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عرب أمريكا Arab Americans

عرب ومسلمون وأميركيون ونفتخر

ما ال تعرفه عن إسهامات املسلمني يف أمريكا

هشام حسب اهلل -شيكاجو ناو
ترجمة :محمد عبد الرؤوف-
ثمـة ادعـاءات قـدميــة يكـررهـا
اخلـــائفـــون مـن اإلسالم؛ بـــأن
املسـلمني ال يـضيفــون شيئًـا إلـى
التـاريخ أو النـسيـج االجتمـاعي
لهذا البلد .ومـؤخرا خاض ديف
أجيما ،عضـو احلزب اجلمهوري
بواليـة ميتشيغـان ،يف هذا الوحل
عبـر مشـاركة منـشور يطـرح فيها
مثل هـذه األسئلـة ،علـى النحـو
التالي:
"هل سـبـق لك الـــذهـــاب إلـــى
مـستشفـى إسالميـة? هل سمعت
ذات مرة عن أوركسترا إسالمي?
أو فـرقة مـوسيقـية إسالمـية? هل
شـاهدت جمعية خـيرية إسالمية?
هل ميكنـك أن تظهـر لي تـوقيعًـا
ملـسلم واحـد علـى الـدستـور أو
إعالن االسـتـقالل أو مـيـثــــاق
احلقــوق? هل سبـق لك أن رأيت
مـسلمًـا يـؤدي أي شـيء يسـاهم
بشكـل إيجابـي يف أسلوب احلـياة
األمريكي?"
فـأجـاب نـاثـان لـني البــاحث يف
جـامعة جـورجتاون بـطريقـة غير
عـادية يف صحـيفة ديتـرويت فري
برس:
يتـمتع املــسلمـون األمـريـكيـون
بـحضـور جـوهــري يف صنـاعـة
الـرعاية الصحيـة .وتقدّر اجلمعية

الـطـبيــة اإلسـالميــة يف أمــريكــا
الـشماليـة ،إحدى هذه املـنظمات
العــديـــدة ،أن هنـــاك أكثـــر من
 20.000طـبـيـب مــــسلـم يف
الــواليــات املـتحــدة .وبــاملـثل،
قدمت اجلـمعية الـطبية األمـريكية
حتليالً إحصـائيًا تـشير فـيه إلى أن
 ? 10مــن جــمـــيع األطــبــــــاء
األمريكيني مسلمون .ويف حني ال
يـوجـد مـستـشفيـات إسالميـة يف
الـواليات املتحـدة ،يف حد ذاتها،
إال أن هـناك العـديد من الـعيادات
الصحيـة املعتمدة عـلى املسلمني.
ويجب أال ننسى أن املستشفى
نفسهـا ليست اخـتراعًا أمـريكيًا –
بل هي اخـتراع مصـري .ويف هذا
الصدد ،لم يكن أيضًا أبو اجلراحة
احلــديـثـــة شخـصًــا أمـــريكـيًــا
بـروتستانتيًـا رائدًا ،ولكنه الطبيب
املسلم أبو القاسم الزهراوي الذي
عاش يف القرن العاشر يف أسبانيا.
إن االنـتقادات املوجهـة إلى غياب
الفـرق املـوسـيقيــة اإلسالميـة يف
الــواليــات املـتحـــدة شعــارات
جـوفـاء ،كـذلك .حـيث يتـألف
قليل مـن الفرق املـوسيقيـة بشكل
حصـري من أعـضاء ذوي عقـيدة
معينـة ،ويتم تنـظيم العـديد مـنها
علـى أسـس عـرقيـة أو غيـرهـا.
واألوركـستـرا العـربيـة الـوطـنيـة
وأوركـستــرا نيـويـورك العــربيـة
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مـثاالن من اجلماعـات التي تشمل
العـــديـــد مـن املـــسلـمـني بـني
أعضائهـا .وباملثل ،جند أن الفرق
املوسيقية تنتمي بشكل واضح إلى
املدارس الـثانـوية أو اجلـامعات،
وليـس املـسـاجــد أو الكنـائـس،
وبــالـتــأكـيــد يــشـكل الـطالب
املـــسلـمـــون جـــزءًا مـن هـــذه
اجملموعات املوسيقية ،والتي تعود
جذورها ،كمـا اتضح بعد ذلك،
إلــــى الفــــرق العـــسـكــــريــــة
لإلمـبــراطــوريـــة العـثـمــانـيــة
اإلسالمـية .كمـا تعود أصـول آلة
الـكمــان إلــى القــرن العــاشــر
للحضارة اإلسالمية.
واجلمعيـات اخليريـة اإلسالمية يف
الـواليــات املتحــدة أكثــر من أن
حتصـى ،ورغم ذلـك فمجمـوعة
الشبكات االسالمية يف منطقة باي
وعيـادة األمـة يف لــوس أجنليـس
وشــبكــــة العـمـل اإلسالمـي يف
شيكاجو وديربـورنز أكسس أمثلة
علـــى اجلمــاعـــات التـي تقــدم
اخلـدمـات احليـويـة وتـسـاعـد يف
متـكـني احملــــرومـني .ويف عــــام
 ،2013صُنّفـت مؤسسـة هلبينج
هـاند اإلسالمـية اخليـرية لإلغـاثة
والـتنـميــة ( )HHRDمـن بني
أكبـر  10مـؤسـســات خيـريـة يف
الواليات املتحدة.
لقد أصاب أجيما فيما ذهب إليه،

ولكن ،لنـوضح ذلك :ال تـوجد
تـوقيعـات مسـلمني علـى دستـور
الــــواليــــات املــتحــــدة وإعالن
االستقالل أو ميثاق احلقوق؛ ألن
أول مــوجــة كـبيــرة مـن هجــرة
املسـلمني إلـى الـواليـات املتحـدة
وقعت يف الفتـرة من منتـصف إلى
أواخـر القرن الـ  – 19أي بعـد ما
يقرب من  100سنة من كتابة تلك
الـوثـائق .ولـكن جمـال أمـريكـا
يتـمثل يف أن احلقـوق املـنصـوص
عليها يف الـوثائق التـأسيسـية تقدم
احلمـاية للجميع ،بغض النظر عن
وقت وصـولهم إليـها أو هـويتهم
الدينية.
كمـا صمم املسـلمون األميـركيون
أبـــراج سـيــــرز (اآلن ويلـيــس)
وهـانكوك يف شيكـاجو ،ووضعوا
آلية العالج الكيميائي الذي يعالج
أورام املخ وقـامــوا بثـورة تغـييـر
جـذرية يف الـشكل الفـني األصلي
لهـذا البلـد :من خالل مـوسيـقى
اجلـاز .كمـا سـاهمــوا من خالل
خـدمـتهم كـمعلـمني ومـشــرّعني
وجنــود ،وهم اآلن يف اخلـطـوط
األمــاميـة حلـمالت إنهــاء بعـض
أفـظع انتهاكـات احلقوق املـدنية يف
الوقت الراهن.
ومن املـدهش كـيف ميكن لـبعض
احلقـائق القبيـحة القلـيلة أن تـدمر
بعـــضًـــــا مــن أجــمـل وأفخــم
النظريات...

The Growing Challenge
of Extremism
Imad Hamad
The world has been witnessing a rapidly growing and
fast spreading phenomenon of extremism and
radicalization. All peaceloving people across the
world regardless of faith,
origin, race or color stand
unequivocally
against
extremism that is seen as a
global threat. No doubt
extremism has become a
universal challenge that
recognizes no borders. It
utilizes violence to prove
its existence and to impose
its presence. The victims are innocent people who are
targeted irrespective of their faith, race, color,
national origin or nationality. It is driven by blind
hate and it violates all norms of basic human
decency.
There is a long list of horrific crimes committed by
extremists. From the Paris attacks to the continued
Islamic State murders in Syria, Iraq, Libya and
Lebanon, the victims are different but it is the same
extremists. Most recently the cold blooded hate crime
that claimed the lives of three University of North
Carolina at Chapel Hill students was nothing but part
of a series of dangers threatening our world. All are
crimes against humanity and all are a reflection of
the language of hate.
No logic, no religion, no atheist doctrine, condones
or justifies these crimes against humanity. Despite
that obvious fact, many intentionally continue to shift
the blame on the faith of Islam and people of Muslim
faith. This intentional strategy is meant not only to
defame Islam and Muslims but also to be used a
platform to gain fame and recognition. These
advocates of hate are not willing to recognize the
facts regardless what the vast majority of Muslims
across the world may say or do.
Beyond the condemnation of violent acts, the
question that is before the free world is: how can this
threat be contained, defeated and eventually
eliminated? The nature of these crimes demands
asking tough questions. Defeating our common
enemy, terrorism, cannot be achieved by limiting our
action and reaction to political grand standing or
military responses. It is a deep- rooted challenge that
requires a strategy of winning the hearts and the
minds before anything else. It's the strategy that
provides hope and opportunities to those influenced
by it. It's through securing the peace and stability that
others being deprived from.
Political unity and common will are a must, but the
nature of this enemy requires an agreed-upon
definition of the threat. We need to define the root
causes of terror. The key contributing factors must be
recognized, they include the state of despair of many
people in the Middle East. The world's double
political standards and selective approach to
condemnation of human rights violations only
worsen the crisis. The world must recognize that as
long as people are left to despair and as long as wars
are allowed fester for years, this challenge will
continue to exist.
Yesterday it was al-Qaida. Today it is the Islamic
State. One can only wonder who would be its
successor. Extremism is the symptom of a deeper
problem. Once we deal with the original problem, we
neutralize the symptoms.
* Imad Hamad is executive director of the American
Human Rights Council.
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عرب أمريكا Arab Americans

استطالع ملعهد غالوب يظهر بأن "الغالبية العظمى من مسلمي الواليات املتحدة محبون لوطنهم

US Muslims Seen Victims of Bigotry: Poll

ممارسات داعش تزيد مخاوف مسلمي أمريكا

ديترويت  -من عماد هادي
كــشفت دراســة استـقصــائيـة يف
الـواليــات املتحـدة أن "غـالـبيـة
األمــريكـيني ال يعـرفـون سـوى
القـليل جداً عن املـسلمني ودينهم
وأساليبهم احلياتية".
وتأتي هذه الـدراسة يف ظل تنامي
الـهجـمـــات ضـــد املـــسلـمـني
األمـريكيني ،منـذ ما بعـد أحداث
 11سبتمبـر التي عـززت الصورة
النمـطيـة عن العــرب واملسـلمني
والـصقت بـهم صفـة "اإلرهـاب"
عبر حمالت إعالميـة كبيرة قادها
اليمني املتطرف.
علـــى صعـيــد مـتــصل ،أظهــر
استطالع أجـراه معهد غالوب بأن
"الغــالبيـة العـظمـى مـن مسـلمي
الـواليــات املتحـدة هـم محبـون
لـوطنهـم وموالـون له ومتفـائلون
بـشــأن مـسـتقـبلـهم ومـسـتقـبل
عائالتهم".
ويـقدر تـعداد مـسلمي الـواليات
املـتحـــدة من  8إلــى  10مـاليني
نـسمـة بحـسب إحـصائـيات غـير
رسمية ،عـلى أن العدد رمبـا يزيد
عن ذلك ،ويشكـو كثير منهم من
ظـاهـرة الـتمـييـز بـسـبب الـزي
اإلسالمي واملالمح الشرقية.
وبــدأت بعـض وســـائل اإلعالم
األمريكية ،غير املؤدجلة ،بتسليط
الضـوء علــى قضـايـا املـسلـمني

والهجمـات التـي طالـتهم منـذ ما
بعـد الهجوم عـلى مجلـة "شارلي
إيبـدو" الفـرنـسيـة ،بعـد حمالت
إعالمـية وتـوعويـة كبـيرة قـام بها
شبـان مسلمون يف اجلامعات وعبر
وسائل التواصل االجتماعي.
وأبـدى بعض املـسلمني تخـوفهم
علـى نـسـائهـم احملجبـات وعـدم
السمـاح لهن بـاخلروج لـوحدهن
خــشـيــة اسـتهـــدافهـن مـن قـبل
متطـرفني محتـملني ،كمـا حصل
مع ضياء بركـات وزوجته وأختها
يف مــدينـة شـابـيل هـيل بـواليـة
كـاروالينـا الشـمالـية عـندمـا لقوا
حتفـهم يف شقــة سكـنيـة كـانـوا
يقـطنـونهـا بـالقـرب من جـامعـة
"نـورث كاروالينـا" التي يـدرسون
بها.
وقال محمد اجلـفري الذي يسكن
مبديـنة داالس بوالية تكساس ،يف
تصريـح لشبكة "أون إسالم نت"،
إنه بـات أكثـر خـوفـا مـن ذي قبل
علـى عـائـلتـه من هـجمـات قـد
يتعـرضـون لهـا بـسبـب مظهـرهم
اإلسـالمي ،السـيمــا أن زوجـته
ترتـدي احلجاب ،وبات ال يسمح
لهـا اآلن بالـذهاب لـوحدهـا إلى
األسواق واملتنزهات العامة بسبب
املضايقات.
وتـساءل اجلفري "ماذا لو تعرضت
زوجتي العتـداء من قبل متطرفني
وأنـا لــست بجــانبهـا ،ولــذلك
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أخـبرتها بـأنها إذا ارادت اخلروج
عليها أن تخـبرني لنـذهب معا،
وهـذا حــال كثيــر من النـاس يف
هـذه املــدينـة الـتي نـشعــر فيهـا
باألمان بسبب استباب األمن إال
أن مخـاوفنا زادت بعد األحداث
األخيرة".
وأضـاف اجلفـري "من الـواضح
بـــأن هـنـــاك زيـــادة يف العـــداء
للمسلمني يف الغـرب والواليات
املتحـدة بـسبـب األعمـال الـتي
يقــوم بهــا داعــش من جــرائم
فـضيعـة وقتل وحـرق للـرهـائن
واألسـرى إلـى جــانب جـرميـة
شـارلـي إيبـدو الفـرنـسيـة الـتي
القـت تضـامنـا عـامليـا واسعـا،
انعكـسـت معه ردة فـعل النـاس
جتـاه املسلمني ضنـا منهم بأن كل
املسلمني مؤيدون لذلك".
وتـتوضـح مخاوف اجلفـري بعد
تقارير للشـرطة وأخرى أوردتها
مـؤسـســات حقــوقيـة عــربيـة
وإسـالميــة عـن تعــرض بعـض
العـرب واملسـلمني ملضـايقات يف
الطـائرات واألسواق واجلامعات
كـان أكبرها جرمية شابيل هيل يف
واليـة نـور كـاروالينـا وإحـراق
مركز إسالمي يف مـدينة هيوسنت
بتكـساس واالعتـداء على رجل
عربي وبجـانبه ابنتيه احملجبتني يف
أحـد أسـواق مــدينـة ديـربـورن
بوالية ميتشغان قبل أسبوعني.

against Muslims in the
United States whether or
not they know someone
personally,” YouGov
said.
The Economist/
YouGov online poll surm
veyed 1,000 respondents
from Feb. 14 to 16 with
a margin of error of 4.4
percent.
Although there are no
official figures, the
United States is believed
to be home to between
6m8 million Muslims.
A US survey has
revealed that the majorm
ity of Americans know
very little about Musm
lims and their faith.
A recent Gallup poll,
however, found 43 perm
cent of Americans
Nationwide admitted to
”feeling at least “a little
prejudice against Musm
lims.

percent of Americans
said Hicks should be
charged with a hate
crime, compared with
18 percent who believe
he
should
not.
Despite of those feelm
ings, a majority of
Americans, 52%, said
they believe that Islam
is more likely than other
religions to encourage
violence.
Suspicion of Islam
was much higher among
Republicans (74 perm
cent) than Democrats
(41 percent).
A majority (53 perm
cent) of Americans who
personally know a Musm
lim disagree with the
idea that the religion is
more likely to encourm
age violence. Americans
who know Muslims are
also significantly more
likely to view them as
patriotic.
“But Americans perm
ceive
discrimination

A large majority of
Americans believe that
US Muslims are victims
of discrimination amid
recent attacks against
the community, accordm
ing to an Economist/
YouGov poll.
"There's just a lack of
access to Muslims, and
because of this lack of
realmworld contact, a
number of conservative
media sources have
biased opinions," Robm
ert McCaw, government
affairs manager for the
Council on Americanm
Islamic Relations, was
quoted by Huffington
post.
"Theologically Islam
is no more violent or
less violent than Chrism
tianity or any other
"monotheistic religion,
he said.
"I think one stereom
type is true: that Musm
lims are being highly
discriminated against.
So that's an experience
which people have
"experienced firsthand.
The poll conducted
by Economist/YouGov
showed 73 percent of
respondents said Musm
lims face a great deal or
a fair amount of dism
crimination.
It also found out Afrim
canmAmericans
and
MexicanmAmericans are
next victims of bias
with 63 percent and 60
percent respectively.
The feelings that
Muslims were victim
mized by recent event
were further revealed in
questions about the
motives of alleged
Chapel Hill shooter
Craig Stephen Hicks.
Police initially said
the killings appeared to
have stemmed from a
parking dispute, but also
added that they were
looking into whether
religion was a factor.
Though authorities
have not charged Hicks
with a hate crime, 45
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الصحافة األمريكية بني حادثتي شارلي إيبدو ومسلمي تشابل هيل

عندما يكيل اإلعالم األمريكي مبكيالني

استيـاء عـارم ظهـر بـني املسـلمني
حـــول العـــالـم مـن الـتجـــاهل
األمريكي الواضح يف تغطية مقتل
 3مسلـمني يف سكنهم بالقرب من
جامعة كارولينا الشمالية يف منطقة
تشابل هيل.
الصحافـة األمريكية رغـم تناولها
خلبـر احلـادثـة إال أنـه لم تعـطِهـا
الـتــركـيــز أو الــزخـم الالزم يف
التغـطيـة ومعـرفـة طـبيعـة اجلـاني
ودوافعه التي يقـول الكثيرون إنها
الكراهية لألديـان عامةً ولإلسالم
خاصةً.
منـذ شهـر تقـريبًـا وقعت حـادثـة
الـهجوم اإلرهـابي عـلى صحـيفة
شـارلي إيـبدو الفـرنسـية ويـومها
أفــردت الــصحف األمـــريكـيــة
مساحـات تغطية
وا
سـعة
ـ
للحـا
ـ
دث
وركــز
ت
علــــى
ـ
اجلـنـــاة
”املــسلم
ـ
يــــــن”،
بيـنمـا يف
ـهـــــــــذه
احلــادثــــة
وألن
اجملــــنـــــي
ـ
عليهـم هم
مـسـلمـــون
ـ
فلـــم تقــم
الــــصـحـف
ـ
األمــريـكيـــة
ـ
بـدورهـا كمـا
ينبغي.
هـــذه نـظـــرة
ســريعــة علـى
احلـــــســـــــاب
ـ
الـــــشخـــصــي
ـ
ملـرتكب احلـادثة
ملعـرفـة مـدى كــراهيـته لألديـان
ومنهــا اإلسالم ،ومقـارنـة ذلك
بــطبـيعــة الـتغــطيــة الـصحـفيــة
األمريكيـة للحادثة التي سنجملها
يف هذا التقرير.
واشنطن بوست
أول دليل على التغطـية السيئة من
قبل الصحافة واإلعالم األمريكي
هـو عدد التقـارير واملقـاالت التي
ذكرت احلادثة.
يف صحـيفـــة واشنــطن بـــوست
الــشهيـرة مت ذكـر حـادثـة مـقتل
املـسلـمني الـثالثــة يف  3تقـاريـر
صحفية فقط خالل  48ساعة من
وقوع احلادثة.
عنـدمــا بحـثنــا عن احلـادثـة يف
الصحيفة لم تظهـر لنا إال  3نتائج
تتعلق باحلادثة فقط.
بـينمـا يف حادثـة صحيـفة شـارلي
إيبــدو الفــرنــسيــة فقــد قــامت
الصحـيفة بنـشر  29تقـريرًا خالل
الثـمانيـة واألربعني سـاعة التـالية
لوقوعها.
ميكنك مالحظـة ذلك عبر البحث

يف األرشيف اخلاص بالصحيفة.

نيويورك تاميز
دلـيل آخــر علــى عــدم اهـتمــام
الصحـافة األمريكيـة بحادثة مقتل
املـسلمني الثالثـة برز بـوضوح من
موضوع اخلبر.
يف صحـيفة نيويـورك تاميز األوسع
واألكبــر انتـشـارًا يف الـواليـات
املتحـدة لم يــوضع خبـر حـادثـة
تشابل هيل إال يف أواخـر الصفحة
الرئيسة دون اهتمام.
عند مقارنة ذلك بأحداث صحيفة
شارلي إيبدو الفرنسية يظهر الفرق
جليًـا مـن وضع اخلبــر بصـورة

دائمــة كخبـر أســاسي يف صـدر
الصفحة الرئيسة.
نيويورك ديلي نيوز
نفـس األمــر ظهــر يف صحـيفــة
نـيويورك ديلـي نيوز ثانـي كبريات
الصحف األمريكية.
حـادثـة تشـابل هيل مت ذكـرهـا يف
أسفل الـصفحـة الـرئيـســة وسط
أخبـار عديدة تعتبـر أقل أهمية من
تلك األخبار يف بداية الصفحة.
لكن تغطيـة حادثة صحيفة شارلي
إيبـدو شهـدت يف أوانهـا تغـطيـة
مستمرة من الـصحيفة ليصل عدد
التقـارير اخلـاصة بـاحلادثـة حوالي
 177تقــريـــرًا أغلـبهـم تـصــدر
الصفحة الرئيسة.
نيويورك بوست
خبـر واحد فقط لصحيفة نيويورك
بـوست ذكـرت فيه حـادثــة مقتل
املسلمني الثالثـة ،خبر واحد فقط
كـان عنوانه ”الطـالب املسلمون مت
قتلهم بأسلوب اإلعدام”.
تـناول الـتقريـر خبـر القبـض على

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

القـــاتل ،وكـيف أن الــشــرطــة
أشـــارت إلـــى أن الــسـبـب وراء
احلـادثـة هـو خالف علـى مكـان
ركن السيارات.
الـصـحيفــة اكتفـت بنـشــر ثالث
تغريـدات ملسلـمني متعـاطفني مع
الـضحـايـا دون أي حــوارات مع
عـائالتهـم أو رصد أي تعـاطفات
داخل اجملتمع األمريكي.
علـى اجلـانب اآلخـر فقـد قـامت
الـصحيفة بـرصد تعـاطف النجوم
واملشـاهيـر مع ضحـايـا صحيفـة
شــــارلـي إيـبــــدو ،وكــيف أن
اإلعالمي جـون ستيـوارت يقـوم

لضحايا احلادثة.

بجمع التـبرعات

لوس أجنلوس تاميز
أفردت الصحيفة ثالثة تقارير فقط
عن حـادثـة تـشــابل هيل :األول
يوضح اخملاوف من تزايد الكراهية
ضـد املسلمني يف الواليات املتحدة
حيث أشـارت الـصحيفـة إلـى أن
احلـادثة أثارت اشمـئزازًا واسعًا يف
أوروبـا والشـرق األوسط (الحظ
أن الـصحيفـة لم تـذكر الـواليات
املتحدة) ،كـما أشارت الـصحيفة
لقلـة االهـتمـام مـن قبل وسـائل
اإلعالم يف تغطية احلدث (الغريب
أنها لم تغطي احلدث هي األخرى
إال بثالثة تقارير فقط).
التقرير الثاني قام بذكر خبر الوقفة
االحتجاجـية التي تخللتها الصالة
والدعاء علـى الضحايا الثالثة من
قبل  75شخصًا فقط.
أشـارت الـصحـيفـة يف الـتقـريـر
الـثالـث إلى قـيام املـسلمـني حول
العـالم بـالـتظـاهـر ضـد التغـطيـة
الصحـفية الرديـئة للحادثـة مقارنةً
بالتغطية اإلعالمية اخلاصة بحادثة
شارلي إيـبدو عبر مـوقع التواصل

االجتماعي فيسبوك.

وول ستريت جورنال

قــالـت الـصحـيفــة إن األخـبــار
انـتشرت عبـر الفيسبـوك أسرع من
انـتـشــارهــا يف وســـائل اإلعالم
األمريكية.

الـصحيفـة الشهـيرة لـم تقم بنـشر
سـوى  4تقاريـر فقط عن احلـادثة
تـراوحت بـني نفي كـون احلـادثـة
جرمية كراهية وأنها مجرد ”خالف
حول مكان ركن السيارات”.
الصحـيفة لم تهـتم بوجهـات نظر
املسـلمني وردود أفعالهم والبحث
خلـف االحتمـاليـات األخـرى أو
حتـى مجـرد الـدخـول للـصفحـة
الـشخصيـة ملرتـكب احلادثـة على
فيسبوك.

يو إس أيه توداي
تقـوم صحيفة ()USA today
بـوضع قــائمـة بــأكثـر املــواضيع
”التـرنـد” علـى مــواقع التـواصل

سي إن إن

االج
متاعي خصوصًا فيسبوك وتويتر.
الصحيفـة لم تذكر مـطلقًا أي خبر
عن حـادثة مقـتل املسلمـني الثالثة
يف تـشابل هـيل رغم انتـشار ردود
الـفعل عـبــر مـــواقع الـتـــواصل
االجـتمـاعـي كمــا يظهـر يف هـذه
الصورة.
ونالحـظ يف قــائـمــة ”الـتــرنــد”
األمـريكية اخلاصـة مبوقع التواصل
االجـتمـاعي تـويتـر أن هـاشتـاج
””#chapelhillshooting
يتصدر القائمة.
شيكاغو تريبيون
صحيفـة شيكاغـو تريبيـون وعلى
الــصفحــة الـــرئيـســة لـلمــوقع
اإللكتـرونـي أزالت خبـر احلـادثـة
متامًـا من الصفحـة الرئيـسة ،ولم
تترك منه إال مقال رأي عن احلادثة
فقــط بعـنــــوان ”هل سـيــصــبح
املـسـلمــون جــزءًا ال يـتجــزأ من
أمريكا؟”.
ويالحـظ أن الــصحـيفـــة علـــى
صفحتهـا الرئيـسة أبـدت اهتمـامًا
أكبــر بجــرائم وحـوادث أخـرى
تعتبر أقل شأنًا وبعدًا سياسيًّا وأقل
عنصرية.

لعل شـبكــة سي
إن إن كـانت هي
الـــــشــبـكــــــــة
اإلعالمــيــــــــة
ـ
األفـــضل مــن
نـاحيـة تغـطيـة
حـادثــة مقـتل
املـــــسلــمـــني
الـــثالثــــــة،
ـ
حيث قـامت
بـفـــــــــــــرد
مساحات ال
بـــأس بهــا
لـتغـطـيـــــة
ـ
احلــادثــة،
وقـــامــت
ـ
بعـــــرض
آراء
أصـدقـاء
ـ
الضحايا
.
لــكـــن
ـ
ـهـــــذه
الـتغـط
ـ
ية تعتبر ال شيء يف مقابل التغطية
الـشـاملـة حلـادثـة شـارلـي إيبـدو
وعشـرات التقـاريـر التـي نشـرت
على املوقع اإللكتروني وتصدرها
للخـبر الـرئيـس على املـوقع لعدة
أيام.
خبــر مقتل املـسلمـني الثالثــة لم
يتواجد على الصفحة الرئيسة بعد
مرور  48ساعـة فقط ،كما أنه لم
يـوضع أبــدًا كخبــر رئيـس علـى
املوقع.
سكاي نيوز
رغم قلة التغطيـة بشكل عام على
موقع شبكة سكاي نيوز اإلخبارية
األمـريكـية ،إال أن مـوقع سـكاي
نيــوز يكــاد يكــون هــو املــوقع
األمريكي اإلخباري الوحيد الذي
يفرد تغطية بالصور للحادثة.
يف املـقابل لـم تهتم الـشبكـة بنـشر
أي خبــر عن وجـود ”هــاشتـاج”
بخصوص احلـادثة يتصدر ”الترند”
على مـوقع التواصل االجـتماعي
تويـتر ،رغم أنها كـانت قد فعلت
ذلك يف الـسـابق حلـادثـة شــارلي
إيــبـــــــدو و”الهــــــاشــتــــــاج”
(#jesuischarlie).
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إنـشاء اجلـيوش وتـأمني نفقـاتها،
ولكن االعتمادات املالية اخملصصة
لــذلك الغـرض يـجب أال تكـون
لفترة تزيد على سنتني؛
تكوين قوة بحرية والتكفل بها؛
وضع قــواعــد إلدارة وتـنـظـيـم
القوات البرية والبحرية؛
وضع أحكـام لدعـوة املليشيـا إلى
تنـفيــذ قـــوانني االحتــاد ،وقـمع
التمرد وصد الغزو؛
وضع أحكــام لتـنظـيم وتـسـليح
وتدريب املليشيا ،وإدارة أقسامها
التي قـد تكـون عـاملـة يف خـدمـة
الـواليـات املـتحــدة ،محـتفـظـاً
للواليـات ،كل على حدة ،بحق
تعـيني الضـباط ،وسلـطة تـدريب
املليشيـا وفقاً للـنظام الـذي يضعه
الكونغرس؛
االستـئثار بحق التـشريع يف جميع
القضايـا أياً كانـت ،يف مقاطعة ال
تزيـد مساحـتها على عـشرة أميال
مـربعـة قـد تـصبح ،بـفعل تنـازل
واليـات معـينــة عنهـا ومـوافقـة
الكــونغــرس ،مقــراً حلكــومــة
الواليات املتحدة ،وممارسة سلطة
مماثـلة علـى جميع األمـاكن التي
تشتـرى مبوافقـة الهيئـة التشـريعية
للـواليـة الكـائنـة فيهـا ،لغـرض
إقـامـة حصـون ومخـازن ذخيـرة
وترسانات وأحواض سفن ومبان
أخرى الزمة؛ و
سن جـميع القـوانني الـتي تكـون
ضـروريـة ومنـاسبـة لكي تـوضع
مـوضع التنفـيذ ،الـسلطـات آنفة
الذكر وجميع الـسلطات األخرى
التي ينيطها هذا الدستور بحكومة
الواليـات املتحدة أو بـأية إدارة أو
موظف تابع لها.
الفقرة التاسعة
إن هجـــرة أو اسـتقـــدام أولـئك
األشخـاص الذيـن تعتقـد أي من
الواليـات املوجـودة حالـياً أن من
املنـــاسب دخــولهـم ،ال يجــوز
للكونغرس أن يحظرهما قبل عام
ألف وثمـامنئـة وثمـانيــة ،ولكن
ميكن فـرض ضريبـة ،أو رسوم،
علــى مـثل هــذا االسـتقــدام ،ال
يتجاوز أي منهما عشرة دوالرات
عن كل شخص.
إن امتـياز استصدار أمر استحضار
أمام القضـاء ال يجوز أن يعلق إال
عندمـا تسـتدعي الـسالمة العـامة
ذلك يف حـــاالت العـصـيـــان أو
الغزو.
ال يجـوز إصـدار قـانـون يقـضي
بـاإلدانـة والعقـاب بـاإلعـدام أو
التجـريـد من كـافـة احلقـوق دون
محاكـمة ،كـما ال يجـوز إصدار
قانون جزائي ذي مفعول رجعي.
ال يجوز فـرض ضرائـب أفراد أو
أية ضرائب مباشرة أخرى ،ما لم
تكن مـتنــاسبـة مـع اإلحصـاء أو
التعـداد الـذي سبق الـنص علـى
وجوب إجرائه.
ال يجوز فـرض ضرائب أو رسوم
على سلع تصدرها أية والية.
ال يجـوز منح أفضلـية أيـة أنظـمة
جتـــاريـــة أو أخـــرى خـــاصـــة
بالعـائدات ،ملوانئ واليـة ما على
مــوانئ واليــة أخــرى ،كمــا ال
يجوز إجبـار السفن املتـوجهة إلى
والية مـا أو القادمـة منهـا؛ على
دخــول واليــة أخــرى أو تفــريغ

حمولتها أو دفع رسوم فيها.
ال يجـوز أن تــسحب أمــوال من
اخلـــزينــة إال تـبعــا العـتمــادات
يحددهـا القانون ،وتنشر من حني
آلخـر ،بيـانـات دوريـة بـإيـرادات
ونفقـات جـميع األمـوال العـامـة
وبحسابها.
ال متنح الـواليات املتحدة أي لقب
من ألقـاب الـشـرف .وال يجـوز
ألي شـخص يشغل لـديها منـصباً
يــدر ربحـاً أو يـقتـضـي ثقـة ،أن
يقبل ،دون مـوافقة الكـونغرس،
أيـة هـديـة أو أجــر أو منـصب أو
لقـب من أي نـوع كــان ،من أي
ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
الفقرة العاشرة
ال يجـوز أليـة واليـة أن تعقـد أيـة
معــاهــدة ،أو أن تـــدخل يف أي
حلف أو احتــاد ،أو تفـوض بـرد
االعتـداء واالستيالء علـى السفن
والبضائع أو تسك عملة أو تصدر
سـندات حكـوميـة ،أو تعتـمد أي
شـيء خالف العـملــة الــذهـبيــة
والفضيـة وسيلة لوفاء الديون ،أو
تصـدر أي قانـون يقضي بـاإلدانة
والعقوبـة بدون محـاكمة ،أو أي
قانون جزائي ذي مفعول رجعي،
أو أي قــانــون ينـتقــص من قــوة
التـزامــات العقـود ،أو متـنح أي
لقب من ألقاب الشرف.

ال يجوز ألية واليـة ،دون موافقة
الكـونغرس ،أن تفرض أية رسوم
أو عــوائـــد علــى الــواردات أو
الـصــادرات ،إال مــا كــان مـنهــا
ضروريـاً ضرورة قـصوى لقيـامها
بتنفيذ قوانينـها اخلاصة بالتفتيش،
يكــون صــايف إيــرادات جـمـيع
الرسـوم والعوائد التي تفرضها أية
واليــــــة علـــــى الـــــواردات أو
الـصــادرات ،ملـنفعــة خــزانــة
الـواليات املتحـدة ،وجميع أمثال
هــذه القـوانـني تكـون خــاضعـة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ملراجعة وإشراف الكونغرس.
ال يجوز ألية واليـة ،دون موافقة
الكونغـرس ،أن تفرض أية رسوم
علـى حمـولـة الـسفن ،أو حتـتفظ
بقوات عـسكرية أو سفن حربية يف
وقت الـسلم ،أو تعقـد أي اتفـاق
أو ميثاق مع واليـة أخرى أو دولة
أجنبية ،أو تشتبك يف حرب إال إذا
غـزيـت فعال ،أو إذا كــان هنـاك
خطر داهم ال يسمح بالتأخير.
املادة الثانية
الفقرة األولى
تـناط الـسلطـة التنفـيذيـة برئـيس
للـواليــات املتحــدة األميــركيـة
ويشغـل الرئيـس منصـبه مدة أربع
سـنوات ،ويـتم انتخـابه مع نـائب
الــرئيـس ،الــذي يختــار لنفـس
املدة ،على النحو التالي:
تعني كل واليـة ،بـالكـيفيـة الـتي
حتددهـا هيئـتها التـشريعيـة ،عدداً
من املنـتخبني (أو من سمـوا الحقاً
بـأعضــاء يف هيئـة تـدعــى الكليـة
االنتـخابيـة) مسـاوياً جملمـوع عدد
الــشيــوخ والنـواب الـذيـن يحق
للوالية أن ميثلوها يف الكونغرس.
ولكـن ال يجــوز ألي عـضــو يف
مجلـس الــشيــوخ أو يف مجلـس
النـواب ،أو ألي شـخص يـشغل
لـدى الـواليــات املتحـدة منـصبـاً
يقتضـي ثقة أو يدر ربحاً ،أن يعني
منتخباً.
يجتـمع املنـتخبــون كل مـنهم يف
واليته ويصوتون باالقتراع السري
لـشخصني ،يكـون أحدهمـا على
األقل مـن غيــر سكـان الـواليـة
نفسـها .ويضعـون الئحة بـأسماء
جـميع األشخـاص الـذيـن اقتـرع
لهم ،وبـعدد األصوات التـي نالها
كـل منـهم ،ويــوقعــون الالئحـة
ويـصـــادقـــون علـــى صحـتهـــا
ويـحيلـونهــا مختـومـة إلـى مقـر
حكــومــة الــواليــات املـتحــدة،

مــوجهــة إلـــى رئيــس مجلـس
الشـيوخ .ويـقوم رئـيس مـجلس
الـشـيــوخ ،بحـضــور أعـضــاء
مجلسـي الشيوخ والنواب ،بفض
جميع مظاريف اللوائح ثم حتصى
األصوات .والشخص الذي ينال
أكبر عدد من األصوات يصبح هو
الرئيس ،إذا كان هذا العدد أكثرية
مجـموع عـدد املنـتخبني املـعينني.
وإذا كان نال أكثر من شخص مثل
هــذه األكـثــريــة ،وكــان عــدد
األصوات التي نـالوهـا متسـاويا،
عندها يقوم مجلس النواب فورا،
وعن طــريق االقتـراع الـسـري،
بـاختيار واحـد منهم رئـيساً .وإذا
لـم يحــصل أي شخــص علـــى
أكثـريـة ،عنـدهـا يقـوم مجلـس
الـنواب ،بالكيفية عـينها ،باختيار
الرئـيس من بني اخلـمسة الفـائزين
بـــأكبــر عـــدد من األصــوات يف
الالئحة.
ولكـن عنـد اخـتيـار الــرئيـس،
حتـسب األصـوات علـى أسـاس
الواليـات بحيث يكون ملمثلي كل
واليـة صـوت واحــد ،ويتـشكل
النصـاب لهذا الـغرض من عـضو
أو أعضــاء من ثلـثي الـواليـات،
وتـكون أكـثريـة جميع الـواليات
ضروريـة ليتم االخـتيار .ويف كل
حـالـة ،بعـد اخـتيـار الــرئيـس،
يصبح الشخـص احلائز علـى أكبر
عـدد من أصـوات النـاخبني نـائب
الـرئيس .وإذا بقـي ،شخصان أو
أكثـر لــديهمـا عــدد متـســاو من
األصـوات ،تـعني علــى مجلـس
الشيوخ أن يختار من بينهما أو من
بيـنهم بــاالقتـراع الـسـري نــائب
الرئيس.
يجـوز للكونغرس أن يحدد موعد
اخـتيــار النــاخبـني واليـوم الـذي
يـدلون فيه بـأصواتهم ،وهـو يوم
يجب أن يكـون واحـدا يف جـميع
أنحاء الواليات املتحدة.
ال يـكــــون أي شخــص ســــوى

املـواطن بالـوالدة أو من يكون من
مـواطنـي الواليـات املتحـدة وقت
إقــرار هــذا الــدستــور ،مــؤهال
ملنـصب الـرئيـس ،كمـا ال يكـون
مؤهال لـذلك املنصب أي شخص
لم يـبلغ سن اخلــامسـة والـثالثني
ولـم يكـن مقـيمــا يف الــواليــات
املتحدة مدة أربعة عشر عاما.
يف حال عـزل الرئيس من منصبه،
أو وفاته ،أو استقـالته ،أو عجزه
عن الـقيــام بــسلـطــات ومهــام
املنصب املـذكور ،يـؤول املنصب
إلــى نـــائب الـــرئيـس ،وميـكن
للكــونغــرس أن يحــدد بقـانـون
أحكـام حـاالت عـزل أو وفـاة أو
اسـتقالـة أو عجز الـرئيس ونـائب
الـرئـيس كـليهمـا ،معلنـاً من هـو
املسـؤول الذي يـتولـى عنـد ذلك
مهام الـرئاسـة .ويبقـى مثل ذلك
املسؤول قـائماً مبـهام الرئـاسة إلى
أن تــزول حــالــة العجــز أو يـتم
انتخاب رئيس.
يتقـاضـى الـرئيـس ،يف مـواعيـد
محددة ،تعـويضاً عن خـدماته ال
يـزاد وال ينقص خالل الفـترة التي
ينـتخـب لهــا ،وال يجــوز له أن
يـتلقــى خـالل تلك الـفتــرة أيــة
مــرتبـات أخــرى من الـواليـات
املتحدة أو من أية والية منها.
علـى الــرئيـس قبل أن يـشـرع يف
تـنفيـذ مهــام منـصبه ،أن يـؤدي
القسم أو التـوكيد التـالي" :أقسم
جازمـاً (أو أؤكد) بـأنني سـأقوم
بــإخالص مبهـام مـنصـب رئيـس
الواليـات املتحدة وبـأنني سـأبذل
أقـصــى مـــا يف وسعـي ألصــون
وأحـمــي وأدافع عـن دسـتــــور
الواليات املتحدة".
الفقرة الثانية
يكون الـرئيس قـائداً أعلـى جليش
وبحــريــة الــواليــات املـتحــدة،
وملليـشيـات مخـتلف الـواليـات

عنـدما تدعـى إلى اخلدمـة الفعلية
لـدى الـواليـات املتحـدة .وله أن
يـطلب الــرأي اخلطـي للمـوظف
الــرئيــسي يف كـل من الــوزارات
التنفيذيـة حول أي موضوع يتعلق
مبهـام وزارة كل منهم ،كما تكون
له سلـطة إرجـاء تنفيـذ األحكام،
ومنح العفـو عن جـرائم تـرتكب
ضد الواليـات املتحدة ،ما عدا يف
حاالت االتهام البرملاني.
تكون له السلطة ،مبشورة مجلس
الــشـيـــوخ ومـــوافقـتـه ،لعقـــد
املعاهدات ،شرط أن يوافق عليها
ثلـثـــا عـــدد أعـضــــاء اجمللــس
احلـاضـريـن ،كمـا له ،مبـشـورة
مجلـس الـشيـوخ ومــوافقته ،أن
يــرشح سفـراء ووزراء مفــوضني
آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة
العلـيا وسـائر مـوظفي الـواليات
املتحـدة اآلخرين ،الـذين ال نص
هنـا على أحكـام تعيينـاتهم والتي
سيـتم إحـداثهـا بقـانــون .ولكن
ميـكن للكونغرس أن ينيط بواسطة
قانون ،حسبما يرتأي ،تعيني مثل
هـؤالء املــوظفني األدنــى رتبـة،
بالرئـيس وحده ،أو بـاحملاكم ،أو
بالوزارات.
للــرئـيــس سلـطـــة ملء جـمـيع
املنـاصب الشـاغرة التـي قد حتدث
أثنـاء عـطلـة مجلـس الـشيـوخ.
وذلك عن طـريق منح تفـويضات
ينـتهي أجلها بنهـاية الدورة الـتالية
للمجلس.
الفقرة الثالثة
يزود الرئيس الكونغرس من وقت
آلخـــر ،مبعلــومـــات عن حــال
االحتــاد ،ويقــدم له للــدراســة،
تـوصيـات بتلك اإلجـراءات التي
يعتقد أنها ضرورية ومالئمة .وله
يف ظروف استثنائية ،أن يدعو كال
اجمللــسني ،أو أيــاً منـهمــا ،إلــى
االنعقـــاد .ويف حـــال حـــدوث
خالف بينهـما بالـنسبة إلـى موعد
إرجاء اجللـسات ،فله أن يـرجئها
إلـى املـوعـد الـذي يـراه مالئمـاً.
وعلـيه أن يــسـتقـبل الــسفـــراء
والوزراء املفوضني اآلخرين ،كما
عليه أن يراعـي بأن تنفـذ القوانني
بــإخالص وأن يـشـمل بـتكلـيفه
جميع موظفي الواليات املتحدة.
الفقرة الرابعة
يعـزل الـرئيـس ونـائب الـرئيـس
وجميع موظفـي الواليات املتحدة
الرسميني املدنيني من مناصبهم إذا
وجه لهم اتهـام برملاني بـاخليانة أو
الـرشـوة أو أيـة جـرائـم أو جنح
خطيـرة أخرى ،وأدينـوا مبثل هذه
التهم.
املادة الثالثة
الفقرة األولى
تنــاط الــسلـطــة القـضـــائيــة يف
الواليـات املتحـدة مبحكمـة علـيا
واحدة ومبحـاكم أدنى درجـة كما
يرتأي الكونغرس وينشئه من حني
آلخــر .ويـبقــى قـضــاة كـل من
احملكمــة العليـا واحملـاكم األدنـى
درجة شـاغلني مناصبـهم ما داموا
حسـني السلوك ،ويـتقاضون ،يف
أوقات محـددة ،لقاء خـدماتهم،
تعـويضات ال يجوز إنـقاصها أثناء
بقائهم يف مناصبهم.
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Occupied Palestine
نسبة العنف الناجم من قبل جنود االحتالل ضد هؤالء األطفال بلغت قياسات عالية جدا منها القتل

أطفال فلسطني ...حياة األلم واملعاناة بكل تفاصيلها

Children of Palestine ... the life of pain and suffering in all its details
القـدس احملـلتــة  -أطفــال ليـس
كـغيـــرهم مـن األطفــال ،تـعب
ومعـانـاة ،حصـار وجـوع وألم،
مشـاهد تلخـصها حيـاة أطفال يف
فلسـطني فقدوا معـنى الطفـولة يف
وقـت أصــبح فــيه "االحــتالل "
منتصرا مبن حوله.
فلــسـطـني للحـيـــاة طعـم أخــر
والطـفولـة ال تعـني اللهـو والعب
ومتعــة احليـاة بل العـمل والقهـر
احلــصــــار أنهـكـتــــا الـــشعـب
الفلسطيني،فألطفال الفلسطينيني
يبـحثــون عن أي أمــوال قلـيلــة
تساعـدهم يف خدمـة أسرهم التي
اشـتد عليهـا وقع احلاجـة ،وطبقا
لـدراسة فلـسطينـية حـديثـة حول
عمـالـة األطفـال ،فـإن أكثـر من
 %71مـن األطفــــال امللـتـحقـني
بـسـوق الـعمل حــاليـاً يـعملـون
بـسـبب احلــاجـــة االقتـصــاديــة
( %49.5للمسـاعدة يف مـشروع
لألسرة ،و %20.7لـلمشاركة يف
رفـع دخـل األســـــــرة ،و%2.6
ألسباب اقتصادية أخرى) يف حني
بلـغت نــسبــة الــذيـن يعـملــون
ألسبــاب اجـتمـــاعيــة %27.2
( %14.5منـهم بــسبـب العـطل
املــدرسيــة والتـسـرب ،و%6.5
لالســتقالل واالعـتـمـــاد علـــى
الـــــذات ،و %6.2ألســبـــــاب
أخرى).
كمـا بينـت النتـائج أن مـا يقـارب
ثلـثــي األطفــــال العــــاملـني يف
األراضي الفلـسطـينيـة (%67.4
حتـديــدا) يعملـون لـدى أسـرهم
بـــدون أجـــر ( %87.7مـن بـني
اإلنـاث العــامالت و %64.7من
بني الـذكـور العــاملني) ،مقـابل
 %28.2يعملـون كمـستخـدمني
بـأجر لـدى الغيـر ( %8.7من بني
اإلنـاث العــامالت و %30.8من
بني الذكور العاملني).
مـن جانب آخـر ،أشارت الـنتائج
إلـى أن  %98.0من بني األطـفال
 9-5سنـوات العـاملـني يعملـون
لـدى أسرهـم ،وإلى أن %42.7
من األطفال العاملني يف األراضي
الفلسطـينية يعملـون كعمال مهرة
يف الـزراعـة بـــواقع ( %49.3يف
الضفة الغـربية و %21.1يف قطاع
غـــزة) ،و %19.5يعـملـــون يف
املـهن األوليـة بـواقع ( %18.9يف
الضفة الغـربية و %21.5يف قطاع
غزة).
أما العاملون يف اخلـدمات والباعة
يف األسواق ،فقـد بلغت نـسبتهم
 %18.5بــــــــواقـع ( %16.1يف
الضفة الغـربية و %26.3يف قطاع
غــزة) ،يف حـني بلغـت نــسـبــة
العاملـني يف احلرف ومـا إليهـا من
مهـن  %16.6بواقع ( %13.5يف

الضفـة الغـربيـة و %26.9يف قطـاع
غزة).
وبيـنت الـنتـائج أن نـسبـة األطفـال

الـذين تـركوا املـدارس يف الضـفة

Palestinian girl killed by Israeli forces during the recent aggression on Gaza
الغربية بلغت  ،%3.0بينما بلغت
 %2.3يف قطـاع غزة ،ويعود ترك
املـدرسـة إلـى عـدة أسبـاب ،من
أهمها عدم الرغبة بالدراسة بنسبة
 %32.9من مـجمــوع األطفــال
الـذين تركوا املـدرسة ،ويليه سوء
الـوضع االقتصادي لألسـرة بنسبة
.%10.5
وحسب "جهـاز اإلحصاء املركزي
الفلـسطـيني" فـإن عـدد األطفـال
العــاملني ـ سـواء بـأجـر أو بـدون
أجـر ـ يـبلغ نحـو  40300طفل،
أي ما نـسبـته  %3.1من إجمـالي
عــدد األطفـــال ،منـهم 30900
طفل يف الـضفة الغـربية ،و9400
طفل يف قطاع غزة.
االحـتالل هــو مـصــدر املعــانــاة
الــدائمـة الـتي يـعيـشهــا أطفـال
فلـسطني؛ فاألطفـال من عمر -5
 17عامـاً يعانـون من آثـار نفسـية
سلبية ،تتـراوح ما بني  %1.5إلى
 ،% 11.5وتتـمثل بـاألسـاس يف
العـصـبيــة الــزائــدة والـصــراخ
املسـتمر ،وبلغـت  ،%11.5فيما
تـساوت املـعانـاة لكل مـن اخلوف
من الوحـدة بشـكل دائم واخلوف
مـن الظالم بـشكل دائـم ،وبلغت
 %10.8لكل منهما.
وأضــاف تقــريــر إحـصـــائي أن
الـبيـانـات تـؤكـد ازديـاد املعـانـاة
النفسية عنـد هذه الفئة ،والناجمة
عـن التفـكيـر بـاملـوت ،وبـلغت
 %4.3وهـذه النسـبة تـساوت مع
نـسبـة الـذين يعـانـون من نـوبـات
البكاء بدون سبب.
وأشار التقريـر إلى أن نسبة العنف
النـاجم من قـبل جنـود االحتالل
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ضـد هـؤالء األطفـال قـد بـلغت
 ،%4.6وأن األهل واملـــدرسـني
واألصدقاء مـارسوا العنف بنسب
متفـاوتـة ،وأوضـح التقـريـر أن
املعـانـاة الـنفــسيـة لـدى هـؤالء
األطفال أفـرزت آثارًا سلبيـة على
سلـوك وممـارسـات هــذه الفئـة،
ومتـثلـت يف إشعـــال احلــــرائق،
وضــــرب وشـتـم اآلخــــريـن،
وممارسة التدخني.
وأضـاف التقـريـر أن  %68.8من
هــــؤالء األطفـــال قـــد تـلقـــوا
مسـاعـدات نفـسيـة وإرشـادات،
وأن  %86.6مـنهم قـد تلقـوا من
أسرهـم النصح واإلرشـاد عنـدما
يخطئ الـطفل ،وأن  %14.3من
األهــالـي يلجــأون إلــى الـشـتم
والتـوبيخ عنـدما يخـطئ الطفل،
فيمـا  %8.2من األسـر تلجـأ إلى
الضرب.
أطفال يحملون مسؤوليات اإلباء
محمـد سـليمـان ""12سنـة يقـول
تـركت املدرسـة والتحقت بـورشة
عمل يف املدينـة ،الظروف الصعبة
الـتي مـررت بهـا كــانت قــاسيـة
والـدي مسجون وأنـا االبن األكبر
ما يـأتي ألينـا من مـستحقـات من
اجلمعيات املهتمـة بأهالي األسرى
ال تعول أسرتي البالغة  8أفراد .
يف حـني يعمل سـامـر رميـاوي 15
عامـا عتاال يف سوق اخلضار التابع
لبلديـة نابلس طـيلة اليـوم ،يقول
والــدي مقعــد الفــراش منـذ مـا
يقـــارب األربع سـنــوات جــراء
اصـابـتته بـكسـر يف العمـود الفقـري
بحــادث سـيــر ،اعـمل انــا وأخـي

األكبـر مني سنـنا يف العـتالـة نفرغ

سيارات اخلضار والفاكهة ونحمل
غيـرهـا نكـسب مــا يكفي إعـالـة
أسرتنا.
ويضيف املؤسسات اخليرية شاكرة
على جهودهـا التي تقدمها ولكنها
ماذا عسـاها ان تقدم السـرة كبيرة
وتزداد متطلباتها يوما بعد يوم.
زهــدي سلـيمـان  13عـامــا من
مخيم جنني لالجئني شمال الضفة
الغربـية ،يعـمل ساعـي يف احدى
مقـاهي املدينة يقـد القهوة والشاي
ألصحـاب احملـالت التجـاريـة يف
املديـنة ،يعيـل سبعة افـراد ،يقول
ذهبت لكـي التحق يف دورة شرطة
يف املــدينـة ولـكن صغــر سنـي لم
ميـكني مـن ذلك ،كمـا ان والـدي
كان يعـمل قبل انتفـاضة األقـصى
املبارك داخل فلـسطني احملتلـة عام
 1948ولكـنه اآلن يعـمل علــى
احد بـسطات يبيع اخلضار ،ولكن
االجــــر ال يكـــاد يـكفـي نــصف
مــستلـزمــات البـيت فقـررت ان
اساعد يف تربية اخواني.
الطفل ابـراهيم الـذي بلغ الـرابعة
عشـرة من العمـر يف مطلع نيـسان
اضـطر لـترك مقـاعد الـدراسه قبل
عامـني "رغم انني كـنت متفـوقاً،
والسبب ان والـدي اصيب بجلطة
بعـدمـا طـرد مـن عملـه يف حيفـا
حـيـث كــــان يعــمل يف مــصــنع
اســـرائيـلي قــام بفـصل الـعمــال
الفلـسطيـنني ونهب مـستحقـاتهم
واتعابهم ،وقد تـألم كثيرا النه لم

يتمكن من ايجـاد عمل يف جنني حتى
مــرض واصـبح طـــريح الفــراش،
وألنـني اكبر اشـقائي لم يـكن امامي

ســوى تــرك مقــاعــد الــدراســة

وإلنخراط يف سوق العمل".
ورغم صغـر سنه ،فـان ابـراهـيم
جاهـز ملمارسة كافة أنواع العمل،
فهـو تـارة يعـمل عتـاالً يف حـسبـة
(سـوق خضـار) جنني ،او بـائعـاً
مـتجوالً يف االعـياد واملـناسـبات،
وتـارة اخـرى صــاحب بــسطـة،
ويقـول" :احليـاة صعبـة وقـاسيـة
وعلـينــا ان نتـحمل ونقـاوم هـذه
الـظــروف ..احيـانــا اعمل 14
ساعة ،فعائلتي تتكون من  8انفار
ولـدي خـمسـة اخـوة بيـنهم اربع
بنـات يف املدرسـة ،وهمي الكـبير
ان اراهم يـتفـوقـون ويـنجحـون
ويحققــون حلـمي الــذي حـكم
علية باإلعدام.
أضف لــذلك اننـا نعيـش يف بيت
مستاجر وال منلك أي مصدر رزق
وابـي بحــاجـه لعالج ورعــايــة
صحية".هذه الهموم جميعها تقع
علـى كاهل ابـراهيم الـذي تخلى
عن حلمـه مبواصـلة دراسـته لكي
يصـبح طبـيبـا ،ويقـول" :اشعـر
بحـزن شديـد عندمـا اشاهـد ابناء
احلي الـذي اعـيش فـيه او زمالئي
علــــى مقعـــد الـــدراســـة وهـم
يـتوجهـون ملدارسهـم بينمـا اغادر
منـزلـي قبل ان تـشـرق الـشمـس
البحـث عن عـمل جــديــد ،فال
يوجد عمل منتظم يف ظل احلصار
الـــذي نـتعـــرض له ،ومـع ذلك
فـانني لـست بنـادم ما دمـت قادرا
على رسم البسمـة على شفاه اخوتي
الذين ارى أحالمي تتحقق فيهم".

وميـكن مالحظـة الظـاهرة بـشكل
واضح يف أســـواق جـنـني حـيـث
ينتشر أطفال تتراوح أعمارهم بني

 16-10عـاما يف امـاكن مختلـفة
لـيمــارســوا شتــى األعمــال..
فـالطفل مؤمن يـنهض من نومه يف
اخلـامسـة صباحـا وينتظـر وصول
الصحف اليـومية لـيبيع اكبـر قدر
منهـا قـبل ان يتــوجه ملــدرسته،
ويقول" :عـائلتنـا كبيـرة ووالدي
الـذي يبـيع اخلضـار بالـكاد يـوفر
ابـسط مستـلزماتنـا ،لذلك استغل
الساعـات التي تسبق الدوام البيع
الصحف واحصل علـى مصرويف
ومصروف اشقائـي اخلمسة ولوال
ذلك ملا واصلت دراستي".
اما منـير فانه ومنـذ العام الدراسي
احلـالي لـم يتمـكن من الـوصـول
ملـدرسته يف املوعـد احملدد للدوام،
ودوما كمـا يقول" ،أصل متـأخرا
وأواجه اللـــوم والـتـــوبـيخ مـن
املـدرس الـذي ال يــستــوعب ان
وضع عــائلتنـا املـأسـاوي يفـرض
علـي العـمل لعــدة ســاعــات يف
حسبة جنني".
منيـر البـالغ مـن العمـر  15عـامـا
يصر علـى حتدي الظروف الصعبة
ليحافظ على دراسته ولقمة عيش
عـائلـته ،ويضـيف" :استغل فـترة
الصـباح من اخلامسة وحتى الثامنة
صبـاحا للعـمل يف احلسبـة ،وبعد
الــظهــر اعــود العـمـل يف محل
جتاري حـتى املـساء ،فـهذا االمل
الـوحيـد ألستـمر يف املـدرسة الن
والــدي عـــاطل عـن العـمل وال
يحصل على أي مساعدات ولديه
سبعـة ابناء جـميعهم يف املدارس،
وال يوجد لنـا أي مصدر دخل..
هكـذا هـي حيـاتـي منـذ عـامني،
وأكثـر فـأيـن هي الـطفـولـة الـتي
يتحدثون عنـها؟ لقد فقدنا أعيادنا
وأفـراحنا وطفـولتنا وفـرض علينا
االحتالل ان نصبح رجاال نتحمل
املسؤولية".
حلول
ويـرى الـدكتـور مـاهـر أبــو زنط
أستـاذ علـم االجتمـاع يف جـامعـة
النجـاح الـوطـنيـة انـه يجب أوالً
علينا فهم مـحنة األطفال الذين مت
إقصــاؤهم واألطفـال احملجـوبني
عن األنظار والعـوامل التي تؤدي
إلـى تهمـيشهـم ،ومن ثَم تـركيـز
املبـادرات على هـؤالء األطفال؛
ليغدوا هـناك برنـامجا استـراتيجيا
للحد من تلك الظاهرة.
وثانيًا ،يجب علـى جميع عناصر
اجملـتـمـع أن تعـيـــد الـتــــزامهـــا
مبسـئولـياتهـا جتاه األطفـال واسر
املـعتقلني ،مبـا يف ذلك إيجـاد بيـئة
حماية قوية.
ويضيف التصدي بـصورة مباشرة
لألسـبــاب اجلــذريـــة ،ذلك أن
املبـادرات املمولـة جيدًا واملـوجهة
بدقة لألطفـال واألسر األقل حظًّا
مهـددة بـالـفشل مـا لـم تتم مـواجهـة
الظروف التي تعزز وجود الفقر.
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احلرب السورية

بيروت -كرمي شاهني
بعـد مقتل عم أميـرة أثناء حـصار
مدينة “القـصير“ السـورية ،فقدت
الـطفلـة قــدرتهــا علـى املــشي.
الطفلـة البالـغة من العـمر خمـسة
أعـوام شاهدت عمّهـا ينزف حتى
املوت ،وحطمت القذائف منزلها
أمام نـاظريهـا ،وأصيبـت ذراعها
بـشظـية حـارقة .وبـالطبع كـانت
اآلثار النفسية أكثر من أن حتتمل.
فتـوقـفت عـن تنـاول الـطعـام،
وضمـرت عـضالتهــا ،ولم تعـد
قدمـاها تقدران عـلى حمل وزنها
الهزيل.
وقالت أم أميرة ،التي طلبت عدم
ذكر اسمها أو أي مـن أسرتها كي
تناقش حالة ابنتها النفسية بحرية:
“لقــد شــاهـــدت أشيــاء كـثيــرة
مؤثرة“ .وبعدما رحلتا إلى لبنان،
كـانت أم أميـرة حتمل طفلتهـا إلى
املـدرسـة ،حيـث التقـت أعضـاء
منـظمـة غيـر حكـوميـة محليـة،
نسقوا ألميرة فرصة احلصول على
رعــايــة نفــسيــة وعالج لـســوء
التغـذيــة .وبعــد شهـر ونـصف
الشهـر من تلقي العالج واحلضور
إلـى املـدرسـة ،بـدأت متـشي مـرة
أخرى.
وتسلط حـالة أميـرة الضـوء على
أزمة الصحـة العقلية املـدمرة التي
تـنتـشــر بني األطفـال الـســوريني
الالجـئني ،وكـثيـر مـنهم فــرّ من
الدمار يف وطنه إلى لبنان ،ليواجه
املعاناة من اآلثار النفسية للنزوح،
إضافة إلـى االستغالل والتوترات
املــشتـركــة والعـنف الـداخـلي.
وأدى الضغط إلـى إصابة كـثيرين
بــأمــراض عقـليــة ،مبــا يف ذلك
اضطـرابـات القلق ،واالكـتئـاب
ومشكالت الـنمو .ونزح مـا يربو
علــى نـصف مـليــون طفل إلــى
لبنـان ،وتخلف أربعة من بني كل
خمسـة منهـم عن الدراسـة .وما
يـزيـد علـى مليـون طفل سـوري
أصـبح الجـئــاً يف لـبـنــان ودول
أخرى.
وتفـاقـمت األزمـة بـسبـب نقص
الـتمويل والـوعي والبنـية التحـتية
للـرعاية الـصحية العقليـة يف لبنان
وزيـادة التـوتـرات مع اجملـتمعـات
احمللـيـــة ،إذ تــــواصل احلـــرب
السـوريـة نـزيفهـا عبـر احلـدود،
حـسـبمــا يــؤكــد العــاملــون يف
املسـاعدات اإلنـسانـية .ويـوجد
أكـثــر مـن  1.1ملـيــون الجـئ
ســوري مـــسجل مـن األطفــال
والكبــار يف لبنـان ،الـذي يقـطنه
أربعة مـاليني نسـمة .ومـا يقرب
مـن نصف أولئك الالجئني شباب
تقل أعمـارهم عن  17عاماً .وال
تـوجد مخيـمات رسميـة لالجئني
يف لـبنــان مثل األردن وتــركيـا.
وكثيـر من الالجـئني يعـيشـون يف
خيام غير رسمية أو بني اجملتمعات
الفقـيــرة ،ويـنــافــســون علــى
الـوظـائف ويـستخـدمـون الـبنيـة
التحتية اللبنانية بدرجة خانقة.

فقدان األهل يفاقم معاناة الصغار

احلرب السورية ..واآلثار النفسية على األطفال

ويُلقي البـعض بالـلوم أيضـاً على
الالجـئني يف الـهجمــات األخيـرة
على أيـدي املسلحني الذين قطعوا
رأس جنـديـني لبنـانيـني ،وقتلـوا
آخر كـان يف األسر بـعد القـتال يف
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مدينـة عرسال .وهـو ما أدى إلى
إحراق بعض خيام الالجئني.
وأفاد “أنطوني ماكدونالد“ ،رئيس
قـسـم حمــايــة األطفــال لــدى
“اليـونيسـيف“ يف لبنان“ :ميـكننا أن
نزعم مـطمئنني أن غالبـية السكان

القادمني من سوريا يعانون بدرجة
مــا من ضـغط الـدم“ .وأضـاف:
“إن األطفال واملراهقني يعانون من
صدمات نفسية عندما يصلون إلى
لبنان نتـيجة الفقر وظروف العيش
ونوبات العـنف املتقطعة واالفتقار

إلـى املــدارس ،التي تـضيف إلـى
التوترات يف الداخل».
وتـوصل اسـتطالع للـرأي أجـرته
منظمة »أنقـذوا األطفال» ،ونشر
يف وقـت سابق من العـام اجلاري،
أن  41يف املئــة من الـســوريني يف

لـبنـان تتـراوح أعمـارهـم بني15
و 24عـاماً قد فكروا يف االنتحار.
وتـصل النسبة إلى نحو  50يف املئة
بني النساء يف نفس الفئة العمرية.
ويكشف اإلخصـائيون النفـسيون
واألطـبــاء الــذيـن يعـملــون مع
األطفـال السـوريـني يف لبنـان عن
أعـــراض أمـــراض “الـــرهـــاب“
و“الهستيريـا“ و“اخلوف أثناء الليل“
و“تأخـر النمو“ .وال يـزال البعض
يعيش يف ذهنية “محاولة النجاة»،
وستـظهــر عـليـهم األعــراض يف
وقـت الحق مـن حيــاتهـم علــى
األرجح ،عندما تتالشى األزمة،
حـسـبمــا ذكــر املـتخـصـصــون
املهنيون.
وقال عالء حجـازي ،اإلخصائي
النفسي لدى اجلـامعة األميركية يف
بيروت ،والـذي عمل مع قـدامى
احملـاربـني األميـركـيني والالجـئني
العـــراقـيـني ،الـــذيـن جنـــوا مـن
التعـذيب“ :إن الـشيء الـسيئ يف
مـيراث الـصدمـات النفـسيـة التي
حتدث يف فترة الطفـولة أنها تستمر
لفتـرة طـويلــة حقيقـة“ .ويقـول
الالجئـون والعـاملـون يف مجـال
املـساعدات :إن املـانحني يركزون
علـى تقـدمي املـأوى واملسـاعـدات
الغذائـية مبـاشرة ،بيـنما يـهملون
الدعم النفسي والعقلي.
ويقــدم كـثـيــر مـن مـنـظـمــات
املسـاعـدات مــا تصفه بـأنه “دعم
سـيكـولــوجي“ للـشبـاب الــذين
نـزحـوا من سـوريـا ،مبـا يف ذلك
أنشطـة وبرامج توعوية تهدف إلى
تـسـليـط الـضــوء علـى قـضـايـا
االنـتهـاكـات والـزواج املـبكـر،
وتعـليم اآلباء كـيفية ضـبط سلوك
أبنـائهم بـصورة إيجـابيـة .وتقدم
هذه املنظمات برامج تعليم سريعة
وأنــشـطـــة مجـتـمعـيــة تــشـمل
الالجـئني ،واللـبنـانـيني ،الــذين
يستضيفونهم.
وأنـشــأت بعض هـذه املنـظمـات
أيضـاً “منـاطق صـديقـة لألطـفال“
تهـدف إلـى بـث الطمـأنينـة فيهم
والقـــدرة علـــى الـتعـبـيـــر عـن
أنفسهم .وزينت اجلدران بأعمال
فـنيـة ألطفـال سـوريـني ،وينـسق
مساعدو اإلغاثة أنشطة اللعب.
ويجـتمع األطفال يف دوائر صغيرة
إلخـبــار قـصـص فــرارهـم مـن
سـوريـا .ويف جتـمع أخيـر أدارته
منظـمة “وور تـشايـلد هـوالند“،
روى األطفـــال قــصــصـــاً عـن
هــروبهـم من قـصـف منــازلـهم
وإعاقة آبائهم من جـراء الشظايا.
وغالـباً مـا تفضي أزمـة الالجئني
إلــى مــشـكالت أســوأ بــسـبـب
الـضغــوط ،الـتي تــواجه اآلبــاء
والـتي تــؤدي إلــى تــوتــرات يف
الـداخل وزيـادة العنف الـداخلي
ضد األطفال.
“واشنطن بوست  +بلومبيرج نيوز سيرفيس“
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Yemen
صالح واحلوثي وايران يف مواجهة السعودية ودول اخلليج العربي

تضاؤل خيارات االنقالب يف مواجهة شرعية هادي

صنعاء -العربي االمريكي اليوم -
صـالح البيضـاني  -قالـت مصادر
مقـربـة من املـيليـشيـات احلـوثيـة
املــسـيـطـــرة علـــى صـنعـــاء إن
االنقـالبيني املـدعـومني من إيـران
يعتزمون االستمرار مبواجهة قبائل
الوسط واجلنـوب لبسـط هيمنتهم
علـى منـاطق جـديـدة غيـر آبهني
بتفـاقم عـزلـتهم الـدبلـومـاسيـة
وتـوجه الكثير مـن الدول إلى نقل
سفـاراتهـا إلـى عـدن الـتي بـاتت
بحـكم األمــر الــواقع عــاصمــة
سياسية ودبلوماسية للبالد.
وبعد خطـوة مشابهة من السعودية
واإلمـــارات وقــطــــر ،أعلـنـت
الكـويت استئـناف عمل سفـارتها
يف اليمن من عدن.
وانحـســرت خيـارات احلـوثـيني
بـدرجة غـير مـسبـوقة إثـر انتـقال
الـرئيـس هادي إلـى عدن حـامال
معه الـشرعية الـوحيدة التي الزال
يعتـرف بهـا اجملـتمع الـدولي ،مـا
تـسـبب يف حـالـة إربـاك أفــشلت
البـرنامج الزمني والـسياسي الذي
كانـت اجلماعـة تسعـى من خالله
إلحكام قبضتها على اليمن.
ووفقـا ملصادر مـطلعة ومقـرّبة من
دائـرة اتخـاذ القــرار يف اجلمـاعـة
احلوثية فإن خطط مواجهة شرعية
الـرئيـس هادي يف عـدن أصبحت
تتمحـور حول أمرين األول يتمثل
يف إسقـاط محافـظة تعـز عسكـريا
وهـو األمـر الـذي يـضع اجلمـاعـة
علـى أعتـاب احملافـظات اجلـنوبـية
وحتديدا مدينة عدن.
يضاف إلـى ذلك اختراق عدد من
معسكـرات اجليـش يف احملافـظات
اجلنــوبيـة والـتي يـنتـمي معـظم
أفرادها للشمال.
وهو األمر الذي بدأ بالفعل حيث

أعلنت وسـائل إعالم حوثـية عن
متكـن اللجـان الـشعـبيــة التـابعـة
للـجماعـة من فك حـصار ضـربته
اللجان الـشعبيـة التـابعة للـرئيس
هـادي وعنـاصر احلـراك اجلنـوبي
حول أحـد معسكـرات اجليش يف
منـطقــة ردفــان مبحــافـظــة حلج
اجلنوبية املتاخمة حملافظة عدن.
ويراهـن احلوثـيون يف مـواجهتهم
مع هـادي على تكـوين حتالف مع
حــزب الـــرئيـس الـســابق عـلي
عبداهلل صالـح ،واتضحت معالم
ذلـك يف اخلطـاب األخيـر لــزعيم
اجلماعة عبدامللك احلوثي.
وقـال احلـوثـي إنه ال يـسـتهـدف
حـزب املـؤمتـر الـشعـبي العـام يف
معــرض تعـليـقه علــى اقـتحــام
معـسكر القوات اخلـاصة احملسوب
علـى صـالح والـذي وصفه بـأنه
مجـــرد حـــادث عـــرضـي متـت
معاجلته.
ويـعمل احلــوثيـون كــذلك علـى
تأليب مكونات يف احلراك اجلنوبي
ضـد الرئـيس هـادي بغـية حتـريك
الـشارع يف احملـافظات اجلـنوبيـة ما
قــد يــضعف مـــوقفه كـثـيــرا يف
الصراع.
وأكدت مصـادر مطلعـة لـ”العربي
االمـريـكي اليـوم” أن قيـادات من
احلـراك اجلنـوبـي احملسـوب علـى
جـناح علي سـالم البيـض وحسن
باعـوم املرتبطـني بإيران قـد قامت
بـزيارة صعدة وااللتقـاء بعبدامللك
احلوثي.
كمـا يـسعـى احلـوثيـون لتحـريك
بعض مـلفات الـصراع القـدمية يف
عـدن والـتي أفـضت إلـى حـرب
يناير عام  1986جنوب اليمن بني
تـكتالت قـبليـة وحــزبيـة وكـان
الرئيس هادي طرفا فيها قبل أن
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يغـادر إلــى صنعـاء يف ذات العـام
بعد خـسارة جـناح الـرئيـس علي
ناصـر محمد الصراع لصالح علي
ســالم الـبيـض وحيـدر أبــوبكـر
العطاس.
باملقـابل ،ميتلك الـرئيس عـبدربه
منصور هـادي الكثير من األوراق
الـتي متـكّنـه من كـسـب املعـركـة
الــسـيـــاسـيـــة يف حــــال أتقـن
استخدامها.
ومن بينها أنه يحـظى بدعم واسع
خصوصـا من دول اخلليج إضـافة
إلــى استحـواذه علــى االعتـراف
الدولي كرئيس شرعي لليمن.
وعقــد هــادي اجلـمعــة -2-27
 2015اجـتمــاعــا مع الـسـفيــر
السـعودي محمـد سعيد آل جـابر
الذي استـأنف عمله اخلـميس من
عدن ،وجـدد السفـير الـسعودي
دعم اململكة للرئيس هادي مؤكدا
على ”ضـرورة استكمـال التسـوية
السياسية يف اليمن الشقيق يف إطار
املـبـــادرة اخللـيجـيــة وآلـيـــاتهــا
التنفيذية”.
كما يتمتع هادي بشعبية يف العديد
مـن احملافظـات الشمـالية مـثل تعز
ومأرب والبـيضاء واجلـوف والتي
التقـى قادتها خالل األيـام املاضية
يف عدن.
ويــسيـطـر هــادي عمـليــا علـى
احملـافظـات املنتـجة لـلنفط والـغاز
والطـاقـة (حضـرمـوت ،شبـوة،
مـأرب) وهـو األمـر الـذي يجعله
مـسيـطرا علـى امللف االقتـصادي
واملالي يف اليمن شماال وجنوبا.
ويف اللحظـة التي يقرر فـيها هادي
حتـويل إيرادات املشـتقات النفـطية
إلى خزيـنة البنك املركزي يف عدن
سيكون قد تسبب يف انهيار شرعية

احلـوثيني الـذين يـسيـطرون عـلى
معـظـم محــافـظــات الــشمــال
بالقوة..
كما تـنبئ الكثيـر من التقـارير عن
خطـوات ستـقوم بهـا دول اخلليج
بـغيــة جتفـيف مـصــادر الـــدعم
والسيـولة املـالية يف صـنعاء وضخ
تلك األمـوال إلـى عـدن مبـاشـرة
األمـر الــذي سيعــزز من مـوقف
الرئيس هادي.
وذكـرت أنبـاء أن اململكـة العربـية
السعـودية تدرس فـرض عقوبات
اقـتـصــاديـــة علـــى االنقالبـيـني
احلــوثـيني ومـنهــا مـنع تــوريــد
الـتحـويـالت من املـغتــربني إلـى
البنك املركزي يف صنعاء ،ما يعني
نقل املـركز املـالي من صنعـاء إلى
عدن.
كـمـــا أن اسـتـئـنـــاف وصـــول
املسـاعدات الدولية إلى اليمن عبر
عدن سيكون ضربـة قاصمة لظهر
للحوثيني بعد خطوة نقل عدد من
السفارات إلى عدن.
ومع تــوقـيف معـظـم خـطــوط
الـطيــران رحالتهـا إلــى صنعـاء
واخلــوف من اسـتحكـام العـزلـة
املفروضـة عليهم أعلن احلـوثيون
عن تـسييــر أربع عشـرة رحلـة يف
األسبوع بني صنعاء وطهران املالذ
الوحيد أمامهم .
لكـن األنبـاء القـادمــة من إيـران
تقول إنهـا بدأت بدورهـا بتقليص
دعمهـا املــالي للحـوثـيني يف ظل
األزمـة االقتصـادية الـتي تعيـشها
بفـعل أزمـــة الــنفــط األخـيـــرة
والعقـوبـات املفـروضــة عليهـا.

UN talks in peril as
Yemen troops clash
with separatists
SANAA - The separatist Southern Movement suspended its participation in UN-sponsored talks raising
fresh tensions in Yemen, as nine soldiers were
wounded Saturday 2-28-2015 in a clash with separatist
fighters.
The clash coincided with a drone attack that killed
three suspected Al-Qaeda militants in southern Yemen,
tribal sources said.
An official in the southern province of Lahij said
that separatists opened fire on an army convoy and
three soldiers were wounded in a gunbattle.
The separatists last week abducted 12 soldiers and
threatened to kill them unless the army handed over a
military base to offset the growing influence of the
Shiite Huthi militia that has seized Sanaa.
Tensions in Yemen have soared since the Huthis
overran the presidential palace in the capital in February and placed Western-backed President Abedrabbo
Mansour Hadi under house arrest.
Hadi escaped last week to Aden, where he has been
reconsolidating his grip on power buoyed by support
from Gulf states which have relocated their embassies
to the southern city.
Several countries, including Britain and the United
States, closed their embassies in Sanaa over security
fears following the Huthi takeover.
Hadi's escape to Aden has turned what was the capital of an independent south Yemen before unification
in 1990 into a diplomatic hub.
The Southern Movement, which seeks the secession
of the regions of the formerly independent south,
announced overnight Friday that it was pulling out of
UN-brokered talks.
"We have suspended our participation in the (UNbacked) national dialogue until it is moved out of the
country," Southern Movement member Yassin Mekkawi said.
He said negotiators were facing mounting "political
and psychological pressure".
UN envoy Jamal Benomar has been shuttling
between Yemeni parties to secure an end to the country's political deadlock and to persuade them to return
to the negotiating table in Sanaa.
But there has been widespread disagreement on the
venue. Benomar met Hadi in Aden on Thursday and
said the latter wanted the talks moved to a "safe place
to which the parties should agree".
Ousted president Ali Abdullah Saleh's party, however, insists the talks resume in Sanaa, warning of a
boycott.
The Huthis, who have long clashed with central
authorities, descended from their power base in northern Yemen to seize Sanaa in September.
After moves to expand into southern and central
Yemen were checked by fierce resistance from AlQaeda and from Sunni tribesmen, the militia grabbed
the seats of power in Sanaa in February.
The Yemen-based Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, or AQAP, is seen by the United States as the
deadliest branch of the global extremist network.
AQAP took advantage of a 2011 uprising that forced
veteran president Saleh from power to seize large
swathes of the south and east.
On Saturday, three suspected Al-Qaeda militants
were killed in a drone strike in the southern province
of Shabwa, tribal sources said.
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أتهم أجهزة مخابرات بالضلوع فيما سمي بالربيع العربي

صالح للواشنطن بوست  :نتمنى أن التكون هناك حرب أهلية يف اليمن
واشـنــطـن  ،صــنعــــاء  -أرجع
الــرئيـس الـيمـني الــزعيـم علي
عبــداهلل صــالـح رئيـس املــؤمتــر
الشعبي العام سيطرة احلوثيني الى
غياب الـدولة.ونفى الزعيم قيامه
بتقـدمي أي مـسـاعــدة للحــوثني
لـدخــول صنعـاء ،معـتبـراً ذلك
دعايـة ومعلومـات غير صـحيحة
ينشرهـا خصوم املؤمتـر السياسيني
من مختلف االحزاب السياسية.
واستعرض صالح  -يف مقابلة مع
صـحيفـة "الــواشنـطن بــوست"،
املستجدات الـراهنة على الـساحة
اليـمنيـة واجلهـد املبـذول من قبل
قيـادة املـؤمتـر لتجـنيب الـبالد من
الدخول يف حرب أهلية.
مجلة العربي األمريكي اليوم تعيد
نشر احلوار لألهمية
*  -نشكـر فخامتكم علـى اتاحة
الوقت لهـذه املقابلـة ونعلم مدى
انـشغــاالتكم خـاصـة وانـكم من
اهم االشخـاص يف الـبالد؟ كيف
تعيـشون حـياتـكم كيف تقـضون
اوقاتكم؟
 اقــضي اوقــاتـي من الــصبــاحالبـاكـر امـارس الـريـاضــة و من
السـاعـة العـاشـرة ابـدأ اسـتقبـال
الـــزوار مـن قـيـــادات املـــؤمتـــر
والــشخــصيــات االجـتمـــاعيــة
وسيــاسيـني للتـشـاور ومعـرفـة
املسـتجدات يف البلد حتـى الساعة
الثـانيـة ظهـراً ومن بعـد السـاعـة
الثالثة والنصف اذهب الى النادي
ملمـارسـة الـريـاضـة الـى السـاعـة
السادسـة تقريبـاً السبـاحة وبعض
التـماريـن مع املدرب ..وبعـدها
اذهـب الــى الــراحــة ملـتـــابعــة
التلفزيون وقراءة الصحف..
* تـبــدون بـصحــة  ..جـيــدة
احلـــــــوثــيـــــــون يف اآلونـــــــة
األخـيرةاصبحـوا مسيطـرين على
العاصمة ومسيطرين على الوضع
بـشكل عـام مـاهـو بـرايكـم اين
ستذهب اليمن االن..؟
 طبـيعـي ان يكـون احلــوثيـونمـسـيطـرين وهـو نـتيجــة لغيـاب
الــدولــة والــسبـب ضعف االداء
الــسيــاسـي للـــرئيـس املـــؤقت
االنتقـالي عبـدربه منصـور هادي
فاألمـور كانـت مسهله للحـوثيني
ان يسـيطـروا  ..واالن استـأنف
احلوار بـني كل املكونات السياسية
يف فـندق مـوفمبيـك برعـاية اممـية
بـرئـاســة جمـال بـنعمـر والزال
احلوار متواصل..
* احلــــوثـيــني اعلـنــــوا اعالن
دستوري وقاموا بحل البرملان هل
تعتبـر هذه العمليـة عملية انقالبيه
وهل هـذا مـؤشـر سـيئ لالجتـاه
الذي تتجه اليه اليمن؟
 نحـن رفـضـنــا هـــذا االعالنوخصوصاً مـا يتعلق بحل البرملان
الن البـرملان هو املؤسـسة الوحيدة
الـذى الزال يتمتـع بالشـرعية ويف
حـالة ان يحل البرملـان معناه افتك
العقـد بني الشـمال واجلـنوب ..
احلوار مـوجود يف موفـمبيك على

اســاس اقنـاع احلـوثـيني بــإلغـاء
االعالن الـدستـوري وعلـى وجه
اخلـصـوص مــا يخـص البـرملـان
بـالـذات وانه مـن املمـكن أيجـاد
غرفة ثـانيه وهو مجلـس الشورى
وان متثل االحـزاب الغيـر ممثـلة يف
مـجلـــس الـنــــوابفـي مـجلـــس
الشوري..
* هل الـيمن على وشك الدخول
يف حرب اهلية؟
 نحن نتمنى ان ال يكون ذلك.* هل انتم قلقني حيال ذلك؟
 نحـن نبــذل كل مــانــستـطـيعلتجنب الدخـول يف حرب اهلية.
نحن ومعنا كل السياسيني.
* لكن هل ممكن ذلك ؟
ان شاء اهلل ال.* كـيف عـالقتـكم بـالـواليـات
املتحدة االمريكية؟
طبيعية.* هل فيه تــواصل مع حكـومـة
اوباما؟
 يف الــظــــرف احلــــالـي ال ..التواصل مع الدولة واحلكومة.
* بعـض الـنقــاد يقـولـون انـكم
سـاعـدمت احلـوثـيني علـى دخـول
صنعـاء مـاهــو ردكم علـى هـذا
االدعاء؟
هـذا غيــر صحيح هـذه دعـايـةومعلـومات غيـر صحيحة هـذا ما
يتحدث به عدد من االحزاب التي
لـديهـا خالف مع املـؤمتر الـشعبي
العــام..مثل االخـوان املـسلـمني
 ..ومثل احلزب االشتراكي الذي
له خصـومـة مع املـؤمتـر منـذ عـام
94م ومثل النـاصري الـذين لهم
خصـومة مع املـؤمتر الشـعبي العام
مـنذ عام 78م الـذينحاولـوا القيام
بعمليـة انقالبيه يف ذلك الوقت..
هـؤالء يـسـربـوا معلـومـات الـى
الــشـــارع والـــى الـــسفـــارات
والسفـارات تنقل تلك املعلـومات
الى بـلدانها وتصبـح هذه االشاعة
علـى انهـا اخبـار صحيحـة وهذه
هي املـشكلــة ونحن نعـتب علـى
كثير من االنظمة سواءً كانت دول
شقيقـة او صديـقة لعـدمالـدقة يف
اجهـزتها االستخبـاراتية وان حتلل
ما مدى صحة هذه املعلومات هل
هو عمل دعائي او انهـا معلومات
صحيحة.
* عن اية انظمة تتحدث ؟
 مثل الواليات املتحدة االمريكيةوبريطـانيا ودول اجلـوار  ..وكما
فهمت انـا شخصـياً ان الـواليات
املتحـدة االمـريكيـة علـى معـرفـة
ودرايـة بان هـذه املعلـومات غـير
صحـيحــة وكــاذبـــة ولكـن هـم
يراعون مشـاعر دول اجلوار الذي
تــربـطهـم بهــا مـصــالح..وقــد
اخبــرونــا االمــريكــان ان قــرار
العقوبـات لم يكن ألسـبابجنـائية
ولكن ألسـباب سـياسـية هـذا من
بـــاب الـتــطـمـني مـن اجلـــانـب
االمريكي.
* ماذا تقصـدونألسباب سيـاسية
ومـــا قـصـــدكــم انه يحـــاولـــوا
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يطمئنوكم يف هذا الشيء؟
 االسباب الـسياسيـة مصاحلهم يفاملنطقـة وتطـميننـا هو أن ال نـنزعج
من القرار هي مجامالت ألشقائكم
الن االشقـــاء يف املـنــطقـــة علـــى
خصومة كبيرة مع احلوثيني
* عنـدمـا كـنتم يف الـرئـاسـة كـنتم
معروفـني انكم افضل محـاور على
االطالق ..كـيف كـــان ممكـن ان
تتصرفوا لو كنتم يف مكان هادي؟
 سـأتصـرف كمـا كنـت اتصـرفعليه يف املاضي..
* مبعني؟
 سأتصـرف كما كـنت اتصرف يفاملـاضي خالل  33سنه كـما اعـتقد
اني كنت اتصرف بطريقة مسئولة.
* القاعدة كـانت والزالت مشكله
يف البالد وضـربات الـطائـرة بدون
طيـار الزالت مـستمـرة هل مـازال
برايكم تنسيق بني الواليات املتحدة
واجهزة االستخبارات اليمنية..؟
 بـالتأكيـد  ..بالذات مـع الرئيسهادي..
* انا احتدث يف الوقت احلالي ؟
 بعد استقالة هادي اعتقد اليوجدأي تــواصلـال بيـنهـم وبني هــادي
والبـينهـم وبني اجهـزة اخملـابـرات
فــالطـائـرات بـدون طيــار تتحـرك
بـإرادتهااحلـرة بتعلـيمات مـن السي
أي بالواليات املتحدة االمريكية.
* كـيف تـرون اسـتمـراريـة هـذه
العمليات بدون تنسيق ؟
 مـن املفـتــــرض ان يكـــون فـيهتنسيق..
* الزال فـيه مؤيـدين كثيـرين لكم
وهنـاك بـعض احلــديث يــدور من
احملتـمل ان يتم تـرشيح أحمـد علي
ليكون رئيس؟
غير وارد..* اذا كان بـاإلمكان انـكم حتددون
بالـضبط مـاهو اكبـر خطـر تواجهه
اليمن يف الوقت الراهن؟؟

 اجلـــانـب االمـنـي واجلـــانـباالقتصادي هذه آفتني كبيرتني.
* مـاهي اكبــر معضلـة بـالنـسبـة
للوضع االمني؟
 غيـاب الـدولـة وغيـاب القيـادةواحلكـومـة ليـس هنـاك قيـادة ..
البالد تعيش بـدون قيادة  ..لكن
شعبنـا عظيم اكثـر من  17يوم بال
قيادة بال حكومة..
* مـاهي اكبــر معضلـة بـالنـسبـة
للجانب االقتصادي؟
 املــوارد لـيــس هـنــاك مــواردجـديــدة ،ليـس هنـاك تـوسع يف
الـتـنقـيـب يف اجلــانـب الـنفـطـي
والغازي وتعرض املنشأت النفطية
لإلرهـــاب ادت الـــى تـضـــائل
املوارد.
* الكـثيــر يعـتقـدون أن الـربـيع
العربي قد فشل؟
 أسـئلك ســؤال هل الـواليـاتاملتحـدة االمـريـكيـة واجهـزتهـا
االستخبـاراتيـة ضالـعة يف الـربيع
العربي....؟
* بـالنـسبـة لي ال اعلـم من ذلك
شيء !!
 انت صحفي سياسي الصحفينيالبـد أن يكونـون بارعني انـا اقول
ان اجهـزة اسـتخبــاراتيـة كــانت
ضـالعة فيمـا يسمى الـربيع العربي
دعنــا نعـطـيهـم مبــررات لهــذه
االجهــزة االستـخبــاراتيــة الـتي
دعمت الربـيع العربي كـانت هذه
االجهـزة الداعـمة للـربيع العـربي
كــانت تـريــد التغـييـر رمبـا الـى
االفـضل لـكن طلـع التغـييـر الـى
االسواء..
* نعم نــرى االن ظهـور داعـش
وظهور املتشددين..؟
 يتحملوا مسئوليتها .* هل تـعتقـدون انه كــان خطـاء
انكم تنازلتم عن السلطة..؟
 -ال  ..كـــنـــت مـحـق الن

الوضع يف الوقت احلاضر ويف هذه
االيام لم يأتي باألحسن وامنا يأتي
بـاألســواء منــذ  2011كل عـام
اسوأ من العام الذي قبله.
* هل ذلك بـسبـب انكم غـادرمت
السلطة ؟
ال..هلما يجري يف اليمن شيءجـيد هـل ما يجـري يف ليبيـا شيء
جيـد هذه شغلـة اجهزة اخملـابرات
التابعة للدول العظمى .
* مـاذا ميكن ان تقـدمة الـواليات
املتحدة ملساعدة اليمن ؟
 كان بـيننـا اتفـاق علـى برنـامجاملـسـاعـدات بـرنـامج لـوجـسـتي
والواليـات املتـحدة ال تقـدم املال
هي تـشجع اصـدقــائهــا لتقـدمي
الـدعم املـالي هي مـقدرتـها عـلى
تقـدمي الــدعم اللـوجـسـتي علـى
اجلوانب الفنـية التدريبات االليات
اخلفيفة.
* هل تعتقد أن الـواليات املتحدة
اذا ساهمت باملال ممكن يساعد ؟
 نعـم اذا حتــــركـت يف اجملــــالالـتنمـوي ميكـن يسـاعـد ويخفف
ايضــاً من اإلرهــاب ألنه عنـدمـا
تـتــوفــر فــرص العـمل الـنــاس
سيـبحثـون علـى العـمل واالكل
واملشرب بدل البحث عن العنف
* العمليات الـتي تقوم بها أمريكا
بالضـرب بالطـائرات بـدون طيار
هل ضررهـا اكثـر من نفعهـا فيـما
يتعلق مبكافحة اإلرهاب ؟
 مــا يف شك فيه جـوانب كـانتحتقق اهداف ولكن األخـطاء اكثر
من حتقيق األهداف املطلوبة .
* كيف اثرت هـذه األخطاء على
اليمن ؟
 كان عدد اإلرهـابيني اقل مما هويف الـوقت احلـاضـر كلمـا جـاءت
أخطاء الـضربات بالطائرات بدون
طـيار كلمـا توسع تـنظيم القـاعدة
وولد ردود أفعال.

* مــا مــدى خـطــورة القــاعــدة
فياليمن ؟
مـثلمـا خطـورتهـا يف سـوريـا يفالعراق يف أمـريكا يف فرنـسا تشكل
خطـورة لكـن خطـورتهـا اكثـر يف
اليمـن الن البلـد بلـد فقيـر وبلـد
نـامي ولها مضاعفـات اكثر مما هي
موجوده يف الدول الغنية .
* هل انت علـى تواصل مـع عبد
امللك احلوثي ؟
 ال ..انتم تـراقبـون التلفـوناتشـوفـوا اذا فـيه عنــدكم األجهـزة
راجعوا األجهزة عند السي أي ايه
* عالقتكم باحلوثيني صعبة شوية
مارايكم فيهم ؟
رايي البـد من ان يـستمـر احلوارمعـاهم فـيهم نـاس عقالء وفـيهم
نــاس متـطــرفني مـثل االحــزاب
االخــرى فـيهـم الـعقالء وفـيهـم
املتطرفني .
* ماهي الغـاية املـرجوة والنـتيجة
النهـائية املرجـوة إلعادة االستقرار
يف اليمن برايكم ؟
 البـد ان يكــون فيه جهـد دوليوان يكـون هنـاك برنـامج مثـل ما
كـان هنـاك برنـامج نـهايـة احلرب
العــامليــة الثــانيـة يف املــانيــا مثل
خطةمارشال تتبناه كل الدول التي
تتـوفـر لـديهـا إمكـانيـات بـاملـال
بـالـتخطـيط بــاملهنـدسني بـاملـواد
العيـنية معـدات اليات فـتح الطرق
وإيجاد فـرص العمل يعني برنامج
متكامل .
* هـل تعــتقـــــدون ان الـيـمـن
أصبحت سـاحة للـمعارك مـا بني
السعودية وايران ؟
 اسمع كما تسمع .* نتمنى انه كالم فقط ؟
أنـشاء اهلل االمـريكان اكثـر درايةواكثر خبرة
* شكرا جزيالً

فبراير  2015م  -السنة الثالثة  -العددFEBRUARY 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :26 :

13

14

FEBRUARY 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :26 : العدد-  السنة الثالثة-  م2015 فبراير

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

Lebanon

لبنان
اتهمته القوى املوالية لألسد بأنه كان وراء القرار 1559

بعد عشر سنوات من اغتياله ..من قتل رفيق احلريري؟

تقرير  :محمود الطاهر
عشـر سنـوات منـذ اغتيـال رفيق
احلريـري رئيس الـوزراء اللبنـاني
األسبق ،ولبـنان يرزح حتت وطأة
شـرخ مــذهبـي غيـر مـسبـوق يف
تاريخه احلـديث ،وانقـسامـا كان
قــد اتخـذ قـبل احلـرب األهـليـة
وخاللها وبعدها طابعاً إسالمياً ـــ
مـسيحياً ..بـرغم وجود عنـاصر
خارجيـة مؤثـرة وأحيانـاً مقررة.
تلك العناصر كـانت كفيلة بوضع
لبنـان على الفالق الـزلزالي السني
ـــ الشـيعي املمتـد من لبـنان حـتى
باكستـان ،تدفعها شعوب كثيرة،
والـتطـرف اخلــارج من عقـاله ال
يـوقـر أحـداً ،غيـر أن املعـادلـة يف
لـبنـان تبـدو محكـومـة بقـواعـد
مخـتلفـة ،حـسـبمـا يعـتبـر ذلك
محللون سياسيون.
عـشــر سنــوات وتغيـرت صـورة
املـنــطقــــة ..مــــات ملـكــــان
سعـوديــان ..وتغيـرت املـملكـة
الـتـي كـــــان يعـــــرفهــــا رفــيق
احلــريــري ..تـغيــرت ســوريــا
وصـارت الدولـة العربيـة املركـزية
مشروع دويالت ،يجري احلديث
عن »ســايكـس بـيكـو» جـديـد
سيُرسم هـذه املرة بالـدم واحلديد
والنـار ،ومـا زال قـاتل احلـريـري
مجهول.
مقتل احلريري والقرار 1559
وبحـسب احملللني الـسياسـيني فإن

من أهـم أسبــاب اغـتيــال رفـيق
احلريـري كان قـرار مجلس األمن
الــدولـي ()1559؛ فقــد كــان
األخير “متهمًا“ بالعمل “على إجناز
وحتضـير القـرار ،السيمـا بعد أن
أصـبح مـن الـــواضح أن الـبعـــد
السـياسـي كان احلـاضر األكـبر يف
اغتياله.
وكـان قرار مجلـس األمن الدولي
( )1559قــــد صــــدر يف  2مـن
سبتمبر/أيلول  2004ونص على
عدَّة بنود؛ من أبرزها :دعوة “كل
القــوات األجنـبيــة البــاقيـة إلـى
االنـسحاب من لبـنان“ ،و“تفكيك
كل امليلـشيـات اللـبنــانيــة وغيـر
اللبـنانـية ونـزع سالحهـا“ ،ودعم
“مـدّ سلطة احلكـومة اللبنـانية على
كل األراضـي اللبنـانيـة“ ،وتأيـيد
انتخـاب رئيس اجلـمهوريـة املقبل
“انـتخـابًـا حــرًّا ...من دون أي
تدخُّل أجنبي“.
رأى حـــزب اهلل يف هـــذا القـــرار
استـهدافًـا للمـقاومـة ولسـوريا،
واتهمت الـقوى املـواليـة لسـوريا
رفـيق احلــريــري بــأنه كــان وراء
القـرار ،أو أنه كـان متـواطئًـا مع
عــرَّابيـه بصـورة مـا؛ وذلك رمبـا
بسبب العالقـة املميزة الـتي كانت
تـربطه بـالـرئـيس الفـرنـسي جـاك
شيـراك ،أحـد أهم صـانعي هـذا
القرار بـالتفـاهم مع األميـركيني؛
وألن القــرار جــاء بــاألســاس يف
سـياق رفـض متديـد والية رئـيس
اجلمهـوريـة الـلبنـانـي إميل حلـود
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احلليف القــوي لسـوريـا وحلـزب
اهلل ،وهو املـوقف الذي كان يتبنَّاه
احلريـري وتنازل عـنه الحقًا حتت
الضـغط الـسـوري ،وهـو الـبنـد
الذي كـانت تسعى إليه فـرنسا من
القـرار حينها أكـثر من سواه ،وإن
كانت معنية بالبنود األخرى.
مواجهات املمانعة
قالت مـيرفيت سيويف كاتـبة لبنانية
يف مقــال لهـا نـشــرته بـصـحيفـة
الـشـرق ،إن الــسنــوات العـشـر
املــاضـيــة اخـتــزلـت “احملكـمــة
الـــدولـيّــــة“ ،ودونهـــا خـــاض
اللبنـانيّـون مواجهـات حادّة ،مع
فـريق واحـد هــو “املمـانعـة“ ،أو
حـزب اهلل وإيــران ،التـي دخلت
على خطّ احملكمة من أعلى أبوابها
عبر فـتوى للمرشـد اإليراني علي
اخلــامنـئي يف 21كـانـون األول/
ديـسمبـر من العـام  2010اعتبـر
فـيهــــا “أن احملكـمـــة شـكلـيّـــة،
ومـرفـوضـة ،وأي قـرار أو حكم
سيصـدر عن احملكمـة يعتبـر باطالً
والغيـا“؛ أو مطـالبـة حسن نـصر
اهلل اللبنـانيني يف 28تـشرين األول
2010بـ “مقـاطعة احملكمـة الدولية
وجلنة التحقيـق حتت توصيف أنّها
إسـرائـيليّــة“ ،داعيـاً يـومهـا “كل
مـسـؤول ومــواطن لـبنــاني إلـى
مـقاطعـة احملققني الـدوليـني وعدم
الـتعاون معهم ألن كل املـعلومات
تصل إلى إسرائيل»!
وأوضحـت سـيـــويف أن ذاكـــرة

اغـتيــال رفيق احلـريــري ثقيلـة يف
استعـادتهـا ،ألنّنـا نـستعيـد معهـا
“مـــرارات ذاقهـــا اللـبـنـــانـيّـــون
وحـدهم ،قبل أن تنـدلع الثورات
يف املنطقـة ويضطـرب حبل األمن
على امتداد رقعتها ،يف  10كانون
الثاني /يناير من العام 2012
كـمــــا أورد الـكــــاتـب واحملـلل
السياسـي اللبناني صالح سالم يف
مقـال له عـلى جـريدة الـلواء ،إن
اللبنـانيني تزداد قـناعتهم يـوميا أن
التفجير اإلجـرامي الذي استهدف
مــوكب احلـريــري ،يف مثل هـذا
اليـوم االثنني  14فبـراير ،2005
لـم يكـن هـــدفه اغـتـيــال رفـيق
احلريـري وحسب ،بل ،وأسـاساً
ضرب املـشروع الوطني العروبي،
الـذي كان يـقوده ،والقضـاء على
قـاعـدته االقـتصـاديـة اإلمنــائيـة
الـصلبـة ،وإزاحــة خط الـدفـاع
األول ضـــــــد مخـــطـــطــــــات
االضطـرابــات والفنت املـذهـبيـة
والعنصـرية ،الـتي فجّرت املـنطقة
يف السنوات األخيرة.
واعتبر أن رفيق احلريري أحد أبرز
عنـاصـر االستقـرار الـسيـاسي يف
لـبنـــان ،بكل مـــا يتـطلـبه هــذا
االستـقرار مـن توازن مـع اآلخر،
ومـن انفتـاح نحـو اآلخــر ،فضالً
عن شـبكــة عالقـــاته العـــربيــة
والــدوليـة الـواسعـة والفـاعلـة،
والتي كـانت تـؤمّن الـدعم الالزم
للـــوطن الـصـغيــر يف املـلمــات،
خــــاصــــة إبــــان االعـتــــداءات
اإلسرائيلية.

