عـن القــائمــة الـطــويلــة
للـروايـات املـرشّحــة لنيل
اجلـائـزة العـامليـة للـروايـة
العــربـيـــة للعــام 2015
اشتملت القـائمة على 16
روايــــة صـــــدرت خالل
االثـنـي عــشــــر شهـــرا
املـاضيـة ،واخـتيـرت من
بني  180رواية ينتمي كتابها إلى  15دولة عربية.
كتّـاب القائمـة الطويلـة لعام  2015ينـتمون إلـى تسع بلـدان ،بينهـم ثالثة من
مصر وثالثة من لبنان.ويـذكر أن خمسة من الروائيني املدرجني على قائمة هذا
العام قد سبق لهم الترشح للجائزة على النحو التالي:
جبور الدويهي وصل إلى القـائمة القصيرة يف عام  2008بروايته “مطر حزيران“
ويف عام  2012بروايته “شريد املنازل“.
جنـى فواز احلسن وصلـت إلى القائـمة القصيـرة عام  2013بروايتـها “أنا ،هي
واألخريات“.
أشرف اخلمايسي وصل إلى القائمة الطويلة عام  2014بروايته “منايف الرب“.
أنطـوان الدويهي وصل إلى القـائمة الطـويلة عام  2014بـروايته “حامل الوردة
األرجوانية..وكـان محمد برادة ،أحد املرشحني يف القائمة الطويلة ،عضوا يف
جلنة حتكيم اجلائزة يف دورتها األولى 2008.
يُـذكر أن خمس كـاتبات وصلن إلى القـائمة الطويلـة لهذا العام وهـو أكبر عدد
من الكـاتبات املرشحـات يف القائمة الـطويلة يف تاريخ اجلـائزة إذ وصلت إحدى
عشرة كاتبة للقائمة منذ صدور القائمة الطويلة األولى عام 2009.
فيما يلي عناوين الروايات املرشّحة على القائمة الطويلة للجائزة للعام ،2015
وفقا للترتيب األلفبائي ألسماء الكتاب:
 )1حياة معلّقة ،عاطف أبو سيف (فلسطني)
 )2بعيدا من الضوضاء ،قريبا من السكات ،محمد برادة (املغرب)
 )3طابق  ،99جنى فواز احلسن (لبنان)
 )4أملاس ونساء ،لينا هويان احلسن (سورية)
 )5الراويات ،مها حسن (سورية)
 )6ريام وكفى ،هدية حسني (العراق)
 )7ال تقصص رؤياك ،عبد الوهاب احلمادي (الكويت)
 )8جرافيت ،هشام اخلشن (مصر)
 )9انحراف حاد ،أشرف اخلمايسي (مصر)
 )10غريقة بحيرة موريه ،أنطوان الدويهي (لبنان)
 )11حي األمريكان ،جبور الدويهي (لبنان)
 )12شوق الدرويش ،حمور زيادة (السودان)
 )13ابنة سوسلوف ،حبيب عبد الرب السروري (اليمن)
 )14بحجم حبة عنب ،منى الشيمي (مصر)
 )15الطلياني ،شكري املبخوت (تونس)
 )16ممر الصفصاف ،أحمد املديني (املغرب)
اُختيـرت الروايـات من قبل جلـنة مـكوّنـة من خمـسة مـحكّمني ،سـيُعلن عن
أسماءهم يف الـدار البيضـاء؟ املغرب؟ يـوم اجلمعة املـوافق  13فبرايـر ،والذي
حتـدّد لإلعالن عن القائمة القصيرة ،بالتـزامن مع معرض الدار البيضاء الدولي
للكتـاب.وعلق رئيس جلنـة التحكيم علـى القائمة الـطويلة بقـوله“ :تقدم لنيل
اجلائـزة هذا العام أكبـر عدد من الروايات يف تـاريخها حيث كان بني أيـدينا مائة
وثمانـون عمال ،وبصعوبة توصلنـا إلى اختيار القائمة الـطويلة املكونة من ست
عـشرة روايـة متثل اجـتهادات مـتنوعـة ومدارس فنـية وأجيـاال مختلفـة .بعض
األعمـال هي األولى ملـؤلفيهـا والبعض اآلخـر لكتـاب متمـرّسني .ومن املـفيد
التـذكير بـأن جلنة الـتحكيم تقـوّم الروايـات ال الروائـيني“.ويُذكـر أن هذه هي
الدورة الثامنة للجـائزة ،التي أصبحت اجلائزة األدبية األبرز يف مجال الرواية يف
العالم العربي.وقد علّق ياسر سليمان ،رئيس مجلس األمناء ،قائال“ :تواصل
اجلـائزة العامليـة للرواية العـربية مسـيرتها بقـائمة طويلـة جديدة ،تقـدم كعادتها
روايـات تتنوع اهتـماماتهـا وأساليبهـا وجمالـياتها ،بـأقالم كتّاب وكـاتبات من
بلدان الضـاد ،تلتقي وتتقاطع هـواجسهم لتصبح مـادة روائية خصبـة .القائمة
الطويلة لهـذا العام تشمل أسمـاء جديدة وأخـرى وصلت إلى القوائـم الطويلة
سابقا .وحتتفي اجلائزة بهذه األسماء جميعا لدورها يف إثراء األدب العربي“ .
تهدف اجلـائزة إلـى الترويج للـرواية العـربية علـى املستـوى العاملـي ،ومن هنا
تضمن اجلـائزة ترجـمة األعمال الفـائزة إلى اللغـة اإلجنليزية .وقـد تُرجم حتى
اآلن أعمـال كل من بهـاء طاهـر ( ،)2008ويوسف زيـدان ( ،)2009وعبده
خال ( )2010ومحمد األشعـري ورجاء عالم ( ،)2011وسعـود السنعوسي
(.)2013ستـصدر الترجـمة اإلجنليزيـة لرواية “طـوق احلمام“ لرجـاء عالم عن
دار دكوورث ،اململكـة املتحدة ،يف مـارس  ، 2015كما ستـنشر روايـة “ساق
البامبـو“ لسعود السنعوسي باإلجنليزية يف يونيو  2015عن دار بلومزبري –مؤسسة قطر
للنشر .ومت اإلعالن عن إصدار الترجمة اإلجنليزية لرواية “فرنكشتاين يف بغداد“
ألحـمد سعـداوي الفائـزة بجائـزة عام  2014يف خـريف  2016عن دار وون
ورلد يف اململكة املتحدة ودار بنجوين يف الواليات املتحدة.
وقد حتدّد يوم األربعـاء  6مايو  2015لإلعالن عن اسم الفـائز باجلائـزة العاملية
للروايـة العربية يف احتفال يقـام يف أبوظبي عشيّة افتتـاح معرض أبوظبي الدولي
للكتـاب .ويحصل كل من املرشّحني الستة يف القـائمة القصيرة على 10.000
دوالر أمـريكي ،كمـا يحصل الفـائز بـاجلائـزة على  50.000دوالر أمـريكي
إضـافية .اجلـائزة العـاملية للـرواية العـربية جـائزة سنـوية تختص مبـجال اإلبداع
الروائي باللغة العربية .ترعى اجلائزة “مؤسسة جائزة بوكر“ يف لندن ،بينما تقوم
“هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة“ يف اإلمارات العربية املتحدة بدعمها ماليا.
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تعمّقت روحي كاألنهار
اغتسلتُ يف نهرِ الفُرات
.حني كان الفجرُ غرًا
بنيتُ لي كوخًا بالقرب
.من الكونغو وأركنني إلى النوم
ُتأمّلت النّيل ورفعت
.أهراماتٍ فوقه
سـمعتُ مــوسيقــى امليـسيـسيـبي
عندما هبط إيب لينكولن
 ورأيتُ حضنه،إلى نيـو اورليانـز
املـــوحلَ يـصـيــرُ ذهـبـيًــا وقـت
.الغروب
:عرفتُ أنهارًا
.أنهارًا قامتةً قدمية
تعمّقت روحي كاألنهار
- أن حتوّل اجلنونَ إلى ورود
أليس ووكر
َلو كان حُزني أعمق
 يف،َ معك،ُلكنت
قاعِ احمليط
لكنّي أدركُ اليومَ أنّ الزّيت
احملتشدَ يف قاع احمليط
.ُهو اجلوهر
ُالفضالة
هيَ ما يبقى
ّمن كل
عالقاتنا
ّكل
أسالفنا
الّذين رحلوا وصاروا زيتًا
دون شهادتنا
.ٍمنذ دهور
.دائمًا انتسبنا لهم
، أتدلّى،أعبّرُ عنك
 عند طرف املاء،ُأنتحب
.مثلي أيضًا
إنّه حزننا
، فظًا،ًثقيال
يُجهدنا
،لكنّه يقاوم
قاعَ األشياء
:املتعفّنة والفاسدة
حزنُنا يُعيدُنا
.إلى املنزل
Translated from the Arabic by Khaled Mattawa
WORTHY OF MY
FRIENDSHIP
Rumor mongers
for reasons of selfesteem,
lovers of bango and psychoanalysis,
agitators against the state,
theoreticians of infidelity,
those who search among
their ancestors’ names
for memorable titles,
reformers from within,
honest as garbage,
pessimistic from a distance,
and kind because there is
no alternative:
Those who resemble me
and are worthy of my
friendship,
those whom you create
for me
are plentiful this year.
Dear God,
take away your gifts,
and don’t break your
promise
about new enemies.
I SCANDALIZE

33

Provision نصوص

ّقصائد مختارة من الشعر الزنوجي األمريكي
.غير احلقيقة
 أوين- قصيدةٌ إلى الرّاقِصَني بيرل
دودسن
،عَلى ظهري دوّنوا التّاريخ
،يا اهلل
.عَلى ظهري اقتحموا اجلحيم
،عيناي ترشحانِ دمًا
،ٌالوجوهُ التي أراها دم
أصــابعـي ال تقــوى علــى احلفـر
.عميقًا يف الوحل
، يا اهلل،متى سيقرأ أطفالي
.سيقرؤون حَكايتي عَلى ظهري
،لشفتيّ طعمُ الدّم
.ٌويف الرّوح دم
ال ميكنُ للساني أن يهنأ
.مبستقبلٍ يف هذا الدّم
، يا اهلل،متى يصرخُ أطفالي
،متى ستنتصبُ قامةُ أطفالي
، يا اهلل، يا اهلل،يا اهلل
متى سيأتي
!!!هذا الوقت بسرعة

1941-1940 ، يف الطريق إلى الكنيسة، جونسون.ويليام هـ
َاتّسعت عيناي
،ٍصرتُ فراشات
،َتعرّقت يداي
،ٌاعتراني قلق
،فأُدرِك
.أَنّي أحبّك
-الزّجنيّ يحكي عن األنهار
النغستون هيوز
:عرفتُ أنهارًا
،عـرفتُ أنهارًا قـدمية قِـدم العالَم
أقدمَ من دفقِ الدّم
.يف عروقِ اإلنسان

ِأصحابُ الفضول
ليرَوا
ُإن كنت
…ّحقيقةً قد مت
أم أنّي مجرّد
أحاولُ أن
َأفتعل
…مشكلة
 جوليا فيلدز- كلّما رأيتك
،َكلّما رأيتُك
،عدا قلبِي

RESPECTING MARX

 ماري إيفانس- املتمرّدة
ُعندما أموت
ٍأنا على يقني
أنّ جَنازتي
..ستكونُ مهيبة
سيأتي

Poems

MYSELF
I must tell my father
that the only man for
whom “desire shattered
me”
looked exactly like him,
and tell my friends
that I have different pictures of myself,
all true, all me,
that I will distribute
among them one at a
time.
I must tell my lover,
“Be grateful for my infidelities.
Without them
I wouldn’t have waited all
this time
to discover the exceptional void in your
laugh.”
As for me
I am almost certain
that I scandalize myself
to hide behind it.

.سيمحُو االزدراءُ آثارَ قَدَمَيك
َكم أعشقُ ضحكتك
.املُتغطرِسَة واجلريئة
كم أنتَ عظيمٌ على
.شارعِ هذه املدينة

Iman Mersal - (Arabic poetry)

Respecting Marx
is the only thing all those
who loved me shared
and I have allowed them
all, in varying degrees,
to claw at the cotton dolls
hidden in my body.
Marx,
Karl Marx,
I will never forgive him.

Facing bright storefronts
flourishing with panties
I cannot stop myself
from thinking of Marx.
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THINGS ELUDE ME
One day I will pass in
front of the house
that was mine for years
and try not to measure
how far it is from my
friends’ homes.
The plump widow whose
cries for love woke me
is not my neighbor any

-سوناتا الى الزجنيّ يف الهارلم
هيلني جونسون
إنّك أبيٌّ وبهي
،ُجسدُكَ املكتملُ ومشيتكَ اخملتالة
ِعيناكَ الدّاكنتان تلمعانِ بالكراهية
،ٍبهَيبة
ٍال عَجَبَ أنّك غيرُ كفء
—لتُحاكي مَن حتتقرُهم
،ذراعاكَ سامقتان فوق احلشد
،رأسُكَ يُرجع أغنيةً بربريةً زخمة
أشجارُ النّخيل واملاجنا تتمدّد
.أَمام ناظِرَيك
دَع اآلخرين يكدَحون
وَيَعرقون يف سبيلِ العَمل
وانتزِع مِن أيديهم حصّتهم
منَ الذَّهب
لمَ حتثّ قَدَمَيك املترفَعتَني؟
more.
I’ll invent things so not to
get confused.
Count my steps
or bite my lower lip
savoring the slight pain
or keep my fingers busy
with tearing a whole
packet
of paper tissues.
I will not try short cuts
to avoid the pain.
I will not stop myself
from loitering
as I train my teeth to
chew on hate
that leaps from within.
And to forgive
the cold hands that
pushed me toward it,
I will remember
that I did not smudge the
bathroom’s whiteness
with my own darkness.
No doubt, things elude
me.
The wall itself did not
enter my dreams.
I did not imagine a color
paint
to match the scene’s
tragic lighting.
This house was my home
for years.

| رمي غنامي:ترجمة
)مـختــارات مـن كتــاب “املــوت يف
 مختـارات من الـشعـر،“أرض حـرّة
 بتـرجمة واخـتيار،ّأمـريكي-األفرو
)رمي غنامي

 إسماعيل ريد- إلى راقصة
عندما ميوت العشّاق
يتفتّحون
َعناقيد
لذا ثمّة
ّنبيذٌ وفيرٌ يف احلب
ًولذا ال زلتُ ثمال
ِبك
 سونيا سانشيز- سحرٌ أسود
ُالسّحر
يا رَجُلي
هو أن حتوّل
جسدي إلى
ِألف
ٍابتسامة
 بوب كاوفمان-صباح الكاكاو
تنويعاتٌ على اللحنِ صباحًا
.وعصفورتانِ تتحرّكانِ يف املدى
ِ يغتسل بنور،ّيلـوحُ سجنٌ رمادي
.الشّمس
.ُ تتهامس،ٍألسنةُ كمان
،ِ على األرض،ُ يترنّم،ٌطبّال
،يحلـمُ بـضــربــاتٍ جـــامحــة
،وخفيضة
ِأيّهـا الصّبـاحُ املنعـتقُ عن صَخَب
،املَدينة العاصف
،أرجوك
.ابقَ هنا لألبد
 تِد جونز- صوتٌ بني احلشود
/ًرجال/لـو كـانَ عـليكَ أن تـرى
 يتحدّث/يسـير يف شارعٍ مـزدحم
 الى نفسه/عاليًا
 يف االجتاه املعاكس/ال تركض
! فإنّه شاعر/بل اركض باجتاهه
ٍ من شاعر/ال شيء تهابه
It wasn’t a student hostel
where I would leave an
evening gown
on a nail behind the door
or paste old pictures with
temporary glue.
The romantic sentences
I extracted from Love in
the Time of Cholera
must be jumbled up now
making an altogether
comic text.
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تشكيلA R T
أعماله تتراوح بني فن النخبة والفن اجلماهيري

األميركي جيف كونز مصنع “النيو بوب“ األشهر واألعلى سعرا
أبوبكر العيادي
مـنـــذ أربعـني سـنـــة ،يـــواصل
األميركي جـيف كونز اسـتكشاف
مقـاربات جديدة لـتحويل األشياء
البـسيطـة إلى آثـار فنيـة ،ويبـتدع
صيغا تتراوح بني فن النخبة والفن
اجلماهيري.
وبـالـرغـم من شهـرته الـواسعـة،
واألرقـام اخليـاليـة التي تـقدّر بـها
أعمـاله ،ال يزال فنه محل جدل.
يف هذه الـورقة نتوقف عـند جتربته
مبناسبة املعـرض االستعادي الذي
يقام له يف مركز بومبيدو بباريس.
يعتـبر جيف كـونز مـن أكثر أعالم
الفـن املعــاصـــر األحيــاء شهــرة
وأغالهم ،فـأعمـاله املـوزعـة يف
متـاحف العالـم وقاعـاته الكـبرى
تقــدّر مباليني الــدوالرات ،رغم
استخفاف النقاد بقيمتها الفنية.
بدأ حياته سمسارا يف املواد األولية
بـــوول سـتـــريـت ،ثـم اسـتقـــرّ
بتـشيلـسي قـريبـا من نيـويـورك،
حـيث فـتح ورشــة تُـنجــز فـيهــا
لـوحـاته ومنحـوتـاتـه ،مبسـاعـدة
فريق متعـدّد االختصاصات تنامى
علـى مرّ الـسنني حـتى صـار يبلغ
اآلن حوالي مائة وخمسني .ذلك
أن كونز ال يصـوغ أعماله بنفسه،
بل يكتفي بتقدمي أفكار وتصورات
ثم يعهـد بهـا إلـى مجمـوعـة من
املتعاونني احلرفيني.
فنّه هو نقطـة التقاء عـدّة مقاربات
سابقـة ،فقد أخـذ الـ”ريدي مـيد”
من مـارسيل دوشـامب ،وأشيـاء
املـعيــش اليــومي الـضـخمــة من
كالس أولـدنبـورغ ،ومتلك األداة
متـلكــا غـيــر عــادي مـن أرمــان
فرنانـديز ،والبوب آرت من أندي
وارول ،إضـــافـــة إلـــى فـنـــون
الصناعـات التقليديـة واملصوَّرات
الشعبية.
فـاإليكونـوغرافيـا التي يسـتعملها
هي مبثـابة كتالوغ للثقافة الشعبية،
ال األميـركية فحسـب ،بل العاملية
أيـضــا ،فهــو يـسـتحــوذ علــى
األشياء ،كـما يقول ،ويحاول أن
يفهم ”ملـاذا ميكـن متجيــد بضـائع
االستهالك اليومي وكيف؟”.
طوال مـسيرته الفـنية الـتي تقارب
األربعني سـنة ،استعمل كل أنواع
األشيــاء املتـداولـة لـدى عـامـة
الـشعـب ،من شفـاطـات وأدوات
كهـربـائيـة منـزليـة مـوضـوعـة يف
صـناديق مغـلقة من زجـاج األمان
مضـاءة بـالـنيـون ،وكـرات سلـة
معلقة يف أحواض أسماك ،وحتف
مـن الطـراز البـائـد ،وتـذكـارات
املتـاجـر الـسيـاحيـة (بـالـونـات يف
شـكل أرانـب ،أرائك مـنجّــدة،
خنـازيــر صغيــرة من الـسكـر)،
عالوة علـــى لعـب لهـــا عالقــة
بالطفولة أو أشياء حميمة.
تقنيات متعددة
يستعـمل كونـز عدّة تقـنيات فـنية
كـالتثـبيت والـتصـويـر الـشمـسي
والـرسم والـنحت علــى مختلف
املعـادن (خشب ،رخام ،زجاج،
إنـوكـس) وحتـى اخللق بـواسطـة
الكـمبيـوتـر ،وهـو مـا يعمـد إليه
عـادة يف تهـيئــة تصـور للـوحـات

A first! Art has taken
to Saudi streets

يتـولى مســاعدوه إعادة تـشكيلها
على القماشة.
هذا املسعـى ،على بسـاطته ،بوّأه
مــركــز الـصــدارة ليـس يف الـفن
املعـاصـر وحــده ،بل يف املـردود
املـالـي ألعمـاله .فـمنـذ ،2013
بيـعت بكـريـسـتيـي يف نيـويـورك
خمسـة نظائـر من ”بالـونة كلب”،
بـ 58,4مليون دوالر (مـا يقارب
 50مليـون يورو) ،وبـذلك صار
جونـز أغلى فنـان على قيـد احلياة
يف العالم.
وهـي رتبــة سبـق أن احتلهـا عـام
 ،2001حني اشتـرى منه متحف
أستـروب فيـرنلي بـأسلو ”مـايكل
اجاـكسـوــن ــوالفقاـعةـ” ،ــبـ6
مليـون دوالر وهـي منحـوتـة من
اخلزف لنجم البوب صحبة قرده.
وبعد أن فـقد تلك الـرتبة لـصالح
بيتـر دويـغ ثم داميـان هيـرست،
اسـتعــادهــا عـــام  2007بعـمل
عنـوانه ”القلـب املعلّق” الـذي بيع
بـ 21مليـون دوالر ،واحتفـظ بها
منــذ ذلك التـاريخ ،حـيث حقق
أكبر رقم عـام  2008عن ”بالـونة
الزهرة”ـبـ22,9مليون دوالر ،ثم
عن ـ”الزــناــبق” ـبـ 33,6مـليــون
دوالر  ،حـتى صـار ينعـت بسـيّد
الـ”نيو بوب”.
show would help elevate the
low level of interest in art
among the Saudi public.
It did not, however, genh
erate much attention from
the
country's
religious
police tasked with cracking
down on perceived moral
violations. "The Islamic
police passed by", Khereiji
said, and they had no probh
lem with the exhibition.
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رمز ”الكيتش”

الــشهيـر بـرنـارد مـادوف) علـى
اقتنائها.

بـات كـونــز تتـلقفه أشهـر أروقـة
الـفنــون يف العـــالم بـنيــويــورك
وكولـونيـا وببيلبـاو ،وخصـوصا
بـينو بالبنـدقية وغوغـاسيان بهونغ
كــونغ ،وأكـبــر مـتـــاحف الفـن
املعـاصـر يف سـان فـرانـسيـسكـو
ومينـابوليـس وأمستـردام ،فضال
عن األثــريــاء الــذيـن يقـتنــون
أعماله.
ورغم شهـرته الـواسعـة ،ال يزال
كـونز محل جـدل ال ينتهـي .فهو
يف نظر بعضهـم من القالئل الذين
عرفـوا كيف يبـلورون أهـم ما يف
الـتـيــارات الــطالئعـيـــة للقــرن
العـشـريـن ،خصـوصــا ”البـوب
آرت” ،فـصـــار رمــــزا للفـنـــان
”الـكيتش” الـذي يعشقه األثـرياء،
مـن خالل حتويله شخوص الثقافة
الـشعـبيــة األميــركيـة (بـابـاي،
هــولك ،مــايكل جــاكـســون،
مــارلني مــونــرو ) ..إلــى حتف
فنية.
فيما يـرى البعض اآلخر أنه مجرد
”بيـزنسمـان” يديـر مصـنعا إلنـتاج
حتف تـذكاريـة معـروضة لـلبيع،
ومــا اتخـذت مـنتجــاته قيـمتهـا
الراهنة إالّ بـسبب تنافـس األثرياء
اجلدد (من بيـنهم احملتال األميركي

لكن الثـابت أن أعمال كـونز مرآة
تعكـس صـورة مجـتمع مـا بعـد
الـصنـاعـة ،وهــوسه بــالتـطـور
واملهارة التكنولوجية ،وإفراطه يف
االسـتهالك ،ووســائل تـسـليـته
التـافهـة من نـوع ديـزنـي .فهي،
مصـنعة عن طـريق عدة مـتعاونني
مـحترفني ومبيزانـية ضخمة ،وهي
سمة مـن سمات املـرحلة ،ووجه
سافر للحضارة الغربية اليوم.
وما جيف كونـز سوى باحث عن
الثـراء بطـريقته ،علـى غـرار بيل
غـيتـس وسـتيف غـوبـس ،يـنتج
بضـاعـة تـستهــوي املاليني ،وال
يهمه نفعها وال موقعها من خارطة
الفن عبر التاريخ.
يقـول النـاقـد جيـروم كليـمنت:
”ثمن أعمال جيف كـونز انعكاس
ملنظـومة تـضمّ بعض كبـار التجار
وهـواة جـمع التــشكيـالت ،مثل
الري غاغوسيـان وفرنسـوا بينو،
الذين يقـررون وحدهم مـا يكون
فنـا وما يـكون جـميال يف الفن..
اليوم سلطـة املال وحدها هي التي
حتدّد اجلمال”.

An art student at Princess
Nora bint Abdulrahman
University for women, she
said "it feels lovely" to have
one of her paintings exhibh
ited outside. The work
shows two female forms
alongside traditional Bedh
ouin designs.
Harbi, only her eyes visih
ble under a black abaya
robe, agreed the outdoor

It is a powerful image in a
country that does not allow
women to drive and where
they cover themselves in
black from head to toe outh
side the home.
Ahlam Nassir alhHarbi,
23, said women are also a
minority among the counh
try's artists, making up perh
haps 10 or 20 percent of
painters.

ما بعد الصناعة

Saud alhMefareh, in front of
a billboard featuring his
painting, "Story".
It is a patchwork of abstract
figures and images depicth
ing Saudi life and traditions.
Mefareh, 38, who holds a
regular job in administrah
tion, said he has been a parth
time painter for about two
decades because he enjoys
his hobby and knows that
"some people in our society
like it" too.
The inaugural exhibition
should help more Saudis to
appreciate the visual arts, he
said.
Sultan alhAdwani, a curih
ous onlooker who works at
the interior ministry, said
the outdoor gallery seemed
like a good idea.
"It's better than inside the
building," he said in the
chilly evening air as waiters
served glasses of juice to
invited guests outside a
French restaurant.
 - A powerful imageThe paintings were chosen
after a call for submissions
drew
3,200
entries.
Most of the colourful
works are in an abstract
style, some reminiscent of
earlyh20th century Cubism
made famous by Picasso.
They include a variety of
subjects including urban
and rural landscapes, sports,
Islam's holiest site the
Kaaba, a stylised camel, and
a couple in traditional dress
sitting on chairs together at
the seaside. The strict Wahh
habi version of Islam forh
bids paintings of the human
form but several works in
the exhibition clearly depict
people, many of them
women.
One painting shows a
green female figure, hands
on hips and head held high,
emerging from a cactus in a
desert landscape.

 By Ian TimberlakeRIYADH h In highly conserh
vative Saudi Arabia where
most forms of entertainment
are forbidden, art has taken
to the streets.
Dozens of paintings are
being displayed on outdoor
advertising billboards in the
capital Riyadh and other cith
ies in what organisers say is
the kingdom's first public
art show. "It is something
new," said Mohammed alh
Khereiji, deputy chief exech
utive of AlhArabia Outdoor,
the advertising firm behind
the exhibition.
It opened Monday night
along Riyadh's glitzy Tahlia
Street and runs until Saturh
day 1h3h2015. For the first
time, art is presented to the
public," although small
indoor exhibitions have preh
viously taken place in the
kingdom, he said.
Sculptures have also been
displayed in the open,
including a permanent dish
play along the corniche in
the Red Sea city of Jeddah,
and the country has some
small galleries.
With about 3,400 billh
boards showing 80 painth
ings by Saudi artists, Kheh
reiji called it "the biggest art
gallery in the Middle East".
Normally on Tahlia
Street, the only things on
show are flashy cars cruish
ing past the boulevard's
wide sidewalks, outdoor
cafes, and highhend restauh
rants serving Western cuih
sine.
The kingdom, which
practises a conservative Salh
afist version of Islam, bans
alcohol even in luxury
hotels, does not allow cineh
mas or theatres, and strictly
separates the sexes.
"The culture and the society
do not encourage artists and
it is difficult to be an artist
in this society," said Majed
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“قناص“ كلينت إيستوود يطهّر اجلرح األميركي يف العراق بالقتل الذي اليتوقف

العراقيون هم الهنود احلمر وجنود املارينز هم “رعاة البقر“ األميركيون البيض

كتب  :أمير العمري
أخـرج املـمثل واخملـرج األميـركي
كلينت إيـستوود  34فـيلما يف 44
عـاما ،وأحـدث هذه األفـالم هو
فـيلـم “قنـــاص أميـــركي“ الــذي
يتـجاوز زمـنه السـاعتـني .وال بدّ
من االعـتراف بـأن الفيلم اجلـديد
من أفــضل أفالم إيــستـــوود من
النـاحية السينـمائية الفنـية البحتة،
أي من جهة إتقانـه الصنعة :تنفيذ
املشـاهـد ،واالبتكـار يف بنـاء كل
مشهد ،واختيار زوايا التصوير.
يجعل كليـنت إيسـتوود مـن بطله
يف الـفيلم ،الذي يتطوع لاللتحاق
بقـوات مشـاة البحـرية األمـيركـية
(املارينـز) كقناص مـدرب يذهب
إلى العراق ،بـطال فوق األبطال،
بل “نـــصف إلـه“ ،يحـلق فــــوق
زمالئـه اجلنــود جمـيعـا ،يـتخـذ
لـنفــسه مــواقع عـــاليــة ،فــوق
البنايات ،يف الفلوجة وغيرها.
يطل من علٍ علـى ساحـات املدن
الـتي تخـتفي يف جــوانبهـا قـوى
الشـر ،لكي يحـول بني “األشرار“
العراقيـني الذين يقاومـون الوجود
األميــركـي هنــاك ،وبـني إلقــاء
القنـابـل واستهـداف الـدوريـات
املـسلحـة واصطيـاد اجلنـود وزرع
العبـوات النـاسفـة .بهـذا املعنـى
يـصبـح القنــاص األميـركـي هنـا
املـنقــذ ،الــذي يــسهــر بعـيـنـيه
الـيقـظـتـني ،مـن أجل حـمــايــة
اآلخرين.
شخصية حقيقية
شخـصيـة بـطل فـيلم إيــستـوود
اجلديـد شخصيـة حقيقيـة ألشهر
قنـاص أميـركي هـو كريـس كايل
(يقوم بالـدور ببراعة ملفتة برادلي
كـوبـر) ،وهـو الـذي خـاض أربع
جــوالت يف العــراق ،مع قــوات
املارينز هنـاك ،ملا يقرب من ثالث
سنـــوات ،حيـث متكـن من قـتل
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 160شخـصا ،وقيل إنه متكن من
منع وقـوع الكـثيـر من عـمليـات
التفجير االنتحارية قبل وقوعها.
وكــان يقـطع وجــوده يف العـراق
لـلعودة لفترات إلـى الوطن ،لكي
يـستــأنف عالقته بـزوجته “تـاليـا“
(تقـوم بـالــدور يف أفضل أداء لهـا
سيـينا مـيللر) ،الـتي جتد مـرة بعد
أخــرى ،كـيف يـشــرد زوجهــا
بذهنه ،وكـأنه يعيـش يف احلرب،
عاجزا عن التأقلم مع حياته وسط
أسرته ،بل إنـه يكاد يفـتك بكلب
األسرة ذات مـرة عندما يتصوّر أن
الكـلب يـــوشك أن يلـتهـم طفله
الصغيـر ،بينمـا كان الكـلب يلهو
معه.
إننـا مـرة أخـرى ،مـدعـوون هنـا
للــتعـــاطـف مع ذلـك “القــــاتل
احملـتـــــرف“ ،ألنه يـــــدافع عـن
“اخليـرين“ ،األبـرار الـذين ذهبـوا
إلــى العـراق يف مـهمــة مقـدسـة
لتحـريـر العـراق من “األشـرار“،
وكـأننـا نعود إلـى موجـة مشـابهة
ملـوجــة األفالم التـي قُصــد منهـا
تطهيـر اجلرح األميـركي يف حرب
فـيتنام ،أعقبت ظهـور سلسلة من
األفالم البـارزة يف تاريخ الـسينـما
األميركية ،كـانت توجه النقد إلى
الـدور األميـركي يف فـيتنـام ،لعل
أهمها علـى اإلطالق ،فيلم “سفر
الــرؤيــة اآلن“ لفــرنـسـس فــورد
كوبوال (.)1978
كـليـنت إيــستــوود ( 84عــامــا)
يـصنـف ضمـن صفــوف اليـمني
احملـافظ سياسـيا بشكـل عام ،فقد
دعم اجلمهـوريني ،ويدعـم دائما
فكـرة إبعاد الدولـة عن التدخل يف
االقتصاد أو يف حياة األفراد ،وهو
يـصف نفـسه بــأنه من املــدافعني
األشداء عن الليبـرالية وعن القيم
الوطنية ،ورغم أنه عارض حرب
فيـتنــام والتــدخل األميــركي يف
أفغـانسـتان والعـراق ،إالّ أنه مييل

إلـى اإلعالء من شـأن “الـبطـولـة“
الفـرديــة األميــركيـة وتقـديـرهـا
انطالقا من دوافع وطنية.
وقد كان مفاجئا لعشاق سينما هذا
اخملرج املقـتدر ،أن يخرج إيستوود
عـام  2008فـيلمه األفـضل حتـى
اآلن“ ،الـسيـارة غـران تــورين“،
والـذي قام فيه بدور رجل أميركي
أبـيض ،عجوز ،محـافظ ،شارك
كـمقــاتل يف احلــرب الكــوريــة،
يعيش وحيدا بعد وفاة زوجته ،ال
يخفـي عنـصــريـته جتــاه جيــرانه
الصينـيني ،الذين وفـدوا إلى تلك
البلـدة األميـركيـة الهـادئـة ،وال
يكف عن تعليقاته العنصرية.
وهـو يرفض أيـضا جيـرانه وولديه
وأحفـاده ،كما يـرفض الكنـيسة،
وهــو يـــؤمن بـضــرورة تــطبـيق
القانـون ،حتى لو أخـذ القانون يف
يــده ،فنــرى كـيف يـتحــول من
معاداة جـيرانه الصينيني إلى مدافع
شـــرس حتــى املـــوت عن ولــده
الـشاب ،الذي تـسعى عصـابة من
الـصينيني األشقياء لضمه إليها عن
طــريق الـتهــديــد والـعنـف ،ثم
يغتصبون شقيقته.
هـذا فيلم يعـكس بوضـوح موقف
إيستـوود كمـدافع عن احلـريات،
وإقرار النظـام يف اجملتمع األميركي
ولـو بـاللجـوء إلــى القتل .وهـو
يستطـرد يف “قناص أميـركي“ على
نفس النـغمة ،مصـورا بطل فيلمه
“كـريـس“ :آلــة القـتل“ املـدرب،
الـذي ينطلق من منطلقات “وطنية“
متـشــددة ،والــذي ال يــريــد أن
يــستـمع إلــى تــوسالت زوجـته
بـالعـودة إلى األسـرة ،فهـو يعلي
الواجب الوطني على األسرة ،بل
ويجد أيضـا متعة خاصة يف ممارسة
القنص.
يف سيــاق كهـذا ،يـصـبح الفـيلم
أقــرب إلــى أفالم الــويــستــرن،
فـالعـراقيـون هـم الهنـود احلمـر،

وجـنود املـارينـز هم “رعـاة البـقر“
األميـركيـون البـيض ،واألمـر ال
يعدو الكثير من مشاهد الكر والفر
والهجوم واقتحـام املنازل وتفجير
الـبيـوت والـتنـسـيق بني الـطيـران
والقــوات األرضيـة ،مع سقـوط
الكثيـر من الضحايـا من اجلانبني،
مع التركيز بالطبع ،على “إنسانية“
القنـاص الــذي يتـردد طـويال يف
إصابـة طفل صغـير يـوشك عـلى
إلقـاء قنبلـة على مـدرعة أميـركية
قــريبـة ،ويـرتعـد وهــو يصـوّب
بنـدقـيته يف اجتـاه امـرأة قـد تكـون
عزالء.
صور منطية
يصوّر الفيلم اجلـانب اإلنساني يف
شخصية “كريس“ ،كيف يتمتع يف
حيـاته املـدنيـة بالـبشـاشة والـرقة
والـدمـاثــة وطيبــة القلب ،يـرثي
ملـصــرع أحـــد زمالئه ،يحـضــر
جنـازته ويبكيـه ،كما يـسرّي عن
رفـاقه الـذيـن أصيبـوا بـإصـابـات
بـالغة يف الـعراق؛ فقـدوا أذرعهم
أو سيقانهم.
وعلى الـنقيض من كـريس ،نرى
الـشخصيـات العراقـية مخـادعة،
عنيفـة ،شـرسـة ،فـالعـراقي ربّ
األسرة ،الـذي يتـظاهـر بالـبراءة
ويـدعو اجلنود إلـى وليمة يف بيته،
ســرعــان مــا يـكتـشف كــريـس
بحــاسته الـسـادســة ،أنه يـخفي
أسلحة ومتفجرات يف منزله.
واملـرأة العـراقيـة احلـسنـاء تـتصل
لكـي حتــذر املـــسلح الــســوري
“مـصطفـى“ (يقـوم بالـدور املمثل
واخملرج الـسوري سـامي الـشيخ)
مسـاعد الـزرقاوي ،وهـو قناص
كــان ضـمن قـــائمــة املـطلــوب
تصفيتهم من طرف األميركيني.
نهايـة كريـس يف الفيلم غـامضة،
فـنحـن نعـــرف فقـط مـن خالل
الكلمات التي تظهـر على الشاشة
يف الـنهــايــة ،أنه قـتل يف مــوطـنه

بكــاليفـورنيـا ،علـى يـدي أحـد
زمـالئه من احملــاربني الـســابقني،
دون سبب واضح.
كلـينت إيستوود يسيـطر متاما على
األداء ،وعـلى حـركة الـكامـيرا،
الـتي متـنحنـا إحـسـاسـا بـالـدوار
أحيـانا ،وهو يجسد ببراعة وإقناع
حيرة املـارينز وغـربتهم ،واملتـاهة
التـي يجدون أنفـسهم فيهـا ،كما
يلجــأ إلــى اسـتخــدام الــزوايــا
املـرتفعـة ،بحـيث تـرى “مــدينـة
الصـدر“ مـثال ،كتلـة مـن املنـازل
املتشابهة الغائمة مترّ عليها الكاميرا
من طائرة هليكوبتر.
فاملقصود أن نراها كمأوى غامض
لقـــوى شـــريـــرة ،وال تـصّـــور
الكاميرا ،أي مشهد ألسرة عراقية
عاديـة ،أو لضحية مـدنية ال ذنب
لهــا مـن ضحــايـــا العـملـيــات
األميــركيـة املـسلحــة ،والفـيلم
بـــالتـــالي يـحتـفي بـــالبـطــولــة
األمـيركـية ،وميجّـد الفرد املـقاتل
(مـن أجل اخلير وحماية الوطن)،
مقـابل تنـميط “اآلخـر“ العـراقي،
وتقـدميه كمعـادل لـلشـر والعنف
واإلرهاب.
هذه الـرؤية اليمينيـة حتديدا هي ما
تفقـد الـفيلـم الكـثيـر مـن قيـمته
وجتـعله أقـــرب إلـــى فـيلـم مـثل
“القـبعــات اخلـضــراء“ ()1967
السيّئ الصيت.
كــان مـن املفـتـــرض أن يخــرج
“قنـاص أميركي“ ستيفن سبيلبرغ،
لـكــنه انـــسحـب ،وحـل محـله
إيـستـوود .واحلـقيقـة أن الفـيلم
يتطـابق أكثـر مع املوقف الـفكري
إليـستوود ،ويبدو متسقا أيضا مع
طـمــوحـــاته الفـنـيــة وتـــاريخه
الـسيـنمـائـي ،فبـطله “كـاوبـوي“
معاصـر ،يحتـسي “البـيرة“ ويـثرر
مع رفــــاقـه يف املقــصف أثـنــــاء
العطل ،وميارس الـقتل االحترايف
كـعمل يف بـالد “الهنــود احلمـر“.
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مسرح Theater

(أنتيغون) ..ممثالت وجمهور يبكون
املأساة السورية على اخلشبة

عبد الكرمي برشيد :هل مسرحنا عربي أم صناعة أجنبية؟

الـربـاط  -من زكيـة عبـد الـنبي:
يـرى مـســرحي مغــربي بـارز أن
املسـرح العـربي حـاليـا يخلـو من
“رسالـة“ نظـرا الجتيـازه مطـبات
ثقافـية واجتـماعيـة وسياسـية هي
جزء مـن مناخ عـام يعيشـه العالم
العربي.
وقــال عبـدالكـرمي بــرشيـد (70
عامـا) وهو مخرج ونـاقد وكاتب
مسـرحي مرمـوق إن “االهتزازات
جــزء مـن منــاخ عـــام سيـــاسي
واجتمـاعي وثقـايف فنحـن ندخل
يف العـوملـة بــدون سالح نـظـري
وبالتالي منارس املسرح …ولكن
بأية أدوات“.
وتسـاءل بـرشيـد الـذي صـدر له
أكثـر من  35نصا مسـرحيا أغلبها
بـالعـربيـة الفصحـى “هل املـسرح
العــربـي قـبـل ذلك هــو عــربـي
حقيقي …أم هـو صناعـة أجنبية
كما نستورد السيارة والطائرة؟“.
وأخرج برشـيد عشرات العروض
وله كـتب نقـديــة ومنهـا (حـدود
الكــائـن واملـمكـن يف املــســرح
االحتفالي) و(املسرح االحتفالي)
و(االحتفـاليـة مـواقف ومـواقف
مـضــادة) و(الـكتــابــة بـــاحلبــر
املغربي).
وقـال إن املسـرح العـربي “يعـيش
كـثيرا مـن االهتزازات ويف حـاجة
إلــى أن يعــرف نفــسه واللحـظـة
التـاريخية حتى ميكن أن يعبر عنها
بصـدق وهو أن يـربط الـسيـاسي
بـالثقــايف واالجتمـاعي بـالتـقني
أيضا“.
وأضاف يف مـقابـلة عـلى هـامش
الـدورة السـابعة ملهـرجان املـسرح
العــربي الــذي اقـيم يف الــربــاط
مـنتصف الشهر اجلـاري “اننا اليوم
نكتفي مبـا هو تقني .نقـدم عرضا
مهنيا رمبا يكـون جميال .باألمس
واملفكـرين البـارزين ومنهـم وليام
شاهـدنا عرضا مصريا كان جميال
شـكسبيـر يف بريـطانيـا ومولـيير يف
فيه رقص جميل وغنـاء لكنه كان
فـرنسا أمـا “مسرحـنا فيعتـمد على
استعراضيا .ليـس مسرحا باملعنى
االقتباسـات واخملتلسات واالعداد
احلقيقي“.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
واخـتـتـمـت الــدورة الــســـابعــة
ملهـرجان املسـرح العربي -1-16
 2015بعـد أسبـوع مـن التنـافس
بني فـرق من تسع دول عربية على
جائزة أفضل مسرحية.
وقـال بـرشيــد إن املسـرح يـنهض
أساسا على الفكر ولكن “مسرحنا
بدون رسالة“.
وأضاف أن املسرح يف العالم شهد
نهضة حني كـان كتابه من الشعراء

والتـأثــر واالنفعـال …املـسـرح
املغـربي يف إطار املسـرح العربي يف
حـاجـة إلـى وعـي نظـري .إلـى
أرضية فكرية صلبة يقف عليها“.
وعن تأثـيرات العوملة علـى الثقافة
قال إن “الثقـافة هي اخلصـوصية.
هـي التـــراث هي اإلرث الـثقــايف
الذي منلـكه“ مسـتشهـدا باملـسرح
الـشعبـي التلقـائي الـذي يـنظم يف
الهواء الطلق يف سـاحة جامع الفنا
مبراكـش يف إطار مـا يعرف مـحليا
باحللقة.
ويرى أن هـذا العرض “أكثر جناحا
من مـســرح مـحمــد اخلــامـس
(العصـري بـالعـاصمـة الـربـاط)
الـذي قــد يكــون يف الكـثيــر من
األحيـان فارغـا ألن ذلك املـسرح
الشعبي يف الهواء الطلق قريب من
النـاس ومن همومهـم لذلك نحن
يف حاجـة إلى مسـرح يكون قـريبا
من نبض الناس“.
وشــدد علــى أن االنـطالق إلــى
(العـاملية) يستند إلـى أرضية ثقافية
مـحليـة ألن اإلنـسـان يف اخلـارج
يحتـاج إلى الـتعرف عـلى “ثقـافة
هذا املغـربي أو هـذا التـونسي…
يـأتــون إلينـا يـريـدون أن يعـرفـوا
ثقـافتنـا“ مضيـفا أن احملليـة ال تعني
االنغالق.
وقال “هنالك فرق كبير بني التراث
الــشعـبـي كـمـــا نــــرثه ونقـيـمه
والفـولكلـور كـرؤيـة استعمـاريـة
لنا“.
وأضاف أن العـالم العـربي اجـتاز
مـراحل متعددة شهـدت “سقطات
وأخطاء …نحن العرب كنا دائما
نــراهن علـى االشيـاء الـســاقطـة
والفـاشلــة ولم ننب رؤيـة فكـريـة
سواء علـى املستـوى السـياسي أو
االقـتــصــــادي أو الــثقــــايف“.

بيـــروت  -عمّــار املــأمــون  -ال
ميـكنـك كمـشــاهـــد إالّ التــورط
عـاطـفيــا يف العـرض املـســرحي
“أنـتيغـون“ ،حـيث نـشهــد صيغـة
مسرحية قريبة من تلك املستخدمة
يف مسـرح املهمّـشني واملقهـورين
لإلضاءة عـلى الشتـات السوري،
مـن خالل نقل هـذه املعـانـاة إلـى
خـشبـة املسـرح بـالتعـاون مع 21
امرأة من مخيم شاتيال يف لبنان.
شهـدت خشبـة “ميتـرو املديـنة“ يف
بيـروت عـرض “أنـتيغـون“ ،حتت
عنوان فـرعي يصف العـرض بأنه
“إعادة تـأويل لنص سـوفوكـليس
مـن قبـل مجمـوعـة مـن النـسـاء
السوريات“ ،املـسرحية من إخراج
السوري عمر أبوسعدة الذي سبق
له العمل علـى صيغـة مشـابهة يف
عرض “نساء طرواديات“.
كمـا عـمل محمــد العطّـار علـى
اقــتــبــــــاس الــنـــص وقــــــدّم
الـدرامـاتــورجيـا ،وقــامت حال
عمــران بتــدريب املـمثالت إلـى
جانب دينـا موسوي ،العرض من
إنتاج شركة “أبيرتا“.
فضـاء العـرض فقيـر ،إذ يحـوي
عـشــرين كــرسيــا تتــوزع علـيه
املمثالت الالتي يؤدّين دور اجلوقة
بثيـاب موحّـدة (أحمـر وأسود)،
باإلضافـة إلى الراويـة التي جتلس
علــى مكـتب يـقع ميني اخلـشبـة،
متحدثة عن جتربة العمل املسرحي
مع كل من عمـر ومحمـد (اخملرج
والدراماتورج).
تـشــرح الــراويـــة آليــات العـمل
(مقـاربـة الـشخـصيـات ،رسمهـا
علـى ورق) للوصـول إلى صـيغة
مناسبـة لربط حكايـة أنتيغون التي
تريـد دفن أخيهـا معـارضة رغـبة
امللك كـريــون ،مع حكـايــة كل
واحـدة من النـساء الالتي يـشكلن
اجلـوقــة ،إذ تبـدأ بـاحلـديـث عن
احليـاة يف اخملـيم وتفــاصيلهـا ،ثم
عن “املعونـة املسرحيـة“ التي كانت
مفاجئة لالجـئات يف مخيم شاتيال
الالتي اكتشفن الحقا معناها.
فهن سيشاركن يف عرض مسرحي
من متثـيلهن يعـود ريعـه إليهن- ،
هـــذا مــــوضح يف “بـــروشـــور“
العـرض ،-لتبـدأ بعـدها الـراوية
بـاحلـديـث عن مـوقفهـا ومـوقف

البـقية كأشخـاص وكممثالت من
أنتيغون ومن أختها إسمينا ،حيث
تـروي كـل منهـن قصــة شتـاتهـا
ورحيـلها مـن سوريـا ،واخلسـائر
الـتـي حلقـت بهـــا يف أداء أبكــى
اجلمهـور لعفــويتـه وابتعــاده عن
االصطناع.
فنحن نـسمع املـأساة علـى ألسـنة
نسـاء عـشنهـا ،هـن لسـن ضمن
فـرقـة مسـرحيـة محتـرفـة حتـاول
محـاكـاة الـواقع ،بـل نحن أمـام
نـســاء حـقيـقيــات ،هُجّــرن من
سوريـا ،من مخيم اليـرموك ومن
حلـب وغـيــرهـمــا لـيـصـبحـن
الجئـات ،لكـنهن لـسن أيّ نـوع
مـن الالجئــات ،بل من تـرتـيب
املستوى األخيـر يف سلم اللجوء،
فحـتـــى يف الــشـتـــات هـنـــاك
اخـتالفــات ،فـمخـيـم شــاتـيال
للفلسطينيني ،أمـا السوريون فهم
“الالجئون اجلدد“.
كلمـات كهـذه حني نـسمعهـا من
أفواه النساء حتفر يف القلب
وتــورّط اجلـمهــور عـــاطفـيــا،
فـالتصفيق يف النهـاية استمـرّ لفترة
طويلـة أبكت املمـثالت أنفسهن،
هي حـالة طـقوسيـة يتمـاهى فـيها
شخـــوص املـــأســـاة (ممـثلـــون
وجمهــور) ،لنـصل إلــى صيغـة
مشهـديّة تؤكد علـى رسالة أننا لن
ننسى أولـئك املهجرين ،فـاملأساة
واحدة وإن اختلف األشخاص.
مـازالـت املمـثالت وحتــى حلظـة
العرض ،يـواجهن حتدّي قدرتهن
عـلى كسر حاجز اخلوف ،بالرغم
مـن أنهـن صعــدن علـى خــشبـة
املــســـرح ووفقـن يف تــشــــريك
اجلمهور بقصصهن ،إالّ أن حاجز
اخلــوف مــازال مــوجـــودا ،من
سيرانـا؟ هل سيتم تصـويرنا؟ هل
سنتعرض ألذى من نوع ما؟
كل هــذه األسـئلــة تـطـــرحهــا
املمثالت ،وتشكل حاجزا بالنسبة
إليـهن يف االقتـراب من شخـصيـة
أنتيغـون ،ونالحظ يف “بـروشور“
العرض غـياب األسـماء األخـيرة
للــمــمــثالت ،ومتّ االكــتفـــــاء
بأسمـائهن األولى ،وكـأن املأساة
ال تعــرف اسمــا ،فمــا يهمّ هـو
اإلنـسان ومـا يتعـرض له كجـسد
وكحـضور ،فاخلوف حاضر مهما

حاول اإلنـسان تخطيه ،هو أقرب
للندبة التي ال تختفي.
تطـرح الـراويـة سـؤاال هـامـا عن
شخـصيـة أنـتيغـون وتـاريخهـا يف
حبكـة النص ،فـلو كـان ألنتيغون
أطفـال ،هل كـانت لتقـاتل بهـذه
االستماتة عن حق أخيها يف الدفن
الالئق؟ يبـدو أن هذا الـسؤال يقع
يف صمـيم العمل الـدراماتـورجي
على شخصيـة أنتيغون واالقتراب
مـنهـــا ومحــاكـــاتهــا مـن قـبل
املمـثالت ،الـالتي بـالـرغـم من
معـانـاتهن مـازالت همـوم احليـاة
اليومية حتاصرهن وتالحقهن.
يطرح العرض مشكلة أخرى لدى
الالجئـات ترتبـط أيضا بـاخلوف،
وهي مـن سيـمثل دور كـريـون؟
دور الـذكـر الـذي يقهـر أنـتيغـون
ويـقف يف وجهها ،وهـل املبررات
التي اتخذها لنفسه وافية كي يقوم
بـفعلـته ملـنع أنـتـيغــون مـن دفـن
أخيهـا؟ وهل إسميـنا أيـضا مـعها
حق يف مـــوقفهــا القــائـم علــى
املصاحلات مع السلطة القائمة؟
الكـثيــر من األسـئلـة يـطــرحهـا
العـرض والـتي تـرتـبط بـالـنص
األصلـي نفــسه وبـــاالشـتغـــال
الدرامـاتورجي عليـه ،يف محاولة
لـربط معانـاة الالجئات مـع معاناة
أنـتيغون ،فهـذه األخيرة مـوجودة
يف كل امـــــرأة ،ويف كل أنـثــــى
تتعرض للقهر واخلسارة.
تتعدّد تقنيات السرد يف املسرحية،
فبـاإلضافـة إلى حضـور املمثالت
وروايـتهـن لقــصــصهـن وكالم
اجلوقـة من النص األصـلي ،نرى
الـشـاشـة أمـامنــا تنقل جـزءا من
احلوار ،باإلضافة إلى الراوية التي
تـتحــدث عـن مــســار حتـضـيــر
املــســـرحـيـــة ومـــوقف كل مـن
املمثالت من العرض والنص.
كذلـك نالحظ اختالف تـوزعهن
احلــركي علـى اخلـشبــة ،وتبـدل
وضعـياتهـن حسب صـيغة الـسرد
ومــضمــونـه ،فنـحن ال نــشهــد
عرض أنتيغون كما هو مكتوب يف
الـنــص ،بل نحـن أمــام صـيغــة
جـديـدة تـستـدعي املـأسـاة كمـا
عــاشها من شهـدها اعتمـادا على
نص سوفوكل.
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“الشراع املقدس“ للقطري عبد العزيز آل محمود …السرد يبحر يف التاريخ
إياد الدليمي
حيـنمــا انطـلق عبـد العـزيـز آل
محـمــود مـبحــرا يف فـضــاءات
السرد ،قرصـانا ،لم يكن يتخيل
الكثير من متـابعيه أنه سوف يعود
إلى اإلبـحار مـرة أخرى يف املـياه
املـتالطمـة االمـواج ذاتهـا ،ميـاه
التـاريخ التي ال تـركد علـى حال
رغم أنهـا تــاريخ ،غيـر أن روح
املغـامـرة الـتي طـبعت صــاحب
“القــرصــان“ ،روايـته األولــى،
بقيت متقـدة ،بل زادت ،بعد أن
حـظيت الـروايـة بـأكثـر من أربع
طبعات مع تـرجمات لغـات حية
أخرى غير العربية.
مـن التــاريخ القــريـب للخلـيج
العـربي يف “القـرصـان“ ،وتـاريخ
شخـصـيــة مـــازال أهل اخللـيج
يتـذكرونهـا ،ارحمه اجلالهـمة،
قرر آل محمود اإلبحار بعيدا هذه
املرة ،مع قـربه من اخلليج ومياهه
الــدافئـة الـتي كــانت ومــازالت
مغريـة للباحثـني عن حلم الثراء،
فـكان أن أبـحر هـذه املرة بـشراع
مقـدس من شـواطئ البـرتغال يف
القـرن اخلـامـس عشـر امليالدي،
راسما بطريقـة سردية ذكية ،خط
سير االستكشـافات األولى ،يوم
أن قـررت البـرتغـال البـحث عن
طريق بحـري يوصلهـا إلى طريق
الـبهــارات القــدمي ،الــذي كــان
يــوصل الـهنــد بــأوروبــا مــارا
بـاخلليج ،فالبرتغـال كانت تعيش
زمنـا قـاسيـا ،يطـوف فيه اجلـوع
منازل نـاسها وأزقتهم ،فرسم آل
محـمود صـورة مدن الـبرتـغال،
التـي تعيـش واقع اجلـوع اليـومي
الـذي كان ينهـش يوميـاتها .كان
الديـن ،كما هـو اليوم ،الـعنوان
األبـرز الـذي سـارت حتته قـوافل

الغـزاة اجلـدد آنـذاك ،فـأبحـرت
سـفنـهم بـشــراع مقــدس يعـتلـيه
الصلـيب ،وكل من حتته يعتقدون
أنهـم ذاهبــون مبهمــة مقـدسـة،
التبشير باملـسيحية ،غير أن دهاقنة
القصر كـانوا يعرفـون احلقيقة ،ال
مناص من استعمار تلك املناطق،
منـاطق طـريق البـهارات ،إن كـنا
نــريــد أن نــطعـم اجلــوعــى يف
شوارعنا.
األماكن …تعددية جمالية
يـتفنن عبـد العـزيـز آل محمـود يف
رسم أبعاد روايته ،فهـو باإلضافة
إلى االختـيار املنـاسب للـمواقع،
من الـبرتغال إلى اإلسـكندرية إلى
ميـناء عـدن يف اليمن وصـوال إلى
جـزيـرة هـرمــز واألحسـاء ،فـإنه
أيـضـــا بـــارع يف تقــسـيـم تـلك
األماكن ،أحداث الرواية ،بنسب
تـشبـه كثيـرا مـا يعمـد اليه طالب
الــدراســـات العلـيــا يف كـتــابــة
بحوثهم ،فال فصل يكبر أو يقصر
علـى حسـاب فصل آخـر ،وهنـا
يتدخل املؤرخ بقوة ،على حساب
الـروائي ،فـآل محمـود ال يبحث
عن متعة الـسرد وحدهـا وإمنا عن
املعلـومـة التـاريخيـة التي تـضيء
جـانبـا من أحـداث املاضـي ،رمبا
لتفسير احلاضر أيضا.
كثرة األمـاكن يف الروايـة أعطـاها
بعـدا جمـاليـا فال تـشعـرك بـأنهـا
مقحـمة يف داخل الـسرد ،نـاهيك
عن أنهـا كانت مـتسلسلـة ،بدأت
من لــزبـن البــرتغــاليــة ،حـيث
انطلقـت من هنـاك فكــرة البحث
عن طــريق الـبهــارات القــدمي،
ومــرت مبــدن ومــوانئ أخــرى،
قـربت بـينهـا الـروايــة ،وجعلتهـا
متجاورة.