Hezbollah deputy
warns of impeding
terrorist battle

BEIRUT: The Lebanese Army is facing an imminent
terrorist battle, Hezbollah deputy chief Sheikh Naim
Qassem said Thursday 2d26d2015, after the Army
waged predemptive attacks on militant positions
along the border with Syria.
Qassem warned that Syriadbased jihadi groups
were gearing up for a major offensive deep into Lebad
nese territory when the winter ends next month.
“Lebanon must study its options well because this
project targets all of Lebanon,” he added.
In its predemptive offensive Thursday dawn, the
Army pushed out jihadi militants from two hilltop
positions, seizing explosives and unexploded projecd
tiles. Most of the militants, believed to be affiliated
with ISIS, apparently retreated after the offensive,
which was backed by artillery bombardment.
Hours after the operation, an officer and four
troops suffered light to moderate wounds when a
rocket fired by militants crashed near their vehicle on
the outskirts of the northeastern border town of Ras
Baalbek.
In a statement released Thursday, Qassem said the
“Army, people, and resistance” formula guaranteed
Lebanon’s ability to confront the terrorist threat.
The Army’s policy of predemptive shelling was put
in place after eight soldiers were killed and 22 other
soldiers wounded in fierce clashes with ISIS militants
on the edge of Ras Baalbek late last month.
That was the most serious attack since ISIS and
Nusra Front militants fought a fivedday battle with
the Army in the northeastern town of Arsal in August.
The two militant groups are still holding 25 sold
diers and policemen hostage on Arsal’s outskirts after
originally taking more than 37 hostages.
Four were killed, while eight others were released.
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بروفايل Profile

يعشقه الشعب قبل أسرته ،يعرفه الصغار قبل الكبار ،ويعرفه الفقراء قبل األغنياء

امللك سلمان ..روح القيادة السعودية األصيلة

عبداهلل آل هيضه

أن يكـــون مللــوك الــسعــوديــة
مسـتشـارون فهـو أمـر مـألـوف،
ولكـن أن يكون لغالبهـم املستشار
ذاته فهـذا هـو الالفـت والنـادر،
لـكنه مـؤكـد وحـاضـر يف تـاريخ
الدولة السعودية الثالثة ،وإن كان
املستشـار الرفيع فوق العادة قد مرّ
خالل مـراحـل مختلفـة وتـواريخ
طويـلة شـاباً ونـاضجـاً وخبـيراً،
لكـن امللــوك الـســابـقني كــانــوا
يعلمـون أيـن يضعـون أسـرارهم
وملن يسلّمون مسؤولية عاصمتهم
الرياض.
يف كل عهـد كان له حضور ،ومع
كـل عصـر كـان يـزهـو بـالقـدرة
العــاليـة وفـق الظـروف الــراهنـة
واملستقـبلية ،يـقرأ كثيـرا ويستمع
مليّا ،ورأى وطنه بعني استثنائية،
ال تـسمـع منه يف مجـالـسه كلمـة
”املواطنـني” إال قليال ،ألنه يعلـنها
على املأل ”أيها الشعب”.
يف مـسيـرته تـاريـخ إداري كبيـر،
وإرث تنـموي مشاهـد ،يسير ويف
يده غـرسة إجناز تظل حتت رعايته
لتثـمر عالمـة حضـارية جـديدة،
تتـوالـد معهـا اإلجنـازات ،لـذلك
يضـرب به املثل يف الصـبر والعمل
ودوام احلــركــة لـصــالح وطـنه،
حـازم عاشق لـلتحديـات ،سبّاقٌ
لألعمال اإلنـسانـية واخليـرية ويف
يـده املزيـد ،منبع وفـاء وكرم ويف
قلبه سحـائب من الهطل الـغزير،
ليس أيقونـة عادية داخل أسرة آل
سعــود املـــالكـــة؛ بل فخـــرهم
املتـوارث منـذ سنني ،وبـينه وبني
السعوديني جتاذب مقيم.
امللـك السـابع للـمملكـة العـربيـة
الـــسعــــوديــــة ،سلـمــــان بـن
عبــدالعــزيــز ،سـيف قــوي بال
مـنــازع ،يعــشقه الــشعـب قـبل
أســـرته ،يعـــرفه الـصغــار قـبل
الـكبــار ،ويعـــرفه الفقــراء قـبل
األغـنياء ،جـاء ملكا وكـأن والده
املـؤسـس املـلك عبـدالعـزيـز قـد
عـاد ،وكأن منـاديا من فـوق قصر
املـصمك العـتيق ينـادي أن احلكم
له ..أن سلـمـــان مـلك ..وأن
اخلير قادم على الدوام.
ثالث ملوك السعودية ممن اختاروا
لقب ”خـادم احلـرمـني الشـريفني”
عوضا عن لقب ”صاحب اجلاللة”
فهو الراوي يف مجلسه أن اخلير يف
خـدمـة اإلسالم وخـدمــة البـيت
احلـرام واملسجـد النبـوي اللـذين
تعتـز املـملكــة وتتـشــرف بهمـا
وبضيوفهما.
اإلدارة واإلمارة
حني يصـدح أذان فجر الـرياض،
يـكون سلمـان حينهـا على وشك
بـدء يـومه ،يـؤدّي صالته ويعـود
لقـصره مـطالعـا لصحـافة بالده،
يـدوّن حــولهــا بعـض الـنقـاط،
وينـطلق نحـو قصـر احلكم (مقـر
إمـارة العاصمـة) كل يومه عمل،
وجدول استقبـاالت لعشرات من

اململكـة ،ويدا ممتـدة باخليـر لعدد
من الدول العربية واإلسالمية كان
فـيها قائـداً ومحرضاً وداعـياً لعدد
مـن احلمالت اإلغـاثيـة املـوجهـة
لـدول مـختلفـة ،فنـال علـى إثـر
جهـوده اإلنسانـية هذه العـديد من
األوسمــة وامليــداليــات من دول
عـدة منها مملكة البحرين والبوسنة
والهــرسك وفــرنـســا واملغــرب
وفلـسطـني والفيلـيبني والـسنغـال
واألمم املتحدة واليمن.

شعبه ،ال يعرف يف مـصطلحه بابا
مغلقـا ،بل يشـدد أن يظـل ”الباب
مفتوحا” ملن احتاج القدوم ،يقول
سلمـان األميـر وامللك ”إن الـدولة
دأبـت منـذ عهــد امللك املـؤسـس
على سياسة الباب املفتوح ،وسار
عليها أبنـاؤه من بعده كـمظهر من
مـظـــاهــــر احلكـم يف املـمـلكـــة
وأضحت هـذه اجملالـس املفتـوحة
صـورة صـادقـة للعالقـة بني والة
األمـر والشعـب ،فيحرص عـليها
املـسـؤول ويـحتــاجهـا املــواطن
واملقيم وتعـد مضمـاراً الستقـبال
املقتــرحني والـشـاكـني والتعـرف
على مشاكلهم والعمل على حلها
وتلمس احتياجـات الناس والنظر
يف أحوالهم”.

ملـس الـسعـوديــون من مــرافقـة
سلمان لشقيقه الراحل وليّ العهد
ووزيـر الـدفـاع الـطيــران السـابق
األمير سلطـان يف رحلته العالجية
ألكثــر من عــام ،عالمـة أخـوّة
وروابط قويـة لم تغيرهـا املناصب
وانــشغــاالت املـملكـــة مبلفــات
عـديـدة ،وكـان أشــد املتـأثــرين
بـرحيل إخـوانه ،سنـدا للجميع،
يعــدّه السعـوديـون عـروة متـاسك
وثقـى داخل األسـرة السعـودية،
ذلك الـتمــاسك والـدور اجلـامع
عكـسه االنتقـال السلـس للحكم
بعــد امللـك عبــداهلل إلـيه ،وسـط
دعـوات ومبـاركـات صـادقـة من
إخوته وأبناء إخوته وشعبه.

لـم يكـن سلـمــان مـلك الـيــوم
واملـسـتقـبل الــسعـــودي ،أميــراً
للريـاض التـي تولـى مسـؤوليـتها
وهو لم يتجاوز التاسعة عشرة من
عمـره يف العـام  1954فحـسب،
بل كــان مــرافقــا لــوالــده امللك
عبـدالعزيـز ومكمنـا لثقته الكـبيرة
رغم أنه االبن اخلامس والعشرون
يف تـرتـيب أبنـاء امللك املـؤسس،
وعلــى ذلك جعله امللـوك الكبـار
قـــريبـــا منـهم مـن سعـــود امللك
ومــرورا بــامللـك فيـصـل وامللك
خـالد ومن ثـمة امللك فهـد وحتى
امللك الــراحـل عبــداهلل ،الــذي
اختاره وليّا لعهده.
يف إمارة الـرياض التي كـانت قرية
صغيـرة بيـوتهـا مـن الطـني وفيهـا
شـارع واحـد كمـا يـروي أميـرهـا
سلمـان ،قـضّـى مــا يقــرب من
خمسني عاما ،حقق فيها إجنازات
عــمالقــــة ،ورسـم خــطــطــــا
استراتيجية على املدى البعيد حتى
العام  2030ومـا تشهده عـاصمة
املـملكــة اليـوم هــو نتـاج عـمل
حقيقـي عمل علـيه امللك سلـمان
أعـوامـا عـديـدة ،جعل الـريـاض
منــارة عمــرانيـة علـى مـستـوى
املـنطقـة ومنــوا حضـريــا يجعلهـا
األولـى يف التوسع عاملـيا ،لتصبح
إحـــدى أهـم عـــواصـم األرض
املتطورة ،فالـرياض هي مشروعه
املـصغّـر واملـملكــة هي املـشـروع
األكبر.
بعد وفاة وليّ العهد األسبق األمير
سلطــان بن عبـدالعـزيـز يف العـام
 2011أمر امللـك الراحل عـبداهلل
بن عبـدالعـزيـز ،بـتعيـني سلمـان
وزيرا للدفـاع ،وهي مرحلة مهمة
يف تـاريخ الـوزارة ،حيـث قضّـى
فيهـا ما يقـرب من أربعـة أعوام،
أسـس خاللهـا مـنظـومـة إداريـة
جـديـدة ،تقـوم علـى الـشفـافيـة
وحـــوكمــة العـمل ،وفق مـنهج
متـطــور ،وزاد علــى ذلك أمـره
بــالتــوسع يف القبـول بـالـكليـات
واملعـاهـد العـسكـريـة والتـدريب
العـالي لكـافة القـوات املسـلحة،
وابتعـاث األفـراد والـضبـاط إلـى
الــدول املـتقــدمـــة يف مجــاالت
التصنيع ،وشهـدت وزارة الدفاع
يف عهـــده كثــافـــة يف املنــاورات
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قبل أيـام ،أصـدر امللـك سلمـان
تـشكيـال وزاريا تـاريخـيا يف عـهد
املـمـلكـــة ،تخـلل تعـيـيــنه ضخ
احلكــومــة بــروح الــشـبــاب،
والكفـاءات الـوطنيـة التي أثـبتت
جـدارتهــا يف زمن قـصيـر ،وهـو
شيء متـرس علـيه امللـك سلمـان
منذ سـنوات سابقـة حني كان رأيه
نقـطة تـرجيح لعـدد من اخلـيارات
الـتي واجهت امللـوك السـابقني يف
شكل وحجـم التعــديالت علـى
مستوى الوزراء وأركان احلكم.
واملـشاريـع العسـكريـة ،وتعـزيزا
قـويا للـدفاع عن حـدود اململكة،
كــان سلمــان خاللهـا مـشـاركـا
للعـسكـريني يف مــواقعهم قـريبـا
منهم يف أوج األزمات.
يعـد األميـر امللك ،أكثـر أمراء آل
سعود عامـة ثقافة ومعرفة ،ميتلك
ذاكرة حديدية يف تاريخ اململكة لم
يخالـطها صـدأ أو تغييـر ،فراسته
وعلمه بـاألنـسـاب جتعله يـفصّل
تـاريخ أسـرة مـن يتحـدث أمـامه
بطـريقـة مـذهلـة ،يـربط احلـدث
بالكلـمات مستـذكرا ،ويفصّل يف
حـديـثه يف مجـالـسه عـن منـاطق
وطنه ،الـتي يعلـن اعتـزازه بهـا،
وأن لكل مـنطقـة ومـدينـة دور يف
تـوحيد البالد التي جتـاوزت ثمانية
عقود من النماء.
وكان امللك سلمان األب الروحي
لعدد من املكتبات الكبرى ،ودور
العلـوم ومـراكـز الـبحث ،حـيث
أسّس دارة امللك عبدالعزيز املعنية
بحفظ التـراث والتاريخ ،وكذلك
ساهم يف تأسيس مكتبة امللك فهد
الــوطـنيــة الـتي تــرأس مجلـس
أمنـائهـا ،فهـو القـائل ”إننـا نحن
كعرب ومسلمني أثّـرنا يف مستقبل

العالم بالثقافات”.
والد اإلعالم السعودي
للملك سلمان اهتمام غير محدود
بـشؤون الثقـافة واإلعالم ،محبّ
لهـما ،فـهو كـاتب مـقاالت جـيد
ومعقب على بعـض املقاالت التي
تخـالف وجهـة نظـره فيـرد عليـها
دون إقـصاء لـلرأي اآلخـر ،امللك
يـرى أن التـأثيـر والتـوجيه الـذي
أصـبح دوراً واضحـــاً لإلعالم يف
الــوقت احلـاضــر يف العـالـم كله
”يفـــرض علـــى كل مـن تــولــى
مسـؤوليـة إعالميـة أن يشعـر بأنه
أستــاذ يف مــدرســة .فـكمــا أن
األستــاذ ينـشـئ أجيـاالً ،كـذلك
احملـرر واملـسـؤول يف كل وسـائل
اإلعالم”.
ويـشجّع امللـك دور النـشـر علـى
مـواصلـة دورهــا احلضـاري ،بل
ويدعـو من مـنابـره السـابقـة التي
توالها على زيـادة افتتاح املكتبات
العامـة يف مختلف املنـاطق ،مبـينا
فخـره بــانتعـاش اإلنتــاج الثقـايف
واملعـريف لدى كـتاب اململكـة قائال
”إن هــذا شيء يـجب أن نــشجعه
ونعمل له”.

يعلـم سلمـان امللـك ،أن التقـنيـة
أصبحت مـؤثرا أسـاسيـاً يف تلقي
املعلـومة ،فكان أول أمير سعودي
مسؤول يفـتتح حسابـا على موقع
الـتواصل االجتمـاعي تويتـر ناقالً
مـن خالله أخبـاره واجتـماعـاته،
وأصبح هـذا احلـسـاب مع تــوليه
العــرش يف الــسعــوديـــة مبثــابــة
املتحدث الرسمي باسمه.
امللك والشعب
سلمـان بن عـبدالـعزيـز ،يرى أن
أســـرة آل سعــود هـي خــادمــة
للشعب ،ومن فضل اهلل أن ملوك
الـدولة الـسعوديـة يسهـرون على
مـصــــالح شعـبهـم ،وشعـبهـم
متجـاوب ،ال يتـوقف عن الـقول
إنه يـريــد للـسعــوديني األفـضل
”وأنهم يـستحقـون ذلك” ،كان له
دور مـــؤثــــر علـــى الــصعـيـــد
االجتمـاعي ،فهـو ميـتلك سجال
أبـيـض يف العـمل اخلـيــري إلــى
أقـصى مكـان وصلت إليـه أعمال
مؤسسـاته اإلنسـانية ،ليـس أقلها
مـسـاعــدة األيتــام ،حتــى لقـبه
الفقراء بـ”أبـو األيتام” ،فهـو الذي
كـان رئـيسـاً لعـدد مـن اجلمعيـات
اخليــريــة واإلنـســـانيــة ،داخل

نـــــرى ذلـك مـــن خالل شــكل
احلكومة السـعودية اجلديدة ،التي
تنـــوعت بـني أجيــال مخـتلفــة
وثقافات مختلفـة ،يجمع ما بينها
عناصر الكفـاءة والتميز واخلبرات
والطموح ،ثـمة ما يثـبّته سلمان،
وثمة ما يحرص على تغييره ،ويف
كال احلـالني هـو يعرف مـا يفعل،
فنموذجه يـبقى الصورة التي صنع
عليها مدينـة الرياض ،فجعل من
أبنائهـا كلهم صغاراً وكباراً رجاالً
ونـســاء مـشــاركـني يف بنــائهــا
مساهمني يف نهضتها.
امللـك سلمـان بـقي ذلك الـشـاب
الذي تـولى إمـارة الريـاض وثقة
أبيه وإخــوته ،ولهــذا لم يفـارق
الــشبــاب يــومــاً ،فهــو أول من
خـصص جـائزة سـنويـة للشـباب
ذكـورا وإنـاثـا ،وأسـس مـركـزا
خاصا لهـم لتأسيـس ثقافة الـتميز
وتـــرسـيخ روح املـبـــادرة لـــدى
الشبـاب ،واملساهمـة يف بناء جيل
مبدع من قادة املستقبل ،يسهمون
يف دفع واستمـرار مـسيـرة التقـدم
للسعودية.
امللك سلـمان بن عبـدالعزيـز عهدٌ
أصيل جديـد ورؤية خالقة تتجدّد
يوماً بعد يوم.
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حتى نكون أكثر قوة ومتاسكا :محاولة فهم ماجرى ويجري !!

عبدالناصر مجلي

ماحدث يف نورث كـارولينا مطلع
الـشهـر اجلـاري  ،بحق الـشبـان
املسلمني الـثالثة من قـبل إرهابي
امـريكي بغـيض  .عمل استـنكره
كل الشـرفـاء حـول العـالم  ،أمـا
الفجــار واملنــافقــون فقـد أرادوا
حتـــويل اجلـــرميـــة الـــى خالف
شخـــصــي حــــــول مـــــــوقف
الــسـيــــارات ..هكـــذا وبـكل
بساطة!
إذن دعونـا نقلب الـصورة لنـراها
من زاوية أخرى .
لو حدث على سبيل املاثل  ،وقام
عربي أو مسلم بالدخول الى بيت
أحــد اجلـيـــران  -نحـن النقــوم
بـإعمال رخـيصة وجبـانة كهذه -
وهـدد وتـوعـد فقـط لفظـا ودون
سالح أو اطالق رصــاص أو قتل
أحد  .مجرد مشادة كالمية الغير
كنــا طبعـا سـوف نـشهـد قيـامـة
إعالمـية لها أول وليـس لها آخر،
عن االرهـابي العـربي أو املـسلم
الــــذي روع عـــــائلــــة آمـنــــة
و...و...و ...الـــخ وكـــل
هذا الردح السقيم واملنافق.
حـسنا دعونا نـأخذ األمر من جهة
ثانيـة  ،ونوجه اللـوم الى انفـسنا
أوال فـنحن كمواطنـني امريكيني،
وليس كجالية كما جرى القول يف
أدبيـاتنا بأننا "جـالية"  ،وهي كلمة
إنتقاص تنتقص من مواطنتنا دون
أن نـحس بــذلك  ،ألننـا وصلنـا
الـى هـذه الـدرجــة من الـضعف
والهـوان بـدون إدراك منـا لـذلك
بـالشكل املـطلوب ،بحـيث ميكن
ألي فـاشل ان يـقدم عـلى جـرمية
نكــراء كهــذه بــدم بــارد ودون
مباالة.
انت تتمتع باجلنسية االمريكية إذن
فأنت مواطن امريكي .
ومن هنا نبدأ.
قيل بـأن العـرب قـد وصلـوا الـى
أمريكـا مع كريسـتوفر كـوملبس ،
أي قبل خمـسمـائـة عـام كـأفـراد
ومرشـدين وأدالء يف طواقم سفنه
التي وصلت الى البر االمريكي ،
يـعني نـحن هنـا أقـدم من اجلـميع
تقـريبـا  ،لـوحتـدثنـا عن أقـدميـة
الوصول الى العالم اجلديد .
ويف تقـاريـر جـديــدة تفيـد بـأن
الـوجود العـربي الرسـمي ،هنا يف
الـواليات املتحدة االمـريكية يعود
الـى اوائل القرن الثـامن عشر أي
قبل  200عام ورمبا أبعد قليال.
وبالتمعن يف هذا سنجد بأننا صرنا
فعال امـــريكـيــون قـــوال وفعال
وتـاريخيا  ،وصرنـا جزء اليتجزء
مـن النـسـيج االميـركـي اليـوم ،
ونحن منتشـرون يف كل الواليات
بـدون إسـتثنـاء ونحن مـن ضمن
أكبــر االقليـات اإلثـنيـة يف هـذه
البالد .
وكـذلـك من أقــوى التـجمعـات
اإلجتماعية أمريكيا تعليما وثراء،
كـمــا وأيـضـــا اقل اجملـتـمعــات
االمريكيـة إصطدامـا بالقـانون أو
مخالفة له .
أي نـحن مـــواطنــون صــاحلــون
باالضافـة الى أننا نـتجاوز العشرة
ماليني عـربي ومـسلـم ( قيل 22
مليـون يف إحصـائيـة مـوازيـة) ،

فلمـاذا اليكاد يسمـع لنا صوت ،
واليهاب لنا جانب كاليهود مثال؟
وبــالعــودة الــى جــرميــة نــورث
كـارولينـا االرهابـية دعـونا نـسال
هذا السؤال :
كيف جتـرأ االرهابـي اجملرم كـريغ
سـتيـفن هـيكـس ،علــى مجــرد
التفكيـر يف قتل ثالثـة أبريـاء جملرد
انهم يدينون باالسالم؟
االجـابة علـى سؤال شـائك كهذا
ستـدفعنـا الـى اخلـوض يف أسئلـة
كثيـرة ،التـزال معلقـة يف الـوعي
العـربي األمـريكي  ،ولم نـحاول
حتــى مجــرد احملــاولــة حللهــا ،
والسـبب أننا الزلـنا نعيـش بعقلية
املضطهد واملغترب واملشرد.
لم نـؤمـن بعـد بـأن هـذه الـبالد
صـارت بالدنا  ،وبـأننا مـواطنون
أمـريكيـون التنـتقص حقـوقنـا يف
شـيـئ عـن بقـيـــة املـــواطـنـيـني
االخريـن ،مبختلف أعراقهم وهنا
كان ضعفنا  ،ومن هـنا جترأ كريغ
هيكس على فعل جرميته النكراء.
جترأ االرهابي هيكس على إزهاق
ثالثة أرواح بريئة ،ألنه يعلم علم
اليقـني بأننا لن نخرج الى الشوارع
جمـيعــا دون إستـثنــاء ،ويف كل
الــواليــات واملــدن االمــريـكيــة
لإلحـتجاج الـسلمـي على جـرمية
الكراهية التي اقترفها بدم بارد.
قبل ان يـضغط علـى الـزنـاد كـان
يعلـم بـــأن الصــــوت للعـــرب
واملسلـمني على االطالق ميكن ان
يخيفه أو يردعه.
مـايبثه االعـالم املعادي لـنا هـنا ،
جعل سفاح نورث كارولينا يعتقد
أنه يقوم بعمل " مقدس" للتخلص
مـن بعض "االرهـابـيني" العـرب .
هـذه التعبـئة االعالمـية الـوحشـية
والكلـبيــة جعلـتنــا نبـدوا أمـام
االرهـابيني املـتسـتريـن بالـبذالت
العـصريـة  ،وكأنـنا مجـر أيائل يف
مـوسم القـنص ( هكـذا عبـر احد
احلاقدين لنا والذي يظن نفسه من
حـــراس الهـيـكل الــذيـن بــدأوا
حــروبهم الـصليـبيـة ضـدنـا ،يف
تغـريدة له علـى تويتـر بأنـه سيأتي
الى ديـربورن لصيـد املسلمني ألن
ذلك بــزعـمـه أسهل مـن صـيــد
الغــزالن!!)(.بــدأت احلــروب
الـصليـبيــة منـذ مـنتـصف القـرن
احلـادي عشـر ،واستـمرت حـتى
نهايـة القرن الثـالث عشـر ،أي ما
يقــرب مـن مــائـتـني وخـمــســة
وعشرين عاماً ).
هكـذا صـرنـا طـرائـد لـألشبـاه
والنكـرات وحثـالة الـقوم  ،وكل
ذلك ألننـا لم نتـحد كمـا ينبغي ،
بل تـرانا شعـوبا وقـبائال ومـذاهبا
وقلوبا شتى.
هنا مثال :
يـتـــردد يف كل وســـائل "االعالم"
العربيـة االمريكيـة ونحن منهم ،
بـأن هـذه الـوسيلـة االعالميـة أو
تلك متثل العـرب يف امريكـا وهذا
شعور طيب  ،وهذا هو املفروض
واملفترض.
لـكن دعونـا نسـال أنفسـنا عن أي
عرب هنا نتحدث؟
عن العرب السنة؟
عن العرب الشيعة؟
عن العرب املسيحيون؟
لقد صـرنا أعـرابا وقلـوبنـا ممتلـئة
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بــالبـغضـاء والـشحنــاء لبعـضنـا
البعض  ،حينمـا سمحنا للقتلة يف
أوطـاننـا  ،أن يصـدروا حـروبهم
اجملرمـة والعميـاء الينـا الى هـنا ،
ونحن الـذين فررنـا منهم وكـانوا
هـم سبـب نكبـة أوطــاننــا وسب
تـشـريـدنـا يف القـارات.دعـونـا
نـتصـارح حتـى وإن كـانت هـذه
املـصـارحـة مــوجعــة قليـال ففي
األخيــر ليـس لنـا إال بعـض ولن
يهـتم بنـا غيـرنـا  ،ولنـا عبـرة يف
جـرميـة نـورث كــارولينـا  ،كيف
سـارعنـا جـميعـا بكل مكـونـاتنـا
لإلصطـفاف مع االسـرة املنكـوبة
ألنـهم أهلنـا ونحن أهـلهم  ،ولم
نـنـظــر الــى سـنـي أو شـيعـي أو
مسيحي  .هـذا هو أصلنـا وقدرنا
وهكـــذا كنــا ويجـب أن نكــون
ونـسـتمـر ..إخـوة واشقـاء وأن
النـسـمح ألحــداث الــرعـب يف
أوطاننا األم أن تـأخذنا بعيدا وراء
الفـنت وقد ابعـدنا اهلل عـنها وجنـانا
منها.
هل الزلنا عربا فعال؟
أزعـم بأن أجدادنا يف اجلـاهلية كنا
أكـثر عروبة منا ،ونخوة وشجاعة
ومـرؤة ونـبال ،ألنـهم مـاكـانـوا
ليصلـوا الى مـا وصلنـا اليه  ،من
تشظـي وأحقاد وتفتـت ،وانظروا
الــى العـراق وسـوريــا وليـبيـا،
لـتدركـوا البـهيميـة املسعـورة التي
وصلنــا اليهـا  ،وكل ذلـك حتت
عـباءة ديـن عظيـم يدعـو الرحـمة
والسـالم والعفو والتـآخي  ،وهو
بـريـئ من كل اجلـرائم واألهـوال
التي حتدث باسمه .
ولهـذا جتــرأ شخص فـاشل علـى
االقدام على جرميته االرهابية مثله
 ،وكــــأنـي بـه يحــــدث نفـــسه
بالقول ":انهم اليـستحقون احلياة
فمـا هم اال برابرة يعيـشون بيننا" !
ولوال هذا الزعم الذي قد قيل من
الكثير هنا وعبر وسائل االعالم ،
ومن شخـصيـات مـؤثــرة بعضهـا
ميـثل الشعب حتت قبـة الكونغرس
يف العـاصمة واشنطن ماكنا وصلنا
الى مربع القتل بداعي الكراهية .
نحـن إذن امام جـرمية كـراهيـة من
الـدرجـة األولـى  ،أتـت منفـذة
ملعتقدات خاطئة زرعتها يف نفوس
البعـض من البـرارة هنـا  ،افعـال
الـبرابرة احلقـيقون من بني جـلدتنا
هنـاك يف الـشـرق األوسـط ومن
جمـيع الطـوائف املتنـاحرة هـناك
 ..جميعهم دون إستثناء.
ولـذلـك عنـدمـا يــأتي ارهــابي
ومجرم ليعتدي على احدنا ،نرانا

ننتفض إنتفاضة احلمية ال إنتفاضة
املـســؤليـة  ،ولـذلـك ايضـا نـرى
انفـسنـا ممـزقني النـدري الـى اين
نـتجه  ،أو الـى مـن نلجـأ بعـد ان
فقـدنـا كـل أمل يف من يــدعي انه
ميثلنـا "إعالميا" أو مـؤسسيـا ،عبر
مؤسسة حتنط على رأسها بينما هو
الميثل اال طـائـفته  ،وهنـا أحتـدث
عنـا جميعـا دون مواربـة ..كلـنا
مدانون  ،وإن اخلتفت االدانة من
جهـة الـى أخـرى حـسـب احلجم
والقدرة والتاثير.
أقول عندما نصاب بكارثة ككارثة
العدوان االرهـابي الغـادر واجملرم
واجلبان يف نورث كارولينا  ،جتدنا
النـدري الـى أين نفـر مبصـابنـا ،
فإعالمنـا الذي يدعي بـأنه ميثلنا ،
كــان أول مـن وضع خـنجــره يف
صدرونـا بقصـد او بغيـره  ،لكنه
فعل عبـر انحـيازه الـى فريـق ضد
آخـر  ،السني مع الـسني والشيعي
يف صف الــشيـعي وهـلم جــرا ،
وبـالتــالي عنـدمـا يـاتـي مثل هـذا
االعالم حملـاولـة حشـد الصفـوف
نــراه وحيـدا اليـسـتمـع اليه أحـد
واليصـدقه أحـد واليـلتفـت اليه
أحد.
ليس هـذا فحسـب بل إن مثل هذا
"االعالم" الفـئوي الطائفي املذهبي
 ،جعل من نفـسه خـصمــا عنيـدا
لكل وسيلـة إعالمية جـديدة جملرد
أنهــا التــسـيـــر يف فلـكه  ،هــذه
الــوسـيلــة الـتي حتــاول ان جتـمع
الصفــوف التي شـتتهـا بـإنحيـازه
اإلعمـى الــى فئـة دون أخـرى،
ونـسي بـأن األغـراب يف الغـربـة
إخـوة  ،فما بـالك إذا كانـوا إخوة
وأشقـاء دما وحلمـا ودينا وتـاريخا
وجذرا واحدا؟
نتحـدث هنا عن االعالم كله دون
حتديـد شخص بعينه بل جـميعنا،
ألنه الـسـبب الــرئيـس يف متــزيق
مجتمـعنا العربي االمـريكي حيثما
وجـــد وحـيـثـمـــا وجـــد عـــرب
ومسلمون.
هنـا كمــا نالحظ بـأن مـشكلـتنـا
كعرب ومسلمني امـريكيني ليست
يف كـريـس هيـس  ،وليــست مع
الـذين يـشحنـون اجملتمع ضـدنا ،
ولكنـا مشكلتنا داخلـية  ،مشكلتنا
بـنيـويـة  ،مـشكلـتنـا طــائفيـة ،
مـشكلـتنـا مـذهـبيـة  ،مـشكلـتنـا
منـاطقـية تـرانا مـجتمعـون ولكن
قلوبنا شتى.
نلعن بعضنا البعـض من على منبر
رسول اهلل وكل واحد منا يظن بانه
على حق
فكيف ستقوم لنـا قائمة يف مجتمع
قوي وتنافـسي كاجملتمع االمريكي

ونحن النـؤمن بقـدرات بعض ،
النحب بعـض  ،النتـمنـى اخليـر
لــبعـــض  ،وال نعــني بعــض ،
والنتحـد مع بعضنا الـبعض كبقية
اإلثنيـات النـافـذة هنـا كـاليهـود
واأليطـاليني علـى سبيل املـثال ال
احلصر.
أن تدرك بـأن الذي امـامك فارس
من عدمه هو تقديره لك
ذلك إن سقوطك أو خروجك من
حلبة املنـافسة الشريفة  ،يف الدفاع
احلـضــاري والــراقـي عن ديـنك
ومجـتمعـك وقضـايـاك العـالقـة
والـشائكة  ،هو بالضرورة خسارة
له وليس ربحا.
اجلـبنــاء هم الــوحيـدون الــذين
يكـسرون سيـوفهم بأيـديهم  ،أما
الفرسان فال يفعلون ذلك أبدا.
*******************

شهـداء نورث كارولـينا يف ذمة اهلل
 ،وثمـة قـانـون وقضـاء أمـريكي
سيـاخــذ بحقـهم ،ألن العـدوان
علـيهـم هــو عـــدوان علـــى كل
اجملتمع بثقافاته وأديانه املتعددة هنا
يف الواليات املتحدة.
املعضلة تكمن يف هذا السؤال :
هل الزلنـا فعال نشعـر بأننـا عرب
وأننا إخوة وأن مصيرنا واحد
نحن نعـتقد بهذا  ،ولـذلك نسعى
جاهـدين الـى جعـل مجلتنـا هذه
هي بحق مجلة العـربي األمريكي
الـيـــوم  ،الــسـنـي والــشـيعـي
واملسـيحي والكلـداني واليـزيدي
والـصــابـئـي  ،وكل الـطـــوائف
واملـذاهب العربية دون تفريق ألننا
يف األخيــر إخــوة شـئنــا ذلك أم
أبـينـا ،نـظــرا ألن أمثـال كــريج
هيكـس ينظرون الينـا نظرة واحدة
 :عرب ومسلمون!
وعلـيه فعلـينـا القـول الـى جـميع
العـرب االمريكيـني بكل فئاتهم ،
الجتعلــوا اخلـــوف يتــسلل الــى
قلـــوبكـم وواصلــوا حـيـــاتكـم
كــاالمـس وافــضل ،والجتعلــوا
املمسوسـني بالعنصريـة والكراهية
واجلنب تخيفكم ولو لثـانية واحدة
 ،فــأنتـم من نـسل أمـة التعـرف
اخلــوف ،واجلـنب فـيهــا مــذمــة
ونـقيصة  ،ونحن لسـنا جبناء ولن
نكون.
والتنسـوا بانكم صرمت من موطني
هــذا الـبلــد العــظيـم ولكـم كل
احلقـوق ،وعليكم كل الـواجبات
 ،وإن هناك قـضاء نزيهـا وصارما
ولن يضـيع حقنـا وحق كل بـريئ
مادام اصحابه وراءه.
ولــو أن أحــد احلـمقــى الــذيـن
يـنبحـون عبـر وســائل التـواصل
االجتمـاعي بـالتـهديـد والوعـيد
ادركــو مـن يخـــاطبـــوا  ،أو من
يهددوا  ،لعـدوا حى العـشرة قبل
قيـامهم بكتابـة تلك اجلمل  ،التي
التـسيئ الى روح امريكـا العظيمة
بل تـسيئ الـيهم وحـدهم ولـيس
سواهم..
وأخيار نقول ملثل هؤالء :
أال اليجهلن عـلينـا أحــد فنجهل
فوق جهل اجلاهلني!!
*******************

تـدخل العـربي االمـريكـي اليـوم
سنتها الثالثة وقد صارت اكثر قوة
ومتكنا ومتيزا  ،وهذا جهد يحسب
لكل الــذيـن وقفــوا والزالــوا يف

خندق هذه اجمللة العربية األمريكية
الـفتيـة  ،يـدفعهـم روح التحـدي
خللق مجلة مـنافسة تـدعوا الى لم
الـشمل ونبذ الفرقة  ،وتتعامل مع
اجلميع من مسافة واحدة .
لقــد حتــولـت صحـيفــة العــربي
األمــريكـي اليــوم ،الــى مجلــة
لتكون أكثـر ديناميكة وأكـثر تأثيرا
يف صـناعـة إعالم عـربي امـريكي
نوعي وحداثي وإستباقي  ،حيث
قررنـا االبتعاد عـن التغطيـة اآلنية
اال يف اضيق نطـاق ،نظـرا ألن لنا
زمالء يقـومون بـذلك ويف وسائل
اخــرى ولـهم خــالـص الــشكــر
والتقـديـر  ،وتفـرغنـا نحن جمللـة
نوعيـة غير مـسبوقـة يف مجتمـعنا
العـربي األمـريـكي اليـوم  ،تـهتم
بكل التفـاصيل الـتي تهم الـقارئ
بـشـكل شهــري إســـوة مبجالت
عربية وعاملية تصدر مرة واحدة يف
الــشهــر  ،لكـنه إصــدار شــامل
وكامل ميثل زادا معرفيا طيلة شهر
وشهور وأعوام.
أي انهـا مجلة شـاملة عـامة تعـتبر
غــذاءا ثقــافيـا حـقيـقيـا الميـكن
للعـرب واملـسلـمني هنـا التفـريط
بها.
لقـد مـررنــا بتحـديــات صعبـة ،
وواجهتـنا عراقـيل الداعي لها من
حصار إقتصادي وذلك من خالل
الـرفـض لإلعـالن فيهــا  .نقـول
الرفـض عن سابق إصـرار وتعمد
ذلك الـــرفـض مـــرده طـــائفـي
وايـدلوجي بحت ألسـف الشديد
 ،مع أننـا لم ننحز الـى طرف ضد
آخر حتـى وإن ادعى البعض ذلك
 ،فنحن لنا تـاريخ يشهد بإعتزازنا
باهلنـا وقومنا وعـدم التفريط بهم
حتت اي مبرر كان .
إذن فهــذه مجلــة ليــست سـنيـة
والشـيعيــة وال مسـيحيـة ..انهـا
مجلة عـربية امـريكيـة لكل عرب
امـريكا ايـنما وجـدوا  ،ولن يفت
يف عضدنـا خذالن البعـض لنا بل
سنـدعوا لهم بالـسداد والتوفيق ،
وأن يعلـمــوا أن أمـثــال كـــريج
هـيكـس اليفـرقــون بيـننــا  ،بل
ينـظــرون الـينــا كنـسـيج واحــد
وجمـاعـة واحـدة ،وقـد أدركـوا
ذلك لكننا لم ندرك ذلك بعد.
فعيـب محاربة مجلـة كهذه حتاول
مللـمة الـصفوف وتـأليف الـقلوب
ونبذ الفرقة
مجلة تـدعو الى االعتزاز بتاريخنا
العـربـي العظـيم ،وتعـرف بـدين
الـسالم والـرحمـة  ،لكـي تثـبت
للعـــالـم بـــأنـنـــا نحـن العـــرب
واملـسـلمـني أهل حـضــارة ورقي
ومدنية وحداثة
عيب
عيب
عيب !!
وهنـا النـنسـى أن نتقـدم بجـزيل
الشكر الى كل الفرسان الشرفاء ،
الــذين وقفـوا واليـزالــون معنـا
بـإعالناتهم ودعمهـم وتشجيعهم
للمـواصلـة  ،بــاذلني الـرخـيص
والغـالي لتبقـى العربي األمـريكي
اليوم منارة جلميع عرب أمريكا.
كل عـام وأنتم بخير ونحن جميعا
أكثـر أخـوة وتــرابطـا وتــراحمـا
وقوة.
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تعليقا على تدمير متحف املوصل
الغنوشي  :هل الدواعش أعلم من أبي حنيفة وابن حنبل

تــونـس -قــال رئيـس "حــركــة
الـنهضـة" اإلسالميـة يف تــونس،
راشـد الغنـوشي ،إن "الـدواعش"
(يف إشـارة إلــى مقــاتلـي تنـظـيم
داعــش) ال ميتــون إلــى اإلسالم
بـصلـة.جــاء ذلك تعقـيبًـا علـى
تسـجيل مصـور لتـنظيـم "داعش"
يظـهر قـيامـه بتحطـيم محتـويات
مـتحف املـــوصل يف محــافـظــة
نـينوي ،شـمالي العـراق ،والذي
يعد أحد أهم املتاحف يف العالم.
وتساءل الغنـوشي يف تغريدة على

صفحته الـرسميـة مبـواقع التـواصل
االجـتمـاعي ،اطلـع عليهـا مـراسل
وكـالـة األنـاضـول" ،هل الـدواعش
أعلم وأفقه من أبي حنيفة وأحمد بن

حنبل وجـميع العلماء والـصحابة

لــذين عـاشــوا يف العـراق أرض

ا

احلضـارات ،ولم يفكـروا أبدا يف
تـدميـر إرث العراق احلـضاري..
هـــؤالء ال ميـتـــون إلـــى اإلسالم
بصلة".
وأوضح أن "القرآن أمـر بالـسير يف
األرض واالطالع علــى قـصـص
وتاريخ مـن قبلنـا ،وليـس تدمـير
تـــراثهــم".ووصف الغـنـــوشـي
مـنتـسـبي تـنظـيم "داعـش" بــأنهم
"جـمعـــوا بـني جـهل وتــطـــرف
اخلـوارج وهمجية التتار" داعيا إلى
"إنقاذ األمة من شرهم وبغيهم".
ويـوم اخلـميـس ،2015-2-26
بـثّ تـنـظـيـم "داعــش" تــسجـيالً
مـصـوراً يـظهــر قيـامـه بتحـطـيم
محتويات متحف املوصل ،وظهر
يف التـسجيل متحـدث من التـنظيم
وهو يقف أمام متثـال أثري كبير يف

متحف نينوى األثري وأشار بيده إلى
الـتمثال قـائالً إن "هذه أصنـام وأوثان
ألقـوام يف القرون السابقـة كانت تُعبد
من دون اهلل".

ليبيا تسمح ملصر بقصف اإلرهابيني عند كلّ شعور باخلطر

القـاهـرة  -قـال رئيـس احلكـومـة
الليبيـة املؤقتة عبداهلل الثني اجلمعة
 2015-2-27يف القـــاهـــرة ان
الـضربـات اجلويـة املصـرية عـلى
مواقع تنظيـم الدولة االسالمية يف
ليبيا ستتكرر حال وجود "خطر او
تهــديــد".وقـصفـت مقــاتالت
مصـريــة يف  16شبــاط/فبـرايـر
مواقع لتـنظيم "الدولـة اإلسالمية"
يف ليبيا بعد ساعات من اعدام 21
قبطيا على يد هذا التنظيم.
وحـول تكـرار الضـربات اجلـوية
املصريـة ،اوضح الثني يف لقاء مع
الصحافيني يف احـد فنادق القاهرة
"كلـما كـان هنـاك خطـر وتهـديد
ستكـون هنـاك ضـربـات جـويـة
(مصرية) لهذه اجملموعات بتنسيق
كـامل بـني مصــر وليـبيـا".لـكنه

اضـاف ان مــستــوى اخلطـر يـتم
حتـديده من اجليـش الليبي بـتنسيق
مع اجليش املصري.
من جــانبه ،قـال وزيـر الـدفـاع
اللـيبي الـعميـد مـسعـود رحـومـة
"على املستوى العـسكري التنسيق
(بني مصـر وليبـيا) مـستـمر عـلى
مستوى الـضربات اجلويـة اما فيما
يخص القوات البريـة فهو امر غير
وارد" .ويتـواجد الثنـي يف القاهرة
بـرفقة وزيـري الدفـاع والداخلـية
العقيد احمـد بركة للقـاء نظرائهم
املصـريني ملناقـشة التنـسيق االمني
بني البلـدين بخصـوص مواجـهة
اجلمــاعــات املتـطــرفــة وضبـط
احلدود ،بحسب ما صرح مسؤول

يف احلكـومــة الليـبيـة.وحــذر الثـني
اجملتمع الـدولي من سيـطرة تـنظيم

الدولة االسالمية على بالده.
وقال "داعـش (التـسميـة الرائـجة
لتنـظيم الـدولـة االسالميـة) بكل
تـاكيـد مـنتـشـرة بـشكل كـبيـر يف
منطـقة سـرت ومتـواجدة بـشكل
علـنـي يف طـــرابلــس اذا لـم يـتـم
تـسليح اجليـش (الليبي) بـالشكل
املطلوب ستنتشر يف كل ليبيا".
وتابع الثني محذرا ان "اخلطر ليس
علـى ليبيا فقط وليـس على منطقة
املغــرب العــربـي فقـط بل علــى
اوروبا بكل تاكيد".
وقــد تبنـى الفـرع الـليبـي لتنـظيم
الدولة اإلسالمية الذي يطلق على
نفسه تسمية "والية برقة" الهجمات

جريحا.
واشـار الثني الـى ان تنظيـم الدولة
االسالمية "بدا يف العراق يف مناطق
محــدودة ثـم انتـشــر يف كــافــة
احملافـظات الـعراقيـة بشـكل سريع
وبــالتــالي اذا لـم يتـم حصــارهم
وخلق قــــوة للقـضـــاء علـيهـم
سيـنتشـرون بكل تـاكيـد وليس يف
ليـبيــا فقـط بل قـــد ميتــدوا الــى
اوروبا".
وطلبـت ليـبيــا من مجلـس االمن
اخيـرا "رفع احلظـر عن االسلـحة"
املفـروض عـليهــا لتـمكـينهــا من
التصدي بـشكل افضل للمتطرفني
االسالمـيـني.وهـنــــاك دول يف

سقــوط  44قتـيال واكثــر من 41

بايدي اطراف اخرى.

التي هــزت يف وقت متـزامن مـدينـة
القبـة شــرق ليـبيــا واسفــرت عن

مجلـس االمـن متــرددة يف رفع هـذا
احلظـر تخـوفـا من وقـوع االسلحـة

العراق ..تشكيل فوج قتالي من أبناء ناحية البغدادي
بغــــداد -جــــواد
احلـطــاب  -أعـلن
وزيــر الــداخـليــة
العـــراقي مـحمــد
الغبـان ،عن عزمه
علـى تشكـيل فوج
قتـــالي مـن أبنــاء
ناحـية الـبغدادي،
ومـن ثـم االجتـــاه
صــــوب قــضــــاء
حـــديثـــة لتـــأمني
الطريق الـرابط بني
املنـطقـتني وتهـيئـة
كل الـسبل إلعـادة
العـائالت النـازحة
بـسـبب األوضــاع
األمنية
وأكّد الغبـان ،بعد
جــولــة راجلــة يف
شـوارع "البغدادي"
ومجـمعها السكني
والــــــوحـــــــدات
والـنقـاط األمـنيـة
والعـــسكــريــة فـيهـــا ،أنه مـن
الضروري "إدامة زخم املعركة من
أجل حترير األراضـي كافة وتعزيز
القــوة املــوجــودة يف الـبغــدادي
مبشـاركة من القوات احمللـية وأبناء
العشـائـر" ،مشـدّداً بـالقـول "أننـا
سـنشكل فـوجاً من أبـناء النـاحية
لتحـرير األرض واالجتـاه صوب

حـديثــة من اجل تـأمـني الطـريق
الـبــري الــرابـط بـني الـنــاحـيــة
والقضاء".
وبيّن الوزير ،خالل لقائه بوجهاء
وشيـوخ ومـواطـني النـاحيـة ،أن
"احلـشــد الــشعـبـي كــان له دور
أسـاسي يف املعـركة ،وأن صـمود
أبناء العـشائر ورفـضهم لإلرهاب
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أفضـى إلـى حتقيق هـذا الـنصـر"،
مشيـراً إلى أن املرحلـة القادمة هي
مـرحلـة "إعـادة عـوائل البغـدادي
إلى مناطق سكنها".
وكــان مـصــدر أمـنـي يف قـيــادة
عملـيات اجلـزيرة والـباديـة أعلن
خالل األسـبـــوع الفـــائـت عـن
انطالق حملة أمنية واسعة لتحرير

Bashir pledges to quit
in 2020 if refelected

املنــاطق الــواقعـة حتـت سيـطـرة
داعـش ضمن نـاحيـة البغـدادي،
مبـشـاركـة قـوة عـسكـريـة معـززة
بـالدبـابات واملـدرعات ومبشـاركة
 1500مقـاتـل من أبنـاء الـعشـائـر
تشـارك يف عـمليـة حتـريـر نـاحيـة
البغـدادي واملنـاطـق احمليطـة بهـا.

Sudanese President Omar Hassan alfBashir, wanted by
the International Criminal Court for alleged war crimes
in Darfur, has said that he would quit in 2020 if he is
refelected in April and that he would step down if he is
defeated at the polls.
The 71fyearfold president who has been in power for
25 years made the announcement in an interview with
published by France's Le Monde newspaper on Thursf
day. Bashir had previously signaled he would step
down this year, but his National Congress Party chose
him as its candidate in October, all but assuring his
success against a fractured and weakened opposition.
“According to the interim constitution adopted in
2005... the head of state can serve two terms," he told
the French daily. "So for me, it will be the last mandate
”"and, if elected, I will leave power in 2020.
Opposition figures have said the continued rule of
Bashir ff facing an ICC arrest warrant that has pref
vented him travelling to many countries ff has exacerf
bated Sudan's isolation from global financial and politf
ical institutions.
But he has remained defiant in the face of domestic
and international opponents, kept a strong power base
in the army and remained popular among many parts
of the population.
"I will leave but by the ballot box," Bashir told a rally
in Wad Madani southeast of Khartoum, where he was
launching his campaign for the presidential election.
Sudan's mainstream opposition is boycotting the elecf
tion. "The Sudanese people hold power and choose
who governs and represents them through the ballot
box," he told the cheering crowd on the outskirts of
Wad Madani, in Jazira state, a farming area.
"Since April 1, 2013, there are no political prisoners in
Sudan," he said. Many opposition groups boycotted the
dialogue sessions.
Bashir said Western powers had labelled him a dictator
because they were disturbed by his stance against
interventions in Muslim countries.
"I'm used to it. I'm considered a dictator, a war crimif
nal and genocidal, but how many dictators allow 120
"?political parties to exist
The Haguefbased court has indicted Bashir on charges
of war crimes, crimes against humanity and genocide
during his suppression of the Darfur revolt.
But the court's prosecutor in December shelved further
investigations into crimes committed during the conf
flict, citing a lack in efforts to getting Bashir to appear.
Khartoum dismisses the ICC charges and refuses to
deal with the court.
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العرب اليوم Arabs Today
من القهوة ونظام الثالث وجبات اليومي وحتى الشيكات يذكر باول فاليللي أكثر  20ابتكارا تأثيراً على العالم

ما قدمه العرب واملسلمون وما زال العالم يستخدمه حتى يومنا هذا !!
من القهـوة مـروراً بـنظـام الثالث
وجبـات اليومي وحتى الشيكات.
أعطـانا العـالم اإلسالمي العـديد
مـن اإلبتكـارات التي ال غـني عن
إستعمالهـا يف حياتنا اليومية اآلن.
يذكر كاتب املوضوع باول فاليللي
أكثر  20ابتكارا تـأثيراً على العالم
ويعرفنـا بالعباقرة الذين كانوا وراء
هذه االبتكارات.
 :1تقول القصة أن هناك عربي
يـدعـى خـالـد كـان يعـني بـبعض
املـاعـز يف مـنطقـة "كـافـا" بجنـوب
أثيوبيا .عنـدما الحظ أن حيواناته
أصبحت أكثر نـشاطاً حيـنما تأكل
التوت .فـقام بغلي التـوت ليصنع
أول فنجـان مـن القهــوة!  .ومن
املـؤكـد أن أول مـرة خــرج فيهـا
مـشروب القهوة إلى خـارج أثيوبيا
كـان الى اليـمن حيثشـربها "صفي"
كي يظل يقظـاً طوال الليل ليصلي
يف مناسبة خاصة .يف أواخر القرن
اخلامـس عشر وصلـت القهوة الى
مكة وتـركيا ..التـي منها وصلت
الـى فينـسيـا يف عـام 1645م .ثم
الى اجنلتـرا بعد خمـس سنوات يف
 1650بـواسـطـة تــركي يـدعـى
"بـاسكـوا روسي" الــذي فتح أول
"محل قهـوة" يف شـارع لــومبـارد
مبـدينـة لنـدن …القهـوة العـربيـة
صـارت بعـد ذلك تــركيــة ..ثم
إيطالية وإجنليزية!
 :2قدماء اليونانيون ظنوا أن
أعيـننـا تُخـرِج أشعـة مـثل الليـزر
والتي جتعلنا قـادرين على الرؤية.
أول شخـص الحـظ أن الـضــوء
يدخـل إلى العـني وال يخرج مـنها
كـان يف عـالم ريــاضي وفيـزيـائي
وفلكي مـسلم .وهـو احلـسن بن
الهيثم .حيث إكتشف أن اإلبصار
يحـدث بسبب سقـوط اإلشعة من
الضـوء على اجلسم املرئي مما ميكن
لـلعني أن تــراه ..ولكـن العني ال
تخـرج أشعــة من نفـسهـا ..وإال
كيـف ال ترى الـعني يف الظالم ؟ و
اكتشف ابن الهيثم ظاهرة انعكاس
الضوء ،وظـاهرة انعطـاف الضوء
أي انحراف الصورة عن مكانها يف
حـال مـرور األشعــة الضـوئيـة يف
وســط معـني إلـــى وسـط غـيـــر
متجـانـس معه .كمـا اكتـشف أن
االنعطاف يكـون معدوماً إذا مرت
األشعة الضوئيـة وفقاً لزاوية قائمة
من وسـط إلـى وسـط آخــر غيـر
متجانـس معه .ووضع ابن الهيثم
بحــوثــاً يف مــا يـتـعلق بـتكـبـيــر
العـــدســـات ،وبـــذلـك مهّـــد
الستعمـال العدسـات املتنـوعة يف
معـاجلــة عيـوب الـعني .ويعـتبـر
احلـسـن بن الهـيثـم أول من انـتقل
بـالفيـزيـاء من املـرحلـة الفلـسفيـة
لـلمــرحلــة الـعمـليــة from a
philosophical activity
to an experimental
one ] .
 -3كـان هنـاك أحد أشـكال لعـبة
الـشطـرجن يف الهـند الـقدميـة .لكن
اللعبـة طورت إلـى الطـريقـة التي
نعرفـها اآلن يف بالد فـارس إيران
 .من هـناك إنتـشرت اللـعبة غـرباً
إلى أوروبـا حيث قدمها املغاربة يف

أسبانيا يف القـرن العاشر امليالدي.
وانـتشـرت شـرقـاً إلـى اليـابـان..
تسـتعمل يف الغـرب كلمـة rook
لطـابيـة الشـطرجن كـما نعـرفها..
ويعود اصـل هذه الكلمة إلى كلمة
"رُخ" العربية.
 :4قبل آالف الـسنوات من جتـربة
األخــوان رايـت يف بــريـطــانـيــا
للـطيـران ..كــان هنـاك شـاعـر
وفلكي ومـوسيقي ومهـندس
مــــــسلـــم
ـ
يــــدعــــى
"عبـاس بن
فـرناس" قام
ـ
مبحـــاوالت
ـ
عـــــديـــــدة
إلنـشــاء آلــة
طـيـــران .يف
عام  825قفر
مـــن أعلـــــى
مئـذنـة اجلـامع
الكبير يف قرطبة
مستخدما عباءة
صلـبـــة غـيـــر
محكمة مـدعمة
بقوائم خـشبية.
كـان يـأمل أن أن
يــــــحــــــلــــــــق
كـالـطيــور ..لم
يـفـلـح يف هـــــــذا
ولـكــن العـبــــاءة
قللـت من سـرعـة
هبوطه ..مكونة ما
ميكن أن منـسيه أول
"بـاراشـوت" وخـرج
من هذه التجربة فقط
بجـروح بسـيطـة .يف
 875حني كـام عمره
 70عـــامـــاً ..قـــام
بـتطـويـر مـاكـينــة من
احلريـر وريش النـسور
ثم حـاول مـرة أخـرى بـالقفـز من
أعلـى جبل هذه املـرة .وصل هذه
املــرة إلــى ارتفــاع عــال ..وظل
طـائـرا ملــدة عشـر دقـائـق ..لكنه
حتطـم يف الهبـوط! ..كــان ذلك
بـسبب عـدم وضع "ذيل" للجهـاز
الــذي ابـتكــره كـي يتـمكـن من
الهبـوط بطـريقة صحـيحة .مـطار
بغداد الـدولي وفوهة أحد البراكني
يف املغــرب مت تــسمـيتـهمــا علــى
اسمه.
 :5اإلغتـسال والنـظافة مـتطلبات
دينية لـدي املسلمني .رمبا كان هذا
الــسـبـب يف أنهـم طــوروا شـكل
الصابـون إلى الشكل الـذي مازلنا
نــسـتخـــدمه اآلن! ..قـــدمـــاء
املصـريني كان عـندهم أحـد أنواع
الصـابـون ..متـامـا مثل الـرومـان
الـــذين اسـتخــدمــوهــا غـــالبــا
كـمـرهم! .لـكنهم كـانوا الـعرب
هم من جمعـوا بني زيوت النباتات
وهيدروكـسيد الـصوديـوم واملواد
األرومـــاتـيـــة مـثل الـ "thyme
oil" .كان أحـد أكثـر خصـائص
الـصـليـبيــون غــرابــة بــالنــسبــة
للـمـــسلـمـني كــــانــت أنهـم ال
يغتـسلـون! ..الـشـامبـو قـدم يف
اجنلـترا ألول مـرة حينـما قـام أحد
املــسلـمـني بفـتح احــــد محالت
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االسـتحمـام بـالبخـار يف "بـريتـون
سيفرونت" يف عام . 1759
 :6الـتقـطـيـــر ووســـائل فــصل
الـسوائل من خالل االختالفات يف
درجــة غـليــانهــا .أختــرعت يف
حــوالي العـام  800م .بــواسطـة
العـالم املـسلم الـكبيـر "جـابـر بن
حـيــان"  .الــذي قــام بـتحـــويل
"اخليمياء" أو "الكيـمياء القدمية" إلى

"الكـيميـاء احلـديثـة" كمـا نعـرفهـا
اآلن ..مخترعا العديد من العديد
من العملـيات األساسية واالدوات
التي النزال نستخدمها حتى اآلن؛
السـيولـة .والتبلـور .والتقطـير.
والـتنقيـة .واألكسـدة .والتبخـير
والتـرشيح ..جنـباً الـى جنب مع
اكتـشــاف الـكبــريـت وحمـض
النـيتريـك .اخترع جـابر بـن حيان
أمـبـيق الـتقـطـيــر –تــسـتخــدم
االجنلـيزيـة لفظ alembicوهو
مـشتق مـن لفظ "إمـبيق" العـربي –
وهــو آلــة تـسـتخـــدم يف عمـليــة
التقطيـر ..مقدمـاً للعالـم العطور
وبـعض املـشـروبــات الكحــوليـة
ويذكـر الكـاتب أن ذلـك حرام يف
اإلسالم  .إسـتخــدم إبـن حيــان
الـتجربـة املنظـمة ويعـتبر مـكتشف
الكيمياء احلديثة.
 :7املضـخة جـهاز عـبارة عـن آلة
مـن املعـدن تــدار بقـوة الــريح أو
بــواسطــة حيـوان يـدور بحـركـة
دائرية ،وكان الهدف منها أن ترفع
املـياه من اآلبار العمـيقة إلى اسطح
األرض ،وكـذلك كانـت تستعمل
يف رفع امليـاه من منسـوب النهر إذا
كــان مـنخفـضــاً إلــى األمـــاكن
العليا ..صنعت بـواسطة مهندس
مسلـم بارع يـسمـى "اجلزري" ..

هذه املضـخة هي الفكـرة الرئيـسية
التي بنيت عـليها جمـيع املضخات
املتـطــورة يف عـصــرنــا احلــاضــر
واحملركـات اآلليـة كلهـا ابتـداء من
احملرك البخـاري الذي يف القطار أو
البـواخـر إلـى محــرك االحتـراق
الـداخلي الذي يعمل بالـبنزين كما
يف الـسيــارة والطـائـرة ..ويعـتبـر

"اجلـزري" هو األب الـروحي لعلم
الـ roboticsواخلـاص بـتصـنيع
الـ robotsكمـا نعرفهـا اليوم..
مـن ضمـن إختـراعــاته اخلمـسني
األخــرى كــان الـ" combinar
" tion lockوهـي التي نـراهـا
اليوم يف طريقة قفل بعض احلقائب
واخلــزانــات بــاسـتخــدام بعـض
األرقام بجوار بعضها مكونة شفرة
.
 :8وضع طبقة من مادة أخرى بني
طبـقتـني من الـقمــاش ..تعـتبــر
أحدى طرق اخلياطة وغير معروف
إذا كــانـت ابـتكـــرت يف العــالـم
اإلسالمي أم انها قد نشأت أوالً يف
الهـند أو الصني .ولكـن من املؤكد
أنهــا وصلـت للغــرب مـن خالل
الـصليبـيون ..عـندمـا رأوا بعض
احملـاربني املسلمني يرتـدون قمصانا
مصنـوعة بهـذه الطـريقة بـدالً من
الـدروع والتي كـانـت مفيـدة جـداً
كــوسيلـة لـلحمـايـة مـن أسلحـة
الصليبيـني املعدنية ..حيث كونت
نوع من أنواع احلماية لهم ..وهي
تعـتـبـــر أول "قـمـيـص واقـي مـن
الـــرصـــاص" يف العـــالـم .. ) :
استخـدمهـا الغـرب هذه الـطريـقة
فيـما بعد للوقـاية من برودة اجلو يف
دول مثل بريطانيا وهولندا..
 :9تعـد األقواس مستـدقة الطرف

من أهم اخلـصائص املعمـارية التي
متيز كـاتدرائيات أوروبـا القوطية.
فكــرة هــذه األقــواس ابـتكــرهــا
املعماريـون املسلمون .وهي أقوى
بكـثيــر من األقـواس مــستـديـرة
الطـرف والـتي كـان يـستخـدمهـا
الـرومـان والنـورمـانيـون .ألنهـا

تساعد
ك على أن يكون البناء أكبر وأعلى
وأكثـر تعقيداً ..إقتبس الغرب من
املسلمني أيضـاً طريقة بنـاء القناطر
والقباب .قلعات أوروبـا منسوخة
الفـكــــرة أيــضــــاً مــن العــــالـم
اإلسالمي .بـدءا الشقوق الـطولية
يف األسوار .وشـرفات القـلعة..
وطريقة احلصن األمـامي وحواجز
األسقف ..واألبـراج املـربعـة..
والتي كـانت تـسهل جـدا حمـايـة
القلعـــة ..ويكفـي أن تعــرف أن
املهـندس املعمـاري الذي قـام ببناء
قلعة هنري اخلامس كان مسلم.
 :10العديـد من اآلالت اجلراحية
احلديـثة املـستـخدمـة اآلن الزالت
بـنفس التـصميم الـذي ابتكـرها به
اجلراح املسلم "الزهراوي" يف القرن
العـاشــر امليالدي ..هـذه اآلالت
وغيرهـا أكثرمن مائتي آلـة ابتكرها
الزالت معروفـة للجراحني اليوم.
وكـان "الزهـراوي" يجـري عملـية
إسـتئصـال الغـدة الدرقـية Thyr
roid .وذكر "الـزهراوي" عالج
السـرطـان يف كتـابه (الـتصـريف)
قــائال :متـى كـان الـسـرطـان يف
مــوضـع ميكـن اسـتـئـصــالـه كله
كالـسرطـان الذي يكـون يف الثدي
أو يف الفخـــد ونحـــوهـمـــا مـن
األعـضــاء املـتمـكنــة إلخــراجه
بجـملته .إذا كــان مبتـدءاً صغيـراً
فافعل .أما متى تقدم فال ينبغى أن
تقربه فـاني ما استـطعت أن أبرىء

منه أحـدا .وال رأيت قبلـى غيري
وصل إلـى ذلك " وهـي عمليـة لم
يجـرؤ أي جـراح يف أوربــا علـى
إجرائهـا إال يف القرن التـاسع عشر
بـعده أي بـتسعـة قرون .يف الـقرن
الثـالـث عشـر امليالدي ..طـبيب
مسلم آخر اسمه "ابن النفيس"
شــرح الــدورة الــدمــويــة
الصغرى ..قبل أن يشرحها
ويليـام هـاريف بــثالثمـائـة
عـــام .إخـتــــرع علـمـــاء
املسلـمني أيضـاً املـسكنـات
من مـزيج مــادتي األفيـون
والكحول وطـوروا أسلوباً
لـلحقن بـواسطـة اإلبـر ال
يــزال مـسـتخـــدم حتــى
اآلن.
 :11اختـرع املـسلمـون
طـواحني الهـواء يف عـام
 634م ..وكــــــانــت
تـستخـدم لطحـن الذرة
وري امليـاه يف الصحراء
العــربيــة الــواسعــة.
عندمـا تصـبح جداول
امليـاه جـافـة .كــانت
الــريــاح هـي القــوة
الـوحيـدة التـي يهب
من اجتـاه ثـابت ملـدة
شهــور .الطـواحني
كـانت حتـتوي عـلى
 6او  12أشـــرعـــة
مغـطـــاة بـــأوراق
النخل .كـان هـذا
قــبل أن تـــظهــــر
طـواحني الهواء يف
أوروبا بخمسمائة
عام!
 :12فكـرة التطـعيم لم
تـبتكـر بــواسطـة جـبنـر وبـاسـتيـر
..ولكـن ابــتكـــرهــــا العـــالـم
االسالمي ووصلت الى اوروبا من
خالل زوجــة سفيـر بــريطـانيـا يف
تركـيا وحتـديدا يف اسـطنبـول عام
 . 1724األطفـال يف تركيا طعِّموا
ضد اجلـدرى قبل خمـسون عـاما
من اكتشاف الغرب لذلك!
 :13القلم اجلاف اخـترع يف مصر
أول مـرة ألجل الـسلطـان يف عـام
 953حينما طلـب قلما ال يلوث
يـداه أو مالبـسه ..و كـان الـقلم
يـحتوي عـلى احلبـر يف خزانـة مثل
األقالم احلديثة .
 :14نظـام التـرقيم املـستخـدم يف
العــالـم اآلن رمبــا كــان هـنــدي
األصل ..ولـكن طــابع األرقــام
عــربي وأقـدم ظهـور له يف بـعض
أعمـال عاملـي الريـاضة املـسلمني
اخلوارزمي والكنـدي حوالي العام
 825سـمـيـت "" Algebra
علـى اسم كتاب اخلـوارزمي "اجلبر
واملقابلة" والذي ال يزال الكثير من
محتـويـاته تــستخـدم حــاليـاً..
األفكـار والنـظريـات التي تـوصل
لهـا علـماء الـرياضـيات املـسلمني
نقلت إلى اوروبـا بعد ذلك بـ300
عـام علـى يـد العـالـم اإليطــالي
فـيـبــــونــــاشـي ..الـ" Algor
"rithmsوعلم املثـلثات نـشأوا
يف العالم اإلسالمي. .
البقية ص24
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اإلمارات تدعم ترسانتها الدفاعية مبعدات جديدة وتتطلع ملقاتالت
أبوظبي  -دعّـمت دولة اإلمارات
الـعربية املتحدة ترسـانتها الدفاعية
باقتـناء طائـرتني للنقل العـسكري
وتـسع طــائــرات هلـيكــوبتــر،
وقمـريـن صنـاعـيني ومحـطـتني
أرضيتني للتحكم بهما ،فيما نقل
عـن مــصـــدر قــــوله إنّ دولـــة
اإلمـارات تبـدي علـى غرار دول
خليجـية أخـرى اهتمـاما بـاقتـناء
مقـاتالت أف  35األميركيـة فائقة
الـتطـور.ونُـقل عن مـسـؤول يف
شركـة لوكـهيد مـارتن األميـركية
قــوله إنّ كالّ من دولـة اإلمـارات
العـربية املـتّحدة وقـطر والـكويت
والبحرين مهـتمة بشراء طائرة أف
 ، 35ويــأتـي ذلك يف إطــار مــا
تبــديه دول اخلـليـج من اهـتمــام
متزايـد بتطوير تـرسانتها الـدفاعية
تفـاعال مع أوضـاع املـنطقـة ومـا
مييـزها مـن توتـرات وتصـاعد يف
التهـديـدات .وقـد شـرعت جل
تلك الدول عمليا يف تعظيم عامل
التعويل علـى القدرات الـذاتية يف
حمـايـة مجـالهـا واحلفـاظ علـى
استقرارهـا .كما أن لدول اخلليج
مـنظـورا بصـدد الـتطـور إلرسـاء
منـظومة متكـاملة للدفـاع املشترك
يف نــطـــاق مـجلــس الــتعـــاون
اخلليجي.
وأظهرت تلـك الدول توجّها نحو
تنويع مصادر السالح يف ظل وفرة
عارضيه والتنافس بينهم .ونقلت
صـحيفـة «الـبيـان االقـتصـادي«
اإلمــاراتيــة عن ريـوك جـرويـش
الرئيس التنفيذي يف شركة لوكهيد
مارتن ايرونـوتيكس قوله إنّ دول
مجلـس التعاون جتـري مشاورات
مع اجلهـات اخملتصـة يف احلكـومة
األميـــركيــة بخـصــوص شــراء

الطـائــرة ،لكن لـم تتـضح حتـى
اآلن نـتـــائج هـــذه املــشـــاورات
واملنـاقشـات ،معـبرا عـن اقتنـاعه
بأن الطـائرة ستكون متـوفرة لتلبية
احتياجات دول اجمللس مستقبال.
وجاء تـصريـح جرويـش ليـوحي
بإمكـانية حـدوث تغيـر يف موقف
الواليـات املتحـدة بشـأن تسـويق
الطائرة يف اخلليج ،إذ سبق لوزارة
الدفاع األميركيـة ،البنتاغون ،أن
أعلنـت منـذ أيـام أن الـواليـات
املتحدة ال تتـوقع مبيعات للـطائرة
أف 35علــى املــدى القـصيــر يف
منطقة اخلليج.
وتـنتـمي طـائـرات "أف  "35إلـى
مقـــــاتالت اجلــيل اخلــــامـــس
األميـركيـة ،وهي بـالغـة الـتطـور
والتـسليح وقـادرة علـى املنـاورة
والهجــوم يف كــافــة الـظــروف

واألجــواء ،إضــافــة امـتالكهــا
خــاصيـة الـتخفـي واإلفالت من
الـرادارات .وعـليه تقـدر مـراكـز
متـخصصة سعر الـواحدة منها بني
 65و 92ملـيــون دوالر حــسـب
املـواصفـات واملزايـا املطـلوبـة من
قبل الـدول الــراغبـة بـشـرائهـا.
ومـازال امتالك هـذه املقـاتلـة إلى
حد اآلن حـكرا علـى ثمـاني دول
يف حلف النـاتـو بـاإلضـافـة الـى
اجليش األميركي.
وجـاءت املـقتـنيـات اإلمــاراتيـة
اجلـديــدة أثنـاء معـرض الـدفـاع
الـــدولي آيــدكــس التـي اختـتم
اخلــمــيـــــس  2015-2-26يف
العــاصـمــة أبــوظـبـي وأعلـنـت
اإلمـارات بلوغ إجمالي الصفقات
التي عـقدتهـا خالله مع شـركات
مـحليـة وعــامليــة  18.33مليـار

درهم.وقـال عبيـد الكتبـي رئيس
اللجــان املنـظمــة للـمعــرض إن
االتفاقات الـتي وقّعت تستـند إلى
متـطلبـات القـوات املـسلحـة التي
تـزداد .ومـن بني تلك الـصفقـات
تـوقيع القوات املـسلحة اإلمـاراتية
عقـــدا قيمـته  2.27مليـار درهم
مع شركـة بويـنغ األميركيـة لشراء
طائرتـني من طراز سي 17-للنقل
العــسكــري .وشـملـت العقــود
األخرى اتفاقـا بقيمة  3.75مليار
درهم مع شـركتي إيربـاص وثايلز
لشـراء قمـرين صنـاعـيني وجتهيـز
محطتني أرضيتني للتحكم بهما.
كمـا وقعت اإلمارات عقـدا بقيمة
 732مـليــون درهـم مع شــركــة
اوجـستــا وستالنـد لـشـراء تـسع
طـائــرات هلـيكــوبتــر من طـراز
ايه.دبليو139 .

مؤمتر مكة ينادي بتجفيف منابع التطرف يف اجلامعات واملدارس

مكة املكـرمة  -دعا املـشاركون يف
مـــؤمتـــر "االسـالم ومحـــاربـــة
االرهـاب" الـذي نـظـمته رابـطـة
العـــالـم االسالمـي يف بـيـــانهـم
اخلـتــــامــي االربعــــاء -2-25
 ،2015ضمن توصيات عديدة،
الى اصالح قـطاع التربية للتصدي
لالرهاب.
ودعا املـشاركـون يف املؤمتـر الذي
استمـر ثالثة ايـام يف مكة املكـرمة
الى "مـراجعة مـا تتـضمنه مـناهج
الـتعلـيم يف العــالم مـن مضــامني
خــاطئـة ومغلـوطــة عن االسالم
والعمل علـى تـصحيحهـا" والـى
"ادراج مــواد يف منــاهج الـتعلـيم
تـركـز علـى التـسـامح والعـدالـة
والــسالم وحتــرمي الـظلـم ونـبــذ
العنف وحرمة الدماء".
ويف افتتاح املـؤمتر االحد دعا شيخ
االزهـــر احمــد الـطـيب الــدول
االسالميـة الـى اصالح بـرامجهـا
التـعليـميـة للـتصـدي للـتطـرف
الديني.وقـال الطيب ان الـتطرف
الـديـني نـاجـم  ،ضمـن اسبـاب
اخــرى ،عـن تــراكـم تـــاريخـي
لتيـارات متطرفـة غريبة عـن تراثنا
انبثقت عن تفاسيـر خاطئة للقرآن
والـسنـة.واضـاف انه "طـاملــا لم

نسيطر يف مدارسنا وجامعاتنا على
هذا الـتوجـه لتكفيـر املسـلمني لن
يكون هـناك امل يف نهـوض االمة
واستعادة وحدتها".
وأكـدت تـوصيـات املـؤمتـر علـى
ضـرورة وضع خطـة إستـراتيجـية
متكـاملـة للـوقـايـة من اإلرهـاب
بـأنـواعه كـافـة ،واالستفـادة من
جتـربـة املـملكـة يف هـذا الـشـأن،
والتعـاون مع اجملـتمع الــدولي يف
مجـال مكـافـحته ،والـشـروع يف
فض النـزاعات اإلقلـيمية ورعـاية
التنمـية االقتصـادية واالجتمـاعية
وتطبيق معايير احلكم الرشيد.
ودعـا املؤمتـر الى تعـزيز التـضامن
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اإلسالمـي ومــســاعــدة الــدول
الفقيـرة ومسـانـدتهـا يف خـططهـا
االقتـصــاديــة للحــد مـن الفقــر
والبطـالة بـاعتبـارهمـا مما يـزعزع
االستقـرار وإنشـاء مراكـز أبحاث
متخصصـة يف مكافحة اإلرهاب،
وإخـضاع املتهـمني باإلرهـاب إلى
دراســـات علـمـيـــة تـقف علـــى
األسباب احلقيقية املفضية إلى هذا
االنحـــــراف ،وتقــــوم بــــدور
املناصحـة ،وتكون مـرجعية لكل
الهيئات العاملة يف هذا الشأن.
وطـــالبـت التـــوصيــات بـــدعم
املؤسسات الدعوية وإفساح اجملال
لهـا لـلقيـام بــواجبهـا يف تــوعيـة

الـشباب ،ونـشر الـوسطـية ودعم
جهـود السعـودية يف األمم املـتحدة
السـتصـدار قـرار ملــزم بتجـرمي
ازدراء األديــان والـتعــدي علــى
رموزهـا ،ملا لـذلك من آثار سـيئة
يف بث ثقـافـة الكـراهيـة وتـوتيـر
العالقات بني الشعوب.
ودعـت ايضا إلى توظيف اإلعالم
اجلديد وأدواته يف نـشر الوعي بني
شرائح اجملتمع مبخاطر التعامل مع
املواقع الـتي تشجع على اإلرهاب
ومتـويله واالنخـراط يف صفـوفه،
ومــراجعـة مــا تتـضمـنه منــاهج
الـتعلـيم يف العــالم مـن مضــامني
خـاطئة أو مغلـوطة عن اإلسالم،
والعمل على تصحيحها.
وطـالبت التوصيـات بعقد لقاءات
تنسيقيـة مع اجلهات املتخصصة يف
األمـة اإلسالميـة ،لـوضع خـطط
عمليـة تتصـدى للفكـر املنـحرف
وتكـــويـن وفـــود مــن العلـمـــاء
واملتخـصـصني لـزيــارة البلـدان
املتـضررة مـن اإلرهاب ،ومقـابلة
مـســؤولـيهــا ،وشــرح الــرؤيــة
اإلسالمـيـــة حـــول عالج هـــذه
الظـاهـرة مـع أهميـة التعـاون مع

اجلــامعــات اإلسالمـيــة ومــراكــز
األبحـاث مـن أجل ضبـط املفـاهـيم
امللتبسة.

GCC chief visits
Yemen’s embattled
president

Sanaa - A group of Arab Gulf countries threw their support behind Yemen’s embattled president on Wednesday2-25-2015 as the group’s chief visited Abed Rabbo
Mansour Hadi in the city he fled to amid the Houthi
rebel power grab in the capital, Sanaa.
Hadi’s top aides said the Gulf Cooperation Council’s
secretary-general, Abdullatif Al Zayani, visited the president in Aden. Hadi recently retracted the resignation he
submitted after Houthi rebels held him under house
arrest for a month in Sanaa.
The GCC includes Saudi Arabia, the United Arab
Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar and Oman. The Gulf
countries see the Houthis as an Iranian-backed group
trying to expand the Houthi powerhouse’s influence in
the region.
Hadi told Al Zayani that he called on all state and
government institutions to move to Aden, according to a
statement from his office.
The Houthis have warned foreign diplomats and state
employees against viewing Hadi as Yemen’s legitimate
leader. They also have arrested politicians trying to reach
Aden.On Wednesday, Abdullah Noaman, the leader the
Nasserist party — one of Yemen’s main political parties
— was held at Sanaa airport by Houthi rebels, a party
official said.
A senior politician from Yemen’s Socialist Party said
that he and other party members met with Houthi representatives late Tuesday. He said the Houthis warned
them that if they head to Aden, their party risks being
dissolved.
Later on Wednesday, the Socialists declared they are
pulling out of the UN-sponsored talks with the Houthis
to protest the rebels’ crackdown on opposition protests
in the capital earlier. It was not immediately possible to
reach Houthi leaders for comment.
The Houthis swept into Sanaa in September and
recently dissolved parliament.
Overnight, the Houthis took control of a major army
base for Yemen’s US-financed and trained special
forces, led by commandos loyal to Saleh, according to
officers. Hadi’s aides, the soldiers and others spoke on
condition of anonymity as they were not authorised to
speak to journalists.
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تعاون استخباراتي بني ماليزيا
وإندونيسيا ملواجهة داعش
كـواالملبور (إيـنا)  -اتفقت مـاليزيـا وإندونيـسيا علـى تعزيـز التعاون
األمـني بتبـادل املعلومـات االستخبـاراتية ومـراقبة حتـركات أعـضاء
تنـظيم "داعش" الـذين اشتركـوا يف القتال بـالعراق وسـوريا ،ورصد
مـواقع التواصل االجـتماعي ،وفـق ما ذكرتـه وكالة األنـباء املالـيزية
(برنـاما) .وحذر وزير الدفاع املاليـزي هشام الدين حسني ،يف مؤمتر
صحفي عقـده مع نظيـره اإلندونيـسي ريا ميـزاد رياتشـودو اخلميس
 ،2015-2-26من تهـاون اجملتمع الـدولي يف التعـاون مع ظـاهرة
اإلرهاب ،معتبـرا أن دور ماليـزيا وإندونـيسيا يف هـذا الشأن "صعب
ومهم للغاية".
وطـالب الوزيـر بأخـذ تهديـدات داعش بـشكل جدي ،خـاصة مع
تـدهـور األوضــاع يف كل مـن العـراق وسـوريــا وبعـض الـبلـدان
األخرى ،مشيرا إلى أن منطقة آسيان حتتوي عدة بؤر ملتهبة ميكن أن
تشكل تربة خصبة النتشار أيديولوجيا داعش املتطرفة.

مفتي صربيا يشيد بجهود
السعودية خلدمة ضيوف
الرحمن
جدة (إينـا)  -التقى وزيـر احلج السعـودي الدكتـور بندر بـن محمد
حجار ،اخلميـس  2015-2-26بجدة ،مفتى صربيـا الشيخ مولود
دوديتش ،وبحثـا األمور املتعـلقة بشـؤون حجاج صـربيا لهـذا العام
1436هـ.
وثمـن مفتي صـربيـا خالل اللقـاء اجلهـود والتـسهيـالت التي تقـدم
لضيوف الرحمن من خالل ما شـاهده يف احلرمني الشريفني واملشاعر
املقدسة من مشاريع وإجنازات تاريخية قدمتها حكومة خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا
مناسكهم بكل يسر وسهوله.
ونـوه دوديـتش بـاجملهـدات والتـسهيالت الـتي تقـدمهـا وزارة احلج
واجلهات التابعة لهـا واجلهات احلكومية األخـرى لكافة وفود شؤون
مكاتب احلج من خالل التنسيق واملتابعة والرعاية واالهتمام.
للمـسلـمني دور هـام يف كل بلـد
يتواجدون ويف مملكة تـشامبا كان
لهم دوراً مهـماً يف بناء وحضارتها
قـبل انــدحــارهــا يف 1470م ،
وينتشـر املسلمـون يف كمبـوديا يف
 14واليـة ،وتركيـزهم يف منـطقة
كامبوجن  -تشام يف القسم اجلنوبي
مـن البـالد ،وهنــاك جمـاعـات
مسلمة تنتمي إلى العناصر اجلاوية
تـنتـشــر يف املنـاطق الـســاحليـة،
وتعرض املسلمـني إلى االضطهاد
يف ضل حكـومـة اخلميـر احلمـر،
غيـر أن أوضـاعهم حتـسنت إلـى
حد ما بعودة امللكية.
تـقع كمبوديا يف جنوب شرق آسيا
ويحـدها كل من تـايالند والوس
وفيـتنــام وخليج تـايالنــد ،يبلغ
عدد سكانها أكثر من  14مليون،
أكثــرهـم من عـــرقيــة اخلـميــر
وأكثرهم يدينون بالبوذية ،يف عام
 1863وضع امللـك الكـمبــودي
بالده حتت حـمايـة الفرنـسيني ثم
أصـبحـت جــزء مـن فــرنــسـيــا
اآلسيـويـة ،ويف احلـرب العـامليـة
الـثانيـة احتل اليـابانيـون كمبـوديا
ومـارسـوا بطـشهم ضـد الـشعب
الكمبودي وهـو ما تكرر يف بلدان
أخرى احتلها اليابانيون ،ويف عام
1953م حصلـت كمبـوديا عـلى
استقاللهـا من فـرنسـا لكنهـا لم
حتـصل علــى االستقـرار فكـانت
طـوائف مـختلفــة تتنـافـس علـى
احلكم حتـى وصل اخلمـير احلـمر
إلى احلكم يف 1975م.
مارس اخلـمير احلـمر القـمع على
شعب كـمبوديا بـأكمله ومات من
الشـعب الكمـبودي مـا يزيـد عن
 1.5ملـيون شخص بـاإلعدام أو
الـتعــذيب أو الـتجــويع أو عـمل

املسلمون أكبر جماعة أقلية دينية يف الهند بنسبة تبلغ  % 13تقريباً من سكان البلد

املسلمون يف الهند األكثر فقرا وتهميشا واضطهادا
عـن قصد وتعـمد غُيِّب املـسلمون
يف الهـنــــد ونُكِّـل بهـم رغـم أن
الـدولـة قـدميـا كــانت دولـتهم،
ولـكــم حـكــمـهـــــــا اإلسـالم
واملـسلمـون ،حيث تـوالـى علـى
حكمها عدد من السالطني العظام
يــأتي يف مقـدمـتهم :الـسـلطـان
"جالل الــدين أكبـر" الــذي نهض
بـالهنـد نهـضة عـظيمـة ،وجنح يف
تنـظيم حـكومـة أجمع املـؤرخون
علـى دقتهـا وقوتهـا ،والسلـطان
"أوراجن أزيب" الذي متسـك بالسنة
وأشرف علـى املوسـوعة املعـروفة
بالفتـاوى الهندية أو "العاملكيرية"،
نـسبـة إلى "عـاملكـير" ،وهـو اسم
اشتهر به يف الهند.
غـيــر أن األمــور تـبــدلـت ودب
الـــضـعف يف جــــســـــد هـــــذه
اإلمبـراطـوريــة نظــرا النصـراف
حكــامهــا عنهـا إلـى االهـتمـام
مبـصاحلهم اخلـاصة ،ممـا ساهم يف
زيـادة النفـوذ اإلجنليـزي يف الهـند
حتــى قضـوا علـى دولـة املغـول
اإلسالميـة ،آخـر ممـالك اإلسالم
هنــاك ،وبـــذلك طـــويت آخــر
صفحــة مــن صفحـــات احلكـم
اإلسالمـي يف الهـنــد الـــذي ظل
شامخًا ألكثر من ثمانية قرون.
ومنــذ ذلك الــوقت واملــسلمـون
يـــســــامــــون ســــوء العــــذاب
ويضـطهدون ،حتـى صاروا رغم
كثــرتهـم أفقــر فـصـيل يف هــذه
الدولـة ،وهذا مـا كشفـته إحدى
الـدراسـات احلـديثـة التي أعـدهـا

مـركـز "جـالـوب" أبــو ظبي حـول
أوضاع مسلمي "الهند".
حيث أظـهرت الـدراسة أن قـرابة
ثلث املـسلـمني يعـانـون الظـروف
الـسيئـة وقلقون بـشأن أوضـاعهم
املـسـتقـبلـيــة ،وأن  %47أكــدوا
صعوبة إقامة العيش على الدخول
املنخفضـة ،وخاصـةً يف ظل زيادة
عدد أفراد األسرة املسلمة.
وقـد استشهـدت الدراسـة بفقرات
من تقـريــر "جلنـة سـاشـر" حـول
أوضاع املسلـمني ،الذي أشار إلى
تــأثيـر الهـويــة اإلسالميـة علـى
ممــارســات املـسـلمـني احليـــاتيــة
اليــوميـة ،الـتي تــشمل حـاالت
التعامالت املادية والتعليم ،إضافة
إلى أن املـسلمني دون خط التمثيل
يف القطاعني العام واخلاص.
ودعـت الــدراســة إلــى حتــسـني
الـتحصيـل التعليـمي للمـسلمني،
علـى اعتبـار أن التعليـم سيسـاعد
اجملـتـمعــات املــسلـمـــة يف شغل
الـوظائف املعـتمِدة علـى املهارات
التي تنشأ مع منو اقتصاد الهند.
ووفقاً للدراسة ميثل املسلمون أكبر
جـماعة أقليـة دينية يف الهنـد بنسبة
تـبلغ  % 13تقـــريبــاً مـن سكــان
الـبلد ،أي حـوالي أكثـر من 140
مليـون نـسمـة ،حـسـب مصـادر
رسمية ،إال أن مؤسسات إسالمية
بـالهنـد قـالت إن عـدد املـسلـمني
يفــــوق ذلك ويــصل إلـــى 240
مليون نسمة تقريبا.
وقد أظـهر تـعداد سـكان 2001م

أن عــدد املـسلـمني يف الـهنــد زاد
 % 200تقــريبـاً يف  40عـامــاً من
 ،2001-1961وتبـني بيـانـات
جالوب أن املـسلمني يف الهند أكثر
من الهـندوس وأفـراد اجلمـاعات
الــديـنيــة األخـــرى ،حيـث من
احملتمل أن يكـون بني أفراد األسرة
ثالثة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم
عن  15عاماً.
وبينت الدراسـة ضعف ثقة الهنود
املسلمني يف نظام الـبلد القضائي،
وأرجعت ذلك إلـى النسبة الكبيرة
نـسبيـاً مـن املسـلمني الـسجنـاء يف
الـسجــون الهنـديــة ،ففي بـعض
الـواليـات تـزيـد نـسبــة املسـلمني
السجناء عن نـسبة املسلمني الذين
يعيشـون يف الواليـة ،إضافـة إلى
ثـبوت بـراءة العديـد من املـسلمني
مـن تهم تـتعلق بـاإلرهــاب بعـد

املسلمون يف كمبوديا ..تطلعات بإنهاء الفقر واالضطهاد
الـسخرة ،هـذا أجنز يف  4سـنوات
فقط ثـم احتلت فـيتنـام كمبـوديا
لعـشر سنـوات ،وبعد هـذه الفترة
وفتـرة احتالل فـيتنـام لـكمبـوديـا
دخلت البلد يف حرب أهلية دامت
 13عاماً.
املـسلمـون يشـكلون  %6مـن عدد
الـسكان الـبالغ تعـداده  15مليون
نـسمـة تقـريبـا وهي نـسبـة قليلـة
مقارنة مع األكثرية البوذية.
وصول اإلسالم
وصل اإلسالم إلــى شبه جـزيـرة
الهند الصينية عن طريق جماعات
من اجلـاويـني والهنــود والتجـار
العـــرب  ،ووصلهـم اإلسالم يف
القـرن التاسع الـهجري  ،وانتـشر
بني جمـاعات تـشام أيـام ازدهار
مملكـتهم يف القـسـم اجلنـوبـي من
الهنـد الصينيـة  ،وعرفـت مبملكة
تشـامبيا  ،وال تـزال بعض املناطق
حتـمل اسم هـذه اجلمـاعـات مثل
منـطقة كـمابـوجن تشـام يف جنـوبي
كمبـوتشيا حيث كـانت تضم أكبر
عـدد من هـذه اجلمـاعات  ،كـما
انتـشـر اإلسالم بـني اجلمـاعـات
اجلـاوية الـتي تنتمـي إلى العنـاصر
اإلندونيسية .
ولعب املــسلمــون دوراً مهمـاً يف
إدارة مملكة تشـامبا قبل انـدحارها
يف 1470م ومـنـــذ ذلك الــوقـت
وملدة أربعة قـرون انعزل املسلمون
عن إخوانهم خارج كمبوديا.
أوضاع املسلمني
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أطفال مسلمون من كمبوديا يعانون الفقر والتهميش وقلة الغذاء
بالرغم من كون املسلمني أقلية إال
أنـهم حــافـظــوا علــى أسلــوب
حـيـــاتهـم اخلــاص حـيـث إنهـم
يختلفون عن اخلميـر البوذيني ديناً
وثقـافـة  ،كمــا أن لهم عــاداتهم
وتقــاليـدهـم ولغتـهم وطعــامهم
وهـــوايــــاتهـم  ،ويعـــود هـــذا
االختالف تـاريخـياً إلـى أنهم من
الـذين هاجـروا من مملكـة تشـامبا
التـي تقع يف وســط فيـتنــام إلــى
الـبلدان اجملاورة ومنهـا كمبوديا يف
القـرن اخلـامـس عشـر  .ويعـيش
معـظـم املــسلـمـني يف جتـمعــات
بـالقـرب من نهـر ميكـنغ وبحيـرة
تونل سـاب حيث املكـان املناسب
للـزراعـة وصيـد الـسـمك وهمـا

املهـنتــان الـــرئيـسـيتــان لـهم ،
بـاإلضـافـة إلـى عـملهـم يف مهن
أخـرى كــالتجـارة واملـؤسـسـات
احلكـومية .مـا بني عامي -1970
1975م .
ويعيـش معظم املـسلمني يف ممـلكة
"كـمبــوديـــا" حتت خــطّ الفقــر،
فــأغلـبهـم بحـاجـةٍ مـاسّـةٍ إلـى
املـســاعــدة يف جــوانـب احلـيــاة
اخملتلفـة ..وحـالـة الفقـر املـدقع
لـديهم جتـعلهم فــريسـةً حلمالت
الـتَّنــصيــر الَّـتي جتــوب القــرى
املــسلمــة .ويتـركَّـز املــسلمـون
الكـمـبــوديّــون يف إقلـيـم "فــري
تشامبيا" الشّمالي ،حيث يشكِّلون
نحـو  %40من سكّانه ،و %15من

سكَّــان إقلـيـم كــامـبــوت .ويف
العاصـمة "نبـوم بنه" ،يعيـش نحو
 30ألف مـــسلـم .يــــذكــــر أنَّ
املــسلـمـني هـنـــاك عـــانـــوا مـن
االضـطهـاد مـن قِبَـل نظـام "بـول
بوت" ،ورغم أنَّهم أكبر األقليّات
يف هذا البلد ،باعتبار أنَّهم العنصر
الثّــانـي بعــد اخلـميــر ،فهـم من
أشدّها تخلّفاً وفقراً.
املشكالت والصعوبات
يعـاني املـسلمـون هنـاك مما يعـانيه
إخــوانهم يف دول أخـرى ،الفقـر
واجلهل ،وهم بحاجـة ملساعدات
مخـتلفة لـبناء املـدارس واملسـاجد

اعتقالهم وتعذيب الكثير منهم.
وهذه الدراسة لم تختلف نتائجها
كـثيـرا عمــا سبقهـا من دراسـات
وتقـاريــر عن واقع املـسلـمني يف
الهند حيث ذكرت جـريدة الشرق
األوسط -منـذ ما يقـرب من ست
سـنــــوات -نـقال عـن أحــــدى
الـدراسـات أنه علـى الـرغـم من
كـثرة عدد الهنود إال أنهم يعيشون
يف أوضاع غـير مريحـة ،وكشفت
الـدراسة عـن وجود فجـوة كبـيرة
بني املسلمني وغير املسلمني ،وأنه
ال خالف حـــول حقـيقــة كــون
املــسلمـني الهنــود اليــوم هم أقل
تعليمـا وأفقر وأقـصر عـمرا وأقل
متتعا بالضمانات ،وأقل صحة من
نظـرائهم غيـر املسلمـني (هندوس
وبوذيني ومسيحيني).
وبحـاجة ملن يعلـمهم دينهم ،ويف
موضـوع املساعـدات هذا أجد أنه
مـن الــضــــروري أن تـتـــــوجه
املـســاعـــدات لتـمكـني النــاس
ليعـتمدوا على أنفـسهم ويخرجوا
أنفـسـهم مـن الفقــر ،ال شك أن
املساجد واملـدارس مهمة وضمان
مصـدر كايف للـرزق كذلك مهم،
لذلـك املسـاعدات لـكمبـوديا أو
غيـرهــا يفتـرض أال تنـسـى هـذا
اجلانب.
ومع بـداية عقـد السـبعينـات كان
عـدد املـسلـمني  700ألف نـسمـة
تقريباً  ،وكـان هناك 122مسجداً
و  200مـصلـى و  300مـدرسـة
ديـنيـة ومـركــز لتـحفيـظ القـرآن
الكرمي وبسـبب احلرب بدأ الوضع
يتـدهور بالـنسبة للمـسلمني وكثير
من البـوذيني  .وقـد هـاجـر كثيـر
منهـم إلى البلدان اجملاورة وخاصة
تايالنـد وماليـزيا هـروباً مـن حياة
الفقـر والظلـم واجلهل بعد تـدمير
جـميع مقومات احليـاة االقتصادية
واالجتماعية .
أخيـراً ..إنَّ من الـواجب الـدّينيّ
واألخالقيّ ،املبادرة ملـدّ يد العون
واملـسـاعـدة إلخـواننـا املـسلـمني
هناك ،ورعـاية شـؤونهم من قِبَل
املنــظّمــات والهـيئــات والــدّول
اإلسالميَّة ،وخصوصاً أنَّ الوضع
هنـاك يعـانـي التّعـتيـم اإلعالميّ
اإلسالمـيّ ،وانعــدام الـتّـنـظـيـم
للعمل اإلسالميّ املشترك ملواجهة
التّـحدّيـات اخملتلـفة ،إذ يـنبغي أن
نكـون أمَّة اإلسالم والقرآن فعالً،
كمـا يقول تعـالى يف كـتابه العـزيز
(وتعاونـوا على البـرّ والتّقوى وال
تعاونوا على اإلثم والعدوان( .
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مشاعر الكراهية العمياء تتسبب يف مشاعر خوف متزايد من قبل املسلمني على حياتهم يف البلدان الغربية

أبرز األعمال العدائية ضد املسلمني يف اآلونة األخيرة

عالء الدين السيد

تزايدت يف اآلونـة األخيرة مشاعر
الكــراهـيــة ضــد املــسلـمـني يف
الغـرب؛ نتيجـة لتـزايد األعـمال
املسلحة للجـماعات املتطـرفة وما
صاحـبها من تأجيج للمشاعر جتاه
املـسلـمني واتهــامهم بـاإلرهـاب
والعنف دون تـفرقـة بني متـطرف
ومواطن عادي.
هـذه املـشـاعـر مت تـرجـمتهـا إلـى
أعـمال عـدائيـة ضد املـسلمني يف
أوروبـا والـواليـات املتحـدة ،ممـا
تسبب يف مشاعر خوف متزايد من
قبل املـسلـمني علــى حيــاتهم يف
البلدان الغربية.
هذه قائمة بـأبرز األعمال العدائية
التي واجهـها املسلمـون مؤخرًا يف
الغـرب ،حـيث سـنقـوم بـسـرد
تفـاصـيل االعتــداءات التـي متت
خالل الشهور الثالثة األخيرة.
حريق مبركز إسالمي
يف فجـر يــوم اجلمعــة  13ينـايـر
2015م انــدلع حــريق هــائل يف
مـركـز قبـاء اإلسـالمي بضـواحي
مدينـة هيوسنت يف واليـة تكساس
جنوب الواليات املتحدة.
احلــريق أحلق أضــرارًا جـسـيمــة
بـاملركز وأدى النهـيار أجزاء منه،
يف حني صــرح إمــام املــركــز أن
احلريق نـاجم عـن عمل متعـمد،
حيـث إن احملقـقني قـالـوا بـأنـهم
عـثروا عـلى أدلـة علـى استـخدام
مـواد كيمـيائيـة تسبـبت يف إضرام
احلريق.