يلعـب املكــان يف الــروايــة دورا
كبـيرا ،فهـو الذي مهـد ألحداث
الروايـة ،ومنه انـطلقت تفـاصيل
الـسـرد التــاريخي بـاجتـاه أمـاكن
أخـرى ،غيـر أن مـا يعـاب علـى
الـسرد املـكاني ،أنه كـان يف بعض
املواقع فقـيرا يف وصفه ،وهـو أمر
قـد يكون مرده إلـى غياب املراجع
التـاريخية التي تتحدث عن أماكن

بعـينهـا يف تـلك احلقبـة الــزمنيـة،
األمـر الذي أفقـد النص الـسردي
بعضا من خصائصه.
اللغة …بني السرد والتاريخ
ميكـن القــول بــأن حـس املــؤرخ
غلب حـس الــروائي يف الـشـراع

املقـدس ،غير أنه يبقـى أيضا قوال
غيـر مكتمل األركان ،ففي أحيان
تـأخذك لغـة السـرد حتى الـتاريخ
من دون أن تـصطـدم به او تلـتقي
معه ،ثم ،مـرة أخـرى ،تـأخـذك
لغــة التــاريخ والتـوثـيق ،حتـى
حـدود السـرد ،من دون أن تنجح
يف االنضواء حتت جناحه.
وهكـــذا ،تـبقــــى تقلـب أوراق
الـروايـة ،مـرة تــوثيقــا للتـاريخ
وأخـرى سردية تـاريخية بـامتياز،
حتـى تستـسلم لـطريقـة املؤلف،
ليـس ألنه ابتــدع جنـسـا سـرديـا
جـديــدا ،ولكن ألنـه ،بقصـد أو
من غير قصد ،نسج روايته لتكون
تاريخا ،كمـا نسج التاريخ ليكون
رواية.
ورمبـا أخذت لغة الصـحافة ،مهنة
آل محـمـــود ،الـتـي يكـــرههـــا
ويشـتهي وصلها ،حصتها من لغة
الرواية ،فكانت يف بعض األحيان
تنحــو منحـى صحـافيـا ،وكـأنه
يكـتب تقريرا عن حقبـة زمنية ما،
من دون أن ينسى أن يسقطها على
الواقع ،إسقـاطا قد يبدو يف بعض
األحيـان حتليال ،يـشبه من يـسعى
لالستفـادة من التاريخ يف مـحاولة
فهم ما يجري.
وعلـى ذكر هـذه النقـطة حتـديدا،
التاريخ لفهم الواقع ،ميكن القول
إن الشـراع املقدس قـدمت وصفة
مـثاليـة ملن يريـد أن يفهم كثيـرا مما
يجري حـولنا ،فـالدين ،كـما هو
اليـوم ،مـطيـة للــدول ،وأيضـا
مـنـظـمـــات وجهــات أخــرى،
لــتحقـيـق مكـــاسـب ،فــشـــراع
البـرتغـالـيني املقـدس ،مـا انـطلق
لنشر املسيحية أو للتبشير ،كما قد
نتـوهم ،وإمنـا انطلق ألن املمـلكة
األوروبـيــة الـتـي أقـيـمـت علــى
انقـاض األنـدلـس اإلسـالميـة،

كـانت على وشك املـوت جوعا،
فكان البـد من البحث عن خيار،
عن جتارة ،عن ثروة ما ،ميكن أن
تنقـذ جيـاع لـشبـونـة ،فـانـطلقت
حمالت ،بـعضهــا الستكـشـاف
أمـاكن جديـدة ،فكانت أمـريكا،
وبعضهـا اآلخر للوصول إلى قدمي
معـروف بثــرائه ألنه ميلك طـريق
الـتجــــارة ،فكـــانـت حـمالت
البـرتغـاليني علـى اخلليج العـربي
ومحـاولـة السـيطـرة علـى طـريق
البهارات.
لقـد كبر ؟الـقرصان؟ وصـار يقود
أسطـوال يجـوب بحـار الـسـرد،
يعـرف أمــاكنه ،ويـدرك مخــابئه
التي ال تسلم نفسه بسهولة ،ورمبا
سيحط أسطول ؟الشراع املقدس؟
يف مينـاء جـديـد ،يفــاجئنـا به آل
محمـود ،والـذي يبـدو أنه مصـر
على اقتناص حلظة التاريخ الفارقة
التي قلمـا يفطن اليهـا كثيرون ممن
سبروا أغوار السرد.
وتبقـى “الشـراع املقـدس“ فـرصـة
ملعـرفـة احلـاضـر ،فهـي مطـالعـة
سـردية قـدمها آل محمـود ،سعى
من ورائهـا إلـى محـاولـة فهم مـا
كـان قد جـرى وما يجـري اليوم،
فهــو يعبــر عن احلـاضـر بلـسـان
املـاضي ،عنـدما خـاطب الـوزير
الهـرمـزي خـواجـة عطـار ،قـائـد
األسـطول الـبرتغـالي “البـو كيرك“
قـائال “منـذ أن وصـلتم إلـى ديـارا
ونحن نعيـش يف بؤس دائـم ،لقد
افسدمت حـياتنا ،ودمـرمت مملكتنا“.
إنهـا مــوجهــة لكل الغــزاة عبـر
الـتـــاريخ ،مـن هــوالكــو إلــى
البــوكيــرك مــرورا بعـصــابــات
الـصهــاينـة وصـوال إلـى جـورج
بوش.
* كاتب عراقي

التخويف من اإلسالم واملسلمني يتواصل على كافة األصعدة

ويلبيك ينفي معاداة اإلسالم يف روايته السجالية “االستسالم“

نفـى الكـاتب الـفرنـسي ميـشال
ويلبيك األربعاء (2015 -1-7
أي عــداء لـإلسالم وذلك يــوم
صـدور روايـته “استـسالم“ الـتي
تتـناول مـوضوعـاً يثـير سـجاالً
محتـدمـاً ،وهـو أسلمـة اجملتمع
الفـرنـسي .وقـال ويلـبيك أحـد
أشهـر الروائيـني الفرنـسيني“ :ال
أجـــد ذلك فـــاضحــاً يف هــذا
الكتاب“.
وتبــدأ قصـة “االستـسالم“ عـام
 2022مع انــتهـــاء الـــواليـــة
الـرئــاسيــة الثــانيــة للــرئيـس
االشتـراكي فــرنسـوا أوالنـد يف
فرنسـا مشرذمـة ومنقسمـة على
نفـسهــا ،مع فــوز مـحمــد بن
عبـاس زعـيم حـزب “األخـويـة
اإلسالميـة“ (من ابتكـار املؤلف)
علـى زعـيمــة اجلبهـة الـوطـنيـة
مارين لـوبن يف الدورة الثانية من
االنتخـابـات الـرئــاسيـة ،بعـد
حـصـــوله علـــى دعم أحــزاب
يسارية وميينية على السواء.
وقـال ويلبيك إن “القـسم اخمليف

من الـروايـة هـو بـاألحـرى قبل
وصول املسلـمني إلى السلطة..
ال ميكن القـول عن هـذا الـنظـام
بـأنه مــرعب“ .والـروايـة الـتي
تـنقــسم اآلراء حــولهــا مــا بني
“رائعـة“ و“ال مـسـؤولـة“ والـتي
تصـدر اليـوم األربعـاء يف طبعـة
أولــى مـن  150ألف نــسخــة،
أثارت سيـالً من التعليقات سواء
يف الصحـافـة أو علــى شبكـات
التواصل االجتماعي،
وهـو برأي العديد من اخلبراء أمر
غيـر مسبـوق بالنـسبة لـرواية يف
فرنسا.
ويتـواجه الصحـافيون والـكتاب
وعلـماء االجتـماع عبـر مقاالت
محـتدمـة ومتنـاقضـة فيمـا احتل
الـكاتـب املثيـر للجـدل السـاحة
اإلعـالميــة يف األيـــام األخيــرة
متـنقالً بني احملطـات التلفـزيونـية
واإلذاعيـة .وفيمـا اتهمه مـديـر
صحيفـة ليبـراسيـون الـيسـاريـة
لوران جـوفران باللعب على وتر
اخلــوف مـن اإلسالم وبـتعــزيــز
“أفكــار اجلبهـة الـوطـنيــة“ (ميني
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مـتطــرف) ،دافع عـنه الكــاتب
اميانويـل كارير بحمـاس شديد.
وقـال عن “اسـتسالم“ إنه “كـتاب
رائع يـتـــسـم بــــزخـم روائـي
اسـتثنـائي“ ،يف مقـالـة يـنشـرهـا
امللحق األدبي لصحيفة لوموند.
وتـابع كـاريـر صـاحـب الكتـاب
الـــرائج “املـمـلكـــة“ عـن فجـــر
املـسيحيـة ،أن “تكهنـات ميـشال

ويلبيـك االستبـاقيـة تنـتمي إلـى
العائلـة ذاتها“ مثل روايـتي القرن
العـشـرين الـرؤيـويـتني ““1984
جلورج اورويل و“أفضل العوالم“
أللدوس هاكسلي.
وأقـرت الـصحــافيـة كــارولني
فـوريـست بـأن “الـروائـي ليـس
صـــاحـب مقـــال ،ال ميكـن أن
نحكـم عليه بـالطـريقـة نفـسهـا“

ورأت أنه “مـن الــطـبــيعـي أن
نتـساءل حـول جناح أدب يـتناول
نظـرية انحطـاط (فرنـسا)“ .ورد
الكـاتب علـى منتقـديه األربـعاء

قـائالً“ :ال أعرف أحداً بدل نوايا
تصويته بعد قراءة الرواية“.
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كــــــــتــــــــــب
ملاذا يكون بقاء بعض الشّعوب يف “قاعة انتظار“ التّاريخ حتمياً؟

“عالمَ يطلق اسم فلسطني؟“ للصحايف الفرنسي أالن غريش
قراءة  :رامي أبو شهاب
ينطـوي كتـاب (عالمَ يـطلق اسم
فلسطني) للصحايف الفرنسي أالن
غريش على مجموعة من األسئلة
التي تتخـلل ،وحتاذي فلـسطني،
ال بـوصفهـا مسـاحـة من األرض
املـتنـازع عـليهـا ،وال بــوصفهـا
حقيقـة تاريخية ملعاناة شعب هُجر
من أرضـه ،وال حتــى محـاولـة
لقراءة تاريخ النضال الفلسطيني،
إمنا هو اهتمام باملقام األول باكتناه
حـضــور فلـسـطـني ،ولكـن من
مـنـظـــور تـــاريخـي ،يـنـــشغل
بـالسّـياقـات التـي تتمـوضع فيـها
فلـسـطني ،وتـصــوغهــا يف اآلن
ذاته.
يـتجلــى بحث  -رئيـس حتـريـر
صحيفـة (لـومـونـد دبلـومـاتيك)
على مساحـة من التساؤالت التي
تنـشـأ علـى هـامـش التحـوالت
الـتــــاريخـيـــة ذات االرتـبـــاط
بفلسطني ،ومع ذلك ،فإنها تكاد
تكتسب قـدراً هائالً من األهمية؛
ألن إشكـاليـة فلسـطني (املسـألة)
تـأتـي من كــونهـا ،قــد تخـللت
مـنظـومــات متكـاملـة مـن وعي
التاريخ احلـديث .ويف ظل مسيرة
الـتــــاريخ ،وتقــــدمه ،يــــواجه
الفـلسطيـني الكثيـر من املرارات،
التي ال ميكن أن يستـشعرها سوى
مـن أدرك أن مفهــوم الــوطـن -
على بـساطته  -بات أكثـر تعقيداً
ممـا ميكن أن يـتخيله العـقل ،كونه
يقع يف حالة من اإلرجاء املستمر،
والسـيـمــــا لــــدى الــــشعـب
الفلسطيني.
يـنهـض الـكتـاب -الـصــادر عن
املركز العربي لألبحاث ودراسات
الــسيــاســات يف الــدوحــة عــام
 -2012علـى عـدد من احملـاور،
مـسـتهلهــا يبــدأ مـن فعـل متثـيل
فلـسـطني ،وتــداخلهــا يف بنــى
األحـداث املعـاصـرة ،والسـيمـا
األخيـرة منهـا ،ونعـني الثـورات
العـربيـة ،وانعكـاسـاتهـا ،حيث
يتساءل غـريش حول ما إذا كانت
الثـورات العــربيـة ،قـد أهـملت
فلسطـني من حسـاباتهـا ،غير أنّ
قـراءة يف حتـوالت املـستقـبل ،لن
تكـون آمنة كي جنزم مبدى حضور
فلـسـطني يف حـسـابـات الــربيع
العربي ،ومن مـنظوري اخلاص،
فـإن فلـسطني رمبـا تبقـى يف الظل
من نــاحيــة االهـتمــام العــربي
الــرسمـي ،غيــر أن التــاريخ له
انـعطـافــات غيــر متـوقعــة ،من
منـطلق أن فلـسـطني هـي املعبـر
الوحيد لالستقرار العربي ،وحني
نتجاوزهـا ،فإن مـسعانـا للبحث
عـن مــوطـئ قـــدم يف صحـيفــة
التاريخ لن يكون متوقعا.
مـا مييـز كتـاب غريـش أنه يسـعى
بصورة ،أو بأخرى إلدراك وجود

فلـســطني يف وعـينـــا التــاريـخي
املتـشكل واملـسـتمــر ،عبــر فعل
تـأثيرهـا ،وتأثّرهـا باحلدث ،ومع
أن فلسطني تبـدو مجتزأة املـساحة
مـن حـيـث املعــاجلــة ،غـيــر أن
متـركزها يأتي عـبر حتكمها يف عدد
من املفــاصل التــاريخيــة ،ومنه
ارتباطها مع املشروع االستعماري
بدءا مـن حفر قـناة الـسويـس إلى
وقتنـا احلـاضـر ،بكل مـا يـتخلل
ذلـك من مـواجهـات العـرب مع
إسـرائيل ،ومـا متخـض عن ذلك
من تـشكـيل اخلطـاب الـصهيـوني
لفلـســطني ،بــوصفهــا حــافــزا
النطالق مفاهيـم معاداة السامية،
وانتشارها يف أنحاء العالم ،بيد أن
غـريش يتخذ منحـى تقويضيا ،أو
يـسعـى لـتشـتيت هـذه الـدعـاوى
الصهيونية ،إذ يشير –على سبيل
املثال -إلى أنّ الوجود اليهودي يف
مصـر كـان طبـيعيـا ،حـيث كـان
يشعر اليهـودي بانسجـام يفوق ما
يستشعره بعض اليهود يف أوروبا،
ومنـــوذجه تقـــاطع ذاتـي يحــيله
املؤلف إلـى والدتـه اليهوديـة التي
شعـرت بــارتيـاح وانـسجـام يف
مصر ،يفوق ما وجدته يف فرنسا.
غيـر أن معـاداة الـســاميـة بــاتت
تشكـيالً من تعريف ؟فـلسطني؟،
نتـيجــة اخلـطــاب الـصـهيــوني،
واملمارسة اإلسرائيلية املستندة إلى
تعــاطف ودعم غـربـي .وهكـذا
متتــد فلـسـطني لـتكـون مـركـزا
للصـراع املـسـتقبلـي واحلضـاري
العاملـي ،والسيما تـداعي املسـألة
الفلـسـطيـنيـة يف سيـاق املـشـروع
االسـتعـمـــاري ،ومـــا نـتج مـن
حـركـات حتـرر يف العــالم ،الـتي
باتت فلسطني جزءا من مفرداتها،
إذ ان املشـروع االستعمـاري وجد
مبـرراته بــالتكــوين ،واألدبيـات
الغربـية الكولـونياليـة التي أفضت
إلـى مقـولــة تصـديــر احلضـارة،
ولكـن ضمـن منـطـق تنـظيــرات
الـرأسمـاليـة الـتي عبـر عنهـا آدم
سـمـيـث ،والـتـي تـنحـــو نحــو
االسـتفــادة مـن منــاخـــات تلك
املسـتعمـرات يف تكـوين الـصيغـة
الـرأسمـاليـة .ويف ظـالل التنـازع
االسـتعمــاري ،وحتـميـة أن كل
الـشعوب عـرفت طريقهـا للتحرر
تبقـى فلـسـطني تـراوح يف قـاعـة
انتظار التـاريخ ،وهو سؤال يتسم
بنزعة وجودية ،ال مبعث لإلجابة
عنها.
ويف محـور آخر مـتصل بـالسّـياق
الــســـابق ،نقـــرأ حتلـيالً آللـيــة
االســتالب الـتـي مــــارســتهــــا
الصهيـونيـة عبـر مسـوغات ذات
مــرجعيـة كـولـونيـاليـة ،ونعـني
؟تـصــديــر احلـضـــارة؟ غيــر أن
املمــارســة جتـلت بــالـفعل علــى
األرض ،أي عـمليا عبـر اخلضوع
لعمليات من التحول
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واإلخــضـــاع ،وعـبـــر الـلغـــة
وبنعـومتـها الـتي تكفل ،وتـسوغ
املبرر األخالقي ،حيث مت االتكاء
علــى عـبـــارة تكــويـن “منــوذج
حـضاري“ عـلى أرض فلـسطني،
مـن قبل اخلـطـاب الـصهيــوني؛
بـهدف مـقاومـة همجيـة السّـكان
األصلـيـني ،ومـن هـنــــا ذهـب
هيـرتــزل لتــأكيــد ذلك يف كتـابه
“األرض اجلـديدة القـدمية“ .ولعل
مقولة أرض بال شعب قد وجدت
بدايـة يف اخلطابات االسـتعمارية،
ومن هنـا كان إدراك هـيرتـزل بأن
حلمـه لن يتحقـق ،ما لـم يحصل
على تـأييد القـوى الكبرى ،إذ ان
من كانوا أشد املعـادين للصهيونية
يف الغـرب ،هـم من سهلـوا حتقق
املشـروع الـصهيـوني علـى أرض
فلــسطـني ،ومنهـم ديفيـد لـويـد
لــودج رئيـس وزراء بـريـطــانيـا
 ،1916وكذلك بلفـور ،ووعده
املشؤوم يف محـاولة لالستفادة من
النفوذ املالي اليهودي الكبير.
إن فلسطني بال شك ،قد اختبرت
عمليـات من اإلقـصاء والـتطهـير
العـــرقـي الـــذي مــــورس بحق
شـعبهـا ،ومـا هــذه املمـارسـات
ســــوى حـلقــــة مـن حـلقــــات
الكـولــونيــاليــة التـي ابتـدأت يف
أمـــريكــا الــشمـــاليـــة وانتـهت

بــأستــراليــا .هــذا الـنهج مـكّن
الصهيونـية من حتقيـق الدّولة ذات
الطــابع اليهـودي ،الـتي نهـضت
على قراءة لتحوير وتشكيل اليهود
بوصفهم أمة مـشتتة إلى أمة متتلك
قـدرا من التـأثيـر ،بل والعضالت
على حـد تعبير غريش ،وهذا نتج
بعـد أن هُدمت الكثيـر من األفكار
التـي ميـزت الـعقيــدة اليهـوديـة
وفلسفتها .فهرتزل وسائر املثقفني
الصهـاينة ،انـطلقوا مـن أنه ينبغي
للـيهود أن يـتحولـوا من شخصـية
الـيهــودي الفــاقــدة للـثقــة إلــى
شخصيـة منتجة قـوية ،ال تخضع
للخرافات ،وحلم العـودة املستند
إلـى التـدخل اإللهي ،إمنـا ينـبغي
العـمل اتكاء علـى اإلرادة لتحقيق
العودة إلى جبل صهيون.
إن هــذا التـطـور يف الـشخـصيـة
الــيهــــوديــــة ،قــــد نـتـج بفـعل
االستعـمار ،واملمـارسات النـازية
التـي أذكت نيـران احلاجـة لتبـلور
الهـوية الـيهوديـة ،كمـا يرى أالن
غـريش .إذن ثمـة قراءات جـديدة
اضـطلع بهـا هـرتـزل يف مــا يتعلق
بتعـديل الشخـصية الـيهوديـة التي
يـجب أن تـقتــرب من قـيمـة ،أو
منـوذج القوى األوروبي ،وهو هنا
يــــرفــض صــــورة الــيهــــودي
الـوجــودي ،ففعل الـدفــاع عن

احلـضـــارة ،والـعقالنـيـــة ،هـي
شـروط اليهـودي اجلديـد ،ولهذا
يـنبغـي له أن يفـارق الـتصـورات
والتـمثيالت الـقدميـة التي تـنهض
علــى الــضعف والــوهـن الـتـي
التـصـقت بــسكــان الغـيتــو .إن
أسباب انبعاث الشخصية اليهودية
يعـود إلـى الفعل االسـتعمـاري،
حيث تعلم اليهودي من األوروبي
كـيفية الهيمنـة ،وهذا ما جعل من
اليهود يتماهون كلية بنظام الفصل
العنصـري يف جنوب افـريقيـا عبر
التــوافق علـــى سيــاســة القــوة
والركل.
ويف قــراءة استـشــرافيــة ملــؤلف
الـكتــاب ،حتـضــر فلـســطني يف
ارتـدادات احلـدث بعـد قـرون من
التبعيـة واالستعمـار ،فثمـة سعي
من دول العالم يف آسيـا وافريقيا،
وحتـديــدا بعـد مـنتـصف القـرن
العشـريـن ،للتخـلص من صـورة
الغـربـي املتفـوق ،بيـنمـا يـذهب
التـاريخ نحو مجـراه ومسلكه ،إذ
تـظهــر مــراكــز جــديــدة ومـنهــا
نـيودلهـي ،وبيغني ،وبـريتـوريا،
وبـرازيليــا التي شـرعـت بتبـديـد
هيمنـة بعض املـركزيـات الغربـية
التي بـدت مطلقة .وهـذا ينطبق،
أو يجـــد صـــداه يف ســـرديـــات
اإلعالم الـتي لم تعـد حكـرا على
قنـاة سـي إن إن ،فبـظهــور قنـاة

اجلـزيرة بـوصفها صـوتا مغـايرا،
والسـيمـا يف مـا يــرتبـط بقـضيـة
فلـسطني ،بـدأنـا نشهـد حتـوالً يف
األسلـــوب عـبـــر بـنـــاء صـــورة
جديـدة ،ومغايـرة لفلسطـني عما
اعتــدنــا أن نــراه لــدى وســائل
اإلعالم الغـربي ،التـي احتكـرت
لعقود طـويلة التعبـير عن أصوات
الـشعوب املهـيمن عليهـا .وهكذا
بــــاتــت املقــــاومــــة يف اإلعالم
مصـطلحا يـحيل إلى قـيمة عـادلة
وأخالقيــة ،بعـد أن كـان تـنعت
لعقود باإلرهاب ،كما يف قناة سي
إن إن ،وبعض القنوات الفـرنسية
والغربـية ،ومن هنـا فإن فـلسطني
لـم تنل تغـطيـة إعالميـة عـادلـة،
علـى الرغم من مجموع القرارات
التـي انتهـكتهـا إســرائيل يف األمم
املتحـدة ،وهكـذا جنـد أن حقيقـة
الـتاريخ بـات لها أكـثر مـن وجهة
نظـر ،وهنـا يرى غـريش أن اسم
فلـســطني ميـكن أن يــطلق علــى
عقــود طــويلـــة من الـتهـميـش
واإلقــصــــاء اإلعالمــي ملعـنـــى
احلقيقـة ،والسـيمـا حـني تتـصل
بفلسطني.
إن عمـليــة التـمثـيل ،واسـتالب
منطق التعبيـر هو سمة مميزة للفكر
الغـربي ،ومـنظـوره يف مـا يـتصل
بـالتاريخ ،فعلـى سبيل املثـال تعد
القـرون الـوسـطـى مـن منـظـور
الغــرب عـصــور ظـالم ،ولكـن
للبـشريـة جمعـاء ،من مـنطلق أن
الغــرب كــان يعــانـي من أزمــة
حـضاريـة وثقافـية ،مع أن الفـترة
عينهـا ،كـانت تعـد فتـرة ازدهـار
للشرق بـاالستناد لـدراسة املؤرخ
جون هـوبسـون بعنـوان “األصول
الشرقيـة للحضارة الغربية“ ،وهذا
مـا يكــاد ينـسحب كــذلك علـى
الثـورة الـصنــاعيـة الـتي عــرفت
طـريقها إلـى الصني قـبل أوروبا،
وغيـر ذلك من النمـاذج التي يأتي
عليها غريش بني ثنايا كتابه.
ينـتهي غريـش يف قراءته لـتموضع
فلـسطينـي تاريخيـا ،معرجـا على
فكـرة أحالم الـسالم ،ومـواقف
الغــرب ،ولكن رؤيـة غـريـش يف
احملصلة ،تتـوسل معاينـة فلسطني
يف ضـوء حتـوالت هـذا الــزمن،
ولهـذا متسي فلـسطني اسمـا يطلق
على سيطرة الغرب االستعمارية،
وهــو مـن بعــدهــا اسم ملـظـلمــة
مـسـتمــرة وصمهــا انتهــاك دائم
للقـانـون الـدولي ،وهـو أخيـرا،
اسـم ملنـطلق قـائـم علــى الكـيل
مبكيـالـني ،تطـبّقه احلكـومـات،
ومتــرره األمم املتحـدة ،ويـنظّـر له
عدد من املفكـرين الغربـيني .عند
تقـاطع الشـرق والغرب ،والـتقاء
الشمال بـاجلنوب ،ترمـز فلسطني
إلى العـالم القدمي املوسـوم بهيمنة
الـشمـال ،مبثل مـا تـرمـز لـوالدة
عــالم جـديـد قــائم علــى مبـدأ
املساواة بني الشعوب“
(ص.)168
* كاتب وناقد فلسطيني ـ األردن
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 كتبBook Review
Like other thinkers who
have attempted to set
things straight in the
world of critical theory,
Haidar Eid offers correctives aimed at restoring a
rational basis for political
action, and for reasserting
the importance of ethical
values in literature, especially in the novel. Two
important examples of
such studies are those of
Andrew
Gibson
and
Linda Hutcheon.
In Postmodernity, ethics, and the novel from
Leavis to Levinas (1999),
Gibson harks back to a
time when a concern with
the morality of fiction
was central to AngloAmerican theory and criticism – the time of F.R.
Leavis.
As a corrective measure Gibson invokes the
work of Emmanuel Levinas for the “project of an
independent rational justification of morality . . .
to counter a situation in
which moral judgments
become mere ‘linguistic
survivals from the practice of classical theism’
(Gibson 13). Like Gibson, Linda Hutcheon is
also bent on salvaging
what is valuable in postmodernism, prefacing her
work with a revealing
quotation from Andreas
Huyssen’s 1986 study
After the Great Divide:
“What will no longer
do is either to eulogize or
to ridicule postmodernism en bloc. The postmodern must be salvaged
from its champions and
from
its
detractors”
(Hutcheon: Preface 1).

39

‘Worlding’ (Post) Modernism: Interpretive Possibilities of Critical Theory 1
What is at stake in
these texts is not merely
academic issues in some
ivory tower, but problems
also posed in popular fiction, television programs
and talk-shows.
Perhaps the most telling symptom that the
anxiety generated by the
crisis is not confined to
the academic world but
also pervades popular
culture comes from Binx
Bolling, a fictional character in Walker Percy’s
The
Moviegoer
who
writes in his notebook,
“Abraham saw signs of
God and believed.
Now the only sign is
that all the signs in the
world make no difference
“ (qtd by Thomas H.
Schaub in “Secular Scripture,” his brilliant essay
on Cormac McCarthy’s
The Road).
Schaub draws attention
to the raising in this postApocalyptic novel of the
relation between words
and things. The protagonist realizes that in the
absence of the vanished
features of the destroyed
world,
gradually
the
words for the vanished
things will vanish also:
“The names of things
slowly following those
things into oblivion.
Colors, the names of
birds . . . the sacred idiom
shorn of its referents and
so of its reality” (89).

Schaub sees that the ontological problem raised in
The Road recurs in Don
DeLillo’s novel White
Noise when the protagonist Jack Gladney
encounters nuns who pretend to believe in heaven,
one of whom explains to
Jack, “If we did not pretend to believe these
things . . . the world
would collapse” (DeLillo
318).
o explicate his thesis
about the need for a
reconstructed literary theory, Haidar Eid analyzes
two very different novels
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– Joyce’s A Portrait of the
Artist as a Young Man
(1914) and Don DeLillo’s
White Noise (1985), the
novel quoted by Schaub
in the passage above.
By discussing Joyce’s
novel as a realist modernist novel and also as a
(post) modernist novel,
Eid drives home his point
that postmodernism is a
development but not a
complete break from
modernism.
White Noise, however,
appears more fully postmodern in its deployment
of characters who turn

into allegories of philosophical or theoretical
positions: Jack Gladney
so distances his enemyOther in the novel that,
when he finally shoots
him, both men bleed, and,
having overcome his own
“othering” of his wife’s
seducer, Gladney takes
him to have his wounds
treated.
Gladney is a projection
of media – the “white
noise” of movies, propaganda, the chemical event
from the effects of which
he is dying, even the conviction that he must act
violently to assert himself
to overcome his terror of
death.
Of various attempts to
diagnose the crisis and
identify its origin, Haidar
Eid’s seems the most
comprehensive and penetrating. He surveys an
astonishing range of critical literature on both
sides of the controversy
and on both sides of the
Atlantic, and marshalls a
remarkable array of opinion from a wide range of
schools and traditions.
Having first traced the
genesis and development
of Derrida’s poststructuralist
paradigm,
Eid
shows how the neopragmatist American philosopher Richard Rorty
arrives at a similar dead
end in the arena of American postmodernism. By

bringing to bear both
advocates and opponents
of these systems, Haidar
allows the reader to
examine the whole philosophical discourse and to
follow arguments in scrupulous detail. Eid provides an exhaustive
examination of the work
of scholars like Jacques
Derrida, Roland Barthes,
Jean Francois Lyotard,
Michel Foucault, Georg
Lukacs, Jacques Lacan,
Gilles Deleuze, Felix
Guattari, Antonio Gramsci, Jean Paul Sartre, and
Frederick Jameson, interspersed with analyses of
their work by scholars
like Adam Kelsh, Terry
Eagleton, and Mesud
Zavarzadeh – all with
clarity and insight.
Eid locates the onset of
the controversy to Derrida’s attack on structuralism-logocentrism in a
conference at Johns Hopkins University in 1966,
thus placing the event
historically in the late
sixties just as the antiVietnam
protest
was
gaining momentum in the
US, and just before that
outburst
of
protest
against the DeGaulle
government in Paris in
May 1968.
Terry Eagleton
regarded poststructuralism, according to Eid, as
“a product of that blend
of euphoria and disilluliberation and .sionment
dissipation, carnival and
catastrophe, which was
1968” (1983: 142).
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تقارير Reports
تسريع وتيرة اإلصالح يف السعودية التي بدأها امللك الراحل والتعامل مع ملفات شائكة إقليميا ودوليا

7حتديات شخصية وداخلية وخارجية تواجه العاهل السعودي اجلديد
كتـب  :عبــدالـــرحمـن طه 7 -
حتــديــات داخـليــة وخـــارجيــة
وشخصية تـواجه امللك السعودي
اجلـديـد سلمــان بن عبـدالعـزيـز
الذي تـولى مقاليـد احلكم اجلمعة
 2015-1-23خلفا ألخيه امللك
عبداهلل الـذي وافته املنيـة يف نفس
اليوم.
وتعـد إيــران عنـوان بـارز لعـدة
حتــديــات تــواجه املـملكــة بعــد
اتـهامـات موجـهة لـألولى بـدعم
احلوثيني يف اليمن (اجلارة اجلنوبية
للمملكـة) ،ومليلشيـات شيعية يف
العــراق (اجلــارة الــشـمــالـيــة
للـمملكـة) ،والتـدخل يف الـشأن
البحــرينـي عبــر دعم املعـارضـة
بـاململكة احلـليفة للسعـودية والتي
تقـع شرقهـا ،إلى جـانب دعـمها
لـرئـيس الـنظــام الســوري بشـار
األسـد التي تعمل السعـودية على
إسقاطه وتدعم املعارضة له.
كما تعـد األزمة اليمنـية ،ال سيما
يف حالة الفـراغ التي تعيشها البالد
يف ظـل سيـطـرة احلــوثيـني علـى
صنعـاء ومتددهم يف الـبالد ،حتديا
مستقال بذاته.
وتولى امللك سلمان مقاليد احلكم
بعد يـوم واحد فقـط من استقـالة
الرئـيس اليـمني عبـد ربه منـصور
هـادي ورئيـس حكــومته ،علـى
خلفية األزمة الذي تشهدها البالد
منـــذ سيـطــرة احلـــوثيـني علــى
العـاصمـة صنعـاء يف سبـتمبـر /
أيلول املاضي.
سـيطـرة احلــوثيني -الـذين تقـول
السلطات اليمنيـة إنهم مدعومون
مـن إيران -علـى اجلارة اجلـنوبـية
للمـملكـة ،يـشكل أبـرز حتـدي
يــواجهـه امللك اجلـديــد ،يف ظل
صــراع املـملكــة الـصــامـت مع
إيران.
ورغم أن العمل جـارٍ حاليـا على
تـنفيذ املـرحلة الثـانية مـن مشروع
الـسيـاج احلـديـدي علـى احلـدود
السعـودية اليمنيـة ،إال أن السياج
ال يكـفي وحــده ،فـضـال عن أن
تنفيذه قد يستغرق وقتا طويال.
وكـان العـاهل السـعودي الـرحل
امللك عبـداهلل بن عبد العـزيز ،قد
افتـتح يف  5سـبتـمبــر /أيلــول
املـاضي ،مشـروع السيـاج األمني
الذي أقامته اململكة على حدودها
الـشمالـية مع العـراق بطول 900
كيلـومترا ،واستـغرق العمل به 6
سنوات ،بـهدف إحكام الـسيطرة
على احلـدود الشمـاليـة ومنع أي
مخاطر محتملة.
ويتكـون املـشـروع الــذي يحمل
اسم “مـشــروع خــادم احلـــرمني
الشـريفـني امللك عبـداهلل بن عـبد
العـزيـز آل سعـود ألمن احلـدود-
املرحلة األولى “ من مليون و450
ألف متـر شبكـة أليـاف بصـرية و
 50راداراً و  5سـيلجــات أمـنيــة
بطول  900كيلـو مترا مكـونة من
نظـامي آلفـا وبـرافـو ولهـا سـاتـر
تـــرابـي وسـيـــاج مـن الــشــبك
(شيـنلنـك) وسيــاج من الـشـبك
امللحوم وساتر ترابي.
التحدي الثـالث األبرز هـو تنظيم
“داعش“ الــذي يتمـدد يف كل من
العـراق وسـوريـا ،ولم يتـورع يف

العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الـكشف عن أنه يستهـدف اململكة
أيضا ،ولعل هذا التنظيم هو مبثابة
حتـــد أمـنـي مــــزدوج داخلـيـــا
وخــارجيــا ،بعــد الكـشـف عن
وجود حـركات وخاليـا متطـرفة
تابعـة لتنظيم “داعـش“ أو متعاطفة
معه.ولـعل التنظـيم أصبح يحمل
عـداء شخصيـا للعاهل الـسعودي
اجلـديد ،بـعد أن كـشفت تقـارير
مؤخـرا -لم تنفيها الـسعودية -أن
جنله خـالـد شـارك يف أول ضـربـة
جـويـة نفـذهـا الـسعـوديـة ضـد
التـنظـيم يف  23سبـتمبـر /أيلـول
املــاضي ،ضـمن مـشــاركتهـا يف
حتالف دولي يـوجه ضربات جوية
ضد التنظيم.
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على صعيد التحـديات الداخلية،
ليـس بـعيـــدا عن “داعـش“ يعــد
الـتحـــدي األمـنـي (مكـــافحـــة
اإلرهــاب) ووجــود حــركــات
إرهابيـة ( القاعـدة أو داعش) من
أبــرز التحـديـات الـتي مـا تـزال
تواجهه السعـودية ،وال سيما بعد
تعرض قـوات أمنية سعودية لـ 10
هجمـات خالل العـام املــاضي،
معـظـمهــا شــرق املـملكــة ذات
األغلبية الشيعية.
التـحدي الـداخلي الثـاني يـرتبط
باألول أيـضا ،وهـو ملف مـزمن
يـتمثل يف الـشيـعة الـذين يتهـمون
الـسلطـات الـسعـوديـة مبمـارسـة
التهـميـش بحـقهم يف الـوظـائف

اإلدارية والعـسكرية ،وخـصوصا
يف املـراتـب العليـا ،وتعـد املـنطقـة
الـشـرقيـة الغـنيـة بـالـنفط املـركـز
الـرئيسـي للشيعـة الذين يـشكلون
نحـو  10بــاملئــة من الـسعــوديني
البـالغ عــددهم نحــو  20مليـون
نسمة.
ورغم أن مـا يحـدث يف العـواميـة
(شرق) يـبررهـا البعض ألسـباب
اقتصـادية ،إال أن هنـاك يف املقابل
من يـرى أن من يحـرك األحـداث
بـالعــواميـة إيـران ويعـتبـرون أن
أحــداث العــوامـيــة ذات طــابع
طائفي ،ويـدللون علـى ذلك بأنه
من حيث الفقـر هناك أمـاكن أشد
فقـرا من العـوامية بـاململـكة ،ولم

تـشهـد أحـداثـا ممـاثلــة ..أيضـا
يعـتـبــرون أن األحــداث تــزداد
وتيـرتهـا وتخف طبقـا للـتقلبـات
التي تشهدها املنطقة.
امللف الثـالث هــو تسـريع وتيـرة
اإلصالح يف الــسعــوديــة ،الـتي
بـدأها امللك الـراحل ،وإن سارت
بوتيرة أقل.
ولعل أول اخـتبـار علــى صعيـد
حقـوق املــرأة من املقـرر أن يـتم
خـالل العـــام اجلـــاري ،حـيـث
يترقب الـسعوديون والـسعوديات
مـوعد اإلعالن عن أول انتخابات
بلـدية تشـارك بها املـرأة يف اململكة
كمرشحة وناخبة واملقرر إجراؤها
خالل العام اجلاري.

ولم تـشـارك املـرأة يف الــدورتني
األولى والثانية النتخابات اجملالس
البلـديـة عـامي  2005و،2011
فـيـمـــا قـــرّر املـلك عـبـــداهلل بـن
عبدالعزيـز يف  25أيلول (سبتمبر)
 2011مشاركـة املرأة يف انتخابات
اجملالس البلـدية ناخبـة ومرشحة،
“وفق الضوابط الشرعية“.
أيضا هـناك حتدي هـام آخر يواجه
العـاهل الـسعـودي اجلـديـد ،وإن
كــان شخـصـي ،يتـمثـل يف كبــر
عمـره ،حـيث (يـبلغ  79عـامـا
وتظهـر انحنــاءة قليلــة يف مشـيته
بسبب تقدمه يف العمر) ،وإن كان
يحسب له سرعة دفع اجليل الثاني
من نسل امللك املؤسس عبدالعزيز
يف شـرايني الـسلطـة ،وهـو األمـر
الـذي يتطلب اسـتمراه يف املـرحلة
القادمة.
وتعــد ســرعــة تعـيني ولـي ولي
العهد ،وهو املنصب الذي يتطلب
موافقـة هيئة البيعـة عليه ،واختيار
األميــر مـحمــد بن نــايف لهــذا
املنـصب ،الـذي كــان يطـمح فيه
أيـضا األميـر متعب بن عـبداهلل بن
عـبدالعـزيز وزيـر احلرس الـوطني
وجنل العـاهل السعـودي الراحل،
من أبرز املفاجآت.
وجــاء يف األمــر امللـكي الـصــادر
اجلـمعــة  2015-1-23أنه “قــد
اخترنـا األمير محمـد بن نايف بن
عبـدالعـزيـز آل سعـود وليـاً لـولي
العهـد وأمرنـا بتعـيينه نـائبـاً ثانـياً
لــرئيـس مجلـس الـوزراء وزيـراً
للداخلية“.
وبتولي األمير محمد بن نايف هذا
املنـصب يـصبح ثــاني شخـصيـة
تتولي هذا املنصب الذي استحدثه
العـاهل الـسعـودي الـراحل امللك
عبــداهلل بـن عبــدالعــزيــز يف 27
مارس  /آذار املاضي ،وعني أخيه
غيـر الـشـقيـق األميــر مقــرن بن
عبدالعـزيز باملنـصب ،ويصبح بن
نــايف أول حفيـد مـن أبنـاء امللك
عبـدالعـزيـز مـرشح لتـولي أعلـى
مـنصـبني يف قمـة هـرم الـسلطـة يف
السـعوديـة ،ولي العهـد ثم امللك
(مستقبال).
أيضـا أصـدر امللك اجلـديـد قـرارا
ملـكيــا أمــس عني مبــوجـبه جنله
األميــر مـحمـــد بن سـلمـــان بن
عبدالعزيز آل سعـود وزيراً للدفاع
إضـافـة إلــى عملـه ،ليكـون أول
حفيد من أحفـاد امللك عبدالـعزيز
يـتولـى منصـب وزير الـدفاع مـنذ
عام  ،1962كمـا صدر أمـر آخر
بـتعيني األمير محمد بن سلمان بن
عبــدالعــزيــز آل سعــود رئيـســاً
للديوان امللـكي ومستشـاراً خاصاً
خلـادم احلـرمـني الشـريفني مبـرتبـة
وزير إضافة إلى عمله.
وبهـذه التعـيينـات أصـبح الطـريق
ممهدا للجـيل الثاني من نسل امللك
عبـدالعـزيــز يف السعـوديـة لتـولي
احلـكم يف الـبالد ،مع تــوقعــات
بتغـييـرات جـديــدة خالل الفتـرة
القادمـة ،تضخ مـزيدا من الـدماء
الشابة يف شرايني السلطة.
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Reports تقارير

The challenge of delivering aid in Yemen 2-2
adopted by stressed
doctors, which is to
turn away patients
whose relatives they
suspect might cause
trouble, or refer them
rapidly to hospitals
elsewhere.

By Elizabeth Blunt
Yemenis in Abiyan
know what the
UNHCT is, let alone
whether DFID does or
doesn't sit on it.”
New thinking
But more pro-actively,
some organisations are
exploring new ways to
deliver, despite the
constraints. DFID itself
has taken the decision
to move away from
single year programmes to multi-year
humanitarian financing. Working year by
year made a certain sort
of sense in an uncertain
and rapidly changing
situation, but where
finding partners and
negotiating access
takes time, there is a
risk of the money running out just as a programme gets going.
And a longer view
helps both agencies and
recipient communities
to plan, and hopefully
to build the resilience
which might make
them less dependent on
emergency aid.
Where international
agencies find their
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access blocked, the
obvious solution is to
work through local
partners. But that is not
so easy in Yemen,
where few organisations have the capacity
to deliver help on the
scale needed, and fewer
still can be seen as
impartial. A study in
the HPN journal
describes how the
International Organization for Migration (
IOM) – denied access
to the displaced in the
northern Al-Jawf governorate – effectively
created its own local
partner. It worked with
tribal leaders in the

area to set up a charitable organisation, helping it get registered and
establish an office in
the capital and training
its staff.
Meanwhile, MSF has
continued working in
conflict areas, supporting government health
facilities in Huth and
Khamer in the north.
Research by Neuman
on the threats and risks
to their staff and ways
of managing them
brings to life the reality
of working in Yemen.
A wounded man
arrives, accompanied
by an armed and agi-
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tated companion who
holds a gun to the doctor's head as his friend
is treated. Relatives
bring in a girl with
severe burns, and proceed to threaten and
assault medical staff
who they think are not
treating her quickly
enough. MSF staff are
held to ransom by a
family demanding
compensation for the
costs of taking a member to Egypt after local
treatment failed.
Mistrust

hugely stressful for the
staff concerned – are
not the result of
Yemen's political turmoil; rather they grow
out of suspicion and
mistrust of medical
staff and unrealistic
expectations of the
level of treatment
which facilities in
Yemen can provide.
Closing clinics after
incidents like these is
understandable, but
doesn't really help. It is
seen as a collective
punishment, creating
further resentment.

As Neuman points out,
these incidents –

Equally unhelpful is
the informal solution

Neuman says that MSF
has to provide more
support to its staff,
whose concerns for
their own safety are
very real. And it also
has to communicate
better with the surrounding community,
so that people don't
have unreal expectations of care, which
cannot be met.
Ironically, says Neuman, the upsurge in
conflict this year has
been accompanied by a
fall in the number of
violent incidents in
MSF facilities.
“Perhaps,” he said, “it's
because the care we
provide is much more
needed than it was last
year, and people have
less time to express
any discontent, but it's
interesting to see that
the more violent the
political situation, the
safer our teams are!”
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كتابات Writings

صراع إقليمي محتمل على مضيق هرمز بني إيران و“اجلبهة العربية“
عدنان كرمية
يف العـام  ،2015تـدخل ثـورات
الربيع العـربي وتداعياتهـا السلبية
واإليجـابيـة عامـها اخلـامس ،يف
ظل احتـدام الـصــراع اإلقليـمي
والــدولـي ومـــا تفــرع عـنه مـن
حـروب عـسكـريـة وحـركـات
إرهابيـة مثل “داعش“ وأخـواتها،
وحتـالفات سـياسـية ومفـاوضات
نــوويــة ،فـضالً عـن عقــوبــات
اقتـصادية ،مع األخـذ يف االعتبار
“حــــرب الــنفــط“ وأهــــدافهــــا
“اجليوسـياسيـة“ وما نتج عـنها من
أضــرار كـبيــرة بـسـبب تــراجع
األسعـار ،ومــدى ارتبــاط ذلك
مبناورات عسكرية قامت بها إيران
يف أواخـر ديـسمبـر  2014بـدعم
روسي ،يف إطــار “عــرض قــوة“
خصـوصـا وأنهـا تـشمل مـضيق
هــرمــز الــذي يــشكـل مكـــانه
استـراتـيجيــة مهمــة يف التجـارة
العـاملية ،وميـر عبره أكـثر من 40
بـاملئة من جتـارة النفط ،ويعـد ممرا
حيويا للبلدان اخلليجية املنتجة.
ويف خـضـم تلـك الثــورات بــرز
مـشـروعـان :األول أميـركي مبـا
يسمى “الـشرق األوسط اجلديد“،

والثــانـي يتـضـمن رؤيــة إيــران
الـتاريخـية يف والدة “شـرق أوسط
إسالمي“.
وقـــد اشـتـــد الـصـــراع حـــول
املشروعني من خالل ثالثة محاور
رئيــسيـة :احملـور اإلسـرائـيلي،
واحملــــور اإليــــرانـي ،واحملــــور
الـتــركـي ،وإذا كــانـت الـثــورة
الـسوريـة التـي اندلعـت يف مارس
 ،2011قــد أضعـفت املـشــروع
اإليرانـي بعدمـا اعتمـدت طهران
طـويال علــى نظــام بشـار األسـد
لـتوسيع دائـرة نفوذهـا اإلقليمي،
فإن التقارب األميركي اإليراني يف
إطـار إيجـاد حل سيـاسي لألزمـة
الـســوريــة ،أعـطــى إيــران دورا
محوريـا يف املنطقـة ،على أمل أن
يخـدم هـذا الـدور االستـراتيجيـة
األميــركيـة ،مبــا سيــرسخ دول
اإلقـليم طواعيـة ،بسبب حـاجتها
إلى ضمـانات أميركيـة يف مواجهة
الـطموحـات اإليرانـية وسيـاسات
التــدخل والتخـريـب املمتـدة من
أفغـانـستـان إلــى لبنـان عبـر دول
اخلليج وسوريا والعراق.
املشروع العربي

معــظـم الالعـبـني اإلقلـيـمـيـني
والدوليني يف سوريا كانوا يراهنون
علــى “لعبـة الــوقت“ مع مــراقبـة
شــديــدة لـتـطـــور العـملـيــات
العسكرية ،ومبا أن نظام األسد هو
الــرهــان األســاسي لـلمـشــروع
اإليراني ،فقد اسـتخدمت طهران
وال تـزال كل قـدراتهـا الـسيـاسيـة
والعـسكـريـة واملـاليـة لتـوفيـر كل
مقومات دميومته.
ولكـن مع اسـتـمـــرار “حـــالـــة
إستــاتيكـو“ أي الهـدوء يف بـعض
املناطق الـسورية وتفـوّق النظام يف
منـاطق أخـرى ،نـتيجـة تـشـرذم
املعـارضــة وضعفهـا ،وألسبـاب
أخـــرى سيـــاسيــة وعــسكــريــة
ومخـابراتيـة ،برزت قـوة “داعش“
وغيره من التنـظيمات اإلرهابية يف
سـوريا والعـراق ،التي اسـتفادت
من فـشل رئـيس الــوزراء السـابق
نـوري املــالكي الـذي كــان منفّـذ
املـشـروع االيــراني ضــد املنـاطق
السنيـة ،ويف الوقـت نفسه جنحت
حـركــة التغـييــر يف مصــر بقيـادة
الـرئيس عـبدالفتـاح السيـسي ضد
اإلخـوان املـسلـمني الـذين كـانـوا
على توافق مع النظام يف طهران.
يف خضم هذه التطورات املتالحقة

ومع استمـرار مفاوضـات النووي
بني إيــران والــدول الــست دون
التوصـل إلى نتـائج إيجابـية وهي
ممتدة حتى منتصف العام ،2015
برز التحـرك العربي بتكـوين جبهة
عـربيـة بقيـادة السـعوديـة مع دول
مجلـس التعـاون اخلليجي ومـصر
واألردن وتــونــس ،وتـضـم 10
دول عـــربيــة ،ومعـظـم سكــان
الوطن العربي وأكثـر من  70باملئة
من قــوتـه االقتـصــاديــة ،وذلك
لتـوحيـد الصف العـربي وتنـشيط
جامعـة الدول العـربية ،وملـواجهة
كل املـشاريع اإلقـليميـة والدولـية
املطروحة والتي تهدف إلى شرذمة
املنطقة وتقسيمها.
بدأ املشـروع العربي بخطـوة كبيرة
على طـريق األلف مـيل ،مسجال
إجنــازا يف املصـاحلـة اخللـيجيـة –
اخللـيجيـة ،وكـذلـك القطـريـة –
املصرية.
مضيق هرمز يف قلب حرب النفط
يف إطــار املـصـــالح ،يالحـظ أن
عالقـة الـواليــات املتحـدة بـدول
اخلليـج العربيـة حتكمهـا العالقات

االستـراتـيجيــة األميــركيــة منـذ
احلرب العاملـية الثانـية ،وقد جعل
مــزيج املـصــالـح االقتـصــاديــة
والسيـاسيـة األميـركيـة يف املنـطقة
أحـــــد أهــم األولـــــويـــــات يف
استـراتيجيـة الواليـات املتـحدة،
ومبــا أن االهـتـمــام األمـيــركـي
يـتـمحــور حــول الـنفـط ،فــإن
األهمية املـركزيـة لدول اخلليج يف
ســوق النفـط العـاملـي ،هي الـتي
تفسر متانة االنغماس األميركي يف
شؤون املنطقة على امتداد السبعني
عاما املاضية ودميومته وعمقه.
مع تراجع األسعـار بأكـثر من 42
بــاملئــة خالل األشهــر اخلمـســة
املــاضـيــة ،وتـــوقع اسـتـمــرار
انخفـاضها إلى نحو  43دوالرا يف
النـصـف األول من العـام 2015
كـأسـوأ سينـاريـو متـوقع ،تـزداد
اخلـسـائـر واألضــرار التـي تلحق
بالدول املنتجـة ،وخصوصا إيران
وروسيا.
املـناورات العـسكريـة التي بـدأتها
القوات اإليـرانيـة يف  25ديسمـبر
 2014بـدعـم من روسيـا ،تبـدو
وكأنها “عـرض قوة عسكرية“ ضد
“قـوة اقتصاديـة“ تستخـدمها أوبك
بـقيادة املـملكة الـعربيـة السعـودية

مع دول اخلليج ،وحتمل يف طياتها
أهـدافا أهـمها رفع أسعـار النفط،
وهي رسالـة تؤكـد نفوذهـا القوي
يف املنطقـة وقدرتها العسكرية على
ضرب عديد األهداف.
ولـكن هـل ذلك يعـني الـتهــديــد
بـإغالق مضيق هـرمز ،وهـو أهم
منفذ بحـري وله مكانة استراتيجية
يف التجـارة العامليـة ومير عبـره أكثر
من  40باملئة من جتارة النفط.
يـرى مـراقبـون أن إغالق املـضيق
من شـــأنه أن يخفّــض اإلنتــاج،
ولكنه لـن يرفـع األسعار .ويـبقى
السـبب األهم بـأن إقفـال مـضيق
هـرمـز يـحمل مخـاطـر حـرب يف
املـنــطقــة سـبق أن هـــددت بهــا
الواليـات املتحـدة التي تـضمن يف
استـراتيـجيتهـا العـسكـريـة حـريـة
املـرور يف املمـرات الـدوليـة ،وال
سـيمـا أن أسـاطـيلهـا الـبحـريـة
موجـودة يف املنطقـة وبحاجـة إلى
حركة مرور متواصلة ،مع التأكيد
علـى أن إيران التي تفاوض الدول
الست علـى مشـروعها الـنووي،
هـي يف غـنــى ضـمـن الـظــروف
الـراهنة عن انـدالع احلرب يف هذه
املنطقة.

Police need to respect and serve
ses. Time is due for
respectful engagement
and
partnership
between the police and
the people. The police
are not the enemy.
Reducing communitylaw enforcement relations to an adversarial
reality is a loss for both
the police and the
policed communities.
Policed communities
are citizens that the
police serve and protect while honoring
their
constitutional
rights and the country’s
democratic values.
Communities and
the
police
can,
together, build a spirit
of partnership through
engagement and dialogue that can take us
on the path of healing
and lead us to realize
our ideal of a country
that values all human
life and honors the dignity of all.
Imad Hamad is executive director of the
American
Human
Rights Council, based
in Dearborn.

Imad Hamad

between communities
and law enforcement
helps build trust that
can help diffuse crises.
Frank, direct and open
communication
can
help
stakeholders
develop tools for handling grievances before
they develop into cri-
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trust. The issue of trust
is the key component
toward
enhancing
safety and security.
Racial profiling,
racism, discrimination
and the degrading of
human life are all elements of the real challenge that we all face.
Building relationships

The murder of the two
police officers and the
non-fatal shooting of
two others in New York
City is tragic. The protests and the violence
are all indicators of a
troubled reality.
Communication, dialogue and engagement
all help build

between law enforcement family and law
enforcement agencies.
Constructive dialogue and engagement
help dispel misconceptions and help both
sides build a trusting
relationship that can
diffuse incidents that
can grow into crises.

The sad reality we face
in the U.S. today is that
relations between the
police and some of the
communities they serve
are troubled. The protests in Ferguson, Missouri, and in New York
City have brought this
reality to national attention.
We in the human
rights community consider the perception of
the relation between the
police and
policed
communities as adversarial an unfortunate
reality and a threat to
human rights.
Only reframing the
relationship into one of
partnership can help
change this reality. This
change can happen
through
community
policing and community-police partnership.
The promotion of
human rights calls for
effective and comprehensive outreach initiatives and programs
focusing
on
the
advancement of trust
and
cooperation
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كتابات Writings

ستكون الغلبة للرئيس صالح نظرا للقبول الذي يحضى به عند الغالبية العظمى من الشعب اليمني وخلبرته الطويلة يف إدارة الدولة

واشنطن بوست :قبول استقالة هادي سيدفع احلوثي وصالح للتصادم
قـالت صحيفـة “واشنطـن بوست“
األميــركيــة إنه قـبل  12شهـرا،
وقف الــرئيـس الـيمـني املــؤقت
عبــدربـه منـصــور هــادي أمــام
الـدبلومـاسيني األجـانب والنبالء
السيـاسيني يف القـصر اجلـمهوري
بـصـنعــاء ،لـيعلـن أن الـتحــول
السيـاسي يف بالده إلى الدميقراطية
جناح غير مسبوق.
وأضافت الصحيفـة يف تقرير لها،
إنه يف عـام  ،2011كـاد الـربـيع
العـربي يــدفع اليـمن إلـى صـراع
مـدمر ،لكـن بشكـل ملحوظ ،مت
التـوصل إلى اتفـاق توسـطت فيه
األمم املتحــدة ومجلــس التعـاون
اخلليجـي ملنع اندالع حـرب أهلية
دامية ،وبعده تنحـى الرئيس علي
عبــداهلل صــالح ،وكُلف هــادي
باإلشراف علـى محادثات السالم
وإنشاء دستور جديد.
وتـابعت الـصحيفـة :يف البـداية،
سـارت هـذه احملـادثـات بــشكل
جيــد ،وبعــد عقـــود من عــدم
االستقـرار ،بــدا أنه من احملـتمل
حتقيق دميقـراطيـة سلميـة مسـتقرة
ممكنة ،وأصبح اليـمن بصيصا من
األمل للـدول العربـية التـي عانت
من سيل االضطـرابات خالل عام
2011
وكتبت دانيا جـرينفيلد من اجمللس
األطلـسي أن “حتقـيق إجمــاع من
قيس قاسم
العنف والعسكرة ،يـطبعان اجملتمع
اإلسرائيلي ،مـا يدفع مـواطنني فيه
للتفكير بالهـجرة الى مناطق أخرى
مـن العـــالـم بحـثـــاً عـن األمـــان
وتخلصـاً من حالـة احلرب الـدائمة
التي صـارت متالزمـة للدولـة التي
روّجت لنفسها فكرة “أرض امليعاد“
والتـي تصطـدم اليـوم بحقيقـة أنها
صـــارت دولـــة طـــاردة لـبعـض
مـواطنيها ومـوطناً جديـداً لبعضهم
اآلخـر فيـما تُـطرح األسـئلة املـلحة
نفـسهـا علـى مـراسلـي التلفـزيـون
الـسـويـدي حـول إمكـان تعـايـش
اليهـود والعـرب يف مكـان واحـد؟
وأي الطـرق تريـد اسرائـيل املضي
بهـا ،بعدما تأكـد لها أن كثيرين من
مـواطـنيهــا لم يعـودوا يـشعـرون
بالـراحة فـيها فبـدأوا بالهجـرة منها
ويف شكـل خاص الى أملانيا :أرض
احملـرقــة التــاريخيــة! يف مفـارقـة
استــوجبت مـراجعـة ميـدانيـة من
فـريـق العمل الــى املنــاطق األكثـر
تـشخيصـاً ملقاربـة الهجرة اجلـديدة
والـصــراع الــداخـلي يف اســرائـيل
نفسها.
يـعود املـراسل بينغـت نوربـوغ الى
القـدس بعد  4سنـوات على تـركها
لـيجد التـوتر السـابق نفسه حـاضراً
والعنف بني طريف املدينة :اليهودي
واملسلم يف تصاعد .ويالحظ بروز
األحـزاب الـديـنيــة املتـطـرفـة يف
اسرائيل كقـوة سياسية فـاعلة تهدّد
بتدمـير الدولة اليهـودية ألن أفعالها
ومبـاركـة سيـاسيـني لتـوجهـاتهـا
املعـاديـة للعـرب وسعيهـا املـستمـر
للسـيطـرة علـى أراضـي ومسـاكن
الفلـسطينيني تُصعد من نزعة العداء
لهـم عند الطرف املقـابل ،وتعسكر
بـدورهـا اجملـتمع مـا يـتيح لـضبـاط
اجليـش واألجهزة األمنـية السـيطرة
على مـوارده ،فينعكـس ذلك سلباً

أي نـوع بعد هـذه الفتـرة القاسـية
كان إجنازا رائعا“.
واستدركت الـصحيفة“ :ال يوجد
أحـد متـفائل ،فـالنـموذج الـيمني
لالنتقـال الـسيـاسي الـذي طُـرح
ذات مـــرة كحـل ممكــن للعـــراق
وليبيـا وسوريا ،دُمـر وأصبح غير
قـــابل لإلصالح ،وصـنعــاء اآلن
حتت سيطـرة ميلـيشيـا تتكـون من
أنـصــار حــركــة من املـتمــردين
حـكمـت شمــال اليـمن ملـدة 33
عــامــا قـبل اإلطــاحــة بهــا عــام
.“2011حاول هـادي االستقـالة
من الرئاسة بينما كان حتت اإلقامة
اجلبـريـة ،ويف حـني أن اجلنـوب
املضطرب قـد انفصل بشكل فعال
عن الشـمال ،لكن االقتصاد على
وشـك االنهـيـــار .واسـتعـــادت
اجلمـاعـة احملليـة التـابعـة لتنـظيم
القاعدة نشاطها.
وتـوضح الـصحيفـة أن املفـاجـأة
لـيست انهيار عملـية االنتقال لكن
السبب وراء هـذا االنهيار ،وتشير
إلـى أنه يف سبـتمبـر عـام ،2014
بـدأ احلـوثيـون يف السـيطـرة علـى
العاصمـة بعد عدة أيـام من القتال
العنيـف على الـطرف الغـربي من
املدينة.
ويعتقـد عدد قليل مـن اليمنيني أن
هذه اجلـماعة امتلكـت قوة النيران
الكـافيـة لـنقل الهجـوم الـدمـوي

الـشامل إلى صنعـاء ،وكان يتوقع
أن يتــراجعـوا ســريعـا ،لـكن يف
األشهـر األربعة األخيرة ،مسلحو
احلـوثي راسخة علـى نحو متـزايد
يف صنعـاء وعبـر شمـال وغـرب
اليمن.
وأوضحت الصحيفـة أنهم حققوا
ذلـك مــن خالل الــتعـــــاون مع
عــدوهم اللـدود سـابقــا عبـداهلل
صــالح ،لهـزميـة فـصيل الـسنـة
احملـافـظ الـذي انــشق عن نـظـام
صالح يف عـام  2011.وكان هذا

التحالف مبثابة مفاجأة ،فلسنوات
ألقى أنصـار احلوثيني بـاللوم على
صـالح يف موت مـؤسس اجلمـاعة
حـسني احلــوثي يف عـام ،2004
لكنهم اآلن يعملون معه.
وتـساءلت الصحـيفة“ :هل يصبح
هـذا التحـالف دائمـا“ وقـالت إن
األزمة األخيـرة يف صنعاء حـركها
معارضـون من كال اجلانبـني لبنود
يف مسـودة الدستـور اجلديـد تضع
خـططـا لـنمـوذج احتـادي جـديـد
للحكومة“.