بـالتجـاهل اإلعالمي للجـرمية يف
وسائل اإلعالم األمريكية.

حادثة تشابل هيل

جامعة برمنغهام

مـساء يـوم  10فبـراير 2015م،
قتل ثالثـة طلبة مـسلمني علـى يد
رجل أمـريـكي منــاهض لألديـان
قام باقـتحام املنزل الـذي يعيشون
فيه يف ضاحية “تشابل هيل“ بوالية
كارولينا الشمالية.
الـطلبـة الثالثـة هم ضيـاء شـادي
بـركات ( 23عـامًا) وزوجتـه يسر
محمـد أبـو صـاحلـة ( 21عـامًـا)
وشقيقتهـا رزان ( 19عامًا) ،وقد
عثــر عليهـم قتلـى ويف رؤوسهم
آثار طلقات نارية.
القــاتل يـدعـى كــريك سـتيـفن
هـيكس ( 46عـامًا) قـام بتـسليم
نـفسه للـشرطـة ،حيث مت تـوجيه
تهمة القتل العمد له.
قالت الشرطة إن حتقيقاتها األولية
تـشيـر إلـى أن دافع اجلـرميـة هـو
وجـود نـزاع مـسـتمــر بني القـاتل
والـضحـايـا حـول مــوقف ركن
الــسيـارات .هـذا األمـر رفـضه
العديـد من أقارب الضحايا وعدد
من النـشطاء واحملللني الـذين قالوا
إن جـرمية القتل تـعود إلى كـراهية
القـــاتل لألديــان وخـصــوصًــا
اإلسالم ،وهـو مـا كـان واضحًـا
من صفحة القـاتل على الفيسبوك
ودعــــوته لإلحلـــاد وكـــراهـيـــة
األديان.
النـشطاء قاموا بتـشبيه هذه احلادثة
بحـادثـة إطالق النـار يف صحيفـة
شـارلي إبـدو الفـرنـسيـة ونـددوا

يف يوم  17يناير 2015م ،مت كتابة
عـبارة مـسيئـة لإلسالم مصحـوبة
بــرسم لـصـليـب معقــوف علـى
جدران سـكن الطالب يف جـامعة
برمنغهام البريطانية.
الـعبــارة كــانـت تقــول “اإلسالم
يجب أن ميـوت“ ،ومت كتـابتهـا يف
جـامعـة معـروف عنهـا أنهـا تضم
الكثير من الطلبة املسلمني.
مسجد روسيا
يف يــوم  11يـنــايــر 2015م ،مت
اسـتهــداف أحــد املـســاجــد يف
العــاصمـة الــروسيـة مــوسكـو
بعبـارات معاديـة لإلسالم وحتض
على الكراهية.
مت تغطيـة جدران املسجد اخلارجية
بـعبــارات مـبتــذلــة وهجــوميــة
وتخـــــويفـيــــة ضـــــد اإلسالم
واملسلمني.
ما بعد شارلي إيبدو
تعرض املسلمون يف فرنسا حلوالي
 54حــادثــة اعـتــداء يف أقل مـن
أسبوع واحد يف أعقاب الهجمات
املسلحـة التي اسـتهدفت صـحيفة
شارلي إيبدو الفرنسية يف باريس،
والتي نفذها مـسلحون من أصول
جزائرية يوم  7يناير 2015م.
مـن بني هذه الهجمـات مت تسجيل
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 21حالـة إطالق نار وإلقـاء قنابل
على منشآت إسالمية ،و 33حالة
اعتداء لفظي وإهانة.
مـن بني حــاالت االعتــداء كــان
وضـع رأس خنــزيــر علــى بــاب
مسجـد يف جزيرة كـورسيكا ومعه
رسالـة تهديـد بأن رأس املـسلمني
ستكون هي القادمة.
ميكـنك معـرفـة الـهجمـات الـتي
تعـرض لهـا املـسلمـون خالل 48
ساعة من حادثة شارلي إيبدو عبر
هذا التقرير
يف بريطـانيا أيضًـا مت تسجيل 112
حالة اعتـداء جسدي ولفظي على
املـسلـمني هنـاك ،من بـينهـا تـسع
حاالت متعلقـة بطلبـة مسلمني يف
املدارس.
مسجد جومايا التاريخي
يف يــوم  6ينـايـر 2015م ،كـان
مـسجـد جـومـايــا التــاريخي يف
العـاصمة الـبلغاريـة صوفيـا على
مـوعــد مع اعتـداء ،حـيث قـام
مجهـولون بتغـطية نـوافذ املـسجد
بالبنزين وأشعلوا فيه النيران.
متكن حــارس املسجـد من إطفـاء
الـنــار بــســرعــة قـبل أن متـتــد
للمسجد ،وألقت الشرطة القبض
علـى أحد العـاملني مبحـطة قـريبة
للـوقـود بـتهمـة سـرقـة الـبتـرول
ومحاولة إشعال النيران باملسجد.
جـديـر بـالـذكـر أن املـسلـمني يف
بلغـاريـا ميثلـون حـوالي  %20من
إجـمالـي السـكان الـبالغ عـددهم
 7مليون نسمة.
مسجد فيينا

يف يـــوم  1يـنـــايـــر 2015م ،مت
استهـداف مـسجـد كـوكــاتيب يف
العاصـمة النمسـاوية فيينـا باعتداء
مضاد للمسلمني.
االعتــداء جــاء عبــر وضع رأس
خنزير معلق على باب املسجد.
رئـيس االحتـاد التــركي اإلسالمي
أدان احلــادث واصفًــا إيــاه بــأنه
اعتـداء ضـد البـشـريــة جمعـاء،
وليس املسلمني فقط.
هـذه احلـادثـة ليـست األولـى من
نـوعها ضـد املسلـمني يف النمـسا.
ففـي يوم يـنايـر 2015م ،تعرض
مـسجـد تـونـا واملـركـز اإلسالمي
مبــدينــة فيـينـا لـكتـابــة عبـارات
محـرضـة علــى الكــراهيـة ضـد
املسلمني من بينها عبارة “!Paris
Islam = shit out”.
يف شهر أكتوبر 2014م مت تخريب
مـدرسة “اإلمـام خطـيب“ اخملتـصة
بتدريس العلوم الـدينية اإلسالمية
يف فيينا ،ومت ترك رأس خنزير أمام
باب هذه املدرسة بعد ذلك.
ويف شهـر أغـسطـس 2014م ،مت
وضع رأس خـنزيـر علـى السـياج
احمليط مبدرسـة إسالمية جـديدة ما
تزال حتت التشييد.
االعتداء على مساجد السويد
خالل ثمانيـة أيام فقط مت االعتداء
على  3مساجد يف السويد.
البـدايـة كـانت يـوم  25ديـسمبـر
2014م ،عـنــــدمــــا أصـيـب 5
أشخــاص نتيجـة وقـوع حـريق يف
مـسجد بالطـابق األرضي يف مدينة

إيسكيلستونا.
يـوم  29ديسمبـر 2014م ،اندلع
احلريق يف مـسجد بالدور األرضي
يف مـدينة أيـسلوف؛ ممـا تسبب يف
أضـرار مـاديـة كـبيـرة دون وقـوع
إصابات.
يـــوم  1يـنـــايـــر 2015م ،قـــام
مجهولون بإلقاء عبوة حارقة على
أحـد املساجـد يف مدينـة أوبساال،
لكنها لم تسفر عن وقوع حريق أو
إصابات.
مساجد مدينة دورماجن األملانية
يف يـوم  21ديسمـبر 2014م ومع
تـزايـد نـشـاط حـركـة “بـيغيـدا“
املناهضة لإلسالم بأملانيا ،مت كتابة
شعــارات منــاهضــة للمـسلـمني
مصـحوبة بعدة رسـومات لصلبان
معقوفة على جدران أحد املساجد
الـذي مـا يــزال حتت اإلنـشـاء يف
مدينة دورماجن.
من بـني العبـارات املـسيئـة كـانت
عبــارة “معك إلــى معــسكــرات
االعتقال“.
ما بعد مقتل “لي رجبي“
يـوم  22مـايـو 2013م ،مت قـتل
أحــد جنــود اجليـش البــريطــاني
ويـدعـى “لـي رجبي“ وهـو عضـو
الفـوج امللكي االسـتعراضـي على
يــــد شخـصـني هـمـــا مـــايـكل
أديبـوالجو ومـايكل أديبـووالي،
وهما بريطانيان مسلمان من أصل
نيجيري ،وهما اللذان قاما بإخبار
املـارة حلظـة ارتكابـهما اجلـرمية أن

هـذه العـمليـة هـي انتقـام مـن قتل
املسلمني على يـد القوات املسلحة
البريطانية.
مت إلقـاء القـبض علـى الشـخصني
حيث خضعا حملـاكمة ،ومت احلكم
عليهما بالسجن مدى احلياة.
يف أعقاب مقتل اجلندي البريطاني
انـــدلعـت أعـمــال مـنــاهـضــة
لـلمـسـلمـني يف أنحــاء املـملكــة
املتحـدة وصل عـددهـا إلـى 193
حـادثة كـراهيـة لإلسالم سجلـتها
منظمة (hope not hate).
من بـني هذه احلـوادث كان هـناك
 10حـاالت اعتداء عـلى مسـاجد
يف يوم  27مايو 2013م.
مــنـــظــمــــــة ()tell mama
الـبريـطانـية قـامت بتـسجيل 212
حـادثة كـراهية ضـد املسلـمني منذ
يوم احلـادثة وحـتى يـوم  1يونـيو
2013م.
من بـني هذه احلوادث  125حادثة
كـراهيـة عبــر شبكـة اإلنتـرنت،
و 17حـادثــة اعتـداء جـسـدي،
و 11حادثة اعتداء على مساجد.
من بني حوادث االعتداء اجلسدي
كــانت هنـاك عـدة حـاالت لنـزع
حجـــاب عـــدد مـن الـنــســـاء
املسلمات.
تـواصلت أحـداث االعتـداء بعـد
ذلك لتـشمل إحـراق مـسجـد يف
منطقة ماسويل هيل يوم  5يونيو،
كـــان يحـتـــوي علـــى أطفـــال
يستخـدمونه للـدراسة يف فتـرة ما
بعـد املدرسة .ويف يـوم  8يونيو مت
إحـراق مـدرســة “دار العلـوم“ يف
جنــوب شـــرق لنــدن؛ ممــا أدى
إلخالء سـريع لعـدد  128طـالبًـا
ومدرسًا كانوا بها.
اعتداءات على مساجد بريطانيا
خالل عــامي  2013و2014م مت
تـسجيل  60حـالـة اعتـداء علـى
مسـاجد ومراكز إسالمـية ومعاهد
إسالمـيــة يف مـنـــاطق عــدة مـن
اململكة املتحدة.
أربعة من هذه االعتداءات متت يف
إسكـتلنــدا ،واعتــداء وحيـد يف
أيـرلندا الشماليـة ،بينما كان هناك
 55اعتداء يف إجنلترا.
تنوعت االعتـداءات ما بني رسوم
“غرافـيتي“ مـسيئـة ،وإلقـاء حلوم
اخلنـازيـر ،وإلقـاء قنـابل حـارقـة
وحجــارة ،والـهتــاف واإلشــارة
بـعبــارات مـسـيئـــة منــاهـضــة
للمسلمني.
االعتداءات على مساجد أملانيا
يف الفتـرة مــا بني عــامي 2012م
إلــى 2014م ،وقع حـــوالي 70
هجـومًـا وحـالــة اعتــداء علـى
مسـاجد يف أملـانيـا وسط تـزايد يف
مشاعر الكراهية جتاه املسلمني.
تنـوعت الهجـمات مـا بني كتـابة
عبـارات عـنصـريـة علـى جـدران
املسـاجد وإلقاء احلجـارة والقنابل
احلارقة.
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امللف The File
ال تأتينا الفكرة إال إذا تهاون الفأر واستسلم للقط ليفترسه !!

مقاومة الالعنف ..هل هي ممكنة يف العالم العربي؟
رقية الكمالي
تنــاقـش سـيلـفي لــوران ،وهي
أستـاذ مـسـاعـد يف الـدراسـات
األمـــريكـيـــة يف معهـــد العلــوم
الــسيــاسيـة يف بـاريـس ،فكـرة
املقاومـة السلميـة أو الالعنف من
خـالل أشهـــــــر املعــــــارضــني
السلـميني ،وهم الـهندي “املهـامتا
غاندي“ ،واألمريكي “مارتن لوثر
كنـغ“ ،واجلنوب إفريقـي “نيلسون
مانديال“.
ألهمت مقـولة غـاندي “ال تـأتيـنا
الـفكــــرة إال إذا تهــــاون الفـــأر
واسـتسلم لـلقط ليفـترسه“ مـارتن
لـوثـر كيـنغ ونيـلسـون مـانـديال،
ليقـاتـال بطـريقـتني مـتبــاينـتني.
تتساءل الباحثة سيلفي عن حدود
الالعـنف ،حيث لـم يتبع املهـامتا
إال شـكالً خــاصًــا مـن أشكــال
الـكفـــاح واملقــاومــة؛ وقـتـئــذ
نتساءل:
هل يجـب علـينـا أن نـختــار بني
غـانـدي ولـينـني من أجل حتـريـر
شعب مـظلــوم؟ يف نظـريـته عن
الـعنف ،قال الفيلسـوف الفرنسي
املــاركـسـي جــورج البـيكــا إن
“الفـــروق القــدميــة بـني العـنف
الشـرعي والـعنف الالشـرعي مت
حتــريفهـا بـاسـتمــرار عن طـريق
مركزيـة اإلرهاب يف أنظمـتنا التي
تقود احلرب املعاصرة“.
ويــستـنكــر االحـتفــال املتـكلف
واملنـهجي للـسالم ،الـذي تـرمـز
إلـيه جــائــزة نــوبل ،والــوعـظ
اجلمـاعي إلـى “تهذيـب األعراف
والـسلـوك“ .وفقًـا جلـورج“ ،من
غيـــر املمـكن تــطبـيق نـظــريــة
الالعـنف؛ بــسبـب االستـعمــار
احلـديـث القـاهــر“ .ومع ذلك،
يجـب أن نـتــذكـــر أن الالعـنف
اليعني رفض الصراع.
تعتـبر جنـوب إفريقـيا مثـاالً على
مخـتبر استـثنائي مـن أجل التحرر
الـوطـني ،مبـا يف ذلـك نيلـسـون
مـانـديال الــذي يجسـد شخـصيـة
املالك احلـارس والقـدوة .انـضم
والـد األمة اجلـنوب إفـريقـية بـعد
إطالق ســراحه يف عــام ،1990
إلى مجموعة القديسني العلمانيني
إلى جـانب غانـدي ومارتن لـوثر
كينغ ،عـزم هـؤالء الثالثـة علـى
إخـراج الشعوب امللونة من الدرك
األسفل مـن الـتـــاريخ ،وعلــى
عكـس هـوتـشـي منه (مـؤسـس
الدولة الفـيتناميـة الشمالـية ورائد
الـنهـضـــة القــومـيـــة يف الهـنــد
الصيـنية) ،أو أحمـد بن بلة (أول
رؤسـاء اجلزائـر بعـد االستقالل،
مـن  15أكتـوبـر  1963إلـى 19
يــونيـو  ،1965نــاضل من أجل
اسـتـقالل الـبالد عـن االحـتالل
الفـرنسـي) ،تنظـر الشعـوب إلى
هـؤالء كـأســاطيـر رومـانــسيـة
للسالم.
ال ميكن جتـاهل أو إنكـار املعـارك
التي خـاضهـا “غـانـدي ،كـينغ،
مـانـديال“ ضـد الـظلم األبـيض،
فكل واحـد منهـم يعتبـر مـدرسـة
للنضـال عبر الالعـنف والعصيان
املـدني يف سـبيل احلـريـة وحقـوق
اإلنسان :اختالط فـكر املهامتا مع

كينغ ومانديال اللذين حصال على
جـائـزة نــوبل للـسالم ،ال يـزال
واحدًا من اجلوانب األكثر إثارة يف
تـــاريخ الـنـضـــال ضـــد احلكـم
االستعماري.
لم يـلتقوا يـومًا  ،لكـنهم رفاق يف
املقاومـة والكفاح ،عنـدما أجنبت
مدينـة جوهانسبـرغ مانديال ،كان
غانـدي قد أعد فلـسفته السيـاسية
وبـدأ الهنـود يف النضـال من أجل
التـحرر واالستقالل ،وعبر احمليط
األطلــــســي ،وصـف الفـــصل
العـنصـري لألمـريكـيني من أصل
إفـريقي بـ“نفـي احلضـارة“ .كلمـة
غـانــدي ،مبــادئه وأخـالقه ،لم
تكـن املعلمـة واملـوجهـة ملعـركـة
مانـديال فقط يف جنـوب إفريـقيا،
بل كـانـت أيضًــا امللهمـة ملعـركـة
مـارتن لـوثـر كـينغ يف الـواليـات
املتحدة.
مصادر الالعنف ،وقراءات
غاندي
من األوائل الـذين حـرضوا عـلى
العمل بأسلوب العـصيان املدني،
كـان الفيلسـوف األمريكـي هنري
ديفـيــد ثــورو الــداعـي إلنهــاء
العبودية ،واملنظر األول للمقاومة
السـلبيـة ،الـذي حتـدث عنهـا يف
كتــابه لعــام “ 1849العــصيــان
املــدني“ ،يـعتقـد أن املـســؤوليـة
الفـردية تـستطيع لـوحدهـا توجيه
مـصـيــر الــرجــال ،الــذيـن ال
يخضعون لسلطة حكومة مدنية.
ومن ثمّ ،فـإن القـانـون لـيس إال
شكالً مـن أشكـال الـعنف الـذي
يــدعي الـشــرعيـة ،يقـول ثـورو
موجهًا كالمه إلى اجملتمعات :؟ال
يـتعني أن تعلـموا الـناشـئة احـترام
القــانــون مبقــدار مــا يـنبـغي أن
تعلـمــوهـم احـتـــرام احلق“ ،ثـم
يتـســاءل“ :أليـس من اجلـائـز أن
يـصيب الفـرد وتخـطئ احلكـومة“
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هل يجب أن نفرض القوانني على
الناس فـرضًا ،ال لـشيء إال ألنها
صـيغت علـى هـذا النحـو ،وألن
نفرًا مـن الناس قـد قرر أنهـا على
صـواب“ هل ثمـة مـا يحـتم علـى
الفرد أن يكـون أداة تنفـذ عمالً ال
يوافق عليه؟“.
سجـن هـنــــري لــــرفــضـه دفع
الـضـــرائب والحـتجــاجه علــى
حـرب املكـسيك ومـعاملـة العبـيد
وإفنـاء الـهنــود احلمــر ،سكـان
أمـريكـا األصليني ،واليـزال ميثل
روح الـتمــرد لآلبـاء املـؤســسني
واملــدافـعني عـن “احلقـــوق غيــر
القـابلــة للتقـادم“ الـتي ال تــسقط
مبرور الـزمن ،كتب هنـري يومًا:
“يف ظل حكـومـة تـسجـن النـاس
ظـلمًا ،فـإن مكان الـرجل العادل
أيضًـا يف الـسجن“ ،وقـد تـأثـر به
كثيـر من املـفكريـن املؤيـدين ملـبدأ
الالعنـف ،منهم غاندي ومانديال
وكـيـنغ ،الـــذيـن رأوا فـيه األب
املعارض حلـرية اجملـتمع املطـلقة،
املنـاصـر للعـدالــة االجتمـاعيـة،
املنـاهـض حلمل الـسالح بــدافع
الضـميـر والـوجـدان ،ومـؤلف
كتـاب “ولـدن“ الـذي ال يــرتبـط
خطـابه الـسيــاسي بفكـر التحـرر
اجلماعي.
قـرأ الشاب غـاندي أعمـال هنري
ثــورو بـحمــاس وشغف ،علــى
األرجح وهـو يف سجنه اخلاص يف
عـام  ،1908حيث وجـد أصداء
معــركتـه .ومن املفـارقــات ،أنه
سجـن أيضًـا ملعــارضته القـانـون
ودفـاعـه عن الـعمـال الـهنـود يف
جنـوب إفــريقيــا عنـدمـا كــانت
مـستعمرة بـريطانيـة .لكن مفهوم
العـصيـان املـدني ،وهـو مــا يعني
“املقـاومة الـسلبيـة“ واملعـزول عن
بقيـة العـالـم ال يتـوافق مـع املثل
العليا لنضال الشاب غاندي الذي
يـــدافع عـن حقــوق اآلالف مـن
العمـال الهـنود املـهاجـرين الـذين

يعـيشـون يف ظـل سلطـة جنـوب
إفـريقيا ،الـتي ال تكترث بـسكانها
امللونني و تعرقل مشاريعهم.
ملدة عـشرين عامًا ،من ديربان إلى
جـوهـانـسبـرغ ،نـاضل احملــامي
الهنـدي “غـانـدي“ ليـس فقـط من
أجل حتـريـر الـشتــات الهنـدي يف
األرض اإلفــريقيـة الـتي ميـثلهـا،
لـكن أيـضًــا لـتنــظيـم املقــاومــة
التكتيكـية والروحيـة يف الهند ضد
التاج البريطاني.
وعلـى الــرغم مـن اطالعه علـى
الفكر املـسيحي ومبـدئه عن احلب
غير املشـروط ،رفض غانـدي نبذ
اسـتخــدام القــوة ،حـيث قــال:
“أفضل أن تدافع الهند عن كرامتها
بقـوة الـسالح بــدالً من رؤيـتهـا
جبـانة ،ال تدافع عـن نفسها .وال
أعتقـد أن منهج الالعـنف يتفـوق
علـى وسـائـل العنف بال حـدود،
أوأن الرأفة والتسامح أكثر نبالً من
العقــاب ،خالصــة القــول أن ال
يتـســاهل الفــأر مع القـط كي ال
يفترسه“.
كان األديـب الفرنسي احلـائز على
جـائـزة نـوبل للـسالم يف األدب،
رومـان روالن ،من األوائل الذين
نشـروا أعمال غـاندي يف فـرنسا،
كما ترجم بطريقته اخلاصة النظرية
الغـانـديــة عن الـالعنف .إال أن
الـنـضـــال غـيـــر العـنـيف ضـــد
االضطهاد االستعماري كما عرفه
غانـدي ليس مـرادفًا لـلحب العام
الفـطــري والعــاطفــة البـشــريــة
الطبيعية.
مارتن لوثر كينغ ،محبوب السود
خـضعت الـواليـات األمـريـكيـة
اجلنوبية لسياسـة التمييز العنصري
التـي عانـى منهـا غانـدي ومن ثم
مانديال يف جـنوب إفريقيا ،التمييز
العـنصـري الـذي فـرضته قـوانني
جيـم كرو (ظـهر مـصطلح قـانون
جيم كرو ألول مرة يف عام 1904

وفقًـا لقـامـوس اللغـة اإلجنليـزيـة
اخلاص بالواليات املتحدة.
وغالـبًا ما تنسب عبارة “جيم كرو“
إلــى أغنيـة “اقفـز يــا جيم كـرو“،
وهي أغـنية ورقصـة كاريكـاتورية
مـن أداء املـمـثل األبـيـض رايــس
تــومــاس حتـتقــر األمـــريكـيـني
السـود) ،التي تـشبـه األمريـكيني
السود بالشعوب املستعمرة.
فـضالً عـن ذلك ،حــاول وليــام
إدوارد بورغـاردت ( أول أمريكي
مـن أصول إفـريقيـة يحصل عـلى
شهادة الـدكتوراة ،مـتخصص يف
علـم االجتمـاع ونـاشـط سيـاسي
ساهم يف تـأسيس الرابطـة الوطنية
لتحسني أوضـاع املواطنني امللونني
“السـود“ يف عام  ،)1909الـدفاع
عـن الــشعـــوب امللــونـــة يف كل
مكـــان ،السـيـمـــا األفـــارقـــة
واألسيـويني ضـد االسـتعمـاريـة
واإلمبـريــاليــة األوروبيــة .متيـز
تــاريخ الكفــاح من أجل حتـريـر
األفــرو-أمـــريكـي ،ابتـــداءً من
الثورات األولـى يف القرن الـسابع
عـشر ،بـالعنف ،كمـا أن التـمرد
املسلح ،منذ عهد نات تيرنر (قائد
ثورة العبيد يف أمريكا يف أغسطس
 )1831إلــى مــاركــوس غــاريف
(أحـد املؤيدين للقـومية السوداء و
الناشر الصحفي) أو مالكوم إكس
(مدافع عن حقوق السود ،أفرو-
أمــريـكي) ،كـــان يبـــدو اخليــار
املفضل.
نظم القـس كينغ مقـاطعة الـسود
حلافلة مونتغمري ردًا على اعتقال
روزا بــاركــس ،بـتهـمــة رفـض
الـتخلـي عـن مقعــدهــا لــرجل
أبـيض ،لتبـيان فعـالية هـذه النوع
من املـعارك أي مـعركـة استـخدام
اللـوحـة والـشـارع ولـيعبــر عن
الهــوته يف املقـاومـة الـسلـبيـة،
وقـارئ ثــورو ،بطـبيعـة احلـال،
يــرفـض مبــدأ طــاعــة القــوانني
اجلـائرة .يقـول كينغ“ :لـيس كل
الناس لـطفاء ومحبـوبني ،لكنهم

جمـيعًـا يـسـتحقــون االعتـراف
بـكينــونتهم كـأعضـاء يف مـجتمع
بشري واحد“.
درس على يـد الالهوتي رينـهولد
نـيبور من أصل أملاني لـفترة طويلة
 ،تعلم منه فكـرة الطبيعة الـبشرية
املــزدوجــة القــادرة علــى اخليــر
والشــر ،لكنه يــرفض الفـردانيـة
اخلانـعة أو املـستـسلمـة التي أثـنى
علـيهــا نـيبــور ،هـــذا النــاشـط
االشتـــراكي ،املــربـي ومحـتقــر
اجلـرائم األمــريكيـة ،مقـتنع بـأن
اخلطيئة هـي السمة املمـيزة للنفس
البشرية .يف حني يريد لوثر كينغ،
مـعتنق الثقـافة اإلنـسانيـة الذي ال
يعتــرف بخطـايـاه ،التـوفـيق بني
األخالق الفردية للـكتاب املقدس
والثورة اجلماعية.
شكل اطالعه على أعمال غاندي
يف هـذا الصـدد تقدمًـا كبيـرًا نحو
املصـاحلـة املـسـيحيـة واإلصالح
االجتمـاعي .يف سيـرته الذاتـية،
أشـار إلــى أنه كــان علــى وشك
الـتخلي عـن السـلميــة املسـيحيـة
عـندمـا أدرك قوة رسـالة غـاندي
وأهـميـتهــا بـــالنــسبــة لـتحــرر
األمريـكيني السود ،وأثناء دراسته
الالهـوتية ،سمع ألول مـرة كلمة
ســاتيـاغـراهـا الـتي تعـني “قـوة
احلـقيقـة“ ،لـكنه لـم يقتـنع بقـوة
غـانـدي إال يف عـام  ،1950بعـد
سمــاعه اخلــطبـــة التـي ألقــاهــا
مـردخـاي جـونـســون ،رئيـس
جـامعـة هـوارد ،بعـد عـودته من
الهند.
علـى املنـبر ،كـان كينـغ يستـشهد
مبسيرة امللح التي قـادها غاندي يف
عـام  1928والتي اعتمـدت على
مبـادئ الالعنف وكـان لهـا أكبـر
األثــر علـى اسـتقالل الـهنــد من
االستعمـار البريـطاني ،كـنموذج
ينبغي أن يقتدي به السود.
يف عـام  ،1959وبعد عـودته إلى
الواليات املتحدة قادمًا من الهند،
كـتب يقـول“ :مع مـروراأليـام،
تستخـدم العقيدة املسيحية للمحبة
اخمللصـة يف مقاومـة الالعنف التي
علمنـا إيـاهـا غـانـدي ،أصبحت
واحـدة من أكـثر أسلحـة التحـرير
اخملـيفة املتـاحة للـسود ،إن فلـسفة
الالعنف لـغانـدي هي األسـلوب
األخـالقي والـعمـلي الـــوحيــد،
الصحيح واملسموح به للشعوب
املضـطهـدة الـتي تقــاتل من أجل
حريتها“.
ارتبـط الـتغـييـــر االستـــراتيـجي
بــالـتقــدم الـتقـنـي ،فــدخــول
الـتلفزيـون إلى املنـازل األمريـكية
لعب بالفعل دورًا حاسمًا يف نتائج
حملة احلـقوق املدنيـة ،سواء كان
الـتصـويـت عبــر احملكمــة العليـا
إللغـــاء الفــصل العـنـصــري يف
احملـطات التي تربط الـواليات فيما
بينها ،أو التصويت يف عام 1964
و 65ملنح احلقـوق املـدنيـة .هـذه
العـني الثــالثــة ،عني الكــاميـرا،
شكلـت سالحًا قـويًا وحـاسمًا يف
املعـركة التي قـادها املـدافعون عن
العـدالـة العـرقيـة وجـد الالعنف
اآلن حليفًا له :إنه “الصورة“...
البقية صفحة 51
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مـا قــدمه العـرب
واملسلمـون وما زال
العـالم يـستخـدمه
حتى يومنا هذا !
بقية ص 19
 :15علي بن نفيس واملعروف باسم
"زيــراب" ..قــدم مـن العــراق الــى
قـرطبـة يف القـرن التــاسع امليالدي.
وعرّف الغرب ألول مرة مببدأ الثالث
وجبـات اليومية ..وقدّم أيضاً البلور
أو الزجـاج الشفاف ألول مرة والذي
مت اختراعه بعـد عدة جتارب بـواسطة
عباس بن فرناس.
 :16بواسطة تقدمهم العالي يف
فنون احلياكة .ووجود أصباغ جديدة
بفضل تـقدم املـسلمـون يف الكيمـياء
بـاإلضافـة لوجـود احلس العـالي يف
استخدام النقوش والتي كانت اساسا
للفن اإلسالمي غير التصويري .برع
املـسلمـون يف صنـاعـة الـسجـاجيـد
وغيـرهـا .علــى العكـس يف اجلهـة
األخـرى كانت األرضـيات يف اوروبا
بـوضـوح بال أغـطيـة حتـى وصلتهـا
السجـاجيد العـربية والفـارسية والتي
قـــدمـت يف اجنلـتـــرا كـمـــا سـجل
إيـســرامــوس " األرضيــات كــانت
مفـروشـة بـاحلشـائش ..ونـادراً مـا
جتـدد ..وأحيانـاً كثيـرة كانـت تترك
مخلفـات البشـر واحليوانـات وفتات
األطعمة يف الشوارع " .
 :17كلمة " "Chequeالغربية
أتت يف األصل مـن الكلمـة العـربيـة
"صك"  .وهـي عـبـــارة عـن وصل
مكتـوب يـستخـدم لـشـراء الـسلع.
وذلك لـتفادي مـشاكل نـقل األموال
وتعـرضهـا للـمنــاطق اخلطـرة ..يف
القرن التاسع عشر كان يستطيع رجل
األعمـال املـسلم أن يـدفع يف الـصني
بواسطة شيك لبنك يف بغداد!!
 :18يف القرن التاسع عشر قال
الكثير من علماء املسلمني أن األرض
كـرويـة .وكـان الـدلـيل كمـا قـال
الفلكي "ابن حـزم" أن الشمـس دائما
مـا تكون عمـودية على نقـطة محددة
علــى األرض  .كـــان ذلك قـبل أن
يـكتـشف جـالـيليــون ذات النقـطـة
ب 000عـام ..نالحظ أن ابن حزم
لم يعـدم لقوله هـذا عكس مـا حدث
مع جاليليو من الكنيسة!
 :19كانت حسابات الفلكيون
املـسلمــون دقيقـة جـدا حـيث أنه يف
القرن التاسع ..حيث حسبوا محيط
ألـكاألرض ـليـــجدـــــــوه ـ20325
كيلومتر وهو أقل من احمليط الفعلي
بـ 200كيلومتـر فقط!  .رسم العالم
اإلدريـسـي رسمــا للكــرة األرضيـة
ألحد امللوك يف عام  1139ميالدية.
 :20إذا كان الصينيون هم من
اكتـشفــوا البــارود واستخـدمـوه يف
إشعـال النيران .فـإن العرب هم أول
من نقّـى البـارود بـاستخـدام نتـرات
الـبوتاسيوم ليكون صاحلاً لإلستعمال
احلربي .ممـا أصاب أصاب الصليبيني
بـالـرعب .يف القـرن اخلـامـس عشـر
جنح املـــسلـمـــون يف اخـتـــراع أول
صـاروخ وأول طــوربيــد بحـري .
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بـيــروت -مـصــطفــى يـــوسف
اللداوي  -عنـدما تقع جـرمية قتلٍ
يف أي مكــانٍ يف العــالـم ،يتـهم
القاتـل إن كان عربيـاً أو مسلماً أو
أسـوداً أو مهـاجـراً بـأنه إرهـابي،
وأنه ارتـكـب جــــرميــته بــــدافع
الكـراهيـة واالنتقـام ،وأنه مـشبع
بـالتطـرف والعنـصريـة ،وتسيـطر
عليه أفـكارٌ عنفـية متـشددة ،وأنه
ينـتمي إلـى تنـظيمـاتٍ ارهـابيـة،
وحـركـاتٍ مـتطـرفـة ،وتـصنف
جـرميته بـأنهـا حلقـة يف مـسلـسلِ
ارهابٍ ال يـنتهي ،وتبدأ احلمالت
السياسية واإلعالمية املوجهة تنال
من العـرب واملـسلـمني وحتـرض
عليهم ،وتتحـد األلسن واألقالم
يف املعــركــة املقـصـــودة ،وتتـهم
اإلسالم كـدينٍ وعقيـدة ،وحتاول
أن تـشــوه صــورته ،وأن حتـمله
املسـؤوليـة عن هـذه الـعمليـات،
وحتمل اجملتمع العربي واإلسالمي
كله تبعـات اجلـرميـة ،وقـد تنـتقم
منهـم ،وتثــأر من اجلـميع ،دون
متـييـزٍ بـني النــاس ،وتفــريقٍ بني
العامة.
تـبحث الشـرطة يف جيـوب القاتل
ومالبـسـه ،عن أيــةٍ قـــرآنيــة أو
مــصـحفٍ ،أو عــن أي شعــــارٍ
تنـظيـميٍ أو صـورة ،أو أي مـادةٍ
حتـريـضيـة ،أو أدلـةٍ عـنفيـة ،كي
يسـهل عليهـا تصـنيف اجلـرميـة،
وتـوجيه أصـابع االتهـام ،وتفتح
صفحـة القاتل علـى الفيس بوك،
وتدخل إلـى بريـده االليكتـروني
ومـــوقعه الــشخـصـي ،لـتقـــرأ
رسائله ،وتتعرف على أصدقائه،
وحتكـم عليه مـن خالل ملصقـاته
ومـــشــــاركـــــاته ،وحـــــواراته
ودردشــاتـه ،كمــا تفـتح هـــاتفه
الـشخصـي ،وتستعـيد مكـاملاته،
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وتـطلع علــى سجل محـادثـاته،
وقـد تـطلب االسـتمــاع إليهـا إن
كــانت مــسجلـة ،وتـسـتعـرض
الصـور التـي يحفظهـا يف هـاتفه،
وحتـلل كل صــورةٍ فـيهـــا ،وهي
تعتقـد ابتداءً أن اجلـرمية مـتعمدة،
وأنها فعلٌ مـقصود ،وأنهـا بقصد
اإلرهاب وبدافع التطرف.
تبدأ الـسلطات الرسـمية واجلهات
اإلعالميـة يف تــوجيه االتهـامـات
وتعـمـيـمهــا ،وتــطلق حـمالت
التهديـد والوعيـد ،وتنادي بـالثأر
والـرد واالنتقام ،وتباشر عمليات
التــأديـب والعقـــاب ،وتبــدأ يف
التضييق علـى العرب واملسلمني،
املواطنني والقاطـنني ،واملهاجرين
والـزائــرين والـطالب ،والـسـود
وذوي الـسحنات العربية والوجوه
األسيـويـة ،قبـل أن تظهـر نتـائج
الـتحقيق ،ويتم معـرفة الـتفاصيل
والــدوافع ،ودراســـة األسبــاب
والـبـــواعـث ،وقــبل أن يقـــول
القضـاء كلـمته ،ويـوجه الـتهمـة
رسميـاً مبوجب األدلـة والقرائن،
وينـطـق بحكـمه القـــاطع علــى
مرتكبها ،وإن كان القضاء الغربي
غـيــر مـبــرأ مـن هــذه احلـمالت
التحريضية العنصرية.
أما عندما تقع جرمية قتلٍ مشابهة،
مــروعــةٍ وبــشعــة ،ومقـصــودةٍ
ومتعمـدة ،يف وضح النـهار أو يف
جـنح اللـيل ،ويف اخلفـاء أو أمـام
العـامـة ،ويـسقـط فيهـا ضحـايـا
وأبـريـاء ،لـكن القــاتل ال يكـون
عربيـاً أو مسلماً ،وال يـوجد على
وجهه أو بشرته ما يدل على أصله
العـــربي أو املـسـلم ،وإمنــا هــو
مـواطنٌ أمـريكي أو غـربي ،فـإن
اجلهات الرسـمية تتلكـأ وتتريث،
وتتـأخر وتتـأنى يف تـوجيه االتهام

وحتليل اجلرميـة ،وتسليـط الضوء
على مرتكبيها ودوافعهم ،كما ال
يـتهم القـاتل بـاإلرهـاب ،وتنفـى
عـنه صفــة الكــراهيــة ،وتخفف
جرميـته بدوافـع نفسيـة ،وأسباب
شخـصيـة ،وخالفـاتٍ عـاديـة،
وتبـدأ اجلهات الـرسمية والـشعبية
يف خلـق القـــصـــص وحــبـك
الروايات التي تبرر اجملرم من تهمة
اإلرهـاب ،وتنزهه عـن التطرف،
وتقصـيه عن الكـراهيـة ،وتبـرئ
سـاحته من سـوء القصـد ،وسواد
الطوية.
وترفـض السلـطات الـرسمـية أي
مـســاسٍ به أو اعتـداء عـليه ،وال
تقـبل بــأن يـتهـم بـــأنه تعــرض
لتحريضٍ أو لغـسيل دماغ ،أو أنه
قــام بـفعلـته ثــأراً أو انـتقــامــاً،
وترفض تصنيف جرميته بأنها فعلٌ
إرهـابـي ،ومتنع وســائل اإلعالم
مـن الـتعـــريــض به ،أو عـــرض
صـــوره وفــضح خـصـــائــصه،
وكــشف مـــا خفـي مـن حقـيقــة
شخـصـيتـه ،وتعجل يف تـسـميـة
طـبـيـبٍ نفــسـي له ،ومــشـــرفٍ
اجـتـمـــاعـي علـيه ،لـيـــدرس
شخـصـيـته ،ويـتعـــرف علـــى
ظروفه ،ويفهـم أسبابه ودوافعه،
وتعـزو متعـمدةً وقـاصدةً جـرميته
إلـى أسبابٍ شخصـية ،وخالفاتٍ
فـرديـة ،ومـشـاكل تعـود لـسـوء
تصـرفٍ أو خشونةٍ يف التعامل ،أو
تكون بسبب الرعونة واالشتباك،
واالســـتفــــــزاز واملــــشــــــادة،
واالخـتالف مـثالً علــى مــرآب
سيــارة كمـا فـسـرت الـشـرطـة
األمـريكيـة جرميـة مقتل املـسلمني
الثـالثة يف واليـة نورث كـاروليـنا
األمريكية.
تــرفض الـسـلطـات األمـريـكيـة

تصنيف جـرمية القتل البشـعة بأنها
إرهـابيـة ،رغـم أن كل الشـواهـد
تؤكد أن القاتل كان متعمداً ،وأنه
سـبق وأن هــدد هــذه العــائلــة،
وخـاطبها بخشـونة ،ودخل بيتهم
عنـوةً ،وتعــامل معـهم بفــوقيـة
وعنـجهيــةٍ ،واستخـدم ضــدهم
كلمـاتٍ نابيـة ،ومفرداتٍ مـعيبة،
وقـام بتهديدهم مستخدماً كلماتٍ
متعــاليـة ،وأنه كـان يــستفــزهم
ويعتـرض طــريقهم ،وال يـعجبه
لبـاسهم وال مظهـرهم اخلارجي،
كمـا كان يغيظه دينـهم وانتماؤهم
اإلسالمـي والعـــربـي ،رغـم أنه
يعرفهم عن قرب ،إذ كان جارهم
ويـسكن يف نفس مبناهم ،ويراهم
يـدخلـون ويخـرجـون يف صحبـة
والـديهم وأفـراد أسـرهـم ،فضالً
عـن أن الضحايا كن بـناتٍ شاباتٍ
طــالـبــاتٍ جــامعـيــاتٍ ،وزوج
احـــداهـن الـطـــالـب اجلـــامعـي
الشاب.
كما أن صـفحة القاتـل على موقع
الفيسبوك واضحة وتشي بالكثير،
وتكـشف عـن حقـيقـته وتفـضح
سريـرته ،وتعبر عن نفـسه وتفسر
سلوكه وتـصرفه ،إذ فـيها الكـثير
مــن العـبـــارات املـتــطـــرفـــة،
واالشارات العنصرية ،فضالً عن
وجود رسـائل كثـيرة حتـمل صور
مسـدساتٍ محـشوة بـالطـلقات،
وتـعليقات شخـصية له يقـول فيها
أن مـسـدسـه ثقيل ،وفـيه خمـس
طلقـاتٍ إضافيـة ،ويف هذا تهـديدٌ
واضحٌ بالقتل ،وبيـانٌ للنية السيئة
املبـيتــة بال ريب ،وهـو الـسالح
الـذي استخـدمه علنـاً يف ارتكاب
جرميته.
ال نقـبل بجــرائم الـقتل أيـاً كـان
منفـذهـا ومفـتعلهـا ،وال نـشجع

عليهـا وال نـدعـو إليهـا ،ونـدين
مدبرها ونتبرأ من مرتكبها ،ونرى
أن اجلـرائم التـي تستهـدف السلم
املــدنـي ،وتقـضـي علــى آفــاق
التعـايش الـسلمي بني املـواطنني،
أياً كانت جنسياتهم وانتماءاتهم،
يف بالدنـا أو يف بالد غيرنـا ،حيث
نحــن مـــــواطــنــني أو الجــئــني
ومهاجـرين ،أو طالبـاً وزائرين،
فهي جــرائم ضـد اإلنـســانيـة،
نستنكرهـا وندينها ،ونرفضها وال
نؤيـدها ،وهي لـيست من ديـننا،
وال تعبـر عن قيـمنا ،وال تـنسجم
مع مجتمعـاتنا ،وإن حدثـت فإننا
مـنهــا بــراء ،ونــدعـــو ونعـمل
للقصـاص من مرتكبهـا ،ومعاقبة
احملرضني عليها والداعني إليها.
يف الـوقت نـفسه فـإننـا نـرفض أن
يتهمنـا الغرب والواليـات املتحدة
األمـــريكـيــة بــاإلرهــاب ،وأن
يلـصقوا بـنا وبـكل عربـيٍ ومسلم
هذه التهمـة البشعة ،وال نقبل بأن
يتعاملوا معنا وكـأننا جميعاً نهوى
اجلـرميــة ،ونفـرح بــارتكــابهـا،
ونـشتـرك يف تـنفيـذهـا ،ونـتشفـى
بضحـاياهـا ،وال نحزن عـلى من
يــسقـط فـيهــا ،رغـم أننــا نقـتل
بــأيـــديهـم كل يـــوم ،ونحــرق
بسالحـهم يف كل مكان ،ويعتدى
علـيـنــا بــاسـمهـم ،ونحــارب
بظلمهم ،ويـستقوي عليـنا العدو
ويحــتل أرضـنــــا ،ويغـتــصـب
حقــوقنــا ،ويطــرد ويقتـل أهلنـا
مـعتمــداً عليهـم ،ومطـمئنـاً إلـى
دعمهـم واسنــادهم ،فهـذا هـو
االرهـاب بعـينـة ،وهـو اجلـرميـة
الدولية ضد اإلنـسانية كلها ،وإال
فإنهـا معايـير شـوهاء ،ومـوازينٌ
باطلة.
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The Eighth day
حسن عباس

 10أسباب جتعل العالم يكره بنيامني نتنياهو

8ـ عدوانية غير مبررة
بعـد قرار اسـتوكهـولم االعـتراف
بـــدولـــة فلــسـطـني ،غـضـبـت
إســرائـيل .ولـكن تـصــرفــاتهــا
ومـبالغتهـا يف ردة فعلها علـى هذا
القــرار أزعجـت حلفــاء مقــربني
لهــا ،علــى مــا أكــدت وزيــرة
خــارجيـة الـسـويـد مـارغـوت
فـالستـروم واصفة الـدولة العبـرية
بأنهـا "عدوانـية للغـاية" .الـوزيرة
الـسويديـة اعتبرت أن تـصريحات
اسرائيل "تخطت كل احلدود" وأن
"الـطريقـة التي يـتحدثـون بها عـنا
وعن اآلخـرين غيـر مقـبولـة .لم
تزعج األمـريكيني فحسب بل كل
من له عالقة بهم اآلن".

حيـثمــا يحـل رئيــس احلكــومــة
اإلسرائيليـة بنيامـني نتنياهـو ميكننا
تـوقّع مـشكلـة سيـفتعلهـا .زعيم
الـليكـود الـيمـينـي ال يتـوقف عن
ارتكاب اخلـطأ تلـو اآلخر لـدرجة
أن فترة رئاسته للحكومة أدت إلى
تـراجع كـبيـر يف مكـانـة إسـرائيل
وبـاتت تهـدد عالقـاتهـا بـأمـريكـا
وبالـدول األوروبية .يف اآلتي 10
من أخطائه الكبيرة:
1ـ االعتداء على أسطول احلرية
يف  31مــايــو  ،2010اعـتــدت
القوات اإلسرائيليـة على "أسطول
احلـريـة" الـذي كــان يضم نـشطـاء
سـالم يحـــملـــــون بـــضــــــائع
ومـستلـزمـات طـبيـة ومـواد بنـاء
ألهالي غزة احملـاصرين .استخدم
اجلنـود اإلســرائيليـون الـرصـاص
احليّ ضـد ركــاب سفـينـة "مـايف
مـرمـرة" ،أكبـر سـفن األسطـول،
مـوقعني تـسعة قـتلى مـن اجلنسـية
التركية وقـتيالً أمريكياً .حينذاك،
اعتبر نـتنياهـو أن السفـينة التـركية
كـانت "سفـينـة كـراهيـة وليـست
سـفينـة سالم" ،واضعـاً االعتـداء
كعــادته ،يف خـانـة الـدفــاع عن
النفس.
االعـتـــداء أدى إلــــى تخـــريـب
عالقات تل أبيب باسطنبول .ومبا
أن الـسفـينـة املــستهـدفـة كــانت
مسجـلة لدى جـزر القمر ،رفعت
األخيــرة القـضيـة إلـى احملـكمـة
اجلنـائية الـدولية .يف الـسادس من
نوفمبر املـاضي ،أصدرت احملكمة
قراراً بـعدم النظر يف القضية معتبرةً
إيـاها خـارج نطـاق اختصـاصها،
ألن اجلـرمية ليست خطـيرة كفاية،
ولكـنهــا أشــارت إلــى أن هنــاك
أساساً معقوالً لالعتقاد بأن اجلنود
اإلســرائـيلـيني ارتـكبــوا جـــرائم
حـرب .أتـى قـرارهــا ليـضـرب
بروباغندا إسرائيل التي تدّعي أنها
دولة حتترم القوانني الدولية.
2ـ عـدم التعـاون مع الـتحقيقـات
الدولية
يف  3ابريل  ،2009عُـيّن القاضي
ريتشـارد غولدسـتون رئيسـاً لبعثة
األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن
حــرب غــزة ـ  2008.رفـضـت
إسرائيل التـعاون مع البعثـة األممية
ومنعتهـا من العمل علـى أرضها،
ولم يــستجـب رئيـس احلكـومـة
بـنيـامـني نتـنيـاهـو إلــى طلبـات
غولدستون املتكررة بتغيير موقفه.
صدر التقـرير آخـر العام ،2009
ولكن إسرائيل رفـضت االعتراف
بــصـــدقـيـتـه .ال بل أن رئـيــس
احلكـومة اإلسـرائيلـية عـاد ،عام
 ،2011ليدعـو األمم املتحدة "إلى
اإللغـاء الفـوري" للتـقريـر وقال:
"يجب رمـي هذا التقـرير يف مـزبلة
التــاريخ" ،يف عبـارة تـوضح رأيه
بالعدالة الدولية.

وبعـد حرب غـزة األخيـرة ،عيّن
مجلـس حقـوق اإلنـســان التـابع
لألمم املتحـدة جلنة دوليـة للتحقيق
يف اجلــرائم اإلسـرائـيليـة عُــرفت
بلجنة شـاباس ،نسبةً إلـى رئيسها
الـبروفيسور ويليام شاباس .ومنذ
البداية تعاطت إسرائيل مع اللجنة
كـما تعـاطت مع سـابقتهـا وشنّت
هجـومـاً ضــد رئيـسهـا إلـى أن
اكـتــشفـت أنه قـــدّم للــسلـطــة
الفلسطينـية استشـارة قانونـية لقاء
أجـــــر مقــــداره  1300دوالراً،
فقــدمت املعلـومـة إلـى اجمللـس.
عـلى أثـر ذلك ،استـقال شـاباس
ولكن اللجنة سـتكمل عملها .ال
تعتـرض إســرائيـل حصـراً علـى
شـاباس بل يعتبر رئـيس حكومتها
بنيامـني نتنياهو أن "مجلس حقوق
اإلنـسان جهة معـادية إلسرائيل".
مـا تخاف مـنه إسرائـيل هو تقـرير
يـشـبه تقـريــر منـظمــة "بتـسلـيم
اإلسـرائـيليـة" الـذي يـؤكـد أنهـا
ارتـكبت جـرائم حـرب وأن %70
من ضحـايـا احلـرب كـانــوا من
املدنيني.
3ـ ايقــاف مفــاوضــات الــسالم
وسياسات االستيطان
يف  25أبــريل املــاضـي ،قــررت
اسـرائـيل تعلـيق املفـاوضـات مع
السلطـة الفلسطينية بذريعة إبرامها
اتفاق مصاحلـة مع حماس .وقال
بيـان صــادر عن مـكتـب رئيـس
الــوزراء االســـرائيـلي بـنيـــامني
نـتنيـاهـو" :قـرر مجـلس الـوزراء
باإلجماع أن احلـكومة اإلسرائيلية
لـن تتفاوض مع حكومة فلسطينية
مـدعومة من حمـاس وهي منظمة
إرهـــابيــة تــدعــو إلــى تـــدميــر
إسرائيل".
ولكن يف احلقيقة ،لم يكن الكالم
اإلسـرائـيلي إال مجـرّد تبـريـرات
واهية .فـاملفاوضـات كانت مـيتة
بـسبب تـعنّت إسـرائـيل ورفضهـا
تـنفيـذ اتفـاق سـابق علـى إطالق
سـراح أسـرى ورفـضهـا جتـميـد
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االسـتيـطــان .وهــذا يعــرفه كل
اجملتمع الدولي املقتنع بأن إسرائيل
هي من أفشل املفاوضات وأنها ال
تعير اهتمـاماً لرغـبة العالم يف حلّ
القــضيـــة الفلـســطيـنيــة .أمــا
استمـرارها يف اتخاذ قـرارات ببناء
مستوطنات جديدة فإنه يسبب لها
خالفـــات مـع حلفــــائهـــا قـبل
خصـومهـا ويـضعهـا يف مـوقف
ضعيف علـى املسـتوى الـدولي.
وها قد بدأ االحتاد األوروبي بتبنّي
سيـاسـات تــرفض مـسـاعـدة أي
مشـروع يكون املـستوطنـون جزءاً
منه.
4ـ حرب غزة
كـان لقـرار بنيـامني نـتنيـاهـو شن
هجـوم واسع على قطـاع غزّة آثار
سيئة جداً على إسرائيل .فاحلرب
الـتـي أدت ،بحــسـب املــرصــد
األورومتوسطي حلقوق اإلنسان،
إلى مقتل  2174فلسطينياً وجرح
 10870جعلت العـالم ينظـر إلى
الدولة اليهودية كدولة دموية.
يف مــؤشــر حــديـث علــى هــذا
االسـتنتـاج ،أظهـر استطالع رأي
نشـره أخيراً مركز "شاتهام هاوس"
البريطاني أن  %35من البريطانيني
ينـظـرون إلـى إسـرائـيل بــشكل
سلـبي ،وبـزيـادة مقـدارهـا %18
عن عــام  ،2012بيـنمـا ،علـى
سبيل املـثال ،تـراجعـت املشـاعر
الـسلبيـة إزاء إيـران من  %45إلـى
 .%33وقد أُجـري االستطالع يف
أغسطس  ،2014أي أثناء حرب
غــزة األخيـرة ،وكـانـت األنبـاء
اآلتيـة من القطـاع سبباً أسـاسياً يف
زيـادة املـشـاعـر الـسلـبيـة جتـاه
إسرائيل.
5ـ دفع فلـســطني إلــى احملـكمــة
اجلنائية الدولية
بسـبب سياسـات نتنيـاهو املعـرقلة
حملادثات السالم ،وجدت السلطة
الفلـسطينية نفسهـا مضطرة للجوء

إلـى احملكمـة اجلنـائيـة الـدوليـة،
فـانـضمت إلـى معـاهـدة رومـا يف
الثـاني من ينـاير املـاضي .بعـدها
بفترة قصيرة ،أعلنت احملكمة فتح
حتقـيق أولـي يف جـــرائـم حـــرب
محـتملـة وقـعت علــى األراضي
الفلسطينية ،والتحقيق األولي هو
مـــرحلـــة متهــد إلجـــراء حتقـيق
ومحــاكمـة إسـرائـيل .هنــا جنّ
جـنــــون رئـيـــس احلـكــــومــــة
اإلسرائيليـة ،فأعـلن أن "إسرائيل
تـرفض متـامـاً" هـذا اإلعالن .من
جديد ،أجاز نتنيـاهو لنفسه انتقاد
مـنظومـة القانـون الدولي وازدراء
قراراتها .وهذا الـتعاطي بات يثير
غـضب معـظم الــدول الكبـرى،
وخاصة األوروبية منها.
6ـ اخلالف مع اوباما
خالف نـتنيـاهو مـع باراك أوبـاما
يعـود إلـى مـرحلــة االنتخـابـات
الرئـاسية املاضـية حني دعم رئيس
احلكـومـة اإلسـرائـيليـة مــرشح
اجلـمهوريني ،بعيـداً عن األعراف
الـتـي تقـتـضـي احلـيـــاد .ولكـن
اخلالف تـفاقـم وخرج إلـى العلن
حني رد نـتنيـاهـو علـى انتقـادات
الـبيـت األبيـض لالسـتيـطــان يف
القـدس بقوله إنهـا "تناقـض القيم
األميركيـة" .هنا ثـار غضب فريق
أوبامـا خاصةً أنـه ميكن أن يُستنتج
من كـالم زعيم الليـكود أنه قـصد
اإلشـارة إلـى أصـول أوبـامـا غيـر
األمـريكيـة .يف كلّ احلـاالت فإن
التعنّت اإلسرائيلي الذي يعبّر عنه
نتـنيـاهـو بفجـاجـة سيـؤدي إلـى
تـراجـع تضــامن األمـريكـيني مع
دولـتهـم .علــى سـبيـل املثــال،
لنـأخـذ مـسـألــة رفض إســرائيل
الــدائم حللّ الـدولتـني" :قبل 11
عـامـاً أيّـد طـوني جـادث الـدولـة
الثنـائية القـومية يف نيـويورك تـاميز
فأثار ضجة .حالياً تنشر الصحف
حججـــاً كهـــذه بكـثــرة" ،قــال
الصحـايف بيتر بايـنرات يف صحيفة
هآرتس.

7ـ تعـــريـض إســـرائــيل لعـــداء
الدميقراطيني
أخيـراً ،رتّب نتنياهـو لنفسه دعوة
من جانـب رئيس مجلـس النواب
األمريكـي جون بوينر إللقاء كلمة
أمـام الكـونغـرس يف  11فبـراير.
أراد رئـيس احلكـومة اإلسـرائيلـية
تلمـيع صورته قبل اإلنـتخابات يف
 17مــارس .فـــور اإلعالن عـن
الدعـوة ،عبّر البـيت األبيض عن
غـضـبه واعـتـبــرهــا "انـتهــاكــاً
لـلبــرتــوكــول الــديـبلــومـــاسي
املعهود" ،ذلك ألن "الدعوات من
هذا الـنوع تـوجَّه عمـوماً بـشكل
مبـاشـر بني زعيـم وزعيم" .وقـد
علّق وزيـر اخلـارجيـة األمـريكيـة
األسبق ،جـيمـس بـيكـر ،علـى
املسألـة بقوله" :هذا يشكل انتهاكاً
فظاً للبروتوكول وقواعد اللياقة".
األجـواء احلــاليـة تـشيـر إلـى أن
عـشـرات أعـضــاء الكــونغـرس
سيقـاطعون كلمـة نتنيـاهو لـو لبّى
الـدعـوة .وبني كـونغـرس ممـتلئ
يقف أعضاؤه  29مرة للتصفيق له
(قبل  3سـنوات) وبـني كونـغرس
كثيـرٌ من مقـاعـده فـارغـة ،فـرق
كبير سيوضح تراجع مكانة رئيس
حكومة إسرائيل.
أكثــر من ذلـك ،وضع نتـنيـاهـو
عالقات بالده بأمـريكا يف مأزق.
فقد حـذرت صحيفـة "يو أس أي
تـوداي" ،من أن "نتـنياهـو يجازف
بـاستبـدال منظـومة العـالقات بني
إســرائـيل والــواليــات املـتحــدة
مبنـظــومــة عالقــات بني حــزب
الـليكـود واحلــزب اجلمهـوري".
وحـذّر سبعة نواب سفـير إسرائيل
يف واشنـطن ،بعد اجتـماعهم به،
مـن أن بالده تخــاطــر بـتحــويل
نفـسهـا إلـى مـوضـوع خاليف بني
اجلمهوريني والدميقراطيني .وهذا
بالغ اخلطـورة على إسـرائيل كون
دعم أمـريكا لـها يأتـي من احلزبني
وهذا ما يشكل نقطة قوة لها.

9ـ فشل داخلي
ليست كل أخـطاء نتنياهـو مرتبطة
بالسيـاسة اخلارجيـة .فقبل فترة،
كشف "تقريـر الفقر الـبديل" الذي
نشـرته جمعيـة "لتيـت" عن وجود
مليونني و 546ألف فقير يشكلون
 31.6يف املئة مـن سكان إسرائيل
ومن بـينـهم مـليــون و 613ألف
راشــد و 932ألـف طفل .كـمــا
كشـف عن تضـاعف نـسبـة كبـار
السن العاجزين عن توفير وجبات
غـذائيـة ألنفـسهم .وقـال إن ربع
األطـفال الـذين تتلـقى عـائالتهم
دعماً من جمعيات خيرية يذهبون
إلى الـنوم جـوعى مـرات عدة يف
الشهر ...حزب العمل املعارض
لنـتنياهـو قال" :فيمـا كان نتنـياهو
مـشغـوالً بتخـويف اجلمهـور من
التهديدات اخلارجـية ،ربّى وأنشأ
بيـديه خطـراً إستـراتيجيـاً داخلـياً
علـى هيئـة  2.5مليـوني شخص
فقيـر .فـواقع أن واحــداً من كل
ثالثة أطفـال يعيش يف فقـر يشكل
شهـادة رسـوب مـدوٍّ للـسيـاسـة
االقتصادية لنتنياهو".
10ـ تظاهرة شارلي ايبدو
رغم إشـارات الــديبلـومــاسيـة
الفرنـسية الـتي توضح عـدم رغبة
فـرنـسـا يف مـشـاركـة نتـنيـاهـو يف
املـسيــرة البـاريـسيـة املـسـتنكـرة
العتـداء شارلي إيبـدو اإلرهابي،
قـرر نتنيـاهو املـشاركـة .وهناك،
كعادته ،لم يسـتطع منع نفسه من
ارتكــاب األخطـاء فـدعـا يهـود
فرنـسا للهجـرة إلى إسـرائيل ،ما
أثار غضب الفرنسيني.
فـوجـىء العـالم بـوجـود رئيـس
احلكـومـة اإلسـرائـيليـة يف الصف
األمامي للتظـاهرة .ولكن صحفاً
كثيرة كـشفت أنه زاحم املشاركني
وتقــدم ليحجـز لنفـسه مكـانـاً يف
الصف األول .هـذه احلـادثـة لهـا
دالالت عـمـيقــة .هـي تـعكــس
مـكانـة نتنـياهـو ومكـانة إسـرائيل
بسبب سـياسات نتنيـاهو .لم تزل
الـدولــة العبـريـة تـنجح يف حجـز
مكـان لها يف مقدمـة الصور ولكن
لم يعـد أحــد يعتـرف لهـا بهـذه
املكانة.
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Oil prices could
reach $200 per barrel: OPEC chief

Oil prices could rebound to 200 US dollars per barrel if
investments in the oil sector dry up in light of current low
prices, according to OPEC’s secretary general, Abdallah ElBadri. Speaking to Bloomberg in London on Monday, Badri
warned that new investment was needed in order to develop
oil fields, with investments in the sector already falling and a
number of projects canceled as current low prices continue to
affect profit margins. This echoed comments by Badri on
Wednesday, when he told attendees at the World Economic
Forum in Davos that current oil prices would not last as
investment in oil production would drop 15 percent, or 100
billion dollars, this year compared to 2014.
Oil prices have fallen by more than 60 percent from last
year, when they hovered around the 100 dollar mark. An
oversupplied market—largely caused by the shale oil production boom in the US and low demand from China and the
EU—caused prices to tumble during the second half of 2014.
Badri told Bloomberg the excess in supply currently stood
at 1.5 million barrels per day (bpd) and that the market would
eventually stabilize as a result of a shortage in supply and not
due to demand going up. Plans by Iraq to raise production
this year to 4 million bpd would not affect the market drastically by compounding the supply surplus, he said.
Financial and banking multinational Barclays, meanwhile,
put the excess in supply in the market slightly lower, at 1.1
million bpd. In a report released on Monday it said prices
would likely remain around their current range due to present
market conditions, known as contango, where oil futures
prices are above current spot prices, causing some buyers to
store supplies to sell later at a higher price.
OPEC took the surprise decision in November of 2014 to
keep its production levels at their current 30 million bpd.
Observers were expecting the organization to cut production
in order to stem the excess in supply and drive up prices, but
OPEC said it wanted to allow the market to recover naturally.
OPEC, whose members enjoy lower production costs than
other producers, is banking on production dropping from
non-OPEC producers such as the US, where shale oil particularly is costly to drill. It hopes the low prices and, in turn,
lower profits, will cause production to drop and investment to
slow
as
revenues
dry
up.
But Badri also dismissed talk of a “price war” between
OPEC and non-members, especially the US, telling Bloomberg OPEC was willing to hold talks with non-OPEC oil producers in order to balance the market. This echoes comments
also made on Monday by Venezuelan President Nicol?s
Maduro during his visit to Saudi Arabia, when he said the
organization was undertaking “serious diplomatic efforts” to
coordinate with non-OPEC producers.
Prices for Brent crude are currently hovering in the 45–50
dollar region, but Badri said on Wednesday at Davos he did
not expect them to fall further to the 20–25 dollar range as
some analysts have predicted.
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تعديل بالنقصان لنمو االقتصاد األميركي إلى  % 22يف الربع الرابع

واشنطن:
تـــراجع الـنـمـــو االقـتـصـــادي
للـواليات املـتحدة بـشدة أكثـر مما
كـان يـعتقـد يف الـسـابق يف الـربع
الــرابع للعــام مع تبـاطــؤ وتيـرة
تكوين اخملـزونات لدى الـشركات
واتساع عجز امليزان التجاري لكن
العـــوامل األســاسـيــة ال تــزال
سليمة.
وقــالت وزارة الـتجـارة اجلـمعـة
 2015-2-27إن إجـمالي الناجت
احمللي منـا مبعـدل سنـوي  2 2.يف
املائة مـعدال بالنقصـان من التقدير
الـســابق  2 6.يف املـائـة الـشهـر
املاضي .وكان االقتصاد منا مبعدل
 5يف املائة يف الربع الثالث.
وكـان التعـديل بـالـنقصــان لنمـو
الـربع الـرابع للعـام موافـقا بـوجه
عام تنبؤات احملللني.
ومع منـــو إنفـــاق الــشـــركـــات

واملـسـتهلـكني يف الــربع الــرابع مت
تعــديل معــدل زيـــادة املبـيعــات
النهائيـة إلى املـشتريـن احملليني إلى
 3 2يف املائـة من التـقديـر السـابق
 2 8يف املائة.
وقـــامت الـشــركــات بـتكـــوين

مخـزونـات تـبلغ قيـمتهـا 88 4.
مليار دوالر يف الـربع الرابع أي ما
يقل كـثيـرا عـن التقـديــر السـابق
للحكومـة الشهـر املاضـي والبالغ
 113 1.مليار دوالر.
ونتيجـة لذلك مت تعـديل مسـاهمة

اخملـزونـات يف منـو إجمـالي النـاجت
احمللي إلـى  10نقــاط مئـويــة من
 0 8.نـقطــة مئـويــة يف التقـديـر
الــســـابق.فـيـمـــا أظهــر مــسح
استقصائـي نشرت نتـائجه اجلمعة
 2015-2-27أن مــؤشـــر ثقــة
املـسـتهلـك األميــركي تــراجع يف
شهـر فبـرايـر (شبـاط) من أعلـى
مستوى له يف  11عاما.
وجـاءت القــراءة النهــائيـة ملـسح
تــومـســـون رويتــرز وجــامعــة
ميشيجان لشهر فبراير على املؤشر
العـام لـثقـة املـسـتهلـكني 95 4.
أعلـى من القـراءة األوليـة 93 6.
ومـن تـنـبـــؤات احملللـني بقـــراءة
للمؤشر عند 94.
ومع ذلـك كانـت القراءة الـنهائـية
للمؤشـر يف فبرايـر أقل من القراءة
النـهائية لشهر يناير (كانون الثاني)
والبالغة 98. 1

أسعار النفط يف أكبر مكاسب شهرية منذ  6سنوات

لندن  -اسـتقرت أسعـار النفط يف
نهـايـة تعـامالت شهــر فبـرايـر،
لـيتحـرك خـام بــرنت قـرب 61
دوالرا للبـرمـيل ،ويحقق بـذلك
أكبــر مكـاسـبه الـشهـريــة منـذ
مايـو 2009مع تعطّل إمدادات يف
بـحر الـشمـال ومنو قـوي للـطلب
الـصيـني علــى النـفط .وســاهم
انخفـاض عـدد مـنصـات احلفـر
النفطيـة وتوقع حتسن الطلب على
اخلام يف ارتـفاع سـعر بـرنت نـحو
 15بـاملئة منـذ آخر تسـوية يف شهر
يناير املاضي.
ويتجـه اخلام األميـركي أيضـا إلى
تـسجيـل أول صعود شـهري له يف
ثمـانية أشـهر ولكن مبـكاسب أقل
تبلغ نحو  1.9باملئة.
وقال تـوني نونـان ،مدير مـخاطر
النفط لدى مـيتسوبيشي كورب يف
طـوكيـو ،إن وفـرة املعـروض مـا
زالت مـسـتمــرة وقــد حتـــد من
مكاسـب النفط ،خصـوصا إذا ما
اسـتمرت اخملـزونات األميـركية يف
الزيادة حتى امتالء الصهاريج.

يف هـذه األثناء ارتفع سعـر الذهب
اجلمعـة  2015-2-27للجـلسـة
الثـالثـة علـى التـوالـي ويتجه إلـى
إنهاء موجـة من اخلسائـر استمرت
أربعـة أســابيع بــدعم مـن طلب
الـشــركــات الــصيـنيــة وضعف
الدوالر.
لكـن مكـاسـب املعــدن النـفيـس
كانت محدودة مع صـدور بيانات
أميــركيـة قـويــة وتعـليقــات من
مـسـؤولـي مجلـس االحـتيــاطي
االحتــادي ،أدت إلــى انحـســار
اآلمـال بتأجيل رفع أسعـار الفائدة
األميـركيـة إلـى وقت الحق هـذا
العــام ،والـتي انـتعــشت عـقب
تلميحـات سابقة من رئـيسة البنك
املـركـزي األميـركي جـانـيت يلني
متيل للتيسير املالي.
وقفـزت طلـبيــات السـلع املعمـرة
األميـركيـة  2.8بـاملئـة يف ينـايـر
وزادت أسعــــار املـــسـتـهلـكـني
األساسـية لتعيـد احلديث عن رفع
أسـعار الفائـدة األميركيـة منتصف
العام احلالي.

االسمـاعـيليـة (مصـر) –أكـدت
احلكـومــة املصـريـة أنهــا ستقـدم
ضمــانــات وحــوافــز مــشجعــة
للمـستـثمـريـن من خالل قـانـون
جـديـد لالسـتثمـار يف إقلـيم قنـاة
الـسـويـس ،الـذي تـسعـى جلعله
منطقة اقتصـادية عاملية كبرى على
مــســاحــة تـصل إلـــى  75ألف
كيلومتر مربع.
أعلـنت هـيئـة قنـاة الـسـويـس أن
احلكــومــة املـصــريـــة ستـصــدر
األسبـوع املـقبل قـانـونـا خـاصـا
لالستثمـار يف مشروع تنـمية إقليم
قنـاة السـويس الـذي يهـدف إلى
إقامة منطقة اقتصادية عاملية كبرى
على امتداد القناة.
وقـال رئيـس الهيـئة مـهاب ممـيش
إنهـا ستعرض  3مشـروعات على
املـستثمـرين يف القمـة االقتصـادية
الـتي تعقد منتـصف مارس مبنتجع
شـرم الـشـيخ ،بجــانب عـرض
مشروع تنمية إقليم القناة.

وأكـد أنه من ”املهم جـدا أن تدخل
املـؤمتـر ومعك قـانـون حتـى يعلم
املستثمر ما له وما عليه”.
وينظر إلى
هـذا املؤمتر
االقـتصــاد
ـ
ي املقـــبل
كـجـــــــزء
ـ
رئيـسي من
خــــطـــــــة
ـ
اإلصــــالح
ـ
االقـتصادي
ـ
الــــــتـــــــي
ـ
تــضـمـنـــت
خفض دعم
الــطــــاقـــــة
ـ
وزيـــــــــــادة
الضـــرائب.
ـ
وقـــــــامـــت
ـ
احلكـــومــــــة
بحـل نزاعات
مع مستثمـرين حاليني فيـما تسعى
إلى تنـشيط االقتصـاد الذي تضرر
بفعـل اضطرابات سيـاسية تعصف

قانون مصري جديد لالستثمار يف إقليم قناة السويس
بالبالد منذ عام 2011
وقـال ممـيش إن الـهيئـة ستعـرض

خالل املـؤمتـر ”جـزءا كـبيــرا من
مشروع تـنمية إقليم قنـاة السويس
بجانب مشروع محطة متوين سفن

بـاسـتثمـارات  90مليـون دوالر
بـدأت الهيـئة بـالفعل يف إنشـائها
وكذلك مشـروع ترسانات
لـصيـانـة وإصالح الـسفن
وأيضــا مشـروع أحـواض
لصيانة احلفارات”.
وأكــد ضــرورة ”حتـــويل
القنــاة من مجـرى مــائي
فقط إلـى هيئـة اقتصـادية
متنـوعة األنشـطة حتى ال
نعتمـد على رسـوم عبور
القناة فقط”.
وأطلق الـرئيس املـصري
عبـدالفتاح السيسي يف 5
أغــســطــس املـــاضـي
مـشــروعــا حلفــر قنــاة
جـــديـــدة بـطـــول 72
كـيلومترا ،مـوازية جلزء
من القـناة احلـاليـة التي
يـبلغ طولهـا نحو 190
كيلومترا .ووعد بتنفيذ املشروع
خالل عام.
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مال وأعمالBusiness & Finance
الــسعـي لـتحقـيق الـتــوازن يفالعالقات واألنـشطة االقتصادية،
والـبعــد مــا أمكـن عن أحــاديــة
النشاط االقتصادي.
بناء هـيكلية التـنمية االقتـصاديةالـشاملـة ،ويتم ذلك عـبر إشـباع
احلــاجــات األســـاسيــة؛ حـيث
يُفضَّل االستثمار يف :إنتاج السلع
الغذائـية الضـرورية ،وكـذا إنتاج
الكسـاء الشعبي ،وإقامـة املساكن
الشعبيـة ،واالهتمام مبحـو األمية
بــــدعـم الـتـعلـيـم األســــاسـي
االبـتـــدائـي ،وبـنـــاء شـبكـــات
اخلــدمــات الـصـحيــة واملـــائيــة
والكهربـائية والصـرف الصحي،
وإنـشــاء الطــرق املعبـدة ،وشق
قنوات الري.
ضغط اإلنفـاق االستهالكي إلىأدنـى احلــدود املمـكنـة؛ عــامالً
بــالتـوجـيهــات القــرآنيــة بهـذا
اخلصـوص ،وزيـادة املـدخـرات
احملليـة ،والعمل على زيـادة الوفر
من العملة األجنبية.
تـــشجــيع قـيـــام املــصـــارفواملـؤسـسـات املـاليـة وشـركـات
التمويل وصناديق االستثمار ذات
االستقاللية االقتصـادية والبعد ما
أمكن عن االرتـباط بـاملؤسـسات
العـامليـة مـاليـاً ،والقـائمـة علـى
أساس فقه املعامالت اإلسالمية؛
ممـا يـؤدي إلــى تنـشـيط احلـركـة
وتنمية األنشطة االقتصادية.
 دعم مشـروع الدينار اإلسالميالقـائم( ،)24واعتماده أداة ألداء
احلقـوق وااللتزامـات ،وعملة يف
رأس العــمالت يف الـتـبـــادالت
اخلارجية( ،)25فـمشروع العملة
اإلسـالميــة املــوحــدة مـشــروع
حضـاري واقـتصـادي ،وإطالقه
وتعميمه سيحقق الفوائد اآلتية:
يكون مقيـاساً ثابتاً للقيم مع مرور
الزمن.
يكـون وعـاءً منـاسبـاً لالدخـار،
سواء لألفراد أو للـدول ،اعتماداً
علــى القـيمــة الثــابتــة للعـملـة
املوحَدة.
يــسهِّل تـســديــد أثمــان الــسلع
والـصفقات الـتجاريـة بني األفراد
والـدول يف العالـم اإلسالمي ،مما
يشجع التجارة البينية اإلسالمية.
يـقلِّل مـن نـــزوح الـــرســـامـيل
اإلسالمية إلى اخلارج.
يسهِّل السياحة البينية اإلسالمية.
يـشجِّع علـى اسـتثمـار الفـوائض
الـنقــديــة اإلسـالميــة يف الــدول
اإلسالميـة دون تعـرضهــا خلطـر
فقـدان القـيمـة بـسبـب التـضخم
النقدي يف العمالت الدولية.
يعـزز الشعـور اإلسالمي املـوحَد
لدى جميع املسلمني ،مما سيعطي
دفعـاً كبـيراً نحـو حتقيق أي شكل
مـن أشكال التنسيق أو التكامل أو
التضـامن أو الـوحـدة اإلسالميـة
التامة.
تـقلـيــص هـيـمـنــــة الــــدوالر
األمريكي:
استخدام الذهـب كعملة دولية يف
العالم بدالً من الدوالر.
مقترحات:
فكرياً:
تـوفيـر قاعـدة بيـانات بـاملنـتجات
الـزراعيـة والصنـاعيـة املتـوفرة يف
العالم اإلسالمي.
تـوفيـر قـاعـدة بيـانـات بـاملـوارد
الطبيعية املتاحة لالستثمار.
املصــداقيـة يف عـرض الـبيـانـات
واملعلـومــات بعيـداً عن الـتعتـيم
اإلعـالمـــي ،أو الـــتــــضـلـــيـل
السياسي.

التكامل اإلسالمي اقتصادياً :خيار استراتيجي للعالم اإلسالمي 6

التنـسيق بني منـدوبي دول العـالم
اإلسالمي يف اجتماعات املنظمات
الــدوليــة؛ بعقــد اجـتمــاعــات
متهيـديـة ،وحتـديـد وجهــة نظـر
إسالمـية يف املوضوعات املطروحة
للبحـث يف املنـظمـات الـدوليـة،
مثل :مـنظمـة التجـارة العـامليـة،
والبـنك الدولي ،وصنـدوق النقد
الدولي.
مالياً:
االسـتفــادة مـن فـقه املعـــامالت
املـاليـة؛ لتجمـيع رسامـيل تنهض
باألمة اقتصـادياً؛ وبخاصة الركاز
وصدقة الفطر.
من خالل تأسيس:
صنـدوق التنمـية بـالركـاز؛ وهي
زكـاة اخلـارج من املعـادن والـنفط
وما شابهها.
فــدول العــالم اإلسـالمي متـتلك
 %35مـن بتـرول العـالم ،و%35
مـن قصـديـر العــالم ،و %29من
فــوسفــات العــالـم ،و %12من
منغـنيـز العـالـم ،وغيــر ذلك من
الثـروات الـطبـيعيـة :من الغـاز،
والـفـحــــم ،والــكـــــــــــروم،
والـبـــوكــسـيـت ،والـنحـــاس،
والـرصــاص ،والبـوتــاسيـوم،
والكالسيوم ،والذهب والفضة.
ومقدار زكاة الركاز.%25 :
صنـدوق صدقـة الفطر الـسنوي،
ومقـدارها :ديـنار إسالمـي ،هذا
يعني :مـليار ديـنار إسالمـي على
األقل تُعـطـــى ألكـثـــر الـــدول
اإلسالمية احـتياجـات ،وتنفق يف
مشروعات تنموية.
ولو توسعنا فجعلنا ديناراً إسالمي
كل شهـــر علـــى كل فـــرد مـن
املــسلـمني؛ ضـــريبــة الـتنـميــة
الشاملـة :ضمن صندوق (الدينار
اإلسالمي) الـشهــري ،إلعطـائه
املليار دينـار إسالمي ألحوج دولة
إسالمـيــــة ،فعلـــى مـــدار أربع
سنـوات تتكـرر العملـية لكل دول
العالم اإلسالمي.
وإنشـاء احتـاد اقـتصـادي إسالمي
مـشتــرك متثـل فيه جـميع الـدول
اإلسالميـة ،علـى غـرار االحتـاد
األوربـي ،تــتلخــص مهـمـته يف
تنسيق العالقات االقـتصادية على
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أسـاس التكامـل والتعاون ووضع
مخـطط اقتصـادي مشتـرك يهدف
إلـى تبـادل اخلبـرات واملعـونـات
وتـشـجيع مـؤسـسـات الـتمـويل
والتجارة واملبادالت االقتصادية.
من التوصيات:
 1.شحـذ الهـمم فكـرياً وثـقافـياً
وتـربـويـاً لـصنع اإلرادة القـويـة،
والعـزمية الـصادقـة ملقارنـة العمل
بالقول.
 2.الــدفـــاع عن ديـن اإلسالم،
وعـن الثــروات واخليــرات الـتي
مـنـحهـــا اهلل عـــزَّ وجـلَّ لألمـــة
اإلسـالميــة ،وهـــذا من أشــرف
أنواع اجلهاد
 3.خلق حـالــة ثقــافيـة تــؤمن
باملنتجـات ذات املنشأ اإلسالمي،
بــدالً عن عقــدة النقـص بجـودة
املنتج الغربي.
 4.حتديـد احتيـاجات األمـة من
املشـروعات التنـموية ،ومـا لديها
من مـوارد مــاليــة ليـصـار إلـى
تـوزيعها بـني الدول املعنيـة حسب
معايير اقتصادية موضوعية.
 5.ضـــرورة تفعـيل اتفـــاقيــات
التعـاون االقـتصـادي بني الـدول
اإلسالمية.
 6.مـتـــابعـــة قـــرارات القـمـم
اإلسالميـة مبــا يتـصل بـالـشـأن
االقتصادي.
 7.تعـزيــز التجـارة الـبيـنيــة بني
الدول اإلسالمية.
 8.دعم البـحوث العلميـة املؤدية
إلــى أحــسن أنــواع الـتنـميــة؛
فـمقيــاس األمم :العلـم النــافع،
والعـقل الــــــراجح ،وجـــــودة
األفكار.
 9.العنايـة بتنميـة املوارد البـشرية
ومـضاعفة نفقات التـنمية وخاصة
لقـطــاعــات التــربيــة والـتعلـيم
والــتــــــدريــب والــــصحــــــة،
والـتكنولـوجيا ،فـاملوارد البـشرية
يجب أن يكون لها مركز متقدم يف
أي سياسة اقتصـادية واجتماعية،
فهـي العــامل احملــرك لـعنــاصــر
التنمية.
 10.العـمل على استثـمار املوارد
الطبيعيـة وتنميتها واالستفادة منها

بشكل جيد دون إسراف أو هدر.
 11.الـعمل على تقلـيص الفجوة
التـكنـولــوجيـة؛ بـالعـمل علـى
االســتــثــمــــــار يف مجــــــاالت
واسـتخدامات التقنية وتطويرها مبا
يخدم قضايا األمة اإلسالمية.
 12.تـشجيع متـويل املشـروعات

املـشتـركـة بني الـدول اإلسالميـة
واسـتـثـمــــار رؤوس األمــــوال
اإلسالمـيــــة يف داخـل العــــالـم
اإلسالمـي لفــائــدة الــشعــوب
الـصـغيـرة والـبلـدان املــزدحمـة
بالسكان.
 13.تشجيع تبادل اخلبرات الفنية

واملـالية ،واملعلـومات االقتـصادية
والتجاريـة والتمـويلية ،ورؤوس
األموال بني الدول اإلسالمية.
 14.تفعيـل التعاون بني املصارف
اإلسالميـة ،ومؤسسـات التمويل
احلكـوميـة يف البلـدان اإلسالميـة
وصـناديق الـتنميـة واالستثـمار يف
مشروعات التنمية اخملتلفة.
 15.العمـل على تنفيـذ القرارات
االقـتـصـــاديـــة يف قـمـم الـــدول
اإلسالمية ومؤمترات.
ضــــرورة اإلســـــراع يف اتخــــاذ
خطـوات عـمليـة وعلـى رأسهـا
إنـشـاء مـشـروعــات استـثمـاريـة
مـشتـركــة بني الــدول األعضـاء
لتـحقيق التكـامل االقتـصادي بني
الدول األعـضاء يف منـظمة املـؤمتر
اإلسـالمي ،لــضمــان الـتنـفيــذ
املـتكــامل بهــدف إنـشــاء ســوق
إسالميـة مشتـركة أو أي نـوع من
التكامل االقـتصادي علـى أساس
اخلطوة خطوة(.)26
اإلشـادة بـاجلهــود التـي يبـذلهـا
اجمللس االقتـصادي واالجتـماعي
العربي إلنـشاء منـطقة جتـارة حرة
عـربية كبـرى ،ويحث التجمعات
االقتصـادية اإلقليميـة التي تشارك
يف عضـويتهـا الـدول األعضـاء،
وبخــاصــة مـنـظـمــة الـتعــاون
االقــتـــصـــــادي ،وجتـــمع دول
السـاحل والصـحراء ،واجملمـوعة
االقتصاديـة لدول غرب إفـريقيا،
واالحتـاد االقـتصــادي والنقـدي
لـــوسـط إفـــريقـيـــا ،واالحتـــاد
االقتـصــادي والـنقــدي لغــرب
إفــريـقيــا ،علــى االسـتمــرار يف
جهودهما يف هذا املضمار(.)27
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Muhammad (S) The Messenger of Allah(God) ..From Pg 29
These brave warriors
fought fiercely and during
this encounter Hamza
was killed by a spear
wound inflicted by the
Slave of Abu Sofian’s
wife Hind. Zakwan and
Abu Dajjana lay wounded
and ‘Ali was left alone to
defend the Holy Prophet.
‘Ali had received 16
wounds during this battle.
He picked up the Holy
Prophet while he was surt
rounded by the enemy
and with Khalid shouting
to finish the Prophet off
for good. ‘Ali fought
against them, killing two
of them, which led the
others to run away. ‘Ali
(as) boldly lifted the Holy
Prophet and carried him
to the mountain and
safety.
‘Ali kept shouting “ the
Holy Prophet is alive” so
that the Muslims who ran
away might come back.
Those Muslims who had
not run far returned and
saw the wounded Prophet
and his daughter Fatima
(sa) attending to his
wounds. They took heart
and began to fight the
enemy under the comt
mand of ‘Ali (as) and
drove them away.
The victory was
gained. The Prophet
returned to Madina and
declared three days of
mourning for his uncle
Hamza. The Holy Prophet
said afterwards that ‘Ali’s
bravery was applauded by
Angel Gabriel who said
that there is no braver
youth than ‘Ali and no
better sword than Zulfit
qar.(Details of this battle
can be read in the History
of Tabari, Waqidi and
Abul Fida).

Madina promised to help
in two ways, one to send
soldiers to fight in the
battlefield and two to
create fear among the
women and children who
were left in the town
unprotected.
The Prophet’s compant
ion Salman Farsi sugt
gested that the Muslims
must dig a moat on the
unprotected side of the
town. The Muslims took
this advice and the moat
was ready within 3 days
in which the Prophet himt
self took part. When the
enemy forces arrived at
the scene they were
unable to enter the city
due to the newly dug
moat and they stayed on
the outer side.
But one of their most
famous soldier's named
Amr Ibne Abde Wud
jumped the moat with his
horse and challenged the
Muslims to fight with
him. When The Prophet
asked his bravest to go
and fight Amr none of
them was eager to come
out. Omar Ibne Khattab
even suggested that this
man was so brave that he
fought one thousand men
alone and defeated them.
‘Ali was eager as ever
to fight this man and he
came out with the blesst
ings of the Holy Prophet
who said, ‘Today the
whole faith has come out
to fight the whole infidelt
ity. ”‘Ali was able to kill
the enemy soon and when
the Prophet saw ‘Ali vict
torious he uttered the
words “Verily one blow
of ‘Ali’s sword on the day
of Khandaq is superior to
the worship of all beings
until the Day of Judget
ment.”
Amr was killed, but the
battle was not over.
Armies of nontbelievers
were on the other side of
the ditch while the Must
lims were inside the city
almost besieged without
any provisions. After a
while with the prayers of
the Holy Prophet a storm
blew up that frightened
the army of the nont
believers and they ran
away never to come back
again.

avoided any further milit
tary
ventures.
The
Prophet decided to pert
form Umra in the 6th year
of Hijra (628 AD). As the
Muslims
approached
Makka, the infidels of
Makka did not like this
and stopped the Muslims
entering Makka. Seeing
them bent on aggression,
the apostle of God agreed
to a treaty with the Makt
kans.
It was wisely drafted
by Imam ‘Ali (as) , the
terms outwardly looked
humiliating to Muslims
that if a Muslim was
taken captive by the infit
dels he will not be
The Battle of Khandaq
returned but if an infidel
comes to the hands of the
The Battle of Khandaq:
Muslims he will be
4th year of Hijra, 626
released immediately.
AD: At the end of the batt
When the Holy Prophet
tle of Ohud when Abu
signed the treaty, Umar
Sofian was unable to hurt
Ibne Khattab disliked it
the Holy Prophet, he
so much that he uttered
returned to Makka after
the words,” I have never
promising that he will
doubted about the Prot
come back next year and
phethood of Muhammad
will take revenge for the
(S) this much as I did
defeats of Badr and
today.” He questioned the
Ohud. This time it was
Prophet about this humilit
not only the non believers
ating agreement to which
of Makka who were with
the Prophet replied, "I am
Treaty of Hodaibiya
him. He had also taken
the Messenger of Allah
the help of the Jews of
and all my acts are on the
After the battles of Badr,
Madina to defeat Islam
orders from Allah."
Ohud and Khandaq the
forever.
But it is evident that
infidels
of
Makka
The Jewish tribes of
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this deviation from the
path of the Prophet was
later to become an
acceptable norm rather
than an off the cuff event.
Later you will see how
this misconceived habit
of contradicting the infalt
lible Prophet of Islam
created divisions within
the religion itself. Those
who followed ‘Ali as the
follower of the Sunna of
the Prophet became the
partisan of ‘Ali, others
followed Omar ibn Khatt
tab.
(see Saheeh Bukhari,
KitabtalKholafa)
The Battle of Khyber
The Jews of Madina ever
since their treachery durt
ing the battle of Khandaq,
were always on the lookt
out for some mischief to
hurt Islam. This mischief
mongering increased so
much so that they were
banished from the city to
live outside Madina.
They had extensive lands
and had built strong fort
tresses where most of the
Jewish community lived.
The fort of Khyber was a
strong fort built of stone
with an iron gate. It was

the strong hold of the
Jews who invaded Must
lim lands and villages
around the area. They
killed Muslims and looted
their property. Warnings
were given to the Jews of
Khyber to stop their mist
chievous deeds but they
did not bother even to
acknowledge their mist
deeds.
The Holy Prophet prot
ceeded to stop this probt
lem for the Muslims.
Muslim forces encamped
outside this fort. It was in
the month of Muharram
in the 7th year of Hijra.
On the First day Abubakr
led the Muslim forces to
fight the Jews.
The Jews came out of
the fort. A furious battle
was fought; Muslims
could not break the Jews
onslaught and retreated
back to their camp. The
Next day Omar Ibne
Khattab took the flag and
tried to defeat the Jewish
forces without success.
That night the Prophet
announced,” Tomorrow I
will give the flag of Islam
to a man who is brave
and does not run away
from the battlefield, he
loves Allah and the
Prophet of Allah and
Allah and His Prophet

love him.”
The Next day, after
morning
prayers
the
Prophet called for ‘Ali
(as) and gave the Flag in
his hands. ‘Ali (as) holdt
ing the flag in his hand
went towards the fort.
Noticing that only one
man was coming towards
the fort the Jews did not
come out in the open
field. Reaching the gates
of the fort ‘Ali fixed the
pole on a hard stone slab.
Noticing the fixing of the
flag on a hard stone, a
Jew who was a learned
scholar, asked from the
top of the wall, " who are
you?
”
Ali replied, “I am ‘Ali
son of Abu Talib.” Heart
ing the name the learned
scholar turned towards his
people and told them, “I
have read in the sacred
both at a man of this
name will defeat you.
‘." In accordance with the
,convention of the Arabs
‘Ali announced his chalt
lenge and demanded the
bravest of them to come
out and fight him in sint
gle combat. Merhub, one
of the brave and skilled
warriors came out and
was killed by ‘Ali (as) in
one blow.
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Muhammad (S) The Messenger of Allah(God) 2
Abubakr was with the
Prophet, when they left
Makka from the southern
exit and hid in a cave a
few miles away. While
they were inside the cave
a spider weaved a web on
the entrance to the cave to
give an impression that
no one had entered the
cave.
Meanwhile in Makka
the enemy with open
swords entered Muhami
mad’s house in order to
kill him, but found ‘Ali
sleeping soundly. They
asked ‘Ali, where was
Muhammad to which ‘Ali
replied,
“have
you
entrusted him to me?”
The enemy left disapi
pointed, but realized that
Muhammad (S) must
have gone to Yathrib.
They tried to follow the
tracks with the help of
professional trackers and
reached the cave of Thaur
where these two were siti
ting inside. But the spii
der’s web deceived them
and they all came back
disappointed.
Muhammad
(S)
reached Yathrib, the town
some 400 kilometers
north of Makka and the
converts there named the
city as ‘the city of the
Prophet’
(Madinatun
Nabi). Ever since then the
town has been known as
Madina. The date of this
migration was 26th July
623 AD and under the
new Islamic Calendar, the
first year of the Hijra.
‘Ali stayed in Makka
to give back to the owni
ers all the valuables
which the people of
Makka had deposited
with Muhammad for safe
keeping. After three days
when this important task
was completed ‘Ali (as)
set out for Madina and
arrived there a week later.
Muhammad (S) waited
for him at the outskirts of
the town and entered the
town with the whole fami
ily.
The People of Madina
helped Muhammad (S)
settle in this new place.

freely in the city and be
provided with food and
shelter. This was a clear
direction that gaining
knowledge was the first
priority in Islam.
The Battle of Ohud

Their help was apprei
ciated so much so that
they were called Ansars,
the Helpers, while those
who came from Makka
were called Muhajiroon,
the migrants. On orders
from Allah, Muhammad
(S) brought Muhajirs and
Ansars together by maki
ing each Ansar a brother
to a Muhajir.
This way they shared
each other’s property like
brothers. Muhammad (S)
took ‘Ali (as) as his
brother in faith, although
‘Ali was his cousin in
relation to blood. (Sirat
Ibne Hisham).
Muhammad’s daughter
Fatima was about l 9
years old and there were
many suitors, but wheni
ever somebody asked
Muhammad (S) for Fati
ima’s hand in marriage he
kept quiet. One day ‘Ali
(as) came to the mosque
and asked for Fatima’s
hand in marriage.
Muhammad replied
"Yes, this has been
ordained by Allah." He

asked , "What property
do you have," to which
‘Ali replied, "not much."
He had a sword, a horse
and a protective shield.
Muhammad said "sell the
shield, because you will
need the horse and the
sword for the protection
of Islam."
‘Ali sold his shield for
200 Dirhams, brought the
money to Muhammad (S)
who added another 200
Dirhams over it and
asked his companions to
buy household goods to
set up home for the newi
lyweds. He then read the
Khutba and finalized the
marriage of ‘Ali (as) and
Fatima.
This was in the First
year of the Hijra. This
was a simple Islamic mari
riage which should be
copied by all Muslims
instead of spending lavish
amounts of money and
huge dowries to cripple
the parents economically
forever.
As Islam was the religi

ion of peace and surrender
to the Will of God,
aggression had been fori
bidden. In spite of various
attacks on the newly coni
verted Muslim community
in Madina, Muhammad
(S) had forbidden all retali
iation. News came from
Makka that all those who
left Makka had lost their
property. The Makkans
had taken all they had left
behind.
Muhammad’s uncle
Hamza asked Muhammad
(S) to fight with the Kufi
fars of Makka but he did
not agree. In the end when
news came that the Maki
kans
were
marching
towards Madina to fight
Muhammad (S) and his
newly converted Muslim
community, the Verses
came down on Muhami
mad (S) to stand up and
defend your “Deen”, but
do not exceed the limits.
In other words you can
only defend, aggression
was totally forbidden. ( 2:
173i174)

The Battle of Badr
In the 2nd year of
Hijra, 624 AD, 'The Bati
tle of Badr' took place.
The Makkans marched
towards Madina with
1000 soldiers. Muhami
mad (S) with his army of
313 men came out of
Madina. Badr is situated
some 10 miles south of
Madina and 240 miles
north of Makka. The
Makkans travelled all the
way to Madina to defeat
Islam. The Muslims had
no choice but to defend
Islam.
Hamza, ‘Ali Obaida
came out of the Muslim
side in single combat
with the chiefs of Makka
who were all slain. The
battle ensued and at the
end of the day the Maki
kans were defeated with
70 dead, while very few
Muslims were killed.
Those Makkans who
were taken captive were
told that if they could
teach Muslims to read
and write, they would live

In the 3rd year of Hijra,
‘The Battle of Ohud’ took
place. The Makkans did
not like their defeat in
Badr and began their
preparations in earnest.
They came with 3000
men to fight Islam.
Muhammad (S) heard the
news and came out of
Madina with 700 men.
Muhammad (S)
arranged his small army
in such a way that the
mountain was behind
them. Some 30 archers
from the army were strai
tegically placed in an
opening in the mountain
to protect the Muslims
from any attack from
behind.
Initially the Makkans
were no match for the
valor of the Muslim soli
diers and they began to
run away. Newly coni
verted Muslim soldiers
prematurely thought they
had won the war, so they
began to take possession
of the booty of war.
When the 30 archers
saw this, they left their
strategic mountain pass to
join the others. Khalid
Ibne Walid saw this openi
ing and cleverly attacked
from behind on the peri
son of the Prophet himi
self. It was ‘Ali (as) and a
few other true compani
ions of the Prophet that
saved the day and saved
the life of the Prophet.
The Prophet was himself
injured by a stone.
Khalid Ibne Walid
shouted ‘Muhammad is
killed’, upon which heari
ing this, many compani
ions began to run away in
panic. The wounded
Prophet was left in the
battlefield with only ‘Ali,
Hamza, Abu Dajjana and
Zakwan to defend him.
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أثرت احلركة األدبية والنقدية ،ليس يف مصر وحدها بل يف العالم العربي كله

“مقاهي الصفوة واحلرافيش“ حملات من تاريخ مصر الثقايف والسياسي
الـقاهـرة ـ محـمد عـبد الـرحيم -
املقهـى يف املــدن الكـبيـرة حـالـة
خاصة ،فهو أشبه مبكان الجتماع
أفكـــار وشخـــوص وحـيـــوات
مختلفة ،كنـماذج عاكسـة للحالة
التي مير بهـا مجتمع من اجملتمعات
يف حلـظــة مــا ،أدبــاء ،زعـمــاء
سيــاسيـني ،فنـانـني ،لصـوصـا
ومشردين
فحـالــة اجملتـمع احلـقيـقيـة ميـكن
قياسهـا من خالل املقاهي يف املدن
الكـبـيـــرة للـبالد ،ال مـن داخل
بـرملـانـاتهـا وجـلسـاتهـا وأبـواقهـا
الـدعائيـة الرسميـة ،وإضافـة إلى
حـالة الـوعي التي متـر بها جمـاعة
من اجلمـاعـات ثقـافيـاً وسيـاسيـاً
وفـنيــاً ،هنـاك الــوعي بـاحلِـس
اجلمـالـي ،وهنــا يصـبح املكـان
شخـصيـة قــائمـة بـذاتهــا ،كمـا
شخـصيـات رواده ،الـذي يتلـوّن
بهـم ويـتلــونـــون به .كل هــذه
األوجه حـاول الشـاعر عـيد عـبد
احلليـم ،التعــرّض إليهـا بـنظـرة
بانورامية ،يف كتابه الصادر مؤخراً
عن الهـيئة العامة لقـصور الثقافة،
ضمن سلـسلة ”حكـاية مصـرية”،
والذي جاء بعنوان ”حكاية مقاهي
الصفـوة واحلرافيش” ليتتبع ويسرد
حكـايـات تبـدأ مبقــاهي منـتصف
القــرن الـ  19وبــدايــات القــرن
الفـــائـت ،وتـنــتهــي مبقـــاهـي
اإلنترنت.
مقهى ”ماتاتيا” ..
ثورة فكرية وسياسية
ارتبـط مقهـى (مـاتــاتيـا) بـرواد
النهضة يف الـعصر احلديث ،فكان
من رواده كل مـن جمـال الــدين
األفغـانـي ،محمـد عبـده ،سعـد
زغلـول ،قــاسم أمـني ،عبـد اهلل
النـدمي ومحمود سامي البارودي.
كــــان املقهــــى يف أسفل إحـــدى
العمـارات الـواقعـة بـني ميــداني
املــوسكـي والعـتبــة ــ متت إزالـة
البنـايـة بـالكـامل منـذ سنـوات،
لتصعد مكانها بنـاية حديثة الطراز
ــ نشـأ املقهــى يف منتـصف القـرن
التاسع عشر ،إال ان أهميته بدأت
بقـــدوم األفغــانـي عــام 1871
وكـانت اجلـلسـة حـول األفغـاني
أشـبه بحلقـات الـدرس ،وقـامت
الصحـافـة بنقل هـذه املنـاقشـات
واحلــوارات كــصحف” ..مــرآة
الـشــرق” و”مـصــر” و”األهــرام”.
ويذكـر محمـد عبـده عبـارات لم
يـزل صداها يتجدد حتى اآلن ،يف
مــا يخص رجـال األزهـر من كل
فكـر نقدي جديـد ،إذ يقول ”لكن
مشـايخ األزهـر وجمهـور طلـبته
أخــذوا يتقـولــون علـيه وعلـينـا
األقــاويل ،ويــزعمـون أن تـلقي
تلك العلوم قد يفضي إلى زعزعة
العقـائد الـصحيحـة ،وقد يـهوى
بالنفـس يف ضالالت حترمهـا خير
الدنيا واآلخرة”.
ومـن هـــذا املقهــى أيـضــاً بــدا
التخطـيط للثـورة العـرابيـة ،وقد
كـان أحمـد عـرابي أحـد رواده،
ومالزما جللسات األفغاني ومتأثرا

به .ويـذكـر املـؤلف أن العبـارة التي
قالهـا عرابـي يف وجه اخلديـوي ”لقد
ولدتنا أمهاتنا احراراً ولن نستعبد بعد
الـيوم” ،مبثـابة مـانفيستـو للثورات
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الـسيـاسيـة الالحقـة .كمـا يـرى
املؤلف ــ حسب وجهة نظرة ــ ”أن
الثــورة العــرابيــة لـم تكـن هبّــة
عسكريـة ،بل كانت ثورة سياسية
واجتـماعيـة وفكريـة ،وجزءا من
مشـروع نهضـوي قام علـى إطار
من الفكــر االجتمـاعي والـوعي
املـشتـرك” .وهـي عبــارات محل
نقـد ،فرمبـا كان هـناك وعـي ما،
لكنه لـيس احملرّض األسـاس على
قيـام هبّـة عـرابي ،فـاألمـر كـان
يخص اجلـيش وقتـها فقـط ،لكن
اجملتـمع حاول أن يـرى ما يـأمله،
دون الواقع واألسباب احلقيقية.
مقهى ”ريش”
صفوة السياسة والفن
”تيــاتــرو كــافـيه ريـش/تـطــرب
اجلمهـور يوم اخلـميس مـساء 31
مـايـو/أيـار بلبلـة مصـر صـاحبـة
الصوت الـرخيم اآلنسـة أم كلثوم
…هلمـوا واحجـزوا مـحالتكم
من اآلن .كرسـي مخصوص 15
قــرش ،ودخــول عـمــومـي 10
قـروش 30 ..مايو  .”1923رمبا
يوضح هـذا اإلعالن ما كـان ميثله
مقهـى ريـش يف احليــاة الثقــافيـة
والفنية يف بدايـات القرن الفائت.
وجـاءت فكرة إنـشاء املقهـى على
يد بـرنارد تيـسينبـرج ،وهو رجل
أعمـال منسـاوي أقـام يف القـاهـرة
عـدة سنـوات ،وكان يهـدف إلى
جـعله أشــبه مبقـــاهـي أوروبـــا،
خـاصـة بـاريـس ،حـيث تـوافـد
املثقفون من جمـيع أنحاء العالم ــ
لنـا أن نـلتفت إلـى منـاخ القـاهـرة
وقتها ــ إال أن الـرجل هاجـر وباع
املقهى للفرنـسي هنري ريشن عام
 ،1914ولــذي أطلق علـيه اسم

”ريش” .ومن وقتهـا اختص ريش
بصفوة املثقفني وأهل الفن ،وكان
سبباً يف شهرة الكثيرين منهم ،كأم
كلثوم وعبد الـوهاب ،إضافة إلى
تقدميه املعزوفات العاملية من خالل
أوركــستـــرا حيّــة تعــزف هــذه
املقطوعات.
وعـند ترمـيم املقهى عنـدما ضرب
الــزلــزال مـصــر عــام  1992مت
اكتـشــاف ســرداب يــؤدي إلــى
بــــدروم ،وجــــدت فــيه أدوات
طبـاعـة ،من احملـتمل أنهـا كـانت
تطبع املنشورات السرية وقت ثورة
 ،1919وقـد كــان املقهــى مقـراً
للجهـاز الـســري للثــورة ،ومنه
خـرج عـريـان يـوسف الغـتيـال
يـوسف وهبة بـاشا رئـيس الوزراء
عـام  1919إال أن محاولـته باءت
بالفشل .ومن ناحيـة أخرى يؤكد
مجــدي عـبــد املالك/صــاحـب
املقهـى احلـالـي ،أن جمــال عبـد
النـاصر وأنـور السـادات كانـا من
رواد ريش قـبل الثـورة ،حتـى ان
السـادات وقت هـروبـة يف قـضيـة
مقتل أمني عثمـان ،كان مُختبئاً يف
الـداخل .وحول طـاوالت املقهى
كـــان يجـتــمع  ..طه حــسـني،
محمـد مندور ،رمـسيس يـونان،
وتــوفـيـق احلكـيـم .وظل ريــش
مكـــان جنيـب محفــوظ املفـضل
طوال ثالثني عـاما ،كمـا كان من
رواده يحـيى حقي ،الـذي ذكر أن
ريش هـو ”املُلتقي بـني السـوربون
والسيدة زينب”.
مقهى ”عرابي” الفتوّة الزعيم
يبـدو أن هذا املقهـى مت تخليده من
خالل ارتبــاط جنيـب محفـوظ به
لعدة سنوات أيام شبابه ،وهو يقع
يف حي العبـاسيـة الذي انـتقل إليه

محفوظ ،وظـل فيه فترة طـويلة.
ويذكر الـكاتب أن التسـمية ترجع
لـصاحب املقهى كامل عرابي فتوة
احلسينية ،الذي قضى  20عاماً يف
السجـن ،بعدمـا أطاح بعـني أحد
األشخاص ،هـذه احلادثـة التي مت
إلغاء نظام الفتوة بسببها.
يذكـر محفـوظ” ..تعرفـت على
عـرابي بعد خـروجه من السجن،
وكنــا نـــذهب إلــى اجللــوس يف
مقهـاه ،وكان أحياناً يتـشاجر معنا
ألنه كـان مُحبـاً للهـدوء والـنظـام
…فلـما يـضيق بنـا يتجه نحـونا
ويقـول يف غـضب ”هـذا مقهـى أم
مـدرســة؟” من الغـد ال تـدخلـوا
املقهـى …وبعـد عـدة أيـام ميـر
عليـنا يف بيـوتنا ،يُـصاحلنـا ويُعلن
انتهــاء فتـرة الـطـرد” .ويـضيف
محـفوظ” ..يف أيـام االنتخـابات
كـان مقهـى عـرابـي يتحـول إلـى
معـسكـر ألنـصـار الـوفـد ،ألن
عـرابي كـان وفـديـاً ،وكـان كبـار
الــسيــاسـيني يف احلــسيـنيــة مـثل
الـشـواربـي وأحمـد مـاهـر بـاشـا
يخـطـبـــون ود عـــرابـي حـتـــى
يـسـاعــدهم يف كــسب أصـوات
الناس …فكـان شكله وتـركيبته
يوحيان بالزعامة ،وفيه هيبة سعد
زغلول ،وكان يف صوته شموخ،
ألنه تعـوّد أن يأمُر فـيُطاع” .وضم
املقهى أيضاً جلسات لكل من عبد
احلكيم عامر وجمـال سالم وعبد
اللـطـيف الـبغــدادي ،قبـل قيــام
الثورة بوقت قريب.
مقهــى ”عبـد اهلل” و”إيـزافـيتـش”
صعود الطبقة املتوسطة
يبـدو أن امللمح الـرئيـسي لهـذين
املقهيـني هو اجلمع بـني فئة الـطبقة

املتـوسطة يف الفن واألدب .مقهى
عبـد اهلل مبحـافظـة اجليـزة ،الذي
خرج منـه ..محمود الـسعدني،
زكريا احلجاوي ،أنور املعداوي،
نعمـان عـاشــور ،وأحمــد عبـد
املعـطي حجـازي ،وهـو شـاهـد
على جيل اخلمـسينيات وأفكاره،
وما كـان ينتـويه خالل السـنوات
املقبلـة .يُقابله مقهـى إيزافيتش يف
ميـدان التـحريـر ،وقد ضـم أدباء
السـتينيـات اجلدد ،أمـثال ..أمل
دنقل ،عـبد الـرحمن األبـنودي،
يحيــى الطـاهــر عبــد اهلل ،سيـد
حجـاب ،بهـاء طـاهــر ،محمـد
البساطـي ،واملفكر محمد عودة.
وهو ما يُقابل جـيل الصفوة الذين
يجـلسـون يف ريـش ،فهـو مبثـابـة
حركـة أدبية ونـقدية جـديدة ،ترد
علــى الكالسـيكيـني املتـوســدين
ريش.
فـاملكـان اجلغــرايف أصبح سـاحـة
أخرى دالـة على أفكـار متبـاينة،
ومجسـدا لصـراع سيـدوم طـوال
فترة الستينيات من القرن الفائت،
وقــد أثــرت احلــركــة األدبـيــة
والنقـدية ،ليس يف مصر وحدها،
بل يف العــالم العــربي كله .وقـد
كتب أمل دنقل قـصيدتـه ”الكعكة
احلجرية” مبنـاسبة احلركـة الطالبية
وثورتهـا عام  1972علـى إحدى
طـاوالت إيـزافـيتـش “ …أيهـا
الـواقفـون علـى حـافـة املـذبحـة/
اشهـروا األسلحـة/سـقط املـوت
وانفـرط القلب كـاملسبحـة/والدم
انـسـاب فـوق الـوشــاح/املنـازل
أضـرحـة/والـزنـازن أضـرحـة/
واملـدى  ..أضـرحـة/فــارفعـوا
األسلحة/واتبعونـي/أنا ندم الغد
والـبــارحــة/رايـتـي عـظـمـتــان
وجمجمة/وشعاري الصباح.
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الوحدة
امرأة يف نهايات الليل
الوحدة
متثال جنديّ مجهول
يف ساحة فارغة
الوحدة
صوت ال وجه له
على مغناطيس الفضاء
الوحدة ذكرى ضائعة
بني الغرباء
الوحدة
كبش حزين
ِبقي من نسله قِرنان
.على جدران الفنادق
******
)1950( نسرين جافري
-1آه
عندما يغني ذلك الطائر
سيسقط متاماً على صورتي
ثمّ تستطيع
أن ترمّم غروبَ جسدي
ببضعة أشعة من الينبوع
أن تفتح عينيك احلجريّتني
وتبكي قدرَ ما تشاء
.ُجنب ما أبدعت
-2لففتُ الطريق
بالليل والكحول
بألف درج ملتهب
ألعبر املنعطف الذي يقع
قربَ ذلك احلديث
لم أتذكّر بعد
ُماذا أضعت
يف تلك املدينة الفارغة من الظالل
كانت رائحة الرطوبة
تفوح من صوتي
َحني عدت
رائحةُ بئر تصبّ مياهُها
يف كوكب آخر
ًرطوبة يديكَ کانت سهال
حني جلستَ يف خاطري بحفنة قمح
ABU DHABI -Arab American Today -The Poetry
Academy at the Cultural
Programs and Heritage
Festivals Committee – Abu
Dhabi has recently published the edited and
expanded “Al Nahyan
Poets” collection (third
edition). The collection
comprises works of 17
poets from Al Nahyan
Family along five centuries
(from the 16th to the 20th
century).
The 379-page collection
is characterised by quality
and classiness. In the preface, the Cultural Programs
and Heritage Festivals
Committee – Abu Dhabi
noted that poetry had
accompanied Al Nahyan
rulers since their rise on
the socio-political arena in
the
region.
The poems, which were
gathered and kept for the
members of the family whose rule of Abu Dhabi
dates back to more than
five centuries-, do not
carry an image of lavishness.
They are, rather, a social
contribution to a literary
genre that constituted an
important part of the local
identity and the region’s
culture
and
history.
Through a civilised poetic
language and innovative
artistic pictures, the poems
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Provision نصوص

 شاعرات من إيران..أكتبُ فوق الصخر قصيـدةً تقرأها أنت
كنتَ تقطف أزهار التوليب
وتغطَي جدائلي
حني كانت جدائلي ترجتف عارية
كنتَ تلصق خدّي
ّبارتباك ثديَي
حني لم يبق لي شيء ألقول
كنتَ تلصق خدَي
ّبارتباكِ ثديَي
َوتصيخ السمع
ًإلى دمي الذي كان يسير متوجّعا
وحبَي الذي كان باكياً ميوت
كنت تستمع
.وال تراني

كــتعـــــرض املـــــرأة للـــضغـــــوط
 واألحـداث السيـاسية،االجتمـاعية
 واحلب (گرانــاز،واالجـتمـــاعيـــة
 وآيـــدا، وشـبـنـم آذر،مـــوســـوي
.)عميدي
حـاولنـا أن يـضم امللف منـاذج جيـدة
لشعـر املـرأة اإليـرانيـة ابتـداء بفـروغ
وشـاعـرات مـن جيلـي الثمـانـينيـات
والـتسعينـيات والشـاعرات الشـابات
اللواتي يـشغلن اليوم مكـانة بارزة يف
:الساحة الشعرية اإليرانية

******
)1956( فرشته ساري

كنت أموت منك
كنتُ أموت منك
وكنتَ أنتَ حياتي
كنتَ تسير معي
َّوتغنّي يف
عندما كنتُ أجوب الشوارع
دومنا هدف
كنتَ تسير معي
َّكنتَ تغنّي يف
ومن بني أشجار الدردار
كنتَ تـدعو العـصافيـر العاشقـة إلى
صباح النافذة
حني كان الليل يتكرّر
حني كان الليل ال ينتهي
كنـتَ أنت تدعـو العصـافير العـاشقة
إلى صباح النافذة
من بني أشجار الدردار
كنتَ تأتي مبصابيحك إلى زقاقنا
كنتَ تأتي مبصابيحك
حني كان األطفال ينصرفون
وتنام أغصان األكاسيا
وأبقى وحيدة يف املرآة
كنتَ تأتي مبصابيحك
كنتَ تَهَب يديك
كنت تهَب عينيك

النهاية
كان يكفيني للحياة
غطاء واحد
وللموت
.قبضة من التراب
أما اآلن فيحضنني خيالك
وال تكفي كلّ ثياب العالم
.لعُريي
وإن متُّ على هذه احلال
سأنتشر يف العالم إلى درجة
لن يكفيني
.كلّ التراب
من كلّ السماء
كان يكفيني القمرُ الفضّي
َوأحارُ كيف أنساني القمر
!غبارُ شَعرِكَ الفضّي؟
ًكان العالمُ واسعاً جدا
وأنا فراشة مندهشة
وياللعجب
لكم أجدُني اليوم بال نهاية
.يف مضيق حبّك
-  الوحدة-

)1967 ــ1935( فروغ فرّخ زاد

وحني أجوع
كنتَ سخيّاً مثل الضوء

كنتَ تهَب ودَّك
كنتَ تهَب حياتَك

)مرمي حيدري (ايران:ترجمة وتقدمي
أكتبُ فـوق الصخـر قصـيـدةً تقـرأها
أنـت لم يـشهــد التـراث الـشعـري
الفــارسـي كمــا العـــربي يف قــرونه
املـاضية جتارب نسائية كثيرة يف الشعر
 كما أن املـرأة كاتبـة للنص.واألدب
أو حـاضــرة فيه كــانت تعـانـي من
ظروف ورؤى وقيـود أنتجتهـا سيادة
.البنـى التقليديـة والدينـية يف اجملتمع
وهكـذا استـمرّت احلـال حتـى القرن
 حني جـاءت الـتطـورات،العشـرين
 وأثرت،احلديثـة يف اجملتمع اإليـراني
الرؤى االجتماعية وتطلعات الشعب
عـامة والنخبة واملثقفني واملرأة بشكل
 حـاولت املـرأة اإليرانـية أن.خاص
تؤكد حضورها يف اجملتمع ومؤسساته
 ولم يكن األدب،بـأنواعهـا اخملتلفـة
 وميكن.بعيـداً من هـذه الـتطـورات
اعـتبـار الـشـاعـرة فـروغ فـرّخ زاد
 أول مـن عبّـرت،)1967 ــ1935(
يف شعرهـا عن هويـة مستقلـة للمرأة
الـشـاعــرة علــى رغم أنهـا كــانت
مـضطــرة لتـذكّــر اجلمـيع بني تـارة
 ”وهذه: تقول.”وأخرى بأنهـا ”امرأة
 امرأة وحيدة علـى عتبات فصل/أنـا
 كتبت فـروغ شعرهـا اجلريء.”بـارد
احلـافل باملـشاعـر اإلنسـانية والـنظرة
املتأملة لتكون رائدة لشاعرات ظهرن
بعـدها ليتحدثن اليـوم باسم الشاعرة
.اإليرانية املعاصرة
تأثرت بها وبحريتها يف احلياة والشعر
،شـــاعـــرات كـثـيـــرات يف إيـــران
ووصلـت أشعارهـا إلى قـراء بلغات
 ويف األجيـال الـتي.ًأخـرى أيـضــا
 واصلت الـشاعـرة اإليرانـية،تلتهـا
تـــسجـيل هـمــــومهــــا الفـــرديـــة
 فمنهن من،واالجتماعـية يف الشعـر
كتبـت قصائـد رائعة متـأثرة بـاحلرب
العـراقيـة اإليرانـية وبـرؤية إنـسانـية
 ومـنهن من،)دقيقـة (فرشـته ساري
كتـبت عن قـضايـا تهـم املرأة بـشكل
عــام والـشــاعــرة بــشكل خــاص

Abu Dhabi publishes ‘Al Nahyan Poets’ collection

do stand as a reflection of
a humble human nature.
This important poetic
experience of Al Nahyan
poets - between the 16th
and 20th century- is a phenomenon worthy of study
and contemplation. It
records the oldest versions
of Al Wanna poetry. This
form poetry, which characterised the UAE society,
dates back to late Sheikh
Dhiab bin Issa Al Nahyan
(18th century). The collection also records the
oldest versions of Al Taghrouda poetry, which dates
back to late Sheikh Sultan
bin Shakhbout Al Nahyan
(19th century).
The Al Nahyan poetic
experience also provides
the reader with a model of
the human and literary
character of the members
of the ruling family who
adopted a literary genre
knew very well that poetry
that was practiced by the
had a huge impact on compeople to communicate in
municating with all groups
their daily lives. They proand was a perfect channel
duced poetry for various
to explain many social,
purposes like wisdom,
humanitarian and political
advice, politics, love and
affairs. In political poetry,
enthusiasm.
Al Nahyans were actually
Poetic contests used to
practicing politics through
place, showing the extent
poetry. Important samples
of interblending between
of political poetry can be
the rulers and community
found in works of late
members. Al Nahyan poets
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Sheikh Saeed bin Tahnoon
Al Nahyan and late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan.
The Cultural Programs
and Heritage Festivals
Committee noted that the
series of Al Nahyan Poets
is still at the apex of poetic
creativity, through the
presentation of new experiences by the young genera-

tion of this literary family.
The Cultural Programs and
Heritage Festivals Committee – Abu Dhabi said
that collection includes
poems
of
Sheikh
Mohammed Al Falahi Al
Yassi; Sheikh Dhiab bin
Issa Al Nahyan; Sheikh
Khalifa bin Shakhbout Al
Nahyan; Sheikh Sultan bin
Shakhbout Al Nahyan;
Sheikh Issa bin Khalid Al
Nahyan; Sheikh Ibin
Issa Al Nahyan; Sheikh
Khalid bin Issa Al Nahyan;
Sheikh Hilal bin Issa Al
Nahyan; Sheikh Saeed bin
Tahnoun
Al
Nahyan;
Sheikh Zayed bin Khalifa
bin Shakhbout Al Nahyan
(Sheikh Zayed the First);
Sheikh Khalifa bin
Zayed bin Khalifa Al Nahyan; Sheikh Hamdan bin
Zayed bin Khalifa Al Nahyan; Sheikh Sultan Bin
Zayed bin Khalifa Al Nahyan; Sheikh Mohammed
bin Zayed bin Khalifa Al
Nahyan; Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan; Sheikh
Sultan bin Zayed Al Nahyan,
and
Sheikh
Mohammed bin Zayed bin
Sultan Al Nahyan . The
collection comprises 132
poems with an explanation
of the vocabulary.

It also includes some
poems that were published
for the first time. The
deeply-rooted Al Nahyan
family has witnessed the
emergence of several talents who composed poetry
of different themes and for
different purposes. Over
several centuries, these
poets have presented a set
of diverse creative works.
The poets of this collection write feelings in a
form of poetry that is characterised by a fine artistic
imagery at the level of
description. The poets discover the power of
imagery through a creative
movement from techniques that are abundant
with romantic meanings
toward the use of much
creative methods. Such
a movement allows the
poets to depict a human
condition beyond the
already-known emotional
reactions, producing a sort
of a structural union
between the image and the
theme. The poets start with
a letter to create new
approaches, transforming
poetry in an unprecedented
and talented way.
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تشكيلA R T

الرسام السوري والفنان الرقمي متام عزام

"حني ال يأتي العالم إلى سوريا تذهب سوريا إلى العالم"
مارتينا صبرا
ترجمة :رائد الباش
حترير :علي اخملاليف
أقـصـى درجـات اإلبـداع تـلتـقي
بــأقصـى درجـات الـدمـار" .أنـا
السـوري" معـرض أقـامه الـرسـام
والفنان الرقمي السوري متّام عزّام
يف بـدايـة عــام  2014يف بيـروت
ولنـدن ،مسـتمرا يف تقـدمي أعماله
عن سوريا إلى صيف العام ذاته يف
معـارض فنيـة عـامليــة مختلفـة يف
أمريكا الـشماليـة وآسيا وأوروبا.
مـارتـينــا صبــرا التقـته يف بيـروت
وتعرّف موقع قنطرة على فنّه.
"القُبلـة" لـوحـة الفنَّـان غـوستـاف
كليمْـت الشهـيرة بـلونهـا األصفر
الـذهبـي السـاطع مـسكـوبة عـلى
واجهــة مـبنــى سكـنيّ ســابق يف
دمـشق ،املـبنـى ذو لـون رمـادي
مـائل إلـى السـواد وعلـى واجهته
الكـثـيــر مـن ثقـــوب القـــذائف
والــرصــاص :انـتـشــرت هــذه
الصورة يف مطلع عام  2014حتت
عنوان "غـرافيتي احلـرية" يف جميع
أنحـاء العالم علـى موقع الـرسائل
القصيرة تويتر.
اعتقـد الكثيرون حيـنها أن شخصاًا
قد قـام حقاًـا برسـم مشهـد القبـلة
الستفـزازي على واجهـة مبنى يف
سوريا .لـكن هذه الصـورة كانت
يف الواقع صورة مـركَّبة من أعمال
الفنان السوري متّام عزّام .ولوحة
"غرافيتي احلرية" جزء من مشروعه
الطويل األمد "املتحف السوري".
اختـص الفنَّان متـام عزام ،املـولود
يف عـام  ،1980بـالـرسـم أثنـاء
دراسته الفنـون اجلميلة يف دمشق.
ويقـــول الفـنـــان الـــذي يـبـــدو
متواضعاًا" :لقد جرّبت يف األعوام
األخيــرة الكـثيــر من الـتقـنيـات
اجلـــديـــدة .وجـــرّبـت العـمل
مبـوضوعات من بينها موضوعات
مكتـشفة .ولكـنني ل أزال أفضِّل
العمل كـالسـابق بـاإلكـريليك أو
األلوان الزيتية والقماش".
لقد أدَّت الـثورة السورية إلى تغيير
حيـاة الفنَّـان متـام عـزام وأعمـاله
تغيـيراًا تـاماًا .فـبعد بـضعة أسـابيع
قليلـة فقط من بدء الثـورة السورية
يف ربيع عـام  2011مت استـدعاؤه
إلى اخلـدمة اإلجـباريـة يف اجليش
السوري .ويف فترة اسـتدعائه إلى
اجليش كـان متام يعـيش ويعمل يف
دمشق.
اللجوء إلى املهجر
"كـان من الـواضح لي علـى الفور
أنَّني لن أذهب إلى اجليش" ،يقول
متـام عـزام ،الـذي تعـود أصـول
أسـرته إلـى مـدينـة الـسـويـداء يف
جنـوب غرب سـوريا وينـتمي إلى
الطائفة الدرزية.
كولج للفنان متام عزام واستخدم
فيه الصورة الشهيرة للموناليزا.
"أقصـى درجـات اإلبـداع تلـتقي
بأقصى درجات الدمار" :املوناليزا
تبتـسم وسط كـابوس مـن احلرب
والدمار والفوضى.
"لـم أكن أريــد الضـطــرار إلــى

إطالق الــرصــاص علــى أبـنــاء
وطني" .وهـكذا سـافر متـام عزام
إلـى دبـي واستقـر مـؤقتاًـا هنـاك.
وعـن ذلك يقـول" :لـم يكن هـذا
سهالاً .فجـأة لم يعـد يوجـد لديّ
مـرسم ،ول أيـة مـواد عـمل ،لم
يعد يوجد لدي أي شيء .ولكنني
أردت السـتمرار يف عملي الفنِّي.
ولـذلـك استخــدمت املـواد الـتي
كـانت متاحة لي :جهاز الكمبيوتر
والصور الرقمية".
ومنذ انـتقاله إلـى دبي ينتـج الفنَّان
متــام عــزام العــديــد مـن أعمــال
الكـولج والرسـومات الـرقمـية،
التي خلقـت له يف وقت قصير جداًا
شهـرة دولية جتاوزت حدود العالم
العــربي .إذ أثــارت ،علــى وجه
اخلصوص مجموعـة أعماله الفنِّية
الـرقـميـة الـتي نـشــأت منـذ عـام
 2012حتـت عـنــــوان "املـتـحف
السـوري" ،الـكثيـر مـن الهتمـام
العاملي.
واملوضوع املتكرِّر يف هذه األعمال
صــور ملبــانٍ سكـنيـة مـدمَّـرة يف
سـوريـا؛ أمــاكن كــانت تقـدِّم يف
السـابق األمن والـدفء واملـودة،
بيـد أنَّهـا بـاتت مـدمَّـرة بجـدران
وغــرف مفتـوحـة ومـتصـدّعـة،
وبـإمكـان أي شخص رؤيـة مـا يف
داخلها.
يركِّب متـام عزام يف صـور اخلراب
والدمـار ذات اللون الرمادي املائل
إلـى األسـود أجـزاءاً ملـوَّنـة غـنيـة
بالتـناقض يـستعيـرها من لـوحات
ذات شهرة عاملية .حيث نشاهد يف
أحد أعماله أشخاص لوحة الفنَّان
مـــاتيـس املــشهــوريـن بلــونـهم
البـرتقالـي املائل إلـى احلمـرة وهم
يـرقصـون يف شكـل بيضـوي فوق
أكــوام مـن األنقــاض ،وكــذلك
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جمـيالت بحر اجلـنوب للفـرنسي
بـول غـوغـان يجلـسن يف مخـيم
لالجـئني ويـنظـرن أمـامهـن وهنّ
غـارقـات يف الـتفكيـر ،وابـتسـامـة
املـونـاليــزا يف وسط كـابـوس من
اخلراب والدمار.
فهل تلتقي أقصى درجات اإلبداع
بأقصى درجات الدمار؟ " -رمبا"،
مثلـما يقـول متام عـزام ويضيف:
"هـذا يعتمد علـى نظرتكم" .إذ إنَّ
الفنَّـان يسعـى إلى إظهـار احلقائق
مثلما يراهـا وليس إلى تفـسيرها.
ويقـــول" :أجل ،أنــا ســوري،
ولكنني لست ناطقاًا بلسان أحد أو
بوقااً ألحد .أنـا أحتدَّث كفنَّان عن
نفـسي .أريـد إثـارة املـشـاهــدين
وحملهم على طرح األسئلة :رمبا
تكــون هــذه الــواجهــة امللــونــة
مـوجودة حقاًـا يف مكان مـا؟ وماذا
كانـت سوريـا يف الواقع قـبل هذه

احلــرب؟ يجب علـينـا أل ننـسـى
الكنــوز الثقـافيــة العظـيمـة الـتي
متـتلكهـا سـوريـا ،وقـد مت تـدميـر
بعضها أو بات وجودها مهدّداًا".
الفنان السوري متام عزام.
"لـم أكن أريــد الضـطــرار إلــى
إطالق الــرصــاص علـــى أبنــاء
وطـني" ،كمـا يقـول متـام عـزام.
وهكـذا سـافـر إلـى دبـي واستقـر
مـؤقتاًـا هنـاك .وعن ذلـك يقول:
"لم يـكن هذا سهالاً .فجأة لم يعد
يـوجد لـديّ مرسم ،ول أيـة مواد
عمـل ،لم يعـد يـوجـد لـدي أي
شيء .ولكـنني أردت الستـمرار
يف عــملــي الفـنِّـي .ولـــــذلـك
اسـتخــدمت املــواد الـتي كــانت
متـاحــة لي :جهــاز الكمـبيـوتـر
والصور الرقمية".
لقـد وجــد الفنَّـان متـام عـزام مع
عـائـلته يف دبـي حتــى اآلن علـى

األقل مكـاناًا آمناًا للعيش والعمل.
ولكن حالة الدمار ومعاناة املاليني
مـن النـاس ل تـزال حـاضـرة يف
سـوريـا ،وبـالتـالي ل يـزال لـديه
أيضاًا شعور بالعجز املطلق .يقول
متـام عزام" :لقـد أصبحت كـفنَّان
معـروفاًا عـلى مـستـوى دولي من
خالل الثـورة السـوريـة .كمـا أنَّ
العالقـات بـني الفنَّـانني الغـربـيني
والعـرب علــى العمـوم حتـسـنت
كثيـراًا من خالل مـا يعـرف بـاسم
الـربيع العربي ،واآلن صارت تتم
مالحظتنا".
ويضـيف" :لكننـا يف آخر املـطاف
عـاجزون كفنَّانني .حـسناًا أنا أنتج
عـمالاً وأدلي بـرأي فنِّـي ،بيـد أنَّ
هــذا ل يغيــر أي شيء بــالنـسبـة
للنـاس يف سـوريـا" .ويقـول عن
نفـسه إنَّه يـشعــر أحيـاناًـا وكــأنَّه
مصـاب بـالـشلل" :كـيف ميكـننـا
الهـتمـام بـالفـنّ بيـنمـا يُـقتل يف
سوريا يف يـوم واحد فقط أكثر من
 200شخــص؟ يجـب علـيـنـــا
كفنَّانني أن نتحدى الواقع ،ولكن
نـظــراًا إلــى األحــداث الـــراهنــة
واألوضاع الـسياسيـة فإنَّ الفنّ يف
احلقـيقــة ل ميلك أيــة فــرصــة".
ولكن مع ذلك فهو يـريد أن يتخذ
موقفاًا ،وفق توضيح متام عزام.
يظهـر يف سلسلة أخرى من الصور
املـــركبـــة ،التـي تعــدّ جـــزءااً من
"املتـحف السـوري" أيضاًـا ،مبنـى
سوري مُقتلع من محيطه ومعزول
ومـدمّر بفعل الـقصف  -حتمله يف
الهواء باقـة عمالقة من البـالونات
امللوّنـة .وهذه الكتـلة التي مـزقها
الـرصـاص حتــوم بصـورة حـاملـة
غـائبة ويف الـوقت نفسـه خطيرة -
مـرة من فـوق البـرملـان يف لنـدن،
ومــرة أخـــرى من فــوق بـــرجي
نيويـورك اللذيـن مت تدميـرهما يف

عام 2001.
"اليأس هو احلقيقة الوحيدة"
حول هذا العمل يقول متام عزام:
"حني ل يـأتي العالم إلـى سوريا،
ول ينـظر إلى سوريا ،فسوريا هي
التي تـذهب إلى الـعالم .لـم يعد
يـوجد لـدى الكثيـرين من أهـالي
سوريا مكـان ميكنهم العودة إليه.
إذ لم تـتعـرَّض ديــارهم ســابقـااً
وحـدهـا للخـراب؛ بل إنَّ املـوقع
اجلغرايف لـم يعد مـوجوداًا أيـصاًا.
ولم يعد له وجود إلَّ يف اخليال".
تعـتبـر أعمــال الفنَّـان متـام عـزام
متعـددة اجلـوانب ومـبهمـة .وإذا
نظـرنا إليها عـن كثب ،فسنالحظ
أنَّ مـراكـز الـسلطـة الـدوليـة هي
األخـرى معرَّضـة خلطـر الزوال.
ويقـول متـام عـزام" :لقـد ضيَّعت
القــوى العـظمــى الفـرصــة تلـو
األخرى لـوقف القتل يف سـوريا.
لــذلـك فهـي تعــانـي مـن أزمــة
أخالقية عميقة".
سألت الفنَّـان متام عزام حول رأيه
يف إمكـانية إعـادة إعمار سـوريا.
هـز رأسه وأجـابـني أنَّه ل يـرى يف
الوقـت الراهن أية نهـاية للقتال أو
أي سبب يـبعث علـى التـفاؤل أو
الثقة .وقال إنَّ "اليأس هو احلقيقة
الوحيدة".
"أنــا السـوري"  -معــرض أُقيم يف
بـدايـة عــام  2014يف لنـدن ويف
لبنان كـمشروع معـرض مستقل.
وإلـى صيف عـام  2014يعـرض
متـام عزام أعـمالاً فـردية مـن هذا
املشـروع ضمـن إطار مـعارض يف
أمريكـا الشماليـة وآسيا وأوروبا.
وبعـد أن فـرغ مـن جتهيـز مــرسم
جـديد يف دبـي ،يريـد الفنَّـان متام
عزام أن يتفـرَّغ يف املستقبل للرسم
من جديد.
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من خالل تقدميهم ا بصورة غير حضارية ،تظهرهم والذين تكون نهايتهم القتل

ميدل إيست مونيتور :أفالم هوليوود تعادي العرب واملسلمني دون مبرر

تلعب وسـائل اإلعالم دورًا هـامًا
يف تشـكيل الرأي العام .وعلى مر
الـسـنني ،أصـبح اإلعالم قـوة ال
يــستهــان بهــا يف كل جـانـب من
جــوانـب احليــاة ،كــالـثقــافــة،
والـتعـليـم ،واجملتـمع ،واللغــة،
واالقتصـاد ،وخاصـة السيـاسة.
وتعد وسـائل اإلعالم املرئـية مثل
األفالم والبــرامج الـتلفـزيــونيـة
األكثــر شعـبيـــة ،كمــا أن لهــا
جمهورًا واسعًا ومتنوعًا.
حـيث تستهـدف األفالم والبرامج
قلوب وعقول املشـاهدين ،الذين
ميــيلـــون إلـــى الــتعـــاطـف مع
الــشخـصـيـــات والـتـــأثـــر مبـــا
يشـاهـدون .وال يـنتهي تـأثيـرهـا
سـريعًـا ،ألن النـاس يـستبـطنـون
املــشـــاهـــد واألصـــوات الـتـي
شاهـدوها .وقـد أظهـرت بعض
الـدراسات أن ذلـك ال يؤثـر فقط
على تصـورات املشاهـدين ولكن
علـى سلوكهم أيضًـا ،وخاصة يف
الفئات العمرية األصغر سنًا.
وتعتـبر هوليـوود عاصمة الـسينما
يف العـالـم ،كمـا أنهـا أداة فعـالـة
وقـويــة لتعـميـم الثقـافـة والقـيم
األمريكـية .ومع ذلك ،فإن القوة
يقـابلها مسـؤولية كبيـرة .وعندما
يـتعلق األمر بـاألفالم التي تـتناول
شخـصيـات عـربيـة أو إسالميـة،
فقد أثبتت هوليوود مرارًا وتكرارًا
أنهــا غيـر مـسـؤولـة ومـتالعبـة
ومضللة ومنحازة.
يف تقدم وتعـزز الصـور النمـطية،
الـتي تـتمــاشــى مـع سيــاســات
املستشـرقني األمريكيـني العدوانية
جتـاه العرب واملسـلمني .ونادرًا ما
بذلت جهـدًا لتعكس صـورة أكثر
موضوعية.
“العـاصفة واألسد“ “ ،1975حتت
احلـصار“ “ ،1986مطلـوب :حيًا
أو ميتًا“ “ ،1987أكاذيب حقيقية“
“ ،1994الــــــــوطـــن“ -2011
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“ ،2013احلرب العـاملية ،2013
“سـالحف الـنـيــنجــــا“ ،2014
“الـقنـاص األمـريـكي“ 2014؟؛
كـلهـــا أمـثلــــة ألفالم وبــــرامج
تلـفزيـونيـة التي سـاهمت بـشكل
مبـاشـر أو غيـر مبـاشـر يف تشـويه
صـــورة العـــرب واملــسلـمـني يف
وسائل اإلعالم الرئيسة.
وقــد فـعل بعــض تلـك األفالم،
مــثل“ :أكـــاذيــب حقــيقـيـــة“،
و“القنـاص األمـريكـي“ ذلك علنًـا
مـن خالل تقــدمي الـشخــصيــات
العـربيـة بصـورة غيـر حضـارية،
تـظهـرهــا عنـيفـة وبـال رحمـة،
والذين تكون نهايتهم القتل كجزء
من النهاية “السعيدة“.
بينمـا فعلت األفالم األخرى ذلك
بطـريقة أكثـر دهاءً ،مـثل فيلمي:
“احلـرب العـامليـة ”Zو“سالحف
النينجا“.
ففي فـيلم “احلـرب العـامليـة “،Z
يتـم تصـويـر اجلـيش اإلسـرائـيلي
ووكاالته “األمنية“ على أنهم حماة
القدس ،الذين بـنوا جدار الفصل
العنـصري مـن أجل إبقاء كـائنات
الزومبي خلفه .بيـنما يف احلقيقة،
يعمل اجلـدار كحاجـز عنـصري،
وهــو أداة أســاسـيــة مـن أدوات
سيـاسـات االحتالل اإلسـرائـيلي
التـي جترد مـا يقـرب من  3ملـيون
فلسـطينـي يف الضفـة الغـربيـة من
حـقوقهم وحرياتهم ،لكن تصوير
نفس اجلدار يف الفيلم على أنه أداة
إيجــابـيــة وضــروريـــة خلالص
البشريـة ،وأن اجلنود اإلسرائيليني
هم األبطـال واحلماة؛ هـو تضليل
للمشاهدين وتشويه للواقع.
ويضفي الفيلـم نوعًا من الـشرعية
علـى االحتالل اإلسـرائـيلي ،بل
وعلـى الدولـة نفسهـا ،من خالل
خلق التعـاطف واملشاعر اإليجابية
جتاه الظاملني املتشددين واالحتالل
االستعمـاري الوحـشي؛ يف حني

يشوه صورة أولئك الذين يعيشون
خلف اجلـدار ،ويقدم الفيلم على
درجة من الشـرعية .ومـن اجلدير
بـالـذكـر أنـه منـذ عـام ،1948
ارتكـبت إســرائـيل العــديــد من
جـــرائم احلــرب واجلـــرائم ضــد
اإلنسـانية خالل عمليـات التطهير
العرقي بفلسطني.
وإذا كنتم تعـتقدون أن ال شيء يف
ذلـك ،دعونـا نقوم بـتغييـر بعض
املتغيـرات ،ومن ثـم النظـر إذا ما
كـنتم ستظلـون على االعتـقاد بأن
ليس هناك مـا هو خطأ .فبدالً من
جـدار الفصل العنـصري ،دعـونا
نـستخـدم معـسكـرات االعتقـال
للـسيطرة عـلى كائنـات الزومبي.
وبـدالً من اجلنـود اإلسـرائـيليني،
سيتم توفيـر األمن من قبل آخرين
يرتدون زي النازي.
ومن أجل املـوضـوعيـة ،دعـونـا
نضيف ذلك املشهد املثير للسخرية
الــــذي يـــظهــــر فـيـه العــــرب
واإلسرائيليون وهم يغنون معًا بال
هــدف عن الــسالم يف القــدس.
لكن فقـط سنغير ليصـبح النازيون
واليهـود هم مـن يغنـون معًـا عن
السالم بدالً من ذلك .هل عرفت
ما أعنيه؟
إن فيلمًـا كهـذا من شـأنه أن يثيـر
الغــضــب يف أنحـــــاء العــــالـم
الستخفـافه مبعـانـاة يهـود أوروبـا
خالل احلـرب العـامليـة الثـانيـة.
وكـــان ينـبغـي أن يكــون الـفيـلم
األصلـي قــد أدى إلـــى ردة فعل
مماثلة الستخفافه باملعاناة املستمرة
للـشعـب الفلـسـطيـني ،لكـنه لم
يفعل.
وبـاملـثل ،ميجــد فيلـم “القنـاص
األمـريكي“ يف اجلـنود األمـريكيني
ويـجرّح يف الـعرب .ويـعد الـقول
إن الفيـلم منحـاز ألحـد الطـرفني
هـو نــوع من الـتبــسيـط .حـيث
يعـرض اجلنـود األميــركيني علـى
أنهـم أبطـال ،حمــاة ،ويف بعض

األحيـان ضحـايـا يف العـراق ،يف
حني يـتم عــرض جمـيع العـرب
بـأنهم متشـددون ومسلحـون ،مبا
يف ذلك النـساء واألطفـال ،الذين
يشاركـون أيضًا يف القـتال؛ حيث
ال يوجـد مدنيون عـراقيون يف هذا
الفيلم ،بـاستثنـاء عائلـة واحدة،
التـي قتلت علـى أيدي املـسلحني
العراقيني ،بـطبيعة احلـال ،وليس
اجلنود األمريكيني.
وتـرسل هذه األفالم رسالـة خبيثة
يف الـبــدايــة بــأن قـتل الـنــســاء
واألطفـال هـو أمـر ال مفــر منه،
وجـــزء مـن واجـب اجلـنـــدي يف
“احلمـاية“ .بـينمـا تغيـب املعضـلة
األخالقيـة حـول هـذه القضـايـا.
فالقناص يـطلق النار للقتل وليس
لنـزع السالح ،حتى عنـدما تكون
األهداف من النساء واألطفال.
وعـالوة علــــى ذلـك ،نالحــظ
تــشيـينًــا واضحًــا لـلمــسلـحني
العــراقـيـني ،مقـــابل األنــسـنــة
لـلمسلـحني األمريـكيني .فعنـدما
يقتل جنـدي أمريكي ،يتم تقريب
الصـورة مـن وجهه حتـى نتـمكن
من اسـتيعـاب مـشـاعـره ونتـأثـر
بجــروحه .ومع ذلـك ،عنـدمـا
يقتل مـسلح عـراقي ،فـإننـا نـرى
فقط جسده وهو يسقط من بعيد.
ليـس هناك دم ،وال تعـابير وجه،
وبالـتالـي ال توجـد أي مشـاعر.
وبـاإلضافة إلـى ذلك ،فإن اجلنود
األمـريكيني لـيسـوا جنـودًا فقط،
فهم أزواج وآبـاء وأبنـاء ،يف حني
أن املــسـلحـني العـــراقـيـني هـم
مسلحون فقط.
فالـ “بطل“ هو رجل استطاع حتقيق
الرقم الـقياسي يف عـدد من قتلهم
يف العراق والذي يسمي زمالءه الـ
“أسـطورة“ .وهو ال يـظهر أي ندم
جتاه أولـئك الذين قـتلهم .الشيء
الـوحيد الـذي يأسف له هـو عدم
متكـنه من قتل املـزيد مـن العرب.
لذا فلـيس من املـستغـرب أن يثـير

مـثل هذا الفيلم ردود فـعل معادية
للعـرب ومعادية للمسلمني واسعة
الـنطـاق بـني جمهـور السـينمـا يف
الــواليــات املـتحــدة؛ ووســائل
اإلعالم االجتماعية التي عبر فيها
الناس عن حمـاسهم لقتل العرب
واملسلمني.
وحـتى عندمـا يكون السـياق ليس
له عـالقة بالـعرب أو الفلسـطينيني
يف شيء ،تتعمـد هولـيوود إدراج
مؤشـرات ثقافيـة عربيـة/إسالمية
ال صلة لهـا باملوضـوع متامًا ،التي
غـالبًـا مــا تخلق صلـة زائفـة بني
العرب أو املسلمني وبني الشر.
ففي فـيلم “سالحف النيـنجا“ ،لم
يكـن هـنــاك أي سـبـب مـنـطقـي
الستخـدام الـوشـاح الفلـسطـيني
كجــزء من الـزي الـذي يـرتـديه
جيش الشرير ،على الرغم من أن
الـشخـصيــات ال ميكن أن تـنتـمي
إلى العالم العربـي املسلم جغرافيًا
أو ثقـافيًا أو اجتماعـيًا أو سياسيًا؛
حـيث كــان من املـفتــرض أصالً
أنهم يابانيون.
إن هــذا التحــريض ضـد العـرب
واملـسلمني ميكن أن يكون له نتائج
وخيمة .حيث يتـم حتويل مشاعر
الكـراهية والعداء جتـاه العرب إلى
أفعال يف العديد من األماكن حول
العالم ،ليـس فقط على املـستوى
الـسيــاسي بـل أيضًـا اجـتمــاعي
وجسدي.
وسـواء مـا إذا كــانت الــسيـنمـا
تعكس حيـاتنا أم ال ،فإن تـأثيرها
القـوي علـينــا ال ميكـن إنكـاره.
ويجـدر بنـا أن نتـأمل يف كلمـات
مـالكــولم إكـس يف هــذا الصـدد
حينمـا قال“ :إذا لم تـكن حذرًا،
فـسـتجـعلك الـصحف (وســائل
اإلعالم) تكـره املظلــومني وحتب
الظــاملني“ .وميكـن إثبـات صـدق
كالمه دون بذل الكثير من اجلهد،
فـهوليوود لـديها الكثـير من األدلة
على ذلك.
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مسرح Theater

محمد زيطان
االحـتجـــاج إرادة تــظل دائـمـــا
محصـورة بني قـوسني ،يضـيقان
عـن أن يتـسعـا حـسب تـطلعـات
احملتج ومـصــداقيـة مـطــالبه…
فــالعــالم مـؤخــرا أصبـح أكثـر
انـتفــاضــة وثــورة ،فهــو عــالم
املتغـيرات السيـاسية واالقتـصادية
والثـقافيـة بامـتياز .والـشعوب –
بـاختالفـاتهـا –أصـبحت تـطلق
صوتها باالحتجاج.
وحيثما كان االحتجاج ،كان معه
صــــوت وحــــركــــة وجـــســــد
وجتمهر …فال حاجة آنذاك لرفع
الـستـار أو للـدقــات املعلنــة عن
البـدايـة  .فــاملسـرح يـعلن نفـسه
طقـسـا عفـويـا ،الـكل فيـه ممثل
والكل فـيه متفرج …االحتجاج
يف هذا املقام قـد يرتبط بتمظهرات
فرجويـة جديرة بالـدراسة .فرجة
تتعدى كونهـا تراجيديا كالسيكية
إلى اعتبارها تكريسا للميتا مسرح
يف بعـــده الثـــوري .ذلك أن كل
محاولـة ملسـرحة العـالم واحلـياة
هي ،يف الـواقع ،مسـرحة ملـسرح
قـائم سلفا فيهـما .لذا ،فـاملسرح
احلـــــديــث كـله عــبـــــارة عــن
ميتامسرح .كما يقر بذلك ليونيل
أبيل يف كتابه Metatheatre :
A New view of Dram
« matic form
إن وجـود متـظهـرات فـرجـويـة
ثـورية ،حتتاج باألساس إلى تثوير
اجملتمع ،وإلى فكـر ثوري ،وهذا
هـو مـا سعـى إليـه امليتـا مسـرح،
سواء من خالل إبـداعاته ،أو من
خالل مـواقفـه اجلريـئة واخملـاطرة
واخمللخلــة ،التـي يتـداخـل فيهـا
االجـتـمــاعـي مع الـسـيــاسـي،
ويتفاعل فـيها الفكري مع الفني،
ويتجاور فيها املنهجي مع التقني،
ممـا يجعله تعبـيرا حرا إلنـسان حر
يف مجتمع حر.
ومـواجهـة فعـالــة يف وجه الفكـر
األسـطــوري الــذي حتــدث عـنه
أرنسـت كاسـيرر ،بـاعتبـاره قوة
جـديــدة تغلف الفكـر الـسيـاسي
احلـديـث حتــى أصبحـت غلبـة
الفكــر األسطـوري علـى الفكـر
العـقالنــي واضحـــــة يف بعــض
املــذاهب الـسيــاسيـة احلــديثـة.
وبحـسب كـاسيـرر فقـد ”وصفت
األسطورة دائمـاً بأنها نتيجة لفعل
ال شعــوري ،وبـــأنهــا نـتـيجــة
النـطالق اخلـيـــال ،ولكـنـنــا يف
األسـاطير السـياسية اجلـديدة نرى
األسـطورة تتبع مخـططاً ،فهي ال
تظهر عشـوائياً .إنها لـيست ثمرة
شيطانية من صنع خيال خصيب.
إنهـا أشيـاء مصنـوعة قـد صنـعها
صنـاع مهـرة مـاكـرون إلـى أبعـد
حد”.
إن املـيـتــامــســرح ،إذن ،شـكل
درامي يـترجم رؤيـة للعالـم تقوم
على نقـد وإعادة بـناء القـيم التي
يـخلقهـا اإلنـســان وفق مـا متـليه
الـشـروط احملـيطـة به .لـذا ،فـإن
القـيم املـطلقـة الـتي تقــوم عليهـا

الـتراجيـديا تصـبح غير صـاحلة يف
عـالم متغير يخلق أشـكاال جديدة
للتعبـير عـن نفسه ،ولعل ظـاهرة
االحتجـاج وصــوت املظـاهـرات
والـهتافات املـرفوعة يف الـساحات
الكبـرى والشوارع ،تـشكل وعيا
دراميـا قـاعـدته صــراع من نـوع
جـديد/قدمي :صـراع بني اإلنسان
وعقبـات التطور والـتقدم .فيغدو
الدافع واحملفـز لديه هـو نيل حـياة
كرميـة ،فربط ظاهرة االحتجاج –
بـشعــاراتهـا الـتي تــشكل سـننـا
سيمـيائـية بـامليتـا مسـرح -هو يف
حقيقة األمر تفيعل ملسرح ثوري،
يسعـى إلى تثـوير اجملـتمع ،وإبراز
سـلطـة الـشعــوب مختــزال فكـر
املغايرة والتجديد.
هنا يصـبح امليتا مسرح ليس مجرد
إجــراء شكلـي فحـسـب ،بل انه
جتـسيد لـنظام القـيم والعالقات يف
عالم متحول ونسبي .انطالقا من
فـرضيــة تسـتعيـد مـوقف جـورج
سـتــــايـنــــر القــــائل بـ”مــــوت
التراجيـديا” ،وتؤكد على ضرورة
إقـامـة تعـارض بـني امليتــا مسـرح
والتراجيديا.
إذ يصبح األهم يف هـذا الصدد هو
كــون جـل األعمــال الـــدراميــة
املـعاصـرة ،أو تلك الـتي سنـراها
مـسـتقـبال سـتتـميــز بخـــاصيــة
مشـتركة :كلهـا مسرحـيات حول
احلياة بـاعتبـارها ممـسرحـة سلفا.
وإن تـــداخلـت فـيهـــا ملــســـات
الغروتيسك والباروك والعبث.
هـذا يبـرهن علــى أن املسـرح لم
يـنفـصل عـن اجملتـمع بقـضــايــاه
اخملتلفة ،ولم يـتوان عن كونه أداة
للتوجيه الثقـايف واالجتماعي ،أو
ليكون منـبرا للدعـوات السيـاسية
واألفكـار االيديـولوجيـة .عالقة
املسـرح بالـتغييـر واجملتمع عـالقة
محورية وأساسية.
وأوجه هــذه العالقـة قــد تتـضح
وتـظهر بـصورتهـا اجلليـة يف املدى
املتـوسـط عنـد بعـض التجـارب
املسـرحيـة العربـية ،إذ سـتسـاهم
املتغيرات واألحداث الـسياسية يف
ظهــور العــديــد مـن الـبحــوث
والنظـريات حـول إمكانيـة دراسة
اجملتمع من خالل املـسرح ودراسة
املـسـرح عبــر القضـايــا الثقـافيـة
والـتحـــوالت االجـتـمـــاعـيـــة
والسيـاسية واالقتصاديـة القائمة،
وهي مسـألة عرفها الغرب سالفا،
حـيــث ميكـنـنـــا أن نـــورد قـــول
املسـرحي االملاني ارنست توللر يف
عـام  1927بـاعتبـار أن السـاحـة
املسرحيـة األملانية كـانت األرضية
اخلــصبــة لــوالدة تيــار املـســرح
الــسيـاسـي ،كنـظـريــة ثقــافيـة
متكـاملــة ،حيث قـال يف إحـدى
املـظاهرات ”املسـرح يف جوهره هو
الصراع ،هو أن نغير الواقع تغييرا
جذريا أو ال نكون”.
وارتبـاطا بـاملمارسـة املسـرحية يف
شموليتها ،يقتضي امليتا مسرح أن
كل إجراء يقوم على اللعب داخل
اللعب ،سـواء حتقق عبـر الشكل
التــام املعـروف بـاملـســرح داخل
املسـرح أو عبـر أشكـال أخـرى،
ألن األســاس الــذي يــسـتلــزم
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يكشف عن الصراع بني االنسان وعقبات التطور:
حضوره هو ما يسمى باملضاعفة.
وللمضـاعفة وجـه جمالـي يتمثل
يف مستويات اللعب التي ينتج عن
تعـددها تـعدد منـظورات تلقـيها،
ووجه فلسفي يتمثل يف «التأملية«
التي تشكل محور هذه املضاعفة.
وهـذا التـصور بقـدر ما يـساعـدنا
علـى ضبـط البـنيـات الـتي يقـوم
عليهـا امليتـامسـرح يف عمل مـا،
بقـدر ما يحتم ضـرورة وضع هذه
البنيـات ضمن جدليـة العالقة بني
اإلنـتـــاج والــتلقـي والكــشف،
بالتالي ،عن صيرورة املسرح.
يعرّف باتـريس بافيس املـيتامسرح
–يف معجمـه املسـرحي –قـائال
هـو« :مسـرح تتمـركز إشكـاليته
حـــول املــســـرح ،أي مــســـرح
«يتحـدث« عن نـفسه :ويـعرض

ذاته” هـذه البنيـة املركبـة التي تقوم
علـى اإلزدواجيـة تــدفع املتفـرج
بـالضـرورة إلـى طـرح تسـاؤالت
حول آلية تـركيب املسـرح وتأثيره
على املتلقي وجـوهر الفرجة ،أي
حول العالقـة بني املسـرح واحلياة
وبني الوهم واحلقيقة.
إنه بهذا املعنـى فرجة تتأسس على
االحتجـاج الـداخلـي :احتجـاج
املـسرح مبكـوناتـه وعناصـره على
منظومـته الشاملة ،حـتى قد نقول
بأنه رؤيـة للعـالم تعـكس منـظور
املـؤلف أو الـعصـر الـذي يـنتـمي
إليه ،إزاء مـا يحيط به ،وتسمح،
بـالتـالي ،بـالــربط بـني البـنيـات
امليتامسرحية وسياقاتها املتميزة.
نذكر هنـا مناذج من املسرح العاملي
تـركـت بصمـاتهـا يف هـذا الصـدد

“امليتا مسرح“ …منوذج فني
لفرجة االحتجاج

منهـا مسـرحيـة بـرانـديللـو ”ست
شخـصيــات تبحـث عن مـؤلف”
ومسـرحيــة ”لنمـثل ستـرنـدبـرج”
للـسويـسري فـريدريـك دورمنات
ومسـرحيـة ”سيـرة احليـاة :لعبـة”
ملاكس فريش.
يـسـتخلــص من هــذا القــول إن
امليتامسرح يستدعي أواليات كفيلة
بتحويل الـتلقي السـائد .فـطبيعته
كمـمارسـة مسـرحيـة نقديـة تقوم
ضد ما كـان يعتبر خاصـية أساسية
لـلمـســرح األرسـطـي :اإليهــام
واجلاذبـية واالنـدماج ،ممـا يخول
لهــا أن تـصـنع فــرجــة مـتعــددة
األبعاد ،تفـتح للمتلقـي اجملال من

مسـاحة مـن الدميقـراطيـة ،حيث
اعـتبــر املـســرح حــاجــة ديـنيــة
واجتمـاعية مـلحة ووسيلـة معبرة
عـن املشـاعـر والـطمـوحـات ،ال
يزال حـتى اليـوم يعلن عـن قدرته
املبهرة كأداة للتـعبير فاعلة ومؤثرة
ومنـافسة ألبرز الوسائل االتصالية
التـي يشـهدهـا العـصر احلـديث،
حـيـث الـتــطـــورات الـتقـنـيـــة
واملعلوماتية الهائلة.
إن صيغ الـتطور هذه لم تأت دفعة
واحدة بل تـواصلت عـبر الـسنني
وسـوف تـسـتمـر بـدون تـوقف،
فــاملمــارســة املـســرحيــة اتـسع
حجمهـا ،وتنـوعت أسـالـيبهـا،

أجل إعمـال فكره للمقارنة والنقد
واحلكـم .وهذا إن دل علـى شيء
فـإمنـا يـدل علـى أن املـيتـامـسـرح
كتقـنية مـسرحيـة يف اجلوهـر ،إمنا
تثـبت مما ال يدع مجـاال للشك بأن
املسـرح خطاب إبـداعي يتجذر يف
بنيـة اجملتـمع فتـذوب فـيه الثقـافـة
والوعي وينصهران ،ومن ثم كان
البد أن يعـكس مجمل التحوالت
الفكـريـة واإلنـســانيـة علـى مـر
العصور .
فمـنذ أن عـمد رواد املـسرح قـدميا
إلـــى تنــظيـم طقــوس الفــرجــة
املسـرحيـة وهيـكلتهـا بـاسـتثمـار
فضاءات جديدة الستيعاب فاعلية
النـشــاط املـســرحـي ونقلـه من
املمـارسـة التلقـائيـة إلـى قصـديه
جمـالية رسـمت مالمحها الـيونان
القـدمية ودعمـتها بتـوفير

وازداد جـمهـــورهــــا ،وتعـــدد
املشتركون يف إنتاج خطابها .وهنا
وجب الـتأكـيد عـلى أن صـيرورة
املنجـز املـسـرحـي والتـمكـن من
آليات حتوالته ،ال ميكن أن تتبلور
كصيغة إبداعية وكرؤية فنية وازنة
مـــا لـم يخــضع الفـنـــان أدواته
ومفـرداته إلـى مـستـوى عـال من
البحـث والتجـريـب املمـنهجني،
كمـا وجـدنــا عنـد رواد الـورش
اخملتبرية التـي تبلورت وفق مناهج
علـميـة ”أحتــدث هنـا عـن أمثـال
مـايـرهـولـد ،ستـانـسالفـسكي،
برتـولد بـرخت ،غروتـوفسكي،
بسكاتـور ،انتونـني ارتو ،كوردن
غريك ،كانتور .يوجني باربا بيتر
بــروك وغيــرهم…” فـأجــدني
أتساءل كما تساءل آخرون قبلي:

هـل سيعرف املسـرح العربي ومعه
املسـرح املغـربي مـختبـرات قـارة
مبرجـعية نظـرية وتطبـيقية لتـطوير
التجارب ومـدها بـإكسيـر التجدد
واملواكبة للتحوالت اجلارية فكريا
وفـنيـا ،مبـا يجـعل منهــا خطـابـا
تـواصلـيا فـاعال وواقعـا فرجـويا
أجمـل .السيمـا إذا أخـذت بعني
االعتبار مفهوم اجلمـالية املسرحية
بـاعتبـارها خـطابـا مسـتقال يعطي
اإلخــراج مكـانـة أرفـع ويعتـرف
بالبعد املـشهدي كعنصر أساس يف
الفن املـســرحي ،حـيث املـسـرح
”يعيـش من انكـاراته” كمـا يقـول
مـشيل كـورفان ،مبعـنى أنـه يهدم
تقــاليـد مـســرحيـة لـيبـني علـى
أنقـاضهـا تقـاليـد أخـرى ،بـدون
الـوقـوع يف مـطبـة األكليـشيهـات
الزائفـة واملصطـنعة الـتي تداهـمنا
بهــا بعـض العــروض العـــربيــة
بدعوى التأصيل.
إن تثبيت ممارسـة مسرحـية تراعي
هذه النزعة التحـديثية  /التجريبية
يف الـوطن العربي ،سـتعكس بعدا
ثوريا ،خصـوصا إذا عدنا ملنطلقنا
األول يف هـذه الـورقـة القـائل مع
ليونيـل أبيل بأن ما نسـميه مسرحا
اليوم ما هـو إال ميتامسـرح ملسرح
قائم يف احلياة أصال ،أي أن ظهور
مسـرح ثوري وإن كـانت مالمحه
األولى تبـدو (تشذريـة) لن يكون
إال مسـرحـة ثـانيـة للمجـتمعـات
العربيـة وألصواتـها االحتجـاجية
ولتصـدعاتهـا اخملتلفـة ،فاجلـسد
الفرجوي مثال الذي أصبح عنوانا
لـبعـض الـتجـــارب الفـنـيــة وإن
بطـريقـة حـذرة ،هـو مـسـرحـة
للجـســد االستهـالكي املعــولم،
الــذي يعكـس وجـود خـلل كمـا
يصرح دافيد لوبروتون ”التفكير يف
اجلـسـد هـو طـريقــة للتـفكيـر يف
العالم والعالقة االجتماعية ،فأي
خلل يـدخل علـى صـورة اجلسـد
هو خلل يف تناغم العالم”.
ففي الـوقت الذي أعلنت فيه قيمة
اجلـســد ومت االعتـراف بقـدراته،
أعلـنت معهـا إمكـانـات استغالل
هذه القدرات واملميزات.
كأن قدر اجلسـد أن يظل مغتربا يف
متـاهـة هـذا الـوجـود .فـفي كل
مجـتــمع يعـــامل اجلــســـد وفق
سلـطــات ضـيقــة تفــرض علـيه
الـتـــزامــــات ومحــظـــورات أو
واجبــات ،انه عـنف آخــر علـى
اجلسـد ،جسـد بـات سلعـة تنتج
باجلملـة ،تباع وتـشترى ،تخضع
لقـوانني السـوق ،قانـون العرض
والطلب ..قانون الـعبثية ،قانون
الـتعــذيـب والقـمع والـتكـتل يف
تـشكـيل كــوريغـرايف مـأسـاوي
ألجـساد بشريـة حتت وابل القنابل
والـرصاص احلي …هكذا يصبح
امليتامسرح فرجة لالحتجاج.
* كاتب مسرحي من املغرب
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آسيا جبار  ...أيقونة يف مهبّ اإلهمال العربي
Definition of the writer Assia Djebar

اجلزائر  -عبد الرزاق بوكبة
لم يقـصّر املشهـد األدبي العربي،
ال سيما اجلزائري ،بحكم النسب
املبـاشـر ،يف حق الـروائيـة آسيـا
جبـار التي رحلـت مسـاء اجلمـعة
 ،2015-2-6بعـدم وقوفـه إلى
جــانبهـا يف معـركـة نـوبـل فقط،
والـتـي رشحـت لهــا أكـثــر مـن
دورة ،ولم حتظ بها ألسباب ظهر
أنهــا سـيــاسـيــة ،كـمــا ورد يف
مذكرات جونر جان املدير السابق
للجائزة ،بل بعدم تـرجمة متونها
إلى اللغة العربية أيضاً.
من املـثير للدهشـة أن تخلو املكتبة
العــربـيــة مـن روايــات جـبــار
وبحـوثهــا ،إن لم يـكن يف إطـار
املسار الـطبيعي للتـرجمة ،مـثلما
حـدث مع مجـايليهـا من الكـتاب
اجلـزائريـني الذيـن كتبـوا بالـلغة
الفـرنسيـة ،مثل محمـد ديب
ومـــالك حــداد وكــاتـب
ياسني ،فمن باب مواكبة
محـطــات كـبـيــرة يف
مسـار هـذه الكـاتبـة
الـتي نافـست كتّـاباً
عـــاملـيـني علـــى
نـوبل ،من هـذه
احملــــطـــــــــات
ـ
تـرشيـحها ذاته
لهذه اجلائزة،
ولكــــونهـــــا
العــــربـيــــــة
األولـى التي
حــــصلـــت
على جـائزة
الــــسالم يف
أملــــانـيــــا،
ـ
وفــــــــازت
ـ
بعـضــويـــــة
األكـــادمييـــة
ـ
الفـرنسية عام
2005
هنـا قــد يبـرر
بعــضهـم هــذا
الـغـــيــــــــاب -
الـتغـيـيـب ملـتــون
صــاحبـة “اجلـزائـر
البـيضــاء“ عن اللغـة
العـــربيــة ،بكــونهــا
قصّــرت هي نفـسهـا يف
الـتـــواصـل مع الفـضـــاء
العـربي ،ميالً وتـفضيالً مـنها
للفضاء الفرانـكفوني .لكن هذا
املبرر ال يـصمد أمام واقـع ترجمة
كتاب فرانكفونيني وفرنسيني ،لم
يولوا اهتماماً بالقارئ العربي ،ال
من حـيث نـشـاطهـم اإلعالمي،
وال من حيـث طبيعة متونهم .هنا
ال بـد من التـذكيـر بأن صـداقاتٍ
عمـيقة جـمعت الكـاتبـة ،بأقالم
مـشـــرقيـــة ،منـهم نــور الـــدين
األنـصـــاري الـــذي قـــالـت إنه
سـاعـدهــا علــى االقتــراب من
املصادر التي ساعدتها على تأثيث
روايتها “بعيـداً عن املدينة“ ،والتي
تبدأ بوفاة الرسول.
هذا الفراغ جعل قطاعاً واسعاً من
الـكتـاب اجلـزائــريني املعــربني،
يركـزون يف شهاداتهم الـتي طلبها
منهم اإلعالم إثر رحـيل الكاتبة،

على مـسارهـا ال على إبـداعها،
وهي فجـوة غيـر مبـررة كـشفهـا
املوت ،مـا يثـير لـدينـا االنتـباه -
املساءلة ،أكثـر مما يثيرنـا ما اعتبره
الـروائي إسمــاعيل يبـريـر يف حملـة
ذكية “اللهث وراء صداقة املوتى“،
من غير اإلملام بأرصدتهم.
يف هذا املقـام يصبح سؤال جدوى
ترجـمة جـبار إلـى اللـغة الـعربـية
مبــرراً ،وهنــا تطــرح نخبــة من
املبـررات نفـسهـا .فـإضـافـة إلـى
الدواعي اجلماليـة التي هي جوهر
الـعمليـة اإلبـداعيـة ،هنـاك قـدرة
مـتون جبـار على إعـطائنـا صورة
نـــزيهــة عـن املــرأة
اجلـزائـريـة،
ـ
وهــي

تخــــو
ض معـركـة
الــتحـــــريـــــر زمــن
االستعمـار ،ورهان الـتحرر زمن
االستقالل .صـورة لـم تضـبطهـا
نزعة فضائحية ،جندها عند بعض
الكاتبات املتبـنيات خلطاب احلركة
النسوية ،مبا هو ثمرة لسياق غربي
مغاير ،من حيث شروط تشكله،
أو تـضبـطهـا نـزعـة استـشـراقيـة
إكـزوتـيكيـة ،يف إطـار مـا يُـسمـى
سحر الشرق.
كانت املـرة الوحـيدة التي تـشابك
فيهـا القـارئ العــربي ،مع هـذه
الصورة للمـرأة اجلزائريـة ،ومنها
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املغـاربيـة ،لـدى صـاحبـة كتـاب
“نساء اجلزائـر“ ،من خالل ترجمة
روايتهـا “القلقـون“ ،يف السـنوات
األولـــى الـتـي تلـت االســتقالل
الوطني عام  1962.وكانت املرة
األخيــرة أيـضــاً ،يف حــدود مــا
أعلم ،إذا اسـتثنينا مفاصل قصيرة
من متـونهـا ،وبعض الـترجـمات
التي لم ترَ النور بعد ،منها ترجمة
الـروائي اجلزائـري حبيب الـسايح
روايتها «بعيداً عن املدينة« ،أو ما
وصفتـه هي نفـسهــا مبجمـوعـة
مشاهد وسرود ورؤى.
يف روايـة “القلقـون“ الـتي نـشـرت
أصالً بالفـرنسيـة عام
 ،1958تنكأ
جـبــار
ـ
ق

ل
قــــــاً،
كان إلى غاية
تلك العـتبـة الـزمـنيـة
مسكوتاً عنه ،يف شارع جزائري،
مرّ على احتكاكه بـالفرنسيني قرن
وثالثة عقود .هذا التابو هو زواج
اجلزائريني باألجنبيات ،وما ينجم
عنـه من تعـسفـاتٍ ميـليهـا متـايـز
الطرفني ،من حيث اللغة واملعتقد
والعادات والطقـوس ،يف مجتمع
عـربي وأمــازيغي يخـوض أصالً
ثـورة لـلتحــرّر من سـيطـرة هـذا
اآلخــر ،علـى ثـرواتـه ومالمحه
الثقافية.
هــذا التـوازن يف هــذه الصـورة،

أمالهـا وفاء الكـاتبة لـروح بيئـتها
الـتي طلعـت منهـا ،مـنطقـة جبل
شنـوة غـرب اجلـزائـر العـاصمـة،
حيـث تتنـاغم الثقـافتـان العـربيـة
واألمـازيغية ،إلـى جانب اخلـلفية
املعرفيـة العميقة للكاتبـة باعتبارها
أكادميية ،فهي أول أستاذة جامعية
جزائـرية ،وقـد استندت إلـى هذه
اخللفيـة ،يف مقـاربتهـا للمـدونـة
االستـشراقيـة ،من جهـة تعاطـيها
مـع املرأة اجلـزائريـة ،منـها جتـربة
الفنان التـشكيلي فردينـاند فيكتور
أوجني ديالكروا.
لطـاملـا تعـامل املـشهــد األدبي يف
املــشــــرق العـــربـي ،مع األدب
اجلــزائـــري املكـتــوب بـــاللغــة
الفرنسية ،انطالقاً من حكم جاهز
هـو أن هـذا األدب خـائن ملالمحه
الـوطـنيـة ،ومـنســاق للمقـوالت
االسـتــشـــراقـيـــة عـن الــشـــرق
احلـضاري .حكـم عزّزه اجلهل
التــام أحيـانــاً ،مبتـون هـذا
األدب الذي ال يخلو طبعاً
من وجوه ال تـستطيع أن
تنكــر تلك الـتهم ،أو
تنكر كونها استفادت
مـن تــواطـئهــا مع
اشـتراطـات بعض
دور الــنــــشـــــر
الفـرنسيـة ،كما
عززته ثقـة هذا
املـــــشــــــــرق
ـ
العـــربـي ،يف
نخـبــــة مـن
الـكــتـــــــاب
اجلــزائــــريني
املعــــربــني،
ـ
والـذين عادة
مـا يتنـاولون
هـذا األدب،
مـن مـنــطلق
أيـديـولـــوجي
ضـيق ،ال مـن
منـطـلق ثقــايف
وجمالي.
غـيـــر أن اللـــوم
ينـصـبّ أكثـر مـا
يــنــصــبّ علـــــى
املـؤسسـات اجلامـعية
واإلعالميـة والثقـافيـة
اجلـزائرية ،والتي ال تزال
خاضعـة للنظـرة السيـاسية
احلكومية ،إلى النخب املثقفة
املعارضـة للمقوالت الـرسمية،
وهي نـظــرة تــشيــطن هــؤالء،
وترميهم باخليـانة ،تكريساً للواقع
القـائم على اعـتبار أن الـوطن هم
حاكموه.
لقـد تعــاملت هـذه املـؤسـسـات
الـرسميـة مع رحـيل محمـد ديب
عـام  2003ومحـمد أركـون عام
 2010مثالً ،مـن باب “األذين“ يف
املنابـر املكتوبة ،واخلـبر الثانوي يف
املنابـر السمعية والبصرية ،فجرعة
االهتمـام متليهـا جرعـة الوالء ال
العـطـاء ،وهـذا مـا حـصل مـرة
أخـــرى مع آسـيـــا جـبـــار الـتـي
ارتـبــطت بـــوطن ال بـــالنـظــام
فأهملتها منابره.

نقد D i s s e c t
Assia Djebar (Arabic:آسيا جبار ) was the pen name of Fatimat
Zohra Imalayen (30 June 1936 – 6 February 2015), an
Algerian novelist, translator and filmmaker. Most of her
works deal with obstacles faced by women, and she is
noted for her feminist stance. She is "frequently associated
with women's writing movements, her novels are clearly
focused on the creation of a genealogy of Algerian women,
and her political stance is virulently antitpatriarchal as
much as it is antitcolonial."[1] Djebar is considered to be
one of North Africa's preteminent and most influential writt
ers. She was elected to the Académie française on 16 June
2005, the first writer from the Maghreb to achieve such rect
ognition. For the entire body of her work she was awarded
the 1996 Neustadt International Prize for Literature.
Early life
Djebar was born FatimatZohra Imalayen on June 30, 1936,
to Tahar Imalhayène and Bahia Sahraoui into a Berbert
speaking family. She was raised in Cherchell, a small seat
port village near Algiers in the Province of Aïn Defla. Djet
bar's father was an educator, teaching the French language
at Mouzaïaville dans la Mitidja, a primary school she
attended. Later, Djebar attend a Quranic private boarding
school in Blida, where she was one of only two girls. She
studied at Collège de Blida, a high school in Algiers, where
she was the only Muslim in her class.
Career
In 1957, she published her first novel, La Soif ("The
Thirst"). Fearing her father's disapproval, she had it pubt
lished under the pen name Assia Djebar. Another book, Les
Impatients, followed the next year. Also in 1958, she and
Ahmed OuldtRouïs began a marriage that would eventually
end in divorce.
In 1962, Djebar published Les Enfants du Nouveau Monde,
and followed that in 1967 with Les Alouettes Naïves. She
remarried in 1980, to the Algerian poet Malek Alloula. The
couple lived in Paris, France.
In 1985, Djebar published L'Amour, la fantasia
(translated as Fantasia: An Algerian Cavalcade, Heinemann
1993), in which she "repeatedly states her ambivalence
about language, about her identification as a Westernt
educated, Algerian, feminist, Muslim intellectual, about her
role as spokesperson for Algerian women as well as for
"women in general.
In 2005, Djebar was accepted into the Académie
française, a prestigious institution tasked with guarding the
heritage of the French language.
She was a Silver Chair professor of Francophone literat
ture at New York University.
Djebar died in February 2015, aged 78.
Awards
In 1996 Djebar won the prestigious Neustadt International
Prize for Literature for her contribution to world literature.
The following year, she took home the Yourcenar Prize. In
2000, she won the Peace Prize of the German Book Trade.
Works
)La Soif, 1957 (English: The Mischief
Les impatients, 1958
Les Enfants du Nouveau Monde, 1962 (English: Children
)of the New World
Les Alouettes naïves 1967
Poème pour une algérie heureuse, 1969
Rouge l'aube
L'Amour, la fantasia, 1985 (English: Fantasia: An Algerian
)Cavalcade
)Ombre sultane 1987 (English: A Sister to Scheherazade
)Loin de Médine, (English: Far from Medina
)Vaste est la prison, 1995 (English: So Vast the Prison
)Le blanc de l'Algérie, 1996 (English: Algerian White
Oran, langue morte 1997 (English: The Tongue's Blood
)Does Not Run Dry: Algerian Stories
Les Nuits de Strasbourg 1997
Femmes d'Alger dans leur appartement (English: Women of
)Algiers in Their Apartment
La femme sans sépulture, 2002
La disparition de la langue française, 2003
Nulle part dans la maison de mon père, 2008
Cinema
La Nouba des femmes du Mont Chenoua, 1977
La Zerda ou les chants de l'oubli, 1979

فبراير  2015م  -السنة الثالثة  -العددFEBRUARY 2015 tVOLUME : 3 t ISSUE :26 :

37

كــــــــتــــــــــب
قراءة يف كتاب باتريك كوكبيرن“ :داعش ..عودة اجلهاديني“

كل اجلهات يف سوريا تبالغ يف تقدير قوتها والقادم أكثر تعقيدا
سمير ناصيف
بـيـــروت ـ تـنـــاول بـــاتــــريك
كــوكـبيــرن ،مــراسل صحـيفــة
“اإلنــدبنــدت” البــريطــانيـة يف
الشرق األوسط ،يف كتابه الصادر
أخيــرا بعنـوان “ :داعـش عـودة
اجلهــاديـني“ عن (دار الـســـاقي)
األسبــاب الـتي أدت إلــى فـشل
احلرب علـى اإلرهاب يف سـوريا
والعراق والعالم العـربي عموما،
التـي شُنت وتُشـن بقيادة أمـريكية
متحالفة مع جهات أخرى.
وبصـراحـته املعهـودة وجـرأته يف
عــــرض الــــوقــــائـع وتقــــدمي
التحليالت ،التي توصل إليها من
خـالل خبــرة عــارمــة وزيــارات
متـكررة ملـناطق الـصراع ،خـاطر
خاللهـا بحيـاته ،وقـابل أثنـاءهـا
بـعض قادة احملـاور اخملتلفـة وعددا
مـن كـبــار املــســؤولـني ،وصل
كـوكـبيـرن إلــى االستـنتـاج بـأن
احلــرب علــى اإلرهــاب بـقيــادة
أمـريـكيـة فــشلت بـسـبب عـدم
استهدافها احلركة اجلهادية ككل،
وتـركيـزها علـى فئـات منهـا فقط
وكــونهــا لم تــستهــدف بلــدين
يـرعيـان اجلهـاد كعقـيدة وحـركة
ألن هذين البلدين كانا (وما زاال)
حلـيفـني مهـمـني للـــواليـــات
املـتحـــدة ،ولم تـشــأ أمـــريكــا
مواجهتهـما وإغضابهـما ،ألنهما
شكال ويــشكال سـوقــا ضخمـا
لألسلحـة األمريـكية ،ولكـونهما
ميلكـان معـا قـدرة مـاليـة هـائلـة
سهلـت لهما استـمالة شـخصيات
سـياسـية أمـريكـية وغـربيـة بارزة
وذات نفوذ إلى مواقفهما.
وعلــى الـــرغم مـن أن الكـــاتب
يحـدد هـاتني الـدولتني بـاململكـة
العربية الـسعودية وباكستان ،فإنه
يؤكد يف مكان آخر من الكتاب أن
السـعوديـة رمبا بـدلت يف األشـهر
األخـيرة مـوقفـها الـرسمـي ،إلى
حـد مـا حـول انـتشـار احلـركـات
اجلهـادية يف املنطقة ،جتـنبا وحتفظا
إزاء إمكان وصولها إلى األراضي
السعودية.
ولكن هذا األمر برأيه اقتصر على
مـوقف الـدولـة ولـيس يف أرجـاء
اجملتمع الـسعودي ،الـذي ما زال
يعتنق قيـما مشابهة لـلقيم املتطرفة
الـتـي يعـتــنقهـــا قـــادة وأركـــان
املـنظمـات اجلهـاديـة الـتي يتـزايـد
نفوذهـا وتتوسع رقعة سيطرتها يف
أمــاكـن مـن ســوريـــا والعــراق
وغيـرهما ،واملستـوحاة من الفكر
الوهابي السلفي اجلهادي.
ويعتـبر كـوكبيـرن أن اإلرهاب يف
املنـطقــة والعــالم أصـبح أقــوى
بسبب فشل احلرب ضد اإلرهاب
التي تقودهـا أمريكا .ففيما كانت

الـقاعدة منظمـة محدودة االنتشار
لدى حصـول أحداث  11ايلول/
سـبتـمبـــر  2001يف نيــويــورك
وواشنـطن ،فـإنهـا بحلـول عـام
 2014صـــارت (حتـت اسـمـــاء
مخــتـلفـــــــة)
تــــــــشــكـــل
ـ
مجمـوعة قوية
اسـتـطـــاعـــت
إخـضاع بـلدان
كـــســــوريــــــا
والـعـــــــــــراق
ـ
حلــــــــــــــروب
ـ
مــسـتـمــرة ،ال
أحد يعـرف متى
سـتنتهـي .وآخر
“إجنـــــاز“ لهــــذه
املـنــظـمــــة (أو
املنـظمـات) كـان
سقــوط مـــدينــة
املــوصل ،ثــانـي
مـدن العـراق بيـد
منظمة “داعش“.
ويقول الـكاتب إن
االنقـســامــات يف
السلـطة يف الـعراق
وانـتشـار الفـساد يف
اإلدارة السياسية فيه
ساهما بشكل رئيس
يف جناح “داعش“ ويف
قـدرتها على التحرك
يف العـراق بقوة أكـبر
وأســـرع ممـــا تـــوقع
أحد.
ويـضـيف قــائال ،إن
جنـــــاح “داعــــش“ يف
السيطـرة على املوصل
كـان مفـاجـأة تـامـة،
حتـى بالنسبة لـ“داعش“
نفسها الـتي هزمت قوة
أمـنيـة عــراقيـة تـضم
عـــــشـــــــرات اآلالف
بواسطـة قوة تضـم ستة
آالف عنصر فقط!
ويشير إلـى ما جعل هذا
ممكنـا كـان أن اجملمـوعـة
الـعراقـية الـسنّيـة يف تلك
املنـطقة شعـرت بإمكـانية
وضع حـد للظلم الالحق
بهــا مـن النـظــام الــذي
اعتبـرته منـحازا ضـدها،
فـــأمنـت دعمـــا ضمـنيــا
لـلقــــوات املهـــاجـمـــة،
بـاإلضافـة إلى ذلـك ،فإن
انعــدام الــروح املـعنــويــة
واالنـضباط وفسـاد بعض اجلهات
يف صفـــوف اجلـيـــش العـــراقـي
شكـلت عنـاصـر رئيـسيـة يف هـذا
االنكسار.
ويرى الكـاتب أن “داعش“ متكنت
مـن اســتغالل احلــس املـتـنــامـي
باالضطهاد والتغريب بني صفوف
السنّة يف العـراق ،فتحولت أجزاء
من املعـارضـة الـشعبيـة الـسلميـة
هنـاك إلــى معـارضـة مــسلحـة
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للنظام.
وصار هـؤالء العراقيون املهمشون
يـرون أن أفضل فرصـة لهم للظفر
بـالـسلطـة يف العـراق هـو قتـالهم
كطـائفة سنّيـة ضد هيـمنة الطـائفة

الشيعية يف بلدهم.
كمـا يـضيف كـوكـبيـرن أن حـدة
االنقسـام بني اجملمـوعتني الـسنـية
والشـيعية يف العـراق زادت بسبب
احلـرب احلــاسمــة والبــاردة بني
الواليات املـتحدة وروسيا ،حيث
وقفت اململكـة العربيـة السعـودية
وحلفـاؤهــا (من الـدول اجملـاورة
لهــا) مع الــواليــات املـتحــدة يف
مـواجهة إيران وسوريا وحلفائهما

يف العـراق ولبنان ،الذين تدعمهم
روسيا ودول اخرى.
ويـؤكد الكاتب أن العـراق هو رمبا
أهـم حليف إليـران ،إلـى جـانب

سـوريا .وقد أصيب
اإليــرانيــون بــالــذهـــول والهلع
النهيـار اجليش العـراقي املفاجئ،
األمر الذي خلق مشاكل إليران يف
سـوريـا ،حـيث كــانت الـقيـادة
اإليرانيـة حتقق جناحـات يف دعمها
حلكم بشار األسد.
ويــشـمل كـتــاب كــوكـبـيــرن،
بـاإلضـافـة إلـى القـسم اخملـصص
للعـراق ،قـسمـا آخـر مخـصصـا
لـسـوريـا ومـن بعـده فـصـال عن

السعودية.
اخلطـأ بـرأي كـوكـبيـرن ،لـدى
قـيــادات أمـــريكـــا والغــرب يف
سـوريـا ،أنـهم ظنـوا أن
بإمكـانهم إسقـاط نظام
بشار األسد بسرعة كما
فعلــوا يف ليـبيــا مبعمـر
القـــــذايف .ولـكــن،
حــسـب رأيه ،األمـــر
الــذي أسقـط القـذايف
كـانت قـوات “النـاتـو“
(حـلـف شـــمــــــــال
االطلـسي) وقـصفهـا
اجلوي لنـظامه بشكل
رئـيــسـي .كـمـــا أن
أمـريكا والغـرب ظنا
خـطــأ بـــأن روسيــا
وإيــران وحــزب اهلل
اللـبـنـــانـي علـــى
اسـتعــداد لــرؤيــة
حليـفهم الـسـوري
مهزومـا .ويضيف
قائال“ :نظرا إلى أن
حـركـة التمـرد (يف
سوريـا) أصبحت
اآلن خــــاضعــــة
لـسيطـرة “داعش“
وجبهـة “الـنصـرة“
وجـمــــاعــــــات
ـ
أخــرى شـبـيهــة
بــالـ“القـاعـــدة“،
فمن املـستبعد أن
تـرغـب ،حتـى
واشنطـن ولندن
والـــــريــــــاض
حـاليا ،يف رؤية
األســـــــــــــــد
ـ
مهزومـا .لكن
السماح لألسد
بــاالنتـصــار،
ـ
سـيُنـظــر إلـيه
على أنه هزمية
لـلـغــــــــــرب
وحلـلفـــــــائه
ـ
الـعــــــــــرب
ـ
واألتـــراك“.
ـ
ويـستـشهـــد
ـ
كــوكـبيـــرن
ـ
بقـول ألحد
الــــــــوزراء
الـســـوريني
ـ
الـســابــقني
ـ
الذي قال:
“لقد فـات األوان اآلن على نقض
سياسـاتهم ،إذ أنهـم ذهبوا بـعيدا
يف التشديد علـى ضرورة استبدال
األســـد ويف إصـــرارهـم علـــى
ضــرورة رحـيل األســد كـشــرط
إلحالل الــسالم“ .وبـــالتـــالي،
علـيهـم العـثـــور علـــى حلــول
جديدة.
ويضيف “ويف كل األحـوال يجب
أن نـســأل مــا إذا كـــانت جـبهــة
“النصرة“ أو تنظيم “داعش“ يريدان

الـتفـــاوض مع أي كـــان أصال.
وحتـى مـؤخـرا يبـدو أن اجلـواب
سلبي“.
ويعـتبـر كـوكـبيـرن ،كمـا اعـتبـر
آخـرون من اخلبراء ،أن يف سـوريا
“كل اجلهـات تبالغ يف تقديـر قوتها
وتـتخـيل أن الـنجــاح املــؤقت يف
سـاحـة املعـركــة سيفـتح الطـريق
أمامهـا لالنتصـار التـام( ،بينـما)
العديـد من الـسوريـني يرون اآلن
أن نتيجة حـربهم األهلية مـرهونة
إلى حـد كبـير مبـواقف الـواليات
املـتحــدة وروسيــا والـسعــوديــة
وإيـــران ،ولـعلهــم محقـــون يف
ذلك“.
وعن إمكـان التحـول يف سيـاسـة
السعـوديـة إزاء احلـرب السـوريـة
يقـول كـوكـبيـرن“ :إن الـدولـة
السعودية كـان يساورها القلق من
أن يعـــود اجلهــاديــون ،الــذيـن
سمـحت لـهم الــدولــة ســابقــا
بـاملغادرة مـن أجل االنضمـام إلى
احلرب يف سوريـا ،إلى السـعودية
وأن يقومـوا باستخـدام أسلحتهم
ضد حـكام اململكـة“ :ويف شهري
شبــاط /فبـرايـر وآذار /مـارس
 2014ويف حتـــول للــسـيـــاســـة
السابقة ،سعت السعودية إليقاف
مغـادرة املقـاتلـني السـعوديـني إلى
سوريا ،كما دعت جميع املقاتلني
اآلخـرين األجـانب ملغـادرة ذلك
البلد .وأصـدر امللك (السعودي)
عبد اهلل مرسوما مفاده أن مشاركة
الـسعـوديني يف أي صـراع أجنـبي
يُعتبر جرمية.
وقـــد لعـب األمـيـــر مـتعـب بـن
عبداهلل ،جنل العـاهل السعودي،
حسبما أشـار إليه كوكبيرن ،دورا
رئيسيـا يف صياغة سيـاسة سعودية
جديدة يف سوريا.
وأدى هـــذا الـتحـــول (حــسـب
الكاتب) إلـى دفع املواقع اجلهادية
على وسائل التواصل االجتماعي
إلـى مهــاجمـة العـائلـة املــالكـة
السعـودية علـنا اآلن .ومـا زالت
تفعل ذلك.
كما يـستشهد كوكبيرن برأي خلبير
آخر قـال إن اجملتمعـات السنـية يف
بلد تلو اآلخر يف املنطقة قد تأثرت
باملذهب الوهابي السلفي اجلهادي
الـذي لم يـكن يف البـدء جـزءا من
عقيـدتهـا .وهـذا قـد يـؤدي إلـى
تعميق الصراعات الـطائفية السنية
ـ الشيعية.
وإذا تـفكـك العـــراق وتفـككـت
سوريا ،فـإن هذا التفكك سيكون
(حـسب كــوكبيـرن) دمـويـا إلـى
أقـصى الدرجـات بسبب الطـائفية
املتزايدة ،التي غذتها احلرب على
اإلرهـــاب ،غـيـــر الـــواضحـــة
األهداف ،بقيادة أمريكا
وحلفائها.
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 كتبBook Review
Reviewed by Jim Miles
(The Rise of the Islamic
State – ISIS and the New
Sunni Revolution. Patrick
Cockburn. Verso, London/
New York, 2014/2015.)
When observed from the
mainstream media pers
spective, the rise of ISIS
was an apparent ‘out of
nowhere’ phenomenon. It
only found prominence
when they approached
Irbil, the Kurdish ‘oil’ city
where western companies
manoevered for resource
control. It was then that it
became mainstream newss
worthy, and then that the
U.S. ordered its bombing
campaign and the ouster
of Maliki, who was
blamed for the ills of Iraq
and its ghost army.
In clear concise lans
guage and format, Patrick
Cockburn presents a more
realistic story of the rise
of ISIS in his latest work,
The Rise of the Islamic
State. Rather than being a
sudden event, it is seen to
be a logical progression
of events backgrounded
by the U.S., Saudi Arabia,
and Pakistan.
As the wars in the Mids
dle East have progressed
they have become more
and more violent. It
started with the mujahis
deen in Afghanistan,
aided and abetted by the
U.S., Saudi Arabia, and
Pakistan’s ISI. After sucs
cessfully getting rid of
Soviet
forces,
those
“freedom fighters”
morphed into the Taliban,
where the ideology of als
Qaeda grew its protected
roots.

39

ISIS and the NewSunni Revolution
When Iraq was illegally
attacked unilaterally by
the U.S. in 2003, als
Qaeda found a new place
to spread its influence
where it had not been
before. At first it found
support with the disens
franchised Sunni tribes,
later minimized by the
“Awakening” – the U.S.
big dollar effort to buy
out the Sunni leaders.
After the war in Iraq, a
highly unstable state was
left behind, essentially
divided into three parts:
Kurds in the northeast,
Sunnis in the west, and
the Shia in the south.
The continuing
internecine fighting
waged since the
U.S. departure
has
mostly
been
under
the radar of
the western
news nets
works.
Add to
that
the new
and
increasin
gly
fierce fights
ing by the civil war
in Syria, pitting the
Assad government, back
stopped by Russia,
against a web of opposis
tion groups backed by the
U.S. and its allies.
The combination of
disaffected Sunnis – many
former military personnel,
many affected by the
SunnisShia fighting – and

well supplied and trained
fundamentalist
Islamic
groups
–
again with
U.S. and
Saudi
directi
on –
in
Syr
ia

the “Sunnis will rise up in
opposition to ISIS and its
caliphate. A new and terris
fying state has been
born that will
not easily
dis

a
pp
ear.

coale
sced
into
ISIS,
a
new
bigger, badder, meaner,
and much more efficient
fighting organization.
Because of historical
precedents,
Cockburn
indicates that it is unlikely
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”
The
U.S. is
acknowl
edged as
being
highly
to
blame for this
sequence
of
events,
much
more so than Iraq
and Syria as stand
alone countries, or
Turkey as an antis
Kurd, quasisISIS sups
porter.
In other words, if ISIS
is the child of war, then
the U.S. is one of its pars
ents. The Sunni resurs

gence in Iraq was not an
overnight sensation, but
had a gestation period of
several years.
Cockburn brings events
right up to October 2014,
noting that the then immis
nent pushback of ISIS
from Kobani had not
prevented ISIS
from
pros
gressing
elsewhere in
Anbar provs
ince. His press
entation is reas
sonably short and
provides a clear
summary exposition
of whom is involved
within the ISIS nexus. It
should serve as an honest
primer on the overall situs
ation with current events
in the Middle East.
The only point I could
argue on is the repetition
that the war on terror has
“failed so catastrophis
cally,” “failed miserably”,
and “has demonstrably
failed.” I can see both
sides to the position.
When looking at the
narrow definition of the
war on terror as an actual
war on terror, yes it has
failed by creating many
more terrorists in
response to its many vios
lent actions that tend to
target much more than
just terrorists. But no, it
has not failed if the goal is
to maintain U.S. control
over regions through
failed states, corrupt
states, or otherwise.
After reading PNAC’s

“Project for a New Amers
ican Century”, having
digested Paul Wolfowitz’
“Defence Policy Plan”
under G.W.H. Bush that
called for full spectrum
dominance and unilateral
presemptive nuclear war,
after reading sections of
Zbigniew Brzezinski’s
“Grand Chessboard”, and
while watching Israel
continue annexing more
and more territory while
staying out of the U.S.
wars in the region, pers
haps the war on terror
could at best be consids
ered a draw.
It is not accomplishing
its publicly stated purs
pose, but it is maintaining
U.S. dominance for its
geopolitical agenda of
controlling resources and
politicians. And it is uses
ful for maintaining the
‘fear factor’ for domestic
political usage for most
western
governments.
Regardless, The Rise
of Islamic State is a wors
thy read, clearly defining
the major roles and events
of this long developing
story.
- Jim Miles is a Canadian
educator and a regular cons
tributor/columnist of opins
ion pieces and book reviews
for The Palestine Chronicle.
Miles’ work is also pres
sented globally through
other alternative websites
and news publications. He
contributed this article to
PalestineChronicle.com.
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تقارير Reports

املساعدات املقدمة إلى اليمن يف خطر بعد إغالق السفارات

صنعـاء  -إيرين  -حـذر محللون
وعمـال إغـاثـة من تـزايــد خطـر
تــوقف املسـاعـدات املقـدمـة إلـى
اليـمن والـتي تـصل قيـمتهـا إلـى
مئات املاليني مـن الدوالرات بعد
اخالء الـــسفــــارات الغـــربـيـــة
الــرئيـسيـة ،وسـط مخــاوف من
حدوث أزمة غذائية كبرى يف هذا
البلـد الـذي يـعتمـد بـشكـل كبيـر
على الواردات.
فقد سارعت الـواليات املتحدة -
التي بلغ متوسـط املساعدات التي
قـدمتهـا إلـى الـيمن يف الـسنـوات
األخيرة  200مليون دوالر سنوياً
 واململكـة املتحدة وفرنسا ودولةاإلمـارات العــربيــة املتحـدة إلـى
سحب موظفي سفاراتها األسبوع
املـاضـي ،ملـقيـة بــاللــوم علـى
"تـدهور الـوضع األمني" يف البالد
بعــد استقـالـة احلكـومـة الـشهـر
املاضي.
ومن بـني املساعدات التنموية التي
قـد يتم تـأجيلـها الـدعم احلـيوي
لالقـتـصــاد وأنـظـمــة الـتعلـيـم
واجليش.
ويف هذا الصدد ،قال آدم بارون،
وهــو بــاحـث زائـــر يف اجمللــس
األوروبـي للعالقـات اخلــارجيـة
واخملـتص يف الـشـؤون الـيمـنيـة:
"عـندمـا ينـظر الـناس إلـى إغالق
سفـارة ،يـعتقــدون أنهــا مجـرد
سفـــارة ،لكـن يف واقع األمــر،
اإلغالق يــدفع مخـتلف الــدول
املانحـة إلى جتـميد الـتمويل .ويف
بلـد مثل الـيمن ،يعـد هـذا األمـر
خطيراً للغاية".
ويف السـياق نفـسه ،قال مـسؤول
إغـاثة رفـيع املسـتوى حتـدث إلى
شـبكة األنـباء اإلنـسانـية (إيـرين)
بشرط عدم الكشف عن هويته أنه
"من املـــرجح أن تقــوم اجلهــات
املانـحة األوروبيـة بتجميـد بعض

برامج املـساعـدات الكبـيرة ...
هنـاك اتفـاقــات مع احلكـومـة،
ولكـن عنــدمــا ال تكــون هنــاك
حكومة فسيتم جتميدها".

ويعـتمــد اليـمن ،أفقـر دولـة يف
العــالم العـربي ،بـالفعل بـشكل
خـطير على استيـراد املواد الغذائية
األســـاسيــة وال يحـصل نـصف
مواطنيه تقـريباً علـى ما يكفي من
الطعام ،وفقاً ملنظمة أوكسفام.
وقال تروند يـنسن ،رئيس مكتب
األمم املتحـدة لـتنــسيق الـشـؤون
اإلنـسانيـة (أوتشـا) يف اليمن ،أنه
يف حـني أن بعـض املـســاعــدات
الـطارئـة ال تزال مـستمـرة ،لكنه
يـــشعـــر بــــالقـلق "إزاء األزمـــة
االقتصـادية احملتملـة التي قد جتعل
العديـد من اليمنيني عـرضة خملاطر
جمة".
ويعـاني الـيمن بـالفعل مـن بعض
أعلـى معـدالت سـوء التغـذيـة يف
العالم ،املمـاثلة  -يف بعض أنحاء
البالد  -لـتلك التي كـانت سـائدة
يف الصـومــال خالل الفتـرة الـتي
سبقت مجاعة 2011.