لـكن هنـاك خالفـات عـميقـة بني
احلوثيني وصالح حول نوع القيادة
اليمنيـة يف املستقـبل .ومنذ إعالن
هــادي استقـالـته ،فكــر أعضـاء
مبجلس النـواب اليمني  -الـبرملان
الــذي يهيمـن عليه حـزب املـؤمتـر
الـشـعبـي العــام الــذي يتــزعـمه
صـالح -يف إجــراء تصـويـت من
شأنه أن يسمح لهادي بالتنحي.
وطالب أعضـاء من املؤمتر الشعبي
العـام بأن يـكون الـرئيس املـؤقت
هـو يحـيى الـراعي رئيـس اجمللس

إسرائيل إلى أين ...بعد هجرة اليهود منها؟

علـى مـستـوى احليـاة املـدنيــة التي
تـدفع كثيـرين للـتذمـر من نتـائجها
والتفكير يف التخلص مـنها بالهجرة
الى اخلـارج ألن كل املؤشرات وفق
أعضاء من حـركات معارضـة تشير
الى أزمـة اقتصادية وأخالقية عميقة
يعيشهـا اجملتمع اإلسـرائيلي بـسبب
عسكرة البالد والعنف املنفلت ضد
الفلـسـطيـنيـني وال مفـر مـنهـا إال
بالهجرة الى مناطق أكثر أمناً.
الـزيــارة امليــدانيــة للقـدس تـدفع
املـراسـل السـويـدي للـذهـاب الـى
بـرلني ملقـابلـة عـدد من املهـاجـرين
اليهـود الشـباب ومـن بينهـم دافني
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ليف الـذي صـوره البـرنـامج وهـو
يتجـول حـول النـصب التـذكـاري
إلبادة اليهـود يف مقبرة بـرلني وفسر
هجـرته الى املكـان األكثر رمـزية يف
تـاريخهم املـعاصـر .يقـول“ :كثـير
من الشباب اإلسرائيلي مَلَّ احلروب
ويـريــد أن يعيـش يف بلــد طبـيعي
والهجـرة الى بـرلني تكسـر الدعـاية
“التاريخية“ التـي يتعكز عليها ساسة
البالد لـتبريـر توجهـاتهم العـدوانية
ولتطول حروبهم يف املنطقة“.
يظهر ،يف مقابلـة البرنامج لعدد من
الـشبـاب اليهـود يف أملـانيـا ،مـيلهم
للـتعــايــش مع الــواقـع األوروبي

اجلـديـد الــذي يجــدون فيه مـا ال
يجدونـه يف بالدهم حيث الكـراهية
طـاغيـة والعنف سلـوك يُغـذى كل
يوم ،وهـذا ما دفـعهم لتـرك البالد
للعيش يف مجتمعات مستقرة ،رغم
احلمالت املتصـاعدة ضـدهم والتي
جـســدتهـــا ،كمــا قــال دافـني،
صـرخـات أحـد نـواب الـكنيـست.
“هل أنتم مجـانني“ تقيمـون يف البلد
الـــذي سـبـب يف ذبح أجـــدادكـم
وشـتـتهـم يف املـنـــايف؟“ .يـــربــط
املهـاجـرون الـيهـود يف بـرلـني بني
مفهـوم “الـضحيـة واجلـالد“ وكيف
يـلعب قـادتـهم علـيه ويجـدون أن

طـريف املعادلـة عمليـاً قد اجـتمعا يف
الـدولــة نفـسهــا؛ فتــاريخيــاً هم
الـضـحيــة ولـكن اآلن هـم اجلنــاة
ولـــهذا فهم يـرفضونهـا ويفضلون
الـعيــش كبـشــر أســويــاء خــارج
تأثيراتها.
علـى مستوى آخـر يرصد الـبرنامج
يف بـاريس هجـرة معاكـسة للـيهود
الفرنسيني بـسبب تصاعـد الكراهية
نحوهم وكـما يدعـون “خوفهم من
األعمـال االنتقـامية ضـدهم يف كل
حلـظــة والتـي جعلـت حيـاتـهم ال
تطـاق!“ .يف اســرائيل يلـتقي معـد
البرنـامج عدداً مـنهم ومن خاللهم

وأحد املوالني املـتشددين لصالح.
مـع ذلك دعــا احلــوثـيــون إلــى
تشكـيل مجلس عسكـري يتولون
قيـادته.وأشارت الصحيفة إلى أن
علي العماد العضو الرائد باملكتب
السياسي جلماعة احلوثي ،وصف
البـرملـان اليـمني الـذي انتخب يف
عـام  2003بـأنه “غيـر شـرعي“،
قائال إنه ينبغي أال يكون له دور يف
قيادة البالد يف املستقبل.
وترى الـصحيفة أنه يف حـال قبول
استقـالـة هـادي -وال يـزال هنـاك
احـتمـال يف عـدم حـدوث ذلك-
فسيـصبح احلوثيـون وصالح على
مـســار تصـادمـي.وأوضحت أنه
ليـس هناك ثقـة كبيرة بـني مركزي
الـثقـل يف البـالد ،وهنــاك القلـيل
الـذي ميـكن بـذلـه ملنع املـواجهـة
بيـنهما ،فقـد انهار اجليـش اليمني
بهدوء عـلى مدار السنوات األربع
املاضية.
وختـمت الـصحـيفــة تقـريـرهـا
بالقول“ :إن احلقيقة احملزنة هي أن
التـوافق الـذي مت التـوصل إليه يف
محادثات السالم عام  2014كان
مجرد سراب ،وكان حلظة وجيزة
جترأ خاللهـا اليمنيون وحلموا بأن
خالفــاتهم ميـكن تـســويتهــا من
خالل حــوار شــامل .بـــدال من
ذلك ،وجـدوا أنفسهـم خاسـرين
وأمام مخاطر عالية“.
يفهم أن الدافع ليس سيـاسياً ودينياً
بحتـاً ،بل اقتصاديـاً أيضاً ،فغـالبية
هـؤالء يجدون فـرصاً متـوافرة لهم
يف “أرض امليعـاد“ فـيمـا األوضـاع
تشهـد تراجـعاً وكـساداً يف بـاريس
الـتي فـضلـوا هجـرهـا الـى مكـان
اعترف كثـير منهم بـأنه غير مـستقر
والـنـــاس فــيه اعـتــــادوا العــنف
واحلـروب ولذلك فـالتعـامل معهم
ليس سهالً.
هجرة وهجرة معاكسة تطرح سؤاالً
منطقـياً :ملـاذا ال يفكـر السـاسة يف
اسـرائيل يف ايجـاد حل داخل البالد
يـنهي املـشكلـة بـرمتهـا بـني اليهـود
واملسـلمني؟ لتـلمس حـاالت ميكن
أخذها منوذجاً ايجابياً لفكرة تقارب
الـشعبني يـذهب البـرنـامج ملقـابلـة
الشابة نيتا دانيل العبة كرة السلة يف
نـادي “العبــو السالم“ الـذي يـضم
بـني صفــوفه فـتيــات مـسـلمــات
والتعـايش بني أعـضائه عـادي كما
يفتـرض أن يكـون يف كل مجـتمع
سوي .تتحدث الشابة اليهودية عن
عالقتهـا بصـديقتهـا الفلـسطـينيـة
والتي جتـد بينهـما قـواسم انـسانـية
كـثيــرة وحتب زيــارة منــزلهـا ألن
عائلتها طيبـة وتقدم لها دوماً طعاماً
طيباً.
يف املقابل جتد الشابة املسلمة ضحى
عملة يف عالقتهـا بصديقتهـا وسيلة
إلفهـام اآلخـر حقيقـة الفلـسطـيني
وروحه املتسـامحة وجتد يف التقارب
بني الـطــرفني خـطــوة للحــد من
العـنـف ،لكـنّ مــــا يُخـيـفُهـــا أن
صـديقتها سـتلتحق لعامني بـاخلدمة
العـسكـريـة اإللــزاميـة وقـد متـر
بـتجارب تـبعدهـا عنهـا ألن اجليش
وحروبه وعسكرة اجملتمع
اإلسرائيلـي تبعد بني الطرفني وتزيد
من كراهية بعضهم بعضاً.
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الـشــرق األوســط اليــوم وكــأنه
بـــرمـيل بـــارود ،إذ يـبـــدو مـن
الصعب حتديد أسباب الصراعات
الداخلـية املـستمـرة والصـراعات
بـني الدول ،خـاصة مع الـتداخل
الالمـتنــاهي للـسيـاسـة والــدين
واملنافسـات القدمية مع املـنافسات
اجليوستراتيجية.
باستثـناء قطـر واإلمارات العـربية
املـتحــدة والـبحــريـن ،شهــدت
جـمـيع دول مـنــطقـــة الــشـــرق
األوسط احلرب مـنذ االستقالل.

والعـديــد منهـا عـانـوا حتـى من
حروب أهلية عنيفة .وبعض هذه
الـصــراعــات كــان لهــا تـــأثيــر
جيوسيـاسي دائم يف املنطقة ،مثل
احلـروب العــربيـة اإلسـرائـيليـة
واحلرب بني إيران والعراق.
الـيوم ،وبـاستثنـاء سلطـنة عـمان
والـكويت ،فإن جـميع البلدان يف
املنـطقة تـشارك بـشكل مبـاشر أو
غيــر مبـاشـر يف نــزاع داخلي أو
خـارجـي ،واألسبـاب العـميقـة
لهذه الصـراعات لـيست دائمـا ما
نعتقده.
ومع ذلك ،فإن هـذه الصـراعات
تـؤثــر يف استقـرار هــذه املنـطقـة
الـرئيـسـة لتـوازن العــالم (ثالثـة
أربـاع التجـارة البحـريـة متـر عبـر
منـطقـة الـشـرق األوسـط وعلـى
طـول سـواحلهـا)؛ لهـذا الـسبب
فإنه من املهـم وضع تصنيف لهذه
الـصــراعــات مـن خالل أربعــة
مجاالت:

مسألة الهوية
الـبحث الـدائـم عن الـذات -ألم
يكـتب أنـور الـسـادات مـذكـراته
حتــت عــنـــــوان “الــبحــث عــن
الذات“؟ -وتـتأثـر مسـألة الهـوية
بـالعـناصـر العـرقيـة والعـشائـرية
والـدينيـة واللغـويـة والطـائفيـة.
وغالبا ما ينـظر إلى األقليات على
أنـها عقبـات أمام احلـاجة الـدائمة
إلبراز الهويـة عند الشعوب .هذه
األقليـات الـتي عـانـت من إرادة

هـيمنة األغلـبية ومن القـادة الذين
يـسعون إلـى محو كل خصـوصية
ميكنها أن تقوض أسس دولهم.
وقد كـافحت بعض هذه األقليات
من أجل احلفـاظ على حقـوقها يف
بلـدان مثل لبـنان والعـراق وإيران
والـيمـن .يف حني قـام اآلخـرون
بـالنـزاع املـسلح لـلحصـول علـى
اسـتـقاللهـم ،وهــذا هــو حــال
الفلسطينيني واألكراد.
هـذان امللفـان اللـذان ميثالن أكثـر
القضـايـا الـصعبـة التـي يعيـشهـا
الشـرق األوسط اليـوم ،فبالنـسبة
لـلفلــسـطـيـنـيـني فقـــد واجهــوا
الـسلـطـات اإلسـرائـيليـة مـرارا
وتكرارا قبل التفاوض معهم ،أما
بالـنسـبة لألكـراد فقد ثـاروا عدة
مـرات ضـد الـسلطـات العـراقيـة
واإليـرانية والتركية والسورية لبناء
دولـة مستـقلة ،هـذه الدولـة التي
سبق النظر فيها يف اتفاقية سايكس
بيكـو .ومن دون حصـولهم على
اسـتـقاللهـم الـــرسـمــي ،متكـن
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لوكسبراس الفرنسية  :ملاذا يشتعل الشرق
األوسط بكل هذه احلروب؟
األكراد العـراقيون من إنـشاء إقليم
يتمتع بـاحلكم الذاتـي ،وهم اليوم
يشجـعون أبناء عمومتهم يف سوريا
وتـــركيــا وإيــران لـلنــسج علــى
منوالهم.
ويـنعكس هـذا البحث عـن الذات
أيضـا يف تـزايـد االحتجـاجـات يف
املنـاطق احلـدوديـة ،هـذه احلـدود
املــــرســــومــــة خـالل احلقـبــــة
االسـتعماريـة ،مثل سوريـا ولبنان
والعراق والكويت واليمن.
كما تـظهر مسألـة الهوية من خالل
الـصراعات الـسياسيـة بني األنظمة
اجلـمهوريـة واألنظمـة امللكيـة التي
غالبا مـا تتجاوز املواجهة بني السنة
والـشيعة لـتستغلـها بعض األنـظمة
امللكـية اخلـليجيـة يف إخفـاء صراع
القــوى الــرهـيب ضـــد النـظــام

اجلمهوري اإليراني.
وهكــذا ،فــإن عــدم املــســاواة
االجـتمـاعيـة واالقـتصـاديـة الـتي
تقـسم العـالم العـربي علـى نحـو
مـتــزايــد ،تعـتـبــر عــوامل وراء
الصراعات املستقبلية.
السعي من أجل السلطة
صراع القوميات واألنانية تسبب يف
العـديــد من احلـروب يف الـشـرق
األوسط .فقـد أدخل العـديـد من
القــادة الكـاريـزمـيني بلــدانهم يف
مــواجهــات عــسكــريــة لفــرض
سلطتهـم وتعزيـز مكانـة أمتهم أو
حفظ نظامهم .وكان هذا هو حال
جمال عبد الناصر ،الذي دخل يف
حــرب مع إســرائـيل وتــدخل يف
الشأن اليـمني لتأكيـد دوره كزعيم
للقومـية العربـية .وكان هـذا أيضا
حـال حافـظ األسد ،الـذي تدخل
يف الشأن األردني واللبناني.

كما كـان هذا خـاصة حـال صدام
حـسني الــذي شن هجـومـا ضـد
إيــران يف عــام  ،1980لـيغــرق
اخلـليج العـربي يف حـرب شـاملـة
استـمرت ثمـاني سنـوات ،ثم قام
بغــزو الكــويت يف عـام ،1990
ليقدم فـرصة للغربـيني حتى يكون
لهم وجـود عـسكـري مــستـدام
بـــاملـنــطقـــة .والـيـــوم ،فـــإن
االستراتيجيـة اإليرانيـة ،واملتمثلة
يف احلــصــــول علــــى الـــسالح
النـووي ،تسـتجيب لنفـس املنطق
وتـهدف إلى تعـزيز قوة جـمهورية
إيران اإلسالمية.

للتــأثيـر الـديـني جعلـته أكثـر
راديكالية حتى إن عددا متزايدا
من النـاس لم يعـد لـديهم أي
منظـور يف احليـاة السـياسـية أو
االجتمـاعيـة أو االقتصـادية.
وتـــوضح ثالثــة أمـثلــة هــذا
االجتـاه :الصراع اإلسـرائيلي-
الفلـسطيني ،والـذي حتول إلى
صـــــراع ديــنــي (الـــيهـــــود
األرثـوذكـس ضـد املـسلـمني/
حـركــة حمـاس) .املـواجهـة
اإليـرانيـة السعـودية ،وهـو ما
يعبـر عنه بــالصــراع الطـائفي
(صـراع الــسنـة والـشـيعـة)؛
اجلهــاد للـدولــة اإلسالميـة،
الــــذي يغــــذي روح اجلهـــاد
(اخلالفــة ضــد الــصلـيـبـيـني
املسيحيني والشيعة الكفار).

ومنــذ اختفـاء الـكتل ،أصـبحت
الـواليـات املتحـدة هي الـوحيـدة
الـتي بإمكانها أن تؤثر يف األطراف
الفــاعلــة يف الـشــرق األوسـط.
ليدرك األمريكيون يف وقت الحق
أن نهاية احلرب الباردة كانت وراء
رجـوع القوميـة وإحياء املنـافسات
القـدميــة ،كمـا تـسـبب غــزوهم
للعــراق عــام  2003يف إدخــال
البالد يف حالة فوضى.
واكتـشفـت واشنـطن أن الـشـرق
األوسـط هـــو أكثــر تعـقيــدا ممــا
تصـورته اإلدارة األمـريكيـة ،مـا
أجبـرهـا اليـوم علـى التفـاعل مع
عـــدد مـتـــزايـــد مـن الفـــاعلـني
الـسياسـيني الذيـن لديهم مـصالح
مخـتلفـــة وذلك للــدفــاع علــى
مـصاحلهـا يف املنطقـة واملتمـثلة يف

فُـرضت القوميـة العربيـة والعروبة
علـى أنها األيديولـوجيات املهيمنة
يف الــشــرق األوسـط ،ولـم تلق
الصد إال من شـاه إيران ومن دول
اخلليج األكـثر حتفـظا .وبـالنسـبة
للدول الـعربية املنخـرطة يف عملية
التـوحيـد الصعبـة ،فإن إسـرائيل
متـثل الهــدف املثــالـي لتــوحيــد
الطاقات وإسكات املنافسات.
فبعـد حرب األيـام الستـة ،مكنت
األيــديــولــوجيــة الـصـهيــونيــة
االسـتعمـاريــة من تقـدمي الــدعم
للقـوميـة العـربيـة .وطـوال هـذه
الفتـرة ،فقد تالشى التـأثير الديني
أمـام التـأثيـر السـياسـي ألن القادة
كــان بــاسـتـطــاعـتهـم االدعــاء
بـامتالكهـم للشـرعيـة احلـقيقيـة.
ولكن ،الثـورة اإلسالمية يف إيران
( )1979واالختفــاء التــدريجي
لكبار القادة العرب مكن من تغيير
الـوضـع ،ليتعـزز التـأثيـر الـديني
على حساب السياسة.
أمـا اليـوم ،فـإن القـوة املتـزايـدة

لعبة القوى العظمى

حـرية حـركة املـالحة والـوصول
إلـى الـطـاقـة والــسيـطــرة علـى
األسواق اجلـديدة وأمن مـواطنيها
وحماية حلفائها.
يف حني أن روسيا والـصني وإيران
وتـــركيــا واالحتـــاد األوروبي ال
يـسعـون لـشيء آخـر ،وإمنـا لكل
واحد مـن هذه الـدول مقـدار من
املصالح يف املنطقة يعنيه.
خالفا لالعـتقاد الشـائع ،نادرا ما
كانت الثورة النفطية وراء احلروب
يف الشـرق األوسط ،علـى الرغم
من أن الـسيطـرة على هـذه الثروة
والتحكم يف أسعار الطاقة لعب يف
كثيــر من األحيـان دورا مهمـا يف
سير العمليات العدائية ،إلضعاف
أحد طريف النزاع.
يف املقابل ،فإن السيطرة على املياه
العذبة هي من تسبب يف الكثير من
األزمــات وسـتكــون غــدا هـي
الـسـبب احلـقيـقي يف احلــروب،
وخـاصـة مع تـزايـد االحـتبـاس
احلراري والضغط السكاني.

األيديولوجيات واألديان
مـن  1950إلـــى عـــام ،1990

خـالل احلرب البـاردة ،عملت
كل مـن الــواليــات املـتحــدة
األمريـكية واالحتـاد السـوفيتي
بصفـة مبـاشـرة أو عن طـريق
وسـطــاء ،وال سـيـمـــا خالل
احلـروب العـربيـة اإلســرائيليـة
واحلـرب األهليـة اليـمنيـة ،يف
تغـييـر اخلـارطـة الــسيــاسيـة
باملنطقة.
ولم تكن لعبـة القوى العـظمى
دائما ضـارة ،ففي عام 1958
جنّـب التــدخل األمـريـكي يف
لبـنان والبريطاني يف األردن من
دخـول هذين الـبلدين يف حـالة
فــوضــى ،ويف عــام ،1987
سرّع التـدخل البحـري الغربي
يف اخللـيـج يف إنهـــاء احلـــرب
العـراقيـة اإليـرانيـة ،ويف عـام
 ،1991مـكّــن الــتحــــــالف
الدولي من حترير الكويت ومن
استقرار شبه اجلزيرة العربية.

يناير  2015م  -السنة الثالثة  -العددJANUARY 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :25 :

44

الالجئون السوريني يصبحون ثاني أكبر عدد الجئني يف العالم

الصراعات املسلحة ترفع نسب املهاجرين قسرا يف العالم

Time for re-think on
humanitarian funding?

DUBAI, 16 December
2014 (IRIN) - The World
Food Programme’s
(WFP) celebrity-endorsed
#ADollarALifeline campaign thrust the plight of
Syrian refugees back into
the global spotlight and
netted more than the
asked-for US$64million
in just a matter of days.
Thanks to the generous
donor response - including a single allocation of
$52million from Saudi
Arabia - electronic food
vouchers for Syrian refugees in Lebanon, Jordan,
Iraq, Turkey and Egypt
that had been temporarily
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suspended, have been
reactivated.
But in addition to raising cash, WFP’s campaign has also served to
underscore the precarious
nature of humanitarian
funding at a time when
there are four concurrent
Level Three Emergencies
(the most serious kind
according to the UN) in
South Sudan, Central
African Republic, Syria
and Iraq, as well as the
Ebola crisis in West
Africa.
WFP, which is currently trying to support
more than 80 million peo-

 وقــد. بـــاملئــة1 حـيث ميـثلــون
سجـلت أملــانيــا أكبــر عــدد من
مـطـــالــب اللجـــوء حـيــث بلغ
 فـيما يعـد أعلى، مطلب67400
 وكــان.عــدد تــسجله أي دولــة
السوريـون أصحاب احلصة األكبر
.من هذه املطالب
ومـن النتـائج الالفتـة التي تـوصل
إليهـا التقرير هـي التحول احلاصل
،يف التـوزيـع اإلقليـمي لالجـئني
 كانت منطقة،فحتى العام املاضي
آسيـا واحمليط الـهادئ هـي املنطـقة
الـتي تـسـتضـيف أكبـر عــدد من
.الالجئني

 رئيس،وقـال أنطونـيو غوتيـريس
املفوضيـة العليا لـشؤون الالجئني
 “إن التكلفة:الـتابعة لألمم املتحـدة
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
واإلنسـانيـة لالجئـني واملشـردين
داخليا تتحـملها اجملتمعات الفقيرة
وهـي األقل قــدرة علــى الـتي ال
 وقـد أصبحت.تـستـطيع حتملـها
دولتـان جارتـان لسـوريا مـن أكبر
 بالنظر،الدول املـستقبلة لالجئـني
، ففي لبنان.“إلى تعداد سكانهما
نحـو أكثر مـن ربع تعداد الـسكان
 يف حني،من الالجـئني السـوريني
. باملئة يف األردن11 تبلغ النسبة
وأظهر التقرير أن السويد تعد أكبر
،دولـة صناعيـة مستقـبلة لالجئني

ple in 75 countries worldwide, isn’t the only overstretched UN agency. It
has, however, hit the
headlines several times in
recent months due to
funding shortages threatening food distributions
not just for Syrian refugees: WFP staff told IRIN
there had been ration cuts
in Kenya and Ethiopia,
and in Afghanistan school
feeding and other programming
has
been
stopped.
These cuts reveal not
just the size and number
of the emergencies that
WFP is tackling, but
according to experts show
that the current funding
system is not adequate.

“Unfortunately this is the
reality of a system that is
broken. When you have
this many crises going on
at once around the world,
it brings to light a lot of
problems in the humanitarian response architecture,” said Mark Yarnell,
a senior advocate at
Washington-based NGO
Refugees International.
“With all the attention
the
Syria
situation
received, maybe it can
force a deeper look at
why the system keeps
breaking down. We hope
the
upcoming World
Humanitarian
Summit
can be an opportunity to
address some of these
challenges,” he added,
referring to the global
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 تــسـبـبـت احلـــروب- جـنـيف
والـصراعـات يف الشـرق األوسط
وأفريقيا يف ارتفاع أعداد الالجئني
 مليون756 يف العـالم ليصل إلـى
،شخـص يف نهايـة يونـيو املـاضي
وفق إحـصــائيــات وكــالــة األمم
.املتحدة لشؤون الالجئني
وقــال مكـتب املفـوض الـســامي
لألمم املتحدة لـشؤون الالجئني يف
جنـيف إنه خالل الفتـرة من ينـاير
 اضـطر،إلـى يونـيو العـام املاضي
 مليـون شخص الـفرار5،5 نحـو
بــسـبـب الـصــراعـــات والقـمع
،وانتهـاكــات حقـوق اإلنـسـان
ليـزداد عدد الالجئـني أو املشردين
 مـليــون51 ،2 داخـليـــا البــالغ
2013. شخص يف نهاية عام
وهـذا الــرقم يعـد األعلـى الـذي
 التي أنـشئت،تـسجله املفـوضيـة
 يف أعقـاب احلـرب،1950 عـام
.العاملية الثانية
ومع ارتفـــاع أعـــداد الالجـئـني
 مليـون3 الـسـوريـني ألكثـر مـن
 أصبحـوا ثاني أكبر عدد،شخص
 بعـد أن كـان،الجـئني يف العــالم
األفغـان هم الـذين يحملـون هذا
 ومــازالت فلـسـطني.الـتنـصيف
صــاحبــة أكبـر عـدد الجـئني يف
. مليــون الجئي5 العـالم بـواقع
 تـأتي،وبعد سـوريا وأفغـانسـتان
البلــدان املصـدرة لالجـئني علـى
1.1(  الصـومال:النحـو التـالي
)000،670( مليون) والـسودان
)000،509( وجـنوب الـسودان
وجمهوريـة الكونغـو الدميقـراطية
) ومـــيـــــــامنـــــــار000،493(
) والــعـــــــــــــــراق000،480(
.)000،426(
من خالل مقـارنـة عـدد الالجئني
بـحجـم سـكــــان الــبلــــدان أو
 يـضع تقرير املفوضية،اقتصاداتها
مسـاهمـات البلـدان املـضيفـة يف
 يــستـضـيف لـبنــان:سيــاقهــا
 نــسـبـــة إلـــى عـــدد،واألردن
 العــدد األكبــر من،سكـانـهمــا
 يف حني تعتـبر األعـباء،الالجئـني
،امللـقاة عـلى إثـيوبـيا وبـاكسـتان
 هي،نسبة إلـى حجم اقتصاديهما
.األكبر
industry event due to take
place
in
2016.
Reactionary system
Christina Bennett, an
international aid policy
analyst and research fellow at the Humanitarian
Policy Group at the Overseas Development Institute (ODI) in London,
told IRIN that while there
would always be room
for end-of-calendar-year
appeals to attract donors
with unspent money,
there was a need to get
away from short-term
funding cycles that both
hinder
planning
and
create
procurement
delays.
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سياسة politics
واشـنطن –يف رؤية انهـيار نـظام
املرشد األعلى مثلما يفيده سقوط
النظـام الكـوبي قبل وصـوله إلى
الـبيت األبيض عام  ،2009وعد
باراك أوبـاما بـأنه سيتـواصل مع
أعـــداء الـــواليـــات املـتحـــدة،
وبـاألخـصّ كـوبـا وإيـران .ويف
خضم أزمات واليته الثانية ،يبدو
أن الرئيس األميركي جنح يف تنفيذ
جـزء مـهم من هـذا الـوعـد ،بـأن
أنهـــى سـنـــة  2014بـتــطـبـيع
العـالقات مع كـوبا ،بعـد قطـيعة
خمـسـني سنــة ،يف خطـوة قـال
خبــراء يجب اعـتبـارهـا عالمـة
واضـحة على الهدف الذي يسعى
إليه أوبـاما يف مـا يخـص إيران يف
األشهـر املقبلـة ،وإن شكّكـوا يف
إمكانية حتقيق هذا “االجناز“.
متـرّ السـاحة الـسياسـية األميـركية
بإحـدى أكثر الفـترات انقسـاما يف
تـاريخهـا ،وفق سـامـانتـا بـاور،
املنـدوبة األمـيركيـة الدائمـة لدى
األمم املتحدة.
هـذا االنقـسـام مــردّه اختالفـات
وجهـات الـنظــر يف التعــاطي مع
أكثر اجملاالت املتـنازع عليها بحدة
اليوم ،بني صنّاع القرار األميركي
يف البيـت األبيض والكـونغرس،
وهـي الــسـيــاســة جتــاه كــوبــا
واحملادثات النووية اإليرانية.
وقالت سـامنتـا باور ،يف خـطاب
ألقته يف جـامعـة لــويفيل بـواليـة
كـنتاكي ،إن املنـاظرات السيـاسية
داخل الواليات املتحدة توضّح يف
حــد ذاتهـا مـدى األهـميـة الـتي
يــوليهـا األميـركيـون إزاء هـاتني
القــضـيـتــني .ومتحــــور هــــذه
االختالفات حول االستراتيجيات
األكثر فعالية يف السياسة اخلارجية
األميركية سواء يف ما يتعلّق بتعزيز
حقــوق اإلنــســان يف كــوبــا أو
مـحاولـة منع إيـران من احلـصول
على املواد االنشطارية لصنع قنبلة
نوويـة حتمل يف طياتها أعلى أنواع
الرهانات.
يف ما يتعلق بكـوبا ،قالت املندوبة
األميـركية لـدى األمم املتحدة ،إن
تـطبـيع العالقـات بـني واشنـطن
وهـافانـا يهدف إلـى إتاحـة حتقيق
تفــاعالت أكبـر بـني األميـركـيني
والكـــوبـيـني ،وإلـــى تـــوسـيع
مـجاالت الـفرص املـتاحـة ألفراد
الـشـعب الكـوبي يف الـتمكـن من
حتديد شكل مستقبلهم بأنفسهم.
ولفتت السفيرة إلى أن هذا التغيير
يف الـسيـاسـة من شـأنه أن “يحـرم
أيـضــا احلكـومـات الـقمـعيـة يف
املنطـقة من القـدرة على مـواصلة
استخــدام سيـاسـتنـا جتـاه كـوبـا
بـاستخفـاف لصـرف االنتبـاه عن
انـتهــاكــاتهــا ،مـثل اإلجــراءات
الصـارمة حلكومـة اإلكوادور ضد
الــصحــافـــة أو سجـن زعـمــاء
املعارضة الرئيسيني يف فنزويال“.
وبـالنسبـة للخالفات الـداخلية يف
الـواليــات املتحـدة حــول أفضل
األسـاليب لكبح طمـوحات إيران
النووية ،أوضحـت باور أن هناك
“إجماعا واضحـا بني اجلمهوريني
والـدميقـراطيني علـى أنه ال يجب
السـماح إليـران باحلـصول عـلى
سالح نووي ،ألن إيـران املسلحة
نـوويـا تهـدد إســرائيـل ،وخطـر
وقـوع األسلحة الـنوويـة يف أيدي
اإلرهابيني سيقوض بشكل خطير
نظــام حظــر االنتـشــار النـووي
العاملي“.

التغيير يف السياسة األميركية جتاه كوبا سعزز فرص الدميوقراطية يف هافانا

الواليات املتحدة وكوبا وإيران تقارب ال يُلغي العداء

وحتــى الــدفع نحــو االحـتقــان
الـداخلي لم يـأت أكله ،والـدليل
الـثورة اخلضـراء يف إيران يف يـونيو
 2009.أمـا بالـنسبـة إلى كـوبا،
فالوضع مختلف.
وأوبامـا يعلم أن التحـول والتغـير
الـسريع غـير ممكن ،وهـو يفترض
أن االنفتـاح االقتصـادي والثـقايف
للـبالد ســـوف يخـلق مع مــرور
الـوقت ضغـوطا مـن أجل التغيـير
من الــداخل .حـيث أن الــشعب
الكـــوبي ســوف يحــصل علــى
الفـرصة للـتعرف أكـثر علـى طعم
احليـاة يف العـالم اخلـارجي ،ومن
ثم سيكون على استعداد للمطالبة
مبزيد من احلريات وتوقع املزيد من
قادته.
لكن يشـكّك آرون ديفيد ميلر ،يف
جناح هذا املنـطق ،ويبرّر ذلك بأنه
رغم انفتاح الواليات املتحدة على
الـصني وفـيتنـام ،ال تـزال هـاتـان
الدولتان تخضعان لرقابة مشددة.
ولـكن ،ال يـزال هـذا الـنهج هـو
نهج أوبـامـا ،وال بـد أنه سيـطبقه
على إيران أيضا.
هل تتحقق املصاحلة؟

يتفق املسؤولون األمـيركيون على
أن العقــوبــات قـــد لعـبـت دورا
حــاسمـا يف عـزل إيــران وجلب
احلكـومـة اإليـرانيـة إلـى طـاولـة
املفـاوضات للعمل يف سـبيل خطة
شاملـة تهدف إلـى منع إيـران من
امـتالك سالح نــووي .وفــرض
هـذه العقوبـات بقوة هـو أيضـا ما
يـسـاعـد علـى إبقـاء إيـران علـى
طاولة املفاوضات.
علـى غـرار الـسيـاسيـني وصنّـاع
القـــرار يف واشنـطـن ،ال يفـصل
اخلبراء واحمللّلـون االستراتـيجيون
بني عـودة العالقــات األميــركيـة
الكوبيـة وبني احملادثات األمـيركية
اإليرانيـة بخصوص االتفاق حول
النووي اإليراني.
ويـخلص كـثيـرون إلـى أن هنـاك
تقـاربـا شـديـدا بـني امللفّني ،وأن
اإلعالن عـن عــــودة العالقـــات
الدبلـوماسية بني واشنـطن وهافانا
قد يـوحي للبعض بإمـكانية حتقيق
اتفـــــاق فـعلــي بـــني طهـــــران
وواشنـطن ،فهل ميـكن أن ينـتهي
العــداء بـني واشنـطن وهــافــانــا
وطهران .
البـاحث الـفرنـسي تيـري ميـسان
يــــرى يف تــطـبــيع الـعالقــــات
الــدبلــومـــاسيـــة بني اخلـصـمني
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التـاريخيـني ،واشنطـن وهافـانا،
يـأتـي كتـمهيـد الحـتمـال عـودة
الـعالقـــــات بـــني واشــنــــطــن
وطـهران.
لكن هـذا ال يعني ،وفق ميـسان،
أن الـواليـات املتحـدة قــد تخلت
عن طموحـاتها االمبـرياليـة ،كما
ال يعني أن إيران وكوبـا تخلّتا عن
“مثلهما الثورية“.
لكـن ميكن اعـتبـار إرسـاء عالقـة
دبـلومـاسيـة مبـاشرة بـني واشطن
وهـافـانــا ،والتلـميح بـإمكــانيـة
التوصل إلـى اتفاق بشـأن النووي
اإليــراني اعتـراف بـراغمــاتيّ من
قبل واشـنطن بعـدم إمكـانيـة هزم
كـوبـا وإيـران من خالل عـزلهمـا
دبلوماسيا أو شـن حرب اقتصادية
ضــدهمـا .لـكنـه يعنـي أيضـا أن
واشنـطن تـستعـد لنـوع آخـر من
املواجهة معهما.
ويقـول خبـراء استـراتـيجيـون إن
اإليحاء بتقارب أمـيركي إيراني ال
يعــنــي أن واشــنـــطــن أوقفــت
ضغوطـها علـى طهران ،فـأغلب
العقـوبات املـفروضـة بقيت عـلى
حـالها ،بل تـضاعفـت تداعيـاتها
من خالل حرب أسعار النفط.
وقــد يكـون هــذا وجه مـن أوجه

املواجهـة التـي حتدّث عـنها تـيري
ميسان ،فقد فقدت إيران أكثر من
 20مـليــار دوالر من مــوازنـتهــا
بسـبب انخفـاض أسعـار الـنفط،
األمر الـذي رمبا يتـسبب يف حتجيم
الــدعـم الـــذي تعـطـيه طهــران
حللفـائهــا يف املنـطقــة من العـراق
وسوريا إلى اليمن.
ماذا يجمع بني كوبا وإيران؟
يـصف آرون ديفيـد ميلـر ،اخلبيـر
األمـيــركـي يف شــؤون الــشــرق
األوسـط ،ضمـن حتلـيل نـشــرته
مجلة “فورين بوليسي“ ،فيه النظام
يف كلّ من كـوبـا وإيـران بـالـنظـام
االستبدادي.
ويف حني أن االختالفـات بني كوبا
وإيران كبيرة فإن نقاط تشابه كثيرة
جتـمع بيـنهمــا أيضـا؛ فـكالهمـا
تدعيـان األيديولوجـيات الثورية،
وكالهـما لديهـما عالقات مـتوترة
مع الـواليات املـتحدة منـذ حوالي
نصف قـرن .ويف كل بلـد مـنهمـا
شبـاب حريـصون علـى التغيـير.
وكلـل منـهمــا مفــروض علـيهــا
عقوبات أميركية.
أما الـنقطة املشتركـة ،التي يعتبرها

ميلـر األهم بني هـافانـا وطهران،
هي نظرة الرئـيس األميركي باراك
أوبـاما لهمـا ،وهي نظـرة تختلف
عـن الـــرؤســـاء األمـيـــركـيـني
السابقني.
الــرئيـس األميـركـي الـ 44يبـدو
مصممـا على تـرك إرث له يشمل
تغيـير مسـار بعض أكثـر العالقات
الشـائكـة يف التـاريخ األميـركي.
ومـن منـطلق هـذه القــراءة يجب
أخــذ مبـادرة أوبـامـا جتـاه كـوبـا
كعالمــة واضحــة علــى الهـدف
الـذي يـسعـى إليه الـرئـيس يف مـا
يخص إيران يف األشهر املقبلة.
املـواجهـة النـاعمـة بني الـواليات
املتحـدة وإيـران من جهـة وبـينهـا
وبني كــوبــا مـن جهــة أخــرى،
ستكـون ،وفق حتليل مـيلر ،عـبر
سيــاســة الـتغـييــر مـن األسفل.
ويفسـر ذلك موضّحـا أن “الرئيس
األميـركي يــرغب دون شكّ ،يف
رؤيــة انهيــار املاللي ونـظــامه يف
إيران ،مثلما يفيـده سقوط النظام
الكوبي“.
يف ما يخـص إيران ،يـشير مـيلر،
إلى أن التجربة بيّنت مدى صعوبة
التخلّص من نظـام املرشد األعلى
مـن خالل الـضغـط اخلـــارجي؛

إذا كـانـت املبــادرات األميــركيـة
الصيـنية واألمـيركيـة الكوبيـة غير
معـقدة نـسبـيا ،يـرى آرون ديفـيد
مـيلــر أن العالقــات األميــركيــة
اإليــرانيــة أكثـر تـعقيــدا ،ألنهـا
مرتبطة ارتباطا وثيقا مبلفات كبرى
يف الـشـرق األوسـط ،وأي اتفـاق
بني الطرفني سيحتاج إلى تنازالت
كبرى.
ويصنّف ميلـر املوقـف اإلسرائيلي
من إيران على رأس املعوقات التي
قد حتـول دون توقيع اتفـاق شامل
بني واشنطن وطهـران ،باإلضـافة
إلى الـسلوك اإليـراني املقـلق جتاه
من القضايا اإلقليمية.
ويـشكك جـون هـانــا ،مسـتشـار
األمن القومي السابق ،يف حدوث
انفـراجـة دبلـومـاسيـة يف اجلهـود
املبـذولة إلنهـاء البرنـامج اإليراني
النووي يف عام 2015.
وفيمـا يـعتبـر البـاحث الفـرنـسي
تيري ميـسان أن العقوبـات أحادية
اجلانـب التي اتخـذتها واشـنطن،
لم تؤد الغرض منهـا ،يدعو ميوند
تـانتـر ،العضـو سـابق يف مـجلس
األمن القومي ،السياسة األميركية
إلـى أن تستفد من موقف تفاوضي
قـوي ملعـاقبـة “األنـظمـة املـارقـة“،
فــالـتجــارب أثـبـتـت أن إقــامــة
الـعالقــــات مع “املــتعـــدلـني“ يف
األنـظمــة “الثـوريــة“ مثل الـنظـام
اإليـرانـي والـنظــام الكـوبي “أمـر
سخيف“.
واستشهد تانتـر على ذلك بقولتني
استهلّ بهما حتليل له بعنوان “كيف
ال نتفـاوض مع أنظمـة متـمردة“،
نـشر يف مجلـة “فوريـن بولـيسي“،
األولـى للـزعـيم الكـوبـي فيـديل
كاستـرو قال فيهـا“ :أنا مـاركسي
لينـيني وسـأبقى كـذلك إلـى آخر
يوم يف حياتي“ (يناير .)1967
والقولـة الثانـية التـي استشهـد بها
هـي ألخيه وخلفه يف رئـاسة كـوبا
راؤول كاسترو قـال فيها“ :الرفيق
فيــديل كــاستـرو قـال :لــدينـا
االستعـداد ملناقشة خالفاتنا وحلّها
دون التخلّي عن مبـادئنا“ (ديسبمر
.)2014
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كلنا
قـالـت منـظمـة العفـو الـدوليـة يف
تقريرين إقليميني أصدرتهما باللغة
االجنليـزيـة مـؤخـرا إن ضحـايـا
االغـتـصـــاب والعـنف اجلـنــسـي
يحرمـن على نـطاق الـعالم بـأسره
من التماس العـدالة بسبب الـتمييز
القـائم علـى جـنسـهن واألحكـام
املـسبقة املـتعلقة بـالسلـوك اجلنسي
لضحايا االغتصاب.
فقد أطـلقت منظمـة العفو الـدولية
مبنــاسبــة اليـوم الـدولـي للمـرأة
تقـريــرين يــسبـران غـور الـعنف
اجلنـسي يف أمــاكن مـتبـاعــدة من
الـعاملـني املتطـور والنـامي؛ وعـلى
وجه التحـديـد يف كمبـوديـا ودول
الدمنرك وفنلندا والنرويج والسويد
االسكندنافية.
وتعـليقاً علـى تفشـي هذه الظـاهرة
العـامليـة ،قـالت ويـدني بـراون،
كبيـرة املديـرين للشـؤون القانـونية
والــسيــاسيــة يف منـظمــة العفــو
الــدوليــة ،إن “النـسـاء ،سـواء يف
الدول الفقيـرة أو يف الدول الغنية،
يتـعرضن لالغتـصاب أو اإلساءة،
وليس أمامهن سوى فـرصة ضئيلة
يف أن يـشاهـدن من اعتـدوا عليهن
يقـدَّمون إلـى ساحـة العدالـة .ومما
يبـعث علــى الصـدمــة أن القـرن
احلـادي والعـشــرين ،الــذي يعج
بـالـتشـريعـات املكـرسـة لـضمـان
مسـاواة املـرأة بـالـرجل ،مـا بـرح
يشـهد تقاعس جـميع احلكومات،
بـاسـتثنـاءات نــادرة ،عن حمـايـة
املـرأة وعـن ضمـان مـسـاءلــة من
يعتدون عليها عن جرائمهم“.
ويبيِّن تقريـرا منظمة العفـو الدولية
أن ضحـايـا االنتهـاكـات اجلنـسيـة
والعـنف األســري ممـن يـنــشــدن
االنـتصـاف يــواجهن العـديـد من
العــــراقــيل .وتـــشــمل هــــذه
االستجابات غير الكـافية والسلبية
والـزجـريــة من جــانب الـشـرطـة
والعــامـلني الــطبـيني واملــوظـفني
القـضــائيـني حيــال شكــاواهن.
وبـالـنظـر ملـوقف الالمبـاالة الـذي
تبديه السلطـات ،تشعر العديد من
النسـاء باخلجل ممـا تعرضن له ،أو
يلمن أنفسهن وال يحاولن حتى أن
يبلغـن الشـرطـة عن اجلـرائـم التي
ارتكبت بحقهن.
ويف احلــاالت الـتي تــذهب فـيهــا
النسـاء إلى الشرطـة فعالً ،نادراً ما
تلقـى مـطــالبــاتهن بـاإلنـصـاف
والعدالة جتاوباً يُذكر .ويبني تقريرا
املنـظمــة أن معــدالت املقــاضــاة
املتـرتبـة علـى االغتصـاب هي من
أدنـى املعـدالت بــالنـسبـة جلـميع
اجلرائم.
وتقــول ويــدني بــراون“ :مــا لم
يصــاحب العـنف اجلنـسـي عنف
بدنـي ،فإنه ينظر إليه بـبساطة على
أنه ال يـسـتحق أن يــؤخــذ علــى
محمل اجلد .واملرأة التي تنجو من
االغـتــصــــاب دون الــتعــــرض
إلصابـات بدنيـة ذات مغزى غـالباً
مـا تـواجه الـنبـذ االجـتمــاعي أو
تُـحمَّل مـســؤوليـة اجلـرميـة الـتي
ارتـكبـت بحقهــا ،بيـنمــا يفـلت
املغتصِب ،يف معظم األحيان ،من
العقـــاب ،أو يـــواجه إجـــراءات
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حرمان ضحايا االغتصاب يف شتى أنحاء العالم من العدالة والكرامة

هــزيلـة ،ســواء علـى الـصـعيـد
االجـتمــاعي أو علـى املــستـوى
القانوني“.
ومع أن األنـظمـة القـانـونيــة التي
يتفحصهـا التقـريران تتـباين فـيما
بينهـا إلى حـد كبـير ،إال إنـه تبيَّن
ملنـظمة العفـو الدوليـة أنها جـميعاً
تنطـوي على ثغرات وضروب من
الـتمـييـز تـثبـط عـزائـم النـسـاء
والفتيات عن التماس العدالة عما
يرتكب ضدهن من جرائم.
ففـي الدول االسكنـدنافيـة ،على
سبـيل املثـال ،يحــدد استخـدام
العـنف أو الـتهــديــد بـه ،وليـس
انتهاك اخلصوصيـة الذاتية اجلنسية
للـمــــرأة ،مــــدى خــطــــورة
االغتصاب .ويـوثِّق تقرير أقفلت
القـضيـة :االغـتصـاب وحقـوق
اإلنسـان يف الدول االسـكندنـافية
حـالة يف فـنلندا لـرجل قام بـإجبار
امرأة علـى ممارسـة اجلنس معه يف
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مـرحـاض لـلمعــوّقني يف بـاحـة
الصـطفـاف الـسيــارات بضـرب
رأسها بـاحلائط ولي ذراعها خلف
ظهـرهـا .وبحـسب رأي االدعـاء
العـام ،لم يكن هذا اغتصـاباً نظراً
ألن العنف الذي استخدم كان من
درجــة خفـيفـــة .وأدين الــرجل
بـإكـراه الـضحيـة علـى املمـارسـة
اجلنـسيـة وحكـم عليه بـالـسجن
املـشروط (مع وقـف التنفيـذ) مدة
سبعة أشهر.
وبـاملقـارنـة ،يعــاقب من يـرفض
االلتحـاق بـاخلـدمـة العـسكـريـة
اإلجبـاريـة ،مبـا يف ذلك اخلـدمـة
املدنيـة ،بالسجن النـافذ ملا ال يقل
عن ستة أشهر.
ويف كـمبــوديــا ،ال تثـق النـســاء
بالـنظام القضائـي .فالنفقات التي
تصـاحب إجراءات الشـرطة تردع
النـساء عـن متابـعة قضـاياهن .إذ
غالبـاً ما يـطلب من الضحـايا دفع

رشـــوة قبـل أن تبــدأ الـشــرطــة
حتقيقها .كمـا ينبغي على املشتكية
تغطية النـفقات الطبيـة ومصاريف
تنقل الشرطـة ومكاملاتهـم الهاتفية
أثناء التحقيق.
ويوثق تقرير كسر جدار الصمت:
العنف اجلنـسي يف كمـبوديـا كيف
أن النفـقات اإلضـافيـة إلجراءات
املقاضـاة قد كـانت مـوضع بحث
بـاعتبارهـا “حالً“ .إذ يلعب رجال
الشرطة عادة دور احملكِّم بني عائلة
الضحية واجلانـي لضمان التوصل
إلــى تسـويـة مـاليـة ،شـريطـة أن
تــسحـب الـضحـيـــة شكــواهــا
اجلنائية .ويـتلقى احملكِّم نصيباً من
هذه التسوية.
وتقول ويدني براون إن “جتربة هذا
العدد الهائل من النـساء مع النظام
القضائـي تفاقم من انـتشار جـرمية
الـعنـف أو االعتـــداء اجلنــسي يف
املقام األول .فكل جانٍ يفلت من
العقـاب نتيجـة لتخاذل الـسلطات

يـشكل ضــوءاً أخضـر بـأن هـذه
السلطـات لن تبالي مبحنـة ضحايا
العنف اجلنسي“.
إن العنف اجلـنسي يظل أحـد أكثر
العراقيل الـتي حتول دون املـساواة
بني اجلنـسني تفشـياً وأهميـة .وقد
دعـت منـظمــة العفـو الــدوليـة
احلكومـات إلى أن متـارس الدأب
الـواجب الـذي ألزمـت نفسهـا به
ملنع أعمـال العنف والتحـقيق فيها
ومعـاقبة مرتكبـيها .ويف قلب هذا
الـواجـب ضمــان متكـني النـسـاء
الالتـي يـتعـــرضــن للعـنف مـن
التمـاس العدالـة واحلصـول على
االنتصـاف الفعـال عمـا حلق بهن
من أذى.
كمـا دعت مـنظمـة العفـو إلى أن
تنـشئ األمم املتحـدة هيـئة مـوحدة
وقـوية لـشؤون املـرأة بغيـة ضمان
متـتع النسـاء والفتيـات يف مختلف
أنحـــاء العـــالــم بحقـــوقهـن يف
املمارسـة العملية .ومنـظمة العفو
جزء كـذلك من “احلمـلة الـعاملـية

لـلمنظمـات غير احلكـومية املـعنية
بــإصالح هـيكـليـة املـســاواة بني
اجلنـسني“ ،التي تدعـو احلكومات
ونظـام األمم املتحدة إلى ضمان أن
تتـوافـر للـوكـالـة اجلـديـدة لألمم
املتحدة املعنية بشؤون املرأة املوارد
املالية والبشرية والصالحيات التي
تلـزمهـا كـي تكـون قـادرة علـى
إحـداث نقلة يف حيـاة النسـاء على
نطاق العالم بأسره.
كـما خثـت منظمـة العفو الـدولية
جمـيع احلكومـات على أن تـؤكد
مجدداً دون مـواربة على الـتزامها
باحترام احلقوق اإلنسانية للمرأة،
حـسبمـا نصت علـيها العـديد من
معاهـدات حقوق اإلنسان ،وورد
يف إعالن وبـرنــامج عمـل بكني،
الـذي حـدد معـالـم الطـريق نحـو
حتقيق أهـداف املسـاواة والتـنميـة
والسلم جلميع النساء.
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علوم Sciences

اجلهاز اجلديد يأتي بحجم وشكل الهاتف احملمول ليقوم بضخ األنسولني

أول بنكرياس اصطناعي يف العالم الغاثة مرضى السكري
كــانبـرا  -حـصل طـفل أستــرالي
يـبلغ من العمـر أربعة أعـوام على
أول بنكرياس اصطناعي يف العالم
يـساعد علـى حتسني حيـاة مرضى
السكري من مختلف األعمار.
وأوضح العلمـاء أن الـبنكـريـاس
الـصناعي اخلارجي ،هو نظام آلي
مصمم حملاكاة البنكرياس الطبيعي
من خالل تقـدمي إمدادات مستمرة
من األنـسـولـني التـي تتكـيف مع
التغيـرات يف مستـويات اجللـوكوز
لدى املريض.
وافـادوا إلـى أن مـرضــى النـوع
األول الــذي يـتلقــون جــرعــات
األنـسـولـني يتحـتم علـيهم إدارة
الغلـوكوز يف الـدم بعنـاية ،لـيس
فقـط لـتجـنـب احلـصــول علــى
جرعات مرتفعة جدا ،بل لتجنب
أيضـا اجلـرعـات املـنخفضـة جـدا
حيث أن انخفـاض السكر يف الدم
يـــؤدى إلـــى اإلرتـبـــاك ،وفـــى
احلـاالت القصـوى فقدان الـوعي
والغيبوبة.
وشـدد العلمـاء علـى أن مخـاطـر
نـقص الـسكـر يف الــدم متيل إلـى
االرتفاع خالل فتـرة الليل وهو ما
يـشكـل مصــدرا للقـلق والتـوتـر
الـكبير ،خـاصة لآلبـاء واألمهات
ألطفال يعـانون من نقص مستوى
السكر يف الدم.
ومت إجـراء العـمليـة يف مـستـشفـى
األميرة مارغريت يف مدينة بيرث،
عـــاصـمـــة واليـــة اسـتـــرالـيـــا
الغربيـة،كما ذكرت إذاعة “إي بي
سي“ احمللية.

ويعـاني الـطفل من داء الـسكـري
من الدرجـة األولى ،وكان يعيش
حتت خطـر دائم بإصـابته بنـوبات
نـقص مـستـوى الـسكـر يف الـدم
وإغماءات.
ويـأتي هذا اجلهـاز اجلديـد بحجم
وشكل الهــاتف احملمــول ليقـوم
بـدور الـبنكـريـاس ويقــوم بضخ
األنسولني وقت اللزوم عن طريق
أنابيب داخل اجلسم.
ولن يحتاج املـريض لتغيير مضخة
األنسولني قبل أربع سنوات وتبلغ
كلفـة هـذا اجلهـاز نحـو  10أالف
دوالر أسترالي (ستة أالف و980
يورو).
وأوضحت أن هــذا البـنكـريـاس
االصطناعي “يوفر حرية أكبر يف ما
يتعـلق بتناول الـطعام ،إذ ال ميكن

مـنع طفل مـن تنـاول مـزيــد من
اإلسبـاغيتـي أو من حضـور عيـد
مـيالد“ مـضـيفــة أن هــذا اجلهــاز
“سيـسمح لنـا بالـسيطـرة يف شكل
أكبـر أثناء الليـل فال يوجد أي أب
أو أم يــــرغـب يف االضــطــــرار
لالستيقاظ كل ساعة“.
وأكــد الــطبـيب تـيم غــونــز يف
مسـتشفـى األميـرة مارغـريت أن
الـبنكـريـاس االصـطنـاعـي ميكن
اســتخـــــدامـه يف كل املـــــراحل
العمـريـة ،مـشيـراً إلـى أن هـذه
التقنيـة ستصبـح أقل سعراً وأكـثر
توافراً مع الوقت.
ومن بـني أكثـر أمنـاط الـسكـري
شيـوعا فـإن النوع الـثاني عـادة ما
يصـيب البـالغني الـذين مـا زالت
أجـســامـهم قــادرة علــى إفــراز

اإلنـسـولـني ،لكن أجـســامهم ال
ميـكنهـا أن تــستخــدم الهـرمـون
لتنظيم نسبة السكر يف الدم.
أمـا النـوع األول الـذي عـرف من
قبل باسم سكري الصغار فيصيب
عادة األطفال الـذين قتلت أجهزة
املناعـة يف أجسـامهم خاليـا إفراز
اإلنـسولني يف البنكـرياس ،وعادة
مــا يكــون املــرض ممـيتـــا إذا لم
يعالج.
وأفـادت دراسة أميـركية بـأن عدد
حـاالت االصـابـة بـالـسكـري من
الـنـــوع األول ارتفع كـثـيــرا بـني
األطفـال حتـت سن اخلـامـسـة يف
فـيالدلـفيــا خالل عقــديـن كمــا
سـجلـت زيــــادات ممــــاثلــــة يف
الواليات املتحدة وأوروبا.

تخليق بكتيريا ال ميكنها البقاء بدون اإلنسان

بعد عـام من تخلـيق كائنـات حية
تـستخدم شفرة جيـنية مختلفة عن
أي كـائن حي آخـر متكـن فريـقان
من الـعلمــاء من حتقـيق طفـرة يف
مجـال “البـيولـوجيـا التخليقـية“ إذ
متكنوا من تخليق بكتيريا ال ميكنها
البقـاء علـى قيـد احليـاة دون مادة
كـيـمـيــائـيــة محــددة مـن صـنع
اإلنسان.
هـذا االجنـاز الـذي أوردته دوريـة
“نـيتـشـر“ يقـدم مـا يـسـميه أحـد
العلماء بأنه “جدار احلماية اجليني“
وهـو وسيلـة لـضمـان أال تتـمكن
الكـائنات احليـة املعدلـة وراثيا من
احلياة خـارج اخملتبر أو خـارج بيئة
محددة لها.
وقال عـالم البـيولـوجيـا يف كلـية
هارفـارد للطب جـورج تشيـرتش
الـــذي أشــــرف علـــى إحـــدى
الـدراسـتني للـصحفـيني إنه علـى
الـرغم مـن أن املعملـني متكنـا من
حتقيق هذا اإلجناز يف البكتيريا “فال
يوجد مـا يحول دون“ تـطبيق هذه
التقنيـة على النـباتات واحلـيوانات
مضيفا “أعـتقد أننا منضي يف (هذا)
االجتاه“.

األلبــان واجلنب والـكيـميـاويـات
الـصنـاعيــة التخلـيقيـة والـوقـود
احليـوي وتنظيف النفايـات السامة
وتـصنـيع األدويــة .وتـسـتخــدم
املـيكــروبــات بــالـفعل يف تـلك
التـطبيقـات .ويف بعض احلـاالت
حتتوي علـى جينات من كائن حي
ال عالقــة لهــا به فـيمـا يـجعلهـا
“معـدلـة وراثيـا“ للقضـاء علـى أو
إزالــة تـســرب نفـطـي أو إنتــاج

وإذا جنـحت هــذه الـتقـنيــة فـمن
املـمكن استخـدامها يف الـكائـنات
املعدلة وراثيـا لتطبيقات مثل إنتاج
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

األنسولني.
ويف عــــام  2013أعلـن فــــريق
تشـيرتـش جتاوز حـدود الهنـدسة
الوراثية بتخليق كائنات حية “ذات
جينـوم أعيـد تشفيـره“ أي به جزء
واحـــد مـن احلـمــض الـنـــووي
الريـبوزي يختـلف عما يـرمز إليه
هذا احلمض يف كل الكائنات احلية
األخرى.
ويف دراسـات حديثـة سابقـة متكن

الباحثـون من تخليق سالالت من
بكتيريا ايكوالي التي حتتوي على
حـمض نــووي ريبـوزي حلـمض
أمينـي من صنع اإلنـسان وحتـتاج
إلـى أحماض أمينية اصطناعية من
أجل الــبقـــــاء .وأدخل فـــــريق
تشيـرتش  49تعـديال جينيـا على
بكتـيريـا ايكـوالي جلعلهـا تعتـمد
علـــى األحـمـــاض األمـيـنـيـــة
االصطناعية.

2 more planets in our solar
system: astronomers

PARIS: The solar system has at least two more planets
waiting to be discovered beyond the orbit of Pluto,
Spanish and British astronomers say.
The official list of planets in our star system runs to
eight, with gas giant Neptune the outermost.
Beyond Neptune, Pluto was relegated to the status of
“dwarf planet” by the International Astronomical
Union in 2006, although it is still championed by some
as the most distant planet from the Sun.
In a study published in the latest issue of the British
journal Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, researchers propose that “at least two” planets
lie beyond Pluto.
Their calculations are based on the unusual orbital
behavior of very distant space rocks called extreme
trans-Neptunian objects, or ETNOs.
In theory, ETNOs should be dispersed in a band
some 150 Astronomical Units (AU) from the Sun.
An AU, a measurement of Solar System distance, is
the span between Earth and the Sun — nearly 150 million kilometers (almost 93 million miles).
ETNOs should also be more or less on the same orbital
plane as the Solar System planets.
But observations of about a dozen ETNOs have suggested a quite different picture, the study says.
If correct, they imply that ETNOs are scattered much
more widely, at between 150 and 525 AU, and with an
orbital inclination of about 20 degrees.
To explain this anomaly, the study suggests some
very large objects — planets — must be in the neighborhood and their gravitational force is bossing the
much smaller ETNOs around.
“This excess of objects with unexpected orbital
parameters makes us believe that some invisible forces
are altering the distribution” of the ETNOs, said Carlos de la Fuente Marcos of the Complutense University of Madrid.
“The exact number is uncertain, given that the data
we have is limited, but our calculations suggest that
there are at least two planets, and probably more,
within the confines of our Solar System,” the Spanish
scientific news agency Sinc quoted him as saying.
“If it is confirmed, our results may be truly revolu”tionary for astronomy.
So far, there is no direct evidence to substantiate the
theory.
Marcos’s team, which includes astrophysicists at the
University of Cambridge, devised a model based on
changes previously observed in the orbit of a comet
called 96P/Machholz 1 when it came near Jupiter, the
biggest planet in the Solar System.
Based on this model, the movement of the ETNOs
was consistent with one planet at nearly 200 AU and
another at about 250 AU, they said.
Last year, the ALMA advanced telescope, located in
Chile’s bone-dry Atacama desert, found that planets in
other star systems can form hundreds of AU from their
sun. Neptune orbits at an average distance of about 30
AU, and Pluto, which has a highly eccentric orbit, circles the Sun at an average of about 40 AU.
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اليابان تستعني
باإلنسان اآللي
ملواجهة نقص
السكان والعمالة

تتضمن خطة عمل ملواجهة تراجع
عدد السكان ونقص العمالة يف
اليابان ،أعدها اجتماع للخبراء
ترأسه تاموتسو نوماكوتشي ،وهو
مستشار يف ميتسوبيشي اليكتريك
كوربوريشن استثمار ما اليقل عن
 100مليار ين أي حوالي 750
مليون يورو من قبل القطاعني العام
واخلاص مع حلول عام 2020
لتطوير اجليل القادم من الروبوت،
حسبما ذكرت وكالة (جي جي
برس) اليابانية يف ساعة متاخرة ليلة
اجلمعة 2015. -1- 24
وتتوقع احلكومة أن يؤدي استخدام
الروبوت إلى زيادة االنتاجية
ملساعدة الشركات على زيادة
العائدات واألجور .ولتطوير اجليل
القادم من الروبوت ،تقترح اخلطة
إقامة قاعدة يف مقاطعة فوكوشيما
شمال شرق اليابان إلجراء
االختبارات وجمع البيانات.
وتؤكد اخلطةعلى أهمية التوسع يف
تطبيق تكنولوجيا الروبوت من
قطاع التصنيع إلى قطاع اخلدمات
ومواقع الكوارث التي الميكن أن
يدخلها االنسان .وتقترح اخلطة
أيضا تسريع وتيرة التصريح
باألجهزة الطبية التي تستخدم
تكنولوجيا الروبوت وأن تشمل
التغطية التأمينية للتمريض أجهزة
الروبوت.

تطبيق إلضافة
تأثيرات كرتونية
ومُتحركة
للفيديو بآيفون
تتوفر لألجهزة الذكية تطبيقات
كثيرة يُمكن من خاللها إضافة
تأثيرات على مقاطع الفيديو قبل
حفظها أو مشاركتها على اإلنترنت
لكن هذه التأثيرات فقط لونية أو يف
بعض احلاالت يُمكن إضافة كتابة
إلى املقطع ،دون وجود الكثير من
التطبيقات إلضافة تأثيرات حركية.
لذا يُمكن ملستخدمي آيفون جتربة
تطبيق Snapclipاجملاني والذي
من خالله يُمكن إضافة تأثيرات
حركية وكرتونية إلى الفيديو قبل
حفظه أو مشاركته.
بعد تثبيت التطبيق يُمكن فتح مقطع
موجود مُسبقاً داخل األلبوم ثم
اختيار التأثيرات لتتم إضافتها
بشكل مُباشر مع استعراض فوري
للمقطع اجلديد.

األجهزة الذكية القابلة لالرتداء يتسع متاشيها مع ما يرتديه الناس
Google is turning smartphones
into real-time translators

كـونيتيكت ( -الـواليات املتحدة)
 أشــارت مــؤسـســة األبحــاثغــارتنـر إلـى أن سـوق األجهـزة
الـذكيـة القـابلـة لالرتـداء تـشهـد
تطـورا ومنـوا كـبيــرين ،وأن 30
بـاملئة منها ستتمـاشى مع ما يرتديه
الـناس حـيث ال ميكن مـالحظتـها
بحلول العام 2017.
قـالت أنـيتـي زمييـرمـان ،مـديـرة
األبحـاث يف غـارتنـر “بـدأنـا نـرى
اليــوم مجمـوعـة من الـتصـامـيم
األوليـة لألجهـزة الذكـية الـقابـلة
لالرتـداء والتي تتمـاشى بـالكامل
مع مـا يـرتـديه املـستخـدمـون من
مالبـــس وإكـــســـســــوارات،
فالعـدسات الالصقـة الذكـية متثل
إحدى هـذه التصـاميـم ،وكذلك

اجملــوهــرات الـــذكيـــة ،وهنــاك
العـشـــرات من املـشــاريع الـتي
تـتنـافـس يف هـذا اجملــال ،ومنهـا
احلسّاسات املدمجة مع اجملوهرات
والتي تستخدم للتـنبيهات اخلاصة
باالتصاالت وتنبيهات الطوارئ،
وهنالك النظارات الذكية التي من
احملتمل أن تظهـر بتصامـيم جديدة
تـتمـاثل بــالكـامل مـع تصـامـيم
النظارات التقليدية“.
وتـتوقع غـارتنـر أنه بحلـول العام
 ،2018سيـتم بـيع  25مـليــون
جهـاز يثبـت على الـرأس لعرض
الفيـديو ،وستتحول هذه األجهزة
آنــذاك من أجهـزة هـامـشيـة إلـى
أجهـزة لكافة املـستخدمني ،حيث
سيـزداد االهتمـام بأجهـزة عرض
الفيـديو الـتي تثبت علـى الرأس،

وتستفـيد هذه األجهزة من تقنيات
الواقع االفـتراضي والـواقع املعزز
وتـطبـيقـات أخـرى لـلنـظـارات
الـذكيـة ،وسـتتـم االستفـادة من
الـتقـنيــات الـتي تــوفــرهــا هــذه
األجهــــــزة يف األعــمــــــال ويف
االستخدامات االستهالكية.
وبحلــول العــام  ،2016تتــوقع
غارتنـر أن يتم استخدام مـستشعر
التعـرف على البصمـة يف  40باملئة
من الهــواتف الــذكيـة الـتي يـتم
شحـنهــا لـلمـسـتخــدمني حــول
العــالم ،حـيث سـيكـون مـاسح
بـصمــة اإلصبع األداة الـرئيـسيـة
للتعرف عـلى البصمة الشخصية،
وقد بدأ االعتماد على هذا املاسح
من قبـل معظـم الشـركـات نظـرا
لسهولته وبساطة استخدامه.

ما سبب حرمان مستخدمي آيفون من واتساب
عبر الكمبيوتر؟
دبي  -البوابة العربية
لألخبار التقنية -
أطلقت شركة
“واتساب“ يف  21من
شهر يناير اجلاري ميزة
استخدام تطبيق
احملادثة الفورية على
أجهزة الكمبيوتر من
خالل متصفح “غوغل
كروم“.
وتوفرت امليزة
ملستخدمي أجهزة
“أندرويد“ و“ويندوز
فون“ و“بالك بيري“،
باإلضافة إلى “نوكيا
إس  “60دون وجود نظام “آي أو إس "iOSاملشغل لهواتف “آيفون“ ضمن قائمة األجهزة املدعومة ،ودون
وجود أي تصريح رسمي عن سبب استبعاد أجهزة “آيفون“.
وصرح أحد العاملني يف شركة “واتساب“ إلى موقع  ،The Vergeبأن التطبيق لم يتوفر ألجهزة “آيفون“ ألن
نظام “آي أو إس“ اليقدم خاصية تعدد املهام يف اخللفية Backgroundبشكل مثالي ،فضالً عن نظام دفع
التنبيهات الذي لن يجعل جتربة استخدام “واتساب“ عبر أجهزة الكمبيوتر من األمور احملببة ملالكي هذه األجهزة.
وأضاف نفس املصدر أن هذه امليزة قادمة ،لكن دون وجود أي موعد تقريبي لها .واختتم حديثه بأن جتربة
استخدام تطبيق “واتساب“ على احلاسب ملستخدمي “آيفون“ سيئة جداً ولن تتحسن مالم تقوم “آبل“ بتحسني نظام
تعدد املهام والتنبيهات يف نظام “آي أو إس“.
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Google began turning smartphones into real-time language translators - of both written and spoken content.
The California-based Internet titan is hoping that,
along with making it easier for people to understand
one another on their travels, Google Translate will
serve as a useful tool for teachers, medical personnel,
police and others with important roles in increasingly
multi-lingual communities.
The company on Wednesday began rolling out a new
version of a free Google Translate application that, in
part, lets people point Android or Apple smartphones at
signs, menus, recipes or other material written in
French, German, Italian, Portuguese, Russian, or Spanish and see it in English.
“We’re letting you instantly translate text using your
camera, so it’s way easier to navigate street signs in the
Italian countryside or decide what to order off a Barcelona menu,” the Google Translate team said in a blog
post.
The feature builds on Word Lens technology that
Google acquired last year when it bought Quest Visual,
a startup founded by former video game developer
Otavio Good.
Word Lens uses video mode in smartphone cameras
to scan scenes, identify writing and then display it as if
it were written in English, a demonstration by Good
revealed.
“If you are looking at a restaurant menu, it’s nice to see
which thing on the menu you are looking at so you can
point at it when you order,” Good said as he used his
iPhone to scan and translate an Italian pasta recipe.Word Lens in Google Translate operates independent of the Internet, avoiding data charges from telecommunication service providers, he explained.
The new Google Translate also features a conversation mode that uses voice recognition and the power of
the Internet cloud to translate both sides of a chat
between people speaking different languages, the demonstration showed.
People pair any two of 38 language options, then
smartphones listen in and convert them during chats.
An automated voice speaks translations, which are displayed in writing on smartphone screens, while transcripts of chats can be saved.
Computing power for translating conversations
comes from Google servers, so connections to the
Internet through WiFi or telecom carriers are needed.
The team at Google is working to expand available
languages and capabilities, according to Good.
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عزيزي الرجل 5 :نصائح صحية للحفاظ على نشاطك
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املـساحـة التي تفـصل بينهـا األمر
الذي يسمح للدماغ بالتخلص من
مخلفات اخلاليا.
-3احذر من دهون البطن:
تشكل دهـون البطن خـطرا كـبيرا
علـى الـصحــة ،حيـث يجب أن
يكون قياس اخلصر أقل من نصف
قـيـــاس الـطـــول وإذا لــم يكـن
كــذلك ،ننـصحك بــالتقلـيل من
عـدد الـسعـرات احلـراريـة الـتي
حتـصل عليهـا يومـيا مبـعدل 100
سعر حراري.
-4مارس الرياضة:
مارس الـرياضـة مبعدل سـاعة يف
األسبـوع علـى األقل ألنهـا تقلل
من فـرصـة اإلصـابـة بـأمـراض

-1ال تتجاهل وجبة الفطور:
تـناول األطعمـة التي حتتـوي على
األليـاف صبـاحــا يكبح الـشعـور
باجلوع يف فتـرة ما بعد الظهر األمر
الـذي يقـلل من رغبـتك يف تنـاول
احللـــويـــات .ويفــضل تـنـــاول
األطعمة ذات األلـوان البراقة التي
حتتـوي علـى نـسبـة عــاليــة من
الكـــاروتـيـنـــات ومـــركـبـــات
الفالفـونويـد التي حتـارب اجلذور
احلرة وااللتهابات.
 -2احصل علـى  8سـاعـات من
النوم يوميا:
أثنـــاء النــوم ،تـتقلـص اخلاليــا
العـصـبيــة يف الــدمــاغ وتتــوسع

اناقة الرجل يف فصل الشتاء 2015

هذا التنوع يعطيك قدرة أكبر على
مالئمة كل ظرف وحدث.

رمبـا يكون االحتـماء من البـرد هو
كل ما نفـكر فيه عندما يحل فصل
الـشتـاء إال أنه مـن املمكـن حتقيق
ذلك بينما نحافظ على مظهر أنيق
وهــذه مجمـوعــة من الـنصـائح
تــســـاعـــدك علـــى اسـتقـبـــال
الشتاءوأنت مستعد لذلك.

 اعنت مبعـطفـك جيــداً عنـدمـاتـصيـبه البـقع أو يتـسخ وتـوجـد
زجاجـات رش مخصـصة لـذلك
كما ميكن أن يحل اخلل األبيض
وقلـيل مـن املـــاء العـــديـــد مـن
املشكالت بسهولة.

 احرص عـلى شراء قبعـة شتويةجيـدة فهي إحـدى أهم كمـاليات
املوضة التي تفيد جداً يف إعطائك
مظهـراً أنيقاً وجذاباً كما أنها تدفئ
الرأس وهو أمر مهم بالتأكيد لكن
عليك أن تـبتعد عـن التصمـيمات
الغريبة والقبعات ذات األطراف
املسدلة على األذن.

 إذا قــررت أن تختـار قفـازاً فالتشتري إال قفازاً مصنوعاً من مواد
طبيعـية وجلـد طبيـعي وال تبحث
عن األشكـال واأللـوان الغـريبـة
التـي تلفت الـنظــر عن مالبـسك
ذاتهـا فـمن املـفتــرض أن يكـون
القفـاز قـطعـة مـكلمـة ملالبـسك
وليس هو مصدر االهتمام الر

 ال تلقـي بطـرف الـوشـاح علـىكتفـك واألفضـل أن تتعلـم كيف
تربـط الوشـاح حتى ولـو بطـريقة
واحدة لكن الـواقع أن هناك طرق
عـدة ميكن أن جتعله إضـافة مـهمة
إلى مالبسك.

 كلما كـان البنطال مـصنوعاً منخامة ثقيـلة كلما سـاعدك أكثر يف
احلماية من البرد.
 ال ترتـدي السـترات الـسميـكةألنهـا جتعلك تبـدو سمينـاً بشكل
مبـالـغ فيه وبــدالً منهـا ميـكن أن
تـستعمـل الستـرات املعزولـة التي
يكـون سمكهـا أقل وتـوفـر نفس
القدر من التدفئة تقريباً.

 ضم خلـزانـة مالبـسك قمـيصـاًحتتيـاً جيداً وميكن أن تـرتديه حتت
الـستـرة أو القمـيص العـادي دون
أن يـضـيف إلــى سـمك املالبـس
التي تـرتديهـا الكثيـر لكنه يسـاعد
على إبقائك دافئاً.

الرجل
The man

القلــب وتخفــض ضغـط الـــدم
وحتسن املزاج .كما تساعد ممارسة
رفع األثقال مرتني يف األسبوع ملدة
 30دقيقـة لكل مـرة علـى تقـويـة
العـضالت بـشكل كـبيـر وحـرق
عدد كبير من السعرات احلرارية.
-5انتبه لهذه األرقام:
يجب أال يـرتفع معدل ضغط الدم
عـن  75/115ويجـب أن تكـون
مستويـات الكوليسترول السيء يف
اجلـسـم أقل من  100وأال يـرتفع
معـدل ضـربــات القلـب يف وقت
الــــراحــــة عـن  70وأن تــبقــــى
مستـويات السكـر يف الدم أقل من
100

 اشتـر أكثر من معطف واحد فاليـوجــد معــطف ينــاسب جـميع
املـناسبات التي ميكن أن تخرج من
أجـلها فـبينمـا تكـون السـترات أو
املعـاطف الرياضيـة مريحة إال أنها
ال تصلح ملنـاسبة رسـمية أو حفل
مع زمالئك يف العمل
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 ال تتـقيــد بــاأللــوان احملــايــدةوالغـامقـة فليـس ذلك دائمـاً هـو
احلل ألنـاقة الشتـاء فمثالً إذا كنت
ستـرتـدي ألـوان مــا بني األسـود
والبني فال مانع أن يـكون الوشاح
ذو نقش هادئ أو لـون فاحت وأكثر
حيوية
و

قصة جناح Success Story
بندر باوزير

وكـيل عقـارات معـتمـد يف واليــة متـشجـن  ،رئيـس الغـرفــة التجـارة
اليمنيـةاألمريكيـة  .شغل منصب القـائم باعمـال القنصليـة للجمهـورية
اليمنية يف والية ميشـيجن  ،نائب رئيس اجمللس اليمني االمريكي  ،عضو
يف اجمللس االمريكي حلقوق اإلنسان.
بنـدرباوزيـرناشـط يف اجلانـب السيـاسي واألجتمـاعي يف أوساط اجلـالية
اليـمنية والعـربية واألمـريكية .انتـقل إلى الواليـات املتحده األمـريكية يف
عام 1997م حصل على العديد من الشهادات .
لـديه خبـرات متـنوعـة يف مجاالت عـدة حيث أنه قـد اشتغل يف عـدد من
الشركـات منها ( ايه اكس ار  .بـرامي ون ريالتي -شـركة بي بي اف ايه -
شـركة جـولدن كـراون للعقارات  -شركـة بي بي ل للمقـاوالت  -دلتا
انـتربريـس ) وغيرهـا من الشـركات التي أضفـت على رؤيته الكـثير من
اخلبرات واملهارات .
بـاإلضافة إلـى ذلك فأن بندر بـاوزيرقد عـمل يف مجاالت عدة من خالل
عضويته ومشاركاته النشطة يف مختلف املؤسسات واجلمعيات .
كما شارك يف عملية التوعية والتنسيق مع القياديني لتشجيع اجلالية العربية
علـى التصـويت  -املديـر التنفـيذي النـشطـة اجمللـس اليـمني األمـريكي
مبتشجن  ،ومن خالل مـلف أعماله أصبح بـندر باوزيـر شخص معروف
ومـتنوع اخلبرات التي أهلته للحصول على عدد من األوسمة والشهادات
بندر باوزير حاصل على شهادات يف التامني و ترخيص كاتب عدل  ،وله
أنشطة متعددة وناجحة يـستغلها خلدمة اجلالية اليمنية يف جميع اجملاالت.

Bawazir bio
Bandar Bawazir is a Certified Real Estate Agent,
Chairman of Yemeni American Chamber of Commerce, former acting council for the Republic of
Yemen in the state of Michigan, Vice Chairman for
the Yemeni American Committee, and board member of the American Human Rights Council
(AHRC).
He has been a resident of Dearborn for over 17
years and always looking for ways to develop the
young Arab American community to reach for
higher standards.
Bandar is also a community activist and has strived
to enhance the community's surroundings through
the development of social, economical, & cultural
services.
Bandar very energetic and has diverse experiences
that enabled him to get a number of medals and
certificates.
هل ترى نفسك ناجحا ومتميزا ؟مجلة العربي األمريكي اليوم
تدعوك لتكون ضيف هذه النافذة لتشارك جناحك مع العالم
إرسل سيرتك الذاتية (عربي  +إجنليزي) مع صورة حديثة ورقم
هاتفك لتكون ضيفنا arabamericantoday@yahoo.com :
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بقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية Continued
هذا ماقاله عظماء الشرق والغرب عن الرسول ..بقية ص 25
ادوارد لـني  -اإلنكـليــزي :قــال يف
كتابه  -أخالق وعـادات املصريني -
إن محمـداً (صلـى اهلل علـيه وسلم)
كــان يتـصف بكـثيــر من اخلـصـال
احلـميـدة ،كــاللـطف والـشجـاعـة
ومكـارم األخالق ،حتى أن اإلنسان
ال يـسـتطـيع أن يحكـم عليه دون أن
يتـأثر مبا تتركـه هذه الصفات يف نفسه
مـن أثــر ،كـيف ال ،وقــد احـتـمل
محمد (صلـى اهلل عليه وسلم) عداء
أهله وعــشـيـــرته بـصـبـــر وجلـــد
عظيمني ،ومع ذلك فقد بلغ من نبله
أنه لـم يكن يـسحب يـده من يـد من
يصـافـحه حتـى ولـو كــان يصـافح
طـفالً ،وأنه لم ميـر يـومـاً من األيـام
بجمـاعة رجاالً كـانوا أو أطفاالً دون

أرقام من سوريا..
بقية ص 11

أكثـــر من الــرجــال إزاء القـضــايــا
اإلنسانية التي فرضتها ظروف األزمة
الـسـوريـة (املـعتقلــون واخملطـوفـون
واملـناطـق احملاصـرة) ،كمـا كُنَّ أكـثر
تفـاؤالً باحللـول السـياسيـة ،وفضلن
األولـويـات العـامـة “إيقـاف احلـرب“
وكــذلـك “انتـصـــار الثــورة“ علــى
أولوياتهن الفردية من األمن والعيش
الكــرمي ،وتـــرى  %74.4منـهن أن
السلـم سيحل يف سـوريا خـالل مدة
لن تتجاوز  10سنوات.
يُعــرّف مــركــز حــوار للــدراســات
واألبحـاث عن نفـسه بـأنه مـؤسسـة
أكادمييـة بحثية سـورية ،مهتمـة بنشر
دراسات مـوضوعية مـوسعة وعميقة
تـركّـز علــى الشــأن السـوري يف كل
مجـاالته ،ويهدف إلـى حتليل الواقع
الـسـوري احلـالي ودراسـة سيـاقـاته
التـاريخيـة ووضع رؤى وتصـورات
مـستقبلـية لـه للمسـاهمـة يف بنـاء غد
سوري أفضل.

أن يقــرأهم الـسالم ،وعلـى شفـتيه
ابـتسـامـة حلـوة ،وقـد كـان محمـد
(صلـــى اهلل علــيه وسلـم) غـيـــوراً
ومتحـمسـاً ،وكـان ال يـتنكـر للحق
ويحـارب الباطل ،وكـان رسوالً من
السمـاء ،وكان يريد أن يؤدي رسالته
علـى أكـمل وجه ،كمـا أنه لم يـنس
يـوماً مـن األيام الـغرض الـذي بعث
ألجـله ،ودائـمــــاً كــــان يعـمـل له
ويـتحـمل يف سـبـيله جـمـيع أنــواع
الباليـا ،حتــى انتهـى إلـى إمتـام مـا
يريد.
املسيو ميخائيل اماري  -اإليطالي
قال يف كتابه  -تاريخ املسلمني -
لقـد جــاء محمــد (صلـى اهلل عـليه
وسلم) نبي املسلمني بدين إلى جزيرة
العـرب يـصلح أن يكــون دينــاً لكل
األمم ألنه دين كمال ورقي ،دين دعة
وثقـافـة ،دين رعـايـة وعنـايـة ،وال
يـسعنـا أن نـنقصه ،وحـسب محمـد
ثنــاء عليـه أنه لم يـســاوم ولم يـقبل
املـساومـة حلظـة واحدة يف مـوضوع
رسـالته ،علـى كثـرة فنـون املسـاومة
واشتــداد احملن ،وهــو القــائل ( لـو
وضعوا الـشمس يف ميـيني والقـمر يف
يسـاري على أن أتـرك هذا األمـر ما
تـركـته ) عقيـدة راسخـة ،وثبـات ال
يقاس بـالنظير ،وهمـة تركت العرب
مـدينني حملمـد بن عبـد اهلل (صلى اهلل
علـيه وسـلم) ،إذ تـركـهم أمــة لهـا
شــأنهـــا حتت الــشمـس يف تــاريخ
البشرية.
العالمة ماكس فان برشم -
الـسويسـري  :قال يف مقدمـة كتابه -
العرب يف آسيا  : -إن محمداً (صلى
اهلل عليه وسلم) نبي العـرب من أكبر
مريـدي اخليـر لإلنسـانيـة ،إن ظهور
محـمد للعالم أجمـع إمنا هو أثر عقل
عال وإن افـتخرت آسيـا بأبنـائها()1
فـيحق لهـا أن تـفتخـر بهـذا الـرجل
العـظيـم ،إن من الـظلـم الفـادح أن

نغمـط حق محمـد (صلــى اهلل عليه
وسلم) الـذي جــاء من بالد العـرب
وإليهـم ،وهم علـى مـا عـلمنـاه من
احلقـد البغيـض قبل بعثـته ،ثم كيف
تـبـــدلـت أحــــوالهـم األخالقـيـــة
واالجتـماعـية والـدينيـة بعـد إعالنه
النبـوة ،وبـاجلملـة مهمـا ازداد املـرء
اطالعاً علـى سيرته ودعـوته إلى كل
ما يـرفع من مستوى اإلنسانية ،أنه ال
يجوز أن ينـسب إلى محمد ما ينقصه
ويـدرك أسباب إعجـاب املاليني بهذا
الــرجل ويعلـم سبـب محبـتهم إيـاه
وتعظيمهم له.
هذا ماقاله علمـاء الغرب عن رسولنا
محمـد ..رسول اإلنـسانـية جـمعاء
وداعـيـــة الــسالم واحملـبـــة ورفـض
اإلعتداء والعدوان.
خالصـــة الكـالم كله أعـظـم رجل
بكل الصفات احلميدة
اللـهم صل علـى محمـد و علـى آله
الطيبني الطاهرين

تعلن السيدة
فريال محمد
عبد الرحمن
صديق عن
فقدان جوازها
اليمني ( التذكر
رقمه) فعلى من
يجده الرجاء
االتصال على
الرقم :
313-399-1083
وله جزيل الشكر
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* محمـد مراح :هـو شاب فـرنسي
من أصل جزائري ،اشتهـر بعد قيامه
بعمليات إطالق نار وقتل جماعي يف
“مـيدي بيـرينيه“ يف  ،2012وقـد قتل
حـينهـا سبعـة أشخـاص مـنهم ثالثـة
أطفال وحـاخام يهـودي ،باإلضـافة
إلى جرح ستة آخرين.
وقـد لقي مــراح حتفه يف  22مـارس
 2012بعد محاصرته يف بيته ملدة 32
ساعة من قبل قوات الشرطة واجليش
الفـرنسيني .وكـان لهذه احلـادثة وقع
كـبـيـــر يف وســـائـل اإلعالم الـتـي
خـصّصت أسـابيع للحـديث عنـها،
خـاصّــة لتــزامنهـا مـع االنتخـابـات
الرئـاسيـة التـي شهدتهـا فرنـسا سـنة
2012.
وكــان رئيـس جهـاز االسـتخبـارات
الفـرنسـية الـسابـق ،إيف بونـيه ،قد
كشف عن تفـاصيل جديـدة يف قضية
محمـد مراح ،وفـقا لتقـرير بثـته قناة
العربية يف  28مارس 2012.
حـيث أكّــد ،يف حــوار أجـــرته معه
صحيفة “الديباش دو ميدي“ أنّ هناك
احتماالً كبيراً ألن يكون املتهم محمد
مـراح قـد عمـل بصفــة مخبـر لـدى
مصالح األمن الفـرنسية ،مـشيرا إلى
أنّ “تصـريحات بـرنار سكـارسيني،
رئـيس املديرية املركزية لالستخبارات
الداخليـة ،تفيد بـأنّ مراح كـان على
اتصـال بضابط من داخل املديرية ،ما
يـفيــد بــأنه كــان علــى تــواصل مع
االسـتخبـارات الــداخليـة وال أحـد
يعرف حدود هذا التعاون ومداه“.
* أمـادي كـولـيبــالي :هـو شـاب
فـرنسي من أصـول أفريقيـة (مالي)،
عمد إلى احتجاز عدد من الرهائن يف
متجـر يهـودي ببـاريس يـوم  7ينـاير
 ،2015بالـتوازي مـع العمليـة التي
نفذها األخوين كواشي على صحيفة
شـارلي إيبدو ،قبل مـقتله على أيدي
قوات األمن بعدها بيوم.

مـن جهتهـا ذكـرت قنـاة العـربيـة “أنّ
مـكتب الـتحقيقـات الفيـدرالي كـان
يراقبه عـن قرب وسبق أن دفع بـأحد
عـمالئه لـلتعـرف عـليه حتـت غطـاء
إقـامة صداقة معه ،وبـحجة مناصرته
للجماعات اجلهادية“.
* همـام البلوي :هـو مواطـن عربي
مـن أصل كويتي تذكر عـديد التقارير
أنّه كـان عـميال مـزدوجـا للـ“سي آي
إيه“ واسـتخبـارات دولـة عـربيـة من
جهة ولـتنظيـم القاعـدة وطالـبان من

هل هنالك إخفاق استخباراتي؟
اخلاليا املـذكورة جميعـها كانت حتت
املـــراقبــة ،وقــد ثـبتـت عالقــاتهــا
بــاجلمـاعـات “اجلهـاديـة“ ،وكــانت
تــرتبـط يف نفـس الـوقـت بعالقـة مع
االستخبارات الغربية.
واملــشكلـــة هنــا تكـمن يف أنّ إدارة
العـميل املــزدوج ليـسـت سهلـة ،يف
الـــوقت الــذي حتــاول فـيه أجهــزة
االسـتخبـارات إنـشـاء عالقـات مع
أنـصار أو أعـضاء هـذه اجلمـاعات،
فـــاألخـيـــرة هـي األخـــرى تعـمل
استخباراتـيا من خالل بحثها حاالت
متــــــاس واخــتـــــــراق ألجهــــــزة
االسـتخـبــارات ،مـن أجل كــشف
وسـائل وأسـاليـب عملهـا جتـاههـا،
وبالتالي كشف أهدافها.
ويف هـذا السياق ،يشيـر املراقبون إلى
أنّ لبّ القضـية يعتمـد على من يـدير
هذه اللعبة املزدوجة من طرف أجهزة
االستخبـارات ،أي الضابط ـ العميل
املُشـرف واملعني بإدارة مثل هذا النوع
من الـعمـليــات ،والــذي يـجب أّالّ
يكون عميال حـديث العهد يف العمل
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وذكـر خبـراء أمنـيون لـ “الـعرب“ أن
ملف مكـافحـة اإلرهـاب ،الـضلع
األساسـي الثاني ،يف مـثلث العالقة
الـذي يتكـون من الـيمن ومكـافحة
اإلرهـاب والـدعـم االقتـصـادي،
والذي سـيتم مـواصلـة البنـاء عليه
لتـمتـني العالقــات بني الـبلــدين،
ويـؤكد أن التحـالف بينهمـا يصعب
تعـــرضه لهــزات مفـــاجئــة ،ألن
املصـالح الـتي حتـكمه قـويـة ،وال
عـالقة لهـا بأهـواء أو رغبـات جهة
ما ،فمصالح الدول الكبيرة حتكمها
استراتيجيات يصعب أن تتغير بتغير
األشخاص.
هنا أشارت مـصادر مطلعة أخرى لـ
“العـرب“ إلــى أن التعـاون يف امللف
األمني املشـترك ،يديـره اآلن األمير
محـمد بن نايف ،صاحب اخلبرة يف
مـواجهـة تنـظيم الـقاعـدة ،والذي
تعـرض حملاولـة اغتيـال من جـانب
التـنظيـم اإلرهابـي ،قبل أن يكـسر
شــوكـته ،ويحـمـي املـمـلكــة مـن
الـوقـوع يف بـراثن اإلرهـاب ،وهـو
وسطي املـنهج ومن أوائل الرافضني
للـتطرف ،فكـرا وتنظيمـا ،ويعرف
متـامـا أن دحـر اإلرهـاب يف مصـر،
يـضـمن تــأمني املـملكــة العــربيـة
الـسعوديـة ،واملنـطقة مـن اإلرهاب
الذي يستهدف دوال عديدة فيها.
أمـا الـضلع األخيـر يف املثلث الـذي
يـتـحكـم يف مـــرتكـــزات العالقــة
املشـتركـة بني البلـدين ،فهـو ملف
الدعم االقـتصادي ،ولـدى القيادة
املـصريـة مؤشـرات ودالئل قـوية،
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وسـبق لكـولـيبـالـي أن أمضـى ست
سنـوات يف الـسجـن ،ليغـادره سنـة
 2009بـعد انتهاء فتـرة عقوبته .وقد
كـشفت الـتحقيقـات ،أنّه كـان علـى
اتصــال بشــريف وسعيـد كـواشي،
منفـذا هجـوم شـارلي إبيـدو ،وهـذا
يخــرجه رمبـــا من دائــرة تــصنـيف
“الذئاب املنفردة“.
هــذا وقــد كــشفـت تـصــريحــات
االستخبارات الفـرنسية أنّ كـوليبالي
عـمل كعـميل لـدى االسـتخبـارات
الفـرنسـية الـداخليـة ،وكان معـروفا
بعالقاته مع املـافيا الـروسية املعـروفة
بتجـارة الــسالح ،كمـا سـبق له أن
تعرف خالل عـام  2007على أحمد
الـبقــال ،املـتهـم مبحــاولــة تفـجيــر
السفارة األميركية بباريس ،يف سجن
“الكاز“ ،حـيث كانـا ميضـيان عقـوبة
السجن معا.
* كـريستـوفر كـورنل :هو مـواطن
أميركي مت إلقـاء القبض عليه يوم 15
ينـايـر  ،2015بـتهمـة محـاولـة قتل
ضابط أميـركي .وقال جـون باريو،
العميل مبكتب التحقـيقات الفيدرالي
“آف بي آي“ ،املـسـؤول عن عـمليـة
االعـتقــال ،إنّ كــورنل كـــان حتت
مراقبة الـ“آف بي آي“ لفترة طويلة قبل
اعتقـاله يـوم  14ينـاير  ،2015بـعد
ثبوت شرائه ألسلحة نارية.

جهة أخرى.
اعـتقل عــام  2008من قـبل جهــاز
مخـابـرات دولـة عـربيـة لـنشـاطه يف
الترويج للمـنتديات “اجلهـادية“ ،وقد
وافق اجلهــاز االستـخبـاراتـي علـى
اإلفـراج عنه مقـابل جتنـيده وتـوجّهه
إلـى وزيرسـتان بـاكستـان للعمل مع
طـالبان باكستـان ،وهو ما وافق عليه
همّـام .مـن ثمـة عـمل مع وكـالـة
اخملابـرات املركزيـة األميركـية كعميل
لهـم يف صفــوف القــاعــدة قـبل أن
يتحول إلى عميل مزدوج.
نفـذ عمليـة انتحـارية يف مـقر وكـالة
االسـتخبـارات األميـركيـة يف واليـة
خـوست األفغـانيـة يف  25ديـسمبـر
 ،2009أسفرت عن مقتل  7عناصر
مـن عمالء وكالـة اخملابـرات املركـزية
األميركية.

تؤكـد أن اململكة العـربية الـسعودية
ستكـون حـريصـة علـى االلتـزام،
بــــوصـيـــــة امللـك عـبــــداهلل بـن
عبدالعـزيز ،بدعـم مصر اقتـصاديا
رغم األحـاديـث التي تـدور حـول
انخفاض الـدعم السعـودي املادي
ملصـر بصـورة اضطـرارية ،بـسبب
تـراجع أسعـار النفط ،األمـر الذي
ميكن أن يحـدث هـزة يف االقـتصـاد
املصري.
وأكــــد ذلك وزيـــر االقـتــصـــاد
والـتخــطيـط الــسعــودي مـحمــد
اجلـاسر ،حيث صرح خالل أشغال
منتـدى التنـافسـية الـدولي الثـامن
الذي يعقـد يف مدينة الـرياض ،بأن
الرياض ستستمر يف تبني السياسات
التي انتهجـتها يف عهد امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز.
وتــوقع مــاهــر هـــاشم ،اخلـبيــر
االقـتصـادي ،أال تـؤثـر وفـاة امللك
عبـداهلل ،علـى مصـر اقـتصـاديـا،
حيـث سيـكمل املـسيــرة من بعـده
امللك سلـمان ،الـذي يتمـيز بـسعة
األفق واملرونة ويعي متاما دور مصر
اإلقلـيـمـي .كـمـــا تـــوقع زيـــادة
التمـاسك بني القـاهرة والـرياض،
خــاصـــة وأن هنــاك العــديـــد من
االتفـاقيـات املبـرمـة ،من أبـرزهـا
مشـروعات الطـاقة والنـفط ومتويل
مـشـروعــات يف قطــاع الكهـربـاء
ومتـويل استيـراد مشـتقات بـترولـية
وإنشـاء مصـانع ملــواد البنـاء بقنـاة
الـسويـس باسـتثمـارات تصـل إلى
 500مليون جنيه.

ويف ذات الــسيــاق ،قـــال جمــال
الـبيومـى ،رئيس احتـاد املستثـمرين
العــرب ،يف تصـريحــات صحفيـة
سـابقة ،إن املـساعـدات السعـودية
واخلليجيـة إلى مـصر تـأتي يف إطار
األمن الـقومـى العـربي .كمـا يرى
مراقـبون أنّ احلـفاظ عـلى الـتوازن
االقتصـادي املصـري يُعتبـر مسـألة
هامة وجوهرية بالنسبة إلى السياسة
السعـوديـة التي تعـول كثيـرا علـى
تقوية جيرانهـا وحلفائها العرب من
أجل مـجـابهـة األخطـار اإلرهابـية
التي تتهدد املنـطقة.
بـدورها شـدّدت مصـادر مطلـعة لـ
“العرب“ علـى أن الدعم الـسعودي
يف صـــورته االقـتـصـــاديـــة دعـم
استـراتيجـي ،يصعـب انقطـاعه أو
تـــراجعه بــشكل كـبيــر ،قـبل أن
يتمـاسك االقتصاد املصري ،ولدى
الـرياض فـوائض مالـية كبـيرة ،لن
تتأثر مبساعداتها للقاهرة.
وحتسـبا ملأزق من هـذا النوع تشجع
السـعودية شـركاتهـا ومستثمـريها،
علــى دخــول الـســوق املـصــريــة
بكثـافـة ،ألن هــذه املسـاهمـة لهـا
فـوائــد سيــاسيـة وأمـنيــة أيضـا،
وبـالتـالي ال مجـال للحــديث عن
إمكانـية تغيـير سلبـي يف العالقة بني
مصـر والسعـودية ،بل بـالعكس،
من املنـتظر أن تـتدعّم هـذه الـعالقة
أكثــر فـي عهـد امللـك سلمــان بن
عبــدالعــزيــز يف ظل الـتحـديـات
اإلقليمـية الكبيـرة.
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إليكم ما ستغيّره الطاقة الشمسية يف حياتنا مستقبالً

ينتـشر يف األوسـاط العلميـة جدل
كـبيـر يف شـأن مـسـتقبـل الطـاقـة
املتجـددة ،خـاصـة أنهـا مـرتـبطـة
بـشكل أو بـآخـر بـالنـفط ،ال بل
بـأسعار الـنفط التـي تتغيـر بشكل
يـومي ،وسنحـاول يف هذا املـقال
أن نعـرض لكـم شيئـاً عمـا نـظنه
مسـتقبل الطاقة الشـمسية حتديداً،
كونها أكـثر أنواع الطـاقة املتجددة
إنتشاراً وحباً للعلماء.
احلقـيقة الـتي يعتمـد عليهـا جميع
املتحمسني للطاقة الشمسية تكمن
يف كـون هــذا النـوع مـن الطـاقـة
تـنخفـض تكلـفته سـريعــاً ،لكن
األهم هـو ترافق هـذا االنخفاض
يف الـتكلفـة مع االرتفـاع احلـاد يف
أسعار النفط ،إذ تـشير الدراسات
إلـى أن سعـر الـواط الـواحـد من
الكهــربــاء املـنتـج من الـطــاقــة
الـشمـسيـة كـان يف العـام 1977
حـوالـى  76.67دوالراً ،فـيمـا
انخفض بعد ذلك إلى  74سنتاً يف
 ،2013وذلـك بفــضل الـتقــدم
احلـاصل يف تـكنـولــوجيــا إنتـاج
اخلاليا الشمسية.
لكـن النـشـوة الـتي كـانـت تغمـر
علمـاء الفيـزيـاء وخبـراء الطـاقـة
متحــورت حــول ارتفــاع أسعــار
الـنفـط ،وهــذا مــا يـــرفع سعــر
الكهــربـــاء ،فبــرمـيل الـنفـط يف
 ،2009على سـبيل املثـال ،كان
يـتـــــأرجح ثـمــنه بـني 40-35
دوالراً ،فـيمــا ارتـفع بعـــد ذلك
حتى بلغ  117دوالراً لـلبرميل يف
، 2014هذا االرتفاع كان متوقعاً
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أن يزداد أكـثر يف الفتـرات املقبلة،
إال أن مشـاكل الـسيـاسـة حـالت
دون ذلك ،لـيـنـخفــض حـتـــى
مـــسـتــــوى الـ 60دوالراً ،ومـن
املتـوقع أن يـصل سعـره إلـى 45
دوالراً ،وهو مـا يعني تـدني سعر
إنتاج الكهربـاء أكثر ،وتالياً غياب
التنافس.
الالفت يف هـذا النـوع من الطـاقة
أنهــا سهلــة املنـال ،تـستـطيع ان
حتصل عليهـا من خالل أي مـتجر
إلـكتروني ،تـركب قطعهـا واحدة
إلى جانب األخـرى لتحصل على
طاقـة مدى احلـياة (مـا لم تـتعطل
بسـبب كسـر أو خطـأ فني) .كـما
فـعلـت أنــــا إذ ابــتعــت القـــطع
األســـــاســيـــــة مــن مـــتجـــــر
EBAY.comثم ركبتهـا على
لـوح زجــاجي بـإطـار معــدني،
ألحصل علـى لوح طـاقة شمـسية
متكامل.
يعتقد العلمـاء أن الطاقة الـشمسية
سـتعبر العـديد من املنـعطفات ،ال
لتغـذي حياتنـا بالكهـرباء فقط بل
لتصنع أكثر من ذلك ،إذ يعتقد أن
الطـاقـة الـشمـسيـة (النـظيفـة)،
ستكون أسلوب حياتنا املستقبلي.
شوارع الطاقة الشمسية
متّ تركيب أول شـارع ليس فيه أي
نـــوع مــن اإلسفلـت ،بعـــدمـــا
استعاض املهـندسون عـنه باخلاليا
الــشمــسيــة ،وذلك يف هــولنـدا

 ،Netherlandsالشارع الذي
تـطــوره اآلن الـشــركــة املـطــورة
وإسـمها سوالرود SolaRoad
قـد يغيـر كل أنـظمـة الطـرق التي
نعرفها .فعالوة على كون الشارع
ال يحـتـــاج إلـــى إعـــادة رصف
وتـزفيت ،فـسنكون قـادرين على
إنــارة أرض الـشــارع مـن خالل
مصـابيح مـثبتـة فيهـا ،مـستـغنني
بــذلك عن الـطالء الــذي نحتـاج
دائماً إلى أن جندده.
قـــوارب تعـمل علــى الـطــاقــة
الشمسية
يعتبـر القارب Tûranor Pla-
netSolarأول قــــارب يعـمل
بالـطاقة الشمسـية دون احلاجة إلى
أي نوع آخـر من الوقـود ،وميتلك
مـسـاحــة تقــدر بـ 537متــراً من
اخلاليا الشمسية متده بالوقود.
طائرة شمسية
وإنْ كانت هذه الطائرة هي األولى
من نــوعهــا العــاملـة بـالـطـاقـة
الـشمسيـة ،غير قـادرة على حمل
إالّ الـطيـار علـى مـتنهـا ،فلـديهـا
القـدرة علـى الـطيـران إلـى مـا ال
نهـايــة ،غيـر مـكتـرثـة بـغيـاب
الـشمس ،وذلـك خلاصيـة تخزين
الطـاقة املـزودة بها .إنهـا الطـائرة
ســوالر إمـبلــس باليـن Solar

Impulse planeالـتـي متـت
جتــربتهـا يف فـرنـســا أثنـاء الـليل
والنهار لنكتشف قدراتها الفائقة.
البكيني الشمسي
يف العـــام  2011صـمـم أنـــدرو
شنـايدر Andrew Schnei-
derأول بكـينـي يحتـوي علـى
خاليا شـمسيـة قادرة علـى شحن
الـهواتف النقـالة وبعـض األجهزة
الصغيـرة األخرى ليطلق عليه بعد
ذلك اسم ايكيني IKINI.
ألواح شمسية بيضاء
يف املـدة األخيرة ،طورت الـشركة
السـويسـرية غـير الـربحيـة لعلوم
التـكنـولــوجيـا CSEMأولـى
وحـدات طاقـة شمسـية بيـضاء يف
العـالم ،داحضـةً بذلك االعـتقاد
بـأن مـثل تلك األلــواح يجب أال
يغادر سطوح املباني.
الطـريقة الـتي متكنت بهـا الشـركة
من إجناز ذلـك ،كانت مـن طريق
طبقـة من الـبالستـيك متتـد فـوق
اللــوح ،وتعـمل عـمل الفـلتــر،
الذي يعـكس كل الضـوء املرئي،
ولكن يف الوقت نفسه ،يتيح بنفاذ
األشعـة مــا حتت احلمـراء ،وهـذا
يسمح للوح بتوليد الكهرباء.
االختـراع اجلـديـد الـذي إن أثبت
كفاءته فلن يقتصـر استعماله على

التـطبيقات املعمـارية فقط ،ولكن
سيـتم اسـتغاللـه أيضـاً يف الـسلع
االســتهالكـيـــة األخـــرى ،مـثل
أجهــزة الـكمـبيــوتــر احملمــولــة
والهــواتـف وحتــى الــسيــارات
واحلـــافالت ،يف حـني تـــسعـــى
الـشركـة حالـياً لتـطويـر االختراع
وإضـافـة ألــوان متعــددة وزاهيـة
إليه.
سوالر أوتلت Solar outlet
كـم مــرة متـنـيـت وأنـت تـسـتقل
احلافـلة أو القطار الـسريع أو حتى
الطائرة لو معك جهاز تستطيع من
خالله شحن هاتفك الـنقال الذي
نفدت بـطاريته مـن كثرة التـصوير
مـثالً ،أو مـن فـــرط اسـتخـــدام
اإلنـترنت .من هنـا جاءت سوالر
اوتلت Solar Outletلتـتيح
لك أنتـلصق هذه األداة بأي نافذة
مطـلة علـى النـور لتـشحن بهـا ما
تريد من أجهزة صغيرة.
الفرن الشمسي
يف العـديـد مـن مخيمـات اللجـوء
والنزوح أو أماكن النزاعات ،فإن
أقصـى مـا يـصعب علـى البـشـر
إيجـاده هـو الـدفء (يف الـشتـاء)
والغـــذاء أحيــانــاً ،لــذلك فــإن
الـعلماء صـمموا هـذا الفرنـالقادر
على طهو الطعام من خالل تركيز
حـرارة الـشمـس وحتـويلهـا إلـى
حرارة عـاليـة من خالل عـواكس
ومواد خاصة.
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ثقافات العالم

حضارة قدمية
حني وصل كريستوفر كولومبوس
الى امريكا كان يظن انه وصل الى
الهـند لـذلك اطلق علـى السـكان
االصليني الهنود احلمر
يـــرى بعـض املــؤرخـني ان اصل
سكان امـريكا اجلـنوبـية وامـريكا
الـوسطـى جـاء من جـزر جنـوب
شرق آسيـابينما جاء سكان امريكا
الـشمـاليـة الـى القـارة من شـرق
سيبيريا منذ عشرة االف سنة
وقـد تعددت قـبائل الهـنود احلـمر
واخــتلفـت طـــرق معـيــشـتهـم
وعـاداتهم وتقـاليـدهم ولغـاتهم
فعنـد وصـول كـولـومبـوس عـام
 1492م كان عـددهم يتراوح بني
 40الى  90مليونا

قصة حضارة الهنود احلمر

بداية النهاية

الهنود احلمر كانت لهم حضارات
قدمية
تأقلـموا مع املـناخ واالرض الـتى
كانوا يعـيشون عليهـا واستخدموا
اخشـاب الغابـات فى بنـاء بيوتهم
وصنع قــوارب الكـانــو واالتهم
اخلشبـية بينـما قام اخـرون بزراعة
الذرة وبـناء بيوتهم من طابقني من
الــطــــوب اللـنب او اجملـفف فـــى
الشمس .
ظهـرت فـى امـريكـا الـشمــاليـة
حضـارة النحـاس وصنع سكـانها
منه االت واوانى عـن طريق طرقه
ساخنا او باردا .
كــان لكل قـبيلـة او عـشيــرة من
الهـنود احلـمر نـظامهـا العشـائرى
والسياسى اخلاص بها ومتيزت كل
منها فى املالبس واالطعمة واللغة
واملـــوسـيقـــى كـمـــا اخــتلفـت
معتقداتهم الدينية
أخالق الهنود
كـانت قبـائل بيبلـو تصنـع الفخار
من الطمى وتلونه وتزينه بزخارف
هنــدسيــة بيـنمــا اشتهــر هنـود
كالـيفورنيـا بصنع املـشغوالت من
احلجـــر وقـــرون احلـيـــوانـــات
واالصداف واخلشب والسيراميك
ولـكنهـم لم يعـرفـوا احملـراث او
العـجلـــة او دوالب الـفخـــار او
العملة .
كان للجـاموس الـوحشـى اهميته
اخلـاصة عـند قبـائل الهنـود احلمر
فـصـنعــوا مـن جلــوده اخلـيــام
والـسـروج والـسيــاط واالوعيـة
واملالبس والـقوارب ومن عـظامه
السهـام واسنـة الرمـاح واحلراب
واالمشاط واخلناجر وابر اخلياطة
كمـا بـرعـوا فـى اقـتفـاء االثـار
فيعـرفون اسـماء القبـائل االخرى
ويحصون عدد افرادها ووجهتهم
من اثرها .
علـى الرغـم من اختـالف عادات
وتقاليد قبائل الهنود احلمر اال انها
اتـبعت اعـرافـا واحــدة فمن كـان
يـستجيـر بقبيلـة اجارته حتـى ولو
كان عدوا لها وتركته حلال سبيله
امــا هنــود االزتيك فـبنـوا هـرمـا
ضـخمــا يـشـبه الــى حــد كـبيــر
اهـرامـات الفــراعنــة يتكــون من
 340درجة .

Cultures of
the world

كــان الهنــود احلمــر يحتـرمـون
طقوس احلرب ويخبرون عدوهم
عن سبـب جلوئـهم اليهـا والغـاية
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وسع احليـوانات الـبريـة ان تعيش
فى املـنطقة لهـذا كان علـى الهنود
احلمـر ان يختاروا بـني الهجرة الى
اراض جديـدة حتتلها قبـائل هندية
اخـرى معاديـة او ان يحاربـوا من
اجل احملافظة على اراضيهم .