عالقة مشروخة
كانت الـساعة قـد جتاوزت الثـانية
صباحاً يوم األربعاء املاضي عندما
اختـرقـت سيـارات تقل مــوظفي
الـسفـارة األمـريـكيـة العــاصمـة
صنعــاء متجهـة إلـى املطـار .ومت
تــوفيـر األمـن للقــافلـة مـن قبل
احلـركة احلـوثية ذاتـها التـي كانت
الــسـبـب الـــرئـيــسـي يف فـــرار
األميركيني.
وجتـدر اإلشارة إلـى أن املتمـردين
احلـوثـيني  -وهـم مجمـوعــة من
شـمــال الـيـمـن يـنـتـمـي معـظـم
أعضائها ملذهب الشيعية الزيدية -
بـاتوا أكثر قوة منـذ سبتمبر املاضي
واقتـربــوا من فـرض سـيطــرتهم
الكاملـة على صنعـاء .ويف الشهر
املــاضـي. ،بعــد اشـتـبــاكــات
اسـتمــرت لعــدة أيـــام ،تنـحت
احلكـومة املعتـرف بها دوليـاً تاركة
احلـوثيني يـسيطـرون على مقـاليد
السلطة.
ويف  6فبـرايـر ،يف مـا أطلـق عليه
البعض اخلطـوة النهائية يف انقالب
عسكري ،أصدر احلوثيون إعالناً
دستوريـاً جديداً مـن جانب واحد
يـشمـل إنشـاء بـرملـان يتكـون من
 551عضواً ،ممـا أدى إلى تـنظيم
احتجـاجات سلميـة ضد حكمهم
وتهديدات جديـدة من فرع تنظيم
القاعدة يف البـالد الذي يُخشى أن
يكـون قـد استـولـى بـالفعل علـى
قاعدة عسكرية.
وهنــاك مـــزاعم بــأن احلــوثـيني
املنـاهـضني للـواليــات املتحـدة
اسـتغلــوا فــرصــة االنــسحــاب

األمـريكي لنـهب السفـارة .وقال
دبلومـاسي أميركي رفـيع املستوى
طلب عـدم الكـشف عن هــويته
ألسبـاب أمـنيـة" :بعـد تــوصيل
املـوظفني إلـى املطـار ... ،نهب
احلـــوثـيـــون جـمـيـع األسلحـــة
والسيارات املصفحة".

مسـاعـدات منـذ عـام  ،2011يف
حني قـدم االحتـاد األوروبي نحـو
 120ملــيـــــون دوالر يف عـــــام
 2014.وعلى الـرغم من أنه من
غيـر املرجـح أن تتأثـر املسـاعدات
اإلنسـانيـة القـصيـرة املـدى علـى
الفـــور ،إال أن الـــدعـم املقـــدم
لالقـتصـاد والـتعلـيم والـرعـايـة
الصحية واجليش ميكن أن يتأثر.
يف  9فـبــــرايــــر ،أدان االحتــــاد
األوروبي بشـدة استيالء احلـوثيني
علـى الـسـلطـة ،قــائالً أنه يعـتبـر
اإلعالن الــــدسـتــــوري "غـيــــر
شرعـي" .وقالـت نبيلـة مصـرالي
املتحـدثة بـاسم االحتـاد األوروبي
أنه يف حـني لم يـتم رسـميـاً تـعليق
املـســاعــدات التـنمــويــة ،فــإن
"مواصلة تنفيذ البرامج ال تزال قيد
املــراجعــة يف ضـــوء التـطــورات
السياسية الراهنة".

وقـد كـان اقـتصـاد اليـمن يعـاني
بــالفعل بعــد أن أوقفت املـملكـة
العـربيـة الـسعـوديــة املسـاعـدات
السنوية التي تقدمها والتي تتجاوز
ملـيـــار دوالر يف أواخـــر العـــام
املـاضـي احتجـاجـاً علـى اسـتيالء
احلـوثيني على السلطـة .وغالباً ما
كــانت هـذه األمـوال تُــستخـدم
لـدعم حـسابـات البنك املـركزي
اليمني.
من جــانبه ،حـذر بــارون من أن
"اقـتصــاد اليمـن سيكـون عـرضـة
خلـطـــر االنهـيـــار ،إذا مت سحـب
املساعدات اخلارجية".
ومـن دون دعـم ،قـــد ال تكــون
احلكومـة قادرة علـى دفع رواتب
مـوظفيها املـدنيني ،وقـد تنخفض
قيمـة الـريـال الـيمنـي كثيـراً ،ممـا
سيؤدي إلى ارتـفاع كبير يف أسعار
املواد الغذائية املستوردة.

وهنـاك أيضاً أشكـال متييز ديني أو
عقـائدي غـير مـباشـرة ،كثيـراً ما
تكون مـتواريـة خلف ما يـبدو أنه
قواعد

حـــــاالت ســـــوء فهـم ،قـــــال
بيليفيلـدت .وعلى سبـيل املثال،
ميكـن أن يكــون هنــاك افتـراض
مــؤداه أن من شــأن التــرتـيبــات
التيـسيـريـة املعقـولــة فيمــا يتعلق
بـالديـن أو املعتقـد أن تفضـي إلى
محـابــاة علـى حـســاب مبـدأ
املساواة.
"تتـطلب مكـافحـة التـمييـز
اتـبــــاع نـهج شـــــامل يف
الــتـــصـــــدي لــكل مــن
األشكـــال املـبـــاشـــرة
واألشكـال غيـر املبـاشرة
للـتمـييــز القــائـم علــى
أسـاس الدين أو املعتقد"،
قـال بـيليـفيلـدت" .تلـزم
ثقـافـة تـواصل قـائم علـى
الـثقــة واالحتــرام مـن أجل
حتديـد االحتيـاجات اخلـاصة
لألشخاص املنتمني إلى األقليات
الدينية أو العقائدية".
وقــدم بـيلـيفـيلــدت عــدداً مـن
التــوصيـات يف مجـال مكـافحـة
األشكال املـباشـرة وغيـر املبـاشرة
للتـمييز القـائم على أسـاس الدين
أو املعـتقـــد .وتـضـمـنـت هـــذه
التـوصيات أن تضع الـدول قوانني
لتحـسني مكافحـة التمييـز ،تغطي

التـوظيف يف املـؤسسـات العـامـة
واخلــاصــة؛ وأن تــوفــر الــدول
ألصحــاب العـمل يف القـطــاعني
العـام واخلاص خـدمات تـدريبـية
واستشاريـة يف مجال التنوع تتعلق
بــالتـسـامح الـديـني؛ وأن يـضع
أصحاب العـمل سياسات تيسيرية
معقولة للتنوع الديني أو العقائدي
ويحـــددوا سيــاق تـطـبيـق مبــدأ
املساواة يف مكان العمل.
وقــال إن أي قيـود تُفـرض علـى
حق الفرد يف إظهار دينه أو معتقده
يف مـكـــــان العــمـل يجــب ،إن
اعتُبـرت ضرورية ،أن تكون دوماً
محددة ومـعرفة تعـريفا تضـييقياً؛
وأن تكــون ضــروريــة لـتحقـيق
غرض مشـروع ،ومتناسبة كذلك
مع الغرض املذكور.
وميـكن لـلمــؤسـســات العــامــة
واخلــاصــة الـتفــاوض بـنجــاح
بخصوص السبل التيسيرية للتنوع
الـــديـنــي والعقـــائـــدي ،قـــال
بيليفيلدت.
"وخالصـة القول إنه متـى توافرت
العـزميـة الصـادقـة من جـانب كل
األطــراف أمـكن الـعثــور علــى
حلول عملية يف معظم احلاالت"،
قال بيليفيلدت.

املساعدات مهددة
ويعتمـد اقتـصاد الـيمن مـنذ فـترة
طويلة على املساعدات اخلارجية،
ولكن يف ظل عدم وجـود حكومة
فـاعلـة ،مـن املتـوقع أن يـتم اآلن
تعلـيق أو تــأجـيـل الكـثـيــر مـن
املساعدات التنموية.
واجلـديـر بـالـذكـر أن الـواليـات
املتحـدة مـنحت الـيمـن أكثـر من
 800ملـيـــون دوالر يف صـــورة

التسامح الديني والعقائدي ضروري ملكان العمل

وقـد أدلى بيـليفيلدت بـتعليقاته يف
يتـسم مكـان العمل ،بـالنـسبـة
إطار عرض تقـريره بشـأن القضاء
ملـعظم املـوظفني ،بـأنه أكثـر من
علــى جمـيع أشكـال الـتعـصب
مجرد مكـان يعملون فيه لكسب
الديني ،أثناء انعقـاد اللجنة الثالثة
النـقود ،قال هـاينر بيلـيفيلدت،
التـابعـة للجـمعيـة العـامـة لألمم
مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني
املـتحـــدة يف دورتهــا الـتـــاسعــة
بحرية الدين.
والـستني .وركـز تقـريـره علـى
ميكـن أن تتواجد املمارسة الدينية
حـريـة الـديـن أو املعـتقـد يف
وحيـاة العمل معـاً يف ظل تـوافر
مـكـــــان العــمل ،وهــــذا
العـزميـة الصـادقـة والتــرتيبـات
مجال ،قـال بيليفـيلدت،
الـتيسيـرية مـن جانب الـطرفني،
يلــزم تنــاوله مبـزيــد من
يقول مقـرر األمم املتحدة اخلاص
الـدراسـة بـسـبب الـدور
املعني بحرية الدين© .الوكالة
احملــوري الــذي يـــؤديه
األوروبيــة للصـور الـصحفيـة/
مكــان الـعمـل يف حيــاة
كيميمـاسا مـايامـا"يشـكل مكان
الناس.
العـمل ،إلــى جــانب تــوفيــره
وأوضح بـيلـيفـيلــدت أنه
مـصدراً للدخل ،جـزءًا هاماً من
تــوجـــد أسبــاب كـثيــرة
العــالـم اليـــومي لـلمــوظف،
للـتعصب الديني والعقائدي
ويرتبـط ارتباطا ًكبيراً بتقدير املرء
يف مكـان الـعمل .وتـتضـمن
لـذاته ،وصالتـه االجتمـاعيـة،
هذه األسباب الـتحيزات السابقة
واندماجه يف جماعته ويف اجملتمع
ضـــد املعـتقــدات الــديـنـيــة أو
بوجه عام "،قال بيليفيلدت.
معتقـدات األقليات التي قد تسمم
وبـسبب هــذه األهميـة الـكبيـرة
جـــو مكـــان العـمل ،أو حـتــى
الـتي تولى ملكـان العمل يف احلياة
احـتجـــاج أصحـــاب العـمل يف
اليـومية ،يجـب التصدي ملـسألة
القـطاعـني العام واخلـاص مبفهوم
التعصب والتمييز الدينيني داخل
"حياد" الـصورة املـؤسسيـة لتقـييد
العمل ،قال بيليفيلدت.
اإلعـالن الصــريح عن الهـويـات
الدينية يف مكان العمل.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

"حيــاد
ـ
ية" ،قال بيليفيلدت .وعلى سبيل
املثـال ،فـإن اإلجـازة الـرسـميـة
تعكـس اعتـياديـاً الثقـافة الـدينـية
السائدة.
وكثيـراً مـا يـستنـد التعـصب إلـى

أعمال االغاثة معرضة للتهديد
وبـالنسـبة ملـنظمـات اإلغاثـة التي
حتـاول منع وقوع كـارثة ،سيؤدي
انـسحـاب مـوظـفي الـسفـارات
والـوضع األمني أيضـاً إلى تعـقيد
عملياتها.
وقــال هــاشم عــون اهلل ،كـبيــر
املستشاريـن الفنيني يف وكالة إغاثة
تـسمــى منـظمـة األيـادي الـنقيـة
للخـدمـات اإلنـســانيـة (Pure
)Hand for Mankind
ومقـرهـا الـواليـات املتحـدة ،أنه
يتـوقع تـوقف مـشـاريع وكــالته
واملـشـاريع األخـرى املمـولـة من
الواليـات املتحدة يف األيـام املقبلة
بعد مغـادرة مسـؤول التنـسيق بني
مـنظـمته والـسفـارة األمــريكيـة.
وأضــــاف أنه "مـن الــــواضح أن
بعض اآلثـار ستتـرتب علـى هـذا
اإلغالق ،إال أن التـأثيـر الكـامل
قد ال يكون ملموساً على الفور".
وأضــــاف أنه يــــأمـل أن تقــــوم
السفـارات بتأسـيس نظـام يسمح
لها بإدارة املساعدات عن بُعد.
وأفـادت املنظمـات غير احلكـومية
األخرى التي حتـدثت إليهـا شبكة
األنبـاء اإلنـسـانيـة (إيــرين) أنهـا
ترصد الوضع ولن تستبعد سحب
املـــوظفـني األجـــانـب يف حـــال
استمرار تدهور األوضاع.
العودة من حافة الهاوية
وقد بـدأت األزمة بـالفعل يف دفع
الـسكـان إلـى الفـرار مـن صنعـاء
خوفاً من الوقوع يف براثن العنف.
وقـال ناجي محمـد صالح" :إنني
قلق جــداً بـشــأن عــائلـتي ،وال
ميكننـي االنتظار حتـى أفقد أياً من
أقاربي".
مـن جهـته ،أكــد بــارون أنـه كي
يتجنب اليمن سيناريو الكابوس،
ينبغي علـى احلوثيـني التخلي عن
مـوقفهم العـدواني .ويف خـطاب
ألقـاه يف  10فبرايـر ،حتدث زعيم
احلوثـيني عبد امللك احلوثي بلهجة
تـصاحليـة أكثر قلـيالً ،مشيـراً إلى
حـــوار مع خـصــــومه والقـــوى
األجنبية.
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Only five percent of pledged aid reaches Gaza
OCCUPIED JERUSAt
LEM, 16 February 2015
(IRIN) t Just over 5 pert
cent of the money
pledged to rebuild Gaza
after last summer’s devt
astating 50tday war with
Israel has been delivered,
IRIN has learned.
More than 2,000 Palest
tinians – the majority
civilians – were killed
during the conflict and
around 100,000 homes
were destroyed.
Six
months since a ceasefire
was agreed, many famit
lies are still sleeping in
temporary shelters.
Five months ago world
leaders promised over $5
billion for reconstruction,
redevelopment, and govt
ernment assistance. Yet
only a fraction has actut
ally materialized.
“Approximately
USD$300 million” has
been received so far, a
source at the office of the
Palestinian Deputy Prime
Minister
Mohammad
Mustafa t who is heading
up the government's
reconstruction efforts in
Gaza t told IRIN.
“Projects [that are]
being held up because of
the lack of donations are
major reconstruction prot
jects, chief among them
housing and road recont
struction,” the source
said. The revelation folt
lows comments by Robert
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Around 11,000 Gazans are still living in UN buildings,
six months on from the conflict
Turner, the Gaza head of
UNWRA – the UN
agency for Palestine refut
gees – that “virtually
none” of the pledged
funds had reached the tert
ritory.
Broken promises?
The $5.4 billion that was
promised the Cairo cont
ference exceeded the $4
billion the Palestinian
Authority said it needed.
About $2.8 billion of the
pledged money was eart
marked for the first three
years of reconstruction.
Yet only a fraction of that
has been made available.

Tracking
down
who
promised what has proved
stubbornly
difficult.
The website of the confert
ence, which was hosted
by Egypt and Norway,
contains
no
specific
breakdown of funding
pledges.
IRIN asked the Norwet
gians to provide a full list
of promises made, but
Frode Overland Andert
son, a spokesperson for
Norway’s Minister of Fort
eign Affairs, told IRIN “it
is not feasible to make a
complete and detailed
breakdown of pledges
from the Cairo confert
ence.”
The
reasons,
Anderson said, were
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“partly because donors
have [yet] to provide a
comprehensive
breakt
down of their contribut
tions and partly due to
conditions on the ground
that
are
preventing
[disbursement of] further
installments.”
However, some say
there has been too little
emphasis placed on chast
ing up the money. Cont
trasting it with pledging
conferences for Syria,
one UN staffer said the
Egyptians had not been
sufficiently
protactive.
"When Kuwait organized
the conference on Syria
the secretariat followed

strict
procedures
to
ensure that the money got
paid, including inviting
donors
to
meetings.
Egypt has done nothing.”
Egyptian officials did
not respond to requests
for comment.
In fact it was only in
midtJanuary, ahead of a
donors'
meeting
in
March, that Norway fort
mally
requested
the
World Bank to track
down how much money
had been delivered.
According to Steen
Lau Jorgensen, the World
Bank’s Country Director
for Gaza and the West
Bank, the process will
"include a report … that
will reflect the pledges of
Gaza reconstruction dist
bursed through all chant
nels and the timing for
disbursement. It will also
assess to what extent the
donors have realized their
pledges and will break
down the list of pledges
into budget support and
Gaza reconstruction."
Political uncertainty
One European diplomat
told IRIN that although
the lack of actual dist
bursement so far is espet
cially low in this case,
conferences are notorious
for producing big headt
line figures that don’t
ultimately
materialize.
"These kinds of pledging

events tend to produce
much more in pledges
than what is actually
delivered," he said. "I
doubt that we have ever
seen a pledging confert
ence where commitments
were ever followed up
completely."
But even before Cairo,
donors expressed frustrat
tion that they were
expected to pay to rebuild
a territory that would
likely
descend
into
repeated violence without
a durable solution to the
IsraelitPalestinian cont
flict.
Hamas and Fatah, the
two leading Palestinian
factions, reached a politit
cal agreement ending
seven years of bitter divit
sion just before the latest
outbreak of hostilities
with Israel.
But the new joint govt
ernment of technocrats
has yet to take over in the
Gaza strip leaving Hamas
– considered a terrorist
organization
by
the
United States – still in
charge. That is a matter
of concern for some
donors.
A senior European Union
diplomat who is familiar
with the situation told
Donors are holdt“IRIN,
ing back until the Palest
tinian Authority gets a
foothold in Gaza...
Continued on page 51
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Yemen and the agony of the modern Arab era
Rami G. Khouri.

The startling thing also
is that Yemen has been
BEIRUT — The stunning
undergoing such national
situation in Yemen, as
stresses and ruptures for
that country’s foundations
the past half a century —
إلــى مجــزرة واضحــة املعــالـم
shake and slowly colsince the Saudi Arabianlapse, is a complete
Egyptian,
Americanواحملـددات ذهبت ضحـيتها عـائلة
example of the structural
Soviet proxy war in that
مهاجـرة من أصـول عربـية وذات
weaknesses that plague so
land in the 1960s. The
.ديانة مسلمة
many of the countries of
alternating episodes of
اجتهـدت “املـنظـومـة“ الـدعـائيـة
the modern Arab world.
modern
state-building
“اإلعالميـة األميـركيـة يف “تبـرئـة
If you want to teach
and state-collapse that
القنـاص األميــركي الهـوليـودي
someone about why the
Yemen has experienced
ّوإخـراج األمــر علــى أنّه مجـرد
Arab world continues to
since the 1950s include
ّ“صـراع“ على مـرآب السـيارة وأن
lurch from conflict to
virtually every political
ّالـضحيـة املقتـولـة جتـاوزت احلـد
conflict in a region-wide
element that has shaped
ّ املفـارقـة أن.املعقـول يف التنـديـد
maelstrom of political
and wrecked the modern
 وهو،العالـم الذي احترق غـضبا
violence and state incoArab world in that period.
 جملزرة تشـارلي هيبدو ولم،ّمحق
herence, Yemen could be
The long and astound،“يتلكأ يف إدانة “اإلسالم املتطرف
the best example that caping list includes, most
“هـو ذاته الـذي يتــردّد قبل “إدانـة
tures the fundamental,
importantly, tribal and
استهـداف املــسلمـني يف أميـركـا
always lethal, structural
religious forces, Arab
وفــرنـســا مـن قبـل “املتـطـــرفني
weakness that now also
nationalist and regional
.“الالدينيني
rears its head in a dozen
separatist movements,
other Arab states: the lack
armed sectarian groups,
صحيح أنّ جـزءا كبيـرا من تلطخ
of a citizenry’s validation
terrorist groups such as
“صورة“ العربي واملـسلم يعود إلى
of their own country
AQAP, foreign colonial
 ولكنّ الـصحيح،العـرب ذاتهـم
inevitably leads to the
manipulation (in South
أيضا أنّ منظومة كاملة تعمل على
collapse of the integrated
Yemen pre-1967), exterتــرسيخ صـورة رمـزيــة للقــاتل
state and its fragmentanal Arab power plays and
واملـقتـول والـضـحيـة واجملـرم يف
tion into smaller units led
proxy wars, big power
 وليـس من الـسهـولـة،األذهــان
by armed groups, amidst
Cold War influences,
“تعـديل“ الـصورة الـنمطـية إال إذا
chronic violence.
family-and-security-run
ّكـان العـرب جـزءا من قــوّة البث
While Yemen is a tellgovernments, attempts at
واإلرســـال وصـنع الـــرســـالـــة
ing lesson in how not to
democratization
and
.اإلعالميّة واالتصالية
practice stable statehood,
political pluralism,
it also requires more
repeated national dialogs,
الفـــرق بـني ردّة الفـعل حـيـــال
urgent attention because
popular revolutions,
it poses real and major
“مجـزرة شارلـي هيبدو“ و“مـذبحة
direct interventions by
danger to others in the
neighboring powers such
كاروالنيا“ أنّ الـرأي العام الدولي
region and the world.
as Saudi Arabia and the
كـان حـاضـرا يف األولـى ومنـتبهـا
This is because of its
GCC or by the United
 يف،ّلإلدانة وجـاهزا للفعل املضاد
proximity to the Gulf
Nations, indirect interحني أنّه يف الثـانيـة اشتغلـت فقط
Cooperation Council
ventions by Iran and othمحـاضـر الـتحقـيق والـنيـابـات
(GCC) oil-producers and
ers, significant external
العـموميّـة دون “تعاطف“ دولي أو
major global sea lanes,
economic assistance, uni والـبون شاسع،حتّى إدانـة عربية
the established presence
fication and separation of
بني قــوة االستـقطـاب يف األولـى
there of Al-Qaeda in the
north and south, serious
.ووهـن اخلـطــاب يف الـثــانـيــة
Arabian Peninsula
attempts at consensusّ من حق.ّاإلشكال رمزيّ تراكمي
(AQAP), and the consebased constitution-writing
العرب أن يـشجبوا دون الـوصول
quences of state collapse
and decentralization of
إلــى عـمق املـســألــة إلـــى حني
and new refugee flows in
power, and, to make mat“مـساءلة“ القـناص ومحاسبـة كافة
a country of 25 million
ters worse, a serious enviالقنـاصني املـستهـدفني جلغـرافيـا
low-income people with
ronmental crisis of fresh
.العرب وتاريخهم
few economic prospects.
water depletion that will
This highlights the secbe catastrophic if it is not
* كاتب ومحلل سياسي تونسي
ond important lesson in
addressed quickly and
Yemen: after the end of
seriously.
the Cold War in 1990, the
These elements of
constitutional and govArab region and its thin
erratic politics, identity,
ernance stresses that tear
states cannot rely on
nationalism and statehood
apart their country.
external forces to mainare now joined by the latYemen has many
tain a regional order or at
est development — the
options, all of which it
least prop up vulnerable
Houthi takeover last week
has tried or broached
states and prevent them
of the capital Sanaa and
before without lasting
from collapsing and spilldeclaration of a new consuccess — including
ing over their sicknesses
stitutional transitional
secession of the south, triand weaknesses into
system that has sparked
bal fiefdoms in the north,
neighboring countries.
new concerns and threats
decentralized
constituYemen is frightening
from many directions.
tionalism, civil war, demalso because this likeliThe incredible — but
ocratic pluralism and
hood occurs at a moment,
positive — element is
power-sharing,
or
a
and in a context, when
that the major political
strong centralized securnobody is in charge of
groups in Yemen continue
ity state. The two new
maintaining a semblance
to meet this week under
elements that frighten
of order and national
the chairmanship of the
everyone in Yemen and
integrity. Local chaos
UN special envoy to seek
abroad are the established
mirrors regional chaos.
a political solution to the
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”القناص األميركي و”مجزرة كاروالينا

أمني بن مسعود

وتستبـطن “مبدأ“ العلوية األميركية
خـاصة والغـربية عـامة علـى باقي
 من هـذه الزاويـة نفهم.الـشعوب
التهافـت الدولي علـى إدانة مقتل
رهينة أميـركية على يـد الدواعش
والـصـمت املـطـبق علــى اجملــازر
املقترفة بحقّ اإلنسان العربي على
.يد التنظيمات اإلرهابية
وحتّـى الـتمـلمل الـدولـي حيـال
الشهيـد األردني معـاذ الكسـاسبة
كـان يف ارتبـاط بـالتحـالف الـذي
ّتقـوده الـواليــات املتحـدة ضـد
“داعــش“ يف العـــراق وســـوريـــا
وتداعـيات اسـتشهـاد الكـساسـبة
ّعلى مسـتقبل التآلف الـعاملي ضد
 وليـس متعلقــا بقيمـة،اإلرهـاب
“الـدمـاء“ العــربيـة املـراقـة علـى
.جغرافيا العرب
ثنـائيـة “القنـاص“ األميـركي وفق
 والـقتلـى،املفهـوم الهــوليـودي
“اآلخرين“ وفق التأصيل األميركي
والغـــربي لــطبـيعـــة اجملتـمعــات
 حضـرت يف احلـرم،وتـراتبـيّتهـم
اجلــامعي بـ“كـاروالنيـا“ وأفـضت

“األميركي وحتميله مسؤولية “إنقاذ
الكون من “البرابرة“ و“املفسدين يف
.“األرض
“هكـذا تـصبح مـأســاة “القنـاص
متـمثلـة يف صعـوبـة العـودة إلـى
احليـاة وفق اإليقاع األميـركي بعد
أن أصابتها “لـوثة“ احلياة يف الشرق
 ولـيــسـت الفـــواجع،األوسـط
والـطـامــات التـي اقتــرفهـا ذات
“القناص“ يف حـقّ مئات العـراقيني
ناهيك عن املآسـي التي استدعاها
،التــدخل األميــركي يف العـراق
.دولة ودورا
 تصبح،وعلى هذا األساس أيضا
 مجـرم احلـرب،“حيـاة“ القنـاص
 أغلــى،وفق القــانــون الــدولـي
وأرقــى مـن أرواح مـئــات آالف
العـراقيني الـذين أصبحـوا مجـرّد
أرقــــام يف “سفــــر“ املغـــامـــرات
.األميركية يف الشرق األوسط
يف صلـب الـتقـــاطع بـني الفـنـي
 واالفـتـــراضـي،والــسـيـــاسـي
، والدرامي واملـيداني،والواقعـي
تـتجـســدّ رؤى دوليــة ومــواقف
عـــواصـم أوروبـيـــة تــســتلهـم

but limited presence of
AQAP, and the possibility
that ISIS would exploit
the chaos there to set up
its own operation in
Yemen.
The GCC is again
likely to be the major
external player that tries
to maintain some kind of
order in Yemen, as it did
several years ago when
its efforts removed the
former ruler Ali Abdullah
Saleh and ushered in a
transition period to a
more pluralistic but shortlived system of powersharing via the national

dialog.
The Saudi-led GCC
states will see the Houthi
takeover of Sanaa as
another Iranian-backed
threat to Sunni power in
the region, which they
will try to neutralize. This
short-term approach to
political
developments
cannot camouflage the
deeper, older vulnerabilities of the entire modern
Arab order that Yemen
once again highlights —
a chronic lack of stability
and sustainable national
development in Arab
states that have sought

يف صـلب الـتقــاطع بـني الفـني
 واالفـتــراضـي،والــسـيــاسـي
والـواقـعي تتـجسـدّ رؤى دوليـة
ومـــواقف عــواصـم أوروبـيــة
'تـستلهم وتـستـبطن 'مـبدأ
العلـويــة األميــركيـة خـاصـة
والغــربيـة عـامــة علـى بــاقي
.الشعوب
العـرب أمني بن مـسعود نُـشر يف
: الـعـــــــدد،2015/02/18
)8( ص،9832
“القناص األميـركي“ عنوان فيلم
يـتصـدّر حــاليــا سبـاق األفالم
.السينمائية يف الواليات املتحدة
“يسلط الضوء على جتربة “قناص
من املـارينـز خالل فتـرة احتالل
العراق ويحتفي بشكل مفارقاتي
بـ“الـبطل“ الغـربـي السـاعي إلـى
بسـط الدميقراطية يف خالء وقفار
الشرق األوسط عبر إراقة الدماء
وإسقــاط احلكـومـات بــالقـوة
“وتفـكيـك اجليــوش و“إسقــاط
منـوذج اجملتمع االستهالكي على
.اجملتمعات العربية
 يف،“القناص“ األميركي يستبطن
 ذات التفكير اإلسرائيلي،عمقه
العـنــصــــري املـبـــــرّر لقــتل
ّالفلـسـطيـنيـني عبــر ذريعـة أن
الفلسـطينيـني هم الذيـن أجبروا
اجلـيــش اإلســـرائـيلـي علـــى
استـعمــال الفـسفــور األبيـض
واستخـدام األسلحــة احملظـورة
 وال يقـارب املسـألة يف،ضـدّهم
جوهرهـا األساسي القـائم على
ثنـــائيــة االحـتالل واملقــاومــة
.الشعبية الشرعية
علـى مـدى قــرن من الـزمـان
عـملت الـصنـاعــة السـينمـائيـة
األميركية على اخـتراق املنظومة
الفـكـــــريــــــة واألخالقــيـــــة
للمـجتمعات غير األميـركية عبر
“رسائل فنية اتصالية“ تعمل على
فــرض الــروايــة األمـيــركـيــة
لألحـــداث وإقـــرار املقـــاربـــة
األميـــركيــة حـــول االقتـصــاد
والـسيـاسة وحـتّى قـرار احلرب
والـسلم وإعالء شـأن اإلنـسـان
legitimacy in their militaries or foreign patrons,
rather than in the stateforming consent and
state-building participation of their own citizens.
* Rami G. Khouri is published twice weekly in the
Daily Star. He was founding
director and now senior policy fellow of the Issam Fares
Institute for Public Policy
and International Affairs at
the American University of
Beirut. Follow him on Twitter @ramikhouri.
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االنكفاء األميركي يف وثيقة األمن القومي
ماجد كيالي
لم يأت الـرئيس باراك أوبـاما بأي
جـديـد يف رؤيـته لـ”استـراتـيجيـة
األمـن القـــومــي للعـــام ”2015
للـواليــات املتحـدة األميـركيـة،
والتي قدمهـا إلى الكـونغرس ،إذ
اعتبـرهـا كثيـرون مبثـابـة حتـديث
لـرؤيته السـابقة الـتي طرحهـا بعد
 15شهــرا من مجـيئه إلـى البـيت
األبيض ،ومبثـابة شـرح للسيـاسة
الـتـي تعـتـمــدهـــا إدارته ،مـنــذ
سنـوات ،يف تعاملهـا مع القضـايا
الدولية.
يف هذه الوثـيقة أكد أوبـاما مجددا
أن هـمّه األســاس يتــركــز علــى
الداخل األميـركي ،وضمن ذلك
إنعـــــاش االقـتــصـــــاد ،ورفع
مـستـويـات التـنميـة والتـشغيل،
وإعــادة اجلنــود األميــركيـني من
اخلــارج ،وتخفـيف االلتـزامـات
األميـركيـة يف القـضايـا الدولـية.
وتبرير ذلـك ،حسب الوثيقة ،أنه
”يف عـالم معقّـد ،ال يحتـمل عددا
من املسائل األمنية التي نواجهها،
أجـوبة سهلة وسـريعة” .والالفت
أن الـوثيقـة اختصـرت التحـديات
التي تـواجهها الواليات املتحدة يف
الـتغـييــرات املنــاخيــة وجــرائم
املعلومـاتية ،واحلؤول دون انتشار
أسلحة الدمار الشامل (إشارة إلى
إيــران) ،واحلــد مـن النــزاعــات
املـسلحـة ،ومــواجهــة مخـاطـر
الـتطـرف واإلرهـاب (إشـارة إلـى
”داعـش” حتــديــدا) ،والعــدوان
الـــروسي (إشــارة إلــى قــضيــة
أوكرانيا) .أما يف منهجية العمل،
فاروق يوسف
أمـا أن نكون قـد غادرنـا التاريخ،
من غيـر أمل بعـودة قـريبـة ،فـإن
ذلك ال يحسب لسوانا ،أياً كان.
لـم يخــرجنـا أحـد مـن التــاريخ
عنــوةً ،بل خـــرجنــا طـــواعيــة
وبإرادتنا املـهترئة وبفساد ما فعلناه
بأنفـسنا ومبن سيأتـي من بعدنا من
سالالتنا املقهورة
وإذا ما كان هنـاك أحد يستفيد من
غـيبوبـتنا الـتاريخيـة التي سـيطول
امدها ،فليس بالضرورة أن يكون
ذلك املستفيـد هو مَن دفع بـنا إلى
االنتحـار الـذي صـار واضحـا أنه
مـسـتلهَـم من تــراثنـا وعقـائـدنـا
ووقائع ماضينا وطريقة نظرتنا إلى
احلياة ونزعتنا إلى العدم.
تلك الشجرة وهذه ثمارها.
لقـد زرعنـا بصال ،خُـيل إلينـا أنه
سيثمر تفاحا.
كنـا دائمــا يف مهب الـعصف .يف
القــرن العشـرين تـأسـست دولنـا
الوطنيـة احلديثـة ،بعد أن اسـتنفد
زمـن االستـعمــار كل مقـومـات
وتفــسيــرات وجـــوده ولم تـكن
نضاالتنا اخملترقة بالتناحر األخوي
هـي التـي أفضـت بنـا إلـى حـريـة
نسبية ستكون هي األخرى معتقلة
معنا بـسبب ما امـاله علينا حتـررنا
الـوطـني الـذي قـام علـى اسـاس
احلـزب الواحد والزعيم القائد من
خيــارات وطنيـة أفـضت بنـا إلـى
احياء شريعة االستبداد.
فصرنا إذ نعجز عن فهم ما يجري
لنا وبحقنا من قهر وظلم وعبودية
وقمع واضطهـاد وجتهيل وحرمان

فـأكدت الـوثيقـة أن مواجهـة هذه
التحديات واخملاطر ”تتطلب الصبر
اإلستـراتيجي واملثـابرة” ،انـطالقا
من فكـرة مفـادهـا أن الـواليـات
املتحــدة ينـبغي أن تقــود ،ولكن
بـالشراكـة ،حشدا مـن التحالفات
الدولية ،علـى أساس أنه ال ميكن
لهـا أن حتــاول ”إمالء مـســار كل
األحداث اجلـارية يف جـميع أنحاء
العـالم ،وأنهـا ال متتلـك موارد ال
مـتنـاهيـة ملعـاجلـة هـذه املـشـاكل
املعقـدة ،التـي ال ميكن أن تعـالج
فقط بالقـدرات العسكـرية” .هذه
الــوثيقـة تعـرضـت النتقـادات،
داخل الــــواليــــات املــتحــــدة
وخـارجها ،السيـما أن سيـاسات
أوبـاما اخلـارجيـة ،رغم جنـاحاته
الــداخليـة ،عــرضت الـواليـات
املتحـدة كـدولـة ضعيفـة وتفتقـد
املـبادرة والفعـاليـة ،بسبـب احلذر
الــذي يبـديه أوبـامـا خـوفــا من
التـورط يف كثير من القضايا ،وهو
ما بـدا واضحا يف طـريقة معـاجلته
ملـلفات إيـران وسوريـا وأوكرانـيا
و”داعــش” ،نــاهـيك عـن امللف
الفلسطيني.
واضح أن هـذه الـسيـاســات هي
مبثــابــة رد فعـل أميــركـي علــى
السياسات التدخّلية التي انتهجتها
إدارة الرئيـس بوش والتي ورّطت
الــواليــات املـتحــدة عــسكــريــا
واستنـزفتهـا اقتصـاديا ،كمـا أنها
مبثـابة تعبـير عن تعب أمـيركي من
الـشـرق األوسـط املـرهـق وغيـر
املفهوم و”املتنكّـر” ،من وجهة نظر
قـطــاع واسع مـن األميــركـيني،
بواقع مـا حصل يف العـراق وبعده

يف ليبيـا ،هذا إضافة إلـى أنه مبثابة
محـاولـة أميـركيـة ملـراعـاة واقع
صعـود قـوى أخـرى ،بــدال من
مصارعتهـا ،خاصة يف ظل وجود
تصوّر بشأن حتويل مركز االهتمام
األميــركي إلـى الـشـرق (حـيث
الصني والهند).
ومع أهـميــة كل مـا سـبق ،فـإن
التحـول األميـركي احلـاصل هـو
أيضا نتاج خـيارات أخرى ،باتت
متـاحة أمـام الواليـات املتـحدة،
ضـمنهـا :أوال اطمـئنـانهـا علـى
مستقبلها بشأن مخزونها من الغاز
والنفط ،مـع الكشوفـات اجلديدة
التي تفيد أنه بإمكانها ،يف غضون
العقد املقبل ،ليـس االستغناء عن
نـفط الشـرق األوسط فقـط ،وإمنا
أن تتـحول إلـى مصـدّرة له ،ومع
تـوقعـات تفيـد بـإمكـان إزاحتهـا
روسيـا عن مكـانة املـصدّر األول
للغـاز يف العــالم .ثــانيـا ،حتـول
اهتـمامها نحـو مناطق أكثـر أهمية
يف العـــالـم ألمـنهـــا القـــومـي،
وملصاحلها اإلستـراتيجية السياسية
واالقتصـادية والعـسكريـة ،فيـما
بـات يعـرف بالـتوجـه شرقـا ،مع
وجـود نخب بـاتت تعـتقد بـأن ما
يجـري يف الصني والهند واليابان،
ودول أميركا الالتينية ،أهم بكثير
ألميـركا ،ملـصاحلهـا وأمنهـا ،ممّا
يجــــري يف الـــشــــرق األوســط
بتعقيداته .ثالثـا ،يعتقد أوباما أنه
يـصـنع ثــورته داخل الــواليــات
املـتحـــدة ،بـــوقف الـتـــدهـــور
االقـتــصــــادي وبخـلق فــــرص
وظيفيـة ،وبتخفيض نسبـة البطالة

ما الذي فعلناه بأنفسنا؟

نـلجأ إلى تفسير االستبداد بالعودة
املـضللـة إلـى مــاض ،انقـطعت
صلتنا به منذ قرون عديدة .ماض
ال ميـكن احلـكم عـليه إال يف اطـار
زمنه.
حـينها فقط نطمئن إلـى أننا ما زلنا
متـمسكـني بأصـالتـنا ،محـافظني
علـى مفردات هـويتنـا ،مخلصني
ملـا تـركه االسالف من ارث ،هـو
يف جــزء كـبيــر مـنه ال يـصلح أن
يكون معيـارا للحكم العقالني يف
زمن صـارت فيه الشعـوب تتبارى
مــن أجـل االعالء مــن شــــــان
التزاماتها بحقوق اإلنسان.
وألنـنا ال صلة لنا تـاريخيا بحقوق
اإلنـســان بــسبـب تعــارضـتلك
احلقـوق مع شـريعـة االسـتبـداد،
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

فقد هـانت علينـا أنفسنـا وضحينا
بأسـاليب الـعيش الكـرمية املتـاحة
ووضعنـا احلريـة يف قفص وصـرنا
مجـرد أكف تصفق وأفـواه تهتف
وعيــون تــدمـع من شــدة الــوله
بـــزعمـــائنـــا امللهَـمني ،نــادري
الصفات والبالغة واحلدس.
هل كـان علينا أن نكـرر أخطاءنا،
أخـطاء آبائنـا كما لو أنـها جزء من
صالة يومية؟
أليس مـن الفضيلة أن نعترف اآلن
أن كل مـا جـرى لنـا ويجـري من
حـولنـا من اهـوال وكـوارث هـو
مـرآة إلفعالـنا وافكـارنا وصفـاتنا
وتطلعـاتنـا ومكائـدنا ودسـائسـنا
وعدم اخالصـنا لـشروط وضعـنا

We are Deah, Yusor,
and Razan
Hesham Hassaballa

وبإقرار الضمان الصحي.
مع هـذا كله ،فـإن ذلـك ال يعفي
الــواليــات املـتحــدة ،رغـم كل
انتقاداتـنا لسيـاساتها إزاء القـضايا
العــربيــة ،من مـسـؤولـيتهــا عن
تـــدهـــور األوضـــاع الـــدولـيـــة
واإلقليمـية ،نـتاج شعـور كل من
إيــران وروسـيــا بــأن هــذه هـي
الفرصة السانحة لزيادة نفوذهما،
األمـر الذي يفسر كـثيرا ممّا يحدث
يف الشـرق األوسط ،وبخـاصة يف
ســوريـــا والعــراق ،والــشــرق
األوكراني.
املــؤسف أن هــذا يحــدث علــى
حســاب السـوريني والعــراقيني،
بـشكل خـاص ،الـذين يـدفعـون
باهظا ثـمن أشياء كثيرة ،وضمنها
ثــمــن االنـفـالت الـــــــروســي
واإليــراني ،وتــاليـا لـذلك ثـمن
االنكفاء األميـركي ،وثمن التردد
الــدولي ،إزاء مـا يكـابــدونه من
أهوال وعذابات.
* كاتب سياسي فلسطيني
البشري ،ولم يفعله بنا أحد؟
ولكـن اعتـرافــا من هــذا النـوع
سيــدفع بنـا إلــى يقظـة ايجـابيـة
تـتنـاقـض كليــا مع فكــرتنــا عن
صحوة تعـود بنا إلى مـا قبل اربعة
عشر قـرنا .وهو مـا يدفع بـنا إلى
انتمـاهـى مع املـاضي ،بـاعتبـاره
املالذ اآلمـن األخـيــر حلـيــاتـنــا
املمكنة.
كما لو أننا سئمنا العيش يف حاضر
ال نـرغـب أن نكـون فـيه شهـودا
علـى هـزائـمنـا ،صـار النـبش يف
املـاضـي بحثـا عـن حلظـات ضـوء
ذريعـة ألن نغمـض عيـوننـا عمـا
تفعله أيادينا .هذا االنفصال صار
عقـيدة لـكائـنات فـارقتنـا لتـعيش
زمنا يقع خارج الزمن.
لقــد فعلنـا بـانفـسنـا مــا ال يفعله
العدو بعدوه.
مـا مـن شيء امتـدت إليه أيـادينـا
حتـى حتول الـى رماد .معجـزاتنا
الـسلـبيـة صــارت مثـار دهـشـة
وسخريـة اآلخريـن .فمَن يخحي
مبـا يعـرف لصـالح مـا يجهل هـو
أشد الناس حماقة .وهو ما انتهينا
إليه حني وضعـنا ثرواتنـا يف عقائد
خالفيـة بثـت السمـوم يف عروقـنا
وجعلت إنـسانـيتنـا تتـراجع فيـما
كانت إنسانية اآلخرين تعيش زهو
تساميها املستمر.
ما فقدنـا من البشر ،مـا هدمنا من
املدن ،مـا احرقنا مـن احلقول ،ما
خسـرنا من ثروات .كل هذا يشير
إلـى تعـاظم الـبهيـميـة الـتي دأب
بعــضنــا علــى تغلـيفهــا بــورق
النصوص الصفراء.

I could not think straight after I read of the incident.
Three American Muslim college students — Deah
Barakat, his new wife Yusor Mohammad, and her sise
ter Razan — were gunned down, execution style, in
their apartment in Chapel Hill, North Carolina, on the
evening of February 10. The suspect, Craig Stephen
Hicks, has been charged with three counts of firste
degree
murder.
What added to the terrible injury of this news was
the near total silence about the murders in the maine
stream media. I learned of the shooting via text mese
sage from my brothereinelaw. While, sadly, shootings
such as this occur all across the country every day, if
the reverse had been true — a Muslim man gunning
down three noneMuslim college students — there
would have been widespread, walletoewall coverage of
a "terrorist" incident. The doubleestandard is unmise
takable.
That being said, the horrific tragedy of this triple
murder has brought to the fore the truth about Muse
lims in America that is largely uncovered in the news
media. The media is quick to report on the latest act of
savagery by ISIS or Boko Haram, solidifying the pere
ception that Islam is a violent death cult bent on
destruction of the world. Indeed, a recent poll by Lifee
Way Research stated that 27% of Americans think
ISIS offer a true representation of Islamic society.
Nearly half of senior Protestant pastors believe the
same thing.
The truth about Islam in America, however, is
exemplified by the lives of these three young Amerie
cans. Deah Barakat was a kindehearted young man
who brought smiles to all those who knew him. His
sister, a physician, described him as "a 6efoote3einch
young man who had the kindest heart, who loved evee
ryone he met, greeted strangers with hugs and dedie
"cated his life to service.
He was a secondeyear dental student at UNC, and
his wife — Yusor — was accepted at the same school
to start this fall. They were newly married this past
December. Razan was studying architecture at North
Carolina State University and was an accomplished
artist and videographer. She and Yusor, as their father
stated, "volunteered in downtown Raleigh many times
a year to feed the homeless and the hungry." Deah
raised money to provide dental care for Syrian war
refugees in Turkey.
The young couple was so much in love. A friend
described them as "an adorable young couple. I don't
know how to say it ... they really radiated this kind of
light. They radiated humility, kindness, love. You
"couldn't help but be inspired by them.
Family, activism, altruism, optimism, faith and
kindness: This is the story of Deah, Yusor, and Razan.
This is also the story of American Islam, and all across
our country, there are countless Deahs, Yusors, and
Razans. Their stories of beauty and hope are not
reported by the media and not highlighted by the pune
dits, commentators, and "experts" speaking of the
"evils" of Islam.
But their stories represent what we Muslims have
been saying all along: American Muslims are successe
ful, loyal citizens dedicated to make their country and
their world a better place for all. No, it does not make
the headlines, but this reality is part of why America is
such a wonderful place to live. That it took a terrible
tragedy to bring this reality to light is most unfortue
nate.
Hesham A. Hassaballa is a Chicagoebased doctor and writer. His late
est book is Noble Brother: The Story of the Last Prophet in Poetry
(Faithful Word Press).

فبراير  2015م  -السنة الثالثة  -العددFEBRUARY 2015 eVOLUME : 3 e ISSUE :26 :

43

صحافة عاملية Global Press

ديون اليونان و”الترويكا”
األوروبية -الدولية
ماري شارّيل
وسيسيل دوكورتيو
هل تعبّـد تصريحـات وزير املـالية
اليـونانـي ،يانيـس فاروفـاكيس،
طــريق إبــرام اتفــاق مـع دائنـيه؟
وأوحـت تصـريحـاته امللفتـة يف 3
من اجلـاري بتغيـر نبـرة اليـونان.
فـهو اقـترح عـرضاً جـديداً عـلى
“التـرويكـا“ (املفوضـية األوروبـية
وصنـدوق النقـد الدولـي والبنك
املركزي األوروبي).
وتراجع وزير املالية األوروبي عن
إلغـاء شطر مـن دين اليونـان العام
ودعا إلـى استبـداله بسـندات دين
مـن نـــوع مخـتلف تــســاهـم يف
تخفيف عبء الدين.
ومــدار اقتــراحه علـى اسـتبـدال
قــروض الـشــركــاء األوروبـيني
بـسنـدات دين مـرتـبطـة بـالـنمـو
(تقاس الفوائد على نسبة النمو)،
والـسنـدات التـي يف جعبـة الـبنك
املركـزي بأخرى طـويلة األمد من
غير موعد تسديد.
وهذه السندات الطويلة األمد تدر
نـسب فـوائـد عـاليـة .ولـذا ،من
اليــسيــر علــى البـنك املـركـزي
األوروبي بيعها ملستثمرين يسعون
إلى إيـداعات طويلـة األمد ،مثل
صناديق التقاعد.
ويرى مـارسيل فـراتزشـر ،وهو
مـحلل اقتصـادي أملانـي بارز ،أن
سندات الدين املرتبـطة بالنمو هي
حل إيجابـي يسمح بـاخلروج من
الـطــريق املـسـدود والـدوران يف
حلقـة مفـرغـة .فهـذا احلل هـو
اجلـسر إلـى إرساء استقـرار الدين
الـعام اليونانـي ،وحث البلد على
مواصـلة اإلصالحـات التـي حتفز
النمو.
وعـدد مـن احملللني االقـتصـاديني
غيــر متفــائل إزاء رد الـشـركـاء
األوروبيني املـرتقب علـى عرض
أثيـنا .ويـبدو أن هـؤالء الشـركاء
خـطو بـدورهم خـطوات تـقارب
من اليونان.
وأعلنت صحيفـة “هانـدلسبالت“
األملـانية يف مطلع الـشهر أن رئيس
املفـوضية األوروبية ،جان -كلود
يونكر ،يؤيد إلغاء “الترويكا“ التي
يصليها الـيونانيـون العداء .وهذا
اإللغـاء من أبـرز مطـالب رئـيس
الوزراء اليوناني اجلديد ،أليكسي
تــسـيـبـــراس ،زعـيـم حـــزب
“سيريزا“.
وقــال النـاطق بــاسم املفــوضيـة
األوروبيـة بـأن مـشـروع تعـديل
“التـرويكا“ قـائم ،ولكنه لـم ينجز
بعـد .وإمكـان إلغاء الـترويـكا أو
تعديلها أمر غـير مفاجئ .فيونكر
ندد أكـثر مـن مرة بـشوائـب هذه

املؤسـسة التي أنـشئت عام 2010
يف اليونان من أجل متابعة
بـرنـامجي اإلصالح االقـتصـادي
ومـراقبتهـما .ويف مـشروع قـدمه
إلــى البـرملــان األوروبي يف متـوز
(يوليو) املنـصرم ،أعلن يونكر أن
ال مفــر يف املسـتقبل مـن استبـدال
صـيغــة التــرويكــا ببـنيــة أكثــر
دميوقراطية وقابلـة أكثر للمحاسبة
والـرقابـة تستـند إلـى املؤسـسات
األوروبية وتعزز الـرقابة البـرملانية
علـــى املــسـتـــويـني األوروبـي
والوطني .وأقر البرملان األوروبي
يف آذار (مــارس)  2013تقــريــراً
اسـتقـصــائـيـــاً خلـص إلــى أن
“الترويكـا“ رجحت كفة تقليصات
املـوازنـة علـى كفـة إصالح البنـى
االقتصادية يف اليونان.
* مــراسلتــان ،عن (لـومـونـد)
الفرنسـية ،2015/2/4 ،إعداد
منال نحاس

انتخابات نيجيريا :الدميوقراطية املُرجأة

رميي أديكويا

تتميز الدميـوقراطيات احلقيقية عن
األنظمـة املتـنكرة بـالدميـوقراطـية
بـإجـراء األولـى انتخـابـات حـرة
ونـزيهة .وعلـى رغم أن نيجيـريا
تُعـتبر اسمياً دميـوقراطية مـنذ نهاية
احلكـم العـــسكـــري يف ،1999
فـإنهــا لم تُجـر بعــدُ انتخـابـاتٍ
رئاسية خاليـةً من التزوير يف نتائج
االقتــراع وتـــرهيـب النــاخـبني
وغيـرها مـن املمارسـات اجللية يف
نأيهـا من الدميـوقراطيـة .ويضمن
حــزب الـشـعب الــدميــوقــراطي
احلاكم الفـوز لنفسه بكل الوسائل
املمكـنة يف كل انـتخابـات رئاسـية
جرت يف نيجيريا منذ 1999
ويــأمل الـنيـجيــريــون الــذين ال
يـتخلـون عـن األمل يف أن يكـون
االقـتراع هـذا العام ،والـذي كان
مقـــرراً يف  14شبـــاط (فبــرايــر)
مـختلفـاً .يقـولـون إن هـذه املـرة
سـتكــون االنتخـابـات سلـيمـة.
نيجيريا التي أُعلنت أخيراً صاحبة
أكبــر اقتصـاد أفـريقي ستـثبت أن
دميوقراطيتها تتطور.
لـوهلـة بـدا أن الـواقع يـبتـسم،
فللـمــرة األولــى مـنــذ ،1999
احتـدت أحــزاب املعـارضـة وراء
مرشح رئـاسي واحـد هو احلـاكم
العــسكــري الـســابق مـحمــدو
بــوهــاري .ســوّى هـــذا ميــدان
اللعب.
بعـــد أسـبـــوعـني مـن حـمالت
املرشحـيْن ،أظهر استطالع للرأي
أن بـوهـاري والــرئيـس احلــالي

غودالك جـوناثان ،يحـوزان نسبة
التــأييـد ذاتهـا تقــريبـاً .ويعـرف
الـنيـجيــريــون عــادة الفــائــز يف
االنتخابات الرئاسية قبل أشهر من
الـتصـويت ،لـذلك كـانت نتـائج
االسـتطالعـات تغـييــراً منعـشـاً.
كانت دميوقراطية حقيقية.
ويوم الـسبت ( 7شـباط) شـعرت
اللجنـة االنتخابـية النـيجيريـة التي
كانت أعلنت أنها “جاهزة“ إلجراء
االنتخـابـات يف  14شبـاط ،أنهـا
ملـزمة بإرجاء االقتراع ستة أسابيع
(حـتى  28آذار /مـارس) .وذلك
ألن اجليش “غيـر قادر على ضمان
إمـن االنتخـابـات“ .وقـال رئـيس
اللجنــة الطـاهــرو جيغـا أن قـادة
اجليش أبلغته حاجتهـا إلى التركيز
علـى العملـيات التـي يخوضـونها
إلحلاق الـهزميـة بجمـاعة ؟بـوكو
حرام؟ اإلسالمية مـرهوبة اجلانب
يف غضــون ستـة أسـابـيع ،وبنـاء
عليه “لـن يكون قـادراً على تـوفير
الدعم التقلـيدي“ أثناء االنتخابات
يف شبـاط.وبـذلك أرغـم اجليـش
الـذي يـزعـم أنه سيـحقق يف ستـة
أسابيع ما عجز عن حتقيقه يف ست
سـنوات ،جلـنة االنـتخابـات على
إرجاء االنتخابات.
ردّاً علـــى ذلـك ،وصف حـــزب
املعـارضـة “مـؤمتـر كل التقـدميني“
هـذا الـتطـور بــالتــراجع الكـبيـر
للـدميوقراطيـة يف نيجيريـا وبالقرار
االسـتفــزازي .وعنــد األخــذ يف
االعتبار التغطية اإلعالمية الكثيفة
لهجـمات “بـوكو حـرام“ متـزايدة
الوقـاحة يف شمال شـرق نيجيريا،
تـسع املراقبـني الدوليني رؤيـة مبرر

لإلرجـاء .يف نهايـة املطـاف ،لقد
أُرغـم  1.5مليـون إنـسـان علـى
ترك منازلـهم بسبب العنف .ولن
يكونوا قادرين على األرجح على
اإلدالء بأصواتهم.
وإجـراء انتخـابـات وسط حـركـة
مترد لـيس باألمر املـثالي ،لكنه لن
يكون أمراً مستحدثاً أيضاً .وعلى
رغـم نصـيبهــا من انعــدام األمن
تـدبـرت أفغـانـستـان أمـر إجـراء
انتخابـات رئاسيـة نزيهـة يف العام
املاضـي .األمر ذاته فعلته أوكرانيا
التي متزقها احلرب.
حتى العراق املبتلـى بتنظيم الدولة
اإلسالميـة نظّم انتخـابات برملـانية
يف  ، 2014لذلـك ،فاجلـنراالت
إمــا أن يكـونــوا هم مـن يتـولـى
مجـدداً زمام األمـور يف نيجيـريا،
أو أنهـم يـتـبعـــون تـعلـيـمـــات
جوناثان ،قائدهم العام .اخلياران
يـدعـوان إلـى القلق .واملعـارضـة
ليست وحدها يف الشك باألسباب
الـرسميـة وراء اإلرجاء .ويعـتقد
البعض أنهـا خدعـة من جونـاثان
لـشراء الـوقت يف حملـة يبـدو أنه
على وشك خسارتها.
على رغم إشارة استطالع مشروع
“أفـروبـارومتـر“ (لقيـاس املـواقف
العـامـة يف دول أفــريقيــا جنـوب
الــصحـــراء) الـــى الـتقـــارب يف
النتـائج ،بـدا أن بـوهـاري يتـمتع
بــزخم أكبـر يف األسـابيـع القليلـة
املاضـية .وكـان اجلنـرال املتقـاعد
يجـذب حشـوداً واسعـة ويحـظى
بتـأييد مـن شخصيـات بارزة .بل
إن الــرئيـس الـســابق عن حـزب
الـشعب الدميـوقراطي أولـوسغون

بـسـبب مــا قيل عـن شبكــة عبـد
القـديـر خــان التي خـرقـت حظـر

اقتصادي يف باكـستان شبيه بنظيره
الهنـدي ،وعجزهـا عن مسـاعدة

أبـاساجنو ،رفض تأيـيد جوناثان،
قـائـالً إن زميله يف احلـزب “فـشل“
كـرئيـس .ويثيـر تـوقـيت هجـوم
اجليش األخـير علـى بوكـو حرام
شكاً يف أنه مالئم جلوناثان.
ويخـشــى البـعض مـن أن تكـون
اخلطوة التـالية التخلص من رئيس
اللجنـة االنتخابية جـيغا واستبدال
شخـص أكثـر ليـونـة به .ويـدعـو
حلفـاء مهــمون جلـوناثـان بالفعل
إلـى تـنحيــة جيغـا عـن منـصبه،
قائلني إنه يتواطأ مع املعارضة.
وعلـمتـني الـتجــربــة أن احلــزب
احلــاكـم يف نيـجيــريــا سـيجــرب
استخدام الوقـت اإلضايف لضمان
فوز جـوناثـان بأي وسيلـة ممكنة:
الـرشــوة والتــرهيـب والتـزويـر
الصريح .آمل أن أكون مخطئاً.
وال ميكن السمـاح حلكام نيجـيريا
باالعـتقاد بـقدرتهـم على الـنجاة
بسرقة انتخابات أخرى .قد تكون
العـواقب كارثية .وعـزم جوناثان
الظـاهر علـى التـمسك بـالسلـطة
بكـل ثمـن يهــدد بــدفع الــدولــة
األفريقيـة األكثر سكـاناً إلـى أزمة
سيـاسية ميكن أن تخرج سريعاً من
السيطرة.
يـنبغـي قتـال بـوكـو حـرام ،هـذا
صحـيح ،ألنها متـثل تهديـداً مميـتاً
الستقرار نيجيريا .ولسوء احلظ،
قـد يثبت جـوناثان وحـزبه احلاكم
أنهما يفوقان بوكو حرام خطراً.

* صحـايف نـيجيـري ،احملـرر الـسيـاسي
جمللة “وارسو بيـزنس جورنال“ البولندية،
عن “ذي غـارديان“ الـبريـطانـية/2/8 ،
 ،2015إعداد حسام عيتاني

الصفقة النوويّة األميركيّة -الهنديّة

كلمـات مسـتشـار رئيـس الوزراء
لشـؤون األمن القـومي والـشؤون
اخلـارجية ،سـرتاج عزيـز ،كانت
قـاسية إزاء عزم الـواليات املتحدة
والـهنــد جتــديــد العـمل
بـاالتفـاق النـووي املـدني
بـينـهمــا .وقـــال إن قلق
باكـستان الرئـيسي مصدره
اخـــتـالل الـــتـــــــــوازن
االستــراتيجـي يف جنـوب
آسيـا ،وإنها تبحث يف سبل
تقومي اخللل ،وسلّط الضوء
علــى أهـميــة االسـتقــرار
االستراتيجي يف املنطقة.

اختبـرت جتربتها الـنووية األولى،
وزعـمت أن قــدراتهــا النــوويــة
تُستخدم ألغراض سلمية.
يف نهـايــة املطـاف،

وكان األحرى بسـرتاج عزيز أن
يـعلـن مــــواقف أكـثــــر دقــــة
ومـوضـوعيـة ميكـن أن تقتـرح
علــى احلكــومــة واملــؤسـســة
العــسكــريــة خيــارات تقــدم
للـقيـــادة النــوويــة العـليــا يف
الــبالد .وإذا كـــان لـتـفعــيل
االتفــاق النــووي الـهنــدي-
األميــركي أثــر يلحق ضـرراً
بـــأمن بــاكــستــان القـــومي
االسـتــراتـيجـي ،ألـم يكـن
األمثل أن نـدعـو الـى حـوار
لتعـديله وصوغه مجدداً بدل
تكــرار املــواقـف املتـصـلبــة
الفاشلة؟

ولكـن مــــاذا تعـنـي هـــذه
الكلمات؟ الدولة الباكستانية
أبـدت اسـتيـاءهـا املـسـتمـر
وشكـــوكهــا إزاء الــصفقــة
الـنوويـة األميـركيـة -الهنـدية
لسـببني رئيسيـني :نقل الوقود
النـووي األجنـبي إلــى الهنـد
ألغـراض سـلميّــة ميكِّنهـا من
حتريـر مفاعـالتها الـنوويـة من
الـضغط ،ويجعلهـا تتّـجه نحو
اجتـاهـات عـسكـريـة؛ وإسبـاغ
الصفقة على الهند مكانة الدول
الكبرى يف العالم.
وال يقـتنع الصـقور يف بـاكسـتان
بـأن الضمـانات املـرفقـة باتـفاق
 2008متكّنـها مـن أن حتول دون
عـودة الهنـد الـى مـا كـانـت عليه
األمــور يف الـسـبعـينـــات ،حني
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أمام الـدولة البـاكسـتانيـة سبيالن
للــرد :اإلقــرار بــأن االسـتقــرار
االستراتيجي مـرتبط ارتباطاً وثيقاً
بالعالقات السياسية وليس بحيازة
قوة عسكرية رادعة (عدد أكبر من
صواريخ نووية الرؤوس)؛ أو أن
تـسلك طــريق جنـون العـظمـة
وحتـصل علــى عـــدد أكبـــر من
الصواريـخ ،ومنصات إطالقها،
وعـدد أكبر من الـرؤوس النووية
الصغيرة والكبيرة.

قطفت الهند اتفاقاً ال نظير له على
طاولـة املفاوضـات مع باكـستان،

االنتشار النووي ،وأخطار سقوط
القدرات الباكستـانية النووية يف يد
اجلماعـات املسـلحة ،وغيـاب منو

الـواليــات املتحـدة يف مـوازنـة
القــوة الـصيـنيــة .وحتــول هــذه
العوامل كلها دون فوز إسالم آباد
بصفقة مشابهة.

* افـتـتـــــاحـيـــــة ،عـن “دون“
البـاكــستــانيـة،2015/2/1 ،
إعداد جمال اسماعيل
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مولي وايت(عضو مجلس النواب األمريكي)":املسلمون ال ميكن الوثوق بهم مهما بدوا مساملني".

ملاذا يتوجب على أوباما أن يخاطب أمريكا حول كره املسلمني؟

Why President Obama must address anti-Muslim bigotry

الشهداء العرب األمريكيون الثالثة الذين اختطفتهم يد اإلرهاب والعنصرية البغيضة ألنهم مسلمون يف نورث كارولينا
فرحانة خيرا

كـنت واحدة مـن بني  14أمريـكياً
مـسلماً متكنـوا من اللقاء بـالرئيس
األمريكي باراك أوبـاما ،األسبوع
املاضـي ( من كتابـة هذه املقـالة)،
يف الـبيت األبيـض ،حيث قـدمت
له باليـد بطاقة معايـدة مبناسبة عيد
احلب أرسلـتهمــا إليه شقـيقتـان،
سابرينا وسانيا.
سـابـرينـا 10 ،أعـوام ،أخبـرت
أوبـامـا إنهــا حتب طـريقـة إدارته
للبالد ،وأنـها تـرغب بـأن تصبح
مهنـدسـة يف املـستـقبل ،أو العبـة
كـرة سلة ،كـما أنهـا كتبـت حول
قلقهــا جتــاه األطفــال وطــريقــة
تصرفهم بلؤم معها ألنها مسلمة،
وطالـبت أوباما باملـساعدة يف احلد
من أزمــة منــو الكـــراهيــة ضــد
املسلمني.
وهـذا األسبـوع ( اسبـوع جـرميـة
نـورث كـارولـينـا)  ،امـتأل قلـبي
حزناً عندما سمعت بأسوأ كابوس
ميكن ألي أب أو أم عيـشه ،ثالثة
من األمـريكيني الـشباب بعـيونهم
البـراقــة قتلـوا بـشكل عـنيف يف
تــشـــابل هـيل بــواليــة نــورث
كاروالينا األمريكية.
ومع تكـشف احلقـائق تــدريجيـاً
أتـت الكثيـر من الـتلميحـات التي
دفعـتنــا لالعتقـاد بـأن مــا حصل
كـانت جرمية كراهية ،إذ ذكر والد
يسر أبو صـاحلة مرات عـديدة بأن
ابنته قالت مرات عديدة إن جارها
لم يحـب منظـرها ،واملـتهم بقتل
هؤالء الشبان متتلئ مواقع تواصله
االجـتمـاعـي بتعـليقـات تهــاجم
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

The rights
&
freedoms

الديانـات ،وطريقة قـتل متبعيها:
طلقة يف الرأس.
ولألسف ،فهـذه احلـادثـة ليـست
حالـة معزولـة ،فجرائم الكـراهية
واالنحياز ضـد املسلمني يتـصاعد
بـشكل منـذر ،لـيثيـر اخلـوف بني
العائالت واجملتمعات التي شهدت
هجومات مثل تلك التي وقعت يف
كاروالينا الشمالية.
وخالل األشهـر القليلـة املاضـية،
رأينـا شخـصيـات معـروفـة أمـام
العـامـة ،قـامت بـسكـب البنـزين
على نـار الكـراهيـة املوجهـة ضد
املسلمني.
وقبل عـدة أسـابـيع فقط ،قـامت
عضـو مجلس الـنواب األمـريكي
املمثلـة لواليـة تكـساس ،مـولي
وايت بـنشر تعليق عبـر حسابها يف
موقع فيسبوك ،عن يوم مخصص
للـمسـلمني يف تكـساس ،يـتمكن
فيه الطالب من التفاعل مع القادة
من اختياراتهم.
ويف تعلـيقهــا قــالت وايـت إنهــا
تركت "تعليـمات لفريقهـا ليطلبوا
مـن ممـثلـي اجملـتـمع املـــسلـم أن
يخاطـبوا مـجلس النـواب بتنـديد
اجملمــوعــات اإلرهــابيــة بــاسم
الــدين ،وأن يـعلنــوا تضـامـنهم
العـلني مع أمـريكـا" عنـد قيـامهم
بـزيـارة مكـتبهـا ،لكـن قبل عـدة
أشهر نـشرت تعـليقاً قـالت فيه إن
"املـسلمـني ال ميكن الـوثــوق بهم
مهما بدوا مساملني".
ويف وقـت مبكـر ،بــالتحـديـد يف
ينايـر/كانـون ثاني ،حـذر املمثل
عن واليـة لويـزيانـا بوبـي جيندال
من "املناطق املعزولة" التي اختلقها

يف أمريكـا ،وأصر علـى أن هجرة
املسلمـني يجب أن يتم النظـر إليها
علــى أنهــا "احـتالل" ،وبــشكل
واضح لم يعمـل على ربـط بعض
احلـقائق املتمثلـة بأن القدوم األول
للمسلمني إلى أمريكا كان إجبارياً
على منت سفن العبيد.
والوضع يسوء مع إطالة احلديث.
فـمـنـــذ إطالق فـيلـم "القـنــاص
األمريكي" شهدنـا رسائل تهديدية
بـشعــة علــى وســائـل التــواصل
االجتماعي ،أحـد التغريدات قال
فيها املستخـدم" :هذا الفيلم ينمي
لدي الرغبة بقتل العرب".
مـنذ إطالق فيلم "القناص
األمـريكـي" شهدنـا رسائل
تهـديـديـة بـشعــة علـى
وســــــــائـل الـــتــــــــواصـل
االجــتــمـــــاعــي ،أحـــــد
الـتغــريــدات قــال فـيهــا
املـستخـدم" :هـذا الفـيلم
ينمـي لدي الـرغبـة بقتل
العرب".
وقـام مستخـدم آخر بتقـدمي اقتراح
ملتــابعيه بـأن يـبحثـوا عن قـائمـة
بــاملسـاجـد واملـدارس اإلسالميـة
بـأمريكا (وزودهـم مبوقع وفر هذه
املـعلــــومــــات) وأن يقــــومــــوا
مبهاجمتهم باملسدسات وعدد آخر
من األسلحـة الثقيـلة التـي ظهرت
بصورة مرافقة لتغريدته.
إن تـبعـــات ثقــافـــة الكــراهـيــة

والتهـديـدات بــالعنف ظهـرت يف
كـل وجه مــن مجــتــمعــنـــــا،
وكمسلمة ،أجد صعوبة يف املضي
بحيـاتي بـشكل طـبيعـي يف وقت
تهـــاجم فـيه ديــانـتي بــوســائل
التـواصل االجـتمـاعـي وقنـوات
األخـبــــار الـــشهـيــــرة وداخل
مجتمعي.
ويف اجـتمــاع األسبـوع املــاضي،
طلبـت من الرئيـس استضافـة قمة
للتمـعن يف أوجه العنصـرية املبـنية
على األديان يف أمريكا ،ورغم أن
أوبامـا ذكر يف خـطابه بـأن مكتب
التحقيقات الفدرالية يبدأ حتقيقاً يف
احلـادثـة املـروعـة مبـقتل الـطالب
الـــثالثــــــاء  ،2015-2-10يف
كــاروالينـا الـشمــاليــة ،إال أننـا
نحـتــاج ،وأكـثــر مـن أي وقـت
مضى ،بأن يصل الرئيس والنائب
العـام ،هولـدر ،منـصة اخلـطاب
وأن يتفحصوا شخصياً أمام العامة
املشكلـة األكبـر بثقـافة الـكراهـية
ضد املسلمني.
وبشكل أكبـر ،من املهم للغاية أن
يقوم هـولدر ،الـذي يشكل رأس
إدارة النـظــام القـضـائـي ،علـى
حتقيق فـدرالي مبـاشر ومـتكامل،
حـول الهجـمة الـتي وقعت ،وأن
يـوضح بأنه لن يتم االسـتهانة بأي
عـنف قائـم على لـباس الـناس أو
صالتهم ،ويف الواقع قامت 150
منظمة بتـوقيع رسالة تـطالب فيها
هـولـدر بـتحقيق ممـاثل ملـا ذكـرت
سابقاً.
وكـأمريـكيني ،نـرغب بـأن يكـبر
أطفالنا مع الفـرص ذاتها ،نرغب
بأن تـتمكن عـائالتنـا من ممـارسة

شعائرهـا الدينيـة وأن تكون جزءاً
مـن اجملتـمع ،وأن يتـم التـرحـيب
بـالتعـدديـة ،نـرغب بـأن نحـافظ
علـى سالمة مجـتمعاتـنا من كـافة
أشكال العنف.
واليــوم ،يـحتــضن املـسـلمــون
والعــرب والــسـيخ واآلبــاء مـن
جنـــوب آسيـــا من األمــريكـيني
أبنـائهـم بشـدة أكبـر ،ويشـعرون
بـانعـدام قــدرتهم علــى حمـايـة
أحبـائهم ممن يـكرهـونهم بـسبب
شكلهم أو أسلوب صالتهم.
وبيـنمــا نـحمـل شعلــة األمــان
لنـستـذكـر ضيــاء ويسـر ورزان،
واألمور العظيمـة التي حققوها يف
حيـاتهم اجلميلة ،لـنحيي ذكراهم
بتـأكدنـا من أن أطفـالنا الـصغار،
مثل سابريـنا وسانيـا ،لن يشكلوا
أهدافاً مستقبلية جلرائم الكراهية،
دعونا نتأكـد من أن جنوم املستقبل
الصاعدين ميكنهم بأن ينموا بأمان
يف عالم حـيث ال يخافـون فيه من
أشقائهم األمريكيني.
لنخلق أمة ال حتـتاج فيهـا سابـرينا
بـالرغـبة بـأن تطلب مـن الرئـيس
األمريكي حمايتها من الكراهية.
* كاتبة املقال ، :هي املديرة التنفيذية
جملموعة "Muslim Advocates
"ومستشارة قانونية وتعليمية على
صعيد وطني يف أمريكا،واملقال عن سي
إن إن العربية

To read the article in English go to : http://
www.cnn.com/2015/02/13/
living/muslims-chapel-hillhate-crime/
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سياسة politics

تُعـــد جـمـــاعـــات الــضغـط أو
اللــوبيــات اآلن من أهـم وأكثـر
التكـتالت البشرية الـتي تؤثر على
سـياسات املـؤسسات والـشركات
بـل وسيــاســات عــامــة لــدول
بـأكملهـا؛ فبقـوتهـا وانـتشـارهـا
وحتـكمهـا يف الكـثيـر من وسـائل
الـضغـط وعالقــاتهــا الــوثـيقــة
بــاألشخـــاص البــارزيـن يف كل
مجتمع وكبار رجال الدولة تعمل
تلـك اجملمـوعـات علـى احلفـاظ
علـى مصاحلها وأهـدافها والسعي
إلى عـدم املسـاس بكل مـا يتعلق
بـاحملـظـورات الـتي تـضعهــا كل
مجمـوعة من اجملـموعات لـنفسها
اسـتنــادًا علــى األيــدلــوجيــات
واألفكار اخلاصة بها.
واللـــوبـي “ ”Lobbyكلـمـــة
إجنلـيزيـة تعنـي الرواق أو الـردهة
األمامية يف فندق ،وتستخدم هذه
الـكلـمــة يف الــسـيــاســـة علــى
اجلمـاعــات أو املنـظمـات الـتي
يحـاول أعضـاؤهـا التـأثيـر علـى
صنـاعـة القــرار يف هيئـة أو جهـة
معـينة ،وقـد تبلور هـذا املصطلح
يف الواليـات املتحـدة األمريـكية
خالل عام  1830عـندما
بــــدأت مجـمـــوعـــات
املصـالح متارس الـضغوط
علـــــى الـكـــــونغـــــرس
وحكومات الواليات.
فاللـوبي عبـارة عن جمـاعة
قـانـونيـة منـظمـة تــدافع عن
قـضـايـا ومــواقف ومـصــالح
معينة ،محـددة لدى السلطات
العـامـة يف الـدولـة ،يجـمع بني
أفرادها مصالح مـشتركة وتنشط
فى سبيل حتقيق هذه املصالح عن
طريق االتـصال مبسـؤولى الـدولة
ومــؤسسـاتهـا ومحـاولـة إسمـاع
صوتها مستخدمة كل ما متلك من
وســائل متـاحـة وفـى مقــدمتهـا
أسلــــوب الـــضغــط ،وتـلعـب
اللـوبيات دورًا محـوريًا وهـامًا يف
احليـاة الـسيــاسيــة ،حتـى بـات
معروفًا بأن لوبيات الضغط القوية
هي املُـتخــذ احلقـيقـي للقـرارات
وهـي التي تصـنع السيـاسة املُـتبعة
داخل الـدولـة ويف حـالـة وجـود
لوبي قوي من لـوبيات الضغط يف
دولة معينـة ينحصـر دور سلطات
تلك الـدولــة يف إضفـاء الـصفـة
الـرسميـة علـى تلك الـسيـاسات
والقرارات.
لــوبـيــات الـضغـط واألحــزاب
السياسية
مـن ضمن اخلـصائـص األساسـية
جملمـوعـات الـضغـط هي أنهـا ال
تعمل علـى الوصـول للحكم وال
تــسعـــى ألن تكــون مُـمـثّلــة يف
املناصـب التنفيذية أو التشريعية يف
الـدولة؛ فهي تسعـى للتأثـير على
أصحــاب الــسلـطــة لـــدفعهـم
لالستجـابة ملـطالـب معينـة سواء
كـانت اقتـصاديـة او اجتمـاعية أو
سيـاسيـة ،ويكــون ذلك بصـورة
غير مبـاشرة عبـر وسائـل مختلفة
علـى رأسهـا إنـشـاء شـبكــة من
الـعالقـــــات مع احلـكــــومـيـني
والـبــرملــانـيـني ورجــال الــديـن
والقـانـون والـقضــاء والبـاحـثني
واألكـــادميـيـني والــسـيـــاسـيـني
واإلعالمـيـني والفـنــانـيـني ومــا
نحـوهـم من أصحــاب النفـوذ،
وتعتمد لـوبيات الضغط يف عملها
علــى نــوعـني من الــوســائل؛

ما هي جماعات الضغط؟
الــوســائـل مبــاشــرة عن طــريق
االتصـال بـأصحـاب القـرار فـى
الـــدولـــة وبـــذل كل مـــا ميكـن
القناعهم بـإصدار القـرارات التى
تخدم مصاحلهـم ،ذلك باإلضافة
إلـى وســائل غيــر مبـاشــرة مثل
اسـتخــدام أسلـــوب التــرغـيب
والترهيـب عن طريق تعبـئة الرأى
الـعام لدفعه حلـث أصحاب القرار
علـى اتخاذ قـرارات معينـة تصب
يف مـصلحته ،فهي تـسعى للتـأثير
يف الـدولة من جهـة وعلى الـدولة
من جهة ثانيـة ويف الرأي العام من
جهة ثالثة.
ويكـون هدفهـا خالل ذلك هو أن
تبقى وراء الكواليس أي أنه وعلى
سبـيل املثــال ،تعمـل مجمـوعـة
الـضغــط من اخلــارج إلقــرار أو
إيـقــــــــاف
ـ

قـانـون معـني يف البـرملـان دون أن
يكـون لهــا ممثلـني داخله ،ولهـذا
فإن الـرصيد احلقيقـي واملؤثر ألي
لـوبـي من العالقــات والسيمـا يف
االجتاهات املـذكورة يعتبـر أساسًا
للتحرك والعمل والنجاح.
علـى العكس متـامًا يكـون احلزب
السيـاسي ،فاألحـزاب السيـاسية
عبـارة عـن جمـاعــة من األفـراد
تـــربــطهـم مـصـــالح ومـبـــادئ
مــشتـركــة ،يف ظل إطــار منـظم
لغرض الدخـول يف معترك السعي
نحـو الـسـلطـة واملـشـاركــة فيهـا
لتحقيق أهـدافهم خلدمـة للصالح
العام ومن الـسيطـرة على مقـاليد
احلكـم يف الـــدولـــة مــن خالل
الوسـائل الدستـورية؛ لـذلك فإن
احلـزب السيـاسي ،وعلـى عكس
اللـوبيـات ،يسعـى حلفظ حـصته
سـواء يف احلكـومـة أو يف الـسلطـة
التـشريعـية ممـا يعنـي أن اللوبـيات
هي من تؤثر وتضغط على احلزب
الـسيــاسي وال ميـكن للحـزب أن
يضغط عليها.
لوبيات الضغط والدميوقراطية
تعد لوبيات الضغط مكونًا أساسيًا
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من مكونات اخلرائـط السياسية يف
كل دولـة ،حيث إنهـا تلعب دورًا
هامًـا يف األنظمة السيـاسية اخملتلفة
وتـسعى للـحفاظ علـى مصـاحلها
بغض الـنظـر عن طـبيعـة الـنظـام
السياسي املـتبع يف الدولة ،ويظهر
دور اللــوبيــات بــشكل بــارز يف
الـدول التي تـعتمـد علـى الـنظـام
الدميـوقراطـي الليبـرالي كـأساس
للحكم.
ففـي معـظـم الـــدميقــراطـيــات
اللـيبــراليــة ،متيل الــوبيـات إلـى
استخـدام الـبيـروقـراطيـة ،وهي
تـطـبــيق القـــوانـني بـــالقـــوة يف
اجملـتـمعـــات املـنــظـمــــة وذلك
بــاالعـتمــاد علــى اإلجــراءات
املوحـدة وتوزيع

املـسـؤوليــات بطـريقـة هـرميـة،
بصفـتها قـناة الـتواصل الـرئيسـية
للتــأثيــر ،حيـث يقع اللــوبي يف
األنظـمة الـسيـاسيـة الدميـقراطـية
هــرميًــا بني احلكـومــة والبـرملـان
ومــؤسـســـات اجملتـمع املـــدني،
وحتديـدًا بعد احلـكومـة والبـرملان
وقــبل مــــؤســـســــات اجملـتــمع
واألحزاب فـهو فـوق مؤسـسات
اجملتمع املـدني واألحزاب تنـظيميًا
وتأثـيرًا ودون احلكـومة والبـرملان
من ناحية الصفة الرسمية.
لذلـك يلعب اللوبـي دور الوسيط
بني مـؤسسات اجملتـمع املدني التي
متثل الـشعب من جـهة واحلكـومة
والبـرملان من جهـة أخرى ،فحني
ينعـدم اللـوبي أو يـضعف يـؤدي
ذلـك إلــــى ضـعف يف الـعالقــــة
والـتفاعل بني املـؤسسـات األهلية
واحلكومة والبرملان ،وتزداد الهوة
بينهـما وبـالتـالي تضعف الـعالقة
بني الـشعب واحلكومـة والبرملان،
فالـشعب بعـد أن يختـار ممثليه يف
البرملان واحلكـومة عبراالنتخابات
ال يتـركهم يتصرفون وحدهم كما
يرون وحـتى االنتخابات القادمة،
بل تتـم متـابعــة أولئك والـضغط
عليهم عبر اللوبيّات اخملتلفة.

يعني ذلك أن عدم وجـود لوبيات
قويـة يهدد مـستقبل الـدميقراطـية
ويقود إلـى نشوء مراكز ضغط غير
قـانــونيــة تفـتقـر إلـى الـتنـظـيم
والشفـافيـة والتـركيـز ،ويضعف
أداء البـرملانـيني واحلكومـيني ،كما
يبقي دور األحـزاب ومـؤسسـات
اجملتمع املـدني هامـشيًا ويقـود إلى
ضعف يف العالقــة والتفــاعل بني
الشعب والدولة باملعنى األعم.
غير أن وجود لـوبيات قوية بشكل
أكثــر مـن الالزم يفـــرغ النـظــام
الدميـوقراطـي من فكـرة أساسـية
يعتمـد عليهـا أال وهي احلـريـة يف

إبـــداء الـــرأي
والتعبيـر وحريـة االختيـار ،فعلى
سـبيـل املثـال ،وجــود مثـل تلك
اللــوبـيــات يـجعل مـن عـملـيــة
االقتـراع مجـرد عـمليـة لشـرعنـة
العمليـات التشريعيـة والتنفيذية يف
الدولـة ،فلتلك الـلوبيـات أصرح
إعالميـة ضخمـة تؤثـر يف العملـية
االنتخـابية بـشكل كبـير بل لـديها
من العالقـات داخل أجهزة الدولة
مـا يجعلهـا مسيـطرة بـشكل كبـير
على املسار السياسي واالقتصادي
للـدولـة ،وتـبقـى الــسيـاسـات
املفروضـة من قبل اللـوبيات ثـابتة
حتــى وإن تـغيــرت احلكــومــات
وتعـاقبت؛ مما يطـرح حينها سؤاالً
عن جـدوى األنظمة الدميـوقراطية
وفكـرة تـداول الـسلطـة مـادامت
هنـاك حالـة من حـاالت تقـويض
الدولة املفروضة من اللوبيات.
أنواع لوبيات الضغط
يعـتمـد تعـريف نـوعيـة لـوبيـات
الضغط بشكل أساسي وكلي على
أنـشتـطهــا ،وهنـاك العـديــد من
لـوبيـات الـضغط يف العـالم سـواء
كــانت لــوبيـات اجـتمــاعيـة أو
سيــاسيـة أو ثقــافيـة إال أن أنـواع
اللوبـيات األكـثر وضـوحًا تـكون
مـثل منظـمات مـكافـحة الـتشهـير
والتـي تُصــدِر ردودًا أو انتقـادات
علـــى االزدراءات احلقـيقـيـــة أو
املـزعـومـة من أي نـوع ،تتـضمن

الكـالم أو العنـف ،الصــادرة من
فرد أو مجموعة ضد فئة معينة من
الشعب أو معتقد من معتقداته.
كما تبرز لوبيات الضغط السياسي
بــشكل قـوي ،وهـي عبــارة عن
لـوبي لتغيير قـانون أو اإلبقاء على
قـانـون معني ،ومتـول الشـركـات
الكبرى جـماعات ضغـط سياسي
مـهمــة للغــايــة ومــؤثــرة علــى
املـشــرعني؛ مـثالً يف الــواليــات
املتحـدة األمريكـية ،فقـد ظهرت
لوبـيات الـضغط الـسيـاسي ألول
مــرة ،فـبعــد أن وجــدت بعـض
املــؤسـســـات
ـ
االقـتصـاديــة
ـ
واجملـموعات
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يكي،
ظهـــرت لـــوبـيـــات متـثل
مصـاحلهـا من أجل إيـجاد مـواقع
لهــا قــريـبــة مـن املـشــرّعـني يف
واشنطن ،بقـصد ممارسـة نوع من
الضغـوط واإلغراءات للدفاع عن
مصــاحلهم حتـى تكـون القـوانني
التشريعـية التي يضعها الكونغرس
مـتالئـمـــة مع تـلك املـصـــالح،
ومتـتلك بعض جـماعـات الضغط
السياسي موارد مالية ضخمة حتت
تصرفها ،وكثرت بعدها اللوبيات
السياسية داخـل أمريكا والتي يعد
من أهـمهــا “اللـــوبي الـيهــودي“
والــذي يـتكــون ممــا يقــارب 34
منــظمــة يهــوديـــة سيـــاسيــة يف
الـواليـات املتحـدة تقـوم بجهـود
مـنفــردة ومــشـتــركــة مـن أجل
مصـاحلهـا يف الـواليــات املتحـدة
ومصالح دولة إسرائيل.
لـكن كـل تلك اللــوبيـات تعـتبـر
أوهن من بـيت العـنكبـوت إذا مـا
قورنـت بلوبيات السالح ولوبيات
املال فمـثالً ،تُعد شركات السالح
األمريكيـة أهم لوبـي يف الواليات
املـتحــدة ،ويعـــدهم املـــراقبــون
صــانعي القـرار احلقـيقيـني ،فهم
القـوى اخلفيــة التي تـديـر وتـنتج
برامج ومخططات احلرب للحزب
احلاكـم يف أمريكـا ما بعـد احلرب
الـباردة ،وبـات جليًـا أن املتـضرر
من املـشروع اإلمـبراطـوري الذي
تعمل له اإلدارة األميركـية لم يعد
يقتصر على العالم العربي والعالم
الثـالث ،بل أصبح الضـرر يشمل

دول الـعالـم الصنـاعي املتـقدم يف
أوروبا وأسيـا ،وتفيد الـدراسات
التي أُجـريت يف العقد األخـير من
الـزمـان أن احلــرب البـاردة الـتي
أنتجت سبـاق التسلـح لم تنته إال
سيـاسيًا ،إذ إن مصانع السالح لم
تتوقف سواء يف الـواليات املتحدة
أو يف دول حلفـائهـا مـثلمـا بـقيت
مستمرة يف الكيان الصهيوني.
أمـا لــوبيـات املــال فهي متـارس
نشاطها يف امليدان الداخلي وتتسم
نشـاطاتهـا بأنهـا غير وطـنية ،أي
أنهـا ال تــرتبـط ببلــد أو وطن بل
تــرتبـط تلك اللــوبيـات بـوجـود
الشـركات العابرة للقارات متعددة
اجلنــسيــات التـي هي شـركـات
عمالقـة ورأس مـالهـا ومـركـزهـا
األسـاسي داخل الــدول الكبـرى
مثل أمـريكا واليابـان ،وال يقتصر
عمل لــوبيـات املـال يف ممـارسـة
الـضغـط علــى مـتخــذي القــرار
داخل بلدانـها ولكنها متتـد بأيديها
بقـوة نحو البلدان التي متارس فيها
استثـماراتهـا ،وهنـا تظهـر بعض
املمـارسـات املـرتـبطـة بـالـرشـوة
واستغالل النفوذ واإلغراءات
قالع اقتصادية
بالنـظر إلى اللوبيـات املالية جند أن
تلك اللوبيات تُعَـد قالع اقتصادية
عـــامليــة قــد جتــاوزت بقــوتهــا
االقتصـادية قـوة دول مجتمـعة،
ويـرى الدكتور عبـد الغني عماد،
وهو أستاذ يف اجلامعة اللبنانية ،أن
هـناك “مـؤسسـات ضخمـة تعـنى
بـالفكر اإلسـتراتيجـي ،وبتحويله
إلــى خـطـط وخــرائـط وبــرامج
وأولويـات يطلق علـيها Think
 ،Tanksوهـذه التـسـميـة الـتي
متزج الفكـر بفلسفة الـقوة لم تأتِ
مصادفة ،فهـي تعبر عن التحالف
بني الفكـر والسالح يف الـواليات
املـتحــدة ،وهــذه املــؤسـســات
اإلستــراتيـجيــة وبيــوت اخلبـرة
السياسية متثل قوة ضاغطة وفاعلة
تعمل بنشـاط قل مثيله يف العالم،
وهي تـتمـوّل وتـتمـتع مبيـزانيـات
ضخمـة من كبـريـات الشـركـات
األمريكية املعوملة“.
ويـشيـر إلـى أن “هــذه الشـركـات
العمالقة املمولة يقارب إنتاجها ما
يـســاوي  25يف املئـة مـن اإلنتـاج
العـاملي“ ،يذكـر على سبـيل املثال
أن خمسـة منهـا “جنرال مـوتورز“
و“وال مــارت“ و“إكسـون مـوبيل“
و“فورد“ و“دميلـركرايسلـر“ يتجاوز
نــاجتهــا القـــومي  182دولــة يف
العـالم ،بل إن شـركــة “إكسـون“
يفوق دخلها دول
“األوبك“ مـجتـمعــة ،وشــركــة
“جـنرال مـوتورز“ يـساوي دخـلها
دخل الـدامنارك ،وشركـة “بكتيل“
للـمقــاوالت ،يـســاوي دخلهــا
إسبـانيـا ،وشركـة “شل“ يـساوي
دخـلهـــا فـنــــزويال ،وأن هـــذه
الشـركـات وغيـرهـا هـي طليعـة
القـوى الصـانعـة للعـوملـة ،وهي
األسخـى تبرعًـا ومتويالً ملـرشحي
الـرئـاسـة األمـريـكيـة وملـراكـز
األبحـاث وبيوت اخلبرة الـسياسية
واإلستـراتـيجيــة مثل مـؤسـسـة
التـراث (أُنـشِئـت منـذ  30سنـة)
ومركـز مانهاتن للدراسات (أُنشِئ
من  25سنـة) ومؤسـسة املـشروع
األمــــريكـي (أُنــشِـئ مـنـــذ 60
سنة).البقية صفحة 51
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ضد الفساد

فضائح اسرائيل عام  : 2014أحد األعوام السيئة التي مرت على الدولة العبرية

حترش جنسى باجملندات  ..فساد داخل احلكومة
متيز عـام  2014يف دولة االحتالل
بالعـديد من قضـايا االنحالل التي
تنـوعت مـا بني حتـرش جـنسـى،
وقـضــايــا الفــســاد مبـــا يف ذلك
استغالل ألموال التبـرعات بشكل
غيـر مـشـروع ،وسـرقـة سالح،
وحـاالت انتحـار ،كمـا أنهـا تعـد
بحـسب احملللني اإلسرائـيليني أحد
األعـوام الـسيئـة التي مـرت علـى
الدولة العبرية.
التحرش اجلنسى
بـلـغـــت حــــــــاالت
التحـرش اجلـنسـى يف
اجملتـمع اإلســرائـيلــى
عـامــة وداخل اجليـش
اإلسـرائـيلـى خـاصـة
ذروتهــا هـــذا العــام،
والـتي نــرصــد يف هــذا
التقـريـر بـعضــا منهـا،
وكــان آخــرهــا واقعــة
التحـرش التي أحـيل فيها
“ليرن حجـابى“ قائـد كتيبة
تـسـابــار التــابعــة للـواء
جـفعـــاتـــى بـــاجلـيــش
اإلسـرائيلـى إلـى الـتحقيق
بـتهمــة التحـرش اجلنـسـى
بـاثنـتني مـن اجملنـدات حتت
قـيـــادته ،كـمـــا أنه خــضع
لتحقيقات الشرطة العسكرية
خالل األسابيع األخيرة.
وطلب “حجابـى“ من معاونيه
استئجار غرفة له ،كى يقضى
ليلة فيهـا مع إحدى اجملندات،
هـذا بـاإلضـافـة إلــى قيــامه
بـإرسـال رسـائل جنـسيـة إلـى
اجملنـدة بعـد إنهـائهـا خــدمتهـا
العسكرية.
وهذه لـيسـت املرة األولـى التي
يـدور احلـديـث فيهـا داخل هـذه
الـكتيبـة عن التحـرش اجلنـسى،
الـكتـيبــة التـي سبـق من قـبل أن
تعـرضت فيهـا مجندات أخـريات
للـتحــرش اجلنـســى من جــانب
قادتهن.
وفـى واقعة أخرى وجهت الشرطة
اإلسرائيلية ألحد رؤساء البلديات
اإلسـرائيلية –التي لم تفصح عن
اسـمه -تهمــة التحــرش اجلنـسي
للنـساء ،مـستغـالً منصـبه ،حيث
تقـــدمت إحــدى العـــامالت مع
رئيس الـبلدية منـذ أسبوعني ببالغ
ضـده تتهـمه بارتـكاب فعل مـنافٍ
لآلداب.
ولـم تسلم أيضًا الفتـيات العربيات
من املـتطوعات ملا يـسمى بـ“اخلدمة
املدنـية“ اإلسـرائيلـية مـن حوادث
التحـرش اجلنسي ،وذلك حـسبما
صرحت به مديرة جمعية تنشط يف
مشروع “اخلدمة املدنية“.
وقــالت أورنـا كــوتلـر ،مـديـرة
جـمعيـة “شـوالمـيت“ الفـاعلـة يف

جتنيد متطوعني ملـا يسمى بـ“اخلدمة
املدنيـة“ ،إن لديـها معلـومات عن
حـوادث حتــرش جنـسي بفـتيـات
عـــربيـــات متـطــوعــات يف هــذه
اخلدمة.
ورغم خطـورة مخالفـات جنسـية
كهذه ،إال أنها لم تعـالج ،حسبما
أكـدت كـوتلــر ،يف اجتمـاع جلنـة
“مكـانة املرأة“ ،والتـي بحثت قضية
الـتحرشات اجلنـسية التـي يواجهها
املتطوعات يف اخلدمة.
كمـا تعـرضـت فتــاة يف الـ  17من
العـمــــر ،مـن

مــدينـة تل أبـيب ،خالل افـتتـاح
حفل أيـفون  6يف إسـرائيل حلـادثة
حتـرش ،حـيث تقـدمت بـشكـوى
ضـد شخص الـتصق بهـا وعرض
عليـها جـهازًا مـجانـيًا إن مـارست
معه اجلنس الفموي.
كمــا امتـدت حـاالت الـتحـرش
واالغتصاب يف إسـرائيل هذا العام
إلـى جهـاز الـشـرطـة والـقضـاء،
حـيث اتـهم ضــابـط إســرائـيلــى
بـاغـتصـاب قــاضيـة ،يف قـضيـة
اغتصـاب غريـبة وغـامضـة هزت
الـشـرطـة اإلســرائيـليـة ،ولـكن
القاضية رفضت تقدمي شكوى ضد
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الضابط ،وعلى إثر ذلك مت إغالق
القضية.
وكـــشف مــــركــــز اإلحــصــــاء
اإلسرائيلى النقاب عن أن أكثر من
 10آالف إســرائـيلـيــة مــارسـن
الـدعــارة عقب إنهــائهن اخلـدمـة
العسكـرية يف اجليـش اإلسرائيلي.
وذكرت وسـائل إعالم إسـرائيلـية
من بينها القناة السـابعة اإلسرائيلية
أن اإلحصـائيـة ترجع إلـى انتـشار
ظـاهـرة الـتحــرش اجلنـســى بني
ـ
اجملـنـــدات

وقــيـــــــادات داخـل اجلــيـــــش
اإلســرائيلـى ،حيـث إن  %81من
اجملنــدات تعــرضـن العتــداءات
ومضـايقـات وحتـرشـات جنـسيـة
بالوحدات العسكرية.
كما شهـد العام الكشف عن طائفة
إسـرائيلـية تغـري النسـاء وتقنعهن
مبـمارسـة أعمـال الدعـارة ،حيث
أقنعوا الفتيات أن هذه األعمال من
أجـل “خـالص إســــــــرائـــيـل“،
واستغلــوهن بــواسطـة اخملـدرات
واملشروبات الكحولية.
وبحـسب االتهـامـات ،فـإن قـادة
الطـائفة استعـانوا بالـسموم اخملدرة
واملـشروبـات الكحـوليـة من أجل

“اإلعـادة إلى الـدين“ أربع نـساء يف
الـبالد ،وبــالـتــالـي اسـتـغاللهـن
لـألعمــال املــذكــورة .وحــسب
الـتقـيـيـمـــات ،فقــد اسـتـمــرت
لـسنوات ،إذ يتواجد نساء أُخريات
وقعن ضحية لالستغالل.
وفى العـام نفسه يف واقعـة انحالل
أخالقـى تظـاهـر عـدد من الـنسـاء
العاريـات يف تل أبيب مع الـذكرى
السنويـة العاملية حملـاربة العنف ضد

النـســـاء
والعـنف العــائـلي ،وذلـك رغبــةً
بزيادة الـوعي يف مجال العنف ضد
النساء.
وانضم بعض الـنساء إلـى التظـاهر
وهن عـاريــات الصـدر ويـرتـدين
مالبس مـثيرة ،لتمرير فكرة أنه من
حق الـنسـاء ارتـداء مـا يـرغنب به،
فــأجــســادهـن هـي ملـك لهـن.
وتضــامن مـع تظـاهــرت النـسـاء
العـاريات ،عـدد من رجـال الذي
أتوا للتعبير عن دعمهن.
فساد املسئولني بالدولة العبرية
وخالفًـا لقضـايا الـتحرش اجلنـسى
التي ال حـصر لهـا هذا العـام ،فإن

هنـاك عددا مـن التحقيقـات جترى
يف سلسلـة من احلوادث التي تورط
فيها مسئولون يف الهيئات احلكومية
وداخل اجليش اإلسـرائيلـى تتعلق
بالفساد.
وكـان آخر هذه القضـايا تورط 30
مسـئوال إسـرائيليـا يف أكبـر قضـية
فساد هزت الدولة العبرية ،وقالت
صحيفـة “معــاريف“ العبـريـة :إن

ـ
االتهـامات
التي وجهت إليهـم تتعلق بالـفساد
وتلقي رشـوة واالحتيـال وخيـانـة
الثقـة وغسـيل األموال واسـتخدام
الوساطة وجرائم أخرى.
وبحــسب مـصــدر يف الـشــرطــة
اإلسـرائيليـة فإن هـذه القضيـة تعد
واحـدة مـن أكبـر وأشــد فضـائح
الفساد يف تاريخ إسرائيل.
وكـشفت الصحـيفة العـبريـة ،عن
أن غـالبيـة املتهمـني ينتمـون حلزب
“إســـرائيـل بيـتنــا“ الــذي يــرأسه
“أفيجـدور ليبرمـان“ وزير خـارجية
االحتالل ،ومن بـني املتهمني أيضًا
نـائبـة وزيـر ،ورؤسـاء يف اجملـالس
احملـليــة ومــسئــولــون يف وزارات
حكــوميـة ووزيـر سـابق ،وقـادة
نقابيون ،ومـسئولون يف مؤسسات
عامة ونشطـاء سياسيون ،وكذلك

مسئولون كبار يف اجملال الرياضي.
وقالت الشرطة إن جميعهم عملوا
سـويًـا بــشكل مـنهـجي لـتعـزيـز
مصـاحلهم اخلـاصة والـعامـة ،من
أجل احلصول على املال بطرق غير
مـشـروعــة لتلـبيـة االحـتيـاجـات
الـشخـصيـة ألنفـسهم ،مـرتـكبني
مخــتـلف اجلـــــرائــم لــتـحقــيق
أهدافهم.
وفـى قضيـة فسـاد أخرى مت اتـهام
“شـاؤول مـوفـاز“ وزيـر الـدفـاع
األسـبق للـجيـش اإلســـرائيـلي،
ومـسـاعـد وزيــر اجليـش احلــالي
“مـوشيه يعالـون“ بالتـزوير ،وذلك
عن طريق مـساعدة املـستوطنني يف
متـرير صفقات شـراء أراضي مزيفة
يف الـضفــة الغــربيـة ،وذلـك عن
طـريق إصدار تعلـيمات إلـى دائرة
“أراضي إســرائيـل“ ،لإلعالن عن
أراضى الفلسطينيني كأراضي دولة
بشكل مخالف للقانون.
بـنيــامني فـؤاد بـن إليعــازر عضـو
الكـنيــست تلـطخ اسمـه أيضًـا يف
قضيـة فساد كبـرى ال يزال يخضع
للـتحقـيق فـيهــا ،تـتعلق بـتلقـيه
رشاوى ضخمة من رجال أعمال
إسرائيليني.
االنـــتحـــــــار داخل اجلــيــــش
اإلسرائيلى
ظـاهــرة االنتحـار يف إســرائيل
زادت بـشكل كبـير هـذا العام،
وخـاصة داخل منظـومة اجليش
اإلسـرائـيلي يف أعقـاب حـرب
قطـاع غـزة األخيـرة ،وعلـى
الرغـم من محاوالت سلطات
االحتالل إخفـاء األمـر إال أن
تــزايــد أعـــداد املنـتحـــرين
أجبــرتهـم علــى منــاقـشــة
الظاهرة بشكل علنى.
وخالل عام  2014رصدت
سلطـات االحتالل العـديد
مـن حــاالت االنـتحــار،
وحتـدثت تقـارير عـدة عن
قيـام اجلنـود بإطالق الـنار
على أنفسهم.
وأشارت تقـارير إسـرائيليـة إلى أن
العـديد من اجلنود يف كتيبة جفعاتى
بـاجليش اإلسـرائيلـى أقدمـوا على
االنتحار.
وهذه الـوحدة كـانت مسئـولة عن
القصف املتكـرر ملنشـآت املدنيني،
ومنع وصـول الـرعـايـة الـطـبيـة
الالزمة لهم خالل احلرب.
وكــانت تقـاريـر حتـدثـت عن أن
اآلثـار النفسية للحـرب اإلسرائيلية
علـــى غـــزة واشـتـــراك اجلـنـــود
املنتحـرين يف العملـية الـبريـة التي
أدت إلـــى مقـتل العــشــرات مـن
املشــاركني يف التـوغل البـري هي
الدافع وراء انتحار اجلنود.
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أسالفنا العاقلون تناسلوا مع أقاربهم البائدين يف فلسطني Scientists find evid
الذي تتـوقع فيه الـنماذج
جمـيع الشعـوب من نـسل منـطقة
املنطقة يف نفس وقت وجود انسان
واشنطـن  -تسلط جمجمة ناقصة
الـوراثية dence of wheat in UK
حــدوث تهجـني بني الـسالالت-
أوراسيـا حتتفظ بكميـات محدودة
النيـانـدرتـال وهـو أقـرب اقـاربنـا
عثــر علـيهــا يف كهف بــشمــال
يعضد فـرضية حـدوث تزاوج بني
مـن احلمـض النـووي الـريبـوزي
البائدين من بني البشر.
فلـسـطني احملـتلـة الـضــوء علـى
8,000 years ago
األقارب يف منطقة املشرق".
(دي ان ايه) اخلاص
ووصف يسـرائيل هيـرشكـوفيـتز
منعطف جوهـري يف فجر التاريخ
عالم الـسالالت البشـرية بجـامعة
تل أبيب -الـذي أشرف على هذه
الــدراســة التـي أوردتهــا دوريــة
"نيـتشـر" " "اجلمجـمة بـانهـا "جزء
مهم من لغز قصة الـتطور البشري
ا

البـشــري عنـدمـا كــان أسالفنـا
يـرحتلــون من القـارة االفــريقيـة
ليعمـروا مناطق أخـرى من العالم
حـيـث الــتقــــوا أقــــرب أوالد
عمومتهم من انسان النياندرتال.
وقــال علمـاء االربعـاء -2-25
 2015إن اجلـــــــــــزء
العلــوي املقـــوس من
اجلـمجمـة دون الـوجه
والفكـني عثـر عـليه يف
كهف "مانـوت" باجلليل
الغــربـي يف اســرائـيل
وحــددت االســالـيـب
العلميـة عمر اجلـمجمة
بانها ترجع الى نحو 55
ألف عام.
وقــال الـبــاحـثــون إن
سمات هـذه اجلمجمة -
التـي تعــود الــى حـقبــة
يعــتقـــد ان عـــددا مـن
اجدادنـا كانـوا يبتـعدون
خـاللهــــا عــن القــــارة
االفــريقيـة -تــوحي بـان
صـاحب اجلمجمـة ينتمي
عن قـرب ألول عـشـائـر
جنس "هومو سابينس" أو االنسان
العاقل الـتي استعمـرت اوروبا يف
وقت الحق.
وأضــاف الـبــاحـثــون ان هــذه
اجلمجمة تطرح أول دليل على ان
االنـســان العــاقل عــاش بـتلك

لكبيرة".
وتشير الـشواهد الـوراثية الـسابقة
الى ان أفـرادا من االنسـان العاقل
وانسان النـياندرتـال تناسلـوا فيما
بيـنهم خالل نـفس احلقـبة تـقريـبا
التي متثلهـا اجلمجمة فـيما ال تزال

عنـدمـا تتـمكن عقـولنـا من حل
بعـض األلغـاز ،أو قــراءة بعـض
الكلمـات غير الـواضحة ،نـشعر
بـأننـا نتـحكم يف عقـولنـا بـشكل
جيد.
لكن جتـربة جديدة أظهرت أن ثمة
عملية كبيـرة حتدث بشكل تلقائي
خلف ذلـك الغطـاء الـذي يغلف
عقــولنـا الــواعيــة ،كمـا يقـول
الصحفي العلمي توم ستافورد.
فمن املفـاهيم اخلاطئة الـشائعة أننا
نعـرف عقولنـا جيدا ،ومن خالل
جتـولى حول العـالم ،والسيـر هنا
وهنــاك للتحـدث مع اآلخـرين،
خضت جتـربـة بنفـسي من خالل
الـتفكيـر يف بـعض األفكـار .فقـد
ســألت نفـسـي مثال" :مـا الـذي
سـأتنـاوله يف وجـبة الـغداء؟" ،أو
"ملـاذا فعلت هي ذلك؟ .حـاولت
استـكشاف األمـر ،فمن الـطبيعي
افتـراض أن جتربتي هذه هي تقرير
كـامل من حالة عقلي ،فذلك أمر
طـبيعـي ،لكن قـد ال يكـون ذلك
صحيحا.
هناك عقل بـاطن يقوم بـالنصيب
األكـبر من عملـية التفكـير ،وهذا
مـا يتفق عليه اخلـبراء النفـسيون،
فـإذا سـألت نفـسي عن عـاصمـة
فرنسـا ،تأتي اإلجابـة على الفور
إلى عقلي –باريس! وإذا قررت
أن أحـرك أصــابعي فـسـتتحـرك
لألمـام واخللف بـنمـط معقـد لم
أرتب لـه مسبقًـا ،ولكنـه جاء إلي
من عقلي الباطن.
وأكبـر جدل يف علم النفـس حاليا

يـدور حـول الـسـؤال :مـا الـذي
يقوم به العقل الباطن حتديدًا ،وما
الـذي يتطـلبه التفكيـر الواعي؟ أو
دعنا نـستخدم سؤاال آخر طرح يف
إحدى األبحاث العـلمية املعتبرة،
وهـو :هل العقل البـاطن ذكي أم
غبي؟
يشـير أحـد اآلراء األكثـر شيـوعًا
إلــى أن العقـل البــاطن ميـكن أن
يجهـز الـردود الـبسـيطـة احملفـزة،

بالـنياندرتال.وقـال بروس التيمر
عـالـم األحيـاء القـدميـة بجـامعـة
"كـيــس وسـتــرن ريــزيــرف" يف
كلـيفالنـد وهـو أحــد البـاحـثني

املشـاركني يف الـدراسـة "إنهـا أول
شـواهد حـفريـة مبـاشرة عـلى ان
انسـان العصـر احلـديـث وانسـان
النياندرتال عاشا باملنطقة ذاتها".
وقـال هيـرشكـوفيتـز "إن تعـايش
هــاتني العــشيـرتـني -يف منـطقـة
جغرافية محـددة ويف نفس الوقت

العقل الباطن أكثر ذكاء مما تعتقد
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وأن يقدم احلقائق األساسية ،وأن
يـــدرك األشـيـــاء ،وأن ميـــارس
األمـور التي تـدربـت عليهـا .أمـا
اإلدراك املعقـــد الـــذي يــشـمل
التـخطـيط ،والـتعلـيل املنـطقي،
وجمع األفـكار ،فيحـتاج لتفـكير
العقل الواعي.
وقـد أجـرى فـريق طـبي جتـربـة
جديـدة مؤخـرًا ،وسجلت نـتائج
عكـس ذلك الـرأي ،إذ استخـدم
البـــاحث ران حــاسـني وزمالؤه

وازدهـر انسـان النيـاندرتـال املتني
البنيان والكثيف احلاجبني يف ربوع
قارتي أوروبا وآسيا منذ نحو 350
Fragments of wheat DNA recovered from an ancient
الفـا الى  400ألف عـام وانقرض
peat bog suggests the grain was traded or exchanged
بعــد وقـت قلـيل مـن ظهــور
long before it was grown by the first British farmers.
االنسان العاقل.
يقول العلماء إن انـسان العصر The research, published in Science, suggests there was
a sophisticated network of cultural links across Europe.
احلـديث ظهـر ألول مـرة منـذ
نحو  200ألف عـام يف افريقيا The grain was found at what is now a submerged cliff
off the Isle of Wight.
ثم هـاجر الحـقا الـى منـاطق
Farming of plants and animals first appeared in the
أخـرى .ويـقع الكهف الـذي
Near East, with the technology spreading along two
اكتـشفت فـيه اجلمجمـة على
main routes into Europe.
طــريق بـــري وحيــد سـلكه The accepted date of arrival on the British mainland is
االنسان األول من افريقيا الى
around 6,000 years ago, as ancient hunter gatherers
الــشـــرق االوسـط وآسـيـــا
began to grow crops such as wheat and barley.
وأوروبـا.وقـال التـيمـر إنه
The DNA of the wheat n known as einkorn n was coln
يشك يف ان اجلـمجمة تخص
lected from sediment that was once a peat bog next to a
امــرأة علــى الــرغـم من ان
river. Scientists think traders arrived in Britain with the
البـاحـثني لم يحـسمـوا هـذا wheat, perhaps via land bridges that connected the south
األمر.
east coast of Britain to the European mainland, where
واكتـشـف الكهف -الـذي
they encountered a less advanced hunter gatherer socin
ظل مغلقـا  30ألف عـام-
ety.
عــام  2008خالل أعمـال
The wheat may have been made into flour to supplen
مـــد شــبكــــة للــصـــرف
ment the diet, but a search for pollen and other clues
الـصحي .وعثـر يف الكهف ايـضا
revealed no signs that the crop was grown in Britain
علــى أدوات للـصيـد وأصـداف
until much later.
بحريـة مثقوبة رمبا كـانت تستخدم
Cultural connection
للزينة وعـظام حيوانيـة الى جانب
رفات بشرية.
By Helen Briggs

Dr Robin Allaby of the University of Warwick, who led
the research, said 8,000 years ago the people of mainland
Britain were leading a hunterngatherer existence, while at
the same time farming was gradually spreading across
Europe.
"Common throughout neolithic Southern Europe, einn
korn is not found elsewhere in Britain until 2,000 years
after the samples found at Bouldnor Cliff," he said.
"For the einkorn to have reached this site there needs to
have been contact between mesolithic [the culture
between paleolithic and neolithic] Britons and neolithic
farmers far across Europe.
"The land bridges provide a plausible facilitation of
this contact. As such, far from being insular, mesolithic
Britain was culturally and possibly physically connected
to Europe."The research shows that scientists can anan
lyse genetic material preserved within the sediments of
the landscapes stretching between Britain and Europe in
prehistoric times.
Conresearcher Prof Vincent Gaffney, of the University
of Bradford, said the find marked a new chapter in Britn
ish and European history.
"It now seems likely that the hunterngather societies of
Britain, far from being isolated were part of extensive
social networks that traded or exchanged exotic foodn
stuffs across much of Europe," he said.