مـنها ويعـلمون غـرماءهم بـتاريخ
بدئها  ،وكـانوا يتعـففون عن قتل
اجلــرحــى والنـســاء والــشيــوخ
واالطـفال وعـلى الـرغم مـن هذا
وصفهم املسـتوطنـون بالـوحوش
التــى التعقـل والتفكــر وتــأكل
بعضها .
االجنليز قادمون
مع بدايـة القرن السابع عشر توافد

املــستـــوطنــون االجنـليــز علــى
االمــريكـتني وبـداوا فـى انـشـاء
مــستـعمــراتـهم وانـتقلــوا نحــو
االراضى الهنـدية بـاعداد متـزايدة
مع عـائالتهم وسـرعـان مـافـاقـوا
الهنود عـددا واغتصبـوا اراضيهم
ودفعـوهم غربا  ،لهـذا نشأ صراع
عـنـيف بـيـنهـم ادى الـــى مقـتل
الكثيرين من اجلانبني .
كان السبب الـرئيسى للمعارك بني

املستوطنني والهنود االختالف فى
اسلـوب املعيشـة للمجمـوعتني اذ
كــان الـهنــود يــزرعــون الــذرة
واخلضـروات ويعـتمـدون علـى
صيـد احليـوانـات لتـامني اجلـانب
االكبر من طعامهم ولباسهم ،
اما املـستوطنون فقد كانوا يعيشون
علـى الـزراعـة لهـذا قـامــوا بقطع
الغابات لتوفير االراضى الزراعية
بعد ان دمـروا الغابات لـم يعد فى

ا درك الهنود احلمـر ان املستوطنني
يهــــددون حـيــــاتهـم وامــنهـم
ويـنافسـونهم على االراضـى التى
هـى فـى االصل مـوطنـهم وملك
لهم لهذا دافعوا عنها بشراسة وقد
انكـر املستـوطنـون حقوق الهـنود
احلمـر ورأوا انهم قوم متـوحشون
والبد من ابـادتهم بينمـا لم يتفهم
الهـنود احلمـر طريقـة املستعـمرين
فى تنظيم بعض االمور ،
فـمثال عنـدما كـان رئيـس القبـيلة
يوقع علـى صك لبيع ارض قبيلته
كـانـوا يعتقـدون بـانهم يـؤجـرون
تلـك االرض للمــستـوطـنني وال
يبيعونها لذلك كانوا يعودون اليها
مـن اجل الـصيـد وال يـعتـرفـون
ببـيعهـا جملـرد ان زعـيمـهم وضع
بعـض اخلطـوط علــى قطعـة من
الورق .
حمالت ابادة
بـدأ االجتـاه الـى االبـادة الشـاملـة
للهنـود احلمر واستـمرت احلروب
بيـنهم وبني املسـتوطنني مـا يقارب
 300عـــام ،وفـــى محـــاوالت
البادتهم قامت اجليوش املستعمرة
بعقد هـدنة زائفة بـينهم واهدوهم
مالبـس واغـطيـة ملـوثــة وحتمل
جـراثيم امراض عديـدة كاجلدرى
واحلصبـة والطـاعون والـكولـيرا
والتـايفـود والـدفتـريـا والـسعـال
الديكى واملـالريا واوبئة اخرى لم
تتـوافر لـدى قبـائل الهـنود احلـمر
املنـاعـة املنـاسبـة حلمـايتـهم منهـا
فحصـدت اعدادا هائلـة منهم كما
يحـدث فى احلـروب البيـولوجـية
احلديثة .
لـم يكن املـستـوطنـون يـقتصـرون
على قتل الهنود احلمر واالستيالء
علــى اراضيـهم ومــواشـيهـم بل
كانـوا ينكلـون بجثثهم ويقـطعون
رؤوسهم بـالفـؤوس ويـسلخـون
فـروتهـا ومنـذ بـدء وفـودهم الـى
اراضى الهنـود احلمر حتـى حرب
االستقالل حتولت فروات رؤوس
الهنـود احلمـر الـى جتـارة رابحـة
واصبحت احلكومة تكافئ كل من
ياتى باعداد هائلة منها .
عندمـا تأسـس اجليش االمـريكى
خـرج جنوده فى حمالت جماعية
لـشن الهـجوم علـى قبـائل الهـنود
احلمـر املـسـاملــة وسلخ فـروات
رؤوسهم مبا فيها النساء واالطفال
ومع تـراكـم النـطبـات وفقــدهم
العـديـد من االرواح الـذى تـزايـد
بــشـكل اكـبــــر بعـــد اسـتـقالل
الواليـات املتـحدة عـن بريـطانـيا
عقد االمريكيون اتفاقا قبله الهنود
علـى مـضض وهـو ان تخـصص
احلكومة االمـريكية اراضـى معينة
تبقى كمراع ومنـاطق صيد للهنود
احلمـر واطلقـوا عليهـا محميـات
الهنـود احلمـر والزالـوا يعـيشـون
فيها حتى يومنا هذا .
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“املدنية واإلسالم“  ...أطروحات يف الترقي والفكر النهضوي

القاهرة  -سلوى عبد احلليم
املـدنيـة واإلسـالم قضيـة رئيـسيـة
ومهمــة مطـروحـة علـى سـاحـة
النـقاش ،تزيـد أهميتهـا يف ظل ما
يـشهده العـالم العـربي مـن حراك
ثـوري وتـداعيــات خطيـرة جـراء
تصـاعـد وتيــرة عنف جمـاعـات
اإلسـالم السياسي .من هنا أهمية
كتـاب “املدنيـة واإلسالم“ للعالمة
محمـد فريد وجـدي ،تقدمي معتز
شكري ،الـصادر أخـيراً يف طـبعة
جديدة عن “دار الكـتاب املصري“
يف القاهرة ،ومكتبة اإلسكندرية،
ودار الكتاب اللبـناني يف بيروت،
بعد  114عـاماً من صدوره للمرة
األولى العام 1898
ويعــد محمـد فـريـد وجـدي من
القالئل بني رواد الفكر الكبار من
دون أن يـكــملــــوا تـعلـيــمهـم
الـنظامي .فهـو وضع كتابه األول
“الفلسفـة احلقة يف بـدائع األكوان“
عـندما كـان يف السابعـة عشرة من
عـمـــره ،ثـم كـتـــابه “املـــدنـيـــة
واإلسالم“ وهــو يف العـشـــرين.
وفضالً عن كـونه واحداً من رواد
الصـحافـة يف مصـر أواخر الـقرن
التـاسع عشـر والنصف األول من
القـرن العشـرين محرراً ومـؤسساً
للصحف ورئيـساً للتحـرير حيث
أصدر مجلة “احلياة“ عام ،1899
وصحيفة “الدستور“ يومية سياسية
يف عهـدهـا األول أواخـر 1907
وكـان أيضـاً من الـرواد يف علـوم
اللغة العربية ،ومن القالئل الذين
أسهمـوا بــإجتهــاد واضح يف فن
املقامة من خالل مقـاماته املعروفة
بـ “الـوجـديــات“ .كمـا كــان من
أوائل املهـتمـني بتفــسيــر القـرآن
الكرمي عموماً ومـن رموز التفسير
العلمي للقرآن خصوصاً.
يف فــاحتــة الـطـبعــة األولـــى من
الكتـاب يـوضح وجـدي مغـزى
عـمله “تفهـيم األوروبيـني حقيقـة
الـــديـن اإلسالمـي ومـــاهـيـته،
وإثبـات أنه ضـامـن لإلنسـان نيل
الــسعــادتـني وكـــافل له راحــة
احلياتني“ .أمـا وجه كونه ضرورياً
وال منـاص منه “فهـو أن الغـربيني
أصـبحــوا بجــدهم ونـشــاطـهم
أصحـاب السلـطان والنفـوذ على
معـظم العـالـم اإلسالمي ،ومـا
دامـوا جــاهلني بـحقيقـة اإلسالم
ومـعتقــدين مــا يهــذي به بعـض
كتابهم ضده“.
ويـــرى وجـــدي أن األوروبـيـني
معـذورون يف تصـديق التهـم ضد
اإلسالم واملسـلمني ولهم احلق يف
العمل ضـدهـا مـا دامـوا ال يـرون
أمـام أعينهم من مظـاهر الدين إال
البـــدع التـي اختــرعهــا صغــار
العقـول ،وقبلهـا مـنهم العـامـة،
وزادوا عليهـا أشكاالً من األوهام
واألضــاليـل تنفــر منهـا الـطبـاع
البشرية وتنايف أصول املدنية.
ومعــروف أن مــؤلـف الكـتــاب
وســائــر الـكتــاب املـنتـمني إلــى
مـدرسـة محمـد عبــده ،اهتمـوا
بـــأمـــريـن :اإلسـالم حقـــائـقه

وشــرائعه املـوحــى بهــا من اهلل،
واملدنيـة بقوانينها املـكتشفة بفضل
علـم اإلجتمـاع ،لكن مـا العمل
عندما يظهر تناقض بني االثنني؟
وأجـاب محمـد عبـده علـى هـذا
بقوله“ :إن املدنيـة احلقيقية مطابقة
لإلسالم“ .أما يف كتاب وجدي -
وحسب ما يرى ألبرت حوراني -
فـإننـا نرى تغـيراً دقـيقاً يف الـلهجة
واختالفـاً يف نـواحـي التـشـديـد
يـؤديان ضـمناً إلـى القول بخالف
ذلك ،أي أن اإلسـالم احلقــيقـي
مطـابق للمـدنيـة ،فـوجـدي يقـر
أوروبـا علــى اكتـشـافهـا قــوانني
التقـدم والسعـادة االجتمـاعيني،
لكنه يـذهب إلـى القـول إن هـذه
القـــوانـني هـي أيـضـــاً قـــوانـني
اإلسالم.
لكن ما هو اإلسالم يف نظر محمد
فريـد وجدي؟ “هـو قبل كل شيء
وجـود عالقة مباشـرة بني االنسان
وخالقه مبعـزل عن توسـط الكهنة
واستـبدادهم“ ،لكن هذا ليس كل
اإلسالم ،فهـو أيضـاً املسـاواة بني
البشـر ومبدأ الـشورى يف احلكم،
وحقـوق العمل والعلـم ،ووجود
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نـواميـس طبـيعيـة ثـابتــة للحيـاة
اإلنـسانيـة ،والتطلع الفكـري إلى
معـرفـة نظـام الطـبيعـة ،وحـريـة
املناقـشة والرأي ،ووحـدة اجلنس
البـشـري العـمليـة علـى أسـاس
التـســاهل املـتبــادل ،وحقــوق
اإلنـســان يف ميـوله ومـشـاعـره،
واإلعـتـــراف بخـيـــر اإلنــســـان
ومصـلحته كغـايـة نهـائيـة للـدين
وكمبدأ للتقدم.
أطروحات فكريـة عدة ،يتضمنها
الـكتـاب ،ويــشيـر إلـيهـا مـعتـز
شكـري ،صـاحـب التقـدمي ،من
بـينهـا :مــا يتعلـق مبسـألـة الـدين
والعلم ،حيث يلـفت وجدي إلى
أن مـا سمّـاه (املنـابذة) بـني رجال
الدين ورجال العلم “ليست بقريبة
الـعهد بـل تعود إلـى أزمان بعـيدة
جداً“.
ويـــدلل وجـــدي علـــى صحــة
أطــروحـته بقــوله“ :كـثـيــر مـن
فـالسفــــة األمم حـكــم علــيهـم
بـاإلعـدام بـالـسم أو احلـديـد أو
النيـران حملض كونهم قاموا ينيرون
عقـول مواطنيهم من األوهام التي
حتـط بشـأن العقل“ .ويـستعـرض

مناذج من أقوال فالسفة معاصرين
للـبرهنة على مـناوأة علماء أوروبا
لألديـان املـوجــودة وينـعي علـى
بعـضهـم تعمـيم حـكمه الـسلـبي
علـى األديـان جـميعـاً مبــا فيهـا
اإلسالم مع أنهم إن “درسـوه ولـو
درسـاً سـطـحيـاً لـتحقق قـبل كل
شيء أنه ليـس فيه أسـس تنـاقض
العلم كما يتهم به سائرها“.
ويـوضح املـؤلف يف فـصل عنـوانه
“النـامـوس األعظـم للمـدنيـة“ أن
تــــاريخ اإلنــســـان كـله حــــافل
بــاحلـــروب والفـنت واملـصــائـب
األسـريـة واملفـاســد األخالقيـة،
ولكـنها جميعـاً “نواميس (ثـانوية)
تـابعـة لنـامـوس أصلي هـو :كل
نـازلة مهمـة أملت بالعـالم يف عصر
من عصـور التـاريخ جـلبت معـها
فائدة عظمى“.
ويتحدث عن ضـرورة “اإلجتماع“
الـتي أحـس بهــا اإلنـســان بعــد
مقــومـــات حيــاته الــشخــصيــة
مباشرة ،وكيف أنه مضى دائماً يف
صـراع بني حريـته الشخصـية وبني
احـتيــاجــاته لإلجـتمــاع بـغيــره
والـتـنــازل عـن بعـض مـن هــذه

احلرية.
ويف تنــاوله لقــضيــة احلــريــة يف
اإلسالم قدم فـريد وجـدي فصالً
بـعنــوان “جهــاد اإلنـســـان لنـيل
احلـرية“ ،وتـساءل“ :مـا هي تلك
احلـريــة التي جـاهـدت أوروبـا يف
سـبيلهـا جهــاد األبطـال وبـذلت
لتحقـيقها كل رخـيص وغال“ هل
هـي بعيـدة عنـا بُعـد الـسمـاء عن
األرض أو بُعد إجتهاد أوروبا عن
خمول الشرق؟ ما هي تلك احلرية
التي يقـول عنها املسـيو (د.فيو):
“احلــريــة هـي أفــضل سعــادات
الـــدنيـــا“ ،والتـي يقــول عـنهــا
(بـاشيـا)“ :احلـريـة هي أصل كل
الرقي اإلنساني“.
ويـرى وجـدي أن اإلنـسـان حـر
بـطبعه وال يحتـاج إلى من يـرشده
إلـى احلـريـة ألنهـا من العـواطف
شـديــدة التــأثيــر عليه“ ...وملـا
كـانت احلـرية املـطلقة ،أي حـرية
احليـوانـات تـبطل عـمل كثيـر من
اخلصـائص املـودعــة يف اإلنسـان
والـتي ال تـتم إال بــاإلجـتمــاع،
رضخ اإلنسـان ألن يضحي بقليل
من تـلك احلريـة يف سبيل ممـارسته

تلك اخلصائص“.
ويـتناول كـيف أن اإلسالم جاء يف
وقت كانت الدنيا بأسرها خاضعة
لـدولـتني عـظيـمتـني :همـا دولـة
الـفرس ودولـة الرومـان ،ويشـير
إلــى أن األولــى كــانـت القالقل
الداخلية واخلـارجية تزعزع بنيانها
وتقـوض جـدرانهـا ،ويـنقل عن
مــوســوعــة (الروس) كـيف أن
الثـانية كـانت نظـمها إجـماالً هي
عني الوحـشية والقـسوة يف صورة
قــوانـني ،فقــد كــانـت العـظمــة
والفضيلـة يف روما هي عـبارة عن
إعـمال الـسوط والـسيف واحلكم
علـى أسرى احلـروب بالـتعذيب،
وعلـى األطفـال والـشيـوخ بجـر
عربات النصر.
ويرمي املـؤلف من ذلك ،بحسب
مــا أورد معتـز شكـري يف تقـدميه
“إلـى أن يرى القارىء مـبلغ املدنية
يف ذلك الــوقـت عنــد أعـظم أمم
األرض؛ ليـتحقـق من أن كل مـا
سـيــراه مـن أســاســـات اإلسالم
الظـاهرة ليـس باألمر املـستعار من
أيـة أمـة من األمم األخـرى ،كمـا
عـــســــى أن يـتــــوهـمـه بعــض
القاصرين.
وال يغـفل فريـد وجدي الـتعرض
إلى جـانب مهـم ورئيس يف حـياة
اإلنسـان “الواجـبات الشـخصية“،
ويـبـني كـيف راعـــى اإلسالم أن
اإلنسان جـسم وروح ،وأنه ال بد
من تـلبيـة مـا يـتطلـبه كالهمـا من
مقـومات الـوجود والـرضا ،وأن
تــربيــة الـنفــوس وحفـظهــا من
األمـراض وطريقـة جعلها صـاحلة
لتأديـة وظيفتهـا ،ال سبيل إليه إال
بأربعة أمور :تـطهيرها من أدناس
األوهـام ،وتهذبـيها بـاملعلـومات
الصـحيحـة ،وتعـويـدهـا علـى
مكـارم الـسجـايـا ،ثـم تصـحيح
اعتقادها.
ويف شـيء من الـتفـصـيل يعـرض
فـريد وجـدي لألصـول التـي دعا
إلـيهــــا اإلسالم ومـن بـيـنهـــا:
الـتخليـص بني اإلنـسـان وخـالقه
(مبعنـى عدم وجود وساطة) تقرير
املساواة العـامة ،وتعليـق السعادة
والشقـاوة يف احلياة األخـرى على
األعمـال والصفـات الـذاتيـة ،ال
علـى الـشفـاعـات والقـربـات،
واإلعتـراف بحقوق العقل والعلم
واملـؤاخــاة بني الــدين واملــدنيـة
واإلعتراف بناموس الترقي ،وفيه
يـــوضح املـــؤلف كـيف خـــالف
اإلسالم األديان كـافة يف إعـترافه
بـناموس الترقـي وإعتباره اإلنسان
مسوقاً لغايات من املدنية بعيدة لم
ينلها إلى اليوم ،وهو ألجل تقرير
هـذا األصل يف أذهان متـبعيه قطع
كـل عالقــــة بـيــنهـم وبـني األمم
الـسابقـة إال من وجهـة تاريخـية،
فلـم يعلق تعـالـيمه علـى حـادثـة
مـاضية ولـم يبني أصوله عـلى أمر
سبق الزمن الذي نزل فيه.
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تاريخ وأماكن History and Places

تاريخ الكعبة وأطوار بنائها The Ka’aba, The House Of Allah 1
قامو إلى الكعبة فأكملوا هدمها ،
الكـعبـــة هي بـيت اهلل احلــرام ،
حتـــى لم يـبق مـنهــا إال أســاس
وقـبلــة املـسـلمـني  ،جعلهــا اهلل
إبراهيم  -عليه السالم . -
سبحانه وتعـالى مناراً للـتوحيد ،
ثم تلـى ذلك مرحلـة البنـاء  ،فتم
ورمزا للعبادة  ،يقول اهلل تعالى :
تقــسـيـم العـمل بـني القـبـــائل ،
{ جعل اهلل الكعبـة البيـت احلرام
وتولت كل واحـدة منها ناحية من
قيـامــا للنـاس} ( املـائـدة، )97
نواحي الـكعبة  ،فجعـلوا يبنـونها
وهي أول بيـت وضع للنـاس من
بحجارة الـوادي ،وملا بلغ الـبنيان
أجل عبـادة اهلل جل وعال  ،قـال
موضع احلجر األسود دبَ الشقاق
تعــالـــى  { :إن أول بيـت وضع
بني قـبائل قـريش  ،فكل يـريد أن
للناس للـذي ببكة مبـاركا وهدى
يـنــال شـــرف رفع احلجــر إلــى
للعاملني} ( آل عمران. )96
مـوضعه  ،وكادوا أن يقتتلـوا فيما
وللكعبـة املشـرفة تـاريخ طويل ،
بـينهـم  ،حتـى جـاء أبـو أميـة بن
مرت فيه مبراحل عـديدة  ،ويبتدأ
املغيرة اخملزومي فـاقترح عليهم أن
تـاريخها يف عهـد نبي اهلل إبـراهيم
يحكّموا فيـما اختلفوا فيه أول من
وولـــده إسمــاعـيل  -عـليـهمــا
يـدخـل عليهـم من بـاب املـسجـد
الـسالم  -حني أمـره اهلل سبحـانه
احلـرام  ،فـوافقـوا علـى اقتـراحه
وتعالى بـأن يسكن مكة هو وأهله
وانتـظـروا أول قـادم  ،فـإذا هـو
 ،وكـانـت مكــة يف ذلك الــوقت
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم
جدباء قاحلة .
 وما إن رأوه حـتى هتفـوا  :هذاوبعــد االستقـرار يف مكـة وبلـوغ
األمني  ،رضيـنا  ،هـذا محـمد ،
إسمـاعيـل  -عليه الـسالم  -أذن
وما إن انتهـى إليهم حتـى أخبروه
اهلل تعـالـى لهمــا ببنــاء الكعبـة ،
اخلبـر فقـال  ( :هلـمّ إلي ثـوبـا )
ورفع قواعدهـا  ،يقول اهلل تعالى
فـأتوه به فـوضع احلجـر يف وسطه
 { :وإذ يـرفع إبـراهـيم القـواعـد
ثم قال  ( :لتأخذ كل قبيلة بناحية
من البـيت وإسمـاعيل ربنـا تقبل
مـن الثــوب ثم ارفعـوه جـميعـا )
منــا } ( الـبقـــرة ، )127فجعل
ففعلـوا  ،فلما بلغـوا به موضعه ،
إسمـاعيل  -عليه الـسالم  -يأتي
أخـذه بيـده الـشـريفـة ووضعه يف
بــاحلجــارة و إبـــراهيـم يبـني ،
مكانه.
وارتفع البيت شيئـا فشيئـا  ،حتى
وملا كـانت قريش قـد عزمت على
أصبح عـاليا ال تـصل إليه األيدي
بنـاء الكعبـة من حـالل أموالـها ،
 ،عنـدها جـاء إسمـاعيل  -عليه
فقــد جـمعـت لهــذا األمــر مــا
السالم  -بحجر ليصعد عليه أبوه
استـطــاعت  ،إال أن الـنفقـة قـد
ويكمـل عمله  ،واسـتمـرا علـى
قصرت بهـم عن إمتام بنـاء الكعبة
ذلك وهما يقـوالن  { :ربنا تقبل
بـاملـال احلالل اخلــالص  ،ولهـذا
منـا إنك أنت الـسميع الـعليم} (
أخـرجـوا احلِْجـر ( احلـطيـم ) من
الـبقــرة )127حـتــى مت الـبـنــاء
البناء  ،ووضعوا عالمة تدل على
واستوى.
أنه مـن الكـعبــة  ،وقــد ثـبت يف
ثم استقرت بعض القـبائل العربية
الصحيحني أن رسول اهلل  -صلى
يف مكة من “العماليق“ و“جرهم“ ،
اهلل عليه وسلـم  -قال لـعائـشة -
وتصـدع بناء الـكعبة أكثـر من مرة
رضـي اهلل عنهــا  ( :ألم تـري أن
نتيجـة لكـثرة الـسيـول والعـوامل
قومك قصرت بهم النفقة ؟ ولوال
املؤثرة يف البناء  ،وكان أفراد تلك
حـدثـان قـومـك بكفــر لنقـضت
القبـيلتـني يتـولــون إصالحهـا ،
الكعبـة  ،وجعلت لها بـابا شـرقيا
ورعايتها.
وبابا غربيا  ،وأدخلت فيها احلجر
ومـرت الـسنــون  ،حتـى قــامت
).
قـريش ببنـاء الكعبـة  ،وذلك قبل
وملـا جاء عهـد ابن الزبـير  -رضي
البعثة بـخمس سنني  ،وكـان بناء
اهلل عنه  -قرر أن يعيـد بناء الكعبة
الكعبـة آنذاك علـى هيئـة حجارة
علـى نحـو مـا أراد رسـول اهلل -
منـضودة مـوضوعـة بعضهـا فوق
صلـى اهلل عليه وسلم  -يف حـياته
بـعض مـن غيــر طني  ،ممــا جعل
 ،فقـام بهدمهـا  ،وأعاد بنـاءها ،
السيول التـي جتتاح مكة بني احلني
وزاد فيهـا مــا قصـرت عـنه نفقـة
واآلخـر تؤثـر على مـتانـة الكعـبة
قـريش  -وكـان حوالـي ستة أذرع
فــأوهت بـنيــانهـا  ،وصــدعت
  ،وزاد يف ارتفاع الكعبـة عشرةجدرانهـا  ،حتى كـادت أن تنهار
أذرع  ،وجعل لهـا بابني أحـدهما
 ،فقررت قريش إعادة بناء الكعبة
من املـشرق واآلخـر من املغرب ،
بنـاء متينـا يصمـد أمام الـسيول ،
يدخل الناس من بـاب ويخرجون
وملــا أجمعـوا أمــرهم علـى ذلك
من اآلخــر  ،وجعلهـا يف غـايـة
وقف فـيهم أبـو وهب بـن عمـرو
احلـسـن والبهـاء  ،فكــانت علـى
فقــال  “ :يــا معـشــر قــريـش ،
الوصف النبوي كما أخبرته بذلك
التدخلوا يف بنائها من كسبكم إال
خالته عـائشة أم املـؤمنني  -رضي
طيبـا  ،اليدخل فـيها مهـر بغي ،
اهلل عنها . -
وال بيع ربـا  ،وال مظلمة أحد من
ويف عهــد عبــدامللـك بن مـروان
النـاس“ لكن قــريشـا تهيـبت من
كتب احلجـاج بن يـوسف الـثقفي
هدم الكـعبة  ،وخـشيت أن يحل
إلـيه فـيمـا صـنعـه ابن الــزبيـر يف
علـيهم بـذلـك سخط اهلل  ،فقـال
الـكعبة  ،ومـا أحدثه يف البـناء من
لهم الــوليـد بـن املغيـرة  - :أنـا
زيادة  ،وظن أنه فعل ذلك بالرأي
أبدؤكـم يف هدمها ،فـأخذ املعول
واالجـتهاد  ،فـرد عليه عبـدامللك
وبـدأ بالهـدم وهو يقـول  :اللهم
بأن يعـيدهـا كمـا كانـت عليه من
لم نـزغ  ،وال نـريــد إال اخليـر ،
قبل  ،فقـام احلجاج بهـدم احلائط
فهدم من ناحيـة الركنني  ،فترقب
الشـمالى وأخـرج احلِجْر كـما بنته
النـاس لـيلتـهم ليـروا هل أصـاب
قريش  ،وجعل للـكعبة بابا واحد
املغيرة شـر بسـبب ما فعـل ؟ فلما
فقط ورفعه عـاليـا  ،وسد الـباب
رأوه يغــدو علـيهم ال بــأس به ،
اآلخـر  ،ثم ملـا بلغ عبـدامللك بن
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

مروان حـديث عائشة  -رضي اهلل
عنهـا ندم على ما فعل  ،وقال “ :
وددنـا أنـا تـركنـاه ومـا تـولـى من
ذلك“  ،وأراد عبدامللك أن يعيدها
علـى ما بناه ابن الزبـير  ،فاستشار
اإلمــام مــالـك يف ذلك  ،فـنهــاه
خـشيـة أن تـذهـب هيبـة الـبيت ،
ويـأتي كل ملك ويـنقض فعل من
سبقه  ،ويستبيح حرمة البيت .
وأمـا آخـر بنـاء للـكعبـة فكـان يف
العـصــر العـثمــانـي سنــة1040
للهجـرة  ،عنـدما اجـتاحـت مكة
سيـول عـارمـة أغـرقت املـسجـد
احلرام  ،حتى وصل ارتفاعها إلى
القناديل املعلقة  ،مما سبب ضعف
بنـاء الكعبـة  ،عندهـا أمر مـحمد
علـي بـــاشـــا  -والـي مـصـــر -
مهندسني مهرة  ،وعماالً يهدمون
الكـعبـة  ،ويـعيــدون بنـاءهـا ،
واستمر البنـاء نصف سنة كاملة ،
وكلفهـم ذلك أمـواال بـاهـظـة ،
حتى مت العـمل  ،والزالت الكعبة
شــامخــة  ،تهفـو إلـيهــا قلـوب
املـؤمنني  ،وسـتظل كـذلك حـتى
يقـضي اهلل أمـره يف آخـر الـزمـان
بهدم الكعبـة على أيدي األحباش
واسـتخــراج كنــز الكـعبـة  ،ويف
اجلملـة فـإن الـكعبـة لهـا تـاريخ
طــويل مليء بـاألحــداث والعبـر
التي البـد لنـا أن نعيـها ونـستفـيد
منها.
This was done in the
8th year of Hijra, January 630 AD after the
bloodless
victory
at
Makka by the Prophet of
Islam.
Historically when Ibrahim was ordered by
Allah to build the Shrine
over a small for worship
he uncovered the original foundations of the
Kaaba built by Adam .
The rest in the next issue

In the province of Hejaz
in the western part of
Arabia, not far from the
Red Sea, there lies the
town of Makka. In the
center of this town there
is a small square building
made of stones, about 60
feet long, 60 feet wide
and 60 feet high. Since
time immemorial this
town and this stone built
house has been known to
world travelers. This is
Baitullah, the House of
Allah. Its sanctity and
antiquity is older than
history itself.
Tradition goes that the
Kaaba was ordained by
Allah to be built in the
shape of the House in
Heaven called Baitul
Ma’amoor. Allah in his
infinite Mercy ordained a
similar place on earth and
Prophet Adam was the
first to build this place.
The Bible, in the Chapter of Genesis describes
its building when God
ordained Abraham to
erect a Shrine for worship
when
Abraham
was
ordered to go to the
Southern desert with his
wife Hagera and infant
son Ismael.
The Old Testament
describes this building as
the Shrine of God at several places, but the one
built at Ma’amoor is very
much similar to the one at
Makka. There is no doubt
that it was referring to the
stone built house at
Makka.
Qur’an brought this
story into the full light of
history. In Sura 3:90
Qur’an says
“Allah has spoken the
Truth, therefore follow
the creed of Ibrahim, a
man of pure faith and no
idolater”.
The first house established for the people was
at Makka, a Holy place
and guidance to all
beings. Qur’an firmly
establishes the fact that
Ibrahim was the real
founder of the Holy
Shrine. When Prophet
Ibrahim built the Holy
Shrine in Makka, his
prayers were that this
place should remain a
center of worship for all
;good and pious people
that Allah should keep his
family the custodians of
the Holy place.

Shrine.
Prophet Ibrahim built
this House for devout
worship to one God. But
within his lifetime people
disobeyed his orders and
began to put idols inside
the Kaaba. Ibrahim had to
clean the House of these
idols and of Idle worshippers.
He told the people that
this was a symbolic house
of God. God does not live
there for He is everywhere. People did not
understand this logic and
no sooner had Ibrahim
died the people, out of
reverence, filled the place
with idols again.
They thronged to this
place annually and worshipped their personal
gods, It was over Four
Thousand years later that
the last of the line of
prophet (S), Muhammad
Ibne Abdullah entered
Makka
triumphantly,
went inside the Ka’aba
and, with the help of his
cousin and son in law ‘Ali
)Ibne Abi Talib, (as
destroyed all the idols of
Ka’aba with their own
hands.
At one stage of this
destruction of idols, the
tallest of the idol Hubbol
was brought down after
‘Ali had to stand on the
shoulders of the Prophet
to carry out God’s orders.
The Prophet of Islam was
reciting the Verse from
the Qur’an:
Truth hath come and
”falsehood hath vanished.
)(17:81
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Ever since, Ismael the son
of Ibrahim who helped
his father to build this
place and his descendants
remained the custodians
of the Holy Shrine. History tells us that centuries
passed and the guardianship of the Kaaba
remained in the family of
Ismael until the name of
Abde Manaf came into
the limelight. He inherited this service and made
it much more prominent.
His son Hashim took
this
leadership
and
extended it to many other
towns of Hejaz so much
so that many pilgrims
flocked annually to this
place
and
enjoyed
Hashims’s hospitality. A
feast was given in honor
of the pilgrims, food and
water was served to all
guests by the family of
Hashim. This prominence
created jealousy and his
brother Abdu sham’s
adopted son Ummayya
tried to create trouble.
There was a dispute in
which Ummayya failed
and left Makka to settle
down in the Northern
)provinces of Syria(Sham
currently known as Syria.
After Hashim his brother
Muttalib and after him
Hashim’s son Shyba who
became known as Abdul
Muttalib assumed the
leadership of the family.
He organized feasts and
supplies of water to the
pilgrims
during
the
annual festival of Pilgrimage to the Holy
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نقطة ساخنة Hotspot
سخرت من املسيح وبابا الفاتيكان مرارًا  ..العالم العربي واالسالمي يستنكر الهجوم

شارلي إيبدو ...مواجهات فظّة بالكاريكاتير مع اإلسالم أدت الى كارثة مأساوية
كـتـب نـصــر اجملــالـي  -بــدأت
مواجهـات مجلة (شـارلي إيبدو)
مع جـماعـات التشـدد اإلسالمي
منذ إقدامهـا يف شكل غير مسبوق
علــى رسم رسـومـات مـسـيئـة
للرسول محمد لعدة مرات وعلى
فتـرات متالحقة يف األعوام ما بني
 2011و 2014وهـي جـمـيعهــا
أغـضبت عواصم الـغرب والعالم
اإلسالمي سواء بسواء.
وكانت آخر مواجهات والتجارب
الـسابقة جمللة (شـارلي إيبدو) التي
رأت الـنـــــور العــــام  1970يف
اإلسـاءة إلى اإلسالم والـرسول،
هو نشـر اجمللة الفـرنسية الـساخرة
“املغـمـــورة“ يف تــشـــريـن األول
(أكتـوبـر)  2014رسمـاً جـديـداً
مسـيئاً للـرسول يف ملفهـا اخلاص
حـول تنـظيم يف العـراق وسـوريـا
(داعش).
وتنـاولت الرسـوم الكاريكـاتورية
اجلديدة عمليـة “النحر“ ،يف سياق
احتفـال املـسلـمني فـى كل بقـاع
األرض بـعيــد األضحــى ،كمــا
نـشــرت كــاريكــاتــوراً لــزعـيم
(داعش) أبو بكر البغدادي.
ويف تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عام
 ،2011نشـرت اجمللـة السـاخرة
عـدداً خـاصـاً سـمت فـيه النـبي
محمـد رئـيسـاً لتحـريـرهـا حتت
عنـوان “شـريعــة إيبـدو“ ،األمـر
الذي تسـبب مبوجة غضب عارمة
بـني املسلمني حول العالم وتسبب
بإحراق جانب من مكاتب اجمللة.
وقال املسـؤولون فى اجمللة إنهم ال
يقـصــدون إثــارة املــسلـمـني أو
اسـتفــزازهـم ،وال يـتـــوقعــون
اعتراضـات على مضمـون السيرة
وال يـــرون مــشـكلــــة يف اطالع
املسلمني عليها.
وحـينـذاك ،قـال املـسـؤولـون يف
اجمللــة إنهـم ال يقـصــدون إثــارة
املــسلـمني أو اسـتفـــزازهم ،وال
يتــوقعـــون اعتــراضــات علــى
مضمـون السيرة وال يرون مشكلة
يف إطالع املسلمني عليها.
وقـال مـديـر حتـريـر اجمللـة وفنـان
رســومهـا سـتيفـان شـاربـونـييه
املعـروف بــاسم (شـارب) الـذي
كان تعـرض لتهديـدات بالقتل أن
الــسيــرة هـي جتمـيع لـكتــابــات
املسلمـني يف عصور سـابقة ،ولم
تقم اجمللة إال بإنـتاجها على شكل
صور ،وعندما سئل عن معارضة
الكثيـر من املسـلمني على تـصوير
النـبي ،أجـــاب أن ذلك “مجــرد
عرف ،لم يرد التحرمي يف القرآن.
ومبـــا أن ذلـك ال يهـــدف إلـــى
الـسخـريـة مـن محمــد فال أرى
مبرراً لعدم قراءة هذا الكتيب كما
تقرأ حكـايات عن حيـاة يسوع يف
كتب التريبة الدينية املسيحية“.
وأكد شـارب أن السـيرة املـصورة
تتبع بدقـة كتب السيـرة املعروفة،
وأسلـوب الـرسـوم فـيهــا ليـس
كاريكاتورياً ومضمونها يخلو من
الــسخــريــة أو الـتهـكم ،وكــان
الهدف من نـشرها تعـريف الناس
بسيرة النـبي و“ال أظن أنه سيكون

صـــاحبـتهــا الــرســوم  -حــول
املغامرات اجلـنسية لألسـرة املالكة
وفساد البالط يف فرساي.
ويقــول التقـريــر “واليــوم هنـاك
شخـصيـات ومـؤسـسـات نـافـذة
مثيرة للجدل تقـوم تلك الصحافة
مبهـاجـمتهــا وهي الـسيــاسيـون
والـشرطة ورجال البنوك والدين،
والسالح الذي تستخدمه اآلن هو
الــسخــريـــة وليـسـت القـصـص
املفبركة ،إال إنـها التزال تستخدم
 إلى حد كبـير  -لغة االستهجانالتي استخدمـتها يف انتقاد االنظمة
القـدميـة“ .ومتـثل مجلـة “شـارلي
إبدو“ مثـاال قويـا لذلك الـنوع من
الصحافة.
السخرية من الرسول

بـوسع أي عالم إسالمـي أن يأخذ
علينا شيئاً بشأن اجلوهر“.
وأوضح شـارب أن فكـرة السـيرة
املصورة خطرت له يف سنة 2006
بعـد نشر الـرسوم الكـاريكاتـورية
املسيئـة للرسول محمد يف صحيفة
يوالندس بوسنت.
وأضـاف“ :أعتقـد أننـا يف البـداية
تعـامـلنــا مع األمـر بــالعكـس،
وتناولنا شخصية لم نكن نعرفها،
وأنا يف املقـدمة ..قبل أن نـتعامل
مع شخـصية بطـريقة غيـر جدية،
عليـنا أن نعـرفها جـيدا ،بقـدر ما
نعرف الكثير عن حياة املسيح ،ال
نعرف شيئا عن النبي محمد“.
ويف أيلــول (سـبـتـمـبــر) 2012
أقـدمـت مجلـة (شـارلـي إيبـدو)
على نشر رسوم مـسيئة للرسول،
وهي أيـضــاً اثــارت مــوجــة من
االحتجـاج يف العـالـم اإلسالمي
والعواصـم الغربـية ،خـاصة وأن
النشر جاء بعد أسبوع على أعمال
عنف يف بلـدان عـربيـة وإسالميـة
عـدة احتـجاجًـا علـى بث مقـاطع
من فيلـم مسـيء لالسالم أنتج يف
الواليات املتحدة.
وجـوبه نـشـر الـرسـومـات العـام
 2012بجملـة انتقـادات غربـية،
لعل أبـرزها انـتقاد البـيت األبيض
الـذي تساءل حينـذاك عن احلكمة
من وراء قيـام مجلة شـارلي ايبدو
كـاريكاتـورية للـنبي محـمد ،مع
تشديده على أن أي عمل ال ميكن
أن يبرر العنف.
وقــال املـتحــدث بــاسـم البـيت
االبيـض “نحـن علــى عـلم بــأن
جريدة فـرنسية نشرت رسوما متثل
النبي محمد ،وبـالطبع نحن لدينا
اسئـلة حول احلكمـة من وراء نشر
أمــور من هــذا النـوع“ .واضـاف
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املتحـدث االميركـي “نعلم ان هذه
الـصـور سـتكـون صـادمـة جـدا
للكـثيــر مـن النــاس“ وميـكن ان
تتسبب بردود فعل عنيفة.
وتابع “اال انـنا نـشدد بـشكل دائم
على اهمـية حمـاية حـرية التعـبير
الواردة يف دستورنا .وبشكل آخر
فاننـا ال نتسـاءل حول احلق بنـشر
امـور من هذا النـوع ،ولكن حول
احلكمـة الـتي امـلت اتخـاذ قـرار
نشرها“.
حالة تأهب
ويـشـار إلــى انه بعـد نـشــر تلك
الـرسوم كانـت احلكومة الفـرنسية
أعلـنت حـالـة التــأهب وأعلـنت
االربعـــاء ( يف ذلك الــوقـت) أن
السـفارات والقنصليات واملدارس
الفرنسية ستغلق اجلمعة يف حوالى
 20بلـدًا كـإجـراء “احتـرازي“ اثـر
نـشر رسـوم كاريكـاتوريـة مسـيئة
للنبي محمد يف مجلة فرنسية.
كمـا قـامت اخلـارجيـة الفـرنـسيـة
كـــإجـــراء احـتـــرازي بـــإغالق
السفـارات والقنصـليات واملـراكز
الثـقافيـة واملدارس يف حـوالى 20
بلدًا يف الـشرق األوسـط وإفريقـيا
وذلك بـهدف “تـعزيـز االجراءات
األمنية ودعوات إلـى اتخاذ تدابير
احليطة واحلذر يف البلدان املعنية “.
وبعــد نشـر الـرسـومـات املـسيئـة
للـرسول تـوقعت تقـارير بـأن يهز
مثل هــذا العمل مـركـز الـرئيـس
الفـرنسي فـرانسـوا هوالنـد على
الصعيدين الداخلي واخلارجي.
وآنــــذاك ،عـلقــت علــــى ذلـك

صـحيفـة (كـريـسـتيـان ســاينـس
مــونيتـور) األميـركيـة بقـولهـا يف
مستهل تقرير لها بهذا اخلصوص،
إن فــرنـســا وجــدت نفــسهــا يف
مـواجهة جـديدة مع جـدال متعلق
بـاألديان وبحرية التعبير ،بعد نشر
تلك الـرسـوم املـسيئـة للـرسـول،
خـاصة وأنهـا جاءت يف وقت يعج
فـــيـه الـعــــــــالـــم اإلسـالمـــي
بـاالحتجـاجات عـلى فيـلم (براءة
املسلمني).
السخرية من األديان
ومن جــانبهـا ،عـلقت صـحيفـة
(الغـارديــان) البــريطــانيـة علـى
الـرسومـات املسيـئة لـلنبي محـمد
بتأكيدها أن التقليد الراسخ املتعلق
بـالسخرية من األديان واملؤسسات
الـــديـنـيـــة يـبـني سـبـب جنـــاح
اإلصــدارات القــائمــة منـذ مـدة
طـويلـة مثـل صحيفـة “لـو كـانـار
إينـشني“ األسبـوعيـة (التي جـرى
تأسيـسه يف العام  )1915وشارلي
ايبـدو (التـي مت تأسـيسهـا يف العام
.)1969
وأضافت الغـارديان أن الصـحيفة
جـرى إطالقها مـن قبل مجمـوعة
مـن األشخــاص غيــر املـلتــزمني
بـالعادات واألعـراف الذين كـانوا
يـديـرون مـن قبل إصـدار شهـري
يحمل اسم “هارا كيري“.
وأشارت الـصحيفة البريـطانية إلى
أن مجلـة (شــارلي إيبـدو) كـانت
توقفت عن الصدور عام ،1981
بـسـبب تــراجع شعبـيتهـا ،وحني
أعيـد إطالقـها عـام  ،1992كان
العـالم قـد تغيـر بصــورة كبيـرة،
بينمـا كان هـناك قليلـون من فريق
عملهـا التـاريخي ،أمـا مديـرها،

فيليـب فال ،فكـان متخصـصاً يف
كوميديا املوقف وذاع صيته بشكل
كـبيــر من خـالل غنــائه وســرده
النـكات أمـام جمـهور يـساري يف
الثمانينات.
وقــالت (الغـارديـان) إن املـديـر
اجلـديـد غيّـر أسلـوب اإلصـدار،
ولم يتردد يف االستغـناء عمن كان
يعـارض آراءه وكـان يــوصف يف
كثير من األحيان بـ “املستبد“.
وأشارت إلى أنه حتت قيادة فيليب
فــال أضحــى مــوقف (شـــارلي
ايبـدو) التحريري مـشوشاً .ويف
األخير ،نـوهت الصحيفة اللندنية
بــأنه “ومنــذ رحيل فـال ،واجمللـة
حتاول استعادة شعور االستخفاف
الـذي بـدا أنهـا فقــدته .وهنـاك
شـكوك حاليـاً حول قدرة مـديرها
اجلـديـد ،سـتيفـان شـاربـونـييه،
الذي يشتهر باسم “شارب“ ،على
استعادة األمجاد التي كانت حتظى
بها اجمللة يف املاضي“.
وإلـى ذلك ،أفـرد مـوقع (بـي بي
سـي) نـبــذة عـن تــاريـخ مجلــة
(شـارلـي إيبـدو) الـتي قـال إنهـا
تـنتـمي إلــى التقـاليـد الفـرنـسيـة
العـريقـة يف الصحـافـة الفـرنـسيـة
الفضائحية ،الـتي كانت هاجمت
ماري انطـوانيت اثـناء الفتـرة التي
مهدت للثورة الفرنسية.
وهـذه التـقالـيد جتـمع بني اليـسار
الــراديكــالي وقــدر من االسـاءة
البالغـة يف التعبير يصل أحـيانا إلى
حــد البــذاءة ،وكــانت األســرة
امللكـية هي هـدف تلك الصحـافة
إبان القرن الثامن عشر.
وصـاغ مروجـو الشـائعـات لغـطا
هائال بقـصصهم  -الـتي كثيـرا ما

ويتابع التقرير القول إن البعض قد
يـرى السـخريـة من الـنبي محـمد
نــوعــا مـن االلـتــزام الــشجــاع
بـاملبـادئ ،بيـنمـا يـراهـا آخـرون
سلوكـا خطرا غيـر مسؤول .لكن
يف جميع احلـاالت ال ميكن إنـكار
إنه ينـسـجم مع طـبيعـة الـوجـود
التاريخي لتك الصحافة .ويشير
التقـريـر إلــى ان مجلـة “شــارلي
إيبـدو“ تعــاني مقــارنتهـا بـشكل
مـسـتمــر مع منـافـستهـا األشهـر
واألكثـر جناحـا صحيفـة “لوكـانار
إنشني“ االسبوعية.
وكال املـطبـوعـتني تــستخـدمـان
الـرسوم الكـاريكاتـيريـة كوسـيلة
لـتحــدي القــوى املــؤثــرة علــى
السـاحة .فظاظة وقسوة وبينما
تـتميــز صحيفـة لـوكـانـار إنـشني
بـــالــسـبق الــصحـــايف وكــشف
االســرار ،فــإن مجلــة “شــارلي
إيبـدو“ أكثــر فظـاظـة وقـسـوة يف
تعبـيرهـا ،مسـتخدمـة مزيجـا من
الــرســوم وخفــة الـظل احملـملــة
بـاالنفعال .وحتتل مجلـة “إيبدو“
مكـانا يف اقـصى يـسار الـسيـاسة
الفرنسية.
وقد عـانت يف املـاضي مجمـوعة
االنقـســامــات واخلــروج علــى
التقاليد االيديولوجية.
وقد استقـال احد رؤساء حتـريرها
منـذ عامني  -بعـد بقائه يف مـنصبة
فتـرة طـويلـة  -إثـر جـدل حـول
معاداة الـسامـية .وتعـود اصول
اجمللة إلى مـطبوعة سـاخرة أخرى
اسمها “هارا كيري“ التي جنحت يف
صنع اسم كـبير لهـا يف الستـينيات
من القرن املاضي .ويف عام
 1970ظهــرت مجلــة “شـــارلي
إبـدو“ .ونوه التقـرير بـان األخبار
كـانت آنـذاك تدور حـول خبـرين
أسـاسيني هـما انـدالع حريق أدى
إلـى مصرع أكثر من  100شخص
يف ملهـى لـيلي ،ووفـاة الـرئيـس
السابق اجلنرال شارل ديغول.
يف ذلك اإلثـناء صـدرت مطبـوعة
“هارا كيـري“ حتمل عنـوانا يـسخر
من وفــاة اجلنـرال ديغـول يقـول
“رقصة مأسوية يف كولومبي  -مقر
اقـامـة ديغــول  -تسفـر عـن مقتل
شخص واحـد“ ،وأدى ذلك إلـى
حظـر مـطبـوعـة “هـارا كيـري“.
وآنـذاك سارع محـرروها بـإصدار
مجلة “شارلي إيبدو“ االسبوعية.
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رسامة هولندية :هذه األسباب دفعتني لالرتباط باإلسالم واعتناقه
اعتـنقت الـرسـامـة الهــولنـديـة
فـرانـسني فـان أفـريـديـنغن الـدين
اإلسالمي ،بعـد أن كـانـت تتجه
ألن تصبح راهبة بدافع من نشأتها
البروتستانتية ،وذلك بعد اقتناعها
بــأن تعـالـيم اإلسالم تــوازن بني
متـطلبـات الــروح واجلسـد ،وأن
قـوته تكـمن يف ارتبـاطه بتفـاصيل
احلياة.
واعتبـرت الرسـامة الـهولنـدية أن
قـــوة اإلسالم تـبـــرز يف تـنـــوعه
وارتبــاطه بتفـاصـيل احليـاة الـتي
يعيـشها اإلنسـان ،وأنه يجمع بني
الـروحانيـات والواقعيـة ،بحسب
حديثها للجزيرة نت.
وأضـافت إيفـريدنغـن أنها تـنتمي
لـعائلـة ريفيـة تقيم بـني مرتـفعات
املــاس الفــاصلــة تــاريـخيًّــا بني
الـكــــاثــــولـيـك يف اجلـنــــوب
والبـروتــستــانت يف الــشمـال،
مـوضحة أنهـا تعلمت مـن الرسم
الــوصــول لألصــول مـن خالل
الفــروع والـتـنــوع واخلــوض يف
التفاصيل ،األمر الذي فجر لديها
فكرة التوحيد.
وذكـرت الرسـامة الهـولنديـة أنها
اعتــادت زيــارة الكـنيـســة قـبل
إسالمها مـن وقت آلخر ،إال أنها
أكـدت عدم اقتنـاعها يومًـا بعقيدة

التثليث وتأليه عيسى عليه السالم
كـمــا يــزعـم رجــال الــديـن يف
الكنيسة.
وتقـول إفـريــدينـغن :إنهـا بعـد
تخـرجهـا يف اجلـامعــة ومتـابعـة

أكــدت نتـائج دراسـة نـشـرت يف
مجلة علميـة بريطانيـة ،أن النساء
البـريطانيـات اللواتي اعـتدن على
ارتداء احلـجاب كـانت صـورتهم
الذاتية والنفسية أكثر إيجابية.
وأكدت نـتائج الدراسـة اجلديدة،
والتي أجراها الباحثون من جامعة
وستمـنستر يف بـريطانيـا ،ونُشرتْ
يف اجمللـــة الـعلـمـيـــة British
Journal of Psychologyيف شهر آب ،إلى أنّ النساء
البـريطانيّـات اللواتي اعـتدن على
ارتـداء احلجـاب بلّغن عـن صورة
ذاتية أكثـر إيجابية ،وكنَّ أقل قلقًا
بخـصوص وزنهنّ وأقلّ تـأثّرًا من
اجلمـــال املثــالـي املعـــروضني يف
وسائل اإلعالم الغربية.
وحــاول البــاحثــون من جـامعـة
وسـتمنـستـر يف بـريطـانيـا حتـديـد
العـادات الـتي ميـكن أن تـسـاعـد
النـساء عـلى التكـيّف مع احلياة يف
مجـتمع يـشجّع الـنظـرة الــذاتيـة
الـسلبيـة .حسـب كالمهم ،فـإنّ
القلق بخصوص املـظهر والصورة
الـذاتيــة يعتبـر جتـارب معيـاريـة،
ولـــذلك يـبحــث العلـمـــاء عـن
العــوامل الـتـي حتـمـي مـن هــذه
اخملــاوف ،لـيكــون بـــاإلمكــان
تنفـيذها يف بـرامج لتعزيـز الصورة
الذاتية اإليجابية.
والحظ الـعلمـاء أنّه يف دراسـات
ســابقـة مت حتـديـد عـادات وآراء
ميكنهـا منع صـورة ذاتيـة سلبـية،
مـن بيـنهــا الهــويــة النـســويــة،
واالنخراط يف الرقص والرياضة.
بـاإلضافـة إلى ذلك ،فقـد نُشرتْ
يف الــسنــوات األخيـرة دراسـات
ذكرتْ أنّ الفـتيات اللـواتي ذكرنَ
بــأنّهـن يعـتقــدنَ أنّ اهلل يـحبّـهنّ
شعرنَ بارتيـاح أكبر إزاء مظهرهنّ

مقارنة بفتيات متديّنات أخريات.
وكانت التجربة احلالية هي األولى
الـتي ربطت بني اللباس اإلسالمي
التقليدي واملـوضوع .شاركت يف
الـتجربـة نحو  600امـرأة مسـلمة
من لنـدن ،تتـراوح أعمـارهنّ بني
 ، – 7018جـميـعهنّ ولـدنَ يف
بــريطـانيـا من أصــول بنغـاليـة،
بنغالدشـية ،بـاكستـانيـة ،هنـدية
وعـربيــة .طُلب من الـنسـاء الـردّ
علـى سلسلـة من األسئلـة ،مبا يف
ذلك عـــدد مـــرات الــظهـــور يف
األمــاكـن العــامـــة مع املالبــس

دراستها يف أمـيركا ظلـت لسنوات
تبحث يف أعماق الكتب وتتحدث
للمسـلمني عن قضـايا لم جتـد لها
أجوبة يف املسيحية.
وتـضيف أنه كـان من الغـريب أن

تتـحدث يف مثل هذه املـوضوعات
ألنها ولـدت يف عائلة بروتـستانتية
وكانت تفكـر يف أن تعيش راهبة،
مــؤكـــدة أن اإلسالم حـقق لهــا
األمان الروحي والزهد الواقعي.

وتـتحدث دراسـات أجراهـا عدد
من األنثـروبولوجيـني يف جامعات
ومراكز بحـوث أوروبية أن أغلب
الـــذيـن اعـتـنقـــوا اإلسالم مـن
األوروبـيني اتخـذوا هــذا القـرار
لــرفـضهـم لفكـــرة التـثلـيث أو
الرتباطاتهـم اخملتلفة مبسلمني ،أو
لتعـرضهم الستفزاز مباشر دفعهم
للبحث عن احلقيقة.
وعن مالمح الرسوم والفنون التي
تقوم بها إفريدينغن ،أوضحت أن
اإلسالم هــذَّب اهـتمــامــاتهــا،
وجعـلهــــا تقـلع عـن نـــوع مـن
الـرســوم ،كمـا عـمَّق ارتبـاطهـا
بخلق اهلل ومــا أودعه يف الطـبيعـة
من إبداع.
وال يعرف عـلى سبيل الـدقة عدد
الهولـنديني الذين اعتنقوا اإلسالم
بـــاعـتـبــــار أن القـــانـــون ميـنع
اإلحصـائيات علـى أسس ديـنية،
إال أن مـنـظـمـــات تـتعـــامل مع
املسلمني اجلـدد يف هولنـدا حتدثت
عن جتاوزهم ألكثر من  15ألفًا.
ويعيـش يف هولنـدا حوالـي مليون
مـسـلم مـن أصل  16.5مـليــون
نسمة هم تعداد السكان .وينحدر
حـوالـي  %80من األجـانـب من
أصول تركية ومغربية.

دراسة بريطانية :احلجاب يحسّن صورة املرأة الذاتية
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واحلجاب التي تفضّلنها (النقاب،
البــرقـع ،األميــرة ،احلجــاب،
الـشــادور (العبـاءة) ،أو حجـاب
مـن نـــوع آخـــر) .بعــــد ذلك،
أعـطيتْ النساء صـورًا تعرض بُنى
أجـسـام مـختلفــة ،وطُلب مـنهنّ
اإلشارة إلـى بنـية جـسمهنّ وبنـية
اجلـسـم التـي كنّ يــرغـنبَ بهــا.
أجــابـت النـســاء ،ومعــظمـهنّ
عـازبات ،عن سلسلة من األسئلة
الـتي تهـدف إلــى التعـرّف علـى
درجـة الرضا التـي يشعرن بها إزاء
أجسـامهنّ ،طـموحهـنّ إلنقاص

الـوزن ،شعور الـراحة لـديهنّ يف
اجملتـمع ،وتأثيـر عرض النـساء يف
وسـائل اإلعالم علـى تقـديـرهنّ
لذواتهنّ.
وأشـــار البـــاحثــون –بحــسب
تقـديـرهم –إلـى أنّ الـدراسـات
السـابقـة التـي قارنـت بني النـساء
اللواتي يـرتدين احلجـاب والنساء
غـير املـسلمـات والعلمـانيـات قد
جتـاهلـتْ التــأثيـر املهـمّ للهـويـة
اإلسالميــة يف الغـرب ،ولــذلك
قــرّروا دراســة االخـتالفــات بني

النسـاء املسلمـات اللواتـي اعتدن
علـى ارتـداء احلجــاب والنـسـاء
املـسـلمـات األخـريـات .وجـد
الباحثون أنّ النـساء اللواتي ذكرن
بــأنّهن يـرتــدين احلجــاب؛ كنَّ
راضيـات أكثـر عـن أجسـامهنّ،
وبـلّغنَ بـشكل أقـلّ عن مخـاوف
اجتمـاعية مـتعلّقة بـاملظهـر ،كما
وكنَّ أقلّ عـرضـة للـضغـوط من
اجلمـال املثـالي ،طـمحنَ بـشكل
أقلّ إلــى بنيــة جسـم نحيفـة ولم
يؤسّسن تقييمهن الذاتي ألنفسهنّ
بناء على املظهر اخلارجي.
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هل تضر العصائر بصحة األطفال الرضع؟

 5نصائح لتنمية قدرات التحدث عند األطفال
كـثيــر من األمهـات
يقـلقـن عـنـــدمـــا
يتجـاوز عمر الطفل
السنة والنصف دون
أن يبدأ بالكالم .أو
إنه يـــردد كلـمــات
لكنها غير مفهومة.
واحلقيقـة أن لتـأخر
النطق عـند األطفال
عــدة أسبــاب منهـا
على سبيل املـثال ما
هـــو وراثـي .أو أن
وزن الــــطـفـل أقـل
 %85مــن الـــــوزن
الطبيعـي .أو كانت
أســابيع احلـمل أقل
مـن  37أسـبـــوع.
فطفلكِ بحـاجة إلى
دعمكِ وعـاطـفتكِ
لــيــتــمـكــن مــن
الـكـالم .وتـعـلــم
الكالم واللغة أبـرز إجنازات يقوم
بهــا طـفلكِ الـصـغيــر ألن ذلك
يحـولـه من مجـرد طفل يـأكل و
يشـرب وينـام إلى كـائن مـتفاعل
مع اجملـتـمع يعـبــر عـن أفكــاره
وأحاسيسه.
لذا نقـدم لكِ  5نصائح لـتنميةالتحدث عند طفلكِ.
حتدثي مع طفلكِ دائماً:الـتحــدث مع طـفلكِ الـصـغيــر
بـإستمـرار سيـساعـده يف إلتـقاط
جميع الكلمات التي تقولينها .ال
يجـب عليكِ التـوقف عن الكالم
أبداً حتى لـو كنت تشعـرين بأنكِ
تتكلـمني مع نفسكِ .لـكن كوني
مـتأكـدة أن طفلكِ يـسمع كـل ما
تقـــولـيــنه له .فـــالــطفـل يفهـم
الكلمات قبل قـولها لذلك عليكِ
هل هـذا يعني أن علـى األهل أن
يراقبوا أصدقاء أبنائهم املراهقني؟
مـن الـضـــروري أن يـــراقـب أو
يتـعرّف األهـل إلى هـذا الصـديق
اجلديد ولكن ليس مراقبة بوليسية
بل يجب مـنحه الثقـة .فـأحيـانـاً
يبـالغ األهل يف املـراقبـة إلـى حـد
يـزعج املـراهق ممـا يـزيـده عنـاداً
وتعنتاً.
يجــب أن تكــــون العالقـــة بـني
املراهق وأهله منظّمة أي أن يعطيه
األهل هامشـاً من احلريـة يعبّر فيه
عن نفـسه .وعمومـاً األهل الذي
مينحـون أبناءهم هـذا الهامش من
احلـرية ال يـواجهون صعـاباً معهم
ألن منح املراهق احلـرية يعزز لديه
الثقـة بنفسه ويُـشعره بـاملسـؤولية
فيحـافظ أكـثر عـلى األمـور التي
حـازها .مبـعنى آخـر منح هـامش
احلـرية هـو رسالـة مفادهـا أن هذا
تطوّرك وعليك االهتمام به.
مــاذا لــو أن األهل لـم يعـجبـهم
صديق ابنهم املفضل؟
من أصـعب األمور يف املـراهقة أن
يقـول األهل للمـراهق ؟ال أريدك
أن تكون على صداقة مع فالن؟،
فهذا تدخل يف استقالليته التي بدأ
يناضل مـن أجل احلصول عليها،

التحدث معه ألوقات عديدة .
قراءة القصص له:قـراءة القصص ذات الصور امللونة
أمـر مفيــد يف تعليـم الكالم .لـذا
حاولي قـراءة القصص البسيطة يف
البـدايـة مع التـركيـز علـى شـرح
الصـور ألن هــذا سيـسـاعـده يف
فهمها بشكل أكبر .وبالتالي ميكنه
بعـدها ذكر الكلمـات التي سمعها
مـنكِ .ويف بعـض األحيـان .قـد
يطلب مـنكِ طفلكِ قـراءة القـصة
ذاتهـا مـرات عـدة .فال تـشعـري
بامللل جتاه هذا املوضوع.
تصحيح الكلمات التي يقولها :عند سمـاع طفلكِ يقول الكلمات
بشكل خـاطئ .عليكِ تصحيحها
له وتعليمه إيـاها بشكلها السليم.
هـذه الطريقـة ستسـاعد طفلكِ يف
إدراك الـكلـمـــات الــصحـيحـــة

لـيـتـمكـن مـن لفــظهـــا بــشـكل
صحيح.
إسمعي املوسيقى معه:إستمعـي دوماً لألغـاني اخملصـصة
لألطفال مع طفلك ألنهـا تساعده
يف حفـظ الـكلـمـــات وفهـمهـــا
وبالتـالي ترديدها بـشكل مستمر.
وميكـنكِ وضع األغاني العـربية أو
األجنبيـة اخملصـصة لألطفـال التي
سـتعلـمه الكـثيــر مـن املفــردات
اجلديدة يف حياته.
اإلصغاء إلى الطفل:طفلكِ الصغيـر يحاول دومـاً قول
بعـض الكلمات .فال تقاطعيه أبداً
بل إصـغي إلـيه دومــاً .فــسمــاع
كلمات طفلكِ متنحه الثقة بالنفس
وتشجعه على التكلم أكثر وأكثر.