خدعـة بصريـة بارعة يـطلق عليها
اسم "التـشويش الوميضي املستمر"
وذلك إلدخال معلومات يف أذهان
املشاركني دون إدراك ذلك.
وقـد تبدو التجربة مؤملة ،ولكن يف
احلقيـقة هي جتربـة بسيطـة إلى حد
مـا ،حيث يعتمد أسلـوب التجربة
على حقيقـة أن لدينـا عينني ،وأن
الـعقـل يحــــــاول عـــــــادة دمج
الصــورتني النـاجتـتني عن الـرؤيـة
للـحصـول علـى صـورة واحـدة
متكاملة.
وتسـتخدم طريقة الوميض املستمر
نظـارة مـانعـة لـلضــوء لتعـرض
لـلمـشــاركني صـورا يف كـل عني
تخــتلف عـمـــا يعــــرض للعـني
األخــرى ،حـيث تــطلع إحــدى
العـينـني علـى الـصـورة بـألـوان
ساطعة وبسـرعة ،يف حني تعرض
أمـــــام العـني األخـــــرى بعــض
املعلـــومـــات ،وال يــــدرك ذلك
املشاركون على الفور.
ويف احلقيقـة ،قـد يـستغـرق األمـر
Tangible link
بضعـة ثواني إلدراك ما يف الـنظرية
بـشـكل ممتـاز للــوعي بهـا (إال إذا
أغلقت إحـدى العيـنني لتـتخلص And Garry Momber of the Maritime Archaeology Trust,
which collected the samples from the site, said work in
من املربعات املضيئة ،وحينها ترى
the Solent had opened up an understanding of the UK's
الصورة اخملفاة على الفور).
formative years in a way that he never dreamed possin
وشملـت تلك التجـربة الـرئيسـية
ble."The material remains left behind by the people that
أيضا تقدمي أسئـلة حسابيـة بطريقة
occupied Britain as it was finally becoming an island
غيـر واعيـة ،وقد يـكون الـسؤال
مثال هـو ،"...=4-3-9" :وقد 8,000 years ago, show that these were sophisticated peon
يتبعها عرض بشكل واضح للرقم ple with technologies thousands of years more advanced
than previously recognised.
املــطلـــوب والــــذي طلـب مـن
"The DNA evidence corroborates the archaeological
املـشاركـني قراءتـه بأسـرع طريـقة
ممـكنـة ،وقــد يكـون هـذا الــرقم evidence and demonstrates a tangible link with the contin
nent that appears to have become severed when Britain
املعروض هـو اإلجابـة الصحـيحة
"became an island.
أو رقم آخر غير صحيح.
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تكنولوجيا Technology

الكشف رسميا عن الهاتف الذكي اجلديد HTC One M9
دبي -البـوابـة العـربيـة لألخبـار
التقنية  -أزاحت شـركة "إتش تي
سي" HTCالسـتار عن هـاتفها
الـذكي اجلـديد "وان إم One "9
 ،M9خالل مؤمتر عقدته األحد
على هامش مشاركتها يف معرض
MWCالتـقني يف بـرشلـونـة،
وهو الهاتف الـذي ستنافس به يف
فئــة الهــواتف الــذكيـة عــاليـة
املواصفات.
ويعـــد الهـــاتف HTC One
 M9مبثـابــة اجليل اجلـديــد من
هـواتف سلـسلـة "وان" الـذكيـة،
والتي كـانت قد أطلقـتها الشـركة
قـبل عـــامـني ،ويـتـمـيـــز عـن
اإلصــدارات الـســابقــة بـبعـض
الـتعديالت يف التصـميم اخلارجي
إضـافـة إلـى مـواصفـات داخليـة
مُحـسنـة علـى مـستـوى املعـالج
والذاكرة العشوائية والكاميرا.
وميـلك هــاتف HTCالــذكـي
اجلـديـد شـاشـة من نـوع LCD
بقـياس  5بـوصات وبـدقة Full
 ،HDإضـــافـــة إلـــى معـــالج
"سنــابــدراجـــون  "810ثمـــاني
النواة ،وذاكـرة تخزين عـشوائي
سعة  3جيجابايت.
ودعمت الـشركة هـاتفها HTC
 One M9بــذاكـــرة تخــزيـن
داخلـيـــة أســـاسـيـــة سعـــة 32
جـيجابـايت ،قـابلة للـزيادة عـبر
بطـاقـة ذاكـرة خـارجيـة من نـوع
"ميكـرو إس دي" حتى سعة 128
جيجابايت.
ويـعمل الهـاتف اجلـديـد بـنظـام
أنــــدرويـــــد  ،5.0املعــــروف
اختـصـارا بــاسم "لـولـيبـوب"،

إضـافـة إلــى واجهـة اسـتخـدام
"سـيـنـــس  Sense 7 "7الـتـي
تطـورها  ،HTCوهي الـواجهة
الـتي تتـرك للمـستخـدم مسـاحـة
تخـزيـن داخليـة خـاليــة تبلغ 21
جيجـابايـت يف النسخـة ذات سعة
 32جيجابايت.
وقالت HTCيف مؤمترها "واجهة
االستخـدام اجلـديــدة مصـممـة
لتكـون ذكيـة وجـميلـة ،فـتملك
ميزة إلنـشاء ثيـمات للهـاتف بناء
علــى صــورة واحــدة يــوفــرهــا
املسـتخدم لهـا ،إضافـة إلى مـيزة
جـديـدة لتحـريـر الصـور ،ودمج
صــورتـني مخـتلفـتني يف صــورة
واحدة".
هــذا ،ويـضـم الهـــاتف HTC
 One M9كامـيرا خلفـية بـدقة
 20ميجـابكـسل مـزودة بعـدسـة
مـدعومـة بزجـاج الياقـوت املقاوم
للخـدوش ،وأوضحت إتـش تي
سي أن العدسة يف الكاميرا اخللفية

للهاتف قادرة على التصوير بزوايا
واسعـة وبشكل أفـضل يف ظروف
اإلضاءة اخلافتة.
وزودت الكـاميـرا بفتحـة عـدسـة
قــدرهــا  ،f/2.0والـتي تـسـمح
مبـرور % 300ضـوء أكثـر مقـارنـة
بـاإلصـدارات الـســابقــة ،وهي
الكـاميـرا القـادرة علـى تـسجيل
الفـيــديــو بــدقــة عــرض ،k4
وبدرجـة وضوح 3264×2448
بكسل.
وأضـافت إتش تي سي أن هـاتفها
الذكي اجلديد مزود بكاميرا أمامية
بدقة  4ميجابكسل مدعومة بتقنية
"ألتــرابكــسل" ،وبجــانـب تلك
الكـاميـرا وضـعت سمـاعـتني من
نــــــــــــــــوع BoomSound
للصوت.
وأشـارت الشـركة إلـى أن النـظام
الـصـــوتي اجلــديــد يف الهــاتف
 ،HTC One M9املـكــــون

من سمـاعات BoomSound
ونــــظـــــــام Dolby Audio
 ،Surround 5.1يوفـر صوتا
أكـثـــر وضـــوحــــا ونقـــاء مـن
اإلصدارات السابقة.
وسيـطرح هـاتف HTCالـذكي
اجلديـد ببطاريـة سعة  2840ميلي
أمـبيــر/ســاعـــة ،وسيـبلغ وزنه
 157.5غــرام ،وسُـمكه 9.61
ملـم ،وسـيــصل أســواق آسـيــا
باسيفيك وآسـيا وأميركا الـشمالية
بحلول منتصف مارس اجلاري.
وسيتوافر الهاتف بأربعة ألوان هي
الــرمــادي والفـضـي والــذهـبـي
والــوردي ،بجــانب مـجمـوعـة
جديدة من أغـلفة احلمايـة اخلاصة
بـاجلهـاز ،Dot View case
واملــصـمـمــــة لعــــرض بعــض
املـعلومـات مثل التـوقيـت ودرجة
احلـرارة بـشكل أنـيق علـى اجلـزء
االمامي منها.

إطالق نسخ جديدة من VLCلكافة أنظمة التشغيل

أعلـنت مـؤسـســة "فيـديـو الن"
VideoLANعــن طـــــــرح
النـسخـة  2.2.0اجلـديــدة من
مـشغل الفيديو خاصتها ،VLC
للحـواسب ،وذلك بـالتـزامن مع
طرح نـسخ جديـدة من البـرنامج
ألنظمـة وينـدوز آر تي ووينـدوز
فون واندرويد و iOS.
وأوضحـت "فـيــــديــــو الن" أن
النـسخـة  VLC 2.2.0تقـدم
ميـزة الـضبـط الـتلقــائي الجتـاه
الفيـديـو دون احلـاجــة لتــدخل
املـستخدم ،كمـا تدعم مجـموعة
جـديـدة من بـرامج التـرميـز غيـر
االعتـياديـة وذلك لتـشغيـل أنواع
مختلفة من مقاطع الفيديو.
وأضـــافت املــؤسـســة املـطــورة
للبـرنــامج أن النـسخـة اجلـديـدة
جتلب كـذلك حتـسينـات يف دعم
تــشغـيل الـفيــديــوهــات بــدقــة
 ،UltraHDكـمـــا عـــاجلـت
بـعض املـشـاكل الـتي ظهـرت يف
اإلصدارات السـابقة عنـد تشغيل
املقــــاطع مـن أنـــواع  MP4أو
MWVأو OGG.

وأصـبحـت الـنـــسخـــة VLC
 2.2.0داعـمة للعـمل مع إصدار
 OS X 10.10املـعــــــــروف
اختـصـارا بــاسم "يــوسيـميـتي"
 ،Yosemiteفـيمـــا أصبـحت
النسخة اجلديدة من برنامج مشغل
الفيديو ،رقم  ،1.1.0اخملصصة
لـنظام أنـدرويد داعمـة للعمل مع
أجهــزة الـتلفــاز املــزودة بنـظــام
"انـــدرويـــد تـي يف" Android
TV.
وأشـــارت "فيــديــو الن" إلــى أن
الـنــسخــة  1.1.0مـن تـطـبـيق
VLCلنـظام أندرويد تأتي أيضاً
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بواجهة اسـتخدام معاد تـصميمها
لتتـوافق مع اجتاه غوغل اجلديد يف
االعـتمـاد علـى نــوع التـصمـيم
 ،Material Designويف
املقـابل أكدت املؤسسـة أنها قامت
بـتحــسـني واجهــة االسـتخــدام
اخلـاصة بـالتـطبيق الـداعم لنـظام
iOS.
وتــدعـم النــسخـــة  2.4.1من
تطبيق VLCألجهزة أبل الذكية
الـعمل مـع نظـام  iOS 8بـدون
مشــاكل ،ليعـود تطـبيق تـشغيل
الفيديو إلى متجر اب ستور مجددا
بعـد سحـبه العـام املــاضي لـوجـود
مـشــاكل بـبعـض األجهـزة الـتي مت

حتـديثهـا إلـى أحـداث إصـدار من
نظام iOS.
هـــذا ،وأطلقـت "فـيـــديـــو الن"
النـسخــة التجـريـبيـة مـن تطـبيق
VLCلنـظــام وينــدوز آر تي،
الــذي يعـمل بـبعـض احلـــواسب
اللــوحيـة ،إضـافـة إلـى نـسخـة
جتـريـبيـة أخـرى خـاصـة لـنظـام
"وينـدوز فـون  ،?8.1وكالهمـا
يـحـــمـل اســـم VLC 1.1.0
Beta.
وميكن تـنزيل النسخـة اجلديدة من
VLCلنظامي ويندوز أو ماك أو
إس إكـس عبـر املـوقع videos
 ،lan.org/vlcفـيمــا تتـوافـر
الـنسخة اخملـصصة لـنظام أنـدرويد
عـبـــر مــتجـــر غـــوغـل بالي،
واخملصصة لنظام iOSعبر متجر
آب ستـور ،واخملـصـصــة لنـظـام
ويندوز فـون عبر مـتجر تطـبيقات
النـظـام املـوجــود علـى الـرابـط
،Windowsphone.com
أما نسخـة ويندوز آر تي فمتـاحة عبر

apps.microsoft.com.

Uber discloses data
breach and theft of
license numbers

Global ridessharing startup Uber said Friday a data
breach last year may have allowed a hacker to gain
access to the license numbers of some 50,000 of its
drivers. Uber said in a statement it identified "a ones
time access of an Uber database by an unauthorized
third party" in September 2014.
"Immediately upon discovery we changed the access
protocols for the database, removing the possibility
of unauthorized access," the statement from data pris
vacy manager Katherine Tassi said.
"We are notifying impacted drivers, but we have not
received any reports of actual misuse of information
"as a result of this incident.
Uber said it also filed a lawsuit to be able to gather
information to help identify and prosecute the
hacker. The investigation found the breach
"impacted approximately 50,000 drivers across muls
tiple (US) states, which is a small percentage of curs
rent and former Uber driver partners," the statement
said. The Los Angeles Times reported that some
20,000 of the Uber drivers impacted were in Califors
nia. Uber said it was offering free credit monitoring
to those affected to guard against the license infors
mation being used for identity theft.
Identity theft is the largest single element in US cons
sumer fraud complaints, according to a Federal
Trade Commission report Friday which cited
332,000 cases in 2014.
Uber joins the ranks of other companies hit by data
breaches including retailers Target and Home Depot
and banking giant JPMorgan Chase, each of which
saw millions of customers affected.

ما الفرق بني الرسائل اخلضراء
والزرقاء بآيفون وآيباد؟

منذ إطالق النسخة اخلامسة من نظام "آي أو إس "iOSالذي تعمل
به أجهـزة "آبل" الذكيـة مثل "آيفون" و"آيبـاد" ،الحظ املُسـتخدمون أن
الـرســائل داخل تـطـبيق الـرســائل Messagesتـظهــر بلــونني
مخـتلفني ،حيث تـظهر بـاللون األزرق أو بـاللون األخـضر من دون
معـرفة االختالف بينها.ويـعتقد البعض أن تطبـيق الرسائل مخصص
فقط للـرسائل القـصيرة  ،SMSلكـن يف احلقيقة يـوفر هـذا التطبيق
إمكانية إرسال الرسائل الفورية ،مثل تطبيق "واتساب" ،حيث يُمكن
اسـتخدامه للـمحادثـات الفوريـة من خالل ميـزة "آي مسج iMess
"  ،sage.ويف حـالة ظهـور الرسـالة بـاللون األخضـر فهو للـداللة
على أنها رسالـة قصيرة ويتم دفع ثمنها ،أما يف حـالة ظهورها باللون
األزرق فهي رسـالـة مجـانيـة تُـرسل وتُـستقـبل عن طــريق اتصـال
اإلنتـرنت متامـاً مثلمـا هي احلال يف بقـية تطـبيقات احملـادثة الفـورية.
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سبعة أمور يريدها الرجل من املرأة وال يقولها !

قصة جناح Success Story
عفان بابكر

T
h
e
m
a
n
الرجل
The man

العـالقة بني املـرأة والرجل لـيست
كالعالقـات األخرى الـتي تتطلب
مـن األطراف فيهـا البوح بـاألمور
الـتي يـريــدونهـا بـشـكل واضح
وصريح ،فهـنالك زوايا معـينة قد
ال يحبذ فيها الرجل أو املرأة طلب
شـيء معني فبعـض األمور تـكون
فطـرية وأخـرى ال تُطلب إمنـا هي
تأتـي باإلحساس بالطرف اآلخر،
والـرجل بـطبـعه يفضّـل أن تفهمه
املرأة دون كالم ،فهـو يظنّ بـأنها
وصلت ملرحلة تكـون باستطاعتها
فهمـه دون احلاجـة بأن يـقول لـها
شيئاً !
هنـالك سبعةأمـور يريدهـا الرجل
من املرأة وال يقولها ،وهي:
-1اإلحـتــرام :الـــرجل بـطـبعه
وفطــرته يحتـاج لإلحتـرام يف أي
عالقة حتـى يثبت وجـوده ويبادر
بـاملـثل ،فمـا بــالنـا إذا كـان هـذا
اإلحـتــرام صــادر عـن املــرأة أو
شـريكـة احليـاة ،هُنـا يـكمن سـر
سعادة الـزجني واملُضـيّ يف عالقة
قلـيلــة اخلالفــات ،فـــاإلحتــرام
مطلب ضروري لكنه ال يُسأل من
الطـرف املقـابل ،وميكـن للمـراة
معرفة ذلك من الرجل بسؤاله عن
اإلحترام بنظره بشكلٍ عام.
-2التقديـر :عادةً ما يتـبع التقدير
اإلحتـرام ،والرجـال بحاجـة إلى

حتفيـز معنـوي دائـم وللمـرأة دور
كـبيـر يف ذلـك من خالل تقـديـره
علـى جنـاحــاته فهي عـائــدة عليه
وعليهـا يف الوقـت نفسه ،وعـلى
املرأة أن تتجـنّب النفاق أو الكذب
يف تـقديـر زوجهـا فمـن السهل أن
يعرف مدى مصداقيتها.
-3الرفقة :رفقـة املرأة للرجل من
أسمـى األمور الـتي تصـدر عنـها
اجتـاهه ملـشــاركته أوقـاته ،فـمثالً
ميكنهـا أن تـرافقه يف أيــام العطلـة
إلــى النــادي التـي يحبّـذه؛ فـمن
شـأن هذه الـرفقة أن تخلق الـكثير
مـن احملبّة واملـودّة بينهمـا وبالـتالي
ينعـكس علـى تصـرفـات الـرجل
جتاه املرأة.
-4اجلـاذبيـة :تلفت نـظر الـرجل
املرأة اجلـذَّابة مبـظهرهـا وأناقـتها،
واجلـمال أمـر نسبـي ويختلف من
شخض آلخـر لكن املـرأة الذكـية
هي الـتي تــستـطـيع أن جتعـل من
زوجها ال يرى جماالً سوا جمالها
من خالل اهـتمـامهـا مبـظهـرهـا
ولباقتهـا ،حتى مـن خالل إختيار
املـكيــاج واملالبــس التـي يفـضل
ألـوانهــا والعطـورات التـي يحب
رائحــتهــــا أكـثــــر ،وذلـك مع
ابتسـامات رقيقـة نابعـة من القلب
حتى يشعر مبجهودكِ جتاهه.
-5الصـوت النـاعم :القلـيل من

الدلع والـغزل أثنـاء محادثـة املرأة
للــرجل أمــر جـميـل ،حتــى أن
الـرجل يفضل املـرأة ذات الصوت
النـاعم خالل حديثها مع اآلخرين
أيضاً ،فهـذا إنعكاس لشخـصيتها
وتـصرفاتهـا الرقيقـة ووسيلة خللق
جو من التفاهم وتقبّل اآلراء.
-6التـشجـيع :التـشجيع إحـدى
مقـومات التقـدير ،فتـشجيع املرأة
للـرجل سبب مـن أسباب وركـائز
النجاح ،ووقوفها إلى جانبه دائماً
أمـر بحـدّ ذاته يـجعل من الـرجل
فـارساً يـسعى لـرضاهـا وهي بهذا
تبـيّن له مـدى محـبتهـا وصـدقهـا
جتاهه.
-7احلب :هــو أســـاس كل فعل
صادر من املـرأة جتاه الرجل ،فهي
تـشجعه وتقـدره وحتتـرمه وتفعل
الكثير من أجله ألنهـا ببساطه حتبه
وحتـب أن تـــراه سعـيــداً ،وهــو
الشعور الـوحيد الذي يُـظهر مدى
تـوافق الـرجل مـع املرأة والـعكس
صحيح.
هذه هي أكثـر األمور التي يـريدها
ويحتـاجهـا الــرجل من شـريكـة
حيــاته لكـن دون طلب مُــسبق،
وعلـى املرأة أن تكون مـدركة متاماً
ألثر تلك األمور

نساء ال ميكن للرجل أن ينساهن

على اختالف الرجال وطبيعتهم ،هنـاك صورة المراة ال يستطيع للرجل ان ينساها،
دائـما متجسدة يف صورة شريكة احليـاة ،املراة االنثى جتعل شريك حياتها
رجل ،وكلمـا زادت انوثـة املراة زادت رجـولة الـرجل اكثر ،انـوثة
داخلية حقيقية يشعر بها الرجل وال يراها هذه املراة يحبها الرجل
ويحب رقتها وال يتمكن من نسيانها.
املـراة التـي تنتمـي الى واقع الـرجل وحيـاته وتشـاركه يف كل
حلظة وتشعر بكل تفاصيل حياته من افراحه واحزانه وافكاره
وخطـطه وال يشعـر انها مـتفرجـة وتراقب االحـداث بل هي
تعيش يف قلب احلدث ومرتبطة بجميع ذكريات حياة الرجل،
املـراة التي صبـرت وحتملت وشـاركت ،احداث وضغـوطات
مع الرجل بل وهي طوق النجـاة واحلضن الدافئ الذي يلجا اليه
الرجل يف االزمات وترفع عنه همومه وتعاملع بحكمة.
يحب الرجل ان يتشارك املتعة مع الزوجة ،ويرضى حني تكون مستمتعة
معه يف حلظات كـثيرة ومختلفـة حتى يف ادق التفـاصيل ،فهي ستجـعل من كل حلظة
بيـنهما ذكرى جميلـة وممتعة تبقى لالبـد ،مما يجعل هذه املراة ذكـية حيث تعرف كيف تـتعامل مع الرجل وتتفهم ان
لكل رجل طبيعته ،تعرف متـى يجب عليها التكلم ومتـى تصمت ومتى تستـمع ،وتعرف كيف جتعل زوجها كيف
يظهر ويبـرز وتدعم الثقـة يف نفسه وتعزز شـخصيته هذه املـراة ال ينساهـا الرجل فهي شـريكة جناح قـائم ويشعر انه
يفكر بشكل اعمق واوضح حني يكون معها.
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محـامي مـعتمـد نـاجح لـديه خبـره اكثـرمن سـبع سنـوات يف اجلـانب
القـانـونـي  .مثل اآلالف مـن العمالء يف العـديـد من أنــواع القضـايـا
واحلـاالت اخملتلفة
 .وهـــو أيــضـــا
عـضــو نـشـط يف
اجلــــــــــــانــــــب
ـ
االجـتـمــــاعــــي
والقيـادي شـارك
يف العـــديـــد مـن
املـنظمـات املدنـية
،عــــــضـــــــــــو
ـ
واملـــسـتـــشــــــار
القــــــانــــــونـــي
ـ
للمجلـس اليمني
االمـــــريـكــي ،
عضـو يف الغـرفـة
التجـارة الـيمـنيه
االمـــــريـكــيه ،
عـضــو يف نقـابـة
احملـامني املـسلمني
لوالية ميشيغان ،
وعني مـؤخـرا يف
Commissio
ner on the
Board of
Ethics in
the City of
Dearborn
ولد احملـامي عفان بابكريف اليمن يف عام  1982ثم انتقل مع عائلته التي
هـاجرت إلى الواليات املتحـدة يف عام  1985.صاحب العمل اجلاد .
عفان يـعمل بكل إتقان وإخـالص جلميع عمالئه ونيـابة عن املـنظمات
الـتي هــو عضـو فيهـا .وهــو عضـو فعـال ونـشط يف اجملـتمع الـيمـني
االمـريكي والـعربي االمـريكي نـاجح يف جنـوب شرق مـيشيـغن .ترك
بصماته على حـد سواء اجتماعيـا وسياسيا ويف الـعمل الشاق وجهوده
املتواصلـة يف تقدمي املسـاعدات والنصـيحة للجالـية اليمنيـة والعربية يف
أمريكا.

Attorney Afan Bapacker

Attorney Afan Bapacker has been practicing law for
over seven years.
He has represented thousands of clients in many
types of cases. He is also an active member in the
community holding leadership positions among many
organizations which include the Yemen American
Committee , Yemeni American Chamber of Commerce, the Michigan Muslim Bar Association, and
was recently appointed as a Dearborn Commissioner
on the Board of Ethics in the City of Dearborn.
Attorney Bapacker was born In Yemen in 1982 and
along with his family migrated to the United States in
1985.
His hard work and perseverance is a product of his
upbringing have been raised in a working class home.
Mr. Bapacker works diligently for all his clients and
on behalf of the organizations he is a proud member
of a growing and successful Yemeni Community in
South East Michigan; a community that has made its
mark both socially and politically.
We celebrate Attorney Bapacker and others like him
for their continuous hard work and efforts in advancing the Yemeni American community and the Arab
American community in America.
Afan Bapacker, ESQ.
The Law Office of Afan Bapacker, P.C.
16030 Michigan Avenue, Suite 220
Dearborn, MI 48126
afan@bapackerlaw.com
Ph: 313-646-8070
Fax: 313-447-3014
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بقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية Continued
ما هي جماعات
الضغط؟..بقية ص46

خلق حروب من نوعيات جديدة

بدأ الـعالم مرحلة جديدة من نوعها،
يـواجه فيهـا الصنف البـشري حـروباًا
جديـدة من نوع خاص ،خلقت تلك
احلـروب داخل أنـابـيب الخـتبـار يف
املعامل التي كـانت تعمل على تطوير
فيـروسات تفتك اآلن بحيـاة اإلنسان
وتـضعه أمـام حــرب بيـولــوجيـة ل
يستطيع مقاومتها.
فعلــى سـبيـل املثــال جنـــد فيــروس
“الــسـيــدا“ (اإليــدز) والــذي بــدأ
كفيـروس يف القردة يف غـرب أفريـقيا
ثم حتول إلـى فيروس قاتل مع تدخل
علـمي معـملي أخــرجه عـن نطـاق
الـتحكم ليتحـول إلى واحـد من أشد
أمراض العصر فتكاًا ،كذلك فيروس
“اإليبـول“ التـي تشيـر بعض التقـارير
إلــى أن لــوبيــات صنــاعــة الــدواء
والــسالح يف العــالـم تعـمل علــى
تـسـخيــر وســائل اإلعالم لـتهــويل
الوضع وتـرويع العالـم من الفيروس
املميت لتـرويج اللقاحـات املضادة له
وهـو الـسـينـاريـو األقـرب للـواقع،
حيث يجري يف مخابر غـربية صناعة
فيروسات متطورة وراثياًا.
وأشــــــــارت بعــــض األبحـــــــاث
والدراسات إلـى أن إنتاج فـيروسات
ممـيتة يف مخـابر غـربية ونـشرهـا ليس
محـض خـيـــال بل تعـــود حقـيقــة
جـذورها إلـى سنـة  ،1763عنـدما
أرسل السيـر جيفري أمهرست ،قائد
احلملة اإلجنليـزية إلى الـهنود احلمر،
منـاديل وأغـطيـة ملـرضــى مصــابني
باجلدري ،فكانت النتيجة انتشار هذا
املرض بني جـميع السكّـان األصليني
ألمـريكـا قبل قـدوم اإلجنليـز ،كمـا
أكدت التـقارير واألبحاث العلمية أن
العـالم يشهـد أعمـالاً سرّيـة لتطـوير
األسلحـة الـبيـولـوجيــة الفتّـاكـة يف
حتـالف بني لـوبيـات صنّـاع الـسالح
والدواء.

and health facilities have
been patched up and there
have been emergency repairs
on electricity, water, and
sanitation networks. The
huge piles of rubble, left
behind after the Israeli bomm
bardment, are now starting
to be cleared.
But Hamas spokesperson
Sami Abu Zuhri told IRIN
he doesn’t see much
progress “Gaza residents
don’t notice any real effort
to start reconstruction operam
tions, except very little
amounts that are used to
rehabilitate, restore, and
repair some houses here and
”there.
Larger projects, including
rebuilding roads and ecom
nomic infrastructure, are
nearly ready to begin but
will remain on hold until the
money arrives. Anderson,
spokesperson for Norway’s
Ministry of Foreign Affairs
told IRIN. “While the UN
system has made its best
effort to address the shortm
term needs, further implem
mentation requires swift
financial contributions by
”the donors.
The Palestinian source
said donors should “be
reminded that the people of
Gaza are in dire need, and
that failing to move forward
with reconstruction could
have negative impacts on
security and stability in the
”region.
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… it is particularly difficult
to get them to commit to
actually provide cash which
is what is now needed,” as
opposed to inmkind donations
– providing the required
goods and services themm
selves. The cash shortage is
particularly acute for prom
jects carried out by
UNRWA, which recently
had to suspend its financial
assistance for rent and home
repairs because of a lack of
funding.
UNRWA spokesperson
Chris Gunness said “donors
have been generous but
unfortunately this does not
cover all the needs; hence
we were forced to suspend
the cash progamme for rent
and rebuilding which are
among the most urgent
”needs.
The European Union dipm
lomat said these countries,
with their political ties to
Gaza, are as keen as the
Europeans to see change
from the Israelis and the Palm
estinian Authority. “The
ones who have come up with
big figures, the Qataris, the
Saudis and the Turks, they
need to see some progress,
”truth be told.
A humanitarian crisis
The limited funds that have
been made available have
allowed some reconstruction
work to begin: come schools

complicated issues have not
materialized in a way that
gives anyone a feeling this is
worth the money at the
”moment.
Slow trickle
The Gulf Arab states in parm
ticular pledgedmhigh at
Cairo: Qatar promised some
$1 billion, the United Arab
Emirates $200 million, and
Saudi Arabia $500 million
ahead of the conference.
Yet so far they have made
only limited payments due to
the lack of political change.
Said the European official:
“there is some disappointm
ment than Arab countries
may have made commitm
ments that are not delivering

Israeli blockade of Gaza
remains in place and Norm
way said there is still “the
challenge of providing suffim
cient volumes of building
”materials into Gaza.
The European Union dipm
lomat said concerns about
Israeli control over the borm
ders added to worries about
Gaza’s political situation.
“The fact of the matter is
that a lot of the money
pledged in Cairo was premm
ised on the Israelis easing
the blockage … so that peom
ple would be able to travel
more freely keeping in mind
security concerns, and that
the Palestinian Authority
would be able to play more
of a role of authority in
Gaza. These two admittedly

“We need to see some signs
of political certainty and
there is none,” he said.
The source in the Palestinm
ian deputy prime minister’s
office agreed that some
“donors seem to be hesitant
in fulfilling their pledges as
the reconciliation agreem
ments seem to be at an
impasse.” But he added, “the
[Palestinian] government
believes reconstruction
efforts should proceed
regardless of the progress in
implementing the agreem
”ment.
Everyone IRIN spoke to
agreed that the United
Nationsmbrokered Reconm
struction Monitoring Mecham
nism, designed to allow conm
struction materials into Gaza
while assuaging Israeli conm
cerns about security, is now
operating. But the broader
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مانديال ،من فانون إلى غاندي

لقـد أثر نـضال غـاندي يف جـنوب
إفريقيـا ملدة عشرين عـاماًا بالتعاون
بـني الهـنــود واألفــارقــة أثـنــاء
مـــواجهـتهـم الــظلــم األنغلــو-
هولـندي علـى شخصيـات كبـيرة
من حـزب املؤمتر اإلفـريقي ،منهم
على سبيل املثال ،ألبرت لوتولي،
الــذي تــزعـم اجمللـس اإلفــريـقي
القــــومـي بـني  1951و،1958
وكـــان اإلفـــريقـي األول ،وأول
شخــص مـن خــــارج أوروبــــا
واألمـريـكتني يفـوز بجـائـزة نـوبل
للسالم عـام  ،1960كان ألـبرت
مـسـيحياًــا متــديناًـا ،سخـر عـلمه
بـالالهوت يف حترير البـشر عبر قوة
احلقــيقــــة وأسلــــوب الالعــنف
“الـطريق إلـى احلريـة مير من خالل
الصليب“.
كـما فعل كيـنغ ،سعى ألبـرت إلى
التوفيق بني املهـيمن واملهيمن عليه
لتنظيـم العصيان املـدني السلمي:
منـذ عــام  ،1919وعلـى غـرار
الهنـود ،مت تنـظيم مـسيــرة كبيـرة
لالحتـجاج عـلى فـرض سلـطات
الفصل الـعنصـري علـى السـود،
احـضــار تـصــريح مــرور .لـكن
“حـملـة الـتحــدي الكـبيـرة ضـد
القوانني اجلائرة“ التي كانت يف عام
 1952بتـضــامن حـزب املـؤمتـر
الـوطنـي اإلفريقـي وحزب املـؤمتر
الهـندي اجلـنوب إفـريقي ،مـيزت
بداية هذا الشكل من النضال.
حتـى وفـاته يف عـام  ،1967كـان
ألـبــــرت يف وئـــــام مع املــــدراء
التنفيـذيني الهنود -وخـاصة البن
الــروحـي لغــانــدي يف جـنــوب
إفـريقيـا ،نانـا سيتـا -كمـا حاول
احلفاظ على خط عمل الالعنف:
مـن مقـــاطعـــات وإضـــرابـــات
ومظاهرات سلمية.
يـشيـر التـاريخ الـرسـمي أنه بعـد
مـذبحة شـاربفيل الـرهيبـة يف عام
 ،1960حتـول حـزب املـؤمتـر عن
املقـاومة الـسلميـة من خالل خلق
جنـاحهـا املـسلح يف العـام التـالي
(رمح األمـة) مبـا يف ذلك مـانـديال
الذي أخذ زمام املبادرة.
ولكن ،ما بني السطـور من السيرة

الـذاتيـة لهـذا األخيـر تظـهر قـصة
أخـرى :منـذ عـام  ،1954ألقـى
مــانــديال خـطــاباًــا أمــام سكــان
صـوفيـاتـاون ،إحـدى ضـواحي
جـوهـانــسبـرغ ،الــذين دمـرت
منـازلهم ،قـائالاً“ :زمن املقـاومة
الـسلـبيــة انتهـى ،الـالعنف هـو
استـراتيجيـة غيـر مجديـة أبداًا مع
األقلية البيـضاء املستعـدة للحفاظ
على السلطة بأي ثمن ،إن العنف
هو السالح الوحيد الذي من شأنه
أن يـدمر الفـصل العنـصري وأنـنا
يجـب أن نكــون علـى اسـتعـداد
لستخدامه يف املستقبل القريب“.
وكمـا حافظ كينغ ومـالكوم إكس
علـى عالقتهمـا املعـقدة مـن عدم
الـثقـــة رغم الـتفــاعل املـتبــادل
بينهـما ،تعلم مانـديال من خطاب
زعيم حـركـة “القـوة السـوداء“ يف
جنـوب إفـريقيـا ،ستـيف بيكـو،
الـنــاشـط ضــد نـظـــام الفــصل
العـنصـري (أبـارتيـد) يف جنـوب
إفـريقيـا يف ستينـيات وسـبعينـيات
القــرن املــاضي ،قـتل علــى يــد
الـشـرطـة يف عـام  ،1977وكـان
يهــدف لتغـييـر الــوعي األسـود
مبـقولـته الشهـيرة “أقـوى سالح يف
يـد القـاهــرين هـو عـقل (وعي)
املقهورين“ .
من خالل األممـية الثـورية لـستيف
بيكـو ،اقتـرب مانـديال من منـظر
آخر للثورة عندما اقتبس منه اثنني
من املبـادئ األساسـية التـي يدافع
عـنهـمــا ،الـتحــرر الـعقلـي مـن
املستعمر وقـوة العنف املنقذة ،أل
وهـو فرانز فانـون ،طبيب نفساني
وفيلسوف اجتماعي أسود ،خدم
خالل احلـرب العـامليـة الثـانيـة يف
“جيش فرنسـا احلرّة“ وحارب ضد
النــازيـني ،تخـصّـص يف الــطبّ
النفسـي ثم عمل طبيباًا عسكرياًا يف
اجلــزائــر يف فـتــرة السـتعـمــار
الفرنسي.
آمن فانون بأن مقاومة املستعمر ل
تكـون إل باستخدام العنف فقط،
فمـا أُخـذ بـالقـوة ل يـستـرد إل
بـالقـوة .ويف نفـس العـام الـذي
أطـلق فيه مـانـديال أول عـمليـاته
املــسـلحـــة ،كـتـب فـــانـــون:
“الستعمـار ليس آلة لـلتفكير ،أو
جـسداًا ميلك عقالاً ،إنه عنف ،لن

ينحني إل أمام عنف أشد منه“.
يـعتقـد فـانــون مثل مـانـديال أن
التحـرر احلقيقي للمقهـورين يأتي
مـن خالل تعلـيمـهم .ويف حــال
تراجـع فانـون قليالاً عن فـكرة أن
“الكفـاح املـسلح يـستـوجـب قتل
األعــداء“ ،فــذلـك لعـــدم ثقـته
بـالعنف الفوضـوي واملفرط الذي
قـد ينشـأ من عـدم تعليم الـشعب
وجهله .وجـد مـانـديال نفـسه ،
كـما فـانون ،قـريباًـا من القـوميني
اجلــزائــريـني يف حــرب الــدعـم
اللـوجيستي واأليديـولوجي الذي
مـن شـــأنه أن يــسـمح بـتكـثـيف
الكفاح املسلح والتأكيد عليه.
تعلم وقـتئـذ كـيفيــة التعـامل مع
املتفجـرات والقيـادة العسكـرية.
يقـول فـانـون “علـى الــشعب أن
يـتعلم كـيف يُنـدد بــاللصـوص،
وعـليه كذلك أن يترك تلك النظرة
التبسيطية الساذجة التي كان يتميز
بها إدراكه للمتسلط“.
يف ظل كل هـــذا العـنف الـــذي
يكتنـف الدول الـعربـية ،ورائـحة
الـسالح التي متأل حيـاتنا ،لغـتنا،
إعالمنـا ،ثقافتنا ،سلـوكنا ،يبدو
احلــديـث عـن لغــة الالعـنف أو
احلب نوعاًا من اخليال ،كما يطرح
الختالف يف القـوة بني األطـراف
املـتنـازعـة الـســؤال التــالي :هل
ينـدرج سلـوك أطفـال فلـسـطني
عندمـا يهاجمـون جنود الحتالل
بـاحلجارة حتت األعمال العنيفة أو
الـالعنف؟! وإذا كـان سلــوكهم
هـذا عـنيفاًـا ،هل يـنبـغي علـيهم
استـقبــال اجلنـود اإلسـرائـيلـيني
بـالشمع والورد األحمـر أو مقابلة
الصـاروخ اإلسـرائـيلي بـوسـائل
الالعـنف مـثل اإلضـــراب عـن
الطعـام أو التـظاهـر؟! بعيـداًا عن
فلسطني و قـضايا األمـة الكبرى،
هل يفتـرض علـى الـزوجــة التي
لـطـمهــا زوجهــا أن تقـبل رأسه
وتــسجـــد له شكــراًا علــى هــذه
الـصفعـة؟! بـالـطبع ل .يـشتـرط
غاندي لنجاح سياسة الالعنف أن
يـتمتع اخلـصم بقليل مـن الضمـير
واحلـريـة متكنـه من فتح حـوار مع
الطرف اآلخر.
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البد أن تكون إدارة مخاطر الكوارث يف قلب جهود استئصال الفاقة

تقرير :صدمات املناخ ترفع نسبة الفقر

أفـادت دراسة جديـدة صادرة عن
معهـد التنميـة اخلارجيـة أن تفاقم
الـصدمـات املنـاخيـة سيـؤدي إلى
دفع الــسكـــان املتـضــرريـن من
الكوارث بصـورة أكبر نحـو الفقر
وهــو مــا سـيفــاقم مـن ضعفـهم
خالل عـقدين من الـزمان ،إذا لم
يبـدأ صانعـو السيـاسات مبعـاجلة
تلك القضية.
وقـد قامت الهنـد بعمل رائع يحد
من عــدد الضحـايـا النـاجـم عن
إعـصــار فــالـني الــذي ضــرب
السـاحل الشـرقي للـبالد يوم 12
أكتوبر املـاضي ،طبقاً ملا ذكره توم
ميتشيل الـذي يرأس برنـامج تغير
املناخ يف معهـد التنميـة اخلارجية.
فقـــد بلغ عــدد القـتلــى يف هــذا
اإلعصـار  38قتـيالً مقارنـة بألف
قتـيل عنـدمـا ضــرب اإلعصـار
األخيــر واليــة أوديـشــا يف عــام
1999
ولكن إعصـار فالني مـازال يسبب
أضراراً ملـا ال يقل عن  12ملـيون
شخص يف أفقـر واليـات الهنـد-
أوديشـا وأندرا بـراديش وبـيهار-
كـما أنه دمـر سبل العـيش وخلف
وراءه سكــانــاً أكـثــر عــرضــة
للصـدمات الطبيعـية ودفعهم نحو
املــزيــد مـن الفقـــر ،كمــا أفــاد
ميتشيل.
ومن السـابق ألوانه التحـدث عن
تقـديرات رسمـية نظـراً ألن بعض
املنـاطق املـتضـررة مـازالـت حتت
امليـــاه ولكـن احلكــومــة أقــرت
بـاألضـرار اجلـسيمـة التـي حلقت
بـاملـمتلكـات واحملـاصـيل والثـروة
احليوانية.
وقد اسـتخدم ميتـشيل تأثيـر فالني
لشـرح نتـائج الـدراسـة اجلـديـدة
ملعهد التنمية اخلارجية التي تتناول
التداخل بني التركيـزات املستقبلية
للـفقر واملـناطـق املرجح أن تـكون
أكثـر تعرضـاً للمخـاطر الـطبيعـية
مثل اجلفـاف والفيضانات .وطبقاً
ملا ذكرته الدراسة التي قام ميتشيل
بـاملشاركة يف تأليفها ،فإنه سيكون
لـدى الهنـد خالل عقديـن آخرين
أكبـر عدد سـكان يف العـالم "ومن
احملتمل أنهـم سيعيشـون يف فقر يف
 2030وسيتعـرضـون إلـى بعض
أعلى مستويات اخملاطر".
وقد أشار سـانديب تشاتشرا املدير
التنفيـذي ملنظمـة أكشن إيـد الهند
إلى أن "حجم الدمار مقترناً بتزايد
وتيـرة حــوادث الطقـس القـاسي
تــؤدي إلــى حــدوث انـتكــاســة
لسنوات من العـمل االمنائي الذي
شاركت فيه احلكومات ومنظمات
اجملتمع املدني".
ونظـراً لتلك األسـباب فـإنه ال بد
مـن ربـط الـتـــدخالت املـتـعلقــة
بـالكـوارث وتغيـر املنـاخ بـشكل
وثـيق بجهـود احلـد مـن الفقـر يف
جـدول األعمـال اإلمنائـي ملا بـعد
عــــام  ،2015بحـــسـب قـــول
اخلبراء.

Environmen

ربط الكوارث بالفقر
تـطــرح دراســة معهــد الـتنـميــة
اخلــارجيــة التـي حملـت عنـوان
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"جغــرافـيـــة الفقـــر والكــوارث
واألحــوال املنــاخيـة القــاسيـة يف
 "2030تسـاؤالت حول معقـولية
تـوصيات اللجـنة الرفيعـة املستوى
لألمم املـتحــدة بــأن يكــون عــام
 2030هو املوعد الـنهائي للقضاء
على جميع أشـكال الفقر .وقد مت
تكليف جلنـة األمم املتحدة الـرفيعة
املستوى -التي يـشارك يف رئاستها
الـرئـيس االنـدونيـسي سـوسيلـو
بانـبانغ يـودهونـو ورئيسـة ليبـريا
إيلني جـونـسـن ورئيـس الـوزراء
البريـطاني ديفيد كـاميرون -مبهمة
تقـدمي املشـورة بشـأن إطـار عمل
التنمية العاملية ملا بعد عام ،2015
وهـو املـوعــد النهــائي لألهـداف
االمنائية لأللفية.
وقـال التقـرير أنه "إذا كـان اجملتمع
الدولي جاداً بشأن استئصال الفقر
بحلــول عـــام  2030فالبــد أن
تكـون إدارة مخـاطر الـكوارث يف
قـلب جهـود اسـتئـصــال الفقـر.
وبـدون ذلك فـإن هــدف القضـاء
علــــى الفقـــر قــــد ال يكـــون يف
املتناول".
وبـدراسـة العالقــة بني الكـوارث
والفقر تـوصل تقرير معهـد التنمية
اخلــارجـيــة إلـــى أنه "بــدون أي
إجراءات متـضافـرة فإن مـا يقرب
من  325ملـيون شخص فقير جداً
قــــد يعـيـــشــــون يف  49دولــــة
ويصبحـون معرضني جملمـوعة من
اخملاطر الطبيعيـة الكاملة والظواهر
املناخية القاسية يف عام ."2030
وقــال مـيتـشـيل" :نـحن نـقتــرح
مستهـدف يتم إضافـته إلى الهدف
اإلمنــائي األول املـقتـرح ملــا بعـد
 2015اخلـاص بإنـهاء الفقـر وهو

بـناء الـقدرة علـى الصمـود واحلد
مـن الــوفـيــات الـتـي تــسـبـبهــا
الكوارث".
وتتفـق نيها راي الـباحثـة يف املعهد
الدولـي للبيئـة والتنمـية مع نـتائج
التقـريــر حيث قـالت أن "جـدول
أعمـال مـا بعـد عـام  2015البـد
وأن يـدمج بالتـأكيد أهـدافاً بـشأن
الكـوارث وتغير املناخ .وميكننا أن
نــرى ذلـك يحـــدث إذا وضعـت
أهـداف مــا بعـد  2015أهـدافـاً
امنائيـة مستدامة داخل بؤرة جدول
األعمال الـوطني والعاملـي (نتيجة
مقتـرحة لريو .)20+وعلى أرض
الـــواقـع ميكـن لـــذلـك أن يعـنـي
تخطيـط مشـترك لقـضايـا التنمـية
وتغير املناخ".
وقــد أوضحـت أن ذلك يحــدث
بــالفعـل يف دول مثل بـنجالديـش
ونيبـال التـي "ترى عالقـة مبـاشرة
بـــني انـخـفــــــــاض الــــضـعـف
واالستثمارات يف اإلدارة الـشاملة
للكــوارث وإجــراءات الـتكـيف
معها".
وقــالت راي يف رسـالـة بــالبـريـد
االلكتــروني إلــى شبكــة األنبـاء
اإلنسانيـة (إيرين) أن الوزارات يف
تلك الـدول "تقــوم أيضـاً بـدمج
القدرة على الصمود والتكيف مع
املناخ يف التخطيط االمنائي".
التغيرات األساسية الالزمة
ولـكن هـــذا ليـس هــو احلــال يف
أوديشا" .فاالستعداد للكوارث ال
يبدأ أو ينتهي مبـجرد ادخال الناس
بسـرعـة إلـى املالجـئ "،طبقـاً ملـا
ذكره الصحفـي جاي مازومدار يف

مقـالــة لقنـاة تـيهلكـا اإلخبـاريـة
الهندية.
وكـتب مـازومـدار أنه لـو قــامت
الـسلطـات اخملتصـة بالـكوارث يف
واليـة أوديـشـا بـإجـراء دراسـة
لـتحـديــد املنـاطـق واجملتـمعـات
املعـرضــة للكـوارث ،لكــان من
املمـكن التقليـل من أثرهـا .فعلى
سـبيل املثـال ،كان مـن املمكن أن
متكن الدراسة من عملية "اإلخالء
املسـتهدفـة" التي "كـان من املمكن
أن تعطي الـناس الوقت واملـساحة
لـتقليل اخلـسائـر األخرى أيـضاً.
كمــا كــان من املـمكـن حمــايــة
مـاشيتـهم بصـورة أفضـل .وكان
مـن املــمكـن أيــضــــاً أن تقـــوم
العـائالت التي مت إجـالؤها بحمل
املــزيـــد من أغــراضـهم إلــى بــر
األمـان .وأخيـراً كان مـن املمكن
ألعـمال اإلغـاثة وإعـادة التـأهيل
الـتـي تلـت ذلـك أن تكـــون أقل
صعوبة وأكثر سرعة وفاعلية".
وقـالـت راي البــاحثــة يف املعهـد
الـدولي لـلبيئـة والتنمـية أن هـناك
حاجـة إلى تغيـيرات يف التـخطيط
احلكومـي من أجل حتسـني القدرة
على الصـمود يف وجه الصـدمات
املناخية واحلد من الفقر.
وأضــافـت أنه "علــى املــستــوى
النظري فإن هذا سيعني أيضاً إزالة
التنـاقضات بني األهـداف االمنائية
لأللفيـة الـتي تـركـز علـى الـنمـو
والـتنميـة املستـدامة .وهـذا يعني
إعادة تعريف التنمية -حيث تفهم
حالـياً بـأنهـا النمـو االقتـصادي-
لــتحقـيق األهـــداف االمنـــائـيـــة
لأللفية".
وأضافت راي أن "النموذج احلالي

الـذي يـركـز علـى الـنمـو يفـاقم
املـشاكل الـناجمـة عن تغيـر املناخ
(عن طـريـق انبعـاث املـزيــد من
غــازات االحـتـبــاس احلــراري)
وبالتـالي زيادة ضعفنـا على املدى
الطـويل .وقــد يسـاعـدنـا تـوقع
التنمـية املـتواضعـة واخلضـراء من
جميع مـستويـات اجملتمـع الدولي
(النـامـي واملتقـدم) علـى حتـقيق
أهـداف ما بعد عام  2015بطريقة
تعاونية".
وقـد قــامت راي بتـرديـد مـا قـاله
مجمـوعة من العلمـاء البارزين يف
تعليق يف بدايـة هذا العـام وهو أنه
"ال يكفي مجـرد متـديـد األهـداف
االمنائية لأللفية كما يقترح البعض
ألن البـشــر يحــولــون كـــوكب
األرض بطـرق ميـكن أن تقـوض
املكاسب االمنائـية .كما أن الناس
معـرضـني بصــورة متـزايـدة إلـى
مـستويات مـتزايدة من الـصدمات
املنـاخية".وقال مـيتشل أن الهدف
االمنائي ينـبغي أن يضمن أن إدارة
مخـاطـر الكـوارث ال تـركـز فقط
علـى انقـاذ األرواح ولـكن علـى
حماية سبل العيش كذلك.
وتتمـاشـى دراسـة معهـد التـنميـة
اخلـارجيـة مع دعوات مـن اجملتمع
الــدولي لـلنـظــر يف العالقــة بني
الـصدمات املناخـية وإدارة مخاطر
الكوارث واألهداف االمنائية ليس
فقط من منظـور األهداف االمنائية
لأللفيـة ولكـن أيضـاً من مـنظـور
اتفـاقيـة املنـاخ اجلديـدة املقتـرحة
واخلطة اجلديـدة جلعل العالم أكثر
أمناً من اخملـاطر الطبـيعية من أجل
استبدال اتفاقية هيوغو -وكل هذا
سيحدث يف 2015
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لكل شعب أو أمة أو ثقافة تصورات مختلفة عن العالم اآلخر

 10أفكار تاريخية غريبة عن احلياة بعد املوت وعلى الكواكب األخرى
كتبت -شيماء سامى
احليـوات األخـرى ..غــالبـا مـا
تنـاولت األعمـال الفنـية واألدبـية
احلديث حول املعيشة يف الكواكب
األخـرى بشكل سـاخر وخـيالي،
لكن هناك  10أشخاص مثلوا 10
أفكار غـريبة تقـول بأن هنـاك بشر
يعيـشون عى القمـر والشمس ويف
الكــواكب األخـرى كـاملـشتـرى
وزحل واملــريـخ ..الكــائـنــات
األخــرى والعــالم اآلخـر يف 10
أفكار غريبة..
 -1العــــالـم اآلخــــر لـكـمــيل
فالماريون:

Cultures of
the world

دعم عـالم الفلك الفرنـسى كميل
فالمـاريــون نظـريـات بــرسيفـال
لـويل ،فعندمـا قام بعـض العلماء
بعمل جتربة قال لويل إنه كان يرى
وهم خــدعــة بـصــريــة ،وكــرر
فالمـاريون نفـس التجـربة لـيثبت
أنهم علـى خطـأ ،فهـو يعتقـد أن
املريخ به مخلوقـات تفوق البشر،
وأن هــذه اخمللــوقــات حـــاولت
التواصل مـعنا عنـدما كنـا ال نزال
نصـطاد املاموث ،لكنها لم حتصل
علــى أى رد بل تخلـينــا عنهـا،
واختـتم قائال "أريـد أن أذهب إلى
املـريخ ..يجب أن يكـون مكـانـا
مثير لالهتمام".
وقـال أحـد املـتصـوفني إن الـروح
بعـد املـوت ستتـوجه من كـوكب
إلى آخر بحثـا عن الكمال ،وهذا
االعتقـاد كـان فـى بـدايــة عصـر
التـنويـر وكميل فالمـاريون جعل
هـذا االعتقـاد سائـدا حتـى القرن
العـشريـن ،وهو جـزء من اخلـيال
الذى كتبه فالماريون حيث يصف
قـتيال يـدعـى لـومن "لـومن يجـد
نفـسه فى عالم بعـيد ،لومن يصل
إلـــى اجلبــال املغـطــاه بقـصــور
منـسـوجــة من األشجـار ،وهـو
يــسـتـطـيع أن يـــرى الــشـمــس
والكـواكب والنجـوم البعـيدة..
علـى قمـة اجلبل هـناك  20أو 30
رجل يحــدقــون فــى الـسـمــاء
وعيونهـم السحريـة ميكن أن ترى
ما يدور فى باريس".
 -2املـورمـونيـة ..سـطح القمـر
للـرجال:حـكايـات كثيـرة تتعلق
بـاملورمـونية وبـعضها مـوثوق عن
اآلخــر والبعـض أكثـر شيـوعـا،
وغالبا ما تطرح هذه احلكايات من
قـبل نقــاد الكـنيـســـة ،غيــر أن
جـوزيف سـميث ادعـى أن القـمر
مأهول بالـسكان وأن رجال القمر
يـرتـدون مالبـس كــالكــويكـرز
ويعيشون حتى  1000عام.
القــصـــةاألولـــى عـــام 1843
"الـشـمــس والقـمــر مــأهــوالن
بالسكان" ،بينما قال بريغهام يونغ
الرئيس الثانى للكـنيسة الذى بشر
عـــام  1870أنه ال شك أن هــذه
الـشمـس جــاءت لتـنيــر ألهلهـا
ولتـلك اخمللوقـات املوجـودة على
األرض.
 -3العالم وليام هيرشيل :العالم
البريطانى وليام هيرشيل هو واحد
مـن أهم علماء الفلـك فى التاريخ
مـن بـني اكـتــشــافـــاته كــوكـب
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أورانوس والعديد من أقمار زحل
واألشعـة حتـت احلمـراء وأنـظمـة
النجـوم الثـنائـية ،وكـان مهـوسا
أيـضا بفكـرة احلياة خـارج كوكب
األرض وخــاصـــة احليــاة علــى
القمـر ،وكتب فـى يـوميـاته عـام
 1770أنه رأى الغابـات واملراعى
علــى سطـح القمـر ،وفــى وقت
الحق قـال إنه كـان يـرى قنـوات
وغطـاء نباتـى.ولقد قـام هيرشل
ببـناء أكبـر تلسكـوب فى الـتاريخ
ورأى هياكل مـستديرة بعكس أى
شخـص شــاهـــد ذلك مـن قـبل
وسـماهـا "السـيركـس" ،وقال إنه
علـى سطح القمـر كل بلدة كـبيرة
متثل سيرك.
 -4مذاهب اإلسالم الكونية:
كـــانـت احلـيـــاة خـــارج األرض
موضوعـا لتكهنات العلماء خالل
العصـر الذهبـى لإلسالم ،وكتب
العـالم الشهيـر ابن سينـا قصة عن
بطل يـدعـى أبـسـال هـذا الـبطل
سافر إلـى عوالم خارج األرض،
وقـال فــى قصـته إن هنـاك تـسع
عــوالـم للــسمــوات وكل مـنهــا
مـــأهـــول بـنـــوع مخــتلف مـن
الـسكـان ،فــالقمـر هـو مــوطن
األشخــاص الــذين يـتحــركــون
بسرعة وذو جذوع قـصيرة أما فى
عــالـم آخــر "مـيــركــريــانــس"
فـاألشخــاص تبـدو ذات جـذوع
أقصـر ويتحـركـون بـبطء ،وفـى
"فـينــوس" حتـكمـهم إمـــرأة وهم
شعب جـميل ومـبتـهج ،وهنـاك
متـوحـشـون علـى سـطح املـريخ
وأنها حتكم بواسطة امللك األحمر
وهم يحبون القتل والعنف.
أمـا بــالنـسـبه لـسكـان كــوكب
املشـترى فـهم يتمـيزون بـاحلكـمة
والـرأفـة ،وسكـان كـوكب زحل
مييلـون للـشـر ولكـنهم ميـكن أن
يـكونـوا جيـدين للغـاية إذا أحـبوا
ذلك ،وال نعرف شيـئا عن شعب
أورانــوس أو نـبتـــون وذلك ألن
تلك الكـواكب لم تكتـشف بعد،

ومع ذلك فـإن األبراج الفلـكية أو
الـنجوم مليئـة وحتى الـشمس هى
ملكــة عظـيمـة جــدا وشعبهـا ذو
أجسـاد ضخمة وهـم يرغبـون فى
األشياء البعيدة عنهم.
 -5كوزا وبرونو:نيكوالس كوزا
أو نـيكــوالس كــوزانــوس هــذا
االسم يـطلق علــى ذلك الــرجل
الــذى اخـتــرع خــارج األرض،
وهذا ليس صحيح متاما ،ألنه كان
أول بــاحث بــارز ملنـاقـشـة هـذه
الفكــرة فــى أوروبــا املــسيـحيــة
 ،1439وكـانت من كتـاباته "أنـنا
سوف نفـترض ان فـى كل منـطقة
سـكان ،هؤالء السـكان مختلفون
حــسـب درجـتهـم وانـتـمـــائهـم
الــدينــى" ،وقــال نـيكــوالس إن
الـسكان سيعـكسون العـوالم التى
يعيـشون فـيها ،فـسكان الـشمس
سيكونوا مشرقني ومستنيرين ،أما
بــالنــسبـة لـسكـان الـقمـر فـهم
مجـانني ،ولم يـذكر أيـضا زمالئه
من الـبشـر وهـذا يـدل علـى أنهم
أدنى مرتبة.
 -6الالهــوت اليهـودى:واحـدة
من الروايات اليهودية املتفق عليها
والتـى ال تكتـفى بـوجود أجـانب
مـقيـمني فــى عـــوالم أخــرى بل
يخـبرنـا كم عـدد الكـواكب الـتى
تـسكنهـا متامـا وهى  18000ومت
اقتبـاس هـذا من الـتلمـود والتـى
تقول إن "اهلل يتـواجد فى 18000
عالم" ،ومع ذلـك فاليهودية تقول
إن الكون أنشئ مجاملة لإلنسان،
وهـذا يتـرك السـؤال القـائل "ملـاذا
خلق اهلل العـالم ملئ بـاخمللـوقات
الذكيـة إذا كنا النـستطيـع التعامل
معهـا؟" ،واجلواب هـو أن العـالم
قـد وضعهـا فـى مكـانهـا خلـدمـة
الصاحلـني ،وقد يكون الـسفر إلى
الفضـاء بني النجوم شـرط أساسى
لتحقـيق السالم العـاملى الـيهودى
املسيحى.
 -7مغامرات الالعب لوسيان:
عـلى الرغم مـن أن هذا العمل من

وحى اخليـال ،إال أن هذه القـصة
مـن قـبل كــاتـب ســاخــر وهــو
لـوسيــان ،جتسـد مجمـوعـة من
الـرجـال ولـوسيـان عبـروا احملـيط
األطلسـى ،والتقى لـوسيان مبلك
القمر "إندمييون" الذى يركب على
نسر عـمالق ويطلب من لـوسيان
ورجاله مـساعـدته فى حـربه ضد
ملـك الشمـس ،وتركـب القوات
منل عمالق وحتدث معركة مذهلة
من رجال كال العاملني على جانب
القمـر والـطيـور الـعمالقـة ذات
الريـش من األعشاب وأجنحة من
اخلـس أمــا الــرمـــاه فيـــركبــون
البراغـيث مع مجمـوعة مـن اثنى
عشـر فيل بـدعم مـن املتحـاربني
الــذيـن يـطـيــرون بــاسـتخــدام
قمصـانهم واألشـرعة ،وقـد شن
رمــاه الــشمـس الـضــرب علــى
البعوض الكبير.
بعـض الناس يقولـون إنه ال يوجد
منـتصـر فـى احلــرب ،ولكن فـى
الـنهــايـــة انتـصــر شـعب الـقمــر
وتوصل مع شـعب الشمـس على
معـاهــدة سالم علــى أن يبـتعـد
سكان الشمس ،فى النهاية وصل
لـوسيـان إلـى األرض واستمـرت
مغــامــراته ولـكن هــذه املــرة مع
اخمللــوقــات الـبحــريــة الـــذكيــة
"احليتان".
 -8تكهنات فـونتينيال:إن تعددية
العـوالم هـو العمل األكـثر شـهرة
فـى العـالم الفـرنسـى ،ونشـرت
"فونتينيال" عام  1686أن الشمس
هى مـركز النظام الـشمسى وهناك
تكـهن آخر عن وجود سكان على
كـوكـب فينـوس وأرجعت قـرب
فـينـــوس من الــشمـس إلــى أنه
سـاخن ،لـذلـك سيكـون سكـانه
مـثل املوجودين فـى املناطق احلارة
من األرض ،وهم يـشبهـون فئـة
من غـرناطة الذين يتميزون باللون
األســـود مـن الــشـمــس ،وهـم
بــارعــون ويـحبــون املــوسـيقــى
والشعر واختراع األقنعة.
 -9احلكايات الشعبية الشرقية:

أقدم احلكايات اخلرافية جاءت من
التــاريـخ اليــابــانــى فــى القــرن
العـاشر ،فكـاجويـا هى أمـيرة من
مملكـة على سطح القمـر ،وجدها
رجل عجوز رضيعـة فى ساق من
اخليـرزان أخذهـا هذا الـرجل من
قبل أن يعـرف أنها يـجب أن تعود
إلى القمر بلدتـها أنها ليست أميرة
ولكـن حيـوان مـن التـى هـيمـنت
على شرق أسيا.
فى كل التقاليـد اليابانيـة والصينية
هــو رجل عجـوز جــائع يـسـأل
حيوانـات الغابة من أجل الطعام،
فالقـرد يعطى املكـسرات والثعلب
يعـطــى الــسمـك ولكـن األرنب
يـضـطــر لتقــدمي نفـسه كــوجبـة
خفـيفة ،وتبني أن الـرجل العجوز
إله وأنه سيكـافئ األرنـب باحلـياة
األبدية على سطح القمر فى وقت
الحق ،أما هذه الفتاه فقد مت نفيها
لترافق هذا األرنب بعد أن سرقت
احلبوب من زوجها.
 -10إميـانـويل سـودنبـورغ:هـو
شخص له العـديد من االتصاالت
مع األرواح كما علمته عن سكان
جمـيع الكـــواكب فـــى النـظــام
الشمسى مـاعدا نبتون وأورانوس
والتى لم تكتـشف حتى بعد وفاته
واألرواح التــى لم يــستـدعهـا،
وادعــى ســـودنبـــورغ أن جمـيع
الكــواكـب واألقمــار مــأهــولــة
بـالسكـان الذين يـشبهون الـبشر،
فعلى سطح القمر البشر فى حجم
األطفـــال ،وقـــارن أصـــواتهـم
بـالرعـد بينمـا سكان املـريخ على
النقـيض متامـا فكان لـديهم توارد
فى اخلـواطر وحتـدثوا مع كـائنات
فى كـواكب أخرى افضل من بشر
األرض.
أمـا علـى زحل فـالـوضع مـستقـر
والسكان أقـرب إلى اهلل ،ويعيش
النـاس فـى كـوكب املـشتـرى فـى
وحدات أسريـة منعزلة ما يشغلهم
هـو تعليـم األطفال لـيس عنـدهم
غيرة وال سرقة وال حرب.
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النزعات األصولية بني منهج اختزالي وتديّن بدائي

كتب  :صالح سالم

علـى رغم الـتبـايـن اإلسمـي بني
األديـان /الـشــرائع التــوحيـديـة
الثـالث ،ثمــة ملـمح مــشتــرك
يجمعها ،يـتمثل يف تلك التيارات
األصـوليـة احلـاضـرة فيهـا ،بهـذا
القــدر أو ذاك مـن القـــوة ،وفق
السياق التاريخي.
كل هــذه الـتيــارات تــشتــرك،
بــدورهـــا ،يف هيـمنـــة النــزعــة
االختزاليـة عليها ،ومن ثم فهمها
االنتقائي لهـذا الدين أو ذاك ،أي
لتـــاريخه الـطــويل ،ومــوروثه
املــركب ،الــذي ينـطــوي علـى
جتــارب متعـددة ومـختلفـة ورمبـا
مـتنـاقـضــة ،لكل مـنهــا سيـاق
وداللـة ،تسعى القـراءة األصولية
إلى محو كليهما ليسهل لها إعادة
تـفسيـر عقيـدتها يف االجتـاه الذي
تريـد ،حيـث يدعـي األصولـيون
جميعـاً قدرتهـم (وحدهـم) على
اسـتعـــادة اجلـــوهـــر املـــؤســس
ملعـتقــداتـهم ،وإعــادة جتــسيــد
النمـوذج األصلـي للحيـاة الـذي
انـطلق منه ،ومن ثـم بلوغ الغـاية
التـي استهـدفهـا يف حـركـة سيـره
التــاريخي ،وهـو األصل الـذي
يتـوجب دومـاً العـودة إلـيه كلمـا
أراد أتبــاعه استعـادة انـطالقـتهم
الفتية نحو غايتهم الرئيسية.
وهكـذا تبـدو القـراءة األصـوليـة
للنـصوص الـدينـية مـستقبلـية يف
جوهـرها ،وإن بـدت ماضـوية يف
ظـاهرهـا ،فاألصـولي عيـنه على
املستقبل ،أمـا املاضي فهـو مجرد
وسيلـة ،مخزن ألفكار ومقوالت
جـاهــزة يسـتطـيع االستعـارة من
بـينهـا ،ومخبـأ لـسيـوف ورمـاح
يسـتطيع السحـب منها ليـرمي بها
مخالفيه يف :االعتقـاد ،الطائفة،
املذهب.
هذا املـبدأ االنتقـائي جنده حـاضراً
لـــدى األصـــولـيـني الـيهـــود يف
تـأكيدهـم خيريّـتهم املطلقـة لدى
يهـوه قيـاسا إلـى األغيـار ،والتي
يستعينون إلثبـاتها مبا ورد يف سفر
التثنـية مـن آيات تـدعو إلـى إبادة
هــؤالء األغيــار املفـتقــدين ألي
فضيلة.
ويف الـوقت نفـسه يتجـاهلـون مـا
ورد يف اإلصحــاح الـثــامـن مـن
السفـر نفسه ،مـن أن اهلل لم يختر
العبرانيني إلى األبد ،بل اختارهم
كمـا اختار الكنعـانيني من قبلهم،
عنـدما كانـوا أحباراً يـخدمون اهلل
بوازع ديـني ،ولكنه تخلـى عنهم
بسبب حـبهم للشهـوات ،وفساد
عبادتهم.
ولـذا فقـد حـذّرهم مـوسـى ”وإن
نـسيـت الرب إلـهك وذهبت وراء
آلهـة أخـرى وعبـدتهـا وسجـدت
لهـا ،أشهـد عليـكم اليــوم أنكم
تبيـدون ال محـالـة .كـالـشعـوب
الذين يـبيدهـم الرب من أمـامكم
كـذلـك تبيـدون ،ألجل أنـكم لم
تـسـمعــوا لقــول الــرب إلهـكم”
(تثنيه.)20 -19 :8 ،
كمـا يــذهب األصــوليـون إلـى

التمـسك بـاآليــات التي حتـضهم
علـــــى الــتعـــــامـل األخالقــي
االنـتقـــائـي ،بـتـــوخـي العـــدل
واإلحـسان جتاه الـيهود اآلخرين،
والتغاضـي عن ذلك مع األغيار،
كمــا جــاء يف سفــر اخلــروج من
حتـريـض علــى املصــريني ،جملـرد
أنهم أغيار ،بينمـا يتجاهل هؤالء
الـدعوة إلى اإلحـسان وفعل اخلير
مع اجلمـيع والتـي وردت مثالً يف
سفـر املزاميـر ،إذ يقول كـاتبها إن
”الـرب قـريـب من جـميع دعـاته
الذين يدعونه باحلق” (مز:144 ،
 .)18وأن ”الرب صـالح للجميع
ومراحمـه على كل صنائعه” (مز،
.)15:32
والفهم االختـزالي نفـسه جنده
حـاضـراً لـدى األصـولـيني
املسيحيني الذين يتوسعون
يف االقـتبـاس مـن سفـر
الـرؤيـا (آخــر أسفـار
الـعهـــد اجلـــديـــد)
ويجــدون يف رؤيــا
نهـايـة العـالم ومـا
تـبــثه مـن عــنف
إلهـامـاً وحـافـزاً
للـتعــــاطف مع
األصـــــولــيــني
ـ
اليهود ،وتبريراً
لـلتغـاضـي عن
العــــدوانـيــــــة
اإلسـرائـيليـــة،
وفـق العقـيـــدة
قـبـل األلفـيــــة
القـــــائلـــــة إن
سيطـرة إسرائيل
علــــى القـــدس
وإعــــادة بـنــــاء
الهـيكل الـيهــودي
ميثّل بـشـارة لعـودة
املــسـيح ،وبـــدايـــة
املعركة الفاصلة مع
الشر .ولكنهم ،يف
املقـابل ،نادراً مـا يشـيرون
إلـى مـوعـظــة اجلبل حـيث
يــطلب املــسيح مـن أتبــاعه أن
يحبوا أعـداءهم وأن يديـروا اخلد
األيسـر ملـن يضــربهم علـى اخلـد
األمين وأال يـدينوا اآلخـرين وهي
البـشارة الـتي نقلهـا عنه القـديس
متــى” :سـمعـتم أنـه قيـل :حتب
قـريبك وتبغـض عدوك .وأمـا أنا
فأقول لكم :أحبوا أعداءكم.
بـاركـوا العنـيكم .أحـسنـوا إلـى
مبغـضيكم .وصلَّـوا ألجل الذين
يـسـيئــون إليـكم ويـطـردونـكم”
(مــتـــــــى...)44 - 43 :5 ،
”سمعتـم أنه قيل :عني بعني وسن
بـسن .وأمـا أنـا فـأقـول لكم :ال
تقـاومـوا الـشــر ،بل من لـطمك
علـى خدك األمين فحوّل له اآلخر
أيضــاً .ومن أراد أن يخـاصـمك
ويـأخـذ ثـوبك فـاتـرك له الـرداء
أيضا” (متى.)41 - 38 :5 ،
أمــا األصـــوليــون املـسـلمــون،
فـيكــادون ال يجــدون يف القــرآن
الـكرمي سوى آيـات احلاكمـية التي
يعـيدون تفـسيرهـا وتأويلهـا على
النحـو الـذي مينحهـم حق تكفيـر
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النــاس من أهـليـهم ،كـمقـدمـة
إلبــاحــة دمــائـهم وأعــراضـهم
وأموالهم على نحو ما نرى.
أو آيــات اجلهــاد التـي تبــرّر لهم
ممارسة العنف ضد غير املسلمني،
متجاهلني ليس فقط أسباب نزول
اآليـات ،واخـتالف سيـاقـاتهـا،
والعالقـــة التـي تقـــوم بني هــذه
الـسيـاقـات علـى أسـاس قـاعـدة
النــاسـخ واملنـســوخ ،بل
وأيـضــاً الــروح
العـــامــــة
للـن
ـ

ص
القــــرآنـــي
الـتي حتـضّ علــى
الـسالم والتعــاون بني النـاس،
حتفـيـــزاً جلهـــودهـم يف الـبـنـــاء
والعـمــــران مبقـتــضــــى عهـــد
االسـتخالف اإللهـي لإلنـسـان،
والـذي يضم جمـيع البشـر وليس
مـعتـنقـي دين بــذاته ،بل ويــرى
اإلسالم دينـاً عامـاً ينضـوي حتت
مـظلته جـميع املـؤمـنني بـالـرسل
واألنبياء السابقني.
يف هذا السـياق يهمل األصـوليون
املـسلمون القيـم اإلنسانيـة الباهرة
التي صـنعت التـجربـة اإلسالمـية
األولـى كحـضارة شـاهقـة ودولة
فـتيـة انـطلقتـا معــاً ،من مجـتمع
مثـالي متّ تـدشيـنه من يثـرب التي
صـارت املـدينـة املنــورة بحضـور
النـبي الكرمي (ص) إلـيها ،لتـصير

شـاهداً علـى أكثـر مناذج الـتفاعل
اإلنسـاني طهرانية رمبا يف التاريخ،
واملمـثلة يف عهد املؤاخاة ،الذي متّ
فيـه اقتـســام الـبيــوت واألمــوال
والـــزوجـــات بـني املهـــاجـــريـن
واألنـصـــار ،وهـــو أمـــر يـبـــدو
مستحـيالً وفق مقتضـيات الفـطرة
اإلنسانيـة يف حالتها العادية التي ال
تطيق هـذه القسمة ولو بني اإلخوة
األشقـاء ،ولكنه صار
أمـراً ممـكنـاً
وفــق

فـطــــرة
جـــــــديـــــــدة
ـ
(ســـاميــة) ذات خـصــائـص
استثنـائية صاغتهـا الفورة الروحية
الـطاغـية لـدين جـديد كـان مبثـابة
عصر حترير حقيقي لإلنسانية.
وهكذا تتبـدى الهوّة السـاحقة بني
سلـوك نـبي كـان رسـوالً مـبلّغـاً
لدعـوة دينـية ،وحـاكمـاً مؤسـساً
لـدولـة وليـدة ،وهـو يحنـو علـى
الصغير والكبير ،ويأمر باإلحسان
إلــى أهـل الكـتــاب مـن الـيهــود
واملـسيحيـني ،يعاهـدهم ويحـترم
عهــوده معهـم رغم قــدرته علـى
إبـادتهم ،كمـا كان يحتـرم الروح
اإلنـســانيــة حتـى يف احلــرب مع
األعـــداء ،كمــا تــؤكــد الــسنن
وتتوالى األخبار.
وبني أمـراء احلــرب املعـاصــرين

الـذين اخـتزلـوا اإلسالم يف فـكرة
اجلهـاد ،ثـم اختـزلـوا اجلهـاد يف
الـكفــــاح الـبــــدنــي والقـتــــال
العـسكـري ،ثم نـزعـوا عن هـذا
القتال نفـسه كل أخالقية متـمدينة
ليصير عمالً وحشياً ،ميارسونه يف
غيـر مـوضعه ،ويــؤذون به غيـر
املعنيـني به ،وينتهكـون من خالله
كل القـواعد التـي وضعها الـشرع
له ،فيـزنـون بـالـسبـايــا من أبنـاء
الــوطـن ،ويقـتلــون الــشـيــوخ
واألطفـــال ،ويـــريقـــون دمـــاء
األسرى ،وميثّلون باجلثث ،وغير
ذلـك مما يجسّد الوحشية يف أقصى
جتسـداتهـا ،والهـمجيـة يف أبلغ
صورها.
ناهيك عن مظاهر السلوك
النفعي واالنتهازي لدى
ممارسـي السيـاسة من
بـني أنصار الـتيارات
املـتـــــأسلـمــــــة،
كـــاجلـمـــاعـــــة
ـ
اإلخـوانيـة ،إذ
يختـزلونـها يف
ــــــــــبــــح
ـ
أقـ
وجــوههــا،
ـ
وهـو القدرة
عـلـــــــــــى
املــراوغــــة
والكــــذب
ـ
وخــــــداع
ـ
اآلخـرين،
ـ
ومـــــــــــــا
ـ
يـصــــاحب
ذلــك مـــن
فـحـــــــــش
ـ
القـول أحياناً
وازدراء
الـوطن أحيـاناً
أخـــــــــــــرى،
ـ
والـتعـالـي علـى
املواطـنني اآلخرين
مـن شركـاء العقـيدة
والغلظـة مع اخملـالفني
فيها ،أحايني كثيرة.
وهكذا يتـأكد لدينا أن تلك
املظاهر التي متارس حتت الفتة
األصولية ال ميكن أن تنسب إليها
يف معنـاهـا اجلـوهـري كحـاضنـة
للجـذور /األسـس التكـويـنيـة،
التي صـاغت التجـربة اإلسالمـية
األصليـة ،جملــرد تغطـيتهـا بنـمط
لبــاس معني أو مـظـاهــر سلـوك
خـارجيـة تـشبه تلـك التي كـانت
سـائـدة عنـد بــدايتهـا ،بـل ميكن
نسـبتها حقيقـة إلى الروح الـبدائية
(اجلاهلية) السابقة على اإلسالم،
حـيث سـاد ذلـك اللبــاس وتلك
املظـاهـر ،لـدى أعـداء اإلسالم
األوائل الـذين حـاربوه بـوحشـية
قبل انتصاره عليهم ،أي إلى تلك
األشكـــال األوليــة ،والقـــوالب
الظـاهـريـة احملـيطـة بــالتجـربـة
اإلسالميـة األولــى التي يـدعـون
انتـسابهم إليـها ،وليس إلـى لباب
التجربة وجوهرها الباطن نفسه.
واملـــؤكـــد هــــو أن األشكـــال
والقـــوالب هـي محـض قـشــور
الزمت ظاهرياً حلظة بداية العقيدة

يف مسار التـاريخ ،أما اللباب التي
صنـعت الـتجــربــة ذاتهــا ،بكل
متـدنها وجـاذبيتهـا وقدرتهـا على
الـذيـوع واالنتـشــار ،فهي القـيم
األخالقيـة الــرفيعــة ،والنـزعـة
اإلنسـانيـة التحـرريـة الكـامنـة يف
العقيدة نفسها.
وإذا كان جـوهر الـتجربـة األولى
قد نهض علـى التضحية والفداء،
والتسـامي على الضغـائن والترفّع
عن الصغائر ،فإن األصولية احلقّة
تعنـي استعـادة هـذه القـيم اآلن،
وبـثّهــا يف القــوالـب التــاريـخيــة
املعاصرة التي نحيا فيها وبها.
أمـا رفض هـذه الـقيم اجلـوهـريـة
املــؤسـســة ،واسـتعــارة الــروح
اجلاهلـية بـدالً منهـا ،مع اللـباس
والقوالب املـرتبطني بهـا فليس إال
نـزوعـاً إلــى (البــدائيـة) كحـالـة
حضاريـة راكدة (إنسانياً) ،أو إلى
اجلـاهلية كحـالة تـاريخية مـريضة
(عـربيـاً) ،ومن ثم ميكـن اإلدعاء
بأن منـط التديـن العربي املعـاصر،
املـوصـوم بـالـتطـرف والـعنف،
والذي يـغطي علـى خواء بـاطني
يزخر بالـطمع واألنانية والـدنيوية
الشـديدة ،إمنا هو النقيض املنطقي
لألصـوليـة ،إنه بـالتحـديـد روح
بدائية تورّطت يف استدعاء أشكال
لـلحيـاة صــارت متقـادمــة بفعل
حركة التـاريخ التي لم تتوقف قط
عن إنـتاج اجلديد ،بينما فشلت يف
استدعاء اجلواهر اخلالدة ،املتعالية
على التـاريخ ،القادرة دومـاً على
تأسيس الضمير وعمارة الروح.

أخيـراً يتـوجب التـأكيـد علـى أن
الـدين التوحيدي هـو بطبيعته ضد
البــدائيــة الـتي طــاملــا ارتبـطت
بالـوثنية ،وأن اإلسالم خـصوصاً
ذو جـوهر تقـدمي ،ينحـاز للعقل
اإلنـســاني الـذي هـو علـة لعهـد
االستخالف اإللهـي ،كما يـنحاز
للحرية التي هي علة حلق االختيار
اإلنـساني ،أي للـشروع الـطوعي
يف املمـارسـة العـمليــة لبنـود هـذا
العهد نفسه.
فمـن دون كائـن عاقل حـر ،قادر
علـى طبع أثـره يف الوجـود املادي
ولكـن عبــر قيـم روحيــة يهتـدي
بهـا ،وسنن كـونيـة يلتـمسـها ،ال
يكـــون ثـمـــة معـنـــى لإلميـــان
التـوحيـدي ،وال حتـى للـوجـود
اإلنساني برمته.
لـكن ،ويف املقــابل ،ثمـة (تــديّن
بـــدائي) ،يــستــسهـل احليــاة يف
جلبـاب الـســابقني مـتصـوّراً أنه
مينحـه سمواً على اآلخـرين ،فيما
ال يعدو األمـر أن يكـون كسالً يف
اإلرادة وجمـوداً يف الرؤية ،هروباً
من التديّن العـميق ،الذي يفرض
علـى صـاحبه كفـاحـاً أبـديـاً ضـد
رغـبـــاته اآلثـمـــة ونـــزوعـــاته
العـدوانيـة ،وتدريـباً دائـماً عـلى
محبة اآلخرين واإلحسان إليهم،
وامتالكـاً خالّقــاً لكل مــا تتـيحه
حـــركـــة الـتـــاريخ مـن أدوات،
وحركة العقل من كشوفات.
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History and Places تاريخ وأماكن

The Ka’aba, The House Of Allah 2

Ibrahim with the help of
his son Ismael erected the
new shrine on the same
foundations. Originally it
contained only four walls
without a roof .
Centuries later during
the time of Kusayi who
was the leader of the
Tribe of Quraish in
Makka a taller building
was completed with a
roof and a quadrangle
wall around it to give it
the shape of a sanctuary
and doors all around the
sanctuary walls. People
entered through these
doors to come to the
Ka’aba for worship.
It is now about 60 feet
high, 60 feet wide from
east to west and 60 feet
from north to south. A
door is fixed about 7 feet
above ground level facing
North East. A Black stone
(Hajar al Aswad) was
fixed into its eastern corl
ner. In front of the buildl
ing was Maqame Ibrahim,
the arch shape gate
known as that of Banu
Shayba and the Zamzam
Well.
Just outside are the
Hills called Safa and
Merwa and the disl
tance between the
hills is about 500
yards.
These
days both of the
hills are
enclosed into
the sanctuary
walls with a
roof over
it.
The
whole buildl
ing is built of the
layers of grey blue stone
from the hills surrounding
Makka. The four corners
roughly face the four
points of the compass. At
the East is the Black
stone (Rukn el Aswad), at
the North is el Ruken el
Iraqi, at the west al Rukne
el Shami and at the south
al Rukne el Yamani.
The four walls are covl
ered with a curtain
(Kiswa). The kiswa is
usually of black brocade
with the Shahada outlined
in the weave of the fabric.
About 2/3rd’s of the way
up runs a gold embroil
dered band covered with
Qur'anic text.
In the Eastern corner
about 5 feet above ground
the Hajar el Aswad (the
blackstone) is fixed into
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the wall. Its real nature is
difficult to determine, its
visible shape is worn
smooth by hand touching
and kissing. Its diameter
is around 12 inches.
Opposite the North west
wall but not connected
with it, is a semicircular
wall of white marble. It is
3 feet high and about 5
feet thick. This semicircul
lar space enjoys an espel
cial consideral
tion and pill
grims wait in
queue
to
find a
place to
pray
there.
The
grave
s of
Ism
ae
l

and
his mother
Hajera are within
this semicircular wall.
Between the archway and
the facade (N.E.) is a little
building with a small
dome, the Maqame Ibral
him. Inside it is kept a
stone bearing the prints of
two human feet.
Prophet Ibrahim is said
to have stood on this
stone when building the
Ka’aba and marks of his
feet are miraculously prel
served.
On the outskirts of the
building to the North East
is the ‘Zamzam Well’
(this is now put under
ground).
History of the building

of the Ka’aba

Qur’an in Surah Baqara
Verses 121 to 127
described it clearly that
Allah had ordained his
servant Ibrahim to build
the Shrine there for worl
ship of One God. During
Kusayi’s time it was
rebuilt and fortified. Durl
ing the early years of
Prophet Muhammad (S)
before he announced his
ministry, the Ka’aba was

da
maged
by floods and it
was rebuilt again.
When the Black stone
was to be put in its place
the Makkans quarreled
among themselves as to
who should have the
honor to place it there.
They had just decided that
the first comer to the
quadrangle should be
given the task of deciding
as to who should have the
honor. Muhammad (S)
came in and was assigned
this task.
He advised them to
place the stone in a cloak
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and ordered the heads of
each Tribe each to take an
end and bring the cloak
nearer the corner on the
eastern side. He himself
then took out the stone
and placed it in its posil
tion. It has been fixed
there
ever
since.
After the martyrdom of
the family of the Prophet
at Karbala in 61 Hijri
(681 AD), the Ummayad
Caliph Yazid Ibne Moal
wiya did not stop there in
the pursuit of his destrucl
tion. He sent a large conl
tingent under the coml
mand of Haseen Ibne
Namir to Madina
which
destroy

ed the Mosque of the
Prophet.
They did not stop there
but proceeded to Makka
and demolished the four
walls of the Ka’aba and
killed thousands of Musl
lims who protested. Yazid
died and Ibne Namir
returned to Damascus,
Ka’aba was rebuilt by
Abdullah Ibne Zubayr and

his associates.
Umawi forces came
back to Makka and killed
Abdullah Ibne Zubayr,
hung his body on the
gates of the Ka’aba for
three months for all to see
the Umawi power. But
eventually this arrogance
of power brought its own
consequences and Mukhl
tar became the ruler in
Iraq. Under his guidance
the Ka’aba was refurl
bished
and
pilgrims
began to arrive in safety
to perform Hajj.
The Ka’aba successl
fully withstood the Karal
matian invasion of 317/
929, only the Blackstone
was carried away which
was returned some twenty
years later. In the year
1981 the Wahl
habis

b
ro
ug
ht
tanks
inside
the
Ka’aba
to crush
the kahtani
revolution
against the
Saudi regime
and
almost
demolished the
South
Eastern
Wall. This was
later restored with
the help of the Makl
kan
people.
Every man living in
Makka in the 6th and
7th century must out of
necessity have had some
relationship with the
Ka’aba. On the Muhaml
mad (S), the Prophet of
Islam, the Qur’an is silent
during
the
Makkans
period in this respect. All
that is known is that the
Muslim community of the
period turned towards
Jerusalem in prayers.
Subsequently about a
year and a half after the
Hijra the Muslims were

ordered during prayers
which were led by the
Prophet of Islam himself
to turn towards Makka.
The particular mosque in
Madina where this hapl
pened is called Masjid all
Qiblatain, meaning the
mosque with two Qiblas.
The Qur’an tells the Musl
lims,
“Turn then thy face
towards
the
sacred
mosque and wherever ye
be turn your faces
towards that part ” (2:
139l144)
At this same period the
Qur’an began to lay stress
on the religion of Ibral
him, presenting Islam as a
return to the purity of the
religion
of
Ibrahim
which, obscured by Judal
ism and Christianity,
shone forth in its original
brightness in the Qur’an.
The pilgrimages to the
Ka’aba and ritual
progressions around
the building were
continued, but were
now for the glorifical
tion of One God. The
Abrahamic vision of the
Ka’aba created a means
of discerning an orthodox
origin buried in the midst
of pagan malpractices to
which the first Muslims
pointed
the
way.
Every year after the
Hajj ceremony the place
is closed for one month
and on the Day of Ashura
the Ka’aba is washed
from inside by the Water
from the well of Zamzam
and a new Kiswa is
brought to cover the
Ka’aba for the next year.
This is the story of the
Ka’aba and the persons
who protected it and
remained its custodians
and protectors from the
satanic and evil forces
throughout
history.
Muhammad (S) and the
people of his household
(Ahlul Bayt) were the
protectors of the Ka’aba,
and currently the 12th
Imam from the direct
descent of the Prophet of
Islam is the real protector,
its custodian and guardian
and shall remain as such
while in concealment. In
the following pages we
shall unfold the lives and
times of these 14
Ma’sumeen Alaihimussal
lam.
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نقطة ساخنة Hotspot

على خلفية مقتل ثالثة شبان مسلمون بالقرب من جامعة كارولينا الشمالية

هؤالء يستهدفون اإلسالم واملسلمني يف أمريكا
إعداد :كرمي مجدي
”يجــب إطالق حـــــرب ضـــــد
اإلسالم واملــؤمـنـني بـه ،فعلــى
املسـتوى الـعملي ،هـذا يعني أن
الـشـريعـة والقـانــون اإلسالمي
يجب أن يحظر فورًا ،وأي مسلم
يتـبنــى الـشــريعــة اإلسـالميــة
التــاريخيــة أو التـقليـديـة فــإنه
سيكون عرضة للترحيل ،وسيتم
إغالق املـســاجــد الـتي تـلتــزم
بـالـشــريعــة اإلسالميـة بــشكل
دائـم”* .دافيـد يـروشــاملي:
ناشط سياسي يهودي أمريكي
يعزي بعض املراقبني زيادة جرائم
الكــراهـيــة ضــد املــسلـمـني يف
الــواليــات املـتحــدة ،نـتـيجــة
احلمالت واحلـركـات املنــاهضـة
لإلسالم واملـسلـمني اآلخــذة يف
الظهـور يف الفتـرة األخيـرة والتي
تزايـد نشـاطها مـؤخرًا بعـد بزوغ
جنم تنظـيم داعش ،وبعـد أن قام
التـنظـيم بقـطع رقبــة الصحـفيني
األمريكيني جيمس فولي وستيف
سوتلوف.
وجــرائم الكـراهيـة هي اجلـرائم
التي يـقوم مـرتكبـها بـاستـهداف
الـضحيـة علـى أســاس انتمـائهـا
العـــرقي أو الـــدينـي أو لهــويــة
الـضحيـة اجلنـسيـة أو لتـوجههـا
اجلنسي أو ملـظهرها اجلـسماني أو
لغتهـا أو جلنـسيتهـا أو النتـمائـها
لفصيل أو طبقة اجتماعية معينة،
ســواء اسـتخــدم فـيه الـتعــدي
اللفظي أو اجلسدي.
وبـالــرغم مـن انخفـاض معـدل
جـرائم الكراهيـة ضد املسلمني يف
أمـريكا مقـارنة بـجرائم الكـراهية
ضـد الزنـوج واليـهود واملـثليني،
إال أن إحـــصـــــــاءات ال FBI
رصـدت زيـادة يف نـسبـة اجلـرائم
ضــد املــسلـمـني يف الــسـنــوات
األخيـرة ،حـيث شـكلت نـسبـة
اجلــرائم ضـد املـسلـمني حــوالي
 %14-13مـن إجمــالي جــرائم
الـكراهيـة والتي يكـون باعـثها يف
األغلب دافعا دينيا ،ويبلغ معدل
جـرائم الكـراهيـة ضـد املـسلمني
حوالي  100جرميـة أو أكثر قليالً
يف الـسنـة ،وفقًـا إلحصـاءات الـ
FBIمـن عــــام  2011إلــــى
2013
من ضمن هذه اجلرائم ،ما حدث
مـؤخـرًا عنـدمـا قتل ثالثـة شبـان
مـسلمـون مـقيمـون يف مـسكـنهم
بـالقــرب من جـامعـة كـارولـينـا
الـشماليـة يف منطقة تـشابل هيل،
علـى يـد أحـد جيـرانهـم ،حيث
اسـتقــرت ثالث رصــاصــات يف
رأس كل واحد من الثالثة.