أثبتت الدراسـات احلديثـة حول تغذيـة الرضع ،خطـورة إستخدام الـكثير من اآلبـاء واألمهات للعصـائر يف غذاء
الطفل الرضيع ،بجوار حليب األم يف السنـوات األولى من عمر الرضيع ظناً منهـم أنها صحية وطبيعية ،لكنها يف
احلقيقة حتـتوي على كميّـات كبيرة من الـسكر أكبر بـكثير من تلك التـي حتويها الصـودا يف املشروبات الغـازية ،مما
يتسبب بتجاوز كمية السكر والكربوهيدرات املسموحة للرضيع يف هذه السن.
أضرار العصائر على صحة األطفال الرضع:
أعداد كبـيرة من الرضّع يعانون من تـسوس األسنان ،نظرا لتنـاول عصائر الفواكه واإلعتمـاد عليها يف تغذية منهم حتت سن  3سنوات.
 عالوة على تسوس األسـنان هناك أيضـا البدانة والـسكري وغيرهـا من األمراض ،نتيجـة إستهالك كميات منالسكر أكبر من املسموح بها بالنسبة للرضيع دون أن ندري .
 هذا التسوس يحـدث يف األسنان اللبنية عند األطفال ،إال أن اإلصابـة به يف سن مبكرة قد يحمل عواقب تستمرملدى احلياة كأمراض اللثة ،وتعرض الشخص يف الكبر لإلصابة بأمراض مزمنة ليس من السهل التخلص منها.
 األطفال الذين يعانـون من تسوسٍ األسنان يف الصغر يلـزم عالجُهم طبياً ،وهم نسبة مـرتفعة جداً ،ويحتاجونلتكاليف كبيرة للعالج.
 وجدت الدراسة أيضا أن عدد األطفال الذين يخضعون لعالج طبي نتيجة تسوس األسنان قد زاد بنسبه كبيرة يفالـسنوات األخيـرة ،ويعود ذلك إلـى زيادة االعتمـاد على املشـروبات احملالة ،واخملـبوزات واملعجنـات واألطعمة
الغنية بالسكاكر (يف البيت واملدرسة والنادي).
كيف يحدث التسوس ؟عنـدما تعطي األم هـذه العصائـر للرضيع من خالل زجـاجة الرضـاعة ،فإنه ميـضي وقتاً أطـول بكثير ممـا يحتاجه
الشخص األكبر سنـاً لشرب ذات الكمية بالـكأس( ،عن طريق بقاء زجاجـة الرضاعة يف فمه فتـرة طويلة) لذا فإن
أسنان الرضيع تتعرض للسكاكـر لزمن طويل وتصاب بالتالي بالتسـوس بنسبة كبيرة ،وتكمن اخلطورة يف بقاء أثر
التـسوس حتـى بعد اسـتبدال األسـنان اللبـنية وظهـور األسنان الـدائمة ،بل إن اخلـطورة تصـل أيضا إلـى عصب
األسنان والضروس فيما بعد.

عندما يختار املراهق صديقه 2-2

واختيار أصـدقائه يـشكّل بالنـسبة
إليه شأنًا خاصًا جدًا ،وبالتالي إذا
كان هذا الـصديق سيئًا فعالً ،فإنه
يـصر على صداقـته فقط ليظهر أنه
صاحب القرار.
لذا عـوضًا عن املـواجهة املبـاشرة
والشجـار ميكن األهل أن يـظهروا
سيئـات هذا الصديق يف شكل غير
مباشر.
مثالً ميـكن األم دعوته إلى املنزل،
فإذا كـان هذا الصـديق يختلف يف
سلوكـه وتصرفاتـه عما شبّ عليه
ابنهـا تــستـطيع مـراقـبته وإبـداء
مالحظـاتهـا غيـر املبـاشـرة علـى
تصرفاته السيئة.
كمــا ميكن أن تـضع له قـوانني أو
قـواعـد علـيه احتـرامهـا مبجـرد
دخـوله الـبيت ،وهـو من املـؤكـد
سيحترمها.
كيف ميـكن األهل حتـذيـر األهل
مـن الصـديق الـذي يبـدو لهم أنه
غير مناسب؟
يقلـق األهل أحيـانــاً من صــديق
ابنهم اجلـديد خـصوصـاً إذا كان
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شخصيته .لذا عليهم التصرّف يف
شكل يطمئنه.
“نحن نـريـدك أن تـكبــر وتنـضج
ولكـن بـطـــريقـــة صحـيحــة ال
تؤذيك“ .هـناك خـيارات ،أي أن
يـعطــوه البـديل الـذي يـسـمح له
بــالنمـو واكـتشــاف شخصـيته ال
منعه أو وضع السدود يف وجهه.
وعـمومـاً يقلق األهل مـن التغيـير
الــذي يحـــدث البنـهم املــراهق
وليس فقط من األصدقاء اجلدد.

أكبـر منه سنـاً ،خوفـاً من أن يبـتز
هـذا الـشخص ابـنهم أو يـسـيطـر
عليه ...لكن إذا كانـوا مطمئنني
لسلوكيات هذا الصديق اجلديد أو
الـشلـة اجلـديــدة فليــس من داعٍ
للقلق.
ويف املـقابل إذا كـان هذا الـصديق
سـيئ الـسمعــة من حق األهل أن
يقلقـوا ويعملوا علـى ردع املراهق
عن تــوطيــد عالقـته بـه يف شكل
تــواصلـي جيــد ،أي أن مينحـوه

الثقـة ويفـسّــروا له أسبـاب عـدم
رضاهم عن هذا الصديق اجلديد،
من دون أن يـكون الـردع يف شكل
ظـالم كأن يقـولوا له مثالً “ أنت ال
تفهم“.
ال يجـوز إلغـاء تطـوّر شخـصيته،
فهذه اخلطـوة تعني “أنا أتغيّر وأريد
جتــربــة أمــور جــديــدة ،وأهـلي
يـريــدون منعـي“ .وعنـدمــا مينع
األهل املـراهـق يف شكل صـارم،
سـيفهم أنهم ال يـريدونه أن يـطوّر

 ماذا عن الصراع بنياألصدقاء؟
الصراع بني األصدقاء مسألة مهمة
لنـموّ شخصية املـراهق وتطوّرها.
فمن خالله يكتسب املراهق مهارة
الــدفــاع عـن حـقه واملفــاوضــة
والنـقاش وكيف يحل أي مـشكلة
تــواجـهه ،ويعلّـمه كـيف يــديــر
الصـراع ألنه حـالـة مـوجـودة يف
يومياتنا.
ومـن الضروري أن يـستمع األهل
إلـى وجهــة نظــر ابنهـم عنـدمـا

يحـدّثهم عن مـشكلة حـدثت بينه
وبـني أحد رفـاقه ،ليـعرفـوا كيف
يتعـامل ابـنهم مع هـذا النـوع من
املـــواقف ومــا إذا كــان رد فـعله
انفعاليًا أم هادئًا.
فإذا علّم األهل أبنهم منذ الطفولة
كـيف يـتعــــامل مع أي مـــوقف
صعب سـوف يعرف كـيف يواجه
ألن ثقته بـنفسه مـوجودة ،أي إذا
عـلمـوه كـيف يــدافع عـن نفـسه
يستطيع حماية نفسه.
 كـيف ميكن األهل تعـزيز معـنىالصداقة؟
لـألهل دور يف تعـــزيــــز مفهـــوم
الصداقة وتوطيدها ،خصوصًا أن
املـــراهق ال سـيـمــا يف املـــرحلــة
اإلنتقالية من الـطفولة إلى املراهقة
ال يـستـطيع أن يقـرّر الكـثيــر من
األمـور ،بل يحـتاج إلـى مسـاندة
أهله وتـشجيعه علـى بناء صـداقة
ثـابتة ،وعندما يكون هناك صديق
واحـد فــإن الصــديقني يـضعـان
قوانني خاصة يلتزمانها.
ومبا أن معـظم الصداقـات تنشأ يف
املـدرسة علـى األهل مراقـبة ما إذا
كــان لـــدى ابنـهم صــداقــات يف
املـدرسـة أم ال .إذا ال ملـاذا؟ وإذا
نعم من هم أصدقاؤه؟
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صحتك
وجمالك

 5أطعمة مفيدة
لضبط مستوى
السكر يف الدم

مرض السكري أحد أهم أمراض
العصر .فعدد املصابني مبرض
السكري حول العالم قد جتاوز 50
مليون شخص .وحتدث أكثر من
 %80من الوفيات الناجتة عنه يف
البلدان الفقيرة املنخفضة الدخل.
كما أنه من املتوقع أن يصبح
السكري سابع أسباب الوفاة يف
العالم بعد أمراض القلب
والسرطان بحلول عام  2030يف
املنطقة العربية .وأحياناً تكون
العادات الغذائية السيئة من أكثر
العوامل التي تسبب اإلصابة
بالسكري .وأحياناً أخرى تكون
بعض األطعمة هى الدواء لهذا
املرض إذ تعمل على تخفيض
مستوى السكر يف الدم وحتفز إفراز
مادة األنسولني.
تعريف معنا على أفضل األطعمة
التي تساهم يف ضبط مستوى
السكر يف الدم
 منتجات األلبان خالية الدسم:تعمل منتجات األلبان على حتفيز
األنسولني وذلك إلحتوائها على
الكالسيوم واملاغنسيوم وفيتامني
D.
الشوفان:يحتوي الشوفان على معظم
العناصر التي يحتاجها اجلسم من
دون زيادة السكر يف الدم وذلك
إلحتوائه على نسبة عالية من
األلياف ويساهم يف الشعور بالشبع
بسبب تدفق سكر الدم مبعدل بطئ
وبالتالي فقدان الوزن.
األسماك:حتتوي األسماك على مادة
األوميجا  3والتي تعمل كمادة
مضادة لإللتهاب وتساعد يف تقليل
مستوى السكر يف الدم وخفض
الوزن بصورة طبيعية.
القرفة:حتتوي القرفة على بعض املواد
التي تعمل على حتفيز هرمون
األنسولني مما يزيد قدرة اجلسم
على إمتصاص السكر من الدم.
وقد وجد الباحثون أن تناول ملعقة
من القرفة يومياً يساهم يف تقليل
السكر يف الدم بنسبة  %10دون
تناول األدوية.

& Health
beauty

زيت الزيتون:يحتوي زيت الزيتون على
األحماض الدهنية أحادية التشبع
والتي تزيد من قدرة األنسولني
على حرق السكر مما يخفض من
نسبة السكر يف الدم .وينصح
األطباء بتناول زيت الزيتون يف
الصباح حتى يستمر تأثيره طوال
اليوم.
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 5نصائح جمالية ضرورية هذا الشتاء

فوائد تناول املياه
يف الشتاء

نتيجة الشعور بالبرد يف فصل
الشتاء ال يُقبل الناس على تناول
املياه طوال الوقت وهذا ما يتسبب
يف اإلصابة بأخطار كبيرة على
الصحة.
تقدم (مجلة حياتك)ِ يف هذه
املقالة أهمية تناول كمية مناسبة
من املياه يف فصل الشتاء لتحظي
بصحة جيدة وخالية من األمراض
والكسل.
احلماية من األمراض

كتابة  :جولي صليبا
مع قدوم فصل الشتاء ،ال بدّ من
تغيير بعض التفاصيل يف طلتك
اجلمالية للتماشي مع املوضة
الرائجة .إليك  5نصائح بسيطة
كفيلة بإحداث فرق كبير لناحية
طلتك الالفتة لألنظار.
مستحضر اإلشراق لوجه نضر
أخلطي مقداراً ضئيالً من
مستحضر اإلشراق مع القليل من
كرمي األساس .وزعي هذا
اخلليط بالتساوي على كل الوجه
الذي جرى ترطيبه قبالً .سوف
تالحظني فرقاً كبيراً لناحية نضارة
الوجه وإشراقه ،بحيث تختفي
كل مالمح التعب والتقدم يف
العمر .ميكنك أيضاً وضع ملسات
من مستحضر اإلشراق مباشرة
على الوجنتني ،واجلفنني ،قوسيّ
احلاجبني قبل بسط كرمي األساس
العادي .الهدف من ذلك التقاط
املزيد من الضوء وجعل الطلة
أكثر إشراقاً ونضارة.
جربي:
L'Oréal Paris Magic
Skin Beautifier B.B.
Cream
Lingerie de Peau BB
Beauty Boosterمن
Guerlain
النظرة الدخانية
يبقى املاكياج الدخاني األجمل
واألرقى للسهرات .باشري أوالً

يف بسط مستحضر األساس على
اجلفنني ،ثم حددي حافة
األهداب بقلم كحل أسود.
أبسطي من ثم ظالالً داكنة اللون
على اجلفن العلوي ،وموّهي هذه
الظالل بطرف اإلصبع صعوداً
نحو طرف احلاجب .ال تنسي
أيضاً بسط القليل من هذه الظالل
مبحاذاة األهداب السفلية .وتبقى
املاسكارا ضرورية لتغليف
األهداب.
جربي:
Instant Light Eye
Perfecting Baseمن
Clarins
5 Couleurs 046
Golden Reflections
من Dior
Lash Lifter Gel Volume Mascaraمن Marc
Jacobs
اجلدائل املتشابكة
من قال إن اجلديلة يجب أن تكون
واحدة فقط ويف وسط الشعر؟
هل جرّبت تسريح شعرك يف
جدائل متعددة ومن ثم جمع تلك
اجلدائل املنفصلة ضمن جديلة
واحدة؟ إنها فكرة مبتكرة
وستلفت حتماً جميع األنظار
إليك.
ذيل احلصان املزدوج
ال داعي ألن يكون الشعر املربوط
إلى اخللف على شكل ذيل
حصان ممالً وعادياً .ميكنك

إضافة احليوية إلى تسريحتك عبر
جعل ذيل احلصان مزدوجاً.
باشري أوالً متليس شعرك جيداً،
ثم اربطي اخلصالت املوجودة يف
أعلى الرأس على شكل نصف
ذيل .أربطي بعدها بقية
اخلصالت على شكل ذيل ثانٍ
عند مستوى األذنني .ثبتي
اجلديلتني معاً وملّسي أطراف
الشعر بواسطة مكواة التمليس.
اآليالينر لنظرة ساحرة
قد يكون اآليالينر املستحضر
النجم هذا املوسم .لكن ال بد من
رسم اخلط بالشكل الصحيح،
وجعله مقوّساً على طرف
احلاجب لتفادي اجلفن الهابط أو
الضيق .باشري رسم نقطة بني
الزاوية اخلارجية للعني وطرف
احلاجب .ارسمي من ثم خطاً
مبحاذاة األهداب ،ومدّي هذا
اخلط وصوالً إلى النقطة املرسومة
قبالً .ميكنك تعديل سماكة اخلط
وفق ذوقك أو املناسبة .فاخلط
السميك مناسب لطلة الروك،
فيما اخلط الرفيع مناسب للطلة
الراقية والرزينة .وال تنسي ملء
الفراغات يف حاجبيك للحصول
على طلة أنيقة متكاملة.
جربي:
YSL Eyeliner Effet
Faux-Cils No 1
Gucci Eye Power
Liquid Liner 010
Iconic Black

أثبتت الدراسات الطبية أن تناول
املياه بكمية كبيرة خالل اليوم
يساعد على احلماية من اإلصابة
باألمراض اخملتلفة ويساعد على
عالج األمراض الشتوية
كاإلنفلونزا ،لذلك احرصي على
غسل أعضاء جسمك باملياه عن
طريق تناولها بكميات كافية
يوميًا.
تنشيط الدورة الدموية
يتناول الرياضيون املياه بكميات
كبيرة خالل ممارستهم للرياضة
وذلك لتأثير املياه على تنشيط
اجلسم وإمداده بالطاقة االزمة
للقيام بالتمارين اخملتلفة والشاقة،
وذلك لتنشيط املياه للدورة
الدموية عن طريق تناولها ،لذلك
احرصي على تناول املياه بكميات
كافية لتعززي من نشاط جسمك
وحيويته.
مكافحة الشيخوخة
أثبتت الدراسات الطبية أن تناول
املياه يساعد على احلماية من
تشققات اجلسم ومتدده وهذه
املشكالت كثيرًا ما تؤرق النساء
نتيجة رغبتهم يف االحتفاظ
ببشرتهم خالية من التمدد
والتشقق ،قومي بتناول كمية
مناسبة من املياه يوميًا لتحظي
ببشرة شابة طوال العمر وخالية
من التشققات والتمددات
املزعجة.
حرق الدهون
تناول املياه من األمور التي ينصح
بها أطباء السمنة نتيجة قدرة املياه
على حرق دهون اجلسم بشكل
مثالي وسريع ،لذلك احرصي
على تناول كمية كافية يوميًا
لتعويض جسمك باملياه وللحفاظ
على وزنك املثالي بعيدًا عن
السمنة املزعجة.
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Fashion
& Jewelry

 5أسرار لتجددي خزانتك هذا الشتاء
وتكوني على املوضة

 كيف تــستــطيع املـرأة جتـديـدخزانتها كل موسم؟

إن كل امـرأة جتـد مـا يفـرحهـا.
فـالـطلـة العـسكـريــة تتـرافق مع
أسـلوب الـستـينيـات أو مع الطـلة
الـغجريـة األنيقـة .وبالـنسبـة إلى
النساء اللواتـي يعشقن طلة الروك
األنيقـة فلن يـخيب أملهن أيـضاً:
اجللـد والـسحـابـات واملـســاميـر
رائجة جـداً هذا املوسم .وبالنسبة
إلـى األلوان ،لم يكن الشـتاء غنياً
يـومـاً بهـذا املقـدار من األلـوان.
هنـاك األبيض طبعـاً ،إضافـة إلى
األحـمـــر واألحـمـــر الـــداكـن
واخلــوخي ،مـن دون أن ننـسـى
الــــــــــوردي املـعــــتّـق واألزرق
واألصفر...

 ما هي التـصاميم الضرورية هذاالشتاء؟

 احلـــذاء مــســطح أم عـــالـيالكعب؟

املهم بـالنـسبـة إلـى املـرأة هـو أن
تعـرف ما ينـاسبها ،وحتـافظ على
أسلــوبهــا علـى أن تـضيف إلـى
خزانـة مالبسهـا بضعـة تصـاميم
رائجـة من املوسم اجلـديد .يجب
الـتركـيز عـلى مـا أسميـه الركـائز
األســـاسـيـــة يف اخلـــزانـــة ،أي
التصـاميم الكالسيـكية السـرمدية
مثل الـستـرة الـســوداء األنيقـة،
والقـمـيـص األبـيـض ،واحلــذاء
اجلمـيل ،إذ ميكـن تنـسـيق هــذه
التصاميم حسب احلاجة.

إذا تـــوجب عـليّ شــراء قـطعــة
واحـدة فقط هـذا املـوسم ،فـإني
أشتري الرداء Cape.إنه القطعة
األســاسيـة هـذا الـشتــاء .ولعل
أجمل الـتصـاميم مـوجـودة عنـد
Saint Laurentو Bur-
( berryللموديالت الصوفية)،
وكـــذلك لـــدى كل املــاركــات
األخــرى .أركــز أيـضـــاً علــى
املعـطف العـسكــري ،والسـروال
اجللـــدي الـضـيق ،أو ســـروال
الرياضـة اجللدي .كما أجد الفرو
والنسيج احملبـوك رائجني جداً هذا
الشتاء.
 ما هي أبرز اجتاهات املوضة؟بالنـسبة إلى املـوضة ،ميكن القول
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تشكيلة madrasاجلديدة من miu miu
جتمع تشكيلة حقائب
مدراس اجلديدة من
miu miuبني الليونة
الفائقة ودقة التفاصيل،
ورغم مظهرها
الكالسيكي إال أنها
عصرية وأنيقة وفريدة
بتصميمها .حتمل هذه
التشكيلة اسم مدينة
 ،madrasمصدر
اجللود الطبيعية الفاخرة يف
جنوب شرق الهند
الشهيرة بجمال ونعومة ملمس جلودها .وتتميز هذه التشكيلة من حقائب اليد
مبتانتها وفخامتها التي تعتمد يف املقام األول على جلود madrasاملثالية
لالستخدام يف تصنيع احلقائب اخلفيفة.
تنفرد تشكيلة حقائب مدراس اجلديدة بجاذبيتها وتناسقها وتفردها ،السيما
وأنها تعكس اجلمال واألنوثة واملرح الذي يتسم به اسم  ،miu miuيف حني
أنها تلبي احتياجات املرأة العصرية يف رحلتها احلياتية.
وتعتمد جميع حقائب التشكيلة على أفضل املواد املستخدمة عالوة على
بطانتها الداخلية األنيقة من جلد الغزال الناعم ،وحتتوي على جيوب متعددة
كل منها مخصص لغرض معني .ويتميز كل تصميم بأناقة فائقة وعملية
مدروسة ،إذ مت حتديد مكان لكل شيء بعناية فائقة بدءاً من اجليوب ذات
السحاب اخملفية بعناية يف القسم اخلارجي من احلقيبة ،ومكان محدد للهاتف
احملمول وحامل لبطاقات االئتمان وغيرها.
اإلضافات النهائية اخلارجية السيما اإلكسسوارات املعدنية بلونها الذهبي
الباهت تعطي مظهراً جذاباً .وقد استخدم املغناطيس يف اجللد ليحافظ على
شكل احلقيبة ولتسهيل إغالقها على نحو سلس ،بينما برزت احلماالت خالية
من أي درزات أو وصالت مع جتاوز مفاجىء ومتناغم لأللوان ،إذ جند
األزرق السماوي مع البترولي ،واألصفر مع الطيني ،واحلنطي مع الوردي،
وهذه ليست إال ثالثة ألوان من مجموعة ألوان تضيف ملسة عصرية وانتقائية
للحقيبة.
صممت هذه احلقائب لتلبية األذواق واملناسبات اخملتلفة ،فكل حقيبة تتضمن
مقابض علوية وحمالة كتف .وينصب التركيز على مدى استخدام احلقيبة
وعمليتها واملواد املصنعة واللمسات النهائية اخلارجية أكثر من مجرد إضافة
أشياء أخرى.

سوار  Cartier Juste Un Clouمجرد مسمار!!

ال شك يف أن احلـــذاء ذا الـكعـب
العـالي يبـقى األمـثل جلعل الطـلة
ممـشــوقــة ،ومـنح األنــاقــة لكل
التصاميم .لكن يف النهار ،تتفوق
األحـذيـة املـسطحـة ألنهـا تـوفـر
الراحة يف العمل.
 احلقيبة الضرورية هذا املوسم.حقـائب الظهـر هي األكثـر رواجاً
هـذا املـوسم ،وتتـوافـر لـدى كل
املاركـات .أفضل شخصياً احلقيبة
املزيـنة بـالشـراريب أو التـي على
شـكل دلــو (مـــوديالت Saint
Laurentهي املفضلة لديّ).
أدخلت دار كارتييه املسمار إلى عمق عالم اجملوهرات وحولته إلى سوار  ،Cartier Juste Un Clouوها
هي تقدمه بالذهب األبيض أو األصفر أو الوردي مرصّع باملاس أو بدون ترصيع ليعكس شغف هذه الدار باحلياة
واألناقة واحلرية وليمنحك إطاللة مترفة وعصرية.
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بيتك ومطبخك

أسرار وحيل جتهلينها يف ديكور املنزل!

ميكن أن تلجـأي إلى حيل بـسيطة
لـتبــدلي متـامــاً ديكــور منــزلك
وتضفي عليه طابعـاً مختلفاً .ثمة
تفـاصيل قد جتهـلينها علـى الرغم
من أهميتها يف تغيير الديكور.
يبـدو زوج الـوسـادات وحـدهبـارداً ويـفتقـد إلـى اجلــاذبيـة إذا
وضـعته وحــده .من األفـضل أن
تـضعـي أربع وســادات بــألــوان
متضـاربة وأقـمشـة مختلفـة فهي
تضفي على الغرفة ملسة مميزة.
-إذا وضعت سـريــراً صغيـراً يف

غـرفــة صغيـرة احلجـم ،يجعلهـا
تـبدو أصـغر حجـماً بعـد .فضلي
الـسريـر الكبـير املـرتفع لـلتختلف
نظـرتك إلى غرفتك وجتـديها اكبر
حجماً بشكل ملحوظ.
دعي اخلـزائن يف غـرفـة الطعـاممفتوحة فهي تبدو أكثر جاذبية.
اختـاري ألـوانــاً داكنـة لـطالءاجلدران فبعكس ما تظنني االلوان
الـداكنـة تعـطي الغـرفـة الـصغيـرة
احلجم مساحة كبرى.

ليس ضـرورياً أن حتـتوي غـرفةاجللوس على كنبة كبيرة  .ميكنك
أن تزينيها كما تشائني.
لن تشعـري أبداً باملـلل من غرفةجلوس بيضاء اللون.
اإلضـاءة الكـافيـة ضـروريـة يفغرفـة النـوم .حتتـاجني إلـى أربع
ملبـات فيها اإلنارة املبـاشرة للقراءة
واإلضـاءة غيـر املبـاشرة املـناسـبة
لغرفـة نوم عـامةً لالستـرخاء قبل
النوم.

Your home & kitchen
عنـدمـا تكثـر األقـدام اخلـشبيـةللكــراسي والـطـاولـة يف غـرفـة
اجللــوس جتعل أجــواءهــا بــاردة
ومتـوترة ،لـذلك اختـاري بعض
القـطع التـي يغطـي فيهـا القمـاش
اخلشب.
يعـود الذهبي إلى عـالم الديكورمن خـالل ملسـات تـضفي الـدفء
علــى الغــرفـــة الكـالسيـكيــة،
خصـوصاً إذا كانت غـرفة جلوس
حتتاج إلى ملسـات مميزة شرط عدم
املبالغة فيه.
ليـس هنـاك مــا يضفـي البهجـةعلى غـرفة واسـعة املسـاحة كـنبتة
خضراء كـبيرة .جربـيها يف إحدى
زوايا الغرفة والحظي الفرق.
اجللـد من األٌقمشة الـتي ال تندثريف املوضة لكـراسي طاولـة الطعام
إلـى جانب الـفينيل .واألجمل أن
تختاريه ابيض اللون.
ال تختـاري  8كـراسـي متمـاثلـةلطاولة الطعام بل ميكن ان تدمجي
بني املقـاعـد والكـراسـي ليكـون
الديكور مميزاً.
مـن املهـم أن تــزيـنـي اخلــزائـنالواسعة للمالبس .اطلي اجلدران
وزينيها وركـزي على اإلنارة حتى
أنه من األجمل ان تعلقـي لوحات
صغيرة على اجلدران.
ال تـترددي يف طالء قـطع األثاثالكالسيكية لتعطيها طابعاً متجدداً
وليـس ضـروريـاً أن تكـون كلّهـا
بنية.

وصفات الريجيم :طريقة عمل صدر دجاج مشوي للريجيم

نصائح سهلة للعناية بنظافة
ورونق الستائر

تنظيف الستائر باستمرار من األسس الهامة للعناية بالصحة ،حيث تخبيء
ستائر املنزل كمية كبيرة من الغبار واملواد امللوثة ،والوبر ،واألتربة والدخان
والبكتيريا .فضالً عن أن طياتها (الكسرات) هي املكان املثالي لبعض
احلشرات والعثة .فكيف تنظفني الستائر بانتظام دون اإلضرار مبلمسها
وألوانها الزاهية ،ودون نزعها وغسلها يف أوقات متقاربة؟
األمر بسيط ،وقد وفرت لنا األجهزة املنزلية احلديثة الكثير من الوقت
واجلهد ،ومجلة (حياتكِ) تقدم لك يف خطوات بسيطة طريقة العناية
بالستائر:
أوال :اإلهتمام اليومي بالستائر :ميكنكِ اإلمساك بأطراف الستائر وحتريكها
بقوة لنفض الغبار عنها ،ومنع تراكم األتربة يف ثناياها ،وهذه الطريقة
تخلص الستائر من كمية البأس بها من األتربة ،ولكن بشرط أن تكون معلقة
بشكل جيد على احلائط.
ثانيا :جتنبي التدخني :منع التدخني داخل املنزل يفيد األسرة وخاصة
الصغار ،فالروائح والدخان املتصاعد من السجائر يلتصق بالستائر أيضا،
ويجعل رائحتها كريهة ولونها باهتاً.
ثالثا  :إستخدام املكنسة الكهربائية:إستعملي املكنسة الكهربائية مرة كل
أسبوع لتنظيف الستائر ،هناك فرشاة للمكنسة خاصة بالستائر ،ابدأي من
األعلى إلى األسفل .واحرصي على شفط الغبار واألتربة املتراكمة داخل
الثنيات ،ستجدين الفرق واضحا بعدها.
رابعا :مسح األبواب والنوافذ التي تغطّيها الستائر :من الضروري تنظيف
األبواب والنوافذ حتى ال تنتقل األتربة والغبار منها إلى الستائر ،ميكنكِ
تنظيف األبواب والشبابيك بقطعة قماش مبللة باملاء والصابون.
خامسا :العناية بالستائر وغسلها :هذه العناية تباعد بني املرات التي تغسلني
فيها ستائر املنزل ،وميكنكِ بعد ذلك غسلها مرتني يف العام ،ومراعاة شروط
الغسيل ،والتجفيف ،وعدم وضع مُبيضات للستائر امللونة.

افكار لديكورات غرف اجللوس
او املعيشة هذا الشتاء

 املكونات:  500جرام صـدر دجاج منزوعاجللد.
  1بصل حجم صغير مفروم.  2فص ثوم.  2مرقة دجاج.  2/1كرمية قليلة الدسم.  2ملعقة كبيرة خردل. ملعقة صغيرة ملح. 2/1 -ملعقة صغيرة فلفل.

  1ملعقة كبيرة نشاء.  2ملعقة كبيرة زيت نباتي .  1كوب ماء بارد. طريقة التحضير: تـبلي صـدور الـدجـاج بــامللحوالفـلفل األبيـض وملعقـة كـبيـرة
من الزيت وحركي قليالً.
 -إتــركي املـزيج جــانبــاً لبـعض
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الـوقت ثم إشـوي الـدجـاج علـى
الفحـم حـتـــى يـنــضج مـن كل
اجلهات.
 إقلي يف قـدر البصل مع الكـميةاملتـبقيـة من الــزيت علـى حـرارة
مرتفعة ثم أضـيفي الثوم املهروس
وحـبوب اخلـردل ومرق الـدجاج
وأتركي املزيج حتى يغلي.
 -ذوبي الـنشـاء يف كوب مـن املاء

البارد ثم أسكبي املزيج فوق القدر
وأضيفي الكرمية.
 حركي املكـونات وأتركي املزيجيغلي ملـدة  5دقـائق علـى حـرارة
منخفضة.
 صفي صـدور الـدجـاج يف طبقالتقـدمي واسكبـي فوقهـا الصلـصة
وقدّميها عل سفرتك.

الشتاء هو فصل
احلميمية وجتمع
العائلة يف غرفة
اجللوس ،ولهذا
يجب ان تتوفر يف
ديكورات غرفة
اجللوس عوامل
الدفء والراحة
وبث البهجة
والسعادة يف روح
التجمع العائلي.
انتقينا اليوم
مجموعة من
ديكورات غرف
اجللوس الدافئة
لهذا الشتاء ،افكار
متنوعة متنحك
تصوراً لتناغم الديكور ودوره احلميمي .
يف الصورة العلوية غرفة معيشة بدرجات البني والبيج تتمتع بالدفء بلمسات
اخلشب اخلام
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صوتك Your Voice
يا بني  ..هذه رسالة مكلومة من
أمك املــسكـينــة كـتبـتهــا علــى
استحيـاء بعد تـردد وطول انـتظار
أمـسكت بـالقلـم مرات فحـجزته
الـدمعـة وأوقفت الـدمعـة مـرات
فجرى أنني القلب .
يا بني  ..بعد هـذا العمر الطويل
أراك رجالً سـويــاً مكتـمل العقل
ومـتزن الـعاطفـة من حـقي عليك
أن تقرأ هذه الورقة وإن شئت بعد
فمـزقها كمـا مزقت أطـراف قلبي
من قبل .
يـا بني  ..مـنذ خمـسة وعـشرين
عامـاً كان يوماً مشرقاً يف حياتي ،
عنـدمـا أخبـرتـني الـطبـيبـة أنـني
حـامل واألمهـات يــا بني يعـرفن
معنـى هـذه الـكلمــة جيــداً فهي
مـزيج من الفرح والسـرور وبداية
معـانـاة مع الـتغيــرات النفـسيـة
واجلسـميـة وبعـد هـذه الـبشـرى
حملتـك تسعـة أشهر يف بـطني ،
فرحة جذال  ،أقوم بصعوبة وأنام
بصعـوبة وآكـل بصعوبـة وأتنفس
بـصعــوبـــة ولكـن كـل ذلك لـم
ينقـص محبـتي لك وفــرحي بك
بل منــت محـبـتـك مع األيــــام
وتـرعرع الشـوق إليك  .حملتك
يـا بني وهنـاً على وهن وأملـاً على
ألم  ،أفرح بحركتك وأسر بزيادة
وزنـك وهي حـمل علـي ثقـيل ،
إنها معاناة طـويلة أتى بعدها فجر
تـلك الليلـة التـي لم أمن فيهـا ولم
يغمض لي فـيها جفن ونـالني من
األلم والشدة والرهبة واخلوف ما
ال يـصفه القلـم وال يتحـدث عنه
اللسـان ورأيت بـأم عـيني املـوت
مـرات عـدة حتـى خـرجت إلـى

رسالة من أمّ إلى ابنها العاقّ

الـدنيا فـامتزجت دمـوع صراخك
بـدموع فـرحي وأزالت كل آالمي
وجراحي .
يــا بـني  ..مـــرت سنـــوات من
عـمــرك وأنــا أحـملـك يف قلـبـي
وأغـسلك بيـدي جعلت حجـري
لك فــراش وصــدري لك غــذاء
أسهرت ليلي لتنام وأتعبت نهاري
لتسعـد  ،أمنيتـي كل يوم أن أرى
ابتـسامتك وسـروري يف كل حلظة
أن تـطلب مـني شـيئـاً أصـنعه لك
فتلك هي منتهى سعادتي .
ومرت اللـيالـي واأليام وأنـا على
تلك احلـال  ،خـادمـة لـم تقصـر
ومرضعـة لم تـتوقـف وعاملـة لم
تفتـر حتـى اشتـد عودك واسـتقام
شبــابك وبــدت علـيك معـــالم
الـرجـولـة فــإذا بي أجـري ميـينـاً
وشمـاالً ألبحـث عن املـرأة الـتي
طلـبت  ،وأتـى مـوعـد زفــافك
فتـقطع قـلبي وجـرت مـدامعي ،
فـرحـة بحيـاتك اجلـديـدة وحـزنـاً
علـى فراقك  ،ومـرت السـاعات
ثقيلـة فـإذا بـك لسـت ابني الـذي
أعـرفه لقـد أنكـرتنـي وتنـاسـيت
حقـي  .متـــر األيـــام ال أراك وال
أسـمع صـــوتك وجتـــاهلـت مـن
قامت بك خير قيام .
يا بني ال أطلب إال القليل اجعلني
يف منزلـة أطرف أصدقـائك عندك
وأبعدهم حضوة لديك  ،اجعلني

يـا بـني إحــدى محطـات حيـاتك
الشهرية ألراك فيها ولو لدقائق .
يـــا بـنـي  ..احـــدودب ظهـــري
وارتعــشـت أطـــرايف وأنـهكـتـنـي
األمـراض وزارتـني األسقـام  ،ال
أقــوم إال بصعـوبـة وال أجـلس إال
مبــشقــة وال يــزال قلـبـي يـنـبـض
مبحبتك .

حديث  :أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك!

وأما األمهات فقد وضعـت اجلنة حتت أقدامهن قـال رسول اهلل(صلى اهلل عليه وآله)“ :اجلـنة حتت أقدام األمهات“
( )1وجاء رضاهن بعـد رضا اهلل تعالى واإلحسان إليهنّ جاء بعـد عبادة اهلل سبحانه ( :وَقَضَى رَبُّكَ أَالّ تَعْبُدُوا إِالّ
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)(.)2
وورد أن عقوق األم من أكـبر الكبـائر بـعد الشـرك باهلل “ولـيعمل العاق مـا شاء أن يعمل فلـن يدخل اجلنـة ،وقال
(صلى اهلل عليه وآله) (:أكـبر الكبائـر الشرك باهلل وعقـوق الوالدين)( )3والـبر لألم يتقدم علـى البر لألب بثالث
مراتب!
فقد جاء رجل إلى النبي (صلى اهلل عليه وآله) فقال :يا رسول اهلل من أبر؟
قال (صلى اهلل عليه وآله) :أمك.
قال :ثم من؟
قال(صلى اهلل عليه وآله) :أمك.
قال :ثم من؟
قال (صلى اهلل عليه وآله) :أمك.
قال :ثم من؟
قال (صلى اهلل عليه وآله) :أباك(.)4
وهكذا إلى كثير من الشواهد التي تؤكد على منزلة األم لدى اإلسالم.
.................
1ـ انظـر مستـدرك الوسـائل :ج 15ص 180ب 70ح ،17933وفيه عن الـنبي (صلـى اهلل عليـه وآله) أنه قال:
“اجلنة حتت أقدام األمهات“ .وقال(صلى اهلل عليه وآله)“ :حتت أقدام األمهات روضة من رياض اجلنة.“..
2ـ سورة اإلسراء23 :
3ـ مستدرك الوسائل :ج 15ص 193ب 75ح17977
4ـ الكايف :ج 2ص 159ح9
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لو أكـرمك شخـص يومـا ألثنيت
علــى حــسـن صـنـيعه وجـمـيل
إحسـانه  ،وأمك أحـسنـت إليك
إحسـاناً ال تراه ومعـروفاً ال جتازيه
 ،لقـد خــدمتك وقـامت بـأمـرك
سنـوات وسنـوات  ،فـأين اجلـزاء
والـوفـاء ؟ ألهـذا احلـد بـلغت بك
القسوة وأخذتك األيام .

يــا بنـي  ..كل مــا عـلمـت أنك
سعـيــد يف حـيـــاتك زاد فــرحـي
وسـروري ولكـني أتعـجب وأنت
صنيع يدي  ،أي ذنب جنيته حتى
أصـبحـت عــــدوا لك ال تـطـيق
رؤيـتي وتـتثــاقل زيــارتـي  ،هل
أخـطـأت يـومــاً يف معــاملـتك أو
قـصــرت حلـظــة يف خــدمـتك ،
اجعلني مـن سائـر خدمك الـذين

تعـطيهم أجـورهم وامنحنـي جزءاً
من رحـمتـك ومُنَّ عـلي بـبعـض
أجــري وأحـسـن فــإن اهلل يحـب
احملسنني .
يــا بنـي  ..أمتنــى رؤيتك ال أريـد
ســوى ذلـك دعنـي أرى عبــوس
وجهك وتقاطيع غضبك .
يـا بـني  ..تـفطـر قلـبي وســالت
مـدامعي وأنت حيٌ ترزق وال يزال
الناس يتـحدثون عن حسن خلقك
وجودك وكرمك .
يـا بـني  ..أمـا آن لقـلبك أن يـرق
المــرأة ضعيفـة أضنـاهـا الـشـوق
وأجلمهـا احلـزن  ،جعلـت الكمـد
شعارها والغم دثارها وأجريت لها
دمعاً وأحزنت قلباً وقطعت رحماً
لن أرفع الشكـوى ولن أبث احلزن
 ،ألنهــا إن ارتفعت فــوق الغمـام
واعتـلت إلــى بــاب الــسمــاء ،
أصابك شـؤم العقوق ونـزلت بك
العقوبة وحلت بدارك املصيبة  ،ال
لـن أفعل  .ال تـزال يـا بـني فلـذة
كبـدي وريحـانـة حيــاتي وبهجـة
دنياي .
أفق يـا بـني  ..بــدأ الشـيب يعلـو
مفـرقك  ،ومتر سـنوات ثـم تصبح
أباً شيخاً واجلـزاء من جنس العمل
 .وسـتـكـتـب رســـــائل البـنـك
بـالـدمـوع مثل مـا كتـبتهـا إليك ،
وعند اهلل جتتمع اخلصوم .
يـــــا بــنــي  ..اتق اهلل يف أمـك ،
كفكـف دمعها وواسي حـزنها وإن
شـئت بعــد ذلك فمـزق رســالتهـا
واعلم أن من عمل صاحلـاً فلنفسه
ومن أساء فعليها .
التوقيع  :أمــك

إعريف عن فوائد بر الوالدين

كـم أنـت عـظـيـم أيهـــا الـــديـن
اإلسالمي الـذي جـعل لنـا عـدة
طرق ال تعـد وال حتصي للـدخول
إلي اجلنه فبتعدد تلك الطرق أشعر
بأن اهلل يـأمرنا بدخـول اجلنة حيث
أن أي عمل تقـوم به تـأخــذ عليه
حسنـات مما يسـاعدك يوم القـيامة
ومـن تلك الطـرق يف دخول اجلـنة
هي بـر الـوالــدين حـيث قـال اهلل
تعـالي يف كتـابه العـزيـز {وَقَضَـى
رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَـانـاً إِمَّـا يَبْلُـغَنَّ عِنْـدَكَ الْكِبَـرَ
أَحَدُهُمَـا أَوْ كِالَهُمَا فَـالَ تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَالَ تَنْهَـرْهُمَـا وَقُلْ لَهُمَـا قَوْالً
كَرِمياً} ..اإلسراء 23 :
بـر الوالـدين يكـون عند تقـدمهما
بـالسـن حيث يحتـاجان إلي مـزيد
من الـرعاية ولـذلك قال اهلل تعالي
يف كتابه العـزيز {إِمَّا يَـبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُـمَا أَوْ كِالَهُمَا فَالَ تَقُلْ
لَهُمَـا أُفٍّ وَالَ تَنْهَـرْهُمَـا وَقُلْ لَهُـمَا
قَوْالً كَـرِمياً} وذلك إلنهم يف ذلك
الـسن يكونان يف أمـس احلاجة إلي
الرعاية واالهتمام وتذكر ما فعلوه
لك وأنت صغير.
وقد بني لنا الرسول صلى اهلل عليه
وآلـه وسلـم كــيف يـكــــون بــــر
الوالـدين واإلحسان إليـهما فرصة
لـدخـول اجلنــة ال يجب تفـويتهـا
وإال نكـون قـد خـسـرنـا خـسـارة
كبيرة ،فقال يف احلديث الشريف:
“رغم أنفه رغم أنـفه رغم أنفه من
أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو
كليهما ثمّ لمْ يدخُل اجلنّة“
بل ووصف الرسـول العنايـة والبر

بـالوالدين عـلي أنه جهاد يف سبيل
اهلل حـيث جاء له رجـل يطلب منه
أن يـأذن له يف الـذهــاب للجهـاد
فقـال له الـرســول عليـة الـصالة

والـسالم “ أحي والـداك ؟“ ،قـال
الـرجل :نـعم ،فقــال له النـبي:
“ففيهما فجاهد“.
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سامينا على

هــذه إطاللــةٌ علــى نخـبــة مـن
املسلـمات األمـريكـيات؛ مـا بني
فنـانة ،وكـاتبة مـتطورة ،وثـورية
تـطور مفـاهيم مجتـمعها وعـاملها
احملـدودة حيـال مـا ميكـن للمـرأة
املسلمة القيام به ،أو أحد رائدات
الدفاع عن حقوق املرأة.
وكـوسيلـة للتعـريف بالعـديد من
مـساهماتهن ،أسلـط الضوء على
بعـضهن يف سـلسلـة من جـزئني:
هذه الـتدويـنة األولـى مخصـصة
للمسلمات من أمـريكا الشمالية،
فيمـا ستحـتفي التـدوينـة الثـانيـة
باملسلمات من بقية أنحاء العالم.
يف هذه اإلطاللة ستجـد مجموعة
مـتنــوعــة مـن النـســاء اللــواتي
اسـتطعـن جتاوز الـصور الـنمطـية
حول املـسلمـات ،واستخـدمن-
عـوضًـا عـن ذلك –عالقــاتهن
اإلميـانية الشخصية بطريقة إيجابية
لـتغـييــر احلــوار الــوطـني حــول
اإلسالم علــى أرض الــواقع..
إنهن يغيرن العالم ،بطرق جديدة
ومبهجة.
( )1إلـياس شـاباز ،ابـنة الـزعيم
املسلم املؤثر مالكوم إكس ،وهي
نـاشـطــة ومحـاضــرة محفـزة،
ومؤلفة الـسيرة الذاتية “نشأة إكس
Growingالــتـــي
”Up X
ـ
نـالت استحسـان النقاد ،ومـنتجة
“جـــــولـــــة الـــصحـــــوة The
،WAKE-UP
”Tour
وهـو بـرنــامج لتـمكني الـشبـاب
وتعلـيم الـطالب ،وشــاركت يف
الوفـود اإلنسانية الـدولية .هدفها
هـو “متكـني أجيـال املـستقـبل من
خالل فهم ثقافات العالم املتنوعة
واحلضارات التاريخية“.
( )2فـرح بانديث ،عُينت كممثلة
خاصـة للـمجتمعـات املسلـمة يف
يونيو  2009.مكتبها مسئول عن
تنـفيــذ رؤيــة وزارة اخلـــارجيــة
للتـواصل مع املـسلمـني يف جميع
أنحـاء العــالم علـى املـستــويني
الــشعـبي والـتنـظـيمـي .تقــول
بــانــديـث إنهــا تــريــد “أن تــرى
الــشــابـــات اللــواتـي أصـبحـن
مـسلمـات …يـدحــرن الصـور
الـنمــطيــة ،ويـــروين قــصتـهن
بـأصــواتهن احلقـيقيـة ،ويـخلقن
روايــات بـــديلــة بـكل الـطــرق
املمـكنـة؛ ألنـكَ حيـنمــا تُغـرِق
السـوق بالبدائل ،سيبدأ احلوار يف
التغير“.
( )3الله بخـتـيـــار ،أول امـــرأة
أمـريـكيــة تتـرجـم القـرآن إلـى
اإلجنـليـزيـة ،وأول امــرأة تقـدم
ترجمة نقدية للقرآن إلى أي لغة.
تقول“ :من اخلـطأ االلتصاق دومًا
بـاحلجـاب عنـد منـاقشـة حقـوق
املــرأة املـسـلمــة يف اإلسالم ،يف
الـواقع ،يعزز الـقرآن يف كثـير من
األحيــان احتـرام املـرأة املـسلمـة
لـذاتهـا .والـنسـاء املـسلمـات يف
أنحـاء العـالم يـستخـدمن الـقرآن

لتـأكيـد حقـوقهن؛ تلك احلـقوق
التي انتـزعت منهن عبر تفسيرات
وقوانني أبوية“.
( )4داليـا مجاهد ،قضت سنوات
من الـبحث علـى نطـاق واسع يف
واقع حيـاة املسلـمني حول الـعالم
أثناء عملها سابقًا يف منصب املدير
التنفيذي ملركز جالوب للدراسات
اإلسالميـة ،وهـو مـركـز أبحـاث
واسـتشـارات يعنـى بـاجملـتمعـات
املـسلمـة حول العـالم .كمـا عني
الرئيـس باراك أوباما دالـيا مجاهد
ضـمــن مجلــسه االسـتــشـــاري
لـشـراكــات احملليـات واألديـان.
تقـول “داليا““ :ساعـد األمريكيون
املـسـلمــون يف إحبــاط غــالـبيــة
املـؤامـرات اإلرهــابيـة املـرتـبطـة
بتنظيم القاعـدة يف أمريكا ،وبدالً
مـن حتـمل الـــذنـب اجلـمـــاعـي
لإلرهـاب املـستـوحـى من تنـظيم
القاعدة ،أصبح اجملتمع األمريكي
املسلم هو عدوه األكثر شراسة“.
( )5آزاده معـاوني ،مؤلفـة “جهاد
األحـمـــــر شفــــاه Lipstick
” ،Jihadومؤلفـة صحوة إيران
Iran
Awakening
باملـشاركة مـع حاملة جـائزة نوبل
للـــسالم شـيــــريـن عـبــــادي،
وباعـتبارهـا واحدة من املـراسلني
األمـريكيني القالئل املـسموح لهم
بالعمل باستمرار يف إيران منذ عام
 ،1999أعــدت “آزاده“ تقــاريــرًا
علــى نطـاق واسع حـول ثقـافـة
الــشـبـــاب ،وحقـــوق املـــرأة،
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واإلصالح اإلسالمـي ،يف مجلـة
تـامي وقـسم استعـراض الـكتب يف
صحيفة نيويورك تاميز ،وواشنطن
بــوست ولــوس أجنلـس تـاميـز.
وتقـول“ :قـضيت الـنصف األول
من حيـاتي املهنـية مـنشغـلة متـامًا
بهذا السـؤال :كيف جنعل الغرب
يفهـمـنــا أفـضل ،وكـيف نـنقل
واقـعنا ،وكـيف نثبت أنـنا جمـيعًا
لـسنــا مقيـدات بـالـسالسل إلـى
مـواقـد قلـي البـصل …اآلن…
أنــا أكثـر اهـتمـامًـا بـاحلـوار مع
مجـتــمعـي اخلـــــاص ،وداخل
الـشتـات اإليـراني ،واإليـرانـيني
داخل إيـران ،ومبحـاولـة إحـداث
بعض التغيير داخلهم“.
( )6علـيــا هــوجـنب ،املــديــرة
التنفيذية للمجلس الكندي للمرأة
املـسـلمــة ،الــذي أسـسـته عــام
1982مـجموعة نسـاء يشتركن يف
االعـتقاد بـأن اإلسالم يدعـو إلى
مساواة املرأة وإنـصافها ومتكينها.
رسـالـة “ عليـا“ لـ“املسلـمني وغيـر
املسلمني هي أننـا جميعًا يجب أن
نـتحمل مـسئـوليـة رفـاه اجلـميع،
بغض النظـر عن املعتقـد أو العرق
أو اللـون .وبـدون هـذا احلـلم لن
نكــون متـحمــسني أو مـلتــزمني
بإحداث تغيير“.
( )7مــــرمي إسـكـنــــدري ،هـي
مــؤسـس والــرئيـس الـتنـفيــذي
لتــصمـيمــات  ،MIIMوهــو
استوديو يضم مهندسني معماريني
وباحثني ومصممني ،تلقوا جميعًا

تدريبًا حـول الدراسات اإلسالمية
والفـن اإلسالمـي والهـنـــدســـة
املعمارية ،يـدمج البحوث النظرية
مع الفـن والهنـدســة املعمـاريـة.
تقـول مرمي“ :املسـاحات املـصممة
مـعمــاريًّــا ،واألمــاكـن القــابلــة
لـلتفـاوض اجـتمــاعيًّــا للنـسـاء
املـسلمـات يف مسـاجد الـواليات
املتحـدة ،تبـدو وكـأنهـا مـشكلـة
الـبدائل ..يف كـثير مـن األحيان،
تثيـر هذه املبـاني التحـديثيـة أسئلة
خـاصـة حـول هـويـة املـسلـمني
األمـريكيني الـذين يكـافحـون مع
قضـايـا مـتشـابكـة تتعلق بـالـدين
والـثقافـة التي جـلبت من الـبلدان
املسلمة ،مثل :أين يقف الرجال؟
كم تبلغ املساحة اخملصصة للنساء؟
وماذا عن األطفال؟“.
( )8مـاريـا إبـراهيـمجي ،محـررة
مـشاركـة خملتارات “أنـا أحتدث عن
نفسي :بشأن كون املرأة األمريكية
مــسلمـة“ ،وهـي مجمـوعــة من
املقــاالت التـي كتـبتهـا  40امـرأة
مسلـمة أمـريكيـة املولـد دون سن
األربعـني .مـنــــذ ذلـك احلـني،
شـاركت يف تـأسـيس شـركـة :أنـا
أحتدث عن نفسي ،وهـي مؤسسة
كتب ووسائط متعددة ،تركز على
نـشر مجمـوعات سـرد ذاتي حول
قضـايا األديـان والثقافـات .تقول
“إن الـشي الــوحيـد الـذي تعـرفه
بـالتأكيد هو بينما ال ميكننا احلديث
عن اآلخـرين ،ميـكننـا بـالتـأكيـد
احلـديـث عن أنفـسنـا ومـشـاركـة
قـصصنـا اخلـاصـة حـول اإلميـان.
فـكلمـا زادت قـصص الـشهـود،

كلـمــــا تعــمقــت معــــرفــتهـم
بـ“اجملهول“.
( )9هـالـة الـسلمـان ،مخـرجـة
متخـصصـة يف تلفـزيــون شبكـة
اإلنـتــرنـت ،عـملـت مـصــورة
صحفـيـــة يف الــشـــرق األوسـط
لصـالح مجلـة تـامي ،ورويتـرز و
Current TV.أنــــتـجـــــــت
(كتبت ،وأخـرجت ،وصورت،
وحـررت) العـديـد من الـسالسل
الـوثائقيـة على شبكـة اإلنترنت لـ
CBCو’Bitchin
Kitchen.علـــــى صعــيـــــد
الـتلفـزيـون ،أخـرجـت حلقـات
Outrageous
“Final
”Wishesو“ ”The Will
لـقنـاة ديسكفـري .فيلمهـا “اخلط
األخضـر“ الكومـيدي القصـير من
داخـل مترو مونتـريال ،سيجعلك
تـضحـك بصـوت مـرتفع ،وهـو
يتـناول قضيـة الزي الغـربي مقابل
النقاب ،متسائلة أيّ منطَي اللباس
أكثـر أخالقية ،واإلجابة على هذا
النقـاش الـســاخن بـتطــور غيـر
متوقع.
( )10طـيِّبـة تــايلـور ،مـؤسـس
ورئيـس حتـريــر مجلـة عـزيـزة،
حققـت رؤيتهــا بتــوفيــر وسيلـة
إليصـال صـوت املـرأة املــسلمـة
األمــريـكيــة ،تُـصَــوِّر وجهــات
نـظرهن وخبراتـهن وحتطم الصور
النمطـية الشـائعة .تقـول “طيِّبة“،
التـي اختـارهـا املـركـز اإلسالمي

امللكـي للدراسـات االستـراتيجـية
ضمـن أكثر  500شخـصية مـؤثرة
يف العالـم“ :ال تضعن قيـودًا على
أنـفسكن .إذا كـان لديكِ حـلمًا،
طمـوحًا ،هدفًا ،تـطلعًا ،حافظي
علــى نـيـتك ورؤيـتـك واضحــة
واعملي على حتقيق هذا الهدف.
وافهمي أنه ميكن املزج بني عملك
وعبادتك .إذا كنتِ تعملني ،ويف
نيتـك إجناز شيء يصل إلـى ما هو
أبعـد من نفسك وإلى العالم ،فإن
العـمل يـصـبح شـكالً رائعًـــا من
العبادة .لـدينا مجـموعة مـوهوبة
جــدًّا قــادمــة مـن الــشــابــات
املـسلمـات ،وأنـا متحـمسـة جـدًّا
ألرى مـا سيـكنَّ عنـدما يـصبحن
املهنـدسات اجلـديدات للـمجتمع
األمريكي املسلم“.
لـيس مبـقدوري الـتعبيـر بكلـماتٍ
أفضل؛ فـأنا أيضًـا متحمسـة جدًّا
جلـيل املــسـتقـبل مـن الـنــســـاء
املـــسلـمــــات األمــــريـكـيــــات
وإسهـــــامــــــاتهــن يف اجملــتــمع
األمريكي.
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ميديا

بــاريس –وقعـت شبكـة فــوكس
نيــوز األميــركيــة يف فخ اإلسـاءة
لـألوروبيـني يف تقــاريــرهــا الـتي
اسـتهــدفت املـسلـمني يف أوروبــا
وخـاصـة فـرنـسـا وبــريطــانيـا،
وأوردت فيها معلومات عارية عن
الصحة ومضللـة ،يف سبيل تشويه
صورة املسلمني.
أعلنـت مديـنة بـاريس أنـها تعـتزم
مقـاضـاة شـبكـة فـوكــس نيـوز
األمـيركية بـسبب تصريحـات بثتها
ملعلقني حتدثوا عن مناطق محظورة
علـى غيــر املسلـمني يف العـاصمـة
الفرنسيـة ال يستطيع غـير املسلمني
والشرطة دخولها.
وتـعتزم عمـدة العاصمـة الفرنـسية
باريس ،آن إداجلو ،مقاضاة احملطة
“فـوكـس نيـوز“ بـتهمـة اإلضـرار
بالسمعة.
ونقلت وسـائل إعالم فرنـسية عن
إداجلـو قـولهـا إن املـدينــة ستتقـدم
بـدعوى قضـائية ضد هـذه التغطية
اخلاطئة واملهينة خالل األيام املقبلة
يف باريس أو الواليات املتحدة.
وقالت عمدة بـاريس يف مقابلة مع
محـطــة “سـي إن إن“ اإلخبــاريــة
األميـركيـة إن العاصـمة الفـرنسـية
باريس تعرضت لإلهانة وهو األمر
الـذي يـستــوجب الـذهـاب إلـى
القـضــاء مـن أجل العـمل علــى
حذف تلـك العبارات ،يـأتي ذلك
يف الــوقت الــذي لم يـرد فـيه أي
تعلـيق من جـانـب املســؤولني عن
الشبكة اإلعالمية األميركية.
وكــانت مـحطـة “فـوكــس نيـوز“
ادعـت عقب سلـسلــة الهجمـات
اإلرهـابية التي تعرضت لها باريس
علـى يـد مـتطــرفني أنه تـوجـد يف
العاصمـة الفرنسيـة مناطق تـسيطر
عـليها أغلـبية مـسلمة وال تـدخلها
الشرطة.
وكانـت الشبكـة اإلخباريـة أثارت
ردود فعل قـــويـــة غـــاضـبـــة يف
بريطـانيا ،وصلت لـرئيس الوزراء
ديفيـد كاميرون ،بعـد تعريف أحد
ضيـوف مديـنة بيـرمنغهـام بإنـكترا
بأنهـا مدينة إسـالمية صرفـة يحظر
على غير املسلمني دخولها.
بـاإلضافـة إلى ذلـك اتهمت بعض
وسـائل اإلعالم ،القنـاة بـ“املبـالغة
وتقــدمي معلـومــات مغلـوطـة“،
وانتقـدهـا آخـرون مبحـاولـة رسم
صورة مرعبـة وسلبية حتط من قدر
املسلمني املساملني ،من خالل اخلط
الذي انتهجته يف إطـار تغطيتها عن
املـسلـمني يف أوروبـا علــى خلفيـة
الهـجوم علـى مقر مـجلة “شـارلي

على خلفية الهجوم على مجلة شارلي إيبد ومن أجل اإلساءة الى االسالم

فوكس نيوز تغضب األوروبيني بعد تقاريرها ضد املسلمني

إيبدو“ الفرنسية الساخرة.
ويف  11ينايـر ،أعلن املعلق ستيفن
اميـرسـون يف فـوكـس نيـوز خالل
نقـــاش حـــول الـتعـــدد الـثقـــايف
للـمجـتـمع الـبــريـطــانـي ،أن يف
بــريطــانيـا “مـدنــا بكــاملهــا مثل
بيـرمـنغهـام مــسلمـة بكـل معنـى
الكـلمــة وال يــذهب إلـيهــا غيــر
املسلمـني“ .ولقيت تلك التعليقات
انتقـادات شـديــدة دفعت شـبكـة
فوكس إلى تقدمي اعتذار.
ونشرت الـ“سي إن إن“ تقريرا حول
اعتــذار شـبكــة فــوكــس نيــوز
لـلمــسلـمني بـسـبب عــدم دقــة
تقــاريــرهــا حــول املــسلـمني يف
أوروبـا ،وقـام مـذيعـو الـشـبكـة
باالعتذار أربع مرات ،يوم السبت
املاضي ،للمـشاهدين بـسبب عدم
دقة املعلـومات التي بثتهـا الشبكة،
وبـسبب تصـوير املـسلمني بـصورة
سلبية.
ويشير التقرير إلى أن هذه األخطاء
تضمنت تـعليقات نارية مثل وجود

“منــاطق محـظــورة (علــى غيــر
املسلمني)“ يف أوروبـا ،حيث يقوم
املـسلمـون فيهـا بـتطـبيق القـوانني
اإلسالمية ،الـتي تقدم على قوانني
الـبالد ،ويخـشــى غيـر املـسلـمني
دخول تلك املناطق.
ويـبـني أن وســـائل إعالم أخــرى
اتهمت فوكس بـاملبالغة والكذب،
وحتى أن رئيس الـوزراء البريطاني
سخـــر من أحـــد تلك املـــزاعم،
ووصـف ستـيف اميــرســون بــأنه
“أحمق بــامتيـاز“ ،وقــال إنه غصّ
بطعامه وهو يسمعه.
وقـــدمت املــذيعــة جـينـني بيــرو
تصـحيحــا ،عمـا ادعـاه ضـيفهـا
ستيف إميرسون ،بأن بيرمنغهام يف
إنكلتـرا عبارة عـن مدينـة “مسـلمة
بالكامل ال يدخلها غير املسلمني“.
وقـــد سخـــر الكـثـيــر مـن قــول
إميـرسـون ،مـا اضطـره لالعتـذار
بعد ذلك.
وقـالت بـيرو“ ،قـام ضيـف يف هذا

البرنامـج األسبوع املاضي بـالوقوع
يف خطـأ معلوماتي ،وأخـطأنا نحن
بتــركنـا هـذا اخلـطـأ قــائمـا دون
تـصحـيح ..وتـظهــر معــطيــات
أحــدث إحـصـــاء سكــانـي مت يف
 2011أن  22بـــاملئــة مـن سكــان
بيـرمنغهـام يعرفـون أنفسهـم بأنهم
مسلمـون ،كما أنـنا لم نـستطع أن
جند أي دليل مـوثوق بأن بـرمنغهام
منـطقــة محـظــورة (علـــى غيــر
املسلمني)“.
وقـبل ذلك قــامت آنـا كـوميـان يف
بـرنــامج الـصبـاح “فـوكـس انـد
فرندس“ باالعتذار عن خرائط بثتها
الـشـبكـــة “ملنــاطق محـظــورة“ يف
فرنـسا ،وقالـت“ :بعض املناطق مت
إبرازها بشكل خاطئ ..نعتذر عن
ذلك اخلطأ“.
ويذكـر التقرير أن برنامجا تلفزيونيا
كـوميديا فرنسيـا قد سخر من تقرير
شبكة “فـوكس“ املتعلق بـاخلرائط،
وقــال إن تـلك اخلــرائـط كــانـت
أعـدتهـا احلكـومـة الفـرنـسيـة عـام

 ،1996واملـناطق املـبرزة فيـها هي
املنـاطق الفقـيرة ،الـتي حتتـاج إلى
مساعدة وتطوير.
كمـا أن أحــد االعتــذارات علـى
الـشبكـة كـان بـسبـب خطـأ مت قبل
ذلك بـسـاعـات ،حـيث ســألت
مقدمـة البرنـامج جولي بـانديراس
الـضـيف جـيــسـي جـني داف عـن
اسـتفـتــاء حــول دعـم الــدولــة
اإلسالميــة بني مـسلـمي أوروبـا،
فـأجـاب أن “االسـتفتـاء يف االحتـاد
األوروبـي يظهـر أن  69بـاملئـة من
مسـلمي فــرنسـا يـؤيـدون تنـظيم
الـدولــة اإلسالميــة ،وليـس هـذا
فقـط ،بل إذا نـظــرت إلـــى ذلك
التــأييــد علـى مــستـوى أوروبـا
ستجدين أن النـسبة تصل يف بعض
املنـاطق إلـى  40بــاملئـة“ .ويـورد
التقـرير أن إريـك شون اضطـر بعد
ذلك بــثالث ســـاعـــات ،إلـــى
االعتـذار قـائال“ :أدركنـا نحن يف
(فوكس نيوز) بعد بث البرنامج أن

االستـفتــاء املـشــار إلـيه ال ميـكن
االعتــداد بـه ،وأن تلك الـنتــائج
يجـب أال تكــون اسـتخــدمـت،
ونعتذر عن اخلطأ“.
ويـضيف بـأن بـانـديـراس عـادت
وقـــدمـت تــصحـيحـــا شـــامال،
واعتذرت اعتذارا عاما “للشعب يف
فرنسا ويف إنكلترا“.
وتضيف“ :بـالتأكـيد هنـاك مناطق
تعلو فيهـا نسبة اجلـرمية يف أوروبا،
كـما هو احلال يف الـواليات املتحدة
وغيرها من البلدان ،حيث تدخلها
الشرطـة والزوار بحـذر ..آسفون
جـدا عن األخطـاء ،ونعتـذر لكل
من شعـر باإلهـانة ،وبـينهم شعـبا
فرنسا وإنكلترا“.
وتخـتـم “سـي أن أن“ تقــريــرهــا
بـاإلشارة إلـى طلب بانـديراس من
املـسـتمـعني أن يـصــوتــوا علــى
استفتـاء“ :هل ستتـأثر حـريتـنا يف
التعبير كي ال نقول أي شيء سلبي
عن اإلسالم“؟
يذكـر أن نسبـة املسلمـني يف مديـنة
بيـرمينغهـام حاليـا ال تتعدى الـ21
بـاملئة مـن إجمالـي سكانهـا ،وفقا
لإلحصائيات الرسمية .واجته عدد
كبيـر من البـريطـانيني إلـى تـويتـر
لــيعـبــــروا عــن سخـــطهـم إزاء
تصـريحـات ضـيف قنـاة فـوكـس
املـستفـزة .وأطـلق اجلمهـور عبـر
مـوقع “تــويتـر“ هــاشتـاج سـاخـر
#حقائق فوكس نيوز.
ومن أكثـر التغريـدات انتشـارا عبر
الهـاشتـاغ تغـريـدة أحـدهم نـشـر
صــــورة لالعـب الـكــــريـكـيـت
البـريـطــاني “مـعني عـلي“ ،وهـو
مـسلـم من أصـول بـاكـستــانيـة،
مــاسكــا مـضــربـه ،وكتـب علـيه
ساخـرا التعليق التالي باإلنكليزية:
“صـورة مرعبـة تظهر أحـد مسلمي
بيـرمـنغهـام وهــو يحـمي أبـواب
مدينته من الكفار“.
وقـال مغـرد آخـر أن فـرقـة “دوران
دوران“ املـوسيقية الـتي اشتهرت يف
الثمـانينـات وانطـلقت من مـدينـة
بيـرمينـغهام ،أجـبرت علـى تغيـير
اسمها الى “قرآن ،قرآن“.
وعلق أحــد الـنـشـطــاء أن بــرج
االتصاالت الشهير يف املدينة أصبح
“أعلـى مـسجـد مـن بني املـسـاجـد
االسالمية يف العالم“.
ونشرت مغردة صورة للملكة وهي
تـرتـدي وشـاحـا ،وعلقـت عليهـا
قائلة “يف اململكـة البريطانية ،يجب
على امللكة أن ترتدي حجابا عندما
تزور بيرمينغهام“.

 10سنوات من النجاح والتميز
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عقارات

انخفاض كبير يف االستثمارات العربية واألجنبية مع ضعف الثقة يف االقتصاد

خبيرة :قطاع لبنان العقاري يعاني
من اجلمود منذ عامني

RealEstate

بعد شهرين متتاليني من الزيادات القوية

مبيعات املنازل األميركية القائمة
تسجل أدنى مستوى لها يف 6
أشهر يف نوفمبر املاضي

هبطت مبـيعات املنازل القائمـة يف الواليات املتحدة ألدنـى مستوياتها يف 6
أشهر يف نوفمبر (تشرين الثاني) بعد شهرين متواليني من الزيادات القوية،
مما يؤكد الطبيعة املتقلبة النتعاش سوق اإلسكان.
وقـالت الرابـطة الـوطنيـة للوسـطاء العقـاريني إن مبيعـات املنازل القـائمة
انخفضـت  6 1.يف املائـة إلى مـعدل سـنوي قـدره  4 93مليـون وحدة،
مسجلة أدنى معدالتها منذ مايو (أيار).
وجـرى تعـديل مبيـعات أكـتوبـر (تشـرين األول) بـالنقصـان إلى 5 ،25
مليـون وحدة من  5 ،26ملـيون وحدة .وال يـشير هبـوط نوفمبـر ،على
األرجح ،إلـى بدء اجتاه نزولـي ملبيعات املنازل ،ويـرجع يف جانب منه إلى
انخفاض املعروض.
وكان اقتـصاديون تنـبأوا أن تهبط املبـيعات إلى معـدل سنوي قدره 5، 20
مليون وحدة.
وقـالت الرابطـة الوطنيـة للوسطـاء العقاريني إن مؤشـرها ملبيعـات املساكن
على أساس العقـود املوقعة يف نـوفمبر ارتفع  0، 8يف املـائة إلى 104. 8.
وعدلـت الرابطـة أيضا مـؤشرهـا لشهـر أكتوبـر إلى مـستوى أدنـى بشكل
طفيف .وتـصبح العقـود مبيعـات بعـد شهـر أو  2.وارتفعت العقـود يف
شمـال شرقي الواليات املتحدة ويف اجلـنوب والغرب ،لكنها انخفضت يف
الغرب األوسط.
وتشهد سوق املـساكن يف أكبر اقتـصاد يف العالم تعـافيا غير مـستقر بعد أن
أوشكت على االنهيار أثناء الركود يف الفترة من  2007إلى 2009.
وكـان خبراء اقـتصاديـون استطلعت رويـترز آراءهم قـد توقعـوا أن يرتفع
إجمالي مبيعات املساكن القائمة بنسبة  0 5.يف املائة يف نوفمبر.
ومقارنـة مع أكتـوبر مـن العام املـاضي فـإن العقود زادت  4 1.يف املـائة.
وعلى صعيد متصل ،ذكرت تقارير إخبارية أن عدد طلبات احلصول على
إعـانة بطـالة يف الـواليات املتحـدة انخفض خالل العـام املاضي إلـى أدنى
مستوى له منذ  14عاما يف ظل النمو القوي ألكبر اقتصاد يف العالم.
وذكرت وزارة العـمل األميركية أن متـوسط عدد الطلبـات أسبوعيا خالل
العام املـاضي بلغ  308 5.ألف طلـب ،وهو أدنـى مستـوى له منـذ عام
 2000عندما كان املتوسط األسبوعي  299ألف طلب.
يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الطلبات خالل األسبوع املنتهي يوم  27ديسمبر
(كانون األول) املـاضي بواقع  17ألف طلب إلـى  298ألف طلب ،وهو
ما زاد عـلى تـوقعـات احملللني الـذين اسـتطلعـت وكالـة بلـومبـرغ لألنـباء
االقتصادية رأيهم.
وأظهرت بيـانات ارتفاع ثـقة املستهلكـني يف االقتصاد األميـركي إلى أعلى
مستوى لهـا منذ  2007يف حني واصل قـطاع التصنـيع يف منطقة شـيكاغو
منوه.وأظهـرت مؤشـرات السـوق العقاريـة تعافيـا منتـظرا خالل الـشهور
املقبلة ،وهو ما يؤكـد أن االقتصاد األميركي  -أكبر االقتصادات يف العالم
 يتجه نحو منو قوي يف 2015ومن املنتـظر أن يتحسن أداء االقـتصاد بشكل عـام ومؤشر ثقـة املستهلكني
بشكل خاص ،مع استمـرار حتسن سوق العمل ،وهو مـا سيؤدي إلى منو
اإلنفاق االستهالكـي الذي ميثل نحو ثلـثي إجمالي النـاجت احمللي للواليات
املتحدة.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

بـيروت  -جيالن فطـايري  -على
الـرغم من احلركـة الناشـطة لعمل
املقــالع والكـســارات يف بيـروت
وضواحـيها إال أن هذه احلـركة لم
تـنعكـس علـى الـسـوق العقـاري
الـذي ال يـزال يـشهـد تبـاطـؤا يف
الـنمــو منـذ سـنتـني ،من دون أن
تـؤدي موجات تـدفق األغنياء من
الـسوريني إلـى لبنـان انعاشـا لهذا
القطـاع بسب غالء أسعـار الشقق
الـسكـنيـة وتفـضيـلهم اسـتئجـار
البيوت عوضا عن شرائها ليقينهم
بالعودة إلى بالدهم.
ولم ينـسحب تزايـد عدد الـسكان
يف لبنـان نتيـجة مـوجات الـنزوح
منـذ انـدالع األزمـة يف سـوريـا،
علـى ارتفـاع الـطلب علـى شـراء
العقـار الـذي يـشهـد ركـودا منـذ
عـامني ،وكل مـؤشـرات القطـاع
العقـاري لعـام  2012تـدل علـى
ذلك ،ومهـا إحـصــاءات نقـابـة
املهنـدسني يف لبنـان ،التـي أكدت
تراجع هذه املساحات التي تعكس
تــوّقعــات مــستــوى العــرض يف
القـطاع العقـاري ،بنحو %12.3
خالل العام املاضي.
وأوضحت اخلـبيـرة االقـتصـاديـة
ســابـني عــويــس ،أن القـطــاع
العقــاري يف لـبنــان يعــانـي من
اجلمود منذ سنتني اال ان بداية هذه
السنـة شهدت تراجعـا ملحوظا يف

النشـاط العقاري وصلت الى نحو
 ،%19موضحـةً أن السبـب يعود
الـى اجلو الـسيـاسي احملتقـن الذي
سـاد مـطلع العـام املـاضي نـتيجـة
التجاذبات السيـاسية على الساحة
احمللية واالضطرابـات األمنية على
الساحة اإلقلـيمية ،وما رافقها من
تداعيـات سلبيـة على زخـم النمو
االقتصـادي يف لبنـان عامـة وعلى
االستثمار العقاري خاصة.
وأشـارت عـويـس ،إلــى ضعف
الثقـة مبسـتقبل اقتصـاد لبنـان لدى
املـستثـمريـن احملليني واألجـانب،
مشيرة إلى املقاطعة العربية كان لها
أثـر كـبيـر وهـي لم تقـتصـر علـى
احلـركـة الـسيـاحيـة بـل انسـحبت
أيـضــاً علــى القـطــاع العقـاري،
مـضيفـة “هذا مـا نتج عن أحـجام
العرب عن االستثمار“.
ويف هـذا الـسيـاق ،يـؤكـد رئـيس
مـركـز “ايــدال“ نبيـل عيتـاني ،ان
حجـم االستـثمـار األجنـبي وهـو
عــربي بــشكل اســاسي والــذي
يـشـكل القـطــاع العقــاري جــزء
أساسي منه بلغ عام  2010حدود
اخلمـســة مليـارات دوالر ،هـذا
الـواقع كـان قـد أدى الـى ازدهـار
الـقطـاع الـذي تـرافق مع حتـريك
العجلـة االقتصـادية واملـاليـة .اما
خالل الــسنـتني املـاضـيتـني فقـد
انخفض بشكل كبير.

وبـالنـسبـة لـلسـوريـني يف لبنـان،
أكدت عويس أنه ليس من السهل
حتـديـد نـسبـة متلكهـم للعقـارات
مـؤخـراً يف لـبنــان ألن معظـم من
اشتـرى دفع نقداً أو لديه حسابات
يف بنوك لبنانية.
وتـوضح عويـس ان هناك نـوعان
مـن النـازحـني ،الفئـة املعـدومـة
والتي تعـاني من مشكـلة اإليواء،
والـفئة املقتدرة الـتي استطاعت ان
تــســـاهـم بـتحــــريك الـعجلـــة
االقتـصـاديـة قـليال لـكن معـظم
هــؤالء يفضلـون االسـتئجـار عن
الـشــراء .مـضـيفــة“ ،لــذلك ال
نـستـطيع القـول انهـم ساهـموا يف
إنعــاش القطـاع العقـاري لكـنهم
حدوا من تدهوره“.
وأكــد كـبـيــر اقـتـصــادي “بـنك
بيبلـوس“ يف هذا اإلطار إن النزوح
لـم يؤدي الى ارتفـاع الطلب على
الـشـقق الن معــظم الـســـوريني
ميـسوري احلـال امتلكـوا شقق يف
لـبـنـــان قـبل انـــدالع األزمـــة يف
بالدهـم .اما بـاقي هـذه الفئـة من
الالجـئني ،فـهم حـركـوا سـوق
اإليجــارات ،مـختــرقني بــذلك
اجلمود السيـاحي الذي كان يعول
علـى حـركــة إيجـارات الــشقق
الصغيرة واملفروشة.
ويتفاءل البعض بانتعاش عمليات
الشراء من قبل املتمولني السوريني

 ،كمــا يتــوقع البـعض االخـران
يـشتـري الـسـوريـني املنـازل الـتي
يقطـنون فيهـا اذا استمـرت االزمة
يف سوريا.
ويـعتقــد غبـريل ان حتــريك هـذا
القـطاع يجب ان يـترافق مع طلب
االستـهالك احمللي الــذي يقتـضي
منواً يتجـاوز الـ1؟ كما كـان احلال
طيلة السنتني املاضيتني.
وبشكل عام يتأثر السوق العقاري
بقـاعـدة العـرض والـطلب ،ويف
لبنان ال يـزال العرض كبـير مقابل
طلب ضعيف الن الرعـايا العرب
واملغتربـني يفضلون االنتظار ريثما
ترسم معـالم املنطقـة العربـية قبل
ضخ اموالهم يف شراء العقارات.
ويف املـقابل يتفق اخلبراء انه ستبقى
أسعـار الـشـقق شبه ثــابتـة “علـى
الـرغم من الـتصحـيح النـسبي يف
نــشــاط الــســـوق العقــاريــة،
فاملقاولون ليسوا حتت ضغط جلهة
إمتــام صفقـات الـبيع الن نــسبـة
االقتـراض متدنية واملبـيعات كافية
علـى اخلـرائـط للمـشــاريع قيـد
اإلنـــشــــاء ،يف حـني أن نــــدرة
األراضي املتـوافـرة يف بلـد صغيـر
توفـر دعمـاً لألسعار وهـي بذلك
لن تتراجع أبداً“.
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السجائر اإللكترونية أخطر  15مرة من “العادية“

نيـويورك -أظهرت دراسة أميركية
أن االسـتنشـاق العمـيق للسجـائر
اإللكتـرونيـة ينـطوي عـلى خـطر
اإلصـابـة مبـرض السـرطـان أكثـر
بخمـسة أضـعاف إلـى  15ضعـفا
من تدخني السجائر العادية.
وبحـسب الـدراســة املنـشـورة يف
مجلـة “نيـو انغلـند جـورنال اوف
ميـدسني“ ،فـإن بخـار الـسجـائـر
اإللكترونيـة عالي احلرارة واملشبع
بـالنيكـوتني ميـكن أن يشـكل مادة
فـورمالـديهايـد التي جتعله خـطرا
على الصحة.
وكـتـب معــدو الــدراســة وهـم
بــاحثـون يف جــامعـة بــورتالنـد
األميـركية“ :لقـد الحظنـا أن مادة
فـورمـالـديهـايـد ميكـن أن تتكـون
خالل عـملـيـــة تــشـكل بخـــار
السيجارة اإللكترونية“.
واسـتخـــدم البـــاحثــون جهــازا
“يـسـتنــشق“ بخــار الــسجــائــر
اإللكتـرونية لتحديـد كيفية تشكل
هـذه املادة املـسبـبة للـسرطـان من
سائل مـركب من النيكوتني ومواد

الـســائل املـتبخـر يـسـتنـشق 14
ميلليغراما من املادة املسرطنة.
أما مدخن السيجارة العادية بوتيرة
علبة يوميـا ،فال يستنشق أكثر من
ثالثة ميليغرامات من هذه املادة.
ويؤدي استنـشاق  14ميلليغراما،
أو ما يقارب ذلـك ،من هذه املادة
إلــى مضـاعفــة خطـر اإلصـابـة
بالسرطـان بني خمس مرات و15
مرة.

معطرة ومـادة بروبيلـني-غليكول
والغليسيرين.
ولـم يسجل العلماء تشكال للمادة
املـسرطنة حني كـان البخار يسخن

علــى تيـار كهـربــائي بقـوة 3.3
فـولت ،ولـكن علـى مـستـوى 5
فـــولـت صـــارت تـــركـــز مـــادة
فـورمالديهايـد يف البخار أعلى منه

يف دخان السجائر العادية.
وعلــــى ذلـك ،فــــإن مــــدخـن
الــسيجـارة اإللـكتــرونيـة الـذي
يـسـتهلك ثالثــة ميللـيلتـرات من

لكـن بيتـر هـاجيك ،مـديـر قـسم
األبحـاث املتعلـقة بـالتبغ يف كلـية
الـطب يف جامعـة لندن ،اعـتبر أن
هـذه الدراسـة ال تعكـس الواقع،
قــائالً“ :عنـدمــا يعمـد مــدخنـو
الــسجــائــر اإللـكتـــرونيــة إلــى
االسـتنـشــاق العـميـق منهـا فـإن
مـذاقهـا يـصبـح سيئـا ،ولـذا فهم
يتجنبون ذلك“.
ورأى أن دخــــان الـــسجــــائــــر
اإللكترونيـة وإن كان ال يخلو من
الـضـــرر فــــإنه أقل ضـــررا مـن
السجائر العادية.

قريبا ..عقاقير لعالج االلتهاب الكبدي وسرطان الرئة
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واشنـطن  -قـالـت صحيفـة وول
ستـريت جورنـال إن شركـة ميرك
آنــد كــو قــررت تـســريـع وتيــرة
خـططهـا لتـقدمي عـقاقـير جـديدة
لعالج االلتهـاب الكبدي الـوبائي
(سي) والسـرطان جلهـات الرقـابة
علـى االدوية للـموافـقة علـيها يف
محاولة لتضييق الهوة مع شركات
منافـسة يف مجـالني يدران أربـاحا
طائلة.
وقـالت الصحيفـة إن شركـة ميرك
آند كو ستتـقدم بطلب يف منتصف
العـام اجلــاري للحـصــول علـى
موافقـة اجلهات الرقابيـة األميركية
علــى األدويـــة لتــوسـيع نـطــاق
استخدام عقـار السـرطان اجلـديد
كيتـرودا للعالج املنـاعي لالورام
ليتضمن أيضا عالج سرطان الرئة
من النوع ذي اخلاليا غير الصغيرة
وهــو أشـيع صــور هــذا املــرض
الفتاك.
وأضـافت الـصحيفـة ان الشـركـة
تعتـزم أيضـا التقـدم بطلب خالل
النـصف االول من العـام اجلـاري
إلدارة االغـــذيــــة والعقـــاقـيـــر
االمـــــريـكـيـــــة (اف.دي.ايه)
للمـوافقـة علـى تـســويق عقـار
غرازوبريفير/الباسفير وهو مكون
من عقـارين يف تـركيـبة مـن قرص
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واحـد لـعالج االلتهــاب الكبـدي
الوبائي (سي).
وكــانت الـشـركـة قـد أعلـنت يف
نـوفمبر تشرين الثـاني انها ستتقدم

بـطـلب بـشــأن العقــار اجلــديــد
جرازوبريفير/الباسفير يف وقت ما
من عام 2015
ونقلـت الـصحـيفــة عـن روغــر

بـرملـوتــر رئيـس معــامل ابحـاث
شـركة مـيرك قـوله “تغـير االيـقاع
الـزمـني .مـا نـفعله هـو تــركيـز
جهـودنــا بصــورة أعمق وزيـادة
سرعة اجناز األمور“.

ويـنتمي عقـار كيتـرودا -املعروف
جتـاريا بـاسم بـيمبـروليـزوماب-
لطـائفة حديثة من االدوية املثبطة.
والقـت هذه الطائفة حـماسا كبيرا
يف األوساط الطبية.
وتعمل هـذه املثـبطـات من خالل
وقـف اآلليـة الـتي تـسـتخــدمهـا
االورام للـتـخفـي عــن اجلهــــاز
املنــاعـي لتـسـمح لـلمـثبـطــات
بالتعـرف على اخلاليـا السرطـانية
ومهاجمتها.
وكـانت إدارة االغـذية والـعقاقـير
االمريكية قد وافقت على كيترودا
العــام املــاضـي لعالج احلــاالت
املتقدمة من سـرطان اجللد ليصبح
أول عقار من هذه املـثبطات يصل
الى االسواق االميركية.
قالت الشـركة املنافسـة بريستول-
مايـرز سكـويب للمـستحـضرات
الطبيـة إن اللجنة املـستقلة ملـراقبة
البيـانات خلـصت الى ان املـرحلة
االخيـرة من دراسة للمـفاضلة بني
عقـاري اوبـديفـو ودوسيتـاكـسل
لعالج مـرضــى تلقـوا عالجـات
سابقـة ويعانون مـن حالة مـتقدمة
من سرطـان اخلاليا احلرشـفية غير
الــصغـيـــرة يف الـــرئــــة حققـت
املستهدف منها.
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جناح أول عملية زرع للخاليا “البديلة“ لعالج القلب
بـاريس –-بـينت سـلسلـة من
الـتجــارب اخملـتـبــريـــة علــى
احليــوانـــات أنه ميكـن إصالح
اخللل الـذي يحــدث يف عضلـة
القلب بـواسطـة زراعـة خاليـا
جذعية أو أصلية جديدة.
جنح فريق من األطباء الفرنسيني
برئاسة البروفسور جراح القلب
فـيليب مـوناشـيه يف املسـتشـفى
األوروبي “جـورج بـومـبيـدو“
بباريس ،ألول مرة يف العالم يف
استخدام اخلاليـا اجلذعيـة لدى
مــريضـة تعــاني مـن قصـور يف
وظــــــائف الـقلــب ،والــتــي
أصبحـت حالـيا يف حـالة جـيدة
بعـــد مـــرور  3شهـــور علـــى
عالجهـا .وجـاء هــذا النجـاح
بعـد  20عـامـا من األبحـاث يف
استخدام اخلاليا اجلذعية.
ويف حالـة قصور وظائف القلب
يـكون غير قـادر على ضخ الدم
إلــى مخـتلف أعـضـاء اجلــسم
وتزويـد األنسجة بـاألوكسجني
الضـروري للجـسم .وأسبـاب
هذا القصـور ترجع إلـى انسداد
عضلة القلب الناجتة عن انسداد
أحد الشرايني التاجية ،مما يؤدي
إلــى ضــرر يف عـضلــة القـلب
ومـوت خاليـا جـدران الـقلب
وكـذلك وجـود خلل يف الـبطني
األيسر.
وهذا املـرض يصـيب بني  1و2
بـاملئـة من املـواطـنني فـوق سن
األربعني يف فرنسـا ويزداد بشدة
بعـد جتاوز  75عـاما ،ويـتسبب
يف وفاة  22ألف مريض سنويا.
وكان الـعالج الوحـيد يف حـالة
مـريـضـة تـبلـغ من الـعمـر 68
عامـا ،هو عمليـة زراعة قلب،
أما الـبروفسـور فيليب مـوناشيه
فقــــد جنح يف زرع املـنــطقــــة
املتضررة من عضلة القلب ،أي
خاليــا جــذعيــة قــادرة علــى
االنقبـاض مثـل عضلــة القلب
نفسها.
وقـد أجـريت العـمليـة بـالفعل

للمـريضـة التي كـانت تعـاني من
مـرض الـسكــري ،وذلك منـذ 3
شهـور وقـد عـادت إلـى منـزلهـا
وهي بـصحـــة جيــدة اآلن .ويف
جتـارب أجراهـا العلماء ،سـابقا،
استطاعـوا عزل خاليـا أصلية من
نخاع عـظام فـأر ذكر ،ثم حـقنوا
هذه اخلاليـا يف قلوب ثالثـني فأرا
يعاني من الفشل القلبي.
ووجـد األطباء خالل متـابعة تلك
الفئران أن اخلاليا األصلية حتولت
إلـى خاليا قلبيـة يف  64يف املئة من
الفئـران .وقد راقب األطباء تطور
تلك اخلاليا من خالل ربط اخلاليا
األصلـية املـستـخدمـة يف التجـربة
مبـادة واضحـة مـشعـة .ووجـدوا
أيضـا أن حـقن اخلاليــا األصليـة
املأخوذة من نخاع العظام يف ذيول
الفئران يؤدي إلـى النتائج نفسها،
حيث اكتشـفوا أن اخلاليا األصلية
لـديها القـدرة على أن تهـاجر من
الـذيل إلى الـقلب لتسـتقر فيه ،إذ
تبـدأ بـالتحـول إلـى خاليـا قـلبيـة
هناك.
يشـار إلى أن فريقا من الباحثني قد
جنح أيـضا لـلمرة األولـى يف إنتاج
خاليـا الـدم انـطالقــا من اخلاليـا
اجلـذعية لألجنـة البشريـة مما يفتح
البـاب أمـام إقـامـة بنـوك للـدم.
وجنح العـلمــاء يف حـمل اخلاليــا
اجلنينية على إنتاج مستعمرات من
الكـريــات احلمــراء والكـريـات
البيضاء والـصفائح املتشـابهة التي

actually speed up the metabolism by about 25% for up to
three
”hours.
Pistachios
"Among all nuts pistachios are tops for dieters," says
Zuckerbrot. "You get more nuts per one-ounce serving
compared to other nuts—forty nine pistachios versus
twenty three almonds and eighteen cashews." Another
plus? "Cracking each pistachio open slows you down so
feel like you are indulging on a big snack. Buy singleserving bags of pistachios to stash in your purse, gym bag,
"desk drawer and glove compartment.
Lentil Soup
Vegetarians especially need to make sure they keep on top
of their protein intake. Lentils pack a one-two, protein-fiber
punch. “A hearty bowl of lentil soup has only one hundred
calories, zero fat, and seven grams of satisfying fiber,” says
Zuckerbrot. “That’s much lighter than creamy soup that’s
”loaded with fat.
Popcorn
No need to avoid a snack when settling in for a movie. Just
make sure it’s popcorn. “While a snack-size serving of
pretzels and 94% fat-free microwave popcorn have about
the same calories and carbs, a serving of popcorn is six
whole cups and it packs 5 grams of fiber,” says Zuckerbrot.
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تتــشكل طـبيـعيـــا من الـنخــاع
العظمي.
وقـد شملـت الدراسـات احلديـثة
خاليا جـذعية بـالغة مـأخوذة من
نقـي العـظــام .وتعـتبــر اخلاليــا
اجلـذعيـة الـلبنـة األسـاسيـة لبنـاء
مخـتلف أنــسجــة اجلــسم .ويف
السنـوات األخيرة بـينت األبحاث
أن اخلاليـا اجلـذعيـة متلك مقـدرة
مـلحوظـة على الـتكيف وإصالح
األذى النــاجـم عن األمــراض.
ويقــول أحــد اخلـبــراء إن هــذه
الـدراسة أظهـرت املرونـة الكبـيرة
الـتي يتمتع بهـا اجلسم الـبشري يف
االستجابة لألمراض واألذى.
كشف الـعلماء عن إقـدامهم على
حفظ دم احلبل السري للوليد بغية
معــاجلته به ضــد السـرطـان عنـد
الـبلوغ .وتـأسسـت يف أملانـيا أول
شركـة حلفظ دمـاء احلبل الـسري
بغيـة استخـدامه الحقـا يف عالج
اإلنــســان عـنــد الـبلــوغ ضــد
األمـراض املـستعـصيـة .وتـشيـر
الشـركة إلـى أنها تقـوم بحفظ دم
احلبل الـســري للجـنني مبــوافقـة
والــديه كي يــستخــدم يف عالجه
شخصيا يف وقت الحق.
وأوصـــى الــصلـيـب األخـضـــر
األملــاني (منـظمـة بـيئيـة) ،كـافـة
العــوائل بــاتخــاذ هــذا اإلجــراء
االحتــرازي املـهم ،وقــال إنه ال
ينطـوي على أي مجـازفة بالـوليد
أو بحيـاة األم .وأضاف يف تقـرير

له أن الدم الـذي يسـري يف احلبل
الـسـري لـلجنـني يحتـوي علـى
خاليـا جـذعيـة تـشـبه تلك الـتي
توجـد الحقـا يف نخـاع العـظام.
وهي خاليـا تعـني اإلنسـان علـى
إنتـاج خاليا العظـام والغضاريف
والعضـالت ،إضافـة إلى خـاليا
الكبد واخلاليـا التي تشكل بـطانة
األوعية الدموية.
واملهم يف األمر أن حلفظ دم احلبل
السري فوائد مستقبلية كبيرة رغم
أن الـعلمـاء ال يـزالـون يف بـدايـة
أبحـاثهم حـول املـوضـوع ،لكن
األكيـد هـو أن اخلاليـا اجلـذعيـة
املستـمدة من دمـاء احلبل الـسري
ميكن استـخدامهـا بنجـاح حيثـما
تـطـلب األمــر تــدخـل األطبــاء
ملعـــاجلـــة صـــاحـب الـــدم مـن
األمــراض املـسـتعــصيــة ،مـثل
مخـتلف أنـواع سـرطـان الـدم،
وسـرطــان الصـدر ،وسـرطـان
الــرئـتـني ،وســرطــان الــرحـم
وأمـــراض املـنـــاعـــة الـــذاتـيـــة
كالروماتيزم.
ويـبـني الـبــاحـثـــون أن اخلاليــا
اجلــذعيـة املـسـتمــدة من احلـبل
السـري قـادرة أيضـا علـى إنتـاج
خاليا عضالت القلب .وقد ثبت
أن هـــذه اخلاليـــا تخــتلف عـن
اخلاليا املأخـوذة من املشامي أو من
األجنـة اجملهضـة ،كمـا ثبـت أنها
تتمتع بقابلية على مقاومة ظروف
الـتجميـد لسنـني طويلـة .وميكن
معـــاجلـــة اإلنــســـان املـصـــاب
بـالسـرطان عـن طريـق زرع هذه
اخلاليا فيه قبل أن يلجأ الطب إلى
معـاجلته بـواسطـة الكـيميـائيـات
واألشعة النووية.
كما أن توفـر اخلاليا اجلذعية يوفر
علـى املـريـض تـدخـل األطبـاء
جراحـيا السـتخراج هـذه اخلاليا
مـن نخــاع العـظــام .وحــسب
الـتقديـرات فإن اخلاليـا اجلذعـية
املتوفرة يف دم احلبل السري تكفي
لعالج صــاحبهـا مـستـقبال ملـرة
واحـــدة فقـط ضـــد األمـــراض
املستعصية.

Green Tea
"Green tea contains caffeine, which is a natural stimulant
that can help you burn more calories even when you are at
rest," says Zuckerbrot. "Green tea contains a compound
called ECGC that has been shown to boost metabolism by
speeding up the brain and nervous system. Caffeine also
increases heart rate, which in turn helps free fatty acids
stored in the body so they can be readily burned for energy.
Green tea is… a healthier alternative to soft drinks, baristastyle coffees, and other caffeinated drinks that may have
"hidden calories.
Fatty Fish
"Salmon, tuna, mackerel, sardines and trout are all rich in
omega-3 fatty acids (both) EPA and DHA, which promote
healthy weight loss by simultaneously raising levels of fatburning enzymes and lowering levels of fat-storage
enzymes," says Zuckerbrot. "In clinical studies, eating
omega-3 rich fatty fish regularly increased metabolism by
"as much as 400 calories per day.
Spicy Peppers
You may want to start toting a bottle of Tabasco with you.
“If you enjoy spicy food you are in luck,” says Zuckerbrot,
“because jalapenos, habaneros and chili peppers all contain
the heat-producing compound capsaicin, which raises both
heart rate and metabolism. Eating a very spicy meal can

Up Your Metabolism With
These 10 Superstar Foods 1

By Lucy Maher - SELF
Does your 2015 resolution have something to do with
eating healthy, getting in shape, losing weight and in
general feeling fitter/stronger/better? To firm up in the
new year, hitting the gym is not even half the equation.
To drop pounds and maintain weight loss, you want to
focus on foods that fill you up, and keep you that way
until your next meal or snack. The best ones are packed
with protein, fiber and essential nutrients, says Tanya
Zuckerbrot, MS, RD, a Manhattan nutritionist and creator of The F-Factor Diet, who provided the tips here.
Add these to the mix (not a lettuce in sight!) and you’ll
stay satisfied, not starving.
Berries
"Raspberries top the berry list with eight grams of fiber
and only 60 calories per one cup serving," says Zuckerbrot. "Strawberries, blackberries and blueberries are
strong runners up. Not only does all that fiber make
berries super-filling, it also helps absorb excess fat and
calories in the stomach and quickly eliminates them
before they lead to weight gain. Toss some on your
cereal, mix with plain non-fat Greek yogurt, blend with
"your favorite smoothie, or enjoy them all on their own.
High-Fiber Cereal
Repeat this: Do. Not. Skip. Breakfast. “Starting your
day on an empty stomach is sure to sap your energy
and set you up to overeat later,” says Zuckerbrot.
“Certain breakfast foods happen to be extra-high in
fiber and choosing them lets you take a big leap toward
meeting your daily fiber goal. Cereal in particular
makes it easy to load up on fiber, so look for one that
”contains at minimum 5 grams of fiber per serving.
Lean Protein
"Lean cuts of beef, chicken and turkey require extra
energy to completely digest, so add these to your diet
and you’ll automatically give your metabolism a fatand calorie-burning boost," says Zuckerbrot. "Studies
have shown that people who eat plenty of lean protein
burn twice as many calories after a meal as those who
don’t. Further, you need protein to repair, preserve and
"build healthy muscle tissue.
Citrus Fruits
"Oranges, grapefruit, lemon, and limes are rich in vitamin C, which helps the body metabolize fat faster so
losing weight is less difficult," says Zuckerbrot. "You
only need 60 milligrams of vitamin C per day to meet
your basic needs, but studies have shown that increasing your daily intake to 500 milligrams may boost fatburning during exercise by as much as thirty-nine percent." Zuckerbrot notes that those taking prescription
medication should talk to their doctor about potential
interactions with grapefruit.
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إستشارة الطبيب أمر ضروري ومهم خصوصا للمرضى !!
بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب

وتـشير عدد من الـدراسات احلديثة
إلـى توسيع دائرة اسـتعمال الصمغ
العربي كمادة غذائية غنية باأللياف
الذائبـة سهلة الهضم ،حيث تعمل
األليـاف الغذائيـة الذائبـة على رفع
معدل األحمـاض الدهـنية قـصيرة
الـسلـسلــة واملهمـة للـوقـايــة من
الــسمـوم بـاجلــسم ،وبــاألخص
أسفل اجلهاز املعوي ،كما تقي من
السرطان.
وتـساعد هذه األليـاف على سهولة
اإلخراج وتفـادي تراكم الفضالت
والـسمـوم يف اجلـسـم ،ومتنع منـو
اخلاليا الـسرطـانيـة بأسفـل اجلهاز
املعـوي ،وتسـاعد أيـضاً علـى منو
الـبكتـريــا احلميـدة والتخلـص من
األنـواع املرضية ،إذ متكنها األلياف
الغـذائية الـذائبة يف املـنافسـة بشكل
أفــضل للــتغلـب علـــى الـنـــوع
املرضي.
وتـعمل األليـاف الغـذائيـة الـذائبـة
علــى الـتخلـص مـن مــركـبــات
الصفراء السامة حال جتمعها أسفل
اجلهـــاز املعــوي ،والـتقلـيل مـن
محتـوى الكــوليـستـرول والـذي
يتكـون من تـركيـب هيكلي مـشابه
ألمالح الصفراء الـزائدة ،وتساعد
األلـيــاف املــوجــودة يف الـصـمغ
العـربي علـى ضبط معـدل السـكر
بـالـدم وبـالتـالـي تسـاعـد مـرضـى
السكري والـسمنة علـى السواء يف
التـحكم والـسـيطـرة علـى الـوزن
املناسب.
وتسـيطـر األليـاف الغـذائيـة علـى
احملتــوى املــائـي ،مثـلمــا يحجــز
العشب املاء ،وبـالتالي حتافظ على
الفضالت مبحتوى مـائي مناسب،
ال هـو بــالســائل الصـرف وال هـو
بالصلب اجلاف ،وهذه خاصية من
خواص املواد الغروية التي يتبع لها
الـصمغ العربي ،وهي املقدرة على
الـتحكم يف املـستـوى املـائي أسفل
اجلهـاز املعــوي بطـريقــة تنــاسب
وظـائف األعضـاء ،ولهذا الـسبب
يستعمله كبار السن بشكل تقليدي

الصمغ العربيGum arabic2

كمـادة مضـادة لإلمـساك وتـسهيل
عملية اإلخراج.
ونصحت جمعية التغذية األمريكية
باالسـتعمال اليومـي للصمغ للبالغ
مبعـدل يـومي  25ـ  38غـرامـاً من
األليـاف الغذائية ،ويف حـالة صغار
السن ،بزيادة  5غـرامات عن عمر
الـطفـل لتحـديـد كـميـة الـتنـاول
اليومـي ،أي إذا كان عمر الطفل 7
سنــوات ،يضـاف لهـا  5وتـصيـر
احلصـة التي ينصح بتناولها يومياً يف
حدود  12غراماً.
وتساعـد األلياف الغذائية الذائبة يف
وقايـة الغطاء اخملاطي لكل األنابيب
املــوجــودة يف اجلهــاز الـتـنفـسـي
والهضـمي والبولي ،ولهـا أثر بالغ
يف صيـانـة هـذه الـطبقـة اخملــاطيـة
الرقيقة ،ورفع كفاءة اجلهاز املناعي
والوقاية من احلساسية بشكل عام.
وتفـيد هذه األلـياف مرضـى الكلى
والـسرطـان واإليدز ،رمبـا لرفـعها
كـفاءة جـهاز املـناعـة ومسـاعدتـها
علـى تكاثـر اخلاليا اخملـاطية ،إذ إن
ألـيــــاف الــصـمـغ (أ) تقـلل مـن
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امتصـاص اجلسم للـسكر وتـساهم
يف عالج مــرض الــسكــر (ب)،
وتـزيـد فـرز اإلنـزميـات الهـاضمـة
للــدهـــون وتتــسبـب يف تخفـيف
الـوزن( ،ج) تقلل نشـاط اجليـنات
الـتي تـســاهم يف فـرص اإلصـابـة
بـسـرطـان القـولـون ،ولــذا ميكن
اسـتعمـال الـصمغ كـوقـايـة لـدى
األشخاص األكثر عـرضة لإلصابة
بسـرطـان القـولــون( ،د) تخفيف
االلتهـاب وذلك يسـاهم يف خفض
ضغــط الـــــدم ،عالج أمــــراض
الـكلـي ،الـتهـــاب املفـــاصل وداء
امللوك “القاوت“..
يف حالة الفشل الكلوي تزداد درجة
التــركيــز لنــواجت عمـليــة هـضم
الـبروتينـات ،واحلفاظ علـى درجة
تركيز الـنواجت يتم بوصفـات غذائية
ذات تــركـيــز بــروتـيـنـي قلـيل،
واستخـدام األليـاف مع غـداء ذي
تركيز قليل من املواد البروتينية يزيد
عملية التخلص من النواجت احملتجزة
يف حالة الفشل الكلوي.
تتخـمر األلـياف الغـذائيـة بواسـطة

بكتـريا القولـون التي تسـتخدم هذه
املـواد كـمصــدر للطـاقــة والنمـو،
ويـساعـد البكتـريا عـلى امتـصاص
النتروجني والتخلص منه يف البراز.
وأظهرت دراسـة أجريـت على 16
حـالة مـن مرضـى الفـشل الكـلوي
املـزمن حتت نـظام غـذائي يحـتوي
علـى قلـيل من املـواد البـروتـينيـة،
واستخـدم فيها الصمغ العربي (50
غـراماً يـومياً) يف جتـربة اسـتمرت 4
أشهر ،زيادة كبيرة يف كمية البكتريا
واحملتـوى الـنتــروجيـني لـلبـراز،
والـنقص الـكبيـر يف مـادة البــولينـا
بــالـــدم عنــد اسـتخــدام الـصـمغ
العـربي ،مقـارنة مبـا قبل اسـتخدام
الـصــمغ العـــربـي أو اسـتخـــدام
الـبكتني ،ولـوحظ أيـضاً أن املـيزان
الطبيعي للـنتروجني لم يـتأثر تـأثيراً
ظاهراً.
أمثلــة واقعيـة  :شفـيت مــواطنـة
سعـودية باملنطقة الشرقية من الفشل
الكلــوي متــامــاً ،واستـغنـت عن
الغسيـل الكلوي الذي كـانت جتريه
مــرتني كـل أسبــوع ،بعــد تنـاول

جرعات منتظمة من الصمغ العربي
بعد طحنه مبعـدل ملعقتني يف كوب
ماء صباحاً ومساءً.
وذكـرت صحيفة عكاظ أن املواطنة
شعـرت بتحسن ملحـوظ يف حالتها
وأصـبحت متارس حيـاتها الطـبيعية
دون معاناة بعد شهـرين من تناولها
الـصمغ ،ونصحهـا طبيبهـا املعالج
بعـد مــراجعـته مبــواصلــة تنـاول
مسحوق الصمغ.
وأوضح الـطـبيـب للـصحـيفــة أن
الصمغ سـاعد املـريضة علـى زيادة
إفراز الـفضالت من اجلـسم ،ومن
ثـم استغنت عن الغـسيل الكلوي،
مشيـراً إلى أن حـالة هـذه املواطـنة
وهي ممـرضة بـأحد املـستشفـيات،
كافية للجزم بفـائدة الصمغ العربي
يف معـاجلة الـفشل الكلـوي ،حيث
إن حالتها حتسنت يف حني أن غيرها
ممـن طـبق علـيه نفــس العالج لـم
تـتحــسـن حـــالـتهـم ألنهـم لـم
يــستـسـيغــوا طـعم الــصمـغ ولم
يواصلوا العالج.
وحـالة أخرى لشاب يبلغ من العمر
 35عـامـاً يـواظب علـى جـلسـات
الغـسـيل الكلـوي منـذ سنـة ،بـدأ
تنـاول الـصمغ العـربي وبعـد فتـرة
أجرى حتـاليل فقـال له الطـبيب إنه
لم يعد بحاجـة للغسيل كلوي وأنه
شفي متاماً.
وحالة ثالثـة لفتاة ( 21عاماً) كانت
نسبـة الكرنتـنني عندهـا  5.5وبعد
تنــاول الصـمغ العــربي أصـبحت
النسبـة  2فقط ،وذلك بعد تـناولها
للصمغ العربي بثالث أسابيع.
الـداء والــدواء  :خبــراء التغـذيـة
حتـدثـوا كـثيــراً عن فـوائــد تنـاول
الصمـغ العربي ،ونـصحوا بـتناوله
كمشروب بصورة مستمرة.
خـلصـت البحـوث إلــى أن أليـاف
الصـمغ تقلل من امتصـاص اجلسم
للسكـر ،وتسـاهم يف عالج مرض
الـسكـر بـزيـادة إفـراز اإلنـزميـات
الهـاضمة للدهـون وتخفيف الوزن
وتقـليل نـشـاط اجلـينـات املـسـببـة

لـسـرطـان القـولـون ،ولــذا ميكن
اسـتعمـال الـصمغ كـوقـايـة لـدى
األشخاص األكثر عـرضة لإلصابة
بـسـرطــان القـولـون والـتهــابه ،
ويسـاهم يف خفـض ضغط الـدم،
وعـالج أمراض الكلى ،والتهابات
املفـــاصـل وداء امللــــوك “ارتفـــاع
حمـض البـول“.وتعـمل األليـاف
الـغذائـية الـذائبـة علـى رفع مـعدل
األحماض الدهنية قصيرة السلسلة
واملهمـة يف الـوقـايـة من الـسمـوم
بـاجلــسم ،وبـاألخـص يف نهـايـة
اجلهاز املعوي.
طـريقـة تنـاول الـصمغ  :يـطحن
الـصمغ جيـداً حتـى يصيـر نـاعمـاً
جداً ،ويفـضل طحنه بـواسطـة آلة
خاصـة ألنه غيـر لني ،ويتم تـناول
مقــدار  50غــرامــاً يـــوميــاً أي 4
مالعق علــى فتــرتـني صبــاحيــة
ومسائية.
ويحـضـر بـإضـافــة ملعـقتـني من
مسحوق الـصمغ إلى كوب ماء من
احلـنفيــة مبـاشـرة ،ويقلـب جيـداً
ويترك من سـاعتني إلى ثالثـة حتى
يـذوب متامـاً ويقلب ويشـرب على
الـريق وتكـرر العـمليــة مسـاء قبل
النوم .وللصمغ فوائد يف تخسيس
اجلــسم ،وعالج الـسكـر وضـغط
الــدم املـــرتفع واإلمـســاك احلــاد
واملـزمن وأمراض الكلـى واملسالك
البولية “الفشل الكلوي ،الضمور،
القـصــور“ ،والــضعف اجلـنــسـي
“تقــويــة احلـيــوانــات املـنــويــة
واالنـتـصـــاب“ ،وكل األمــراض
الباطنة واجللـدية ،والكولسترول،
وأمـراض الصـدر والرئـة ،وجميع
أنـواع السـرطانـات ،وتقويـة جهاز
املناعـة ،وعالج القولـون العصبي
وسـرطان القـولون.وأثـبتت جميع
الـدراســات أن ليـس السـتخـدام
الصمغ أيـة أعراض جـانبـية مهـما
كثـرت اجلـرعـة ،وهـو آمن متـامـاً
عكس أي عالج كيميائي.
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نـيويـورك :موتـوكو ريـتش  -يف
حجــرة دراسيـة للـصف الثــالث
االبتـدائي كـانت اجلـدران مزيـنة
بأشكـال فهود وحـمير مخـططة،
وجتــد أقالمـا وأصــابع صـمغ يف
عـلب زهــريــة اللــون وملـصقــا
يـحمـل عبـارة “تـصـرف بــشكل
جمـيل طــوال الــوقت“ .أمــا يف
احلجــرة اجملــاورة فـتجــد صــورا
مقـصــوصــة لــسيــارات سبــاق
والعبـي كرة قدم تـزين اجلدران،
والفتـة خلف مكتب املـعلم عليها
عبارة “ركن املدربني“.
يف احلجـرة األولـى طــالبـات يف
الصف األول االبتـدائي ،بينما يف
احلجرة الثـانية طلبة من الذكور يف
الــصـف نفـــسه .كــــان عــــدم
االختالط بني اجلنـسني يف التعليم
شـائعـا حتـى القـرن الـ 19عنـدما
تـراجعت شـعبيته بـاستثنـاء بعض
املــدارس اخلــاصـــة أو التــابعــة
لألبرشيات ،لكنه يعود مجددا يف
املـدارس احلكــوميــة األميــركيـة
حـيث يـسعــى التـربـويـون إلـى
التوصل لوسائل لتحسني املستوى
الدراسي خاصة بني الفقراء.
ويف مــدرســة (تــشــارلــز درو)
االبتـدائيـة علـى أطـراف فـورت
لــــودرديل ،هـنـــاك فــصل بـني
اجلنـسني يف نحـو ربع الـصفـوف
الـدراسية استنادا إلـى نظرية تقول
بـاحتـمال تـأثيـر االختالفـات بني
الفـتيـان والفـتيـات علـى كـيفيـة
تعلمهم وتصرفهم.
ويقــر معلمـون “بــأهميـة فهم أن
أجنلينـا تتعلم بـشكل مختلف عن
أنغلــو“ ،كـمــا تـــوضح أجنلـني
فالورز ،نـاظرة مـدرسة (تشـارلز
درو) ،وهـي واحـــدة مـن عـــدة
مــدارس حكــوميـة يف مقـاطعـة
بـروورد التي بهـا بعض الـصفوف
غير اخملتلطة.
بوجه عـام ال تتمـتع تلك النظـرية
بثقل عند علـماء االجتماع ،لكن
تـالحظ فالورز أنه بعـد فتح تلك
الصفـوف الـدراسيـة بـاملـدرسـة،
يحق لكـافــة الطالب بهـا تقـريبـا
احلـصــول علــى وجبـات غـداء
مجـانيــة أو بسعـر منخفـض منـذ
عـامني ،بـدأ املـستـوى الـدراسي
لطلبتها يف التقدم .كذلك شهدت
أمـاكن أخـرى أوجهـا ممـاثلـة من
الـتقــدم ،ممــا أدى إلــى انتـشــار

قضية تعود إلى اجلدل من جديد
منع االختالط بني اجلنسني يف مدارس حكومية أميركية

الصفـوف غير اخملتـلطة يف مدارس
حكـوميـة مبنـاطق تعـليميـة أخرى
من بـينهــا شيكـاغـو ونيـويـورك
وفيالدلفيا.
وصــــرحـت وزارة الـتـعلـيـم يف
احلكومة الـفيدرالية بأن هناك صفا
واحـدا غير مخـتلط على األقل يف
نحـو  750مـدرسـة حكـوميـة يف
مخـتلف أنحــاء البـالد ،وهنــاك
 850مــدرســـة حكــومـيـــة كل
صفـوفهـا غيـر مخـتلطـة .ورغم
عدم توافـر إحصاءات حكومية يف
الـسنــوات القليلـة املـاضيـة ،بلغ
عدد املـدارس احلكوميـة التي كان
بـها صف واحد غيـر مختلط على
األقل خـالل العـــام الـــدراسـي
 122 2005-2004مــدرســة،
بيـنمـا بلغ عـدد املـدارس الـتي ال
يـوجـد بهـا سـوى صفـوف غيـر
مختـلطـة خالل العـام نفـسه 34
مـدرسة ،بحسب تقـديرات الهيئة
القـوميــة للتعلـيم احلكـومي غيـر
اخملتلط.
ويقول منتقدون إنه ال يوجد دليل
دامغ علــى وجــود اخـتالفــات
جوهـرية يف تـطور املخ عنـد البنني
والـبنات وإن الفـصل بني األطفال
على أساس النوع ميكن أن يكرّس
للـتنميط الـراسخ .وقالت ريـبيكا
بـيغلر ،االخـتصاصـية النفـسية يف
جامعـة تكساس ،إن الفصل على
أســاس الـنــوع أو أي تـصـنـيف
اجتـماعي آخـر يزيـد من التـنميط
والقولبة الناجم عن التحامل.
وتوضح بيغـلر قائلـة“ :إنك تقول
إن هنــاك مــشكلــة يف االعـتقــاد
بضـرورة التـمييــز بني اجلنـسني.
وبدال من التعـامل مع هذا األمر،
تقصي أحد اجلنسني“.
ويثـير هـذا قلق االحتـاد األميـركي
للحـريـات املــدنيـة ،الـذي قـدم
خالل العــام احلــالـي شكــاوى
بالتعـاون مع وزارة التعليم ضد 4
منـاطق تعليميـة يف والية فلـوريدا
بتهمة انتهـاك قانون احلقوق املدنية
الفيـدرالـي وتبـريــر الفـصل بني
اجلـنسـني يف الصفـوف الـدراسيـة
على أساس “قوالب عامة“.
كــذلك قـدم االحتــاد شكـوى يف
أوسـتني بـواليــة تكـسـاس ضـد
مـدرستـني جديـدتني بهـا صفوف
غيــر مختـلطــة وهنـاك شكـاوى
معلقـة يف إداهـو وويـسكـونـسن
وشكــوى أخــرى مقــدمــة منــذ
عقدين من الزمن يف نيويورك.
وأسفرت الـدعاوى القـضائـية يف
والية لويـزيانا وويـست فيرجـينيا
عن إعادة الـصفوف الدراسية غير
اخملتلطة إلى عهدها السابق.
وكثيـرا مـا يـشيـر املـدافعـون عن
الصفوف غير اخملتلطة إلى الشجار
بني الفتيان الذين يتأخرون دراسيا
عن الفتيـات يف اختبـارات القراءة
الـتــي تقـيـــس درجــــة الـفهـم
ويــواجهـون مـشـاكـل أكثــر من
الفتيـات يف االنضبـاط ويتسـربون
مـن الـتـعلـيـم .كــــذلك يـــرى
التـربـويـون أن مـستـوى الـفتيـات
الدراسي يف العلوم أقل من الفتيان
وأنهم سيـستفيدون أكثـر إذا كانوا
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أحد الفصول االبتدائية اخملصصة لألوالد فقط يف مدرسة فورت لودرديل بوالية فيالدلفيا األميركية (نيويورك تاميز)
مـع الفـتـيــــات فقــط .ويقـــول
مسـؤولـون يف مـدارس إن وجـود
اجلنس اآلخـر يف الصف الدراسي
يؤدي إلى تشتيت انتباه األطفال.
ومن املقـرر أن تصدر إدارة أوبـاما
خالل األسـبوع احلـالي تعليـمات
للـمنــاطق التـعليـميــة استجـابـة
للـشكـاوى املقـدمــة من االحتـاد
وزيــادة عــدد الـصفــوف غـيــر
اخملتـلطـة .ورمبـا تـسـتطـيع تلك
املدارس إقامـة تلك الصفوف غير
اخملتلطة إذا متكـنت من تقدمي دليل
علـى أن هــذا يحــسن املــستـوى
الـدراسـي أو االلتـزام علـى نحـو
يعجـز عنه التعلـيم اخملتلط .يجب
أن يكــون لــدى الـطـلبــة بــديل
للتـعليـم اخملتلـط ،وعلـى األسـر
الـتطـوع بـإرسـال أطفــالهم إلـى
صـفوف غـير مـختلطـة .مع ذلك
تنص الـتعليمـات على أن الـدليل
علـى وجود اختالفـات بيولـوجية
عــامــة بـني اجلـنــسـني ال يـكفـي
للسمـاح للمعلمـني باختيـار طرق
أو وسائل تعليم تختلف باختالف
النوع.
وأوضحت كاثرين المون ،وكيل
الـوزارة لشـؤون احلقوق املـدنية،
يف رسالة بـالبريد اإللكتروني“ :ما
يقلقني هو قدرة املدارس على بناء
العملـية التعليميـة على أساس من
القـوالـب .ال ينـبغي ملـدرسـة أن
تعلـم األطفــال النـظــر بــدونيــة
ألنفسهم“.
قــد يكـون الـطلـب من املـدارس
تـقدمي أدلـة علـى حتسـن املسـتوى
الــدراسي طـلبــا صعـب املنـال.
وإجمـاال ال يــرى البــاحثـون أي
فــوائـــد دراسيــة للـتعـليـم غيــر
اخملتلط ،وليـس له أيضا أي تـأثير
سـلبي .وقـالت جــانيت هـايـد،
االخـتصاصـية النفـسية يف جـامعة
ويـسكـونـسن يف مــاديســون التي
حللت  184دراسـة تغـطي 1.6
مليون طفل على مستوى العالم،
إن الدراسـات التي تـوضح تـقدم
املـستـوى الــدراسي تـضمـنت يف
أحـوال كـثيـرة عـوامل أخـرى ال

متت بـصلــة إلــى تـــأثيــر عــدم
االختالط.
ويقــول املــؤيــدون إن الفـتيــات
يتـشاركن االهـتمامـات ،وكذلك
يفعل الفـتيان مع بعضهم البعض،
أكثـر مما يفعل كل مـنهم مع اآلخر
يف العمـر نفـسه .وقــال ليـونـارد
سـاكـس ،طبـيب أطفـال ومـؤلف
عــدد مـن الكـتب الـتي تـتنــاول
الفـروق بني اجلنـسني ومنهـا “ملـاذا
النـوع مهم““ :مع ذلك نحـن نقوم
بالفـصل على أسـاس العمـر وهو
أمر ال يدعمه أي دليل“.
بحــسب الـشكــوى املقـدمــة من
االحتـــاد يف مقـــاطعــة بــروورد،
اعتمـدت املنطقـة التعلـيميـة على
بيـانــات من سـاكـس وكــذا من
“غـوريان إنسـتيتيوت“ الـتي أسسها
مـايكل غوريـان مؤلف عـدة كتب
منهـا “طرق تعلم الفتيـان والفتيات
مختلفة“ يف كولورادو.
وتـــوضح الـــشكـــوى أن مـــواد
التدريب أشارت إلى أن “الدروس
التي يكـون فيها تـنافس لـطيف قد
تكون أكثر تأثيرا على الصبية“ وأن
“الــدروس التي تـتضـمن مفـردات
عاطفية قـد تكون أكثر تـأثيرا على
الفتيات“ .ومت تـوجيه املعلمني إلى
أن يكونـوا “أكثر تسامحا مع حاجة
الصـبيـة إلـى الـتمـلمل وحـاجـة
الفـتـيــات إلــى احلــديـث أثـنــاء
الصف“.
عانـت الكثيـر من املـدارس ،التي
بها صفوف دراسـية غير مختلطة،
مـن أداء الــطلـبـــة الـــدراسـي،
وهيـمنت عليها األقليـات املتعصبة
يف األحيـاء الفقيرة .وقـالت غالني
شيـروين ،احملـاميـة لدى مـشروع
حقـــوق املـــرأة الـتـــابع لالحتـــاد
األميـركـي للحـريـات املــدنيـة:
“يتطلع اآلباء إلى خيارات أفضل.
وتعـمل املنـاطق الـتعليـميـة علـى
التـرويج لتلك اخليارات بـاعتبارها
حال على أساس من األدلة املدلسة
وغير املدعومة“.
ويف صـباح أحـد األيام يف مـدرسة
(ديالرد) االبـتــدائـيــة يف فــورت

لودرديـل ،التي ميثل عـدد الطـلبة
السود فيها  98يف املـائة من الطلبة
وينـتمــون إلــى أســر محــدودة
الـدخل ،حتـدثـت مليـســا دينغل
مـاسـون ،مـعلمـة الـريــاضيـات
للـصف الثـالـث االبتـدائـي ،عن
بعـض التـدريبـات .وقـالـت عن
الصبـية الـذين كـانت تـدرس لهم
قـبل أن تــأتـي معلـمـــة القــراءة
والعلـوم االجتماعية لتحل محلها
وتدرس هي للفـتيات“ :أنـا قادرة
علـى إخـراج أفـضل مـا لــديهم
وتـضمني ألعـاب رياضـية وأشـياء
أخـرى“ .وأضــافت أنهـا أحـبت
حتـويل دروس الـريـاضيـات إلـى
ألعــاب ألن الـصـبـيـــة يحـبــون
“املنافسة“.