”أكت فور أمريكا”
”سـواء كــان التهـديـد هـو جهـاد
عنـيف أو جهــاد خـفي ،تـطبـيق
الشـريعة اإلسالمـية ،زيـادة نفوذ
جمـاعـة اإلخـوان املـسلـمني ،أو
زيـادة نفـوذ اإلسالم الـراديكـالي
نتيجـة آفة اللـباقة الـسياسـية ،فإن
”أكت فـور أمريكا” ستكون جاهزة
لـلرد بصـفتها أكـبر منـظمة شعـبية
لـألمن القــومي داخل الـواليـات
املتحدة األمريكـية” من على موقع
املنظمة”.
هـي جمـاعـة تـنتـمي إلــى النـواة
الـــداخلـيـــة بحــسـب تـصـنـيف
اجمللس ،وهي منـظمة غيـر ربحية
أسستها صحفية أمريكية من أصل
لبنانـي ”بريجت جابـريال” ،والتي
تــزعـم أن ممــارســة املــسلـمـني
لـشعـائـرهـم يف املصـالح العـامـة
بالواليات املتحدة غير الئقة.
وبحسب اجملـلس اإلسالمي ،فقد
استـطاعت املنـظمة جتـميع حوالي
 2مليون دوالر من  2010إلى
 ،2011وبـهـــــــذه األمـــــــوال
استطاعت املنظمة مترير قانون ملنع
العمل بـالـشـريعــة اإلسالميـة يف
والية تينيسي وأريزونا.
وتدعـي املنظمـة على مـوقعها أن
عدد أعضائهـا حوالي  175ألفا،
تـتلخـص وظـيفـتهـم يف إحبــاط
محــــــاوالت صعــــــود اإلسالم
الـراديكـالي ،ويـذكـر أن املـديـر
التـنفيـذي للـمنـظمـة هـو ”جـاي
رودجــــــرز” ،والــــــذي عـــمل
كـمستـشار يف حـملة جـون ماكني
االنتخابية يف عام 2008.
مركز دافيد هورويتز للحرية

من مظاهرة كراهية وعنصرية ضد االسالم والعرب واملسلمني يف الواليات املتحدة

الهجوم اإلرهـابي يف  11سبتـمبر
 ،2001وتقـوم هـذه اجلمـاعـات
بتصـوير املسـلمني يف أمريكـا على
أنهم أجانب عن اجملتمع األمريكي
ويـتــصفـــون بعــدم الـتــســـامح
والالعقالنـية والعنف ،وكثـيرًا ما
تصـور معتقـداتهم أنهـا مـرتـبطـة
بـــاغتـصــاب وزواج األطفــال،
مَنْ وراء التحـريض ضد املسلمني
واغتـصــاب الــزوجـــات ،كمــا
يف أمريكا؟
يقـومون باتهـام اإلسالم أيضًا بأنه
دين شــر وأنه ال يحـمل قــواسم
تعـتبــر اجلمـاعــات املنـاهـضـة
مـشتركـة مع ثقافـتهم ويعتبـر دينا
لإلسالم واملـسلـمني هي الـسبب
عنيفا معاديا للغرب.
واحملــرض األســاسـي خلـطــاب
وتتهم هـذه اجلمـاعات املـسلمني
الكـراهيـة ضد املـسلمـني ،وهذه
بــأنهم يـحملــون وجهــات نظـر
املـنظمـات تعتـبر ظـاهرة جـديدة
تـآمـريـة ضـد أمــريكـا ،حـيث
نسبيًا يف الواليات املتحدة ،حيث
وصفت بـعض هــذه اجلمـاعـات
ظهـرت معظم هذه احلـركات بعد
املسـلمني بـأنهم طـابـور خــامس
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وأنـهم يــسعــون إلــى تقــويـض
واستبـدال الدميقـراطية األمـريكية
واحلـضــارة الغــربيـة بــالقــوانني
اإلسالمية ”االستـبدادية” على حد
تعبيرهم.
اإلسالموفوبيا :يبدو أنها مربحة!
رصد مجلس العالقات األمريكية
اإلسالميـة عـائـدات جمـاعـات
الـ”إسالمـوفـوبيـا” أو اجلمـاعـات
املناهضة لإلسالم واملسلمني ،بني
عـــام  2008و 2011بحـــوالـي
$ 119مليــون دوالر .وتنقـسم
جماعات مكافحة املسلمني والتي
تـوصف أيضًـا بــ”اإلسالموفـوبيا”
بحـسب اجمللس إلـى فئتـني ،الفئة

األولـى والتي أطلق علـيها ”الـنواة
الـداخليـة” تتكـون من حـوالي 37
مجـموعـة ،هدفهـا األساسـي هو
التـجييـش يف سبـيل نشـر كـراهيـة
اإلسالم واملسلمني ،والفئـة الثانية
كمــا أطلقـوا عـليهـا هـي ”النـواة
اخلارجيـة” ،والتي تتـكون من 32
مجـمــوعــة وظـيفـتهــا تـنـظـيـم
املـظاهـرات واالحتـجاجـات التي
تتعلـق باإلسـالموفـوبيـا ،وإليكم
أهم هذه اجلماعات:
أوقفوا أسلمة أمريكا ””SIOA
منظـمة ميـينيـة متـطرفـة ،ترأسـها
حاليًا الناشطـة ”باميال جيلر” والتي
تعتبر أحد مـؤسسي املنظمة يف عام

 ،2010التي تعـتبر فـرعا ملنـظمة
أوسع تــسمــى بـ”أوقفــوا أسلمـة
أوروبـا” ،وكــان أول نشـاط بـارز
لهذه املـنظمة يف إطار حملة تهدف
حلشـد اجلهـود لتـوحيـد صفـوف
األمـريكيني ضد محـاوالت إنشاء
مـركــز إسالمي ومـسجــد علـى
مقــربــة مـن الـطـــابق األرضـي
(غـراونـد زيــرو) لبــرج التجـارة
العاملي يف مدينة نيويورك.
ويف العام املـاضي ،قامت املـنظمة
بعـمل حـملــة إعالنـيــة مـثـيــرة
للجدل ،حيث قاموا بوضع صور
ويافـطات على احلـافالت ،عليها
صــــورة مفـتــي القــــدس ”أمـني
احلسيني” بصحبة هتلر يف ،1941
مكتوب بجانبهـا ”كراهية املسلمني
لليهود موجودة يف القرآن”.

”إن مهمـة املـركــز هي محـاربـة
محــاوالت اليـسـار الـراديكــالي
وحلـفائه اإلسالميـني تدميـر القيم
األمـريكية ومـنعهم من محاوالت
نـزع سالح هذا البلـد أثناء الـدفاع
عن نفسه يف أوقات اإلرهاب”.
أسـس مـركـز احلـريـة ،علـى يـد
الناشط السيـاسي ”دافيد هورويتز”
ومعاونه ”بيتر كولير” عام ،1988
ويدير املركـز العديد من احلمالت
واجملالت والــصـفحــــات علـــى
اإلنتـرنت املنـاهضـة لإلسالم وإن
اتخــذت أسمـاءً محـايـدة ،وقـد
صـنف املـركـز حـسـب منـظمـة
الـ” ”SPLCبــأنه يـنتـمي إلــى
املنظـمات اليمينية املتـطرفة املعادية
للمسلمني.
وقام املركز يف عام  2007بإطالق
حملـة وطنيـة ضخمـة حتت اسم
أسبـــوع التـــوعيــة بــ”الفـــاشيــة
اإلسـالميــة” ،حـيث قــام بعـمل
العشـرات من النـدوات واخلطب
وعـرض األفالم يف حـوالي 106
جامعـة أمريـكية ،بـاإلضافـة إلى
إقـامــة االعتصـامـات لالحتجـاج
ضـد ما أسمـاه بـاضطهـاد املرأة يف
اإلسالم ،حيث تـعتبر هذه احلملة

هي أكبر حملة ميينيـة طالبية محافظة
أقـيـمـت يف تــــاريخ الــــواليــــات
املتحدة..البقية ص 71
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World Hijab Day
World Hijab Day is an annual event that takes place on Febs
ruary 1. The very first World Hijab Day was celebrated in
2013. Founded by Nazma Khan, it is a worldwide event that
encourages Muslim and nonsMuslim women to wear the
hijab, and experience life of a Hijabi woman. This event
showcases freedom and traditional aspect of hijab to the
women of the 116 participating countries. In short, World
Hijab Day is a way for the nonsHijabi woman to experience
hijab from the other side.

تطوره
 منـذ بـدء االحتفـال،وألول مـرة
 منذ ثالث،بيـوم احلجاب العـاملي
 حتــول يــوم احلجــاب،سنــوات
 إلـى موضوع شـائع على،العاملي
،مــواقع التـواصل االجـتمــاعي
حــــــيــــــث
ـ

Background
World Hijab Day is a result of misinterpretation of
hijab around the world. In some countries hijab
is viewed as a method of oppression. It is
believed that women are being forced to
wear hijab, and continue their tradis
tions. These beliefs led to the ills
treatment of woman wearing hijab
in many societies. It took away
women’s voices and added to
their suffering. Many example
of these mistreatments of hijabi
women can be found worlds
wide. For example:
France: France is one of the
key example of how hijab
leading to mistreatment of
women, and violation their
rights. In 2004, France banned
religious symbol from schools.
It deprived the female student of
their right to express themselves
and their practice of religious
beliefs. A chronological study of
French laws suggest that it was aimed at
the practice of hijab as it was seen as a tool
of oppression. These studies led up to the law
of banning hijab in public life, which was
enforced in 2010. These laws violated hijabi women
rights of freedom of religion and freedom of expression.
(Institutionalize oppression)
U.S.: Even in a diverse and free country like the United
States, hijabi women here faced many challenges. In the post
9/11 era, Hijabi women around the US were victims of
cruelty, and oppression. Hijabi wearing women were victis
mized due to the religious value of the hijab. They were buls
lied, robbed, beaten, abused and so on. This situation was
another key example of how hijab was misinterpreted and
hijabi’s were mistreated. One of the victims of these hate
crimes was Nazma Khan, who later created World Hijab
Day.
`Egypt: In countries where most woman practice hijab, they
are still victimized. In Egypt, 90% of the female population
practice wearing hijab, but they are under represented in the
country. Despite having such a large population of hijabi
women, Egypt's first hijabi wearing news broadcaster was
only first aired in 2002. Hijabi women were also undermined
when it came to foreign missions, because the country
wanted to be represented as modern,and the covering of the
hair worked as a disadvantage for the hijabi women in
Egypt.
This illstreatment of hijab and hijabi women had no bouns
daries. These example can be found in many regions of the
world, despite their differences. This is why World Hijab
Day was created, to support women and their freedom to
express themselves via the practise of hijab.
Development
World Hijab Day was inspired by Nazma Khan. She experis
enced the negative side of practicing hijab after 9/11. She
faced various kind of bullying, and decided to stand against
this oppression. She created World Hijab Day, and tried to
encourage nonshijabi women to wear hijab. She wanted nons
hijabi women to experience what hijabi women went
through daily. The oppression, and the stereotypical judgs
ment that are associated with hijab. At the same time, hijab
day also aims to stop the physical judgment of the women,
and promote judgment based on intellectual abilities. World
Hijab Day achieve these goals by giving women an opportus
nity to wear hijab for a day, and get real life experience of
hijab for themselves. It also creates a connection between
hijabi and nonshijabi women. In others words, it provides
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دعـمـت
ـ
الـنساء اجلهد يف إحـياء هذا احلدث
 ويُذكر أن، يف جميع أنحاء العالم
 بلـداً يـشـاركـون يف33 سفـراء يف
.يوم احلجاب العاملي
 بـدأت نــاظمـة،ومع بــدء اليـوم
باستقبـال األخبار من حول العالم
عـن االحتفـال بهــذا اليـوم علـى
 طـالبـة من،حـسـابهـا يف تـويتـر
املـشاركني إرسال صورهم لنشرها
على املـوقع االلكتـرونى للحـملة
والــذى علـيه جتـــد الكـثـيــر مـن
، املعلومات عن احلجاب وأهميته
وعن فكـرة اليوم العاملي للحجاب
والـدول املشـاركة وكـيفية الـتطوع
 بـاإلضـافـة لقـصص،واملشـاركـة
الكـثـيـــرات الالتـي يعـبــرن عـن
ّاحلجـاب وكـيف غيّـر يف حيـاتهن
.الشخصية
support for the hijabi girls,
which they lack in many
societies. The World Hijab
Day also is a source for the
hijabi women to vocalize
their
opinion.
Organization
World Hijab Day reaches
out to 116 countries, and so
the official website provides
steps which people can fols
low to be part of World
Hijab Day. The website pros
vides location (worldwide)
where the event is taking
place, and the participant
can go to be a part of the
World Hijab Day. The webs
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يوم احلجاب العاملي
وكتبت خـان يف رسالة عبـر البريد
اإللكتروني أن "التـواضع هو جزء
 "ال:ً" مضيفة،من ديننا اإلسالمي
يجب الـتمـييـز ضـد أي شـخص
."العتناق دينه
وكانت خان قد عـانت الكثير بعد
انتقالها مـع عائلتها إلـى الواليات
املتحـدة األمريكـية مـنذ أن كـانت
تبلغ مـن العمـر
11

عا
 مـن،مًــــا
سخــريــة الـبعـض مـنهــا
بــسـبـب ارتــدائهــا احلجــاب يف
 واستمرت املضايقات يف،املدرسة
مــدرستهــا الثـانـويـة ومـن ثم يف
 وأصـبحت أسـوأ بعـد،اجلـامعـة
. سبتمبر11 هجمات
حتـدثت ناظمـة عن قرار ارتـداءها
احلجـــاب عنــدمــا جــاءت إلــى
 وكـيف أن،الــواليــات املـتحــدة
قرارهـا هذا كان سبـباً يف التحرش
بها لفظياّ وجسدياً بسبب احلجاب
فـأطلقـوا عليهـا بعض املـسمـيات
 وقـد،مثل "نـينجــا" وغيــر ذلك
عـانت يف املـدرسـة واجلـامعـة ومت
االعتـداء عليـها مـن قبل زمالئـها
 ومن هنا رغبت ناظمة،واملعلمني
فـى أن يكون هـذا اليـوم سببـاً فى
رفع الوعي حـول احلجاب وتغيير
.الصورة النمطية له
site also gives information
about how someone can
organize hijab day in their
own cities if their cities
don’t have an event locas
tion. It provides brochures,
videos and articles which
an event organizer can use
to organize the event.
The World Hijab Day orgas
nizer also take advantage of
social media as they post
videos and pictures to pros
mote the event. In addition,
the organizer get sponsor,
and media coverage. In
short, World Hijab Day is
celebrated globally, but
organized locally.

مقدمة
يُقـام يـوم احلجـاب العــاملي فـى
األول من فبـراير فى مـا يقرب من
 حيث تدور فعاليات،  دولـة116
اليـوم حول مـحاولـة رفع الـوعي
حـــول احلجـــاب وتعـمـيق فهـم
اآلخـريـن عنه وتعـزيـز الـتسـامح
.الديني
مت االحـتفـال ألول مـرة بــاليـوم
، 2013 العاملي للحجاب يف عام
حـيث جــائـت الفكـــرة من
"ناظـمة خـان" التـي تقيم
يف واليــة نيـويـورك
األمـريـكيـة وفـى
هــــذا الـيــــوم
ـ
تــكــــــــــون
الـــدعــــوة
ـ
جلــمــــيع
ـ
الفتيــات
املسلــما
ت
وغـيـــر
ـاملـسلما
ت
للـبــــس
احلجــاب
ومعــرفـــة
ـ
انطبــاعاتهم
ـ
،عـــن ذلــك
حـيث شـــاركن
العـام املاضي فتيات
 دولـــة حـــول50 مـن
العـالم لـيتـرفع هـذا العـام
116 عـدد الدول املـشاركـة إلى
 وتقـول ناظمـة أنها تـسعى.دولة
هذا العـام ألن يكون هنـاك مليون
مـشاركـة يف هذا الـيوم مـن حول
" :العالـم الذي يـأتي حتـت شعار
،  فـهم أعـمق، تـــوعيــة أفـضل
"سالم للعالم
نشأته
بــالــرغـم من انـتقــاد الـبعـض يف
، الغـرب علـى ارتـداء احلجـاب
وربطه باضطهاد اإلناث أو التشدد
 فـإن ذلك لم مينع املسلمة،الديني
 التي تعيش،الـبنغالية ناظـمة خان
مبـدينـة نيـويـورك األمـريكيـة من
 معتبـرة أنه رمـز لإلميـان،ارتـدائـه
 ومن هنـا.وللجمـال والتـواضـع
استــوحت فكــرة اليـوم العـاملـى
للحجــاب ومت االحتفـال به ألول
2013 مرة يف عام
حـاولت نـظمـة خـان تـغييـر هـذه
الصـورة الـنمـطيــة عن احلجـاب
بـــإطالق يـــوم "يـــوم احلجـــاب
 والــذي يقــام لعــامه،"العـــاملي
 جلـذب،الثــالث علــى التــوالي
الـتعـــاطف وتــشجـيع الـنــســاء
،املـسـلمــات وغيـر املـسـلمـات
اللواتي ال يـرتدين احلجـاب على
ارتـداء غـطــاء للـرأس وخـوض
 مضيـفة أن الهـدف من.الـتجربـة
ذلك تعـزيز التسـامح الديني حول
العــالم مـن خالل رفع مــستـوى
 ومنـوهة، الوعي حـول احلجاب
أن احلجاب ليس هو تغطية الرأس
 وإمنا ايـضاً تـغطيـة كل،وحسـب
اجلسم مبـا يف ذلك الرأس والصدر
 إضافة إلى،والذراعني والساقـني
.أن تكون هذه مالبس فضفاضة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

أمومة Maternity
 3مؤشرات على
أنكِ تفسدين
أطفالك بالدالل

الشك بأن ترغبني يف منح طفلك
أفضل ما لديك ،ولكن خالل
عملية التربية هل تتبعني أسلوباً
متوازناً أم أنك تفسدين طفلك
بالدالل «
احذري مؤشرات اخلطر التالية:
 املؤشر األول :ال تقولني كلمة“ال“ للطفل أبداً .رمبا ال متلكني
اجلرأة للرفض ،ألنك تخشني
خيبة أمل الطفل أو شعوره
باحلرمان .ولكنك هذا التصرف
بالذات سيسبب أذى أكبر للطفل
ألنك بذلك تؤسسني لعادة سيئة
لدى الطفل وهي أخذ ما يريده
وقت ما يحب حتى لو لم يكن
بحاجة إليه.
 املؤشر الثاني :تقومني بشراءالكثير من األلعاب والهدايا للطفل
مبناسبة ودون مناسبة .بالتأكيد،
قد يكون هناك مناسبات خاصة
عزيزة عليك مثل عيدميالده،
تفوقه أو األعياد الدينية ،ولكن
ماذا لو كنت تنفقني عليه املاء جملرد
االنفاق!! الشك بأنك حتبني
طفلك ولكن شراء ما يلزم وما ال
يلزم سوف يفسده ويعيق قدرته
على متييز االحتياجات
والكماليات يف حياته الحقاَ.
املؤشر الثالث :بالرغم من كلشيء طفلك غير سعيد وغير
راضٍ .من املرجح بأن هذا هو
أسوأ مؤشر على أن الدالل قد
أفسد طفلك .فالطفل املدلل على
عكس ما يتوقع األباء واألمهات
هو طفل غير سعيد ،ألنه فقد
الشعور بقيمة الهدايا واالمتيازات
وأصبح مستهلكاً ال يهمه شيء
وليس لديه رغبة يف شيء أكثر من
عدة ايام يقضيها يف اللعب بالهدية
اجلديدة ثم انتظار الهدية التالية،
وهكذا.

 8مشاكل تواجه بشرتك فترة حملك...عاجليها فوراً!

هل تؤثر دور احلضانة على حتصيل
األطفال املعريف؟

وفقـا لدراسة جـديدة ،ميكن لدور احلـضانة النهـارية أن تؤثـر على التعليم
املعريف ألبناء النساء املطلقات أو العازبات بطريقة سلبية وأخرى إيجابية.
حيث قـام الدكتور دانيـال هندرسون ،زمـيل كلية يف كالفـرهاوس وفريقه
بـدراسة وحتـليل نتـائج أبـحاث سـابقـة حول فـوائد ومـضار دور رعـاية
األطفال وتأثيرها على أبناء األمهات العازبات.
فوجـد هندرسون يف بحثه أنه إذا كـانت األم وحيدة ولديهـا مستوى تعليم
جيد ،فأن دور الرعاية النهـارية ميكن أن تكون ضارة لنمو الطفل املعريف،
يف حني أن أبنـاء األمهـات العـازبـات األقل تعـليمـا استفــادوا فعليـاً من
االلتحاق بدور أو مراكز الرعاية النهارية.
ومتكن هندرسون وزمالؤه من معارضة نتائج دراسة سابقة أشارت إلى أن
جنس الطفل ونوع احلضانة (سواء كـانت حكومية أو خاصة) كان له تأثير
على قدرات التعلم يف دور الرعاية النهارية.
وقال هندرسون “ ،لقـد وجدنا أن جنس الطفل ونوع دار الـرعاية النهارية
ليس لديـه تأثير مبـاشر ،ولكن مستـوى ودرجة تعليم األمهـات العازبات
هو األهـم “.وأضاف “ ،لقـد وجدنـا أنه يف املتـوسط ،أن قـضاء سـاعات
طويلة يف دور احلضانـة النهارية يؤدي إلـى تاثير سلبـي على ابناء األمهات
العازبات األعلى تعليما .حيث عانى األطفال أكثر من مشاكل التعلم“.
ستنشر هذه الدراسة كاملة يف مجلة األعمال واإلحصاءات االقتصادية.

كيف نهدئ األطفال بعد رؤية
الكوابيس واألحالم املزعجة؟
تسمع صراخاً
مـن غـــرفـــة
طـفـلـــك يف
مــنــتـــــصف
ـ
الليل وتـسرع
لــنجــــــدته،
ـ
لتجـد أنه قـد
استـيقــظ من
كابوس.
تـعـــتـــبــــــــر
الكــوابـيـــس
ـ
واالحـــــــالم
املزعجـة من أكثر الـتجارب ازعاج لـلجميع مبا يف ذلك األطفـال الصغار،
وغالبا ما تترك الكوابـيس تترك الطفل مصابا بقلق بالغ لعدة أيام .إذا كان
طفلك مير بهذه املرحلة فهذه الطرق سوف تساعدك على تهدئة طفلك من
كوابيسه املزعجة:
طرق فورية لتهدئة الطفل:
العناق  :عـانقي الطفل بقوة واغمريه بدفئك ،العناق اللطيف والقبالت،
وفرك الظهر ستمنح الطفل الدفء املطلوب وتعزز شعوره باالمان.
االستـماع إلـى حلم طفلك -ال تـتجاهل مـا سيقـوله الطـفل عن حلمه،
واستمـاع إليه بعنايـة حتى تتمكـن من معرفة مـصدر احللم وتسـاعده على
حل مشكلته.
ابحث يف الـغرفة عـن مصدر القلق :قـد يقول الطفل بـأنه شاهـد وحوشا
حتوم يف الـغرفـة أو شيء يتحـرك .ابحـث مع الطفـل يف خزانـة املالبس،
وخلف الـستـائر وحتـت السـرير والـطاولـة .قد تـكون الـنافـذة مفتـوحة
والستائر تتحرك أو قد يكون ظل لعبة.
غني للطفل  :تساعـد االغاني الـلطيفة عـلى تهدئـة روع الطفل .ميكنك
أيضا الصالة مع الطفل لزيادة شعوره باالمان.
اترك ضـوءاً يف الغرفة  :يشعـر الكثير من االطفـال باالمان بـوجود إضاءة
جـانبية يف الغرفـة ،لذلك أحرص على تـرك اضاءة خافتة قـريبا من الطفل
عند النوم.
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كثـيرة هي املشاكل التي تعاني منها
الـبــشـــرة خالل أشهــر احلـمل،
وتخـطئ املـرأة احلــامل يف طـرق
العالج والتخلـص من مشـاكلها.
اختـصــاصيَّــة التجـميل بـاملـواد
الـطبيعيَّـة ناهـد ضنـاوي؛ حتدثك
عن املشاكل الـتي تعاني منها بشرة
احلامل ،والطـرق الطبيعيَّـة املتبعة
لعالجها.
غـالبًـا مـا تكـون مشـاكل الـبشـرة
خالل أشهـر احلمل مـؤقتـة وميكن
عالجهــا ،فهي نـاجتـة عـن تغيـر
الهـورمونات واحتـباس املياه ،فال
تقلقـي عزيزتـي احلامل ،حيثُ إنَّ
لكل مــشكلــة عالجًــا ،ميكـنك
حتضيره بنفسك ويف منزلك.
تصبغات البشرة
معظم التصبغـات تظهر لدى املرأة
احلـــامل يف األشهــر األولـــى من
احلمل ،حـيثُ تالحظ املـرأة عدم
توحـد لون بشرتها واسمرار بعض
املنـاطق ،وإليك بعض التـركيبات
التي ميكنها توحيد لون البشرة.
قناع دقيق اللوز
اخلطـي  3مالعق كبيـرة من دقيق
اللـــوز مـع ملـعقـتـني مـن دقــيق
احلمـص ،وأضيفي كمـيَّة منـاسبة
من احلليـب الدافئ؛ حتـى تتكون
لديك عجينة قابلة للبسط ،افردي
الـعجينـة علـى الـوجه والـرقبـة أو
املكــان الــذي يعــانـي من الـبقع
الـداكنـة ،اتركـيه ملدة  15دقـيقة،
ثم أزيليه باملاء الفاتر ثم البارد.
“لوسيون“ الفجل والليمون
اخـلطي ملعقـة صغيـرة من الفجل
البـري املبشور مع عصـير ليمونتني
صغـيرتني ،اتـركيه ملدة  48سـاعة
يف حجـــرة دافـئـــة ثـم ضعـيه يف
زجاجة .ضعي «اللوسيون« على
البقع اخملـالفـة للـون اجللـد يـوميًـا
بواسطة قطعة من القطن.
كلف احلمل
يـظهـــر بني الــشهــريـن الثـــالث
والسادس ،وقد يشمل الوجه كله
والعـنق وجـــزءًا مـن الـصـــدر،
ويكون أكثر وضوحًـا على البشرة
السـمراء ،وعـادة ما يـزول بعودة

احليض .وإليك هذه الوصفة التي
تساعدك على عالج الكلف:
اغـسلي وجـهك أو املنـطقـة الـتي
يظهر عليها الكلف صباحًا ومساء
مباء «اخلـطمي« أو مبسـتخرج نقع
أوراق وأزهـار هـذه الـنبتـة يف مـاء
مـغلــي مبعــــدل  3مـالعق لـكل
فنجان مـاء .واستخدمي كمادات
الفـراولـة املهـروسـة علـى الـوجه
ليالً.
حب الشباب
يظهـر لدى بعـض احلوامل خالل
األشهـــر األولـــى مـن احلـمل،
وميكنك عالجه بالتالي:
اخلـطي مقـدار ملعقــة كبيـرة من
«اخلـميــرة« ،وملعقــة حلـيب،
وخيـارة كـبيـرة ثـم ضعيهـا علـى
منـطقة احلبوب مدة نصف ساعة،
وأزيليهـا باملـاء الفاتـر ثم الـبارد.
(ينـصح بـاسـتعمـال هــذا القنـاع
مرتني باألسبوع)
تورم األيدي والقدمني
يـظهــر يف األشهـــر األخيـــرة من
احلمل ،ويكـون نتيجـة احتبـاس
املياه ،إال إذا ظهـر بطريقـة مخيفة
فيـستحـسن اسـتشـارة الطـبيب.
وإليك بعض التركـيبات التي تفيد
يف التخفيف من هذا االنتفاخ:
ضعي يف كل لتر مـاء مقدار ملعقة
مـن أزهـــار “األرز الـــذهـبـي“،
وملـعقــــة مـن أوراق وبــــراعـم
“العــوسج“ ،وملعقـة مـن “بتالت
الورد األحمر“ ،وملعقة من أزهار
“الـــزيـــزفـــون“ ،ومـلعقـــة مـن
“اخلبازي“ ،وملعقـة من “اخلطمي“
وضعيها على مكان االنتفاخ.
تشقق احللمة
وهو أمر شائع لدى املرأة احلامل؛
نتـيجــة لــزيــادة حجـم الثــديني
واستعدادهما للرضاعة الطبيعيَّة.
وميكنك إضافـة ملعقنت من “بذور
احللـبـــة“ علــى لـتــر مـن املــاء،
وملعقتني مـن أزهار “النـسرين«،
وملعقـة من أزهـار “البـوصيـر“،
ومـلعقـــة من اجلــذر املــسحــوق
“للـسنـفيتـون“ .يغلـى ملــدة عشـر
دقـائق ثم يـوضع علـى احللمـة،

بعدها دلكيها بزيت اللوز احللو أو
زيت الزيتون.
السيليواليت
إذا كنت تعـانني منه قـبل احلمل،
فهذا بـسبب قلة شرب املياه ،وهنا
عليك وضع:
مـلعقـــة مـن بـــذور “الـعكـــرش“
املـسحــوقــة وملعقــة مـن نبــات
“الطرخـشقون“ وملعقـة من أزهار
“العراوة“ أو ملكة املروج مع ملعقة
من شعيرات الـذرة ،تخلط يف لتر
من املــاء املغلي ثـم ضعيهـا علـى
املـنـــطقــــة الـتــي تعــــانـي مـن
السيليواليت.
دوالي الساقني
تكـون نتيـجة ضغـط الرحـم على
أوردة الـســاقني ،لــذلك ميكـنك
اسـتخــدام  50قـطــرة مـن زيـت
“السرو“ العطـري ،و 20قطرة من
زيت الليمون احلـامض العطري،
و 100ملليتـر من زيت الـزيتون.
اخلـطي املقادير وادهني بها الساق
مـن األسفل إلـــى األعلـــى فهـي
كفيلة بتنشيط األوردة الدمويَّة.
تشققات البشرة
نتيجـة لتمـدد اجللـد أثنـاء احلمل
تصاب البشرة بالتشققات .وإليك
هـذا الــزيت املقــاوم لتـشققـات
البـشرة الـذي ينصح بـاستـخدامه
يــوميًــا علــى البـطن والــردفني
واألمـــاكن الـتي تـظهــر علـيهــا
التشققات:
اخلـطـي  50مللـيـتــرًا مـن زيـت
“األفوكـادو“ مع عشريـن نقطة من
زيت “الليـمون احلامـض العطري“
ودلكي بها جسدك.
العرق الزائد
وهـو ظـاهـرة طبـيعيَّـة ،وميـكنك
عالجهـا ،باستخـدام ثالث نقاط
مـن زيت «الـالفنـــدر« ،ملعقــة
كبيرة من السكر 600 ،ملليتر من
املاء املقـطر ،تخلط املكـونات معًا
وتترك ملـدة أسبوعـني يف زجاجة،
تكون بعـدها صـاحلة لالسـتعمال
حتت اإلبـطني( .رجي الـزجـاجـة
قبل االستعمال)
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جتنبي املنتجات التي حتتوي على روائح أو عطور

تعريف على مخاطر الفوط الصحية؟
تـستخـدم جمـيع النـسـاء الفـوط
الـصحيـة والـسـدادات الـقطـنيـة
بشكل دائم إال أن عدد قليل منهن
يعرف مخـاطر اسـتخدامهـا على
الرغم من أن جهلهن بهذه اخملاطر
يـؤذي بحـالتهـن الصحـية بـشكل
كبير.
حتتوي معظم الفوط الصحية على
بقايـا مادة الـديوكـسني املسـرطنة
التي يتم امتصاصـها بشكل مباشر
من قـبل مجـرى الـدم .تــسلب
مـادة الـديـوكـسـني أيضـا اجلـسم
معـدن املـغنيـسيـوم ،األمـر الـذي
يــؤدي بــدوره إلـــى انخفــاض
مسـتويـات هذا املـعدن يف اجلـسم
علما بـأن اجلسم يحتـاجه لتتمكن
خاليا الدماغ واخلاليا العصبية من
الـتواصل مع بعضهـا بشكل سليم
ولـتــسهـيل حــركـــة العـضالت
والتخلـص من مـشـاعــر التـوتـر
والـقلق وغـيــرهـــا الكـثـيــر مـن
العمليات احليوية .
يتـم رش القطن املـستخـدم لصنع
الفوط الصحية بـاملبيدات احلشرية
كالفوسفات العضوي بشكل كبير
و كـمــا هــو احلــال بــالـنــسـبــة
للـديوكسـني ،يتم امتصـاص هذه
املـواد الكيميائية بـشكل مباشر من
قبل مجـرى الدم مـن خالل اجللد
علمـا بـان التعـرض للفـوسفـات
الـعضـوي يـؤدي إلـى اإلصـابـة
بـاألمراض العصبيـة كمرض فرط
النـشـاط وقلـة التـركيـز ومـرض
بــاركنـســون كمــا أن املـبيــدات
احلـشريـة تعطل عمـل اجلني الذي
يتحكم يف حركات اجلسم.
يؤدي التعرض للمبيدات احلشرية
أيضـا إلـى اإلصـابـة بــاالختالل
الـهرمـوني حتـى وإن مت التـعرض
لنـسب قـليلــة منهـا ممـا يعـني أن
استـخدام الـفوط الـصحيـة يؤدي

& Health
beauty

تـرغب كـل امرأة يف احلفـاظ على
مـظهر أكـثر شبـابًا مـا إذا كانت يف
الـثالثني أو حتـى يف اخلمـسني من
عمــرهـــا .لكـن مع الـتقــدم يف
العمـر ،تفقـد الـبشـرة نضـارتهـا
الـطبيعـية وإشـراقتـها .لكـن على
الـرغـم من ذلـك ،فهنـاك بـعض
اخلـدع اجلمـاليـة والـنصــائح التي
تساعدك على الـظهور مبظهر أكثر
شبـابًـا علـى الــرغم مـن عمـرك
احلقيقي .مـن أهم تلك النـصائح
هـي اتبـاع روتـني جمــالي يــومي
للعنـايـة بـبشـرتـك .حيث يـكمن
جمــال البـشــرة وحيــويـتهــا يف
صحتها الداخلية.
تعريف إلـى بعض الوسائل البسيطة
التـي متكـنك مـن احلفــاظ علــى
شبـاب بشـرتك علـى الـرغم من
التقدم يف العمر.
 -1تنــاول كـميــات كـبيــرة من
فيتامني C
من أفـضل الطـرق للحـفاظ عـلى
بشـرة شـابـة هـي بتنـاول مصـادر
فـيتامني Cبكـثرة .حيث يـساعد
علــى حتفيــز إنتــاج الكــوالجني
داخل خـاليا البشـرة ،مما يعني أنه
ميـنحك بـشـرة شـابـة ونـضـرة.

فيتامني Cمفيد لبشرة اجلسم ككل،
أضيفي مصـادر فيتامني Cلنظامك

الغــذائي بـانـتظــام .من
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ماذا تعرفني عن الفوائد
الصحية ألوراق الكاري؟
تعتبـر أوراق الكاري "كـادي باتـا" أحد أهـم العناصـر الرئيـسة يف حتـضير
األطبـاق الهنـديـة .وتـستخـدم أوراق الكـاري بـشكـل كبيـر كنـوع من
التوابل ،وهذه الورقة تضيف نكهـة خاصة إلى كل طبق .ولكن هناك ما
هو أكثر مـن مجرد نكهة مميـزة للكاري .فالـكاري غني بالكـربوهيدرات
واأللياف والكالسيوم والفوسفور واحلديد والفيتامينات مثل فيتامني ،C
فيتـامني  ،Aفيـتامني ب ،وفـيتامـني  ،Eفالكـاري يسـاعد القلـب على
العمل بشكل أفـضل ،ويحارب االلتهـابات وميكنهـا أيضا إحيـاء شعرك
وجلدك بـالكثير من احليـوية .وفيما يلـي بعض الفوائد الـصحية للكادي
باتا.
يساعد الكـاري يف الوقاية من فقر الـدم  :أوراق الكاري هي مصدر غني
مـن احلديـد وحمض الفـوليـك .حمض الفـوليـك هو املـسؤول أسـاسا
مساعدة اجلسم علـى امتصاص احلديد ،ومبـا أن الكاري مصدر غني من
املركبات اخلاصة فأنه يعتبر عالجا طبيعيا للتغلب على فقر الدم.

إلــــى اإلصــــابــــة بــــاالخــتالل
الهرموني.
تتكـون معظم الفوط الـصحية من
قطن معـدل جينيـا يتكـون بشكل
أسـاسي من جينـات متحولـة تؤثر
تأثيـرا سلبيا على جـينات اإلنسان
وتزيـد من فرصة إصـابته بأمراض
معينة.
تتعـرض املـرأة لنـسبـة عـاليـة من
املواد السمية عند استخدام الفوط
الـصحـيـــة وذلك ألن مـصـنعـي
مـنتجـات الـنظـافـة الـشخـصيـة
الـنسائيـة ال يُطالَـبون بذكـر أسماء
مكونات هذه املنتجات.
حتتـوي الفوطـه الصحيـة القطنـية
العـاديـة علـى نـسبـة عــاليــة من
الـبالستيك ،األمـر الذي يـجعلها
مدمرة بـيئيا وصحيـا كما أن املواد
الكـيميـائيـة التـي يحتـوي عليهـا
البالسـتيك تـؤدي إلـى اإلصـابـة
بـــاخــتالل يف الغـــدد الـصـمـــاء
بـاإلضـافـة إلـى أمـراض الـقلب

والسرطان.
تـؤثـر الـسـدادات الـقطـنيـة علـى
مـستـويات الـبكتيـريا يف اجلـسم،
األمر الذي يؤدي إلى منو البكتيريا
الـضــارة يف اجلـسـم واإلصــابــة
مبتالزمة الصدمة السمية.
كيف ميكنك وقاية نفسك
من مخاطر استخدام
الفوطه الصحية القطنية
العادية؟
اسـتخدمـي الفوطـه الصحيـة التي
تتـكون من القطن العضوي اخلالي
من الـديـوكـسني وبقـايـا املبيـدات
احلـشــريـــة وغيــرهـــا من املــواد
السمية.
استخدمي الفوطه الصحية القطنية
بدال مـن السدادات القطنية لتقللي
من فــرصــة اإلصــابــة مبـتالزمــة
الصدمة السمية.

* يحارب مـرض السكري  :ال يـساعد الكـاري على خفض مـستويات
السكر يف الدم فقط ،ولكـنه يحافظ على مستوى طـبيعي لبضعة أيام بعد
استهالك أوراق الكـاري .يسـاعد الكـاري يف السيـطرة علـى مستـويات
السكر يف الدم عن طـريق التأثير على نشـاط االنسولني يف اجلسم ويقللها
يف الـدم .إذا كنت تعـاني من مـرض السكـري ،فالكـاري أفضل طـريقة
طبيعية للحفاظ على مستويات السكر يف الدم حتت السيطرة.
* يحـسن الهـضم  :الكـاري بحـسن عـمليـة الهـضم ويغـييـر طـريقـة
امتصاص جـسمك للدهون ،مما يـساعد على فقـدان الوزن .مبا أن زيادة
الوزن هـي واحدة من األسبـاب الرئيـسية ملـرض السكري ،فـأن الكاري
يعامل على حل هذه املشكلة من اجلذور.
* يـخفض الكـولـستـرول  :أظهـرت األبحـاث أن أوراق الكـاري متلك
العـديـد مـن اخلصـائـص التـي ميكن أن تـسـاعــد يف خفض مـستـويـات
الكوليـسترول يف الـدم .فهي ملـيئة بـاملواد املـضادة لالكـسدة ،كـما متنع
اوراق الكـاري أكسدة الكـولسترول الـذي يشكل الكولـسترول السيء.
وهذا بدوره يساعـد يف زيادة كمية الكولسترول اجليد ( )HDLويحمي
اجلسم من أمراض مثل أمراض القلب وتصلب الشرايني.
* مينع الشـيب من الشعـر  :تساعـد أوراق الكاري يف منع ظهـور الشعر
االبيض .كمـا أنها فعالة جـدا يف عالج الشعر التالـف ،واستعادة احليوية
للشعر ،وتعزيز قوة الشعر الرقيق ،وعالج تساقط الشعر وقشرة الرأس.
وأفضل جـزء يف هذا االسـتحقاق هـو أنك ميكنـك أن تختار إمـا أن تأكل
أوراق الكـاري للمسـاعدة يف مـشاكل شعـرك أو تضـعه فورا علـى فروة
رأسك كعالج.

 7وسائل بسيطة لتبدين أكثر شبابا مهما كان عمرك
أفضل األطعمة الغـنية بفيتامني C
هـي البـرتقـال ،الـفلفل امللـون،
الكـيـــوي ،اجلـــريـب فـــروت،
الطماطم ،والفراولة.
 -2تعزيز تناول البروتينات
يلعـب البــروتـني دور حيــوي يف
العـديد من وظـائف خاليا الـبشرة
كإنتاج الكوالجني ،جتديد اخلاليا
واملظهر الصـحي .ما يعني أنه من
العناصر الغذائية األساسية التي ال
بـد من تـوافـرهـا ضـمن وجبـاتك
اليـومية .تـناولي األطـعمة الغـنية
بـالبـروتني كـاألسمـاك ،اللحـوم
احلمـراء ،الــدواجن ،مـنتجـات
األلبان ،البيض والبقوليات.
 -3إضـافـة الـزيـوت الـصـحيـة
ألطباق السلطة
بـالـطبع ،املـايـونيـز والـصلصـات
اخملتلفـة التي تـستخـدم لتـحضيـر
أطباق الـسلطة تتمتع مبذاق لذيذ،
لـكنها غيـر صحية .ينـصح خبراء
التغذية بـاستبدال تلك الصلصات
بـالـزيـوت الـصحيـة الـتي حتتـوي
علــى الــدهــون الـغيــر مـشـبعــة
لتحـضيـر الـسلطـة .علـى سـبيل
املثـال ،استخـدمي زيـت الزيـتون

مع القليل من اخلل لتحـضير طبق
سلـطة صحـي وغني .عنـد خلط
اخلضـروات مع الزيـوت ،يتمكن
اجلسم من امتـصاص الفيتـامينات
األســاسيــة كفـيتــامني ،E ،C
ومـضــادات األكــســدة بــشـكل
أفضل .كمـا يسـاعد

بـشـرة الـوجه ،تـظهــر اخلطـوط
الدقيقة والتجاعيد البسيطة بشكل
أسرع .بدالً من ذلك ،استخدمي
كــرمي األســاس إلخفــاء عيــوب
البشرة.
 -5استخدمي البرونزر

الـبرونـزر لكرمي األسـاس اخلاص
بكِ ،أو بتـطبـيقه مبـاشـرةً حـول
منـطقة األنف ،اخلـدود ،واجلبهة
باستخدام فرشاة كبيرة.
 -6العناية باليدين يوميًا
علـى الـرغـم من أهـميــة العنـايـة
ببشرة الوجه بشكل يومي ،إال أنه
ال يجب أن نهمل العـناية بـاليدين
كـذلك .حتتاج اليـدين الستخدام
الكـرميـات املـرطبـة بـشكل يـومي
حلمايتها مـن اجلفاف .كما ينصح
أيضًا باستخدام القفازات املطاطية
أثـناء القيام بـاملهام املنزلـية لتجنب
الـتعــرض لـلمــواد الكـيمــاويــة
واملنظـفات .حتتـاج يديـكِ كذلك
للـتقــشيــر مــرة خـالل اإلسبــوع
لـلتخلـص من اجللـد املـيت وأثـار
التلف.
 -7استخدام املكياج املناسب
هل تـعلـمـني أن هـنــــاك بعــض
األلـــوان قـــد جتـــذب األنـظـــار
لتجاعيـد البشرة؟ إن كنت ترغبني
حقًا يف الظهـور مبظهر أصغر سنًا،
تأكدي من اخـتيار األلوان املناسبة

رائـعة .ميكـنكِ إضافـة القليل من

األلوان البراقة واجلريئة.

ذ
ل
ك
ع
لى احلفاظ على بشـرة حيوية أكثر
شـبابًـا على الـرغم من الـتقدم يف
العمر.
 -4ال تستخدمي البودرة
علـى الـرغـم من تــأثيــر البـودرة
الـرائع لتثـبيت املكـياج ،إال أنه ال
يـنصح باستخدامهـا على البشرة.
مع كثـرة استـخدام الـبودرة عـلى

ـمـــــــن
أبـرز اخلـدع اجلمـاليـة الـتي يلجـأ
إليها خبراء التجميل هي استخدام
البــرونــزر إلخفــاء أثــار الـبقع
العمـريـة والـبقع الــداكنـة علـى
البشرة .فال يـساعد البرونزر فقط

علــى إخفــاء تلـك العـيـــوب وبقع
البـشـرة ،لـكنـه مينح بـشــرتك ملعـة

ملكيـاج العيــون ،الشفـاه واخلـدود.
اختـاري األلـوان الـطبـيعيـة وجتنـبي
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جتنبي أخطاء املاكياج
التي تضر بشرتك 1-
على الرغم مـن حرص الكثير من الـنساء على تعلم كل مـا هو جديد
يف مجـال التجمـيل والعنـايـة بـالـبشـرة ،إال أنه ال تـزال هنـاك بعض
األخطـاء التي تقترف بحق الـبشرة خالل روتني العـناية اليـومي .كما
تتناقل بعض العادات اجلمـالية اخملتلفة بني النـساء ،والتي قد ال تكون
صحيحة يف كثير من األحيان.مع بـدايات العام اجلديد ،عليكِ باتباع
العـادات الصحية للعنـاية بالبشـرة مع جتنب األخطاء الشـائعة التي قد
تتلفهـا أثنـاء وضع املكـياج .تعـريف إلى أشهـر العادات اخلـاطئـة التي
متارسينها أثناء تطبيق املكياج لتتخلي عنها يف العام اجلديد.
 -1عدم االهـتمام بتنـظيف فرش املكيـاج  :يهمل أغلب األشخاص
تنظيف فرش املكياج كل فترة ،حتى أشهر خبراء التجميل قد يغفلون
عن القيـام بتلك العمليـة .لكن فرش املـكياج الغيـر نظيفـة هي سبب
أسـاسي وراء ظهـور البثـور وحب الـشبـاب .ال تغفلـي عن تنـظيف
فـرش املكيـاج بـانـتظــام ،حيث يـؤثـر ذلك كـذلك علـى صالحيـة
مكياجك وثبات األلوان نتيجة لتراكم بقايا املكياج واأللوان اخملتلفة.
 -2استخـدام البرونزر علـى كامل الوجه  :لـتكتسبي سمـرة صناعية
لبشرتك ،استخدمي املستحضرات اخلاصة بذلك ،Self-tanner
وليس البرونزر .خط الشعر الباهت ولون الرقبة الطبيعي سيمنحانك
مظهر مصطنع غير جذاب .الستخدام البرونزر بالطريقة الصحيحة،
ضعي القـليل منه علـى خط األنف ،عـظمتـي اخلد ،الـذقن واجلـبهة
للحصول على نتائج مثالية.
 -3اختبار كـرمي األساس على ظهر الـيد  :من أكثر األخطـاء الشائعة
هو اختـبار درجة كرمي األسـاس على ظهر كف اليـد .بالطبع ال ميكن
أن يكـون لون بشـرة الوجه ممـاثل لليدين ،نـظرًا الختالف تعـرضهما
ألشعــة الشـمس .جـربّي كـرمي األسـاس علـى املـنطقـة حـول الفم
لتحددي الدرجة املناسبة للون بشرتك.
 -4عـدم إزالة املكـياج قبـل النوم  :نـعلم جميعًـا مدى أضـرار النوم
دون إزالـة املكيـاج على بـشرتك .الـنوم مع بـشرة غيـر نظيفـة يؤدي
للشيخوخة املبكرة ،كما يتسبب يف ظهور حب الشباب .حيث تستقر
بقايا املكـياج داخل مسام البشرة ،مما يؤدي لترهلها مع مرور الوقت.
املسـام املسـدودة أيضًـا تتـسبب يف خـشونـة البشـرة وتلفهـا .لذلك،
احرصي عـلى تنـظيف بشـرتك يف كل ليلـة قبل الـنوم للحفـاظ على
الشباب الدائم والنضارة الطبيعية.
 -5تطبيق الكـونسيلـر بطريقـة خاطـئة  :من املعـروف أن الكونـسيلر
يستخـدم إلخفاء الهـاالت السـوداء حتت العني .لكـن ينبغي تـطبيقه
بالطريقـة الصحيحة للحـصول على أفضل تغـطية .يوزع الكـونسيلر
علـى هيئـة مثلـث رأسه ألسفل حتت العـني ليمنـحك إشراقـة طبيعـية
جذابة.
 -6تطـبيق محدد الشفاه على احلواف فقـط:عند تطبيق محدد الشفاه
علـى احلواف اخلـارجيـة للشفـاه فقـط ،سيتـالشى مـع مرور الـوقت
لـتبدين مبـظهر غيـر مرغـوب .إن كنت ترغـبني يف احلفاظ علـى ثبات
أحـمر الشـفاه ألطول فـترة ممكنـة ،وزعي محدد الـشفاه علـى الشفاه
بالكامل قبل وضع أحمر الشفاه.
 -7استخـدام املاسـكارا املـقاومـة للـماء بـشكل يـومي  :مـا إذا كان
الـطقس شـديد احلـرارة ،أو أثنـاء السبـاحة ،ال يجـب عليكِ اختـيار
أنـواع املـاسكـارا املقـاومـة للمـاء .تلك األنـواع تـتسـبب يف جفـاف
الرموش وتساقطها .كما أنه يصعب إزالتها ،مما يتطلب فرك الرموش
بعـنف أثناء إزالـة املكياج ،وهـي أيضًا مـن العادات التـي تؤدي لتلف
الرموش.
 -8إهمـال استخـدام قـاعـدة طالء األظـافـر  :إن كنت تـرغبني يف
احلفـاظ على طالء أظافـر يدوم طويالً وال يتالشـى خالل بضع أيام،
احـرصي علـى استخـدام قـاعـدة الطالء أوالً .قـاعـدة الـطالء متنح
أظـافرك مـظهر المـع ،وطالء ثابـت يدوم طـويالً ،كمـا تعمـل على
حماية أظافرك من التكسر.
بـــدرجـــات الكـــامـيل ،الـبـنـي
والبـرغندي ،قدم املـصمم مايكل
كـــــــورس Michael Kors
تـشـكيلــة أنيقـة من شـنط 2015
ملـوسم اخلـريف والـشتـاء القـادم
خالل أسبوع املوضة بنيويورك..

عبايات موزان Mauzan
لطلة شرقية راقية يف شتاء
2015
أطلقـت دار األزياء اإلمـاراتيـة موزان Mauzanمجـموعـتها
اجلـديـدة مـن العبـايـات ملـوسـمي خــريف وشتـاء –2014
 ،2015والتي حرصـت املصممة رفيعة هالل بن دري أن تقدم
من خاللهـا قطع أنيـقة وعـصريـة ،حافـظت فيـها عـلى الـلون
األسود الكالسيكي والـذي تتميز بها العبايات العربية مع إدخال
بعض األلـوان الفاحتـة على كل قـطعة ،أيـضاً التـطريـز اليدوي
لعـب دوراً هامـاً يف إضفـاء املزيـد من الفخـامة والـتميـز والذي
تشتهر به التصاميم املوقعة بأنامل املصممة اإلماراتية الشهيرة.
يف الـصورة عـباءة ممـيزة بـاللون الـوردي الذي يـزين األكـتاف،
والتطريز الرقيق باخلرز.

إستوحي إطاللتك احملتشمة من أزياء Inayahللمحجبات
البريطـانية أفكار Inayahتقدم عالمة
مميـزة لإلطالالت احملتشمة اخلـاصة باملرأة
احملجبة ،ولـذلك وجدناها مالءمة للمرأة
العربيـة ،حيث أن التشكيلـة التي تقدمها
الـعالمة تـشبه فكـر وطابع املـرأة العربـية
كـثيـراً ،وإلـى جـانـب ذلك إختـرنـا لكِ
القطـع التي عـادة مـا تكـون يف خـزانتك
واأللــوان التـي تتـوفـر بـشكل كـبيـر يف
املتـاجر العـربيـة لتـستلهـمي منهـا طلتك
األنيقة وتظهري جذابة على مدار اليوم.
الطلـة تـشمل األزيـاء واحلجـاب ،وهنـا
نريد منكِ أن تنظـري جيداً يف كيفية املزج
بـني األلــــوان والــنقـــشــــات والقــطع
واإلكـسـسـوارات ،فعلــى سبـيل املثـال
كـيف تختــارين احلجــاب املالءم لعبـاءة
سوداء ،وما هـي احلقيبة األنـسب لهما،
وهكذا.
ولم تـقتصـر مجـموعـة اإلطالالت التي
نعرضهـا لكِ يف هذا العدد علـى العبايات
فحــسب ،وإمنــا تـشـمل أيـضــاً القـطع
األخــرى املنــاسبــة للـمحـجبــات مـثل
القـميـص الطــويل والتــونيك والـتنـورة
الــواسعــة وغيـرهـا مـن األفكـار الـتي
ستعجبك كثيراً.
سنقـدم لكِ مع كل صـورة شـرح كـامل
للفكـرة وكيفيـة إختيـار وتنـسيـق القطع
لتحصلي على طلة مدهشة ،فتابعينا!
املوقع:
www.inayahcollection.co
m
يف الصورة نـرى العباية الـسوداء األنيقة،
وقد إرتـدت معهـا الفتـاة حقيبـة بالـلون
األسـود وحجـاب أنيق بـشكل هنـدسي
ملون ويتداخل معه اللون األسود
واملرجاني واألبيض.

شنط مايكل كورس خريف وشتاء 2016 &2015

إستخـدم املصمـم اجللود يف كـافة
الـشنـط مع بـعض ملـسـات الفـرو
والشمواه الـتي تداخلت مع اجللد
لتمنحها رقياً ال يضاهى.
شاهدي معنا تشكيلة شنط مايكل
كـورس لتـسـتمـتعي بـأجـواء من
الترف والثراء..
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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بيتك ومطبخك

جتنبي هذه األخطاء يف الديكور

نعرض لك يف
ما يـأتي عدداً
مـن األخطـاء
الـشائعـة التي
تـرتكـب عادة
يف الـديكـور،
والـــــــتـــــــي
نــنــــصحـــك
بــتفــــاديهـــــا
لـلحــصــــول
ـ
علــى ديكـور
منزل مذهل
...

حـــصــيــــــرة
احلمام
تـتـــوافـــر يف
األســـــــــواق
حــصــــائـــــر
ـ
للـحمــامــات
ـ
قابلة للتركيب
حـول قـاعـدة
كــــــــرســــي
ـ
احلــمــــــــام،
وتــتــــــــرافق
ـ
أحـياناً مع غـطاء متنـاسق لكرسي
احلمـام .ال ننـصحك بشـراء هذه
األنـواع ،وإمنــا اختيـار احلـصيـرة
املستطـيلة العاديـة املمكن وضعها
بعيداً عن الكرسي.
الكثير من الصور الفوتوغرافية
من منـا ال يحب عـرض الصـور
الفــوتــوغــرافيــة الـتي تــذكــره
بلـحظــات مميــزة يف احليـاة؟ ومع
مرور األيام والـسنوات ،تتكدس
إطارات الصـور فوق بعضها على
الطاوالت والرفوف بحيث يصبح
الديكور فوضوياً فعالً.
مــا احلل؟ االحـتفــاظ بــالـصــور
العـزيزة عـلى قلـبك ضمن ألـبوم
خاص ،وفرز تلك الصور حسب
املـنــاسـبــات ،أو األعــوام ،أو
األشخاص.
ميـكنك بعـدهـا وضع األلبـومـات
داخل املـكـتـبــــة أو علــــى رف
العـرض .واالكتفاء بعـرض عدد
قليل من الصـور الفوتوغـرافية يف
إطارات.
جتاهل الردهة
ردهـة املنـزل ،أي تلـك املسـاحـة
املـوجــودة مبـاشـرة أمــام البـاب
الرئيـسي للمنـزل ،تشكل فـرصة
مـذهلـة للتـعبيـر عـن شخصـيتك
وأسلـوب منــزلك .ال داعي ألن
تكـون الردهـة كبيـرة لكي يـكون
الديكور جميالً.
ميـكنـك استـعمــال الـطالء مـثالً
لتلويـن الردهة بـلون مختلف عن
لـون املنزل ،وتعليق مرآة كبيرة أو
لوحـة فنيـة جميـلة .والـواقع أن
املرآة ممتازة يف املـساحات الصغيرة
ألنهـا عـاكسـة وتعطـي االنطبـاع
مبسـاحة أكبـر .ركبي رفوفـاً أفقية
لوضع املفـاتيح عند الـدخول إلى

Your home & kitchen

السلمون مع املعكرونة

طبق  :طبق رئيسي * من  :أوروبا الغربية * العدد  4 :إلى  6أشخاص
املنزل.
كابالت غير مغطاة
مـن منــا ال يعــانـي من مــشكلــة
تكـدس الكــابالت الكهـربــائيـة
خـلف جهـــاز الكـمـبـيـــوتـــر أو
التلفـزيـون؟ ثمـة حل سهل جـداً
لهـذه املـشكلـة يقـضي بــربط كل
الكـــابالت بـــرجل اخلــزانــة أو
املكتبـة ،وإذا أمكن تغطيتها بغطاء
متناسق مع لون اجلدران.
ديكور قدمي
مترّ السنوات ويصبح ديكور املنزل
قـدمياً وغـير متـماشٍ مع املـوضة.
لكن بـدل تغيير ديكـور كل الغرفة
أو إبقــائه علـى مــوديله القـدمي،
ميـكــنـك إضــــــافـــــــة بعـــض
األكسـسوارات العصـرية الـكفيلة
بتجـديـد الـديكــور .إبحثـي عن
األكسسـوارات التي تكمّـل الطلة
من دون أن تهيمن عليها.
وإذا كـان منـزلك يف اجلبـل لكنك
حتبني الشاطئ ،أعرضي مجموعة
من األصداف أو الشعب املرجانية
علـى رفـوف العـرض بـدل جعل
ديكور الغرفة كله بحرياً.
أكسسوارات قدمية الطراز
ال جتعلي ديكور منزلك يبدو قدمياً
بـسبب تشـبثك باخلـزانات القـدمية
واألكسـسوارات القدميـة .فتبديل
األطـبــاق أو اخلــزانــات مـثالً يف
املـطـبخ كفـيل بـتـبـــديل أجــواء
الديكور.
مفروشات غير متوازنة
هنـاك بعض األشخـاص الذين ال
يعرفـون ببساطة كـيفية املوازنة بني
أحجــام املفــروشــات .يف هــذه
احلـالـة ،ال بــد من االطالع علـى
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مجالت الديكـور ألخذ فكرة عن
أعمال املهندسني واحملترفني.
إذا كـانت األريكـة مثالً ذات قعـر
سميـك ،ال تضعي قـربها طـاولة
كـبيرة وسمـيكة .استخـدمي بدل
ذلك طـاولـة زجـاجيـة أو طـاولـة
عالـية بـأرجل وأضيفـي مصبـاحاً
ضــوئيـاً يف زاويـة الغـرفـة لـلفت
لـألنظــار وجعل الـديكــور أكثـر
دينـاميـة .تـذكـري دومـاً ضـرورة
احلفاظ على التوازن يف الديكور.
االحتقاظ بأشياء كريهة
لعل أكبـر خطـأ ميـكن ارتكـابه يف
الديكـور هو االحـتفاظ بـاألشياء
التي ال حتـبينهـا فعالً .صحيح أن
السجادة يف الصالون باهظة جداً،
لكـنك ال حتبـينهـا وجتـدينهـا غيـر
متناسقـة مع ديكور الـصالون .يف
هـــذه احلـــالـــة ،مـــا علــيك إال
التخلص منها عبـر بيعها أو وهبها
لـشخـص آخـر ،وشـراء أخـرى
جديدة تتماشى مع ذوقك.
ديكور رسمي جداً
صحـيح أن الــديكــور الــرسـمي
جـمـيل وأنـيـق ،لكـن ال بـــد أن
يكــون مــريحــاً أيـضــاً .اجعـلي
الـديكـور الـرسمـي الكالسـيكي
عملياً وحيوياً وأكثر دفئاً.
كــراس غيـر مـريحـة يف طـاولـة
الطعام
ال تـشتـري أبـداً املفـروشـات غيـر
املــريحــة ،وال سـيمــا كـــراسي
الـطعام .جربي الكـرسي يف صالة
العرض قبل شرائها ،وتأكدي من
تـناسق علـوها مع طـاولة الـطعام
والــديكــور اإلجمــالـي لغــرفــة
الطعام.

املكونات :
فيليه سلمون نصف كيلوغرام املقطع إلى  4شرائح
علبة معكرونة وزنها  250غ
كرميا طازجة كوبان
بيض عدد 3
ملح وبهار أبيض
زيت زيتون لقلي شرائح السلمون
أوراق حبق مفرومة نصف كوب
تقلى شرائح الـسلمون يف زيت الزيتون السـاخن حتى تنضج وتصبح وردية اللـون ،ثم ترفع وتترك لتبرد قبل
أن تفتت إلى قطع متوسطة.
تسلق املعكرونة ملدة  6إلى  7دقائق حتى تنضج جزئياً ثم تصفى من املاء.
يخلط الـبيض مع البهار األبيض ،وامللح ،والكـرميا الطازجة ويـسكب هذا اخلليط فوق املعكـرونة املسلوقة.

الكاسترد الثلجي
 4أكواب ونصف الكوب من احلليب
ملعقة طعام من برش الليمون
نصف كوب من السكر
 4بيضات يف حرارة الغرفة
فانيال
 3مالعق طعام من
الدقيق
فاكهة معلّبة أو فاكهة
طازجة مسلوقة
يغلى احلليب مع
السكر وبرش
الليمون.
يخفق بياض البيض جيداً
حتى يتكثف .ميكن إضافة ربع
ملعقة صغيرة من كرمي التارتار إليه إذا
شئت.
يضاف البيض اخملفوق ،ملعقة تلو األخرى ،إلى احلليب املغلي .يطهى املزيج لبضع ثوان ثم يرفع عن
النار.
يحتفظ ببقية احلليب جانباً.
يخفق صفار البيض .تضاف إليه الفانيال مع الدقيق ونصف كوب من السكر .يحرك املزيج جيداً.
يضاف هذا املزيج إلى احلليب الباقي ويغلى معه مع ضرورة التحريك باستمرار.
يبسط القليل من بياض البيض املسلوق فوق الكاسترد البارد.
يزين الطبق باملزيد من الفاكهة ويحفظ يف الثالجة حتى موعد التقدمي.
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صوتك Your Voice

رسالةٌ من امرأة وفية إلى رجل جاحدٍ

عزيزي الرجل :
ما تفتـأ تُردِّدُ أنني أفـسدتُ عقلك
 ،وأغـويتُ قلـبك  ،وكنتُ سـبباً
قوياً يف طرْدِك من اجلنة ...
هالَّ كنـتَ مُنْـصفــاً  ،واعتــرفتَ
بأنـك من ضعفتَ أمـام نفسك ،
واسـتــسلـمـتَ لــشـيـطـــانك ،
وسحـبتني من يـدي إلى الـشجرة
 ،فهزَزْتَهـا  ،فطـرحتْ تفـاحة ،
قدَّمْتَهـا لي كهدِيَّـة  ،فأكلنـا منها
معـاً  ،و كنتَ تعلـم نهْيَ ربك ،
وأنا لم أخضع إال ألمرك ؟
هالَّ كـنتَ شجـاعـاً  ،واعتـرفتَ
أنك مـن مثَّلَ علـيَّ دورَ اإلنسـان
احلــزيـن واملهـمـــوم  ،وألقـيـت
برأسك يف حـضني  ،وضمـمتني
بــشــــدة  ،فكــشفـت ســـوأتـي
وسوأتك ؟
واليـوم تُـداري هـذه احلـقيقـة ،
ومتسحُ خطيئتك يف جنسي ...
ولم يكفك هذا  ،بل رُحْتَ تعلنُ
يف العــاملني أنـني سـبب الـشـرور
كلها !!
أحقّاً أنا الشريرة ..؟!

إذن  ،من كـان أول من قتـل أخاه
 ،فأنا ال أذكر أنـني قتلتُ أختاً لي
؟
مــن أشـعل نــيـــــران احلقـــــد ،
واحلـروب  ،يف الـدنيـا  ،فـأنـا لم
أكـتشف ناراً  ،ولم أخترع سالحاً
؟
أنـت من قـتل أخــاه بعـظمــةٍ من
عـظــام حيـوان  ..أمـا أنــا فقـد
صنعتُ من العظام حليّاً وخرزات
!! ...
أنت من جتبَّـرَ  ،وطغى  ،وأفـسد
يف األرض  ،وسـفك الــدمــاءَ ،
وحتـــدَّى اهللَ  ،وقـتل األنـبـيـــاء
واملرسلني ...
أنت من نصـبَ ذاته شيخَ قبـيلة ،
وأمر أفرادَهـا باإلغارة علـى قبيلة
أخرى ...
أنـت من تزعَّـم أقرانَه من الـرجال
 ،وحــرَّضهـم علــى أن يفـتكــوا
بـرجـالٍ آخـريـن  ،كي يـحصلـوا
علــى ممـتلكــاتـهم مـن األراضي
واألنعام واخليل والنساء ...
أنت من ادَّعـى الـسيــادة  ،فسـادَ
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باجلوْرِ والطغيان ...
أنت مـن حكـم البـالد والعبـاد ،
وسيطر على البر والبحر ...
عزيزي الرجل :
أنــسيـتَ أنك مـن يُفــرِّقُ ميــراث
اآلبـــاء  ،ويـتـصـــرف يف تـــراث
األجــداد  ،ويقـيمُ الـتفــاوت بني
الطبقات واألجناس ؟
أتـذكـر سيـدنـا يـوسف ؟  ..من
نــزعه من حـضن أبـيه يعقـوب ،
وألـقاه يف غـيابـات اجلُبِّ  ،واتَّهمَ
الـذئب بــأكله ـ كمـا هي عـادتك
دائـما يف اتهام اآلخرين ـ  ...هل
هي أختٌ له  ،أو حتـى زوجة أبٍ
؟  ..أم أنك أنـت أيهــا الـــرجل
وإخوة لك  ،كنتم أنتم الذئاب !!
ثم من نادى بـاأللوهية  ،وأراد أن
يستعبد اخللقَ  ،فاخترع الكسرويَّةَ
 ،والقيـصرية  ،واإلمبـراطورية ،
والفوهرورية  ...؟
مـن قــسَّـمَ الـبلـــدان  ..ورسـم
احلــدود  ..وسـنَّ القــوانـني ..
وأيقـظ الفـنت والثـورات  ..ومأل
الــدنيــا يبـابـاً  ،وحـروبـاً كـبيـرةً

وصغيـرةً  ،أهليـة  ،وإقلـيميـة ،
وعاملية  ...؟

ويعجبـك اختراعُها  ،وتستمتع به
 ،ثـم تلعنه بعـد أن تقضـي وطرك
 ،وتعُـضُّ اليـدَ الـتي متـسح علـى
رأسك  ،وتـضـمُّك إلــى صــدرٍ
حنونٍ ...

من نـشـــر األوبئــة الـفتــاكــة ،
واألمـراض اخلطيـرة  ،يف اإلنسان
 ،والنـبات  ،واحليـوان  ،والهواء
 ...وخــرق اجلـبــال واألوزون
 ...؟

ما أقساك أيها الرجل !!

من غــزا القــارات  ،والـبحــار ،
والكواكب  ،والنجوم  ...؟

دُلَّـني علــى اسم امـرأة واحـدة ،
قــامـت بعـملٍ واحــدٍ مـن هــذه
األعمال !!
أؤكد لك ـ يا عزيزي الرجل ـ أنك
لن تعـثر عـلى امـرأة واحدة ...
حتى البارود  ،لم يكن من اختراع
امرأة  ،بل كـان من اخـتراع رجلٍ
 ،حتتفلون به كل عـامٍ  ،ومتنحون
باسمه جائزة عاملية لرجلٍ واحد ،
وأحيانـاً قليلة المـرأة  ،ثم تقتلون
آالفاً مـؤلفة مـن الرجـال والنـساء
والولدان !! ...
واملـــرأة لـم تخـتـــرع إالَّ الـكُحْلَ
وأزرق العـينـني وأحمـر الـشفـاه
واخلدين ...

ومـا أعـظم كيْـدك أنتَ  ،وتقـولَ
مبكْرٍ ( :إنَّ كيْدَ النساء عظيم) !!
وهـا أنتَ حترِّضُ علـيَّ أبناءً لك ،
وال تـستحيي أن جتعلَ منهم أعداءً
لي  ،وتقـول فالنٌ (عدوُّ املرأة) ،
ولم أكـن عدواً لـرجل يومـاً ما ،
بل علــى العكـس كـنتُ احلـضْنَ
الـذي تـربَّـوا فيه جـميعـاً  ..ولم
يتـربَّــوْا فيه فقـط  ،بل فعلــوا فيه
أشيـاءً عجـيبــةً  ،منـذ أن كـانـوا
صـغاراً يضعـون احلفَّاظـات  ،إلى
أن صــــاروا كـبــــاراً يـجْلـبــــون
احلفَّاظـات  ...وال داعي لـذكر
أفعالٍ أخرى  ..فأنت من طبْعك
اجلحودُ والنكـران  ،ومن عادتك
أن تلقـي التبعـة علـى اآلخـرين ؛
فإمَّا أنا  ،أو الشيطان  ،أو احليوان
!!
عزيزي الرجل :

اسـأل نفـسك ؛ هل كـنتَ يـومـاً
عبــداً لي ؟  ..ولـكن كـنتُ أنـا
العبدة  ،وكـنتُ اجلاريـةَ  ،وكنتُ
زيـنتك يف اجملـالـس واحلفالت ..
وأنتَ من قـرَّرَ ذلك  ،ولـستُ أنـا
...
وكـنتُ محـظيـتك يف الـقصـور ،
وخادمتك يف البـيوت  ،وأسيرتك
يف احلروب ...
وكـــنـــتُ أمَّــكَ  ،وأخـــتــك ،
وزوجتك  ،وابـنتك  ،مـسـؤولـة
مـنك يف جـميع احلــاالت  ،تفعلُ
بي ما تشـاءُ  ،كيفما تشاءُ  ..ولم
أكن أعلـى منك  ،وال أقـوى ..
وال تَنـي تزْعُـمُ أنني نـاقصـةُ عقلٍ
ودين  ...حتـى املساواة أنتَ من
طالبَ بـها  ،ونادى بها بني الرفاق
واألصحــاب  ،ولكنك تـذبـذبت
فيهـا  ،ولـم تقف بهـا عنـد قـرارٍ
أخـير  ...وأنـا ال أنتظـر منك إال
أن تكون رجُـلي  ،وأكون امرأتك
 ،وتكون لباساً لي  ،وأكون لباساً
لك ...
وإن كانت من خطيئةٍ  ،فقد كانت
اخلطيئةُ رجالً ...
وتقبل مني مـودَّتي  ،واحترامي ،
وحناني ...
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Pioneering Womenرائدات

نساء

10American Muslim Women You Should Know
Samina Ali
As we enter the last few
weeks of the Muslima:
Muslim Women's Art &
Voices exhibition by the
International Museum of
Women, I have found
myself reflecting on the
hundreds
of
women
included in this groundm
breaking exhibition.
Each and every one of
these women is included
because she is noteworthy
mm a cuttingmedge artist or
writer, a revolutionary who
is upending her commum
nity's and the world's limm
ited notions of what a
Muslim woman is capable
of doing, a pioneer fightm
ing for women's and girls'
rights.
As a way of recognizing
the many contributions
these women are making, I
wanted to highlight a
handful of these women in
a twompart series mm this
first blog devoted to North
American Muslim women,
and a second upcoming
blog celebrating Muslim
women from other parts of
the world.
In this snapshot of our
exhibition of North Amerim
can Muslim women, you'll
find a diverse group of
women who've been able
to move beyond the belitm
tling stereotypes about
Muslim women and are,
instead, using their perm
sonal relationship to their
faith in a positive way to
actually shift the national
conversation about Islam.
In the process, they are
transforming the world in
fresh and exhilarating
ways.
1. The daughter of influenm
tial Muslim American
leader Malcolm X, Ilyasah
Shabazz is an activist,
motivational speaker, and
author of the critically
acclaimed autobiography
Growing Up X. She prom
duces The WAKEmUP
Tour™, her exclusive
youth empowerment prom
gram to mentor students
throughout the country,
and she participates in
international humanitarian
delegations. Her goal is
to "empower future generm
ations through understandm
ing the world's diverse culm
tures and historic civilizam
tions."
2. Farah Pandith was
appointed Special Reprem
sentative to Muslim Comm
munities in June 2009. Her
office is responsible for
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Obama appointed
Mogahed to the President's
Advisory
Council
on
FaithmBased and Neighborm
hood Partnerships. She
says, "Muslim Americans
helped thwart the majority
of foiled almQaeda inspired
terrorist plots in America.
Rather than bearing collecm
tive guilt for AlmQaeda
inspired terrorism, the
Muslim American commum
nity is its most formidable
adversary."
5. Azadeh Moaveni is the
author of Lipstick Jihad
and comauthor with Nobel
Peace Prize winner Shirin
Ebadi of Iran Awakening.
As one of the few Amerm
ican
correspondents
laleh
allowed to work continum
ously in Iran since 1999,
3. Laleh Bakhtiar is the
she has reported widely on
first American woman to
youth culture, women's
translate the Quran into
rights, and Islamic reform
English and the first
for Time, The New York
woman to present a critical
Times Book Review, the
translation of the Quran in
Washington Post, and the
any language. She says,
Los Angeles Times.
"The veil is the wrong
She says, "I spent the
thing to be stuck on when
first half of my career
discussing
Muslim
totally engaged with this
women's rights in Islam. In
question, how to get the
fact, in many cases, the
West to understand us betm
Quran reinforces a Muslim
ter, how to convey our
woman's selfmesteem. And
reality, how to prove that
Muslim women worldwide
we were not all chained to
are using the Quran to
the stove frying onions ...
reassert their rights mm
Now... I'm much more
rights that have been taken
interested in having a diam
away from them through
logue with and trying to
patriarchal interpretations
bring about some change
and
laws."
within my own commum
4. Dalia Mogahed has
nity, within the Iranian
spent years extensively
diaspora and Iranians
researching the real lives
inside Iran."
of Muslims around the
6. In 1982, a group of
world in her former job as
women decided to start a
Executive Director of the
womenmrun organization
Gallup Center for Muslim
for Muslim women in Canm
Studies, a think tank and
ada. These women estabm
consultancy that offers evim
lished the Canadian Counm
dencembased advice on
cil of Muslim Women
Muslim societies around
(CCMW) with the shared
the world.
belief that Islam advocates
President Barack
the
equality,
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executing the Secretary of
State's vision for engagem
ment with Muslims around
the world on a peoplemtom
people and organizational
level.
She reports directly to
the Secretary of State. Panm
dith says she wants "to see
young women who happen
to be Muslim ... push back
against stereotypes, to tell
their stories in their real
voices, to create alternam
tive narratives in every
way possible mm because
when you flood the marm
ketplace with alternatives,
the conversation will begin
to
change."

equity and empowerment
of women. Executive
Director of the CCMW,
Alia Hogben's message to
"Muslims
and
nonm
Muslims is that all of us
must take responsibility
for the welfare of all,
regardless of belief, race,
or color. Without that
dream we would not be
passionate or committed to
creating change."
7. Maryam Eskandari is
the founder and CEO of
MIIM Designs, a studio
comprising
architects,
researchers and designers,
all trained in Islamic theom
logical studies and Islamic
art and architecture, which
merges the theory of
research with the execum
tion of art and architecture.
Eskandari says,
"The
architecturally
designed
spaces and socially negom
tiated places for and of
Muslim women in commum
nity mosques in the United
States emerge as a particum
larly understudied problem
... Oftentimes these retrofit
buildings raise specific
questions on the American
Muslim identity struggling
with the interwoven issues
of religion and culture that
are brought over from
Muslim countries, such as,
where do the men stand?
How much space is allom
cated for women, and what
about
children?"
8. Maria Ebrahimji is
the comeditor of the antholm
ogy I Speak for Myself:
American Women on
Being Muslim, a collection
of essays written by 40
Americanmborn
Muslim
women under 40. Since
then, she comfounded I
Speak for Myself, Inc., a
book and multimedia
enterprise that focuses on
publishing selfmnarrative

collections on interfaith
and intercultural issues. If
that's not enough, for her
daytime job, Ebrahimji
most recently was the
Director and Executive
Editorial Producer for Netm
work Booking at CNN
Worldwide.
One thing she knows for
sure, she says, is that
"while we cannot speak for
others, we can certainly
speak for ourselves and
share our own stories of
faith. The more stories
people bear witness to, the
deeper their knowledge of
the
'unknown.'"
9. A filmmaker specialm
izing in web TV, Hala
Alsalman has worked as a
photo journalist in the
Middle East for Time.com,
Reuters, and Current TV.
She produced (wrote,
directed, shot, and edited)
several documentary web
series for the CBC and
Food Network's zany hit
show ''Bitchin' Kitchen.''
On the TV front, she
directed
episodes
for
Investigation
Discovery
channel's
''Outrageous
Final Wishes'' and ''The
Will.'' Set in the Montreal
city subway, her comedy
short, The Green Line, will
leave you laughing out
loud as Alsalman pits
Western garb against the
niqab, asking which style
of dress is more ethical,
and answers this hotly
contested debate with an
unexpected twist.
10. Founder and Editorm
inmChief of Azizah Magam
zine, Tayyibah Taylor has
realized her vision to prom
vide a vehicle for the voice
of
Muslim American
women mm a vehicle that
portrays their perspectives
and experiences and shatm
ters commonly held stereom

types. Named as one of the
500 Most Influential Musm
lims in the World by the
Middle Eastern think tank,
The Royal Islamic Stratem
gic Studies, Taylor says,
"Don't put limitations on
yourselves. If you have a
dream, an ambition, a
goal, an aspiration, keep
your intention and vision
clear and work towards
that goal. Understand ...
that your work and your
worship can blend. If you
are working with the
intention of accomplishing
something that reaches
beyond yourself and into
the world then the work
becomes this wonderful
form of worship. We have
a very talented group of
young Muslim women
coming up, and I'm really
excited to see what they
are going to be as they
become the new architects
of the Muslim American
community."
I couldn't have said it betm
ter myself. I, too, am
excited about the future
generation of American
Muslim women and their
contributions to the Amerm
ican
community.
In the meantime, get to
know these 10 North
American Muslim trailm
blazers and the many othm
ers presented in the Musm
lima exhibition. Add your
voice by tweeting to us at
@IMOWomen to let us
know who you would
include in this list of
American Muslim women
to watch or leave a note in
the comments below. Keep
a look out for the next
blog on the 10 Muslim
women you should know
from around the world!
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تقوم هذه اجملموعات املمولة واملنظمة تنظيمًا جيدًا بالدفع بالروايات اخلاطئة واحلاقدة ضد االسالم واملسلمني

ميدل إيست آي :من هم األثرياء الذين يقفون وراء صناعة اإلسالموفوبيا يف أمريكا؟ 1

قـالت سـوزان بـركــات ،شقيقـة
أحـد ضحايـا حادث إطـالق النار
يف تـشــابل هـيل ،يف مقــابلــة مع
محــطـــة سـي إن إن ،إن فــيلـم
“القـناص األمـريكي“ لـم يسـاعد
فقط علـى “جتريـد ““املسلـمني من
اإلنـسانيـة“؛ ولكنه أيضًـا قد خلق
جوًا هو أقرب إلى “موسم مفتوح“
ضــد املــسلـمـني األمـــريكـيـني.
واعتبرت بركات أن هذا املناخ من
التعصب ضـد املسلمـني هو الذي
أدى إلـى إعــدام شقـيقهــا علـى
أيــدي الـهمـجي كــريغ سـتيـفن
هيكس.
هل كـان وصف بـركـات الـوضع
بـــأنه “مـــوسـم مفـتـــوح“ ضـــد
األمــريكـيني املـسـلمـني رد فعل
للحــزن الــذي تعــانـيه؟ أم أنهــا
كلمـات كـئيبـة تـصف حقيقـة مـا
يحدث يف أمريكا اليوم؟
لـألسف ،ميكـننــا فقـط دراســة
حـاالت العـنف والتـرهـيب ضـد
املسلمني التـي حدثت يف األسبوع
املـاضي وحـده؛ لـنالحظ اجتـاهًـا
مـتـــزايـــدًا يف الـتعـصـب ضـــد
املــسلـمني .فـفي يــوم اجلـمعــة
املاضية ،دمر حـريق متعمد املركز
اإلسـالمــي يف هــيـــــــوســنت،
بتكـسـاس .وكـتب رجل إطفـاء
علـــى الفـيــس بـــوك“ :دعـــوه
يـحترق ..أغلقـوا صنبـور املاء“.
ويف يـوم الثالثـاء املــاضي ،ألقت
الـشــرطــة الـقبـض علــى رجل
لالشـتبـاه يف محـاولـته استخـدام
“قنبلـة“ ضـد املـركـز اإلسالمي يف
أوســنت ،يف تكــســـاس .كـمـــا
استهــدف معبــدًا هنــدوسيًـا يف
بــوثيل ،بـواشـنطـن ،عن طـريق
اخلطأ بـعبارات معاديـة للمسلمني
علـى جـدرانه .لقـد حـدثت كل
هـذه األحداث يف أسبـوع واحد،
ولـم تنـشــرهــا وســائل اإلعالم
الرئيسة.
ولم تقتصر هجمات هذا األسبوع
ضـد األمـريكيـني املسلـمني علـى
الكتـابـة علـى اجلـدران واحلـرق
والتخـريـب والتهـديــدات .ففي
يـوم االثـنني املــاضي ،مت القـبض
على مشتبه فيه يبلغ من العمر 39
عـامًا لطعـنه اثنني من الضـحايا يف
مـوقف للحافالت يف سـاوثفيلد،

ميشـيغان .وكـان املتهم قـد سأل
عما إذا كانت الضحيتان مسلمتني
قـبل أن يقــوم بـطـعن أحـــدهمــا
خمـس مـرات يف الـوجه والـعنق
والظهر؛ وطعن اآلخر يف يده.
ويعتـبر األسـبوع املـاضي منـوذجًا
لالجتـاه األوسـع لتصـاعـد العنف
ضـد املسلمـني .فقبل أحداث 11
سبتمبـر ،لم يكن هناك سوى 40
إلــى  50جــرميــة كــراهيــة ضــد
املـسلـمني يف الــسنــة .ويف عــام
 ،2001كـان هنـاك ما يقـرب من
 500جـــرميـــة كـــراهـيـــة ضـــد
املــسلمـني ،ومنـذ ذلك احلـني لم
يـخل أي مكــان من 150 :100
جـرميـة كـراهيـة ضـد املـسلمني يف
السنة.
وقـد خلص صالح الـدين أحـمد،
كـاتـب اخليــال العـلمـي العــربي
األمـريكي ،تـزايـد احملنـة احلـاليـة
للمسلمني يف أمريكا اليوم ،عندما
قام بـالتغـريد؛ قـائالً“ :إنه شيء
مقـرف عنـدمـا تـدرك أنـك تشعـر
بـاالمـتنــان ألنك ال تبـدو عـربيًـا

وليس لديك لكنة“.
ووفقًـا للجـنة األمـريكيـة العربـية
ملكافحة الـتمييز () ،ADCأدى
عـرض فيلم “الـقناص األمـريكي“
إلــــى زيــــادة حــــوادث العــنف
والـتــرهـيـب الـتـي نفــذت ضــد
األمـريكيـني املسلمـني .وقالت يف
بيان لها إن“ :الغـالبية العظمى من
الـتهديدات العـنيفة التي شهـدناها
خالل األيام القليلة املاضية جاءت
نـتيجـة للكـيفيـة الـتي وصف بهـا
العـــرب واملــسلـمـــون يف فـيلـم
القـناص األمـريكي ،لقـد جمعـنا
مـئات مـن الرسـائل الـعنيفـة التي
تــستهــدف العـرب األمــريكـيني
واملسلمني من رواد السينما“.
لكن إذا كان الفـيلم العنصـري قد
لعب بشـكل علني ومهني دورًا يف
تصعـيد املضـايقات ضـد املسلمني
يف أمــريكــا؛ إال أنه يعـتبـر جـزءًا
قليـالً فقط .فالفـاعل الرئـيس هو
أكثـر تـواطـؤًا وشـرًا مـن ذلك.
فـالفـاعل الـرئيـس ال ينفق املـال

فقط؛ ولـكنه يقـوم أيضًـا بتـنفيـذ
حـملة دعـائيـة منسقـة ومستـدامة
لتجـريد املـسلمني األمـريكيني من
اإلنسانيـة ،كجزء من استـراتيجية
أوسع لــدعـم أهــداف مــوالـيــة
للصهيونية.
فمنـذ عام  ،2001أنفـق عدد من
اجملمـوعـات الغـامضـة واألفـراد،
املاليني؛ لنـشر املعلومـات اخلاطئة
عن املـسلـمني يف وسـائل اإلعالم
الرئيسة واجلهاز السياسي والوعي
العـام .وكـان الهـدف هـو تـوفيـر
الغطـاء السيـاسي لكل مـن حرب
الواليـات املتحدة على اإلرهاب،
وحـــــرب إســـــرائــيـل علـــــى
الفلسطينيني.
قـالت يـاسـمني طـائب ،املـؤلف
املـشـارك يف الـتقـريـر اجلـديـد:
“اخلــوف :جهــود شـبكــة نـشــر
اإلسالمـوفوبيا يف صناعة الكراهية
يف أمـريكـا“ ،يف مقـابلـة أجـريت
معهـا مـؤخــرًا ،إنه“ :منـذ عـام
 ،2001مت رصــد أكـثــر مـن 57
مـليــون دوالر خللـق جمــاعــات

صنــاعــة اخلــوف ،ومكــافحــة
املسلمني ومعاداة اإلسالم من قبل
ثمانية من املتبرعني األثرياء جدًا“.
ووفقًا جملـلس العالقات اإلسالمية
األمريكية ،حققت  37منظمة من
اجلـماعـات املنـاهضـة لإلسالم يف
أمريـكا عـائدات تـصل إلى 119
مـليــون دوالر يف الـفتــرة مــا بني
عامي  2008إلـى  2011وكانت
واحــدة من الـنتـائـج التـي وصل
إليها اجمللـس أن هذه اجلمـاعات:
“غـالبًا ما تكون مـرتبطة بإحكام“،
وأن“ :الالعـبـني الـــرئـيــسـني يف
الشبكـة قد استفـادوا من الرواتب
الكبيرة لقاء تشجيعهم الرأي العام
األمـــريكـي علـــى اخلـــوف مـن
اإلسالم“.
وتقـوم هـذه اجملمـوعـات املمـولـة
واملنـظمـة تنـظيمًـا جيـدًا بـالـدفع
بالروايات اخلاطئة واحلاقدة:
يف أوروبـا ،هنـاك نظـرية املـؤامرة
“اليـوروعـربيــة“ ،التي تقـول بـأن
هناك مـؤامرة سـرية بني الـزعماء
العــرب واألوروبـيـني لـتــسهـيل

هجــرة املـسـلمـني اجلمـــاعيــة،
وإخضـاع أوروبا ،وحتـويل القارة
إلـى مـسـتعمـرة عــربيـة تـسمـى
“اليـوروعــربيـة“ .ومـثلهـا مـثل
نـظريات املؤامرة الـيهودية يف أملانيا
خالل الثالثينـيات ،لم يـتم تقدمي
أي دلـيل يـــدعم أي مــؤامــرة أو
احـتمــال فعـلي بــأن املــسلـمني
يـسعــون إلــى الــسيـطــرة علــى
أوروبا ،دميوغرافيًـا .إنها املؤامرة
الـتـي مت دفعهــا مـن قـبل جـمـيع
اجلهات القومية؛ ابتداءًا من رابطة
الـدفاع اإلجنليـزية ،إلى الـسياسي
الهولنـدي جيرت وايـلدر ،والتي
وردت بقـدر كبير مـن التفصيل يف
كتـاب بات يـاور “اليوروعـربية“:
محور اليورو العربي.
ويف أمـريكا ،هنـاك نظريـة مؤامرة
“تطبيق الـشريعة“ ،التي تقول إنه:
“باإلضـافة إلى اسـتخدام العنف،
فإن هناك ما يسـمى بـ “استراتيجية
اجلهـاد اخلفي“ ،والتي تهـدف إلى
الـتسلل إلـى املؤسـسات الـوطنـية
والـتأكـيد علـى مطـالب املـسلمني
مـن خالل النظام القانوني“ .وهي
املـؤامــرة التي يـروج لهـا مـن قبل
اجلـمـيع؛ ابـتـــداءًا مـن احلـــزب
اجلمهوري ،وحتـى شبكة فوكس
نـيوز ،وقـد ذكرت بـالتفـصيل يف
كتـاب مارك ستـاين “األمريـكيون
وحدهم“.
ومن املمكن بسهولـة رفض نظرية
مــؤامــرة “تـطـبـيق الــشـــريعــة
اإلسالمـيـــة“ ،ألنهـــا شـــديـــدة
السخـافـة ،ولـكن تلك الـنظـريـة
انتشـرت بشكل كبـير رغم ذلك.
فقـد وجدت دراسـة أجريـت عام
 2011أن  % 30من األمـريكـيني
يعتقـدون بأن األمريكيني املسلمني
يــسعـــون ألن حتل الــشـــريعـــة
اإلسالمية محل دستـور الواليات
املتحدة.
إذن ،مـن هي هــذه اجلمــاعــات
واألفراد الذين يضغطون باألفكار
املضللـة الواضـحة والـتعميـمات
اجلسيمـة بغرض تصنـيع مناخ من
اخلـوف والــشك والغـضب جتـاه
املسلمني األمريكيني؟

 10سنوات من النجاح والتميز
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عقارات
RealEstate
توقعات بتوسع التمويل
اإلسالمي بقوة يف أوروبا
بــــدأ أول بـنـك إسالمـي
خـالص يف وسط لندن قبل
أكثــر مـن  10سنــوات،
وهـو ليـس مصـرفـا يعمل
بـذراع إسـالميــة ،ولكـنه
مصـرف إسالمي متـكامل
بــرأسمـال ومـستـثمــرين
بريطـانيني وعـرب .وكان
ملصـرف غـيتهـاوس بـنك
االستـثمــاري بُعــد نـظــر
واضح ملـستقبـل الصيـرفـة
اإلسالمـيـــة وإمكــانـيــة
تـوسعها يف غـرب أوروبا،
بينما تـوقع محلل بريطاني
مـتخـصـص يف الـشــؤون
العقاريـة واإلنشائية دخول
املـزيــد من األمــوال عبـر
بـوابـة التمـويل اإلسالمي
إلـى الـقطــاع العقـاري يف
أوروبـا عـامـة وبـريطـانيـا
خـاصـة ،مـشيـرا إلـى أن
الـتمــويل اإلسالمي أثـبت
جنـاحه وقـدرته علـى العمل ،مـضيفـا أن املشـاريع ستتـواصل بعـدمـا
تكللت ببناء “برج شارد“ األعلى يف أوروبا بتمويل إسالمي.
وقـال آالن مببرتـون ،يف مقال يحـمل عنوان “أوروبـا :صعود الـتمويل
اإلسالمي“ إن “برج شارد“ الذي يعتبر األعلى يف أوروبا كان يبدو وكأنه
مجـرد حلم ،وخصـوصا يف نهـاية عـام  2007عنـدما كـانت البـنوك
مترددة يف تقـدمي القروض للـمطوريـن العقاريني ،وقـد استثمـر حتالف
قطري مـبلغ  150مليون جنـيه إسترليـني لالستحواذ علـى  80يف املائة
منه بحـسب “سي إن إن“ ،كما برزت استثمـارات جتارية أخرى لقطر يف
العقارات البـريطانـية يف مشـاريع “ثكنات تـشيلسي“ ،يف حـني استحوذ
حتـالف مالـيزي علـى قطعـة أرض يف منطقـة “بتـرسي“ يف لنـدن ليطلق
مـشروعـا عمالقـا لبـناء آالف املـنازل ،فـبريـطانـيا ،إلـى جانـب أملانـيا
وفرنسا ،من بني األماكن املفضلة بالنـسبة لالستثمار العقاري بالتمويل
اإلسالمي ،ويف لنـدن وحـدهـا يـوجـد  22مـؤسسـة تعتمـد التمـويل
اإلسالمي ،بينـها  5مؤسسات إسالمية بالكامل ،إلى جانب  30شركة
قانونية تهتم بالقطاع.
ولفت الكاتـب إلى أن املصرفـية اإلسالمية تـؤدي نفس أدوار املصارف
التقـليدية وتعود بالنتـائج نفسها ،ولكنها تختلف عنـها بأنها تسلك إلى
ذلك طـرقا مختلفة مستنـدة إلى مبادئ الشريعـة اإلسالمية املستمدة من
القـرآن والسنّة والتي حتـرم “الربا“ و“الغرر“ وجمـيع املعامالت الفاسدة.

sessions that typically last
for 45 minutes to over an
hour both directly and
through secondhand
smoke.
Knowing this facts will
aide you now of why Shisha could have this big
impact in your health and
well being.
- See more at: http://
www.quitshisha.com

كتـب  :سعيـد األبـيض  -تـوقع
مخـتصـون يف الـبنـاء واملقـاوالت
ارتفـــاع حجـم االسـتـثـمـــار يف
مـشروعـات املبـاني اخلضـراء إلى
أكـثر من  48مليـار دوالر ،بزيادة
قدرهـا نحو  50يف املـائة مع نـهاية
 ،2020لتـشـمل أكثــر من 130
مــشـــروعـــا يف مخــتلف املـــدن
السعودية ،فيما دعا اخملتصون إلى
أهمية حترك اجلهات املعنية بتحديد
فـتـــرة مقـبلـــة لـــوقف إصـــدار
التـراخيص من البـلديات الفـرعية
للمباني غيـر اخلضراء ،مع وجود
حـمالت تــوعــويــة وعــروض
حتفيزية خالل هذه املرحلة لتوسيع
هذا القطاع.
وبحـسب اخملـتصني فـإن إجمـالي
اإلنفاق خالل الـفترة احلالـية على
املبـانـي اخلضـراء يقـدر بنحـو 26
مليـار دوالر ،مـوزعـة علـى 76
مشروعـا ،منها مشـروع مركز
املــلــــك
ـ
عبــد اهلل
املـــالـي،
ـ
الـذي يعد
أضـخـــــم
مــشــــروع
ـ
للـمـبــانـــي
اخلضـراء يف
العــــــالــــم
ـ
بحـــــســــب
مـساحته التي
تــزيــد علــى
 1.6ملـيــون
مـتــر مـــربع،
فـيمــا تـعتــزم
وزارة الـشـؤون
اإلسالميـة بنـاء
ما يزيد على 90
ألف مـــسجــــد
صـديق للـبيئـة يف
جــمــيع املـــــدن
الـــسعــــوديـــــة،
ـ
لالعـتـمــاد علــى
مـصــادر مـتعــددة
للطاقـة اخلضراء..
وستدعم هذه املشروعات احلفاظ
على البيئة واالستفادة من الطاقة.
وتعـتمــد املبـانـي اخلضـراء علـى
تقنـيات تراعي البيئـة احمليطة بها يف
املواد املستخدمة واستهالك الطاقة
واالستـدامة ،ومن ذلك استخدام
املـواد األوليـة يف البنـاء مثل البـناء
بـالتـربـة املـدكـوكـة أو األكيـاس
الــرمليـة ،وأخـرى تعـتمـد علـى
تقـنيـات حــديثــة للحفـاظ علـى
الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها،
بـاستخدام حـلول متقـدمة تعـتمد
على الطاقة الـشمسية ،املياه املعاد
تكـريـرهـا ،ومـصـادر الـطـاقـة
املتجـددة ،الـذي يــسهم بـشكل

 48مليار دوالر استثمارات متوقعة
يف املباني اخلضراء بحلول 2020

كـبـيــر يف احلــد مـن االحـتـبــاس
احلــراري وتـغيــر املنــاخ ،ودورة
الكربون.
وقال أحمد مبارك ،املتخصص يف
قطـاع املقـاوالت «إن املـؤشـرات
تـذهـب بعيـدا يف عـمليـة تـشـييـد
املباني اخلضراء ،خـاصة يف املباني
العمالقـة التـي متتلكـها الـدولة أو
تلك العـائـدة للـقطـاع اخلـاص،
وهنـاك رغبة يف دعم تشـييد املباني
اخلضـراء يف مـنطقــة اخلليج علـى
وجه العمـوم والسعوديـة حتديدا،
وذلك بحكـم كبـر مـســاحتهـا
و

تنـوع املبانـي الذي يجعل الفـرصة
أكبـر يف حجم االسـتثمـار يف هـذا
اجملال الـذي يقدر يف الوقت احلالي
بحسب دراسـات أكادميـية بقـرابة
الـ 26مليار دوالر.
وأضــاف املبـارك أن الـسعـوديـة
تعـمـل وفق إطـــار عــــام علـــى
تـخفــيـــض اســتـهالك الــنفـــط
واالعـتمــاد عليه بـشكل كـبيـر يف
الـسنـوات املـقبلـة ،والـذي يعـد
محـــورا اسـتـــراتـيجـيـــا يف كل
اجملـاالت ،ومنهـا تـوفيـر الطـاقـة
الكهـربـائيـة للـمسـاكن واجلهـات
الرسمية ،لذا هناك تنسيق وتعاون
بني اجلـهات والـشركـات الكـبرى

كـافة لاللتـزام بتحويل املبـاني إلى
مبـان صـديقــة للبـيئـة ،بهـدف
تقليـص نسـبة اسـتهالك الطـاقة،
وهي خطوة يف حال اكتـمالها فإنه
ستـنخفض نـسبـة االعتـماد عـلى
النفط بشكل كبير.
ويـقدر حجـم استهالك الطـاقة يف
املبـاني احلـاليـة مبـا مقـداره  50يف
املائـة من معـدل استهالك الطـاقة
بــــشــكل عــــــام ويف مخــتـلف
األنـشـطـة ،وهـو مــا ذهب إلـيه

اخملتـصون بضرورة زيادة
الوعي البيئي حـول أهمية احملافظة
على مـوارد البيـئة الـطبيعـية ،مع
وجود تـشريعـات قانـونية خـاصة
بـــاملـبـــانـي اخلـضـــراء وحتقـيق
االستدامـة يف املبانـي التي تسـاعد
يف حتـسـني أداء املبـانـي من خالل
خفـض استهـالك الطـاقــة وامليـاه
وحتسني الهيكل العام للمباني.
ويــرى املـهنــدس نــواف عـطــار
ضـــرورة عــــرض الكـثـيـــر مـن
التجـارب اخلــارجيــة يف املبــاني
اخلضـراء الـتي تتـوافق مـع طبيعـة
منــاخ الــسعــوديــة الــذي ميـيل
للحـرارة ،وعرضهـا بشكل كـبير
مـــن خالل مــــــواقع الـــتجـــمع
الـكبــرى ،مع أهـميــة أن تقــوم
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smoking. Another common misperception
among Shisha users is
that they will not suffer
any adverse consequences if they smoke
occasionally rather than
daily like most cigarette
smokers. Yet even occasional users could be
harmed because they
probably inhale lot of
smoke full of toxic substances during smoking
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smoking Shisha waterpipes and being exposed
to second-hand smoke
from water pipes are
associated with a high
degree of health risk,
including cancer risk.
There is a widespread
misperception that Shisha
smoking is safe. In general, people know little
about its health effects
and believe that it is less
harmful than cigarette

infectious diseases.
Other health risk includes
the spread of infectious
diseases like tuberculosis,
herpes, and hepatitis.
Viral infections can be
transmitted through the
sharing of the same
mouthpiece; a common
custom in many cultures.
In conclusion, the available evidence suggests that

nean Region, as well as
United States. Also to be
noted, that Shisha outlet
had been showing up like
mushroom in different
parts of the globe today.
11. Shisha has adverse
effects during pregnancy.
Pregnant women smoking
a Shisha are putting their
unborn child at great risk
for low birth weight and
other birthing problems.
12. Shisha can spread

البلـديات الـفرعـية بـدور مهم يف
هـذا اجلـانـب ،من خالل حتـديـد
موعد مـستقبلي لـوقف استخراج
تصـاريـح البنـاء مـا لم تـستخـدم
املـواد األولية يف املبـاني اخلضراء،
علــى أن تقـوم بـتقـدمي عـروض
حتـفيــزيــة يف الــسنــوات األولــى
للمـواطنني والشـركات املتـوسطة
الستـخدام بعـض املواد كـالعازل
احلراري يف عمليات البناء.
ولفت عطار إلى
أهميـة التـوعيـة
لعموم املواطنني
الــــــــذيـــن ال
يدركون أهمية
هـذه املبـاني،
خـــاصـــة أن
املـكـــــاتــــب
الهـندسـية ال
تــسـتــطـــيع
ـ
ـإلــــــــــــزام
الـراغبني يف
الــبــنـــــــاء
بــالتـــوجه
ـ
للـمبــــاني
اخلضـــراء
 ،ورغـم
محــاوال
ـ
ت
التعـري
ـ
ف مــن
قــــبــل
العامل
يـن يف
ـهـــذا
القطا
ع للمـواطنـني فإنه يـظل نطـاقا
ضـيقــا ،الفتــا إلــى ضــرورة أن
تشمل املرحلة املقبلة إلزام اجلهات
كافة بعد أن جنحت اجلهات املعنية
يف تــطبـيق هــذه اخلـطــوة علــى
الشركات الكبرى.
ومن العوائـد التي يعـول عليها يف
اإلسـراع بتنفيـذ املبانـي اخلضراء،
دعم استـراتيجية الدولة يف خفض
الـتكالـيف املاليـة يف توفـير الطـاقة
واملـيــاه ،ودعـم اسـتــراتـيجـيــة
التنميـة ،وخلق بيئة أكثـر استدامة،
وهو مـا يتطلب االنتقـال من الدراسة
النظرية للتطبيق العملي على املباني،
واستخـدام عمليـات تزيـد من كفاءة
استخـدام املــوارد والطـاقــة وامليـاه
واملـواد وتقلل من الـتأثيـرات السلـبية

لـلمبـاني علـى الصحـة العـامـة.
The most common
form of tobacco
smoked in a water
pipe is called Maassel, which is sweetened and flavored in
such flavors as apple,
mint, cappuccino, etc.
10. More rampant in
some counties.
Shisha water pipes are
most common in
areas of China, India,
Pakistan, and the
Eastern Mediterra-
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12 Secrets You Should
Know About Shisha
The information about the effects of Shisha in the body
had been written and read by many. But people want to
read more about this sensational Shisha. At present,
people won’t believe a thing without facts on it. So one
would like to know the important details about what
about Shisha that makes people so intrigue and what
sets it apart from cigarette. Facts about the inside story
why Shisha had the particular effects in the body and
why Shisha users want more of it, making them smoke
more and more everyday. Does Shisha contain more
harmful substance than cigarette smoking? Are there
similarities and differences between the Shisha waterpipe and cigarette as to the modality of the harmful
substances it can deliver to the body of the user? Questions like these need answers.
This is a point where you ought to know more about
Shisha. Here are important secret facts that you need to
know.
1. Same effects with cigarette.
Smoking Shisha and breathing second hand smoke
from waterpipes can be presumed to have similar
effects as exposure to cigarette smoke. The belief of
some that Shisha is harmless only leads to their own
destruction. Shisha is as dangerous as cigarette smoking.
2. Shisha contains more carbon monoxide.
Shisha contains carbon monoxide (CO) in amounts
equal to or greater than that from cigarettes. CO
replaces oxygen on red blood cells, making it harder for
the body to
deliver oxygen to vital organs which can later lead to
organ damage.
3. Shisha smoking has cancer causing substance.
Smoking Shisha contains significant amounts of nicotine, levels of costic compounds such as tar, carbon
monoxide (car exhaust), heavy metals like cobalt, and
lead; and a host of cancer causing chemicals.
4. Prone to Addiction.
Shisha smoking produces similar increased blood nicotine levels and heart rate as cigarette use. The inhaled
substances trigger chemical reactions in nerve endings,
this release dopamine; which is associated with the
feeling of pleasure. This seems to play an important
role in nicotine addiction. A Shisha smoker is still
smoking tobacco and the nicotine in it causes dependence after using it for several times.
5. Charcoal in Shisha increased the risk of diseases.
Unlike cigarettes, Shisha smoke may also contain charcoal or wood cinder combustion products from the heat
source used to burn the tobacco, increasing the cancercausing agents in the smoke. Apart from the harmful
effect of the chemical, the end product produced by the
charcoal only intensifies the damage it can cause to the
body.
6. Damaged different body organs.
Shisha smoke is associated with increased risk of disease including cancer, heart disease, lung disease and
many other deadly ailments. It might not be noticeable
now but the harmful chemicals are already slowly damaging certain parts of the body of a Shisha user.
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.. سيجارة200الشيشة بـ

وتعرضك للموت باليورانيوم

يتعرض له من خالل ميـاه الشرب
 وهـو ما يـزيد،خـالل يوم كـامل
من خـطر اإلصـابة مبخـتلف أنواع
،األورام اخلبـيثـة والـسـرطـانـات
.خصوصاً يف الرقبة والرأس
ومتـتص نبته "الـتبغ" املعادن الـثقيلة
بنسب مختلفة بحـسب التربة التي
 وتشمل هـذه املعادن.تـزرع فيهـا
الـنحــاس واحلــديـــد والكــروم
 ويزداد.والـرصاص والـيورانيـوم
األمـر سـوءاً بـسـبب عـدم وجـود
رقابـة علـى تصنـيع التبـغ اخلاص
 والذي يـنتشر بـالشرق،بالشيـشة
 لذا فإن هناك،ًاألوسط خصوصـا
تفاوتاً يف نسبة املعادن املوجودة بني
 بحـيث إن الـدراسـة،نـوع وآخـر
وجـدت فـروقـات ملحـوظـة بني
أربعة أنصاف من أشهر أنواع التبغ
اخلاص بالشيشـة يف املنطقة العربية
وحيث يوزع يف العالم وخصوصا
.اوروبا واالمريكيتني
7. Shisha delivers more
smoke in the body.
Of concern, smokers of
water pipes may be
exposed to even more
smoke than cigarette
smokers because water
pipe smoking sessions
last from 20-80 minutes
during which a smoker
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مـرور الـدخـان يف مـاء الـشيـشـة
 وأثـبـتـت،ًيجـعلـه أقل ضــــررا
بتحليالتٍ مخبرية أن املاء ال يفعل
شيئاً سوى أنه يجعل الدخان أكثر
.برودة
وأثـبـتـت الــدراســة ذلـك بلغــة
: حـيـث جـــاء فـيهـــا،األرقـــام
 فقــط من%3 "يـسـتخلـص املــاء
،املعــادن الـثقـيلــة يف الــدخــان
 يف حني،كاليورانيـوم والرصاص
 مـن هذه%57 يـستـنشق اإلنـسان
 مـن املعادن%40  ويـبقى،املعادن
."الثقيلة يف رماد التبغ املستخدم
ويتعـرض اإلنسان لليـورانيوم من
 إال أن،خالل مــــاء الـــشــــرب
توصـيات منـظمة الـصحة العـاملية
تقـضـي بــأال يـتجـــاوز تعــرض
30اإلنسـان لهذا املعـدن القاتل الـ
 يف حني أن،مـايكروغـرام يف اللتر
ساعـة واحدة من تـدخني الشـيشة
 ضعفـاً ممـا26تعــرض اإلنسـان لـ

االستمتاع بالشيشة لساعةٍ واحدة
يعــرضك لكـميــة من الـدخـان
، سيجـارة200 تــوازي إشعــال
ويتـسـلل خاللهـا إلـى جـسـدك
،"كميـات هائلـة من "الـيورانـيوم
وهــو املعــدن الـثقـيل ذاته الــذي
يُخصّب مـن أجل صناعـة القنابل
 ضعفـاً للحد26  بنسـبة،النوويـة
األقصـى املـسمـوح بـالتعـرض له
، طبقـاً للتوصيـات العاملية،ًيـوميا
وذلك حـسب مـا أكـدته دراسـة
أردنيـة حظيت نـتائجهـا الصـادمة
بـاهتمـام وسائل اإلعـالم العاملـية
وترجمت نتائجهـا إلى العديد من
.اللغات
 التي قام بها باحثون من،الدراسة
اجلامعـة األملانية األردنيـة بالتعاون
مع اجلـمعيـة العلـميـة املـلكيـة يف
األردن ونــشــرت نـتـــائجهــا يف
 كذّبت،BMC الدورية العلمية
"األسطورة العلمـية" التي تقول إن

may inhale as much
smoke as that from 100 or
more cigarettes. This only
magnified and multiplied
the effects of smoking
Shisha.

which is a method of
smoking tobacco. Other
names include: hookah,
boory, goza, narghile,
nargile, arghile, and hubble bubble.
9. Shisha has a flavoured tobacco.