وبـدا الـصبيـة يف صفهـا منـشغلني
ومتحمـسني للعمل .وقـال جهيم
جـونز البـالغ من العمـر  8سنوات
إنه يفضل مكـانا خاليا من الفتيات
يف املدرسـة ألنهن “مـسيـطرات“.
ويف الــردهــة يف حـصــة القــراءة
والدراسات االجتماعية يف الصف
الثـالث االبتـدائي ،أظهرت روث
لـويـسينـت ،التي كـانـت تشـرف
على كل الفتيات يف ذلك الوقت،
صـندوقا كانت حتتفظ به يف حجرة
تخزين سـترات زرقاء ،وقالت إن
الفتـيات يـشعرن بـالبـرد أكثـر من
الفتيان.
ويف حصـص الهجـاء واملفـردات
الـتي تتـضمـن نشـاطـا ريـاضيـا،
أحضرت لويسينت حلقات الهوال
هـوب وكـرات مطـاطيـة صغيـرة
للفتـيات ،بـينمـا يحـصل الصبـية
على الـيويـو والعصي ومـضارب
الريشة .وقالت إنها تدرس املنهج
نفــسه لكـال اجلنـسـني ،لكـن مع
تغـييـر بعـض التفـاصـيل؛ فعلـى
سبيل املثال عندما تشغل موسيقى
يف احلجــرة الـــدراسيــة ،تفـضل
أغــاني مــايكل جـاكـســون عنـد
وجــود الصـبيــة ،بيـنمـا تفـضل
املـوسـيقــى الهـادئــة لفـرق مـثل
“إنيغما“ عند وجود الفتيات.
وقــالـت إنغـيال بــراون ،نــاظــرة

“ديالرد“ ،إن الصبيـة يف الصفوف
غير اخملتلطة يحضرون بشكل أكثر
انتـظامـا عن الصفـوف اخملتلـطة،
كذلـك ترتفع عالماتهـم الدراسية
يف اختبارات القراءة
والـرياضيـات .مع ذلك متثل أكبر
حتسن يف انخفاض معـدل مخالفة
النظام والـشجار .وقالت براون:
“يحـاول الفـتيـان إثـارة إعجـاب
الـفتيـات ،بـينمـا حتـاول الـفتيـات
إثـارة إعجـاب الفتيـان وقد أزلـنا
هذا العائق من الطريق“.
يف أنحـاء مقاطعة بروورد ،خلص
تقـييم خـارجي قـامت به شـركـة
أبحاث (ميتيس أسـوسيتيس) إلى
أنه بعـد عـامني مـن فتح صفـوف
غيــر مخـتلـطــة يف  5مــدارس،
تـراجع معـدل مخـالفــات نصف
عدد الطـلبة تقـريبا وتـراجع معها
معـدل معـاقبـتهم مقـارنـة بـالعـام
السابق.
وأشـار الـتحلـيل األولي لـنتــائج
االختبـارات يف الوالية إلـى حتسن
املـستـوى الـدراسـي لنحـو  75يف
املـائـة من الـطلبـة املـسجلني مبـادة
القراءة يف الـصفوف غير اخملتلطة،
يف حـني اقتــربت نــسبــة ارتفــاع
درجات طلـبة املرحلة االبتدائية يف
الـصفــوف غيــر اخملـتلـطــة مبــادة
الرياضيات من الـ 70يف املائة.
وقــال مـســؤولــون يف مقــاطعــة
بـــــروورد إنه رغـم فــتح اإلدارة
التعليمـية صفني غيـر مختلطني يف
املـدرسـة اإلعـداديـة خالل العـام
احلــالي ،لـم يخـطـط اإلداريـون
للتـوسع السـريع .وقـالت ليـونا
ميراكوال ،مديـرة البرامج املبتكرة
للـمدارس احلـكومـية يف مـقاطـعة
بــروورد ،إن املنـطقــة التـعليـميـة
تلتزم بالقـانون الفيدرالي “جيدا“.
وترى شـينيال جونـسون ،الطـالبة
يف الــصف الثـالـث االبتــدائي يف
مـدرسة “تـشارلـز درو“ وتبلغ من
العـمـــر  9سـنــــوات أن صف به
فتيـات فقط “نعمـة“ ،حيـث تقول
إن الصبية “مـزعجون“ .وأضافت
أنه يف غيـاب الصبـية “نتعـلم أشياء
جديدة“ *.الـشرق األوسـط  -خدمـة (نيـويورك تـاميز)
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Isra Girgrah:
The Yemeni five time winner of
World Champion Boxing
Isra Girgrah Wynn started
her career in 1994 after
finishing 3 years at
Queen's University in
Kingston Ontario, Canada
with a major in Biology
and a minor in Health.
Under the supervision
of some of the great trainers in the sport of boxing,
Isra managed to fight her
way through the male
dominating sport as the
"Raging Beauty" and
become a 5 time world
champion in 2 different
weight classes.
Her titles include: IBF
& UBA lightweight titles,
and IWBF, IFBA, &
WIBF
jr
lightweight
titles.
She has fought all the
great names in the sport
in all different states and
many different arenas
including, Madison
Square Garden, NY, Blue
Horizon,
Philadelphia,
and MGM Grand, Las
Vegas, to name a few.
She has been featured
on
Networks
like,
Comcast Sports Net,
Showtime, and ESPN2.
Isra retired in 2004 after
10 years in the sport with
a record of 29 wins-3
losses-2 draws with 13
KO's.
During her 10 year
boxing career, she met
her husband, Marty Wynn
and established a promotional company together.
Raging Promotions
Inc. was formed in 2003
and had become one of
the premier promotional
companies in the sport of
boxing. The company
had promoted over 15
events within 3 years
where Isra also commentated during some of
these events.
In 2004, Raging Promotions promoted its first
PPV event at Bowie Baysox Stadium featuring
Laila Ali and Mark "Too
Sharp" Johnson.
The company also used
its own TV company,
RagingTV, to produce
this event.
Raging Promotions
promoted Mike Tyson in
its last venture in Washington DC with a sold out
crowd at the MCI center,
now known as the Veri-
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zon Center.
Isra and her husband
have opened up several
other companies which
include real estate management,
construction,
telecommunications, and
a production company.
Isra has dedicated herself
to helping others and
being a spokesperson outside of the ring. She has
been associated with
organizations like:
"saying no to drugs" campaign, grant a wish foundation, police assistance
and relief fund, and education through design, in
which helps youth with
their education as well as
their future.
Isra has been featured
on BET with Tavis Smiley, front cover of DC
ONE
magazine,
talk
show
with
Michel
Wright, Dossier magazine, DW magazine,
Glenn Harris talk show
and many other boxing
magazines as well as
common news channels.
In 2009, Isra was
inducted into the Boxing
Hall of Fame. She is currently working on other
ventures including; producing her own vitamin,
an athletic wear clothing
line, a perfume line, and
workout DVD's.
Although Isra is now
retired inside the ring, she
still manages to fight for
causes outside the ring.
She is currently doing
consultations for nutrition
as well as fitness/boxing
training because she
believes this is important
for people to know how
to stay healthy to live
longer. Isra decided to
open up a production
company in 2009 called
iwynn productions, llc.,
which gears towards
helping individuals to
become the best they can
become, inside and out as
well as the iwynn campaign to help our children
and youth become more
aware of health and nutrition issues which plagues
our society constantly.
In 2010 Isra self published her first book on
nutrition called, Simplifying Nutritional Wealth,
which gives people of all

ages simple information
to making better choices
in the way we give our
bodies fuel.
We all take our bodies
for granted and we are not
making health a priority
so we can live a longer,
disease-free life. Our children is where the education should start.

إسراء جرجرة اجلمال الهائج
مينية تتوج بطلة العالم يف الـمالكمة خمس مرات

عـرض التلفـزيـون االملـانـي مسـاء
 تقريرا عن2015-1-12 أألثنـني
 وكـانت،بطـلة الـعالـم للمالكـمة
املفاجـأة لليمنـيني املقيمني يف املـانيا
كبيرة وهـم يتعرفون عـلى املالكمة
،التي بلـغ صيتهـا اصقـاع االرض
خصـوصـا اجلـزء املـتعلق بهـويـة
البطولـة إسراء جرجـــرة املولدة يف
م الب1971  سبتـمبر16 عـدن يف
اصله من محـافظـة البـيضــاء التي
،م1974 هـاجرت الـى كنـدا عام
لتـشق طريقهـا هناك علـى املستوى
الدراسي والريـاضي يف العاب مثل
 وغيرها،الكرة الطائرة وكرة القدم
قبل ان حتتـرف املالكمـة بدايـة من
.م وحتى االن1994 عام
تـاريخهـا طـويل واجنـازتهـا كبيـرة
لكن اسـمها لم يصـدح ويلمع مثل
...نسيم حميد
اسـراء جرجـرة بطلـة مالكمة ميـنية
مـن موالـيد عـدن واصولهـا ترجع
....إلى البيضاء
هـاجـرت عـائـلتهـا إلــى كنـدا يف
 ومن هـناك تعلمت املالكمة1974
كهوايـة لكن سـرعان مـا احتـرفت
الـريـاضـة وصعـدت سلـم الشهـرة
بسـرعـة بـفضل اسلـوبهـا الـسلس
والــدينـامـكي علــى احللبـة الـذي
“اعـطـاهــا لقـب “اجلمــال الهــائج
بني عـشاقRaging beauty
خـاضت اسـراء اخر... املالكـمة
 امــام كــارال2004 لقــائـتهــا يف
ويـثرسبون يف واشنـطون وال توجد
اخبار عن لقاءات قادمة لها
-:اجنازاتها
طوال مـشوارهـا الريـاضي لعبت28 مـنهــا.. مبــارات33 اســـراء
 منهـا بــالضـربـة11 ..انـتصــار
 وتعادالن. هزائم3 .القاضية
 مرات4 بطلة العالمللوزن اخلفيفIBF بطلةللوزن اخلفيفUBA بطلةللوزن اخلفيفIWBF  بطلةللوزن اخلفيفWIBF بطلةاجلـديـر بـالـذكـر أن اسـراء ونـسيم
حميـد هم الـوحيــدين من العـالم
العـربي الذين تـوجو ابطـال للعالم
يف املـالكمــة واســراء كــذلك أول
امـراءة مـن الشـرق األوسـط تتـوج
!!بطلة مالكمة
ممـا يثيـر اإلهتمـام بإمـكان تـواجد
!!مواهب دفينة يف اليمن
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االستمتاع بالسكينة واحلدائق يف جزيرة السحر

بالي جزيرة املاء والبحيرات االسطورية

بيدوجول( -بالي)  -بالي هي
جزيـرة “اآللهـة“ ،ويقـف أحد
أجمل املبـاني املكرّسة لعبادتها
علـى حافة بحيـرة باجلبل وهو
معـبد “بـيورا أولـون“ اخملصص
لعبـادة إلهـة الـبحيـرات واملـاء
“ديـوي دانـو“ ،وهـذا املــوقع
مـثالي اللـتقاط عـديد الـصور
الفـوتوغرافية التذكارية وميكن
لـلزوار أيضـا أن يتوجهـوا إلى
احلدائق الـنباتيـة القريـبة حيث
ينـتظـرهم املـزيــد من املنـاظـر
الطبيعية اخلالبة.
ويـــسـتـمــتع أبـنـــاء بـــالـي
بـاالحتفاالت ،وأحـد األعياد
الـديـنيــة العـديـدة الـتي يـتم
االحتفال بهـا يف املعابد تقع يف
معبد “بيـورا أولون“ الذي يطل
علـى بحيـرة “بـراتـان“ وتـزدان
بصورته الـبطاقـات البريـدية،
ويف يوم معتاد جتلس مجموعة
مـن النـســاء علــى الـسـاللم
البـاردة يف ظـالل املعبــد وهن
ينسجـن خيوط القش ليصنعن
منهـا السالل التي تـستخدم يف
تقـدمي القـرابني لآللهـة ،ومن
ناحيـة أخرى تقـوم مجمـوعة
أخـرى من الـسيـدات بـإعـداد
وجبـة الغــداء بيـنمــا ينـشغل
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

الرجال بإقامة منصة لالحتفاالت
املنتظرة.
وتـتسـم احليـاة الـديـنيـة يف بـالي
بــاحليـويــة البـالغـة ،وال يـزال
التراث يسيطر على احلياة اليومية
ألبناء اجلزيرة ومتتد معظم جذور
هــذا الـتــراث إلــى الــديــانــة
الهنــدوسيـة ،وتـزدان اجلـزيـرة
باملعـابد واألضـرحة الـتي تصبح
مكـانـا لـسلـسلـة ال تـنتهـي من
الطقوس واالحتفاالت الدينية.
ويقـول املرشد الـسياحـي كوماجن
أردانـــــا إنه أحـيــــانــــا تـبــــدأ
االستعـدادات لالحتفـاالت قبل
بدايتهـا بأسابـيع  ،ويحصل كثير
مـن سكـان بــالي علـى عـطلـة
إضافيـة من أجل أن يتمـكّنوا من
املـشاركـة يف هذه االحـتفاالت،
وهذا شيء عادي متاما هنا.
ويبعد مـعبد “بيـورا ألون“ مبسـافة
تقطعهـا السـيارة يف سـاعتني من
منطـقة االحتفـاالت الرئيـسية يف
منتجع كـوتا ،ويعد بالتأكيد أحد
أكثـر معابـد بالي روعـة واألكثر
تـصويرا ،ومت تشييد هذا املعبد يف
القـرن السـابـع عشـر ،وعنـدمـا
يــصل الـــزوار إلــيه تــصــــافح
وجـوههم شجـرة بانـيان طـويلة

ومكتملة النمو وهي من األشجار
املعــروفــة يف الـهنــد ،ويـضـيف
كومـاجن أن الزوار يـأتون إلـى هذا
املكـان بـانـتظـام ،وهـم يجلبـون
معهم القرابني ويقيمون الصلوات
من أجل موسم طيب للحصاد أو
مـن أجل تـطـهيــر أرواحهـم من
الذنوب.
ويتكـون مجـمع املعبـد من عـدة
أضرحة تتخذ شكل املعبد البوذي
الذي يعـلو على هيئة عدة طبقات
تضـيق كلمـا ارتفع إلـى أعلـى،
ويوجـد ضريحـان هما القـطعتان
الرئـيسيتـان مبجمع املعبـد ويقعان
يف جزيـرة صغيـرة داخل البحـيرة
ومـرتبـطتـان بـالضفـة عن طـريق
شريط رفيع من األرض.
ويقـول كـومـاجن وهـو يـشيـر إلـى
ضـريح مـن  11طبقـة يف الـوسط
“يحظـر على الـزوار دخول فـنائه
الـداخلي املقـدس وعلـى الـرغم
من أن املعبـد بشكل عـام مكرس
لإللهـة “ديـوي دانـو“ إال أن آلهـة
أخـرى لها حق اإلقـامة فـيه ،كما
أن املعـابد اجملـاورة مكرسـة لعبادة
آلهة أخرى.
ويتـدفق الـسيـاح علـى جـزيـرة
اآللهــة هنــا ويبــدو أنهم نـسـوا
الهجمات القاتلة التي

وقعـت يف بـــالـي عـــام 2002
وبعــدهــا بـثالثــة أعــوام والـتي
أسفرت عن مقـتل أكثر من 220
شخصا من بينهم سياح أجانب.
وقدم فيلـم “تناول الـطعام وصلّ
واعشق “ بـطولـة النجمـة جولـيا
روبرتـس صورة زاهية لبالي بكل
مـا حتملـه من جمـال ،وأنعـشت
حـركـة الـسيـاحـة فيهـا يف نـفس
الــوقت ،ومت مـرة أخـرى حجـز
غرف الفـنادق والفيالت الـكثيرة
يف املـنتجعـات الـتي تلقـى رواجـا
مثل “كوتا“ و“جليان“ و“سمينياك“.
وتشق أعـداد من السيـاح طريقها
إلـى املـرتفعـات املـركـزيـة حـول
“بيدوجول“ نفـسها التي تقع على
ارتفاع  1500مـتر بني بـركانني،
غيـر أنّ املنطـقة اجملـاورة للمعـبد
حتتفـظ بجوّ من الهـدوء العميق،
وال يسمع الزوار الـذين يبتعدون
لـبضع خطـوات فقط من الـزحام
سوى صوت خرير املياه.
وبجوار املعبد مباشرة يوجد درج
يـؤدي إلى سـاحة علـى البحـيرة
ميـكن تــأجيــر القــوارب منهـا،
وتـزيّـن خمـسـة متـاثـيل لبـوذا يف
جلسته املعـروفة احلـديقة املعـتنى
بها جيدا حـول املعبد على الرغم
مـن أن “بيـورا ألـون“ هــو معبـد

هندوسي.
ويـوضح كـومــاجن أن الهنـدوس
يعتبـرون بـوذا مبثـابـة نسخـة من
اإلله فيشنو ،ومتكنت الهندوسية
عـبر سـنوات مـن استيعـاب عدد
من عناصر الديانة البوذية.
وميـكن ألي شـخص يـنظـر إلـى
املعبــد عن بعــد فهم ملـاذا تـزيّن
صــورة من هــذا املعـلم املقـدس
وسط مـنظـر جبـلي طبـيعي رائع
ظهر ورقـة النقد األندونـيسية من
فئــة  50ألـف روبيــة .غيــر أنه
تـوجـد معـالم أخـرى كـثيـرة يف
بيـدوجـول جتـذب الــزوار ،من
بـيـنهــا طــاوالت املـبـيعــات يف
األســواق التـقليـديـة الـتي تـبيع
جــمــيع أنــــــواع الفــــــاكهـــــة
واخلضـراوات ومـزارع الـنب التي
يتم معظم العمل وجني احملصول
فـيها يـدويا ،إلـى جانـب حدائق
“إيكا كـاريا“ النبـاتية الـتي تناسب
الـزوار الـذيـن ينـشـدون الهـدوء
والسكينة.
وهـــذه احلـــدائـق تغــطـي 157
هـكـتـــــارا وتعــــد األكـبــــر يف
أنـدونيسـيا ،وتعـرض مجمـوعة
الصبار وحدها أنواعا مختلفة من
أفــريقيــا واألميـركـتني وأوروبـا
وأندونيسيا.
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القـيـــروان( -تـــونــس) ـ تعـــدّ
القـيــروان إحــدى درر الـتــراث
التــونــسي وهـي تلك املـــدينــة
األخّـاذة الـتي تـخفي كـثيــرا من
األسرار.
كما أنها عاصـمة األغالبة الكامنة
بـعيـــدا عن الـســواحل ،غـنيــة
بالـذكريـات التـاريخيـة واملعـالم
املتميّـزة وهي مدينة اجلمال الباقي
على حـاله حيث األصالـة حتاكي
حفاوة االستقبال.
املدينـة العتيقة ألهمـت العديد من
الفـنانني فهـي متلك سحرا خـاصا
بفـعل أزقتهـا امللتـويـة واملمـرات
والقبـاب ذات اللون األبيض التي
حتوم كلهـا حول مسجـد عقبة بن
نافع ذلك القائد اإلسالمي الكبير
الـذي خطط تلك املديـنة وأسسها
لتكـون مـنطلقـا جليـوشه الفـاحتـة
للشمال األفريقي.
واملسجد مبئـذنته الرائعـة وساحته
الفـسيحة ميثل أحـد صور اإلبداع
حلضـارة رسّخت مـكانـتها هـناك
فهـا هي األسـواق واألزقة املـعدّة
للتجارة كلها شـواهد على عظمة
تلك احلـضــارة واألســواق تعج
بـاحلـركـة بـالقـرب من املـسجـد
الكبير ونقصد به مسجد عقبة.
وحول هذه األحياء حتوم األسوار
بقالعهـا التي تعطي جميعها لهذه
املـدينـة صـورة من خـارج الـزمن
احلاضر.
أمّـا مسجد عقبة بن نافع فهو أحد
أعرق املساجـد يف العالم وأقدمها
ومن أهمّ املعالم يف منطقة املغرب
الـعربي .هـذا املسجـد صار بحق
رمز مـدينة القيـروان سواء مباضيه
الديني أو مبعماره اجلميل الفريد.
منـذ الـدخـول تـشــدّك املئـذنـة
بشكلها املتـميز ويشد الـزائر أيضا
كـبر الفـناء الـذي حتيـط به أقواس

سياحة وسفر Travel & Tourism

القيروان فسيفساء التراث واحلضارة
مـزركشـة وكذلـك الباب اخلـشبي
املنقـوش الـذي يفتح علـى قـاعـة
الـصالة حيـث تتـوالـى األقـواس
على أعمدة رومانية.
هذا املعلم أسسه الصحابي اجلليل
عقبـة بن نـافع سنـة  670ميالدي
وهـو أول مـسجـد بـبالد املغـرب
العربي وصار على صورته الراهنة
سنـة  836حتـت حكم األغــالبـة
وقد صـارت علـى شكله العـديد
مـن املسـاجد األخـرى يف املنطـقة
ويقـــدم صـــورة عــن املعـمـــار
اإلسـالمي يف القرون األولـى التي
تلت الفتح اإلسالمي.
وتسمّى هـذه املدينة العـريقة أيضا
مبـدينـة  300مسجـد فحني ينـظر
إليهـا من اجلـو تبـدو القبـاب التي
تـشيـر إلـى املـسـاجـد وضـرائح
األوليـاء والـزوايـا مـتنـاثــرة هنـا
وهناك.
إحدى القبـاب حتوي حتتهـا أشهر
اآلبار وهي “بئـر بروطة“ الذي يقع
بـالـطــابق األول وال يــزال جمل
دوار يقـوم بـاخـراج املـاء .وميكن
زيـــارة زاويـــة “سـيـــدي عـبـيـــد
الغريـاني“ بفنائهـا اجلميل وسقفها
اخلـشـبي املـزركـش بـدقـة بـالغـة
وهنـاك أيضـا زاوية “عـمر عـبادة“
املغطـاة بـالقبــاب .لكن الـزيـارة
األهم هي ملقام “سـيدي الصحبي“
ذي الـساحـات العديـدة واألروقة
املزيّـنة بـاجلليـز واجلصّ املنـقوش
ضـمـن تــــداخل للـمعـمـــاريـن
العثماني واألندلسي.

Rock palace in
wadi dhar - Yemen

البحرين أرخبيل من اجلزر واملعالم األثرية

املنـامـة ـ متـتع البحـرين مبقـومـات
سياحيـة هائلة بـاعتبارهـا مصدرا
سيـاحيـا إقلـيميـا وعـامليـا بفضل
األرخبيل املكون من  33جزيرة.
وتعــد زيــارة املعـــالم األثــريــة
والتراثـية والدينيـة يف البحرين من
عوامل جذب السياح إليها وتضم
املــزارات األثــريــة والــديـنيــة يف
اململكـة مسجـد اخلميـس الذي مت
بنـاؤه يف العصـر األموي يف عـهد
اخلليفة عمر بن عبـدالعزيز ويعود
تاريخه للعام  692ميالدية.
كـما يعـد مسـجد الفـاحت من أكـبر

املساجد يف العـالم مبساحة 6500
متـر وبـسعـة تـزيـد علـى  7آالف
مصل وهـو واحد من أهـم أماكن
العبادة يف البحرين.
ويف مـنطقـة احلـورة بـاملنـامـة يقع
؟بـيت القـرآن؟ وهــو عبــارة عن
متحف إسالمي يحوي العديد من
صفحـات القـرآن التـاريخيـة التي
كـتبـت يف العـصــور اإلسـالميــة
القدمية.
كـانت البحـرين من أوائـل الدول
اإلسالميـة ،وقامـت فيها ديـانات
عديـدة سابقـا كالـوثنيـة وغيـرها
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وسكنتهـا عوائل يهودية ومسيحية
وتضم معبـد باربار الذي استخدم
لعـبـــادة “اإللـه أنكـي“ وزوجــته
“تـاتخـورسـاك“ ويحـوي أسلحـة
وأواني فخـاريـة ،ووجـد فـريق
تنقـيب أثري دمنـاركي بقايـا املعبد
الثــالث يف عــام  1954وحتــوي
كنيسا يهوديا.
ويسـطر متحف الـبحرين الـوطني
مبا أنه أحد أول املتاحف يف اخلليج
الذي تـأسس عـام  1988مالمح
احلياة القـدمية للشـعب البحريني،
حيث يغـطي حقبة مـدتها  6آالف

سنـة من تاريخهـم ،ويعد املتحف
عامل جـذب نظراً لطـابعه املعاصر
الزاخـر بواجهـات احلجر اجلـيري
األبـيض والقبـة املزيـنة بـالتمـاثيل
املعاصرة.
ويف الـعاصـمة املـنامـة يقع متحف
الغـوص واللـؤلـؤ الـذي بني عـام
 1937حيث كان مقراً للحاكم ثم
حتـول إلى مـتحف يسـرد يف معامله
كيف كـانت احليـاة البـحريـة أحد
أهـم مـصـــادر مـــورد الـــرزق يف
الـبحـريـن واصفــا كل مـا يـتعلق
بالغوص واللؤلؤ.
وحتتل قلعـة البحرين مكـانة رفيعة
يف مــواقع التـراث العـامليـة حـيث
بـنـيـت قـبل  3آالف عـــام علــى
الطرف الـشرقي الـشمالي جلـزيرة
البحـرين ووصفت بـأنها األهم يف
العـصور الـقدميـة .وللبـحريـن ما
مييزهـا من احلرف حيث يـوجد بها
مركـز اجلسرة للحرفيني وهو مركز
يـصـف أهـم الصنـاعـات احلـرفـية
الـتـي تـعــد مــن أهـم مـــا ميــيــز
التاريـخ والثــقافة البـحرينية.
ويظهـر املركـز أهم املهـن احلرفـية
مـثل صنـاعـة الفخـار التي تـصنع
فيهـا األواني واجلـرار وتـشتهـر يف
قريـة عالـي بينمـا تشتهـر صنـاعة
النـسيج يف قريـة بني جمـرة إضافة
إلى صنـاعة السالل وأشياء أخرى
من اخلوص وصناعة مناذج السفن
القدمية ورسم احلناء.

Near to Sana'a, Wadi Dhar has most local species of
inland birds, except vultures; but particularly interesting is
the mule track from Shibam up to Kawkaban. This 45
minute walk rises nearly 923 m , with Tristrams Grackle,
larks, wheatears and doves in abundance at the bottom,
eagles, ravens and vultures at the top.
There is also a good variety of flowering plants where
water trickles through cracks in the rock. The high plateau
from Kawkaban, west to Wadi Hajjar, has some hyaena.
The road from Amran to Hajjar is a spectacular series of
twisting bends dropping steeply through dark, sombre
mountains, down from high altitude to tropical wadi and
up again, with such a variety of terrain there is life of all
types.
Here, in the village of Suq al-Wadi, stands a famous
rock palace. Its commanding position and evidence of an
ancient well suggest that the site has been used as a lookout post for centuries. It is a classic example of Yemeni
architecture and was built in 1786 by Imam Mansour Ali
Bin Mahdi Abbas; in the 1930s Imam Yahya Hamid Al
Din extended it as a summer residence.
Today, the palace is an open museum of sorts, and a
very popular place to visit, not only for tourists but also
for local Yemeni families. Different rooms have descriptive labels in English and Arabic. Nearby is the village of
Qaryat al- Qabil, with its walled pathways, orchards and
vineyards. Here on Fridays from 09.00 – 12.00 Yemenis
gather for wedding celebrations.
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سيارات Cars
ستون عاما من املهمات الصعبة

ملكة الطرقات الوعرة حتال على التقاعد

لـندن  -بعـد  60عامـا من الـتألق
واملـثـــابـــرة إلرضـــاء محـبـيهـــا
ومعجـبيهـا هـا هـي سيـارة النـد
روفر الشهـيرة حتط رحالهـا معربة
عن نهاية سن اخلدمة ،لتضع حدا
لكل مـن يحـلم بـقيــادة أحــدث
موديالتها من جديد.
“الند روفـر دفنـدر“ تلك السـيارة
الــشــرســة الـتـي تـتخـطــى كل
الطرقات الـوعرة واألكثر خطورة
والـتي طــاملـــا لبـت متـطـلبــات
املــزارعني والـشبــاب ممن يهـوى
املغـامـرة عنـد سلـوك الصحـاري
والطـرقـات اخلطـرة ،رفـعت من
اخلدمة بعد ستني عاما من النجاح
والتميز.
وكانت الشركة املالكة باعت نحو
مليـوني مـركبـة منـذ أن أبصـرت
السيـارة النـور يف أبريل مـن العام
 ،1948وظهـرت حيـنها بـاللون
األخضر العسكري.
ووقعت السـيارة ضحيـة القوانني
البيئية الصـارمة حول العالم إذ ال
تتمـاشى انبعـاثات عادم مـحركها
مع املواصفات البيـئية العاملية وهو
مـا يترتـب على الـشركـة أن تقدم
منــوذجــاً مخـتلفــاً عن الـســابق
وحتديداً منـوذجاً له عالقة حميمية
مع البيئة.
واجتذبت الند روفر ديفندر كثيرا
من اجلـدل خصـوصًـا من نـاحيـة
التـأثير الـسلبي احملتمل لـلسيارات
الكبيرة الفارهة على البيئة.
يف  ،2004انـتقــد سـبـني كـيـنغ
مُالّك مــركبــات االستخـدامـات
الــريــاضـيــة ( )SUVالــذيـن
يـسـوقـون سيـاراتهـم يف املنـاطق

كن مدركا حلدودك
ليس السائق اجليد هو الذي يتمكن
من استـدراك سيـارته بل إنه ذلك
الـذي يـتمـكن مـن جتنـب فقـدان
االتـصـــال مع األرض فــتكـمـن
القاعـدة األولى أثناء فـصل الشتاء
يف احلد من السرعة.
استباق الكبح
عنـدما تكون الطـريق زلقة ،يؤدي
الكبح املفـاجـئ حتمـا إلـى فقـدان
الـسـيطـرة علـى الـسيـارة ولـكي
لتجنب هـذا املوقف ،حـافظ على
مسافة أمان كافية وحتاش التغيرات
املفاجئة يف االجتاه.
بلطف على دواسة السرعة!
قـاعـدة أخــرى :لتجـنب انـزالق
العـجالت احملــــركـــــة ،علـيـك
بـالـتسـارع تـدريجيـا وإذا شعـرت
بــأنك تفقـد القـبضــة ،انتقل إلـى
سرعة أعلى .فتنخفض فورا القوة
املطبقـة على العجالت وتـسترجع
بذلك القبـضة .قم بنفـس العملية
على املنحدرات احلادة.
بخفة يف املنعطفات
وهنـا كــذلك ،يعـتبـر االسـتبـاق
أســاسيـا فـخفف من الـسـرعـة يف
أعلــى املـنعـطف حـيث ال تــزال
الطـريق مسـتقيمـة وخــذ املنحنـى

احلضـرية ،قائالً أن املـركبات مثل
رينج روفـر الذي صنعه “لم يُقصد
بهـا أبـدًا أن تكـون رمـزًا للـطبقـة
االجـتمــاعيــة ،ولكـن يبـدو أن
التجسـيدات التـي تلت تصـميمي
عمـدت إلــى ذلك الهـدف“.ويف
 ،2005تسبب أعضاء من منظمة
الـسالم األخضر يف عـرقلة مـوقتة
إلنتـاج رينج روفـر يف مصـنع الند
روفر يف سوليهول.
ورفضت النـد روفر التـماشي مع
تغيرات العصر بعـناد شديد ،ففي
عام  2012عـندمـا كانـت تدخل

التعـديالت النـهائـية عـلى سـيارة
النـدر روفــر ديفنـدر ،ســارعت
مجلـة أوتـوكـار إلظهـار العيـوب
فيهـا ،حيـث بقي مكــان السـائق
ضـيقــاً ولم تـطــابق مـسـاحـات
الـزجاج املعاييـر احلديثة بـاإلضافة
إلـى العديـد من العيـوب األخرى
يف الهيكل والتصميم.
الند روفـر ديفـندر احملـبوبـة لدى
البـريطـانيني ،واملـصنّعـة للجـبال
والطـرقات الـوعرة ،شـاركت يف
أشهـر األفالم ،منها تـومب رايدر
مع أجنليـنا جـولي ،ومع جيـمس

السياقة يف فصل الشتاء

بـسرعـة منخفضـة من خالل تغـيير
اجتـاه عجلــة القيـادة بــرفق وعنـد
اخلــروج مـن املنـحنــى ،تـســارع
تدريجيا وبسالسة.
ما العمل يف حالة فقدان القبضة؟
إذا انــزلقـت سيـارتـك رغم هـذه
االحتياطات ،ال يزال لديك فرصة
الستعـادة السيـطرة عليهـا وبشرط
واحــد :ال تبعـد أبـدا عـينـاك عن
الطـريق فـإذا ركـزت نظـرك علـى
حــاجــز ،لــديـك كل الفــرص يف
االصطدام به.
سيارة بالدفع (عجالت حركية)
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إذا كـان الكبح املفـاجئ الـسبب يف
فقـدان الـسـيطـرة ،سـرح دوَاسـة
الفرامل.
إذا فقــدت الـعجالت األمــامـيــة
االتــصــــال مع األرض ،ســــرح
بلـطف دوَاســة التـسـارع واضـغط
على دوَاسة القـابض إلعطاء املزيد
من الوزن إلى احملور األمامي.
ومبجـرد استعــادة السـيطـرة علـى
السيارة ،اعتمد سياقة مالئمة!
سيـارة بـالـدفع اخللـفي (عجالت
حركية خلفية)
إذا كـان الكبح املفـاجئ الـسبب يف
فقدان السيـطرة ،سرح كليا دوَاسة
الفرامل.
إذا فقــدت الـعجالت األمــامـيــة

بوند يف فيلم“سكاي فال“.
لم تقـرر “تـاتـا“ الهنـديـة الشـركـة
املالكـة لـجاغـوار الند روفـر إلى
اللحـظـة يف شــأن البــديل الـذي
سـيحـل مكـــان الــسـيـــارة ذات
املهمات الصعبة.
وأزيح السـتار مـؤخرا يف مـعرض
لــوس أجنلــس للــسيـــارات عن
الـنـمــــوذج األولـي الــــذي مـن
املـفتــرض أن يخلف النـد روفـر
لكن لم يُتخـذ القرار النهائي بشأن
التـصنيع التجاري للـسيارة وما إذا
سـتكــون ذات طـــابع دفــاعـي.
قـبضتـها ،العـب بدوَاسـة التـسارع
ودوَاسة القابض حتى تستعيدها.
الستعـادة السيطـرة على الـسيارة،
أدر بلــطف عجلــة الـقيــادة نحــو
االجتاه الذي تريد أن تذهب إليه.
ومبجــرد استعـادة الـسـيطـرة علـى
السيارة ،اعتمد سياقة أكثر رزانة!
مع أو دون نظام منع االنزالق؟
مت جتهيـز املزيد واملزيـد من املركبات
بـنـظــام مـنع االنــزالق الـنــشـط
( )ASRفعنـد تشغـيل السـيارة،
يقلل هـذا الـنظـام عـزم الـدوران
املـطبق علـى العجلـة الـتي تبـدأ يف
التزحـلق ليتم تطـبيقها علـى اآلخر
وبــالتــالي فـإنه يـسمـح بتحـسني
انـطـالق التـشغـيل علـى الـثلج أو
علــى اجلـليـــد .ومع ذلك ،فــإنه
يحدث أن تفقد الـعجلة التي كانت
هي احلركية القبضة بدورها فينقص
نـظام ASRمن قوة احملـرك حتى
تستعيد العجالت قبضتها ويف حالة
سـطح زلق بــشكل خــاص ،قــد
يكـون احلد مـن التزحـلق منخفض
لدرجـة أنه ال يكون هنـاك ما يكفي
مـن عزم الدوران لتشغيل السيارة.
والـسبيل الوحيـد للخروج من هذه
الوضعيـة هو حل قـبضة نـظام منع
االنزالق النشط (ASR).

Volkswagen uncovers the
Cross Coupe GTE, and a
more stylish VW face

By Abigail Bassett - Motoramic - With Volkswagen on a
drive to become the world's largest automaker and restore
its ailing U.S. business, the German automaker took aggressive swipe at the burgeoning SUV market tonight with a
new concept, the Cross Coupe GTE.
The Cross Coup is the third concept car VW has presented derived from a seven-seat mid-size SUV it plans to
build in its Chattanooga, Tenn. plant in late 2016. The Cross
Coupe GTE is plug-in hybrid concept that shares its underlying MQB architecture with the Volkswagen Golf.
Typically VW reserves the GTE name for it’s sportier
plug-in vehicles, and the Cross Coupe is no different; from
stop to 60 mph takes just 6 seconds and top speed is 130
mph With a variety of operating modes including all electric, hybrid, GTE, off-road, and a charge mode, VW says
the Cross Coupe will get 70 MPGe.
The new concept is powered by a 3.6 V-6 engine that puts
out 276 hp and is paired with two electric motors, with 54
hp and 114 hp respectively, for a total of 335 maximum hp.
VW says the car will go up to 20 miles in EV mode. A 6speed DSG dual-clutch automatic transmission offers four
driving modes including On-road, Off-road, Sport, and
Snow. The visuals of the new Cross Coupe GTE are stylish
with dual exhaust pipes mounted in the bumper, welldefined wheel arches and a huge glass sunroof that stretches
along the entire length of the car. From the side, the car is
vaguely reminiscent of Audi Cross Lane Coupe shown at
the Paris Motor Show in 2012. The daytime running light
layout with four LED headlights and four “LED light
wings” on the Cross Coupe GTE are the same that will be
on future production models.
On the inside, the Cross Coupe GTE is sleek and simple
with most of its functions controlled by a 10.1-inch touchscreen in the center console. Complete with proximity sensors and gesture control, passenger and driver can browse
and play music using swipe motions in front of the panel.
Maps can be displayed in both two-dimensional and threedimensional formats and the layers can be manipulated and
even reordered based on user preference.
Each layer can show things like current altitude and route
and position. The 12.3-inch display behind the steering column is digital and can be customized based on driver desire
and selected drive mode. The driver can also choose to add
information like route and navigation to the binnacle if so
desired. The gear select is low and mouse-shaped and looks
very similar to those used in some Mercedes-Benz models.
In the rear of the car, tablet attachments are available in
the headrests and climate controls are manipulated via
touchscreen.
Because the Cross Coupe GTE shares the same architecture as the Golf, the SUV could be produced with conventional gasoline or diesel engines, as well as natural gas,
electric, fuel cell, or plug-in hybrids.
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مرسيدس بنز اجلديدة ..غرفة جلوس تسير لوحدها على عجالت
الس فيغاس  -كشفت مرسيدس
بنز النقاب عن سيارة مرسيدس-
بنـز إف  015املستقبلـية ،يف إطار
الـسبـاق علــى لقب أول شـركـة
تنتـج سيارة تُقـاد آليا بـالكامل يف
املـعرض الـسنـوي اللكـترونـيات
املستهلك يف الس فيغاس .وقدم
ديتر تسـيتشي ،الرئيـس التنفيذي
لـشركـة داميلر ،الـسيارة الفـاخرة
الـتي تعمـل بخاليا الـوقود مـساء
االثنني ( 5يناير /كانون الثاني).
وأثـار ظهور السيـارة على املسرح
مـوجة تصفيق مـن احلضور الذين
جتـمعــوا لـلنـظــر داخل أبــواب
السـيارة الـتي فُتحـت لتظهـر أنها
تسير دون سائق.
وقال تـسيتـشي إن حلـم السـيارة
الـتي تُقــاد ذاتيـا سـيغيـر اجملـتمع
وأسلـوب تفكيـره يف السـيارات،
وعاد تسيتـشي إلى املاضي“ :كما
قلت قبل  30عاما كنت أرى هذه
الصور وأحلم بهذه السيارة“.
وأضــاف “واآلن مـن املـــذهل أن
أصبح أحد األطراف التي حولت
احللـم حلقيقـة .عليـنا مـسؤولـية
ألننـا الـشـركــة التـي اختــرعت
السـيارة .لـذلك يجب أن نـكون
نحـن من يُعيـد اختـراع السـيارة.
وهذا ما نفعله اآلن“.
وتفــتح الـــسـيــــارة إف015 -
الفـاخرة ذات الكـابينة الـواسعة،
التـي تضم ما يـشبه غرفـة جلوس
ألربعـة أشخاص فرصا جديدة يف
صناعـة السيارات التي تُقاد آليا إذ
ميكـن أن تـتحــول إلــى غــرف
جلـــوس فعلـيــة تـسـيــر علــى
عجالت.
أمستـردام  -فتحت “فينـسر“ وهي
شركة هولندية حديثة التأسيس يف
 2010اجملال للخبراء ،من جميع
أنحـاء العالم ،للـمشاركـة يف بناء
سيـارتها ،فكـان ظهور الـنموذج
الـتجـــريـبـي األول “ســـارث“ يف
 ،2012مبحرك  ،V8قادر على
إطالق قـوة  503أحصنـة ،وتبعه
ظهـور النمـوذج الثـاني يف 2013
مبونـاكو ،بقـوة أكبـر ،ما جـعلها
تلفـت األنظــار إليهـا ،وتـشكل
تهـديـدا أمـام ملـوك الـسيـارات
الــســـوبـــر ،أمـثـــال فـيـــراري
والمبورغيني.
وها هي تـزيح الستـار عن سارث
اجلديدة  ،2015بعـد إجراء عدة
تعديالت عليـها ،ولكن هذه املرة
لـيسـت كنمـوذج جتــريبي ،وإمنـا
سيــارة تنـطلق علـى الـطــريق،
لتدخل فعليـا يف مضمار املنافسة.
وعـندمـا تنظـر إلى سـارث ،فقد
تعطيك إحساسا بأنها حوت وجد
طريقا للهـروب خارج احمليطات،
واالنـطالق عبـر طـرق األرض.
ورمبـا يعـزز هـذا الـشعـور لـديك
لــونهــا اخلالب ،والــذي يـشـبه
انعكـاس زرقة الـسماء علـى املياه
الصافية.
ولـم تتـغيــر ســارث ،مقــارنــة
بـاملـوديـل التجـريـبي الـســابق،

 337كلم يف الساعة ..سيارة سوبر رياضية تدخل للسوق بقوة

فيـذهـا يف سيـارتك ،سـواء كـان
ذلك علــى املقــاعــد ،األلــواح
الــداخليـة لألبـواب ،أو لـوحـة
القيادة.
وحرصت الشركـة الهولندية على
ابتـكار نـظام املـعلومـات والتـرفيه
اخلــاص بهــا ،وهــو عبــارة عن
عـرض رقـمي مـوجـز لـلمهـام،
وكـافة املعلـومات التي قـد يحتاج
إليهـا السـائق .وإن كـان الـبعض
يـرى أنها لم تـأت بجديـد ،حيث
أن هـذه التقنيـة لن تعرض بـيانات
مختلفـة عـن السـرعـة والـتسـارع
واستهالك الـوقود ،إال أن قيـامها
بصـنع نظـامهـا اخلـاص ،وإن لم
يكن جديـدًا ،أفضل من االعتماد
على تقنية شركة أخرى.

سارث “وحش مائي“ على الطريق البري
فـاقـتصـرت التعـديالت احملـدودة
علـى شكل غطـاء احملرك وإضـافة
فتحات هـواء جانبية أكبر حجما،
لزيادة تـدفق الهواء وتبـريد احملرك
بــشكل أفـضـل ،كمــا مت تعــديل
السـبليتر يف احلـاجز األمـامي .أما
يف اخللف ،فقـد مت االعتمـاد على
لوح من أليـاف الكربـون الشفاف
يف البـاب اخللفي ،فضال عن إزالة
دعامـة السقف اخللفـية ،وهـو ما
يـســاهم يف تـدفق الهـواء بـشكل
أفضل ضـمن منظومة الـديناميكية
الهوائية.
ولم تفـصح فينـسر بـعد عن كـافة
الـتفـــاصـيل حـــول املقـصـــورة
الــداخـليــة ،إال أن املعلــومــات
املـتوافرة تشـير إلى اعتمـادها على
ألـيـــاف الكــربــون يف األلــواح
الداخلية لها ،كما تكسوها بلونني
من اجللـد ،مع بـعض مـدخالت
جلـد ألكــانتـرا الفـاخـر ،وذلك
كتصمـيم قياسي ،بيـنما تفتح لك
اجملال ،لالختيار بني تشكيلة كبيرة
من التــركيبـات اللـونيـة ،لتقـوم
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وتعتـمد سارث على ذات احملرك،
يف إصـدارهـا الـسـابق V8 ،ذي
سعة  6.3لتر ،إال أنها استطاعت
رفع قــدرتـه من  510إلــى 622
حصـانًـا ،وذلك بـفضل تـزويـده
بشاحن تيربو.
ولم تـذكر الشـركة شيئـا عن نظام
نقل احلـركـة ،ولكـن ميكن تـوقع
اتصال هـذا احملرك بنـسخة معـدلة
من نــاقل احلــركــة اليــدوي ذي
الـست سـرعـات ،والـذي قـدمته
الشركة سابقا.
ب

ت

ن
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Youth شباب
5 Essential Steps You
! كيف تصبح قائداًناجحاًومبدعا
Should Take to Succeed

Everybody has to find ways to handle the rejections,
master their own emotions after getting beaten down,
and gather the strength and the willpower to get back up
again and keep moving forward. When life beats you
down, you cannot add additional weight to your
shoulders by beating yourself up about it. Thoughts like:
“I cannot do this!” “Why is this always happening to
me?” and “I don’t deserve it anyways,” or similar, have
no right to be on your mind.
Instead embrace the fact that there will be setbacks
along your path. Accept the fact that you might make
some mistakes and you have to correct them. Learn to
love to find new and better solutions for your daily
obstacles and nobody will be able to stop you.
Colonel Sanders (KFC) famously tried to sell his
chicken recipe and got 1,009 no’s before he heard his
first yes. Ask yourself if you would have had the
endurance to keep going after getting rejected 1,000
times? His persistence and perseverance are the reason
KFC is now an established brand making US$23 billion
a year in revenue.
4. Keep learning
Sometimes you win, sometimes you learn. Successful
people know that in the end there is no such thing as
failure or rejection: there is either success or a valuable
life lesson on how to do it better the next time. If you are
willing to keep learning and not beat yourself up about
mistakes and failure, you tend to arrive at your goals
way faster. After some hard setback, analyze like a freak
what went wrong and how you ended up there. What
could you have done better, what can you still improve?
After that, let go and move forward. Also, always find
better and more efficient ways to succeed in your area of
expertise. Never rest on your given success. Innovate
and try new approaches, even if you don’t have to
because “everything is working fine anyways right
now.” Remember that whenever you are resting on your
given success, there is always somebody else out there
who — at this very moment — is working their butt off
to get ahead of you!
Therefore:
Read a lot of books. Read a broad range of genres and
get different views on things. You never know which
inputs will click with other aspects of your life and
suddenly a new idea is born, which can turn your whole
life around. Talk to great and inspiring people. Always
surround yourself with positive and upbeat people. You
will be surprised how many valuable (business) insights
you can get from truly listening to some of the people
around you. By listening to their concerns you might
also build a business around tackling these very
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. التماسك-5
.  الثقة-6
. حل اخلالف والتناقض-7
. التأثير-8
.اإلجناز-9
 النمو- 10
: القائد الناجح يحتاج إلى تعلم
 فن التعليم والتدريب-1
. فن التنظيم-2
. فن إصدار االوامر-3
. فن املراقبة-4
. فن التأنيب-5
. فن املعاقبة-6
.فن التعامل مع املشاكل-7
.  فن املكأفاة والتشجيع-8
 فن االستعانة باملواهب-9
.املساعدين
 فن التعاون مع القادة-10
.اآلخرين
وأخيراً هل أنت قائد ناجح ؟؟

problems! Opportunities
are everywhere.
Always
try
new
approaches and think
about how to do things
more efficiently. Learn
new techniques on how to
do stuff better. Never rest
on your past successes!
This is the only way to
succeed in the long run!
Bill Gates (Microsoft)
said:
“In this business, by the
time you realize you’re in
trouble, it’s too late to
save yourself. Unless
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. االنضباط-6
. الفاعلية-7
.  التواضع-8
.  الثقة-9
. طيبة القلب-10
 احلزم-11
.  الواقعية-12
. العدل-13
. التجديد والتطوير-14
 إعطاء املثل-15
. العطف-16
. املبادرة-17
 التنبؤ-18
 املعرفة-19
.  االحترام- 20
ًعشـر خطـوات جتـعل منك قـائـدا
: ًناجحا
.  األمان-1
. الشمولية-2
. التفاعل احلر-3
. اإلتكالية املتبادلة-4
you’re running scared all
the time, you’re gone. In
order for Microsoft to
have
maintained
its
competitive edge for the
past three decades, it was
crucial for me and all my
employees to engage in a
process
of
continual
learning. ‘I don’t know’
had to become ‘I don’t
know
yet.’”
5. When something’s
done, celebrate
Celebrating and
acknowledging
your
progress and success is

 هل انـت اكثـر دقـة وجتـرد يف-3
احلكـم لتـضع كل فــرد يف مكــانه
.الذي يستحقه
 هل انت سـريع يف اتخاذ القرار-4
لـيكــون العمـل منفـذا يف الــوقت
.املالئم
 هــل انـــــــت االشــجــع يف-5
االخطـارلتـبث الـشجـاعـة يف كل
.فرد
 هل انـت أكثر صـراحة لـتذيب-6
اخلـــــوف واخلـجل مــن قلـــــوب
مروؤسيك؟
 هـل انت اكثـر ثبـاتـا يف العمل-7
لتقـاوم الــزمن والــروتني الــذين
.يقلالن من االندفاع
 هل انـت أكثـر دمـاثــة وغنـى-8
بالـعواطف الـنبيلـة لتكـون إنسـانا
قـــــادرا علــــى جــمع الـقلــــوب
وتوحيدها
: صفات القائد الناجح
. الهدوء-1
. معرفة الرجال-2
.  االميان بالهمة-3
. الشعور بالسلطة-4
. اتخاذ القرار-5
just as key as every other
step mentioned here.
Only when you learn how
to take a step back after a
great achievement and
celebrate your efforts and
successes can you build a
sustainable lifestyle out
of the pursuing your
goals.
Without this final step
you can easily get lost in
the progress because you
feel like you’re running
on a treadmill and not
getting ahead at all. You
have to commit to a life-

كثـر يف هـذا الـزمـن من يــدعي
القـيادة ويتـصدر لهـا ولكن قليل
مـن يـنجـح يف ذلك ألن قـيـــادة
.. الرجال من أصعب األمور
ًومن أجل أن تكون قائداً ناجحا
تــأمل مـعي يف هــذه اخلــواطــر
اإلدارية
إصرار
: من هو القائد الناجح
هـو من يبـث الفكرة املـثاليـة التي
يـؤمن بهـا يف جمـاعته لـيحملهـا
علـى معـاونتـه يف تنفيـذه الفكـرة
. رغم كل العقبات
إرادة
هو من يريـد ثم يعمل ويثير رغبة
العمل يف نـفوس اآلخرين ويوزع
عليـهم اجلهـود واملــسئــوليـات
. لتحقيق ما أراد
تخطيط
هـو الـذي يــرى ويفكـر ويـعمل
ويـــدفع الـــى العـمل يف سـيـبل
.املصلحة العامة
: هل أنت قائد
 هل انـت اكـثـــر يقـظــة مـن-1
 حتـى تــرى اخلطـر، اآلخـريـن
.وسبل تالفيه
 هل انـت اكثـر ذكــاء لتـفهم-2
العمل بشكل ممتاز؟
long journey of ups and
downs and you have to
be thankful for every
little success you get. Be
appreciative of the little
steps you take. Be happy
about your progress and
take time to acknowledge
every little or major step
you have taken. It is the
only way you can make
your journey a sustainable
and
enjoyable
one.
Celebrate, recharge and then
keep moving forward and
push it to the next level!
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