8-Known by many
names.
So be informed to be
familiar, Shisha are one
name for waterpipes,

Continued on page 65
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صحة وطبHealth & Medical
أول طبيب عربي يحصل على شهاد البورد يف جتميل الوجه يتحدث الى العربي األمريكي اليوم
الدكتور هيثم املصري  :اجلراح الوحيد يف الواليات املتحدة الذي ميتلك ثالثة بوردات يف الطب
مرضانا يحصلون على فترة إستشفائية قصيرة وآمنة مقارنة باملراكز األخرى بل وحتى املستشفيات
ديـربـورن  -العــربي األمـريـكي
اليـوم  -خاص  -النجـاح العربي
يف الــواليــات املـتحــدة فــاق كل
التوقعات ،وجتاوز مسافات بعيدة
يف التـميز واألسبـقية  ،ليـس على
مــسـتـــوى العــرب واملــسلـمـني
االمريـكيني  ،بل وعلـى مسـتوى
الشعب االمريكي نفسه .
ان النجـاح العـربي هـنا جـدير أن
يروى لألجيال املعـاصرة والقادمة
 ،خصـوصا إذا أدركنـا ان النجاح
العـربي يتحقق يف مجـاالت صعبة
حتتاج الى ذكاء عال ومتميز .
مجلة العـربي األمريكي آلت على
نفسها ،الـبحث عن هؤالء الرواد
وتسليـط الضوء عليـهم  ،يف كافة
تخصـصاتهم العلمية واألقتصادية
والرياضية ويف كافة اجملاالت .
نحن يف هذا العـدد على موعد مع
أحـد أهم األطباء العرب يف والية
ميتـشغـان  ،والـواليـات املتحـدة
األمــريـكيــة  ،لـنعـلم مـن خالله
الذي لم نكن نعلمه عنه وهو كثير
ويثير اإلعجاب والغبطة .

وممرضات وكادر إدراي ،يتحدث
بـثـالث لغـــات هـي العـــربـيـــة
واإلجنليزية واألسبانية .
* هل هنــاك خصـوصيـة معـينـة
للمرأة العربية واملسلمة ؟
 إجمــاال نحـن نقــوم مبعــاملـةاجلـميع مبـستـوى طـبي وخــدمي
رفــيع وواحــــد  ،لـكـن نــظــــرا
خلصوصيـة املرأة العربيـة واملسلمة
 ،قمـنا بعـمل برنـامج احلجاب ،
وهــو عـبــارة عـن روب خــاص
مـسموح به داخل غرف العمليات
 ،وقـــد مت تفـصـيله خـصـيـصــا
للمـحجبــات ،ولن أنـســى هنـا
اإلشـارة الى أننـا استقدمـنا افضل
وأكفـأ املمـرضني واملمـرضات يف
املنطقة واليـوجد هناك من ينافسنا
يف هذا.
مشاريع قادمة
* هل هناك مشاريع قادمة ؟
نعم إن شـاء اهلل نحـن نعمل عـلى
قـدم وساق إلفتتاح مـركز طوارئ
مجهز بأحدث املعدات  ،وكذلك
إفتتـاح العيـادة التخـصصيـة التي
سيعـمل بهـا فـريق طـبي عـالـى
املـستــوى واخلبـرات يف مخـتلف
التخصصات.كذلك سيتم إفتتاح
( ومن كير سنتـر) ،الذي سيكون
متخـصص بـالكــامل للنـسـاء ،
بـحيـث ميكـننــا الـقيــام بكــافــة
الفحــوصــات بــشكل مـسـتقل
وبإدارة طبية كاملة من الطبيبات.
أيضـا نـحن علــى وشك إفـتتـاح
قسم األشعـة ومركز التشخيص ،
بكافة معـداته وحتت إشراف كادر
مـتخصـص ومحتـرف وصـاحب
خبـرة ومعـرفـة.إضف الـى كل
ذلك يـوجـد لـدينــا مختبـر كـامل
لكـافة الـفحوصـات  ،باإلضـافة
الى وجود صيدلية يف العمارة .

طبيـب جراح صـاحب حلم كبـير
من دمشق
هو الـدكتور هيثـم املصري العربي
األمريكي السوري االصل
ولـد يف مــدينـة دمـشق يف العـام
 ، 1955وتخـرج من كليـة الطب
يف 1979
وكعـادة الـشبـاب الـطمـوح أراد
الدكتـور هيثم املصري ،أن يحقق
ذاته يف املـهنــة التـي اختــارهــا ،
ولــذلك فقـد غـادر سـوريـا الـى
الــواليــات املـتحــدة ملــزيـــد من
التحصيل العلمي
ودرس يف نيويورك اجلراحة العامة
 ،وبـعد تـخرجـه سافـر الى كـندا
للــتخــصــص يف األنف والـــذن
واحلنجـرة  ،ثم حصل بـعد ذلك
على بـورد يف جتميل الـوجه  ،ثم
بورد آخـر يف عالج مشـاكل النوم
(الـشخيـر)  .ليـاتي بعـدهـا الـى
مديـنة ديـربورن مـنذ سـتة عـشرة
سنة خلت .
نحن هنا أمـام قصة جنـاح تستحق
الـوقـوف أمـامهـا طــويال  ،نظـرا
لفرادتهـا وجديتها ومعنـاها الكبير
 ،يف أن االنـســان العــربي إذا مـا
أتيـحت له الفرصـة فإنه سيـدهش
العالم وهذا ماحدث.
يعتبـر الدكـتور هيثـم املصري أول
طـبيب عـربي وامـريكي يف واليـة
ميـتشجـان  ،يحصل عـلى شـهاد
البـورد يف جتميل الوجه  ،وكذلك
يعـتبر الـطبيب الـوحيد واألول يف
الـواليــات املتحــدة كلهـا الـذي
يحــوز علــى ثالثــة بــوردات يف
الطب.
املـسـالــة لم تـكن صـدفــة  ،بل
وراءها قـصة كفـاح كبيـرة وجهد
وإصـرار ومثابـرة  ،للوصـول الى
حيث لم يصل أحد من قبل.
* هنــا ســؤال  :كـم شخــصيــة
متـميـزة يف أمــريكـا ذات اصـول
عــربيــة  ،استـطــاعـت أن حتقق
الـنجاح واإلعجـاب علة مـستوى

كل الـتخـصـصــات حتـت سقف
واحد

الوطن األمريكي؟
 أنهم بـاالالف يف جـميع أنحـاءاقوى دولة يف العـالم  ،وهذا يدل
علـى أن العـربي االمـريكي الـيوم
صار رقمـا صعبا ،الميكن جتاوزه
أو إنكاره أو جتاهله.
أثـناء جولة يف مركـز الدكتور هيثم
املصــري الطـبي  ،الــواقع علـى
شارع ميتـشجان أفينو بقلب مدينة
ديربـورن  ،سالـت الدكـتو هـيثم
عن سـبب إفـتتـاحه لهـذا املـركـز
احلديث واملكلف؟
فـأجــاب بتـواضع وصـدق  :إن
حـرصي عـلى تقـدمي خدمـة طبـية
كـاملـة هـو مـادفـعني الـى ذلك ،
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باالضافـة الى حرصي ايـضا على
تطويـر النوعـية العالجيـة إذا جاز
الـتعبيـر  ،وذلك من خالل تـقدمي
رعـايـة طبيـة منـوذجيـة للمـريض
بشكل سلس ومـريح  ،بعيدا عن
الـتعقيـدات لــذلك ستجـد بـأننـا
حــرصنـا علـى شــراء وإستقـدام
أحدث األجهـزة الطبـية  ،ويكفي
اإلشارة الـى املركـز يحتـوي على
أربعـني جهـــاز لـيـــزر مـتعـــددة
اإلستـخدامات  ،وكـذلك ميكنني
القول أنـنا نقوم بـعمليات متـنوعة
وصعبة  ،اليقوم بها أحد غيرنا يف
امليدويست كله.
* مــثل مـــاذا ! أعـنـي مـــاهـي
العمليات التي تتميزون بالقيام بها

بشكل افضل وأئمن من غيركم ؟
 نعم  .نقـوم علـى سـبيل املثـالبعـمليـات شـد بــالليـزر مع زرع
اخلاليــا اجلــذعيــة  ،وهــذا يـتم
بأحدث املعـدات الطبية  ،ونتيجة
لـذلك فمـرضانـا يحصلـون على
فتـرة إستـشفـائيـة قـصيـرة وآمنـة
مقـارنـة ،بـاملـراكـز األخـرى بل
وحتى املستشفيات.
* كيف هذا ؟
 كـما قلـت سابقـا حرصنـا علىمـرضـانــا دفعنـا لـشـراء أحـدث
املـعدات الطبيـة مبختلف األشكال
واإلحجام  ،الـتي بدورهـا تعيـننا
علـى تقدمي خدمـات طبية مـتنوعة
ومـتميـزة ومتفـوقــة  ،ويكفي ان

تعلم بأن الكثيـر من أجهزتنا وهي
بالطبع باهـضة الثمن نظرا لتميزها
 ،التـــوجــــد يف بعــض أكـبـــر
املـستــشفيـات يف الـواليـة  ،وإن
وجدت يف البعض مـنها فاجـهزتنا
أحدث وأفضل.
طـاقم يتحدث العربـية واالجنليزية
واألسبانية
* مـن هم مرضـاكم دكتـور هيثم
ومن يقوم بخدمتهم؟
 مرضانا من مختلف اإلثنيات ،ومـركزنـا يقدم خـدماته لـلجميع
دون إسـتثــاء  ،ونـظــرا لـإلقبــال
الكـبير عليـنا قمنـا بتوفيـر ممرضني

*مـالـذي يــدفعكـم دكتــور هيـثم
لعمل كل هذا رغم تكلفته العالية؟
 صـدقـني بـان املـسـالــة عنـديليست الـسعي الى الـربح يف املقام
األول ،وإن كــان ذلك مـطلـوبـا
لإلسـتمـراريــة والتفـوق وتقـدمي
اخلدمات الـراقية  ،بقـدر مأطمح
الـــى تقـــدمي خـــدمـــات طـبـيـــة
وإستشفائية راقيـة ومأمونة النتائج
 ،وكـذلك قليلـة التكلفـة مقـارن
بــاملــراكــز األخـــرى يف املنـطقــة
والـواليـة  ،ولـذلك فحلـم جمع
كل الـتخـصـصــات حتـت سقف
واحـد كـان يـراودنـي منــذ فتـرة
طـويلـة  ،واحلمـد هلل هـاقـد حتقق
احللم وصار حقيقة ماثلة للعيان .
إن مهنـة الطـب يف نظـري ليـست
مجــرد طـبـيـب ومــريـض وهـي
كذلك يف األساس  ،ولكنها أيضا
عالقـة إنـســانيـة يف املقـام األول
ولـذلك قمنـا بإجنـاز هذا املـشروع
لنقدم وجـهة النظر اإلنـسانية  ،يف
قالـب طبي محـترف ومـتخصص
يف خـدمـة املــريض وشفـاءه بـإذن
اهلل.
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إستشارة الطبيب أمر ضروري ومهم خصوصا للمرضى !!
بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب

القسـط نوعـان أحدهمـا األبيض
واملعــروف بــالـبحــري واآلخــر
بالهندي وهو غليظ أسود
وهمــا عبــارة عن قـطع خـشـبيـة
جتلـب من نــواحي الـهنــد وهــو
يـؤخـذ من أشجـار تـشبه أشجـار
العـود وله أوراق عـريضـة .وقـد
ذكــر القـسـط الـبحــري (وهــو
األبيـض) يف احلـــديث الـنبــوي
الـشـريـف ففي الـصـحيحـني من
حــديث أنـس رضي اهلل عـنه عن
النبي صلـى اهلل عليه وسلـم "خير
ما تـداويتم به احلجـامة والقـسط
البحري".
وكـالهمــا يـسـتعـمالن إلخــراج
الـبلغم ويقطعـان الزكـام ويفيدان
يف ضعف الكبد واملعدة .والقسط
األبـيض يدر احليـض إذا تدخن به
وإذا تـبخـــر بـه نفع مـن نـــزالت
البـرد .وإذا سحق وخلط بالعسل
نفع من أوجـاع املعـدة والكلـى.
وفـتت حصـى املثـانة .وإذا طـلى
مخلـوطـا بــالعـسل فـإنـه مفيـد
للنمـش والكلف .كمـا أنه يفيـد
لداء الثعلبة.
ويف املـسنـد من حـديـث أم قيـس
عن النبي صلـى اهلل عليه وسلم:
"علـيكم بهـذا العـود الهنـدي فان
فـيه سـبعــة أشـفيــة ،مـنهــا ذات
اجلنب" يـستعمل القـسط يف وقف
الصـداع املزمـن شرابـا وسعـوطا
ودهـانـا بـالـسـمن ويعــالج ضيق
الـنفس والـربــو والسعـال املـزمن
وآالم املـعدة .يـزيل آثـار اجلروح
واحلــــروق مبــــزجه بــــالعـــسل
واستخدامه كـدهان  ،ويـستعمل
الـقسـط يف الهنـد والصـني بكثـرة
كـمـنــبه ومقـــو ومـــدر للـبـــول
والطمث.
القُسْـط هو دواء حبشي معروف،
ينفـع من استـرخـاء األعصـاب،
ويقوي الكبد والقلب ،وينفع من
الفـــــالج وأوجـــــاع املفـــــاصل
واألوراك وعــرق النـســا شــربــا

فوائد القسط الهندي
وطالء مباء الصبر.
ويف احلديث الـشريف أنه ينفع من
سبعـة أنواع من الداء وهي فمن ما
ذكــر ويــدر الفـضالت ويـسقـط
الديـدان واألجنة ويذهب السموم
ويجذب الدم إلى خارج  ،ويزيل
اآلثــار
ـمــــــع
العسل
واملـلح
ـ
ـطـــالء
،
ويـشــد
العــص
ب.
ـ يعـمل
مــــــــن
القــسط
ـ
مـغلـــي
ـ
مبقــــدار
مـلعقـــة
ـ
صغيـــرة
تـضــاف
ـ
الـــــــــى
كــــــوب
ماء سبق
غـلــــيـــه
ويـتــــرك
ملــدة ربع
سـاعة ثم
يــشـــرب
ـ
مـــــرة يف
الـصبـــاح
واخــــرى
يف املسـاء .او ميكن استخدامه بعد
سحقه كسعـوط اي يشم بني حني
وآخـر او ميكـن استخـدامه دهـانـا
علــى اجلبهــة وذلك بـسحـقه ثم
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خلـطه مع سـمن بـري ويــدهن به
الرأس.
اقـوى وصفـة للتخلـص من البقع
والكلف والنمش بالقسط الهندي
جلابر القحطانى
إذا دهـن الـــوجه بـــالقــسـط

الهنـدي معجـونـاً بـاملـاء والعـسل
عــالج الكلف والـســواد املبقع يف
الـوجه ويظهـر خاصـة مع احلمل
وبعـد الـوالدة وكــذلك الـنمـش

وهـناك فوائـد كثيرة جـدااا للقسط
الهندي.
وقــال جــالـينــوس عـن القـسـط
الهـنـــدى " يـنـفع مــن الكـــزاز "
التتانوس ).

فـوائـد القـسـط الهنـدي للـدورة
الشهرية
القـسـط الهنــدي مفيــد لتـنظـيم
الدورة الشهريه الغير منتظمة وهو
يفيـد فى عالج فقر الـدم " األنيميا

ويقتل حب القرع ( نوع من ديدان
الـبطـن واملقصـود بهـا يف الغـالب
الديدان الشريطية ).

و
عالج االمسـاك فهو افضل عشب
مـدر للبول والطمث ويعالج عرق
النساء و طبعا احلامل ال تستخدمه
ابدا النه يسقط االجنه.
استخدام القسط الهندي للصداع

القسط الهـندي للصـداع والقسط
من العقـاقيـر الهـامـة فهـو يـقطع
الصـداع املـزمن شـريـاً وسعـوطـاً
ودهـاناً بـالسمـن وكذلـك أوجاع
األذن إذا طـبخ يف الــزيت وقـطــر
والـزكــام بخــوراً ويعـالـج ضيق
النـفس والـربـو والـسعـال املـزمن
وأوجـاع املعدة والـكبد والـطحال
والكلـى واليـرقـان واالستـسقـاء
ويفـيـــد يف عالج عــرق الـنــســا
واملفاصل والرعشة
استخدام القسط الهندي للغده
يستخـدم القسط الهنـدي للغده
ومشـاكل الـغدد و الـهرمـونات
فهـو يـعمل علـى تــوازن لهمـا
سواء املرتفع أو املنخفض
 مـنـــشــط عــــام  ،مفـيــــدلألعصاب ،
 مذيب للكرسترول يف الدم وبالذات السيئ ،
 مفيـد خلاليــا املخ  ،منـشطجنـسي  ،مــدر للبــول ينـظم
الغده الدرقيه وجميع الغدد
فوائد القسط الهندي للحمل
يعــالج مـشــاكل املبـايـض او
مشاكل يف الرحم لاللتصاقات
و االنــســـدادات واالورام يف
الرحم و مفيـد للعقم و لتكرر
االجهــاض و تــأخــر احلـمل
عالج ضـعف احلـيـــوانـــات
املنويه و ينظم هرمون احلليب
وجميع الهرمونات.
فوائد القسط الهندي للجنس
ويثـير الـقوة اجلـنسـية ويـشد
العصب ومفـيد جدااا لـتقوية
الصـحة اجلنـسية ويـزيل آثار
اجلـروح واحلروق مبـزجه مع
العـسل واستـخدامه دهـاناً.
ويـستعمل يف الصني والهـند بكثرة
كـمـنــبه ومقـــو ومـــدر للـبـــول
والطمث.
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ت
ع
ل
ي
م
نيويورك :موتوكو ريتش
نشرت دار النشر ”سكوالستيك”،
وهـي دار نـشــر معـنـيـــة بكـتـب
األطفال ،أخيـرا دراسة تفيـد بأن
أعـدادا قـليلــة من األطفـال جتـد
متسعـا من الـوقت لقـراءة كتب؛
فقط لالستمتاع مبتعة القراءة.
ويف إطار مسح أجري عام 2014
ملـا يـزيــد قلـيال علــى ألف طفل
تتـــراوح أعمــارهـم بني  6و17
عـاما ،أفـاد  31يف املائـة فقط من
األطفـال بـأنـهم يقــرأون كتـابـا
بهدف ممارسة متعة القراءة بصورة
شبه يومية ،وذلك بانخفاض عن
نـسبـة  37يف املـائـة الـتي كــانت
سائدة منذ  4سنوات ماضية.
والحظت الـدراسة وجـود أمناط
متكـررة يف أوساط األطفال الذين
يقبلـون علـى مزيـد من الـقراءة،
فبـالنـسبـة لألطـفال األصـغر سـنا
(بني  6و 11عامـا) ظهرت عالقة
تالزم بـني القــراءة لـهم بـصــوت
مـرتفع وتقيـيد الـوقت املتـاح لهم
للدخـول إلى شبكـة اإلنترنت من
نـاحية ،وإقبالهم بـصورة مستمرة
على القراءة من ناحية أخرى .أما
بـالنسبة لألطفـال األكبر سنا (12
إلـى  17عاما) فـإن أحد احملددات
الكـبرى متثل فـيما إذا كـان لديهم
وقت للقــراءة من تلقـاء أنفـسهم
خالل اليوم الدراسي.
ورمبـا تـشـكل النـتيجـة املـرتـبطـة
بالقـراءة بصوت مـرتفع لألطفال
بعـد جتـاوزهم الفتـرة املبكـرة من
الـطفولـة بكثيـر ،مفاجـأة لبعض
اآلبـاء واألمهـات الــذين اعتـادوا
قراءة الكتب ألطفـالهم عند النوم
عنـدمـا كـانــوا يف سن صـغيـرة
للغاية ،ثم توقفوا عن ذلك.
يـذكـر أن األكـادمييـة األميـركيـة
لـطب األطفــال أعلنـت سيـاسـة
جـديدة تـوصي خـاللها بـأن يقرأ
جميع اآلبـاء واألمهات ألطفالهم
منذ مولدهم.
يف هذا الـصدد ،أوضحـت ماغي
مـاغـوايـر ،نــائبــة رئيـس مـوقع
إلكتروني يعنـى باآلباء واألمهات
يتبع ”سكـوالستيك” ،أن ”الكـثير
من اآلباء واألمهات يفترضون أنه
مبجـرد أن يبدأ األطفـال يف القراءة
بصورة مـستقلة ،فـإن هذا يصبح
األمر األمثل بالنسبة لهم”.
إال أن القــراءة بـصــوت مـــرتفع
لألطفـال طـوال فتـرة التحـاقهم

بالتـعليم االبتـدائي تبـدو مرتبـطة
بغرس حب القراءة بصورة عامة.
وتبعا للتقـرير سالف الـذكر ،فإن
 41يف املائـة ممن ميارسـون القراءة
بـاسـتمـرار بـني  6و 10سنـوات
كانـت جتري القـراءة لهم بـصوت
مـرتفع داخل املنزل ،بـينما  13يف
املـائـة فقـط ممن ميـارسـون القـراءة
بصــورة متقـطعـة كــانت جتـري
القراءة لهم.
يـذكـر أن ”سكـوالسـتيك” ،الـتي
تتـولـى تنـظيم معـارض للكتـاب
داخل املدارس وتنشر كتب أطفال
منها مـا يحقق انتشـارا واسعا مثل
سلـسلـة ”هـاري بـوتـر” و”كــابنت
أنـدربـانتـس” ،أصـدرت تـكليفـا
بـوضع ”تقـريـر حـول القـراءة بني
األطفــال واألســرة” مـنــذ عــام
 2006وللمرة األولـى خالل هذا
العـام ،ركز التقريـر ،الذي تضعه
”يـوغـوف” ،وهي شـركـة بـحثيـة
معنية باألسـواق ،على املؤشرات
التي تـوحي بأن أطفـاال من أعمار
مختلـفة سيصبحـون ممن ميارسون
عـادة القراءة بـاستـمرار ،والـذين
عـرفـتهم الـدراسـة بـاعـتبــارهم
األطفال الذين يقرأون كتبا بهدف
املتعـة علـى مـدار  5أيـام أو أكثـر
خالل األسبوع.

م
ن
ج
ه
تها
،
قال
ت
ـكـــر
يــس
تــــني
هــارم
ـلــنغ،
شريك
ة يف
”يـوغـو
ـ
ف” التي أسهـمت يف التقـرير ،إن
األطفـال الـذيـن شمـلهم املـسح
وكانـوا ميارسـون القراءة بـصورة
مـسـتمـرة ذكـروا أن القــراءة لهم
بصوت مرتـفع شكلت فترة ترابط
خـاصـة بـينهـم وبني والــديهم.
وأضـافت” :مع تقـدم األطفال يف
العـمـــر ،ال أعـتقـــد أن اآلبـــاء
واألمهات يعـون مدى أهمـية هذا
الوقت والدور يف حياة أطفالهم”.
وبطـبيعـة احلـال ،فـإن األطفـال
الذين يعشقـون القراءة يترعرعون
داخل مـنـــازل تـعج بــــالكـتـب
وألبــويـن شغـــوفني بــالقــراءة.
وعليه ،فإنه مثلما يوضح تيموثي
شـانان ،األستاذ الفـخري للتعليم
احلضري بجامعة إلينوي بشيكاغو
والرئيس السابق لـ”االحتاد الدولي
للقراءة” ،فـإنه بينمـا يشجع اآلباء
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توصيات بالبدء بها منذ مولدهم وطوال فترة التعليم االبتدائي

دراسة :القراءة لألطفال تهيئهم ملزيد من القراءة

واألمهــــات الــــذيــن يقــــرأون
ألطفـالهـم خالل الفتـرة املتـأخرة
من املرحلة االبتدائية أبناءهم على
مـزاولة القراءة باسـتمرار من تلقاء
أنفـسهم ،فـإن مثل هـذا السـلوك
لدى األطفال ميكن كذلك أن ينبع
من ”مـجمــوعـــة من الـعنــاصــر
األخـــرى القــائـمـــة داخل تـلك
األسر”.
جـدير بـالذكـر أنه ال يتـوافر بـعد
بـحث قــوي يــربـط بـني القــراءة
بصـوت مـرتفع لــذوي األعمـار
األكبـر وحتسـن مستـوى إدراك ما
جتري قراءته ،إال أن بعض اخلبراء
املعـنيـني بتـعلم القــراءة والكتـابـة
يعتقـدون أنه عنـدمـا يقـرأ اآلبـاء
واألمهـات أو املـدرسـون بصـوت
مـرتـفع لألطفــال حتــى بعـد أن
يصبح بإمكانهم القراءة مبفردهم،
فـإن هذا ميكن األطفـال من سماع
مـزيـد مـن الكلمـات أو القـصص
املعقدة عمـا يكون عليه األمر عند

ممار

ستهم القراءة مبفردهم.
يف هـذا الـصـدد ،أوضـحت بـام
ألني ،مــؤسـســة ”لـيت وورلــد
أورغ” ،وهي مجموعة غير هادفة
للـربح تعمل علـى تعزيـز مهارات
الـقراءة والكتـابة بـني الصغار ،أن
”الفكـرة برمتها تـدور حول غمس
األطفال يف مفـردات ذات مستوى
أعلى .إن الـقراءة بصـوت مرتفع
مبقدورها بالفعل االرتقاء مبستوى
األطفال”.
يف املقـابل ،يـرى خبـراء آخـرون
مبجـال القراءة والكتـابة أن الـقيمة
احلـقيـقيــة وراء القــراءة بـصــوت
مـرتفع لألطفـال تـكمن يف تـنميـة
خلـفيــة معـــرفيــة حــول مخـتلف
املوضـوعات بجـانب التعـرض للغة
مــركبـة.وأعــربت كـاثـريـن سنـو،
بــروفســور بكليــة التعلـيم بجـامعـة
هارفارد ،عـن اعتقادها أن ”ليس من

الـضـــروري أن يكــون األمــر يف

صـورة قـراءة ،وإمنـا ميـكن لـفتح
محـادثـة ملـدة دقـيقتني حـول مـادة
تلفـزيونية مـا أو أخرى يف مجلة أو
شيء قـرأته أنـت لنفــسك ،خلق
بعض التأثيـرات اإليجابية املشابهة
للقراءة بصوت مرتفع”.
ورغم أن تقـريـر ”سكـوالسـتيك”
تــوصل إلــى أن املــراهقـني أكثــر
احـتمــاال ألن ميــارســوا القــراءة
باستمـرار إذا أتيح لهم توفير وقت
خـاص لهـذا األمــر خالل اليـوم
الـدراسي ،فـإن  17يف املائـة فقط
مـن جميع األطفال الـذين شملهم
املـسح أشـاروا لتـوافـر وقـت لهم
لقـراءة كتاب من اخـتيارهم خالل
اليوم الدراسي.
وأشــار  10يف املــائـــة فقـط ممـن
تتــراوح أعمـارهـم بني  12و14
عـامـا ،و 4يف املـائـة ممـن تتـراوح
أعمـارهـم بني  15و 17عـامـا،
لتـوافر وقت لـديهم للقراءة داخل
الفـصل .وقد ميثل هذا
الـــــوقــت اخلـــــاص
بـاملطالعـة خالل اليوم
الـــدراسـي أهـمـيـــة
خــاصـــة لألطفــال
املــنــتــمــني ألســـــر
منـخفضـة الـدخل،
والذين أفادوا بأنهم
أكثـر احـتمـاال ألن
ميــارســوا القــراءة
بهـدف االسـتمتـاع
داخل املدرسة عن
املنزل.
ورغـــــــــــــم أن
دراسـات سـابقـة
لم تكشف سوى
صلـة ضعيفة بني
تـــوفـيـــر وقـت
مـستقل لـلقراءة
داخل املـدرسـة
وحتسن عادات
الـقــــــــــــراءة
ـ
واالستيعاب،
فــــإن بعــض
املــنـــــــاطــق
ـ
الـتعلـيـمـيـــة
ـ
الكـبـيـــــرة،
مثل بوسطن
وشيكاغو،
تــــــشـجـع
ـ
املـــدرسـني
ـ
علــى تخـصيــص وقت للـطالب
خـالل اليــوم الـــدراسي ميـكنـهم
خالله اختيار كتب وقراءتها.
مـن نـــاحـيـتهـم ،يـــرى اآلبـــاء
واألمهـــات أيــضــــا صلـــة بـني
األمــرين .مـن بني هـؤالء إمـيلي
سكلدنغ ،وهـي أم لـ 4أطفال من
نيــوأورليـانـز ومـدرسـة سـابقـة
باملرحلـة اإلعدادية ،حيث ذكرت
أن ابنهـا سمـنر ( 15عـاما) اعـتاد
القراءة بـنهم خالل طفـولته ،بـيد
أنه اآلن وبـسبب عدم تـوافر وقت
لـديه باملدرسـة للمطالـعة من تلقاء
نفـسه ،أو رمبــا األهم مـن ذلك،
عجزه عن اختـيار الكتب التي يود

قـراءتهـا ،فـإنه ”تـوقف عن ممـارسـة
القراءة بهـدف االستمتـاع” ،حسـبما
ذكرت سكلدنغ.
* خدمة ”نيويورك تاميز”+الشرق
االوسط

التعليم الطبي اإللكتروني
يضاهي التعليم التقليدي
لندن  -تـوصلت مراجعـة أطلقتها منـظمة الصحـة العامليـة إلى أن بوسع
املزيد من ماليني الطلبة والطالبات يف شتى أرجاء العالم التدريب كأطباء
أو ممـرضات باالستعانـة بالتعليم اإللكترونـي ألنه فعال مثله مثل التعليم
الطبي التقليدي.
ويـعرف التعليـم اإللكتروني بـأنه أسلوب من أسـاليب التعـلم يف إيصال
املعلومـة للمـتعلم ويعتـمد علـى التقنيـات احلديـثة للحـاسب والشـبكة
العـامليـة للمعلـومات ووسـائطهـما املـتعددة ،مـثل :األقراص املـدمجة
والبرمجيات التعليمية والبريد اإللكتروني وفضاءات احلوار والنقاش.
وقـال البـاحثـون يف كليـة (امبـريال كـولدج لـندن) الـذين أجـروا هذه
املـراجعـة إن التـوسع يف استخـدام الـتعليـم اإللكتـروني قـد يسـاعـد يف
تعويض النقص العاملـي البالغ  7.2مليون من العاملني يف مجال الصحة
والذي ورد يف تقرير ملنظمة الصحة العاملية يف اآلونة األخيرة.
وقـال جوسيب كار الذي أشرف علـى هذه الدراسة إن استخدام وسائل
اإلعالم االلكترونية واألجهزة يف التعليم ،وهو املتبع بالفعل يف كثير من
اجلـامعـات ومــواقع العمل إلتـاحـة ”الـتعليـم عن بعـد” لـدعـم التعـليم
اجلـامعي األكـادميي ،قـد يتيـح فرصـة أكبـر للـتعليـم السيمـا يف الدول
الفقيرة حيث تشتد احلاجة إلى محترفني يف مجال الصحة.
وقال إن ما يقف حائال دون ذلك يف األغلب هـو امتالك أجهزة كمبيوتر
واالتصـال بـشبكـة االنتـرنت .وأجـرى فـريق كـار مـراجعـة مـنهجيـة
لدراسات متـاحة عددها  ،108لتـقييم مدى فعاليـة التعليم اإللكتروني
يف مجال التعليم الطبي اجلامعي.
كما أجـرى الفريـق البحثي أيـضا حتلـيالت منفصلـة للبحث يف الـتعليم
اإللكترونـي الذي يتطلب االتـصال باإلنتـرنت والتعليم الـتقليدي الذي
يتـاح من خالل اإلسطـوانات املـدمجة علـى سبيل املـثال .فـوجدوا أن
الـطلبـة يكتـسبـون املعـرفـة واملهـارات من خالل الـتعليـم اإللكتـروني
والوسـائل اإللكترونية األخرى بخالف األنـترنت بنفس القدر أو أفضل
مقـارنة بـالتعلـيم التقلـيدي وميـرون من طـور التلقـني إلى طـور اإلبداع
والتفاعل.

حتذيرات أممية من الهجمات على
مدارس الفتيات بأكثر من  70دولة
جـنيف -حـذرت دراسـة أمميـة ،ممـا أسـمتهـا ”ظـاهـرة انتـشــار العنف
املستهدف للمؤسسات التعليمية اخملصصة للفتيات والتي انتشرت يف 70
دولة على األقل خالل الفترة ما بني عامي  2009و.”2014
ورصدت الـدراسة الصـادرة عن مفوضيـة األمم املتحدة حلقـوق اإلنسان
مبـدينــة جنيـف الســويسـريـة ،االثنـني  ،2015-2-9أمثلــة من تلك
الهجمـات على مـدارس للفتـيات يف أفغـانسـتان وبـاكستـان ونيجيـريا
والكونغـو الدميقراطيـة والهند وسوريـا والعراق ،إلى جـانب استهداف
الفتيات يف بعض مدارس الصومـال ”لتزويجهن من جنود حركة الشباب
هناك” ،فضال عن حـوادث أخرى يف السلفادور بأميـركا الوسطى .ولم
تأت الدراسة على ذكر باقي الدول وعددها 61.
ولـم تتنـاول الـدراسـة ،العـنف املعنـوي الـذي تتعـرض له التـلميـذات
املـسلمـات يف أوروبـا ،بـسـبب حجــابهن ومتـسكهـن بتعـالـيم الــدين
اإلسالمي ،ما يؤدي إلـى التأثيـر سلبياً علـى حتصيلهن التعلـيمي بسبب
الضغوط النفسية التـي يتعرضن لها جراء خوض مـعارك قضائية إلثبات
حقهن يف التعليم مع احلفاظ على هويتهن الدينية.
غير أن الدراسـة شددت على ”ضرورة اتخاذ تدابـير فورية لضمان متكني
جمـيع فتيـات العـالم مـن الوصـول بفـعالـية إلـى تعليـم عالـي اجلودة،
السيما بني الفتيات ضحايا االجتار بالبشر ،والنزاعات املسلحة والنزوح
القسـري والهجـرة والــزواج القسـري واملبكـر ،ومـن اضطـررن لقطع
دراستهن بسبب احلمل أو األمومة أو العجز”.
كمـا أشارت إلى ”ضـرورة تضمني برامج تـأهيل الفتيات مفـاهيم حقوق
اإلنسان ،وكيفية التعامل مع األزمات اخملتلفة”.
وأوصـت الدراسة األمميـة ،بضرورة ”التـوصل إلى فهم شـامل لألسباب
اجلـذريـة لـلهجمـات ضـد الـفتيـات الـراغبـات يف احلصـول علـى حق
التعليم ،وذلك مـن خالل البحث املنهجي وحتـسني جمع البيـانات ،ما
يتطلب تشجيع عمليات رصد وتبادل للمعلومات واملشاركة يف األنشطة
املشتركة املتصلة بتعزيز وحماية حقوق الفتيات يف التعليم”.
كمـا حـثت علـى ”ضــرورة اعتمــاد نهج متعـدد األبعـاد وطـويل املـدى
إلشـراك جميع أصحـاب املصلـحة مبـا فيهـم الفتيـات والفتيـان واآلباء
واملعلمون واملسؤولون احلكوميـون والسلطات الدينية والقِبلية واجلهات
الفـاعلـة غيـر احلكـوميـة املـسلحـة واجملـتمع املـدني ووسـائل اإلعالم
واملنـظمـات الـدوليـة يف املنـاقشـات حـول املسـاواة يف التعلـيم وتقـدمي
مبادرات تصب يف هذا الصدد”.
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على خلفية مقتل ثالثة شبان مسلمون بالقرب من جامعة كارولينا الشمالية

هؤالء يستهدفون اإلسالم واملسلمني يف أمريكا(..بقية ص )56

لــوبـي مكــافحــة املــسلـمني يف
أمريكا:
بجـانب اجلماعـات التي ذكرنـاها
يف األعلى ،فـإن هناك شخصيات
عـامـة وسـاسـة أمـريـكيني عـرف
عنهم معاداة اإلسالم واملسلمني،
هذه الـشخصيات كـونت ‘لوبي’
أو ‘كادراًا ’صغيرا فيـما بينهم من
أجل مقـاومـة تـغلغل اإلسالم يف
اجملـتمع األمــريكـي ،ورغم قلـة
عــدد أعضـاء هـذا الكـادر إال أن
نفـوذهـم واسع حيـث ميتـد إلـى
الصحافـة واإلعالم ،ومن ضمن
عنـاصـر هـذا الكـادر بعـضٌ ممن
ذكـرنـاهم يف األعلـى مثل ”دافيـد
هـورويتز”” ،بـريجت جابـريال”،
و”بـاميال جيلـر” إلى جـانب بعض
العنـاصـر الـتي ذكـرهـا مـركـز
” ”SPLCاملتخـصص يف رصـد
جماعات الكراهية ،وهم:
”تيري جونز”
”نحـن نـتهـم القـــرآن بــــالقـتل
واالغتـصــاب واخلــداع وكــونه
مــســؤوالاً عـن جـمـيع أعـمــال
اإلرهاب حول العالم”.
يـعتبـر تيـري جـونـز هـو األشهـر
بـينهـم ألنه أول من دعـا إلـى مـا

يـسمــى بــ”اليـوم العــاملي حلـرق
القـرآن” يف  11سـبتـمبـر ،2010
ولكـنه ألغـي بعــد املـظــاهــرات
واالحتجـاجـات العــامليـة وبعـد
ضـغط حكـومي من جـانب إدارة
أوباما ،لكن يف  20مارس 2011
قام جـون بحرق القـرآن ،مما أدى
إلـى انـدالع حـالـة من االهـتيـاج
واالحتجـاجـات يف العـديــد من
الــبلــــــدان اإلسالمــيـــــة مــثل
أفغـانستان ،حتى وصل األمر إلى
اقـتحـــام املبــانـي التــابعــة لألمم
املتحدة.
وجـونز هـو ناشـط متطـرف معادٍ
لإلسالم واملـــسلـمـني بجـــانـب
معاداته الـشديدة للمثلية اجلنسية،
وهـــو يـــرأس مـــركـــز دوف،
املتخصص يف نقد اإلسالم والذي
صـنف بــأنـه جمــاعــة كـــراهيــة
(وجـماعـات الكـراهيـة ،هي كل
مـجمــوعــة أو حــركـــة دعت أو
مـارست أفعال الكراهية أو العنف
أو العـداوة جتـاه عــرق أو دين أو
جـنس أو هـوية جـنسـية أو تـوجه
جنسي أو أي فصيل مجتمعي).
”دافيد يروشاملي”
”يجب إطالق حرب ضد اإلسالم
واملــؤمنـني به ،فعلـى املــستـوى
الـعملي ،هـذا يعنـي أن الشـريعـة
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والقــانـــون اإلسالمـي يجـب أن
يحظـر فـوراًا ،وأي مـسلم يـتبنـى
الـشريعـة اإلسالميـة التاريـخية أو
الـتقليـديـة فــإنه سيكـون عـرضـة
للتـرحيل ،وسيتم إغالق املساجد
الـتي تلتـزم بالـشريـعة اإلسالمـية
بشكل دائم”.
ناشط سيـاسي يهودي ويعـد أحد
أبرز عـناصـر هذا الـلوبـي ،وهو
رئيـس جمعية ”أمريكيون من أجل
الوجود القومي” أو ””،SANE
عــرفت عنـه آراؤه املثيـرة للجـدل
فـيمــا يتـعلق بقـضـايـا األعـراق
والهجـرة واإلسالم بـالـرغـم من
عــدم درايـته بـــاإلسالم بــشـكل
كــامل ،ويقـــود دافيــد حــركــة
مكافحـة الشـريعة ،والـتي يهدف
من ورائهـا إلـى وضع تشـريعـات
متـنع تـطـبـيـق أحكـــام القــوانـني
األجـنبيـة يف احملـاكم األمـريكيـة،
والهــدف من وراء هـذا هــو منع
تطـبيق الـشـريعــة اإلسالميـة يف
احملــاكم ،وبــالفعل قـد مت متـريـر
القـانون يف كل مـن والية لويـزيانا
وتيـنيـسي وأريـزونـا وكــانسـاس
وأوكالهوما.
”بيل وارنر”
”إن القوتني الـدافعتني يف حضارتنا

هي القـاعـدة الـذهـنيــة والفكـر
النقـدي ،ويف اإلسالم ال يـوجـد
فكر نقدي أو حتى الوصايا العشر”
بـيل وارنـــر يف جـــريـــدة ”دايلـي
تـاميــز”.رئيـس مـركـز دراسـات
اإلسالم الـسيـاسي يف نـاش فيل،
ورغم عـدم امـتالكه علمـا كـافيـا
بـالشـريعـة اإلسالميـة فـضالاً عن
القـانـون ،فـإن وارنـر قــد حصل
علـى اهتمـام واسع نتـيجة تـزعمه
حملة ضد بناء مسجد يف تينيسي.
”دافيد جواباتز”
”إن اإلسالم كـأيـديـولـوجيـة هـو
مـرض ممـيت ،مبجـرد أن يـنتـشـر
يصعب تدميره”” ،إن فكرة اخلالفة
اإلسالمـيـــة الـتـي تهـــدف إلـــى
الـسـيطـرة علـى الغــرب ليـست
خاصـة باملسلمني املـتطرفني فقط،
وإمنا مـوجودة يف الشـريعة والفهم
اإلسالمي احلالي”.
نــاشـط مــدني عـمل يف الـشــرق
األوسط مع وحـدة التحقـيقات يف
الـقوات اجلـوية األمـريكيـة ،وقد
حاول جوابـاتز يف كتـاب له إثبات
وجود صلة بـني مجلس العالقات
األمريـكية اإلسـالمية ””CAIR
وبني اإلرهاب العاملي.

”جون جوزيف جاي”
”كل شخــص يف اإلسالم ســـواء
رجل أو امـرأة أو طفل من املمكن
أن يصبح جالدنا ،ال يـوجد براءة
أو أبـرياء يف اإلسالم ،إن اإلسالم
يف حرب معنا”.
عمل ملـدة  25عـامـا كنـائب عـام
ومحـامي دفـاع جنـائي ،ويـعرف
جـاي بكـرهه الـشـديــد املتجـذر
للمسلمني ،ويؤمن بأن الهجمات
اإلرهـابيـة الـتي يقـوم بهــا بعض
املـسلـمني تبـرر أي عنف جتـاه أي
مـسلم! ويرى أن القرآن فـيه تبرير
لالنتقام األعمى!
”روبرت سبنسر”
مــديــر مـــوقع ”جهــاد واتـش”،
ومؤسس يف حـركة ”أوقفوا أسلمة
أمريكا” مع باميال جيلر ،وقد حاز
سبنسـر على درجـة املاجيـستير يف
الـدراسـات الـديـنيـة من جـامعـة
نـورث كارولينا بشابل هيل ،لكن
فيمـا يخص اإلسالم ،فقـد عرف
عن سـبنسـر أنه علـم نفسه بـنفسه
ويتهمه الـبعض بأنـه يقوم بتفـسير
القـرآن حرفـياًا مـركزاًا علـى آيات
القتـال ،متجاهالاً يف نـفس الوقت
اآليـات التي تدعو إلـى التسامح،
ويعــرف سـبنـســر بتــواصله مع
حـــركــــات الفـــاشـيـني اجلـــدد

واحلركـات العرقية األوروبية ،إال
أنه يقــــول أنه مجـــرد تـــواصل
عرضي فقط ،وقـد اتهمته ”بينظير
بـوتــو” رئيـسـة وزراء بـاكـستـان
الـسابـقة بـأنه يـزوّر احلقـائق لكي
يصنع فجوة بني الشرق والغرب.
”ديبي شلوسل”
”إن أغلـبيـة املـسلـمني يــدعمـون
اإلرهـاب ،الغـالـبيـة العـظمـى،
ولـيس األمـر مـقتصـرا فقط علـى
مجــرد حـفنــة من االنـتحــاريني
واخلاطفـني ،ولست أنـا من أقول
هـذا ،فبـإمكـانكم الـذهـاب إلـى
”ديبــورستـان” الـتي يـقطـن فيهـا
املـسلمـون املعتـدلـون (ديـربـورن
بواليـة ميتـشجن) ،وبـإمكـانكم
رؤية من يـجرؤ على انـتقاد حزب
اهلل وحـماس هنـالك” من مـوقعها
يف عام 2008
كــاتبـة صـحفيــة وحفيـدة أحـد
الناجني مـن الهولوكوست ،وهي
ناشـطة متعـصبة علـى استعداد أن
تفض حتالفاتهـا مع أي أحد يعتقد
فيـما يسمى بـ”اإلسالم الوسطي”،
وقـــد وصفـت ديـبـي املــسلـمـني
بـاحليـوانات يف إحـدى كلمـاتها،
ويتجسـد عداؤها للـمسلمني بقوة
يف تأييدها الشديد إلسرائيل.
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احتفل مع كولورادو مبئوية محمياتها الطبيعية هذا العام

خالل عـام  2015احلــالي ،متـر
ذكـــرى حتـــويل جـبـــال روكـي
األميـــركيـــة التـي تقع يف واليــة
كولـورادو ،إلى محميـات طبيعية
بقـــرار وقـعه الـــرئـيــس وودرو
ويـلسـون يف عـام  1915وسـوف
تقــام االحتفـاالت طـوال شهـور
العـام بهـذه املنـاسبـة؛ ممـا يجعل
زيارة الـوالية سـياحـيا هـذا العام
ذات مــذاق خـــاص .من ضـمن
هـذه االحتفاالت قيـام كل منتجع
على حـدة باالحـتفال بعـيد ميالد
تــأسيـسه ،وعــرض فيـلم خالل
شهر فبراير (شبـاط) عن مائة عام
على محمية جبال روكي.
وتقـــام يف شهـــر مـــارس (آذار)
مـسـابقـة الـصيـد حتـت اجلليـد،
ويقـدم منـظمــو املسـابقـة جـائـزة
قـدرها مـائة دوالر للـسمكة املـائة
التـي يتم صيـدها .وبعـد تسجيل
األسماك يـتم إطالقها مـرة أخرى
إلى املاء.
وخالل فـصل الشتاء احلـالي تقدم
والية كولورادو كثيرا من األنشطة
لهواة التـزلج على اجلليـد .وتوفر
الـوالية مناطق خاصة تقتصر على
هــذا النــوع من الـسيـاحـة
الشتـوية ومتنع السيارات من
املرور فـوق اجلليد .ولـكنها
تـفتح أبـوابهـا طـوال العـام
وتقـدم كـثيــرا من األنـشطـة
املـتنـوعـة للـسيـاح من داخل
وخارج الواليات املتحدة.

ويف منطقة “جيم ليك“ ضمن إطار
“روكي نــاشيـونـال بـارك“ ميـكن
التزلج يف مـنطقة جـبلية رائعـة بها
صخور تاريخية يعود تاريخها إلى
مـليــار و 800مـليــون عـــام من
التــاريخ .وميكـن أيضـا ممـارسـة
هـوايـة صيـد األسمـاك مـن حتت
الـثلج وهي هـوايـة ميـارسهـا أهل
كــولــورادو يف الــشتــاء .وميـكن
اسـتئجـار كل أدوات الـصيـد من
كثير من متاجـر املنطقة ومنها “11
مـايل مــارينــا“ التـي تبعـد قـرابـة
السـاعة من“كـولورادو سبـرنغز“.
وهي ريـاضة ميكـن ممارستهـا أثناء
عطلة نهاية األسبوع.
وهنـاك كـثيـر من الـسيـاح ممن ال
يجيــدون التـزلج علــى اجلليـد،
ولهــــؤالء تقـــدم مـنـتـجعـــات
كولورادو رياضات جليدية أخرى
مثل اجللوس يف عـربات مـسطحة
والتـزلج جلـوسا فـيها عـلى تالل
محددة تـنتهي مبساحـات مسطحة
تتـوقف فيهـا العـربـات تلقـائيـا.
وميـكن أيضـا هبـوط التالل داخل
مواسـير بالستـيكية أو بـاستخدام
دراجا

مميــزة .وتقــدم بـضع املـطـــاعم
مشـروبات ساخـنة مجانـية وأنواع
البسكـويت التي تـسمى “كـوكيز“
أثنـاء رحالت اجلليـد .وتتـضمن
بعض البـرامج السـياحـية فـقرات
مـوسيقية من فرق اسـتعراضية بعد
العشاء.
ولعـشــاق ركــوب الــدراجــات
اجلليـدية ميكن استئجار الدراجات
لكـل املنــاسبــات من الــركــوب
العائلي إلى السرعات العالية على
اجلليـد .وهنـاك كثيـر من املـناطق
التـي تقدم مـساحـات شاسـعة من
أجل التـزلج بالـدراجات اجللـيدية
مـنهــا مــســاحــة بـني مـنـتجعـي
“صناليت مـاوننت“ و“باودر هورن“
وتصل إلى  120ميال،
ميكن استخدام الدراجات اجلليدية
فيما بينها ألي مسـافات يستطيعها
السائح .وميـكن االستعانـة بدليل
محلي مـن أجل قيــادة يف منـاطق
آمنة ومسطحة .ويف منطقة “غراند
ليك“ ميـكن استخـدام الـدراجـات
اجللـيديـة يف الشـوارع أثنـاء فصل

* نشاطات شتوية
يف الــشتـــاء هنــاك كـثيـــر من
األنــشطـة الـتي ميـكن للـسيـاح
االستـمتــاع بهـــا مثـل التــزلج
ملـسافـات طويلـة على اجللـيد يف
منـطقة بالك كـانيون الـتي تدخل
ضمن نطـاق محميـة طبيعيـة مينع
فيهـا مـرور الــسيــارات .ومتتـد
مسافـة التزلج إلى  12ميال وتنظم
فيهـا أنديـة محليـة رحالت ليلـية
لالسـتمتـاع بـاملـنطقـة حتت ضـوء
القمـر .ويوجـد نحو  25منـتجعا
للتزلج على اجلليد يف كولورادو.
ويف غابـة “ستيت فـوريست“ ميكن
مشـاهـدة حيـوان املـوس يف بيـئته
الـطبـيعيــة أثنـاء فـصل الـشتـاء.
ويوجد باحملمـية نحو  600حيوان
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ألف فدان.
ويوجد مركـز معلومات يف املنطقة
عن كيفـية مـراقبـة حيـوان املوس
وأهم املنـاطق التـي يوجـد فيـها.
وميكن اسـتخدام عـربات خـاصة
اسمهـا “سنومـوبيل“ الستكـشاف
املنطقـة التي متتد مبـساحة  50ميال
مربعا.
ويشـاهـد الـسيـاح شالالت ميـاه
متجـمدة وكـأنها تـظهر يف مـشهد
خيال علمي ،اسمهـا “زاباتا فولز“
وذلـك بالقـرب من “غـريت سـاند
ديـونز“ ،ويحيط بـاملنطقة مـساحة
صحـراويـة مغطـاة بـاجلليـد .ويف
“مـــوللـــر سـتـيـت بـــارك“ ميكـن
للعــائالت تعلـم التـزلج واملـشي
على اجللـيد مع اإلقـامة يف كـبائن
حـديثـة ودافئـة تطـل على مـناطق
التـزلج .وال بــد من احلجــز قبل
السفـر للـتأكـد من وجـود كبـائن
شاغرة يف املنطقة.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ت اجلليـد .ويف قـاعــات مغلقـة
ومكـيفة ميـكن السـباحـة أو تسلق
اجلـدران ضمن ريـاضـات أخـرى
بعـيــدا عـن الـطقــس الـبــارد يف
اخلارج.
وتقــدم كــولــورادو جــوالت يف
عربات جترها الغزالن اجلبلية التي
تـعلق األجـــراس يف رقــــابهـــا.
ويجلس السيـاح يف العربات حتت
بـطــاطـني دافـئـــة لالسـتـمـتــاع
بـاجلوالت اجلليدية .وتقدم بعض
املنتـجعات هـذه الرحـالت كجزء
من برنـامجها السيـاحي أو لدعوة
الـسيـاح من فنـادقهم إلـى تنـاول
الطعام يف املطاعم التي تنتهي إليها
اجلــوالت قـبل العــودة بـهم مــرة
أخرى.
وتـسـتغــرق اجلــوالت يف العــادة
نـصف الـســاعــة يـصل بعــدهــا
الضيوف إلى مطاعم دافئة بأركان
تشـتعل فيها األخـشاب والفحم؛
مما يـعطي املـناخ الـداخلي رائـحة

الـشتـاء؛ ممــا يجعل بـدايـة
االنـطالق إلــى جــوالت اجلـليــد
خارج املدينة سهلة.
وتقدم بـعض املنتجعـات دراجات
جـليــديــة مـصغــرة السـتخــدام
األطفـال بـني سن  6سنـوات إلـى
 13سنــة .وهي تــسمــى “سنــو
سكــوتــس“ ،وميكـن لألطفــال
الـتدريب علـى ركوب الـدراجات
اجلـليــديـــة يف منــاطق محــددة.
وخـارج هـذا اإلطـار تعـد مـواقع
التمتع باجلليد سواء بالدراجات أو
بوسائل أخرى شاسعة،
حيث يقدم كل منتـجع ما بني مائة
إلــــى  250مــيال مـن املـنــــاطق
اجلليدية.
من املنـاطق احملببـة سياحـيا منـطقة
“ميـســـا فيـــردي“ التـي تعـــد من
احملمـيات الطبيعية صـيفا واجلليدية
شتـاء ،وتـنظم إدارة الـسيـاحـة يف
املنـطقـة  3جـوالت يــوميـا إلـى
“سبروس تري هاوس“ الذي يضم
 130غــرفــة و 8قــاعـــات حتت
األرض وهـو من معـالم املنـطقة.

وبـالقـرب مـن “فيل فـالـي“ وهي
منـطقــة مـشهــورة بــالتــزلج يف
كـولـورادو يقع مـشتــى “سيلفـان
ليك ستيت بارك“ الذي ال يحتوي
على مـصاعـد خاصـة بالـتزلج،
وإمنـا يتوجه إلـى رياضـات أخرى
مثل املـشي علـى اجلليـد ومراقـبة
احليوانـات البرية وصـيد األسماك
حتت اجلليـد وإقـامـة املعـسكـرات
اجلليدية.

* املطاعم
وهنـاك كثيـر من املطـاعم اجلبلـية
الـتي يتـم الصعـود إليهـا بعـربـات
تيلفـريك تـشبه الـزوارق وتسـمى
“غـونـدوال“ ،وتـستقـبل املطـاعم
ضيــوفهــا علــى وهج الـنيــران
الطبيعيـة يف مناخ دافئ وتقدم لهم
أشهــى املــأكــوالت األميــركيــة
والعاملية.
بعض املطـاعم تقـدم قوائـم طعام
محددة وتسـتقبل السيـاح بحفاوة
والـبعـض
ـ
اآلخــــــر
ـ
يـــوفـــــر
طاوالت
خـاصــة
ـ
بجـــوار
النـوافذ
ـ
مـــــــن
أجـــل
ـ
مـشـاه
ـ
د
جليد
يــــــة
خـال
ـ
ـبــــة
يف
اخلا
رج
.
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تتخـصص بعـض املطـاعم يف
املأكـوالت السـويسـرية واألملـانية
والوجبات البحرية.
وال يتـوقف النـشاط عـلى اجللـيد
أثنــاء اللـيل فـهنــاك كـثيـــر من
الـريـاضـات الـتي تقـام لـيال منهـا
التجـول بـالـدراجـات اجلليـديـة،
وهي ريـاضــة تقــام لهـا دورات
تدريب يوميا حتى السابعة مساء.
وتـضاء بعض مهـابط اجلليـد حتى
ميكـن استخــدامهــا بعــد حلـول
الظالم.
ويـشـتهـــر منـتجع “كـي ستــون“
بــالـتـــزلج اللـيلـي وهـــو يقــدم
مسـاحات شـاسعة لهـذه الريـاضة
تصل إلى  15مهبطـا على مساحة
 240فدانا .وهو يضم أكبر مهبط
جليدي مضـاء يف كل كولورادو.
وتقـــدم املنـتجعــات كـثيـــرا من
املغـامـرات للمـشي علـى اجلليـد
ومـشاهـدة السـماء احلـمراء عـند
الغــروب يتـبعهــا االستـراحـة يف
املــطعـم وتـنــــاول مـــشــــروب
الشوكوالته الساخن.
* بعيدا عن اجلليد

وال تقتصـر السياحـة يف كولورادو
على اجلليد وحـده وال النشاطات
املتعلقة به فهناك كثير من األنشطة
األخـرى التي ميكن للسـياح القيام
بهـا أثنـاء العطلـة يف املنطقـة .من
هـذه األنشـطة تعلم بـعض احلرف
أو املهــارات .من هـذه املهـارات
صـناعـة اجلنب من احللـيب وجمع
العـــسل مــن خاليـــا الـنـحل أو
تشكيل املعادن بصهرها أو صناعة
اجللود.
وتفخـر كولـورادو بأنهـا من أكـثر
الـواليات األمـيركـية لـياقـة بدنـية
بفـضل النشـاطات املتعـددة فيها.
وهـي تأمـل أن يغادرهـا السـياح،
وهـم أكثــر ليـاقــة من وصــولهم
إليهـا .ومن النشـاطات الـتي تقام
على مدار العام ركوب الدراجات
والتجديف يف زوارق خاصة على
نهــر أركــانـســو .وميـكن أيـضــا
ركــوب اخليـل والتـدريـب علـى
اليوغا.
وميكـن أيضـا اإلقـامـة يف مـزرعـة
وممارسة نشـاطات جمع احملاصيل
الـزراعيـة والعنـايـة بـاحليـوانـات
والطيـور وجمع الـبيض .وتـوفر
هـذه اإلقـامـة أشهـى الــوجبـات
الـطازجـة التي تـأتي مـباشـرة من
املزرعة إلى املائدة.
ويف كولـورادو ميكن القـيام بكـثير
من األنشطة غير العادية مثل احلفر
بـحثا عـن بقايـا الدينـاصورات أو
االستحمام يف اليـنابيع الساخنة أو
مـشاهـدة عروض رعـاة البـقر أو
صيـــد األسمـــاك من الـقنــوات
املائية.
* معالم سياحية
من املعـالم السياحـية يف كولورادو
أيضـا منـطقة كـانيـون سيـتي التي
تـضم أخــدودا طبـيعيـا يــسمـى
“رويــال غــورج“ .ويـصل عـمق
األخـدود إلـى  1200قـدم وميتـد
بـطـــول  10أمـيــــال .وتكـــوّن
األخــدود عبـر آالف الـسنـني من
تدفق مـياه نهـر أركنـسو الـذي ما
زال ينـسـاب يف قــاعه .وجتـذب
املنطقة هـواة التجديف علـى املياه
الـســريعــة .وال يبعـد األخـدود
سـوى عـدة دقــائق من كــانيـون
سيـتي ،وهو علـى بعد سـاعة من
كولورادو سبرنغز.
ويعلـو األخدود جـسرا معلقـا هو
األعلــى من نــوعه يف العــالم ومت
بنـاؤه يف عـام 1929.وهـو ميتـد
بـطول  1270قـدما عـلى ارتـفاع
 956قــدمــا عن سـطح الـنهــر.
وميكن عبور اجلسـر بالسيارات أو
علـى األقدام ومـشاهـدة الزوارق
علــى النهـر .وميـكن مـشـاهـدة
األخــدود من زاويــة أخــرى من
نوافذ قطار ينطلق مبحاذاة النهر.
وهنـاك كثير من االكتـشافات التي
تبهر سياح كـولورادو من تاريخها
املـــرصع بقـصـص رعــاة الـبقــر
والبـاحثني علـى الذهـب واملعادن
الثميـنة التي كـانت بدايـة العمران
يف هذه الـوالية اجلبلية .وما زالت
بعض االحتفـاالت الدوريـة حتيي
ذكــــرى أحــــداث مـن تـــــاريخ
كولورادو وميكن للسياح املشاركة
فيها.
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السياحة يف أبوظبي..البهجة بلمسات عربية أصيلة

عـندمـا يذكـر تعبيـر "السيـاحة يف
اإلمــارات" تـتقــافــز يف مخـيلــة
األغلب صورُ دبي ومعالم جذبها
الـسياحـي بتلهف ،وقلمـا تتسلل
صــور وتـخيـالت من اإلمــارات
األخـرى إلــى اخمليلـة .ولـكن يف
ظل شقيقـتها الـشقيـة دبي تخـطو
إمارة أبو ظبي وعاصمة اإلمارات
الرسمية بخطى ثابتة ورزينة بإجتاه
أحــد أهـم وجهــات الــسيــاحــة
والسفر يف اخلليج العربي.
يبـدو أن أبـو ظـبي أذكــى من أن
تـنافـس دبي املثل بـاملثل والنقـطة
بــالنـقطـة ،وإمنـا متـركـز نفـسهـا
كـوجهـة سفـر وسيـاحــة تختلف
بـــالـنـكهـــــة
وطــــــــــابـع
ـ
اجلـمهـــــور،
وال تـــدعـــوا
بعــضًـــا مـن
أجـمل جتارب
الــسيـاحـة يف
اإلمـــــــــارات
ـ
والـعــــــــالـــم
ـ
العـربي …بل
بالعالم أجمع،
تـغــيــب عــن
بـــــوصلـتـكـــم
ـ
السيـاحية بسبب
إبهـــار أضـــواء
دبي.
نـصـــائح حجــز
الفنادق:
فعلــى مــستــوى
الفنادق قد جتدون
يف أبو ظبي فـرصة
لتجـربـة ملـوكيّـة
بسعـر معقول ،ففـنادقهـا تعرض
وفرة من فنـادق الفئة الفخمة جدًا
والتي قد تفاجئكم بأسعار معقولة
عند احلجـز ،خصوصًـا إن كانت
زيـارتـكم علـى تخـوم أو خـارج
مــوسم الـسيـاحـة الــرئيـسي يف
اإلمــارات والــذي ميكـن وصف
ذروته بـاألشهـر مـا بني نـوفـمبـر
ومارس يف كل عام.
لـهذا وإن رغـبتم بـاإلستـرخاء يف
صفقـة حجز جيـدة يف فندق فخم
لبعض األيـام تكفل كل تفـاصيل
راحـتكم وتـوفـر لكم خـدمـة من
الطراز األعلـى عامليًا ،فـعندها ال
مجال للشك بـأن زيارة ألبو ظبي
أواخـر الربـيع ،بدايـة الصيف أو
نهـايـة الـصيف قـد تكـون احـدى
أفضل إختيـارات وجهات الـسفر
عـامليًـا لـذلـك .إفحصـوا قـائمـة
فنــادقنــا اخملتــارة ألبــو ظـبي يف
الفئتـني :الفخمة ،واملمتازة بسعر
معقول ،مهما كانت فترة سفركم
ومـوسمـها فـقد جتـدون مبتغـاكم
هناك.
أحـسنـوا إسـتعمـال أداة مقـارنـة
احلجــز وتكلفـته بني الـشـركـات
الــــرائــــدة يف مجــــال احلجــــز
اإللكتـروني التي نـوفرهـا لكم يف
صفحـة كل فنـدق وفنـدق .تقوم
األداة بـتوفيـر أفضل صفقـة حجز
بـني الثالث شـركـات الـرائـدة يف
احلجــز اإللـكتـــروني :أغــودا،
بوكينج وهوتيل.
لـكن ال تـكتفــوا بفحـص فنـدق
واحــد فقـط ،وحـاولــوا اللـعب
بـتواريخ احلجـز حول تـواريخكم

املفضلة ،فقـد جتدون أن يوم سفر
مـسبق أو تـأخيـر احلجـز بيـومني
يجعلـون تكلفـة احلجـز تـنخفض
بــشكـل ملحــوظ قــد يـجعلـكم
تخـططون مواعيـد سفركم بشكل
أفـضل .وال تنـسـوا :تفـحّصـوا
أكثـر من فنـدق قبل اتخـاذ القرار
النهـائي إال اذا كــان الفنـدق هـو
هـدف رحلـتكم األســاسي! فلـو
فحصـتم قصـر اإلمارات كـهدف
أول لن نلـومكم وقلّمـا ستكـونوا
مخطئني.
حاولـوا أن تضمـنوا مـعرفـة ماذا
تضمنت صفقة احلجز بشكل تام

قبل الـسفــر لتخـطيـط ميــزانيـة
سيـاحيـة بـشكل مثـاليّ .فـبعض
الفنادق سيعرض تكلفة املبيت بال
فطـور وبـعضهـا اآلخـر سـيتخلل
الفطور وقد يعرض بعض الفنادق
أكـثــر مـن ذلك مـن فعــالـيــات
ووجـبات يف سعر احلجز ما يجعله
أجـدر رغم مـا قـد يبـدو للـوهلـة
األولى سعر مرتفع أكثر خصوصًا
إن كـان حجـزكم خـارج مـواسم
السياحة الرئيسيّة.
وال تـنسـوا زيــارة إختيـاراتنـا من
أفضـل مطــاعم أبـو ظـبي والـتي
رتـبنـاهـا لـكم لـتنــاسب جـميع
األذواق .تـضـمنــوا بعـضهــا يف
أجنـدة رحلـتكـم وستـشكـرونـا
الحقًـا .وتعـرض بعـض مطـاعم
أبــو ظبـي تخفـيضــات جمــة ملن
يحجــزوا طــاولـتهـم مــسـبقًــا
وخصـوصًــا ملن يـرتـادوهــا قبل
إكتظاظ حجوزات وجبات العشاء
ما بعد الثامنة مساءً.
أمر خـاص باإلمـارات هو تـذكر
الســؤال عن إمكـانيـة إستخـراج
تـأشيرة زيـارة اإلمارات السيـاحية
أو تـأشيـرة رحلـة عمل من اجلـهة
التي حجزمت معهـا :إما الفندق أو
شـركـة الـطيــران (ومن املفـضل
الفنـدق) ،فهـذا يـسهل احلصـول
على الـتأشيرة ويـسرع اإلجراءات
ولكن عـليكـم التـأكــد بنفـسكم
مسبقًـا إن كنتم من اجلنسيات التي
يـسهل لها حتصيل التـأشيرة بوقت
قصيـر وإال فعـليكم بـدء تخـطيط
سفـركم مـن طلب التـأشيـرة قبل
كل شـيء وبوقـت كايف يـستحمل
إمكـانيّـة رفض الـطلب واحلـاجـة
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لإلستئناف على ذلك.
متعـة الـسيـاحـة يف أبـو ظـبي كمـا
ذكـرنا سابقًا تختلف قليالً بنكهتها
عن متعـة السـياحـة يف دبي .وبال
شك تغلب أبـو ظبي جـارتها دبي
بكل مـا يخـتص بــالطــابع احمللي
التـراثي ملعـاملهـا وجوّهـا ورمبا يف
هـــذا يكـمـن طـــابعهــا اخلــاص
واملميّـز .وليـس هذا وحـسب بل
إن كل التخطيط اآلني واملستقبلي
ألبـو ظـبي يعـتمـد علــى تطـويـر
املنــشئـات ذات الـطـابـع الثقـايف
واحلـضـــاري ولـيــس احلـــديـث
تكنولوجيًا وجتاريًا فقط.

فـإن كـان مـعلم دبـي البـارز هـو
نـواطح الـسحـاب وبــرج خليفـة
حـــديـثـــة العهـــد والـتـصـمـيـم
والتكـنولـوجيـا ،تتكلل أبـو ظبي
بــإحــدى أروع معــالم الـعمــارة
اإلسالميـة احلديثة بـصورة مسجد
الــشـيخ زايـــد فـــائق اجلـمـــال
والـروعـة .جـامـع يجمع تـاريخ
الـعمــارة اإلسـالميــة الـشــرقيّــة
ليضاهي جمـال إحدى أعجوبات
العـــالـم القـــدمي :الـتـــاج محل
الهندي.
وأبرز املشاريع السيـاحية والثقافية
التـي يعمل علـى إنشـائهـا حـاليًـا
وهي إنشاء فروع عربية إلثنني من
أهم معالم الثقافة العاملية :متحف
اللـــوفـــر الفـــرنــسـي ومــتحف
الغوغنهـامي النيويـوركي ،توضح
الفكـرة الـتي تـصقل الـتخـطيـط
احلضري يف أبو ظبي .ليس مجرد
مجمع جتاري ضخم ،بل عاصمة
ثقافة عربية مستقبلية حديثة وعلى
آخر طراز عاملي ،بشكل ال يعتمد
فقط علـى مصـادر الثـروة احلالـية
بل يـرى أبعد من ذلك بكثير .وال
نـنسـى تطـويـر املـكتبـات العـامـة
واملؤسـسات الثقـافية لـتكمل هذه
الصرح الثقايف املستقبلي.
لهـذا نصيحتنا يف أبـو ظبي :متتعوا
بكل ما تعرض اإلمـارة وال تنسوا
اجلـوانـب التـراثيـة املـميـزة ،وإن
كنتم مع أطفـال فقد تكون الرحلة
ذات قيمة تعلـيمية ممـتازة لهم عن
تاريخ وتطور اجلزيرة العربية.
فمـن إمكانيـة قضاء بعـض الوقت
يف مـنتجـع قصـر الـسـراب علـى
تخـوم أكبر صحراء رمليـة بالعالم
أال وهي الربع اخلـالي لإلستـمتاع

بتجـربــة الصحـراء ،إلـى مـنطقـة
العني علـى مـا حتـوي مـن متحف
العني ،وحـديقـة حيــوان العني،
وسـوق العني للجـمال ،كـل هذه
الفعـاليـات ستعـرفكم جيـدًا على
جوانب عـديدة مـن تاريخ البـادية
العربية بطريقة جد مميزة.
وحملـبي الـريـاضــات يف الصحـراء
ورحـالت الـ  x44هنــالك عــدة
فعـاليـات مثل تل مـرعب وغيـره
عــددنــاهــا لكـم يف صفحــة كل
فعـاليـات أبـو ظبـي ،فتـفحّصـوا
الصفحة قبل السفر.
إلسـتكـمــال الـصــورة
الـتـــاريخـيـــة لـتـطـــور
اإلمـارات زوروا قـصـر
احلصن ،متحف العني،
مـتحف الــشـيخ زايــد
الــــوطـنـي ،وحملـبـي
املتــاحف ننـصح حتـى
مبـتحف دملــا .فتـاريخ
تطـور اإلمــارات مثيـر
وقصته غـريبـة :كيف
تطـورت منطقـة قبائل
تعـتمـد أسـاسًـا علـى
صـيــــد األسـمــــاك
والغــوص بحثًــا عن
اللــؤلــؤ إلــى دولــة
حضـرية تعج باملعالم
احلـــديثــة وتــشكل
نقطـة محوريـة على
خـطــوط الـتجــارة
العاملية.
ومتحف دملا سيعود
بـكم إلــى أصــول
اإلستيطان البشري
للسـاحل الشـرقي لـشبه اجلـزيـرة
العربية ،إلى مـا يؤرخ بفترة القرن
اخلامس والسادس قبل امليالد.
أمـا يف أبــو ظبي املـركـز احلضـري
حـول جـزيـرة يـاس فــستخـتلف
الصـورة متـامًـا .عمـران حـديث
يكـاد يكـون من اخليـال الـعلمي.
مجـمعـــات جتـــاريـــة مع آخـــر
املـاركـات ،الــستــايل واملـوضـة
العاملية .كورنيش مذهل للتنزه مع
أجمل وألـذ املطـاعم واملقـاهي.
وكــأنكـم ال تبعـدون فـقط بـضع
كيلــومتـرات بـسـيطــة عن الـربع
اخلالي.
يف هــذه املنـطقــة لن متلـوا وأنـتم
تتمتعـون مبناعـم احلضارة العـاملية
احلديثـة والتكنولـوجيا العـصرية.
فـأبو ظـبي توفـر إحدى الـتجارب
امليـكانـيكيـة العـصريـة املمـيزة أال
وهي عــالـم الفــراري .ســرعــة
وصرعة! ومن ال تذهله السيارات
الـرياضـية الـسريـعة كـالطـائرات
النفاثـة؟ وإن سافـرمت مع األطفال
فكـيف لن تـزوروا عــالم ديــزني
الـرائع؟ ومـدينــة مالهي جـزيـرة
ياس املائية؟
بـإختصـار  :السيـاحة يف أبـو ظبي
تعــد بــأن تلـبـي جـمـيع األذواق
واملقاسـات واحلاجات التـرفيهية.
من منتجع شاطئ لن تـتركوه يوفر
كل دالل الفـنــادق واخلــدمــات
احلـــديـثـــة مـن راحـــة ومـــأكل
ومشـرب ،مرورًا بـرحلة تـاريخية
يف بـــاديـــة العـــرب ،إلـــى ذروة
اإلستمتاع بـاحلداثة والتكـنولوجيا
الـعصـريـة للـحضـارة العــامليـة.
إحـدى وجهاتنـا املفضلة بـإمتياز.

Abu Dhabi in History
Abu Dhabi Arabic:أبو ظبي Abu DabI Emirati pronunciation is
the capital and the second most populous city in the United
Arab Emirates (the most populous being Dubai), and also
capital of Abu Dhabi emirate, the largest of the UAE's seven
member emirates. Abu Dhabi lies on a Tishaped island jutting
into the Arabian Gulf from the central western coast. The
city proper had a population of 921,002 in 2013.
Abu Dhabi houses federal government offices, is the seat
of the United Arab Emirates Government, home to the Abu
Dhabi Emiri Family and the President of the UAE, who is
from this family. Abu Dhabi has grown to be a cosmopolitan
metropolis. Its rapid development and urbanisation, coupled
with the relatively high average income of its population, has
transformed Abu Dhabi to a larger and advanced metropolis.
Today the city is the country's center of political and indusi
trial activities, and a major cultural and commercial centre,
due to its position as the capital. Abu Dhabi accounts for
about twoithirds of the roughly $400 billion United Arab
Emirates economy.
Abu Dhabi is home to important financial institutions such
as the Abu Dhabi Securities Exchange, the Central Bank of
the United Arab Emirates and the corporate headquarters of
many companies and numerous multinational corporations.
One of the world's largest producers of oil, Abu Dhabi has
actively attempted to diversify its economy in recent years
through investments in financial services and tourism.
Abu Dhabi is the fourth most expensive city for expatriate
employees in the region, and in 2014 was the 68th most
expensive big city in the world.[6] Fortune magazine and
CNN stated in 2007 that Abu Dhabi is the richest city in the
world, having been between $800 billion to approximately
$875 billion USD. The Sovereign Wealth Fund Institute puts
the figure at US$773 billion
Early civilizations
Abu Dhabi is full of archeological evidence that points to
civilizations, such as the Umm aniNar Culture, having been
located there from the third millennium BC. Settlements were
also found further outside the modern city of Abu Dhabi but
closer to the modern city of Al Ain. There is evidence of civi
ilizations around the mountain of Hafeet (Jebel Hafeet). This
location is very strategic because it is the UAE’s second talli
est mountain, so it would have great visibility. It also coni
tains a lot of moisture in its springs and lakes, which means
that there would have been more moisture thousands of years
ago.
Origin of the name Abu Dhabi
The origin of the name "Abu Dhabi" is uncertain. Meaning
"Father of the Gazelle", when literally translated from Arai
bic, it probably referred to the few gazelles that inhabit the
emirate. According to Bilal aliBudoor, assistant underi
secretary for Cultural Affairs at the Ministry of Culture,
Youth and Community Development, "The area had a lot of
dhibaa [deer (plural)], and was nicknamed after that." An old
story tells about a man who used to chase deer [dhabi (deer i
singular)] and was named the "father" of the animal. Abu
Dhabi's original name was Milh "salt", possibly referring to
the salty water of the Arabian Gulf, or the ancient salt
marshes that surround the city. Some Bedouins called the city
Umm Dhabi (mother of deer), while British records refer to
the place as Abu Dhabi. According to some historical
accounts, the name Abu Dhabi was first used more than 300
"years ago. The first word of Abu Dhabi is pronounced "Bu
by inhabitants on the city's western coast. In the eastern part
of the city, the pronunciation is "Abu".
Origins of the Al Nahyan family
The Bani Yas bedouin were originally centered on the Liwa
Oasis. This tribe was the most significant in the area, having
over 20 subsections. In 1793, the Al Bu Falah subsection
migrated to the island of Abu Dhabi on the coast of the Peri
sian Gulf due to the discovery of fresh water there. One fami
ily within this section was the Al Nahyan family. This family
makes up the rulers of Abu Dhabi today.
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سيارات Cars
ديربورن ـ أطلقت فورد الرائدة يف
مجــال الشـاحنـات يف الـواليـات
املتحـدة شاحنـة البيك أب الفـائقة
األداء على الطرقات الوعرة املثلى
ضمن مجموعـة الشركة.
وأعادت فـورد هنـدسة كل قـطعة
من  F-150رابتر جلعلها الشاحنة
األكثر صالبـة وذكاءً وقـدرةً على
الـطرقات الـوعرة ،بفعـالية أفضل
من أي وقت مضى.
وقـال “راج نير“ ،نائب رئيس قسم
تطـويـر املـنتجـات العـامليـة لـدى
مجمـوعة فـورد“ ،عندمـا ابتكـرنا
طـراز رابتر األول ،أردنـا أن نثبت
أنّ أداء املـــركبــة ال يُقــاس علــى
الطـرقـات العـاديــة أو يف احللبـة
فقـط ،فقيـادتهـا علـى الطـرقـات
الوعرة قد تكون ممتعة أكثر.
وقـد حــدّدت لنـا شــاحنــة رابتـر
األصلية ،باإلضافة إلى التعزيزات
التي أضيفت إلى شاحنة F-150
اجلـديدة كليـاً ،املعايـير التي عـلينا
بلـوغها جلعـل رابتر اجلـديدة كـلياً
أفضل من كافة النواحي“.
تبـدأ رابتـر اجلديـدة كليـاً بقـاعدة
مـصمّمـة خصيـصاً لـها –ركـيزة
الـشاحـنة –وهي األقـوى ضمن

محرك يوزع قوته بني العجلتني األماميتني واخللفيتني

فورد رابتر اجلديدة كليا تتحدّى الطرقات الوعرة
مجموعة ،F-150حيث تتضمّن
كمية من الـفوالذ الفائق القوة أكبر
من طراز رابتر السابق.
استـوحي تـصميم رابـتر اخلـارجي
من ميـراث أداء فورد يف السـباقات
على الطـرقات الـوعرة ،من بـينها
سبــاق “األفـضل يف الـصحــراء“،
و“مجموعة سبـاقات زيت لوكاس
على الطرقات الوعرة“ ،فتمّ صنعه
من مـزيج األليمـنيوم الفـائق القوة
املـطابق للمعـايير العـسكريـة الذي
يسـاهم يف تـوفيـر أكثـر من 227
كيلوغراماً من الوزن.
يـذكّر مظـهر رابتر املـنحوت بشكل
شـاحنـات تـرويف وهي شـاحنـات
البيـك أب األقوى واألسـرع على
الـطرقـات الوعـرة .رابتـر أعرض
بـ 6بـوصات من شـاحنة F-150
القيــاسيــة لتعـزيـز الـثبـات علـى
الطرقات الوعرة.
كمـا تزخر رابتـر كلياً بنـظام العادم
املــــزدوج األول علــــى اإلطالق

و

ع

ج

الت قيـاس  17بـوصــة مع اجليل
الـتـــالـي مـن إطـــارات “بـي أف
غـــودريـتـــش“  KO2لكـــافـــة
الطرقات املـصمّمة خصّيصاً لألداء
على الطرقات الوعرة.
تستمدّ رابتر قوتها من محرّك فورد
اجلـــديـــد ،اجلـيل الـثـــانـي مـن
®إيكـوبوسـت ،سعة  3.5لـتر،
الـذي ينتج قـوة أكبر بـفعاليـة أكبر
من محــرّك  V8سعــة  6.2لتـر
احلـالية املـصنّف بقوة قـدرها 411
حصـانـاً وعـزم دوران قـدره 434
رطالً-قدماً.
كما تعزّز أداء رابتـر على الطرقات
بعلبة نقل جـديدة كلياً لنظام الدفع
الـرباعي تـؤمّن عزم الـدوران عند
الـطلب ،مع إصدار مـتطوّر أسهل
لـالستـعمـــال من تـكنــولـــوجيــا
مسـاعدة السـائق يف منط الطـرقات
الوعرة.
وجتمع علبـة نقل رابـتر اجلـديدة،
الـتـي تــديــر تـــوزيع القــوة بـني
العجلتـني األمامـيتني واخللـفيتني،
أفضل سمـات الدفع الربـاعي عند
الـطـلب املـــرتكــز علــى وحــدة
التعـشيق مع الـدفع الربـاعي املتني
القابل لإلقفال ميكانيكياً.

سيارة اختبارية جديدة لشركة هيونداي تعتمد على تقنيتي التعرف على اإلمياءات

الذكاء يف سيارات املستقبل يلغي األزرار ويتم التحكم باللمسات وعبر الهاتف والساعة
املقعد.
وبفــضل هــــذا املفهـــوم
اجلديـد ،الذي استـبدلت
فيه الشركة األملانية الرائدة
وحدة التحكم يف الصوت
بشاشات ملسية ،واعتمادا
على عدد األصابع ،التي
يشـير بهـا املستخـدم نحو
الشـاشة ،يـتم حتديـد قوة
صـوت الراديـو ،وكذلك
الـسمـاعـات والـبيـانـات
املالحية.

بـرلني -قـامت الشـركة الكـورية
اجلنوبية هيونداي بتطوير ساعات
ذكية تعـمل بنظام تـشغيل غوغل
“أندرويـد وير“ ،بغـرض التحكم
يف سـياراتـها .وال يـقتصـر األمر
هنـا حول قفـل مقصورة الـركاب
وفتحهـا ،فالـساعـة ميكنهـا أيضا
الـوصـول إلـى املـركـز الـعصـبي
للسـيارة لـتصبح أداة لـلتحكم يف
بعض وظائف السـيارة عن بُعد،
مثل تـشغيل احملرك وإيقـافه ،كما
أنهـا تقـوم بتـوجيـه السـائق إلـى
أمـاكن صف الـسيـارة ،وتعتمـد
الـوظائف عـلى منـصة هيـونداي
“بلو لينك“.

وقـــد طـــورت شـــركـــة
نفيـديــا ،املتخـصصـة يف
إنــتـــــاج بــطـــــاقـــــات
الـرسـوميـات ،حـاسـوبـا
خـارقا لـلسيـارات يعرف
بـاسـم “نفيـديـا درايف“،
ويـأتي على لـوحة بـأبعاد
تقتــرب من أبعـاد جهـاز
الالب توب.

وقـد أثـبتت بـي إم دبليـو مميـزات
رائعـة للـتكنـولـوجيـا الـرقميـة،
فعلــى أرض االختبـار مت تـوجيه
سـيــــارة بــي إم دبلـيــــو “اي“3
الكهـربائية نـحو كتلة خـرسانية،
ولـكن الــسيــارة تــوقفـت قبـيل
احلاجـز يف الوقت املناسب بفضل
املـستـشعـرات وتقـنيـة املـسـاعـد
النشط “اكتيف اسيست“.
وتقوم الـسيارة بـالبحث بنفـسها
عن أماكن خاليـة باملرآب ،وعند
الـرغبـة يف مواصـلة الـسيـر ميكن
لـلسـائق إعطـاء هـذا األمـر عبـر
ضغطة زر بساعته الذكية.
وميكن للـمستـخدم عبـر التحكم
بـاإلميـاءات من االجتـاهـات التي
ظهــرت يف عــالم الــسيــارات،
اسـتــدعــاء الــوظـــائف علــى
الشـاشـات اللمـسيـة حتـى دون
ملسها .وقد ظهر هذا االجتاه جليا

يف سيارة فـولكس فـاغن “غولف
اير تاتش“ االختـبارية التي قدمتها
ملعــــرض اإللـكـتــــرونـيــــات
االستهالكيـة ،الذي أقيـم مؤخرا
مبدينة الس فيغاس األميركية.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وأوضحـت الشـركـة األملـانيـة أن
مفهــوم االسـتعـمــال اجلــديــد
بـسيـارتهــا االختبـاريـة اجلـديـدة
يعتمـد على تقـنيتي التعـرف على
اإلميـاءات والشـاشات اللمـسية،

التـي حتل محل األزرار املـعتــادة
وعناصر التحكم التقليدية.
وبـذلك تتيح “غـولف اير تـاتش“
الــتحـكــم يف بعــض وظـــــائف
الـسيارة ،فـمثال يتم فـتح السقف

املـتحـــرك أو غـلقه عـن طـــريق
حتــريـك اليــد يف االجتــاه املعـني
بالقـرب من كـونسـول السقف،
كما ميكن تعديل وضع املقعد عن
طـريق حتريك اليـد مبحاذاة جانب

ويتيح هـذا النظـام حتليل
املعلومات الواردة من 12
كاميرا ،وهو ميتاز بالذكاء
وقــــدرته علـــى الــتعلـم
املـسـتمـر لـلتعـرف علـى
األجسـام اخملتلفة ،بحيث
يـتمكـن من الـتمـييــز بني
املشاة وراكبـي الدارجات
مثال ،كما يكتشف النظام
خـطأه عنـد التعـرف على
جسم ما.
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صيانة وعناية لعمر أطول

كثيـراً ما نـتخذ قـرارات كثـيرة يف
شأن سـياراتنـا وصيانـتها ،لكـننا
قلـيالً ما نحـافظ علـيها .بـل أكثر
من ذلك ،فـنحن غـالبـاً ال نقـوم
بصـيانة سيـاراتنا إال عنـد حاجتها
للتصليح.
لــذا ،ينـصح بــالـقيــام بفحـص
سيارتـك مرتني خالل العـام لدى
خبـير موثوق به قادر على التعرّف
علـى أدق املـشـاكـل واألعطـاب
ومـسـاعــدتك بتــوفيـر تكــاليف
الـصيانة على املدى الطويل .ففي
حال وجـود أي مشكلـة صغيرة،
سيلحظها بسرعة وبوقت مبكر ما
يــؤدي إلــى جتنّـب تفــاقـمهــا يف
املسـتقبل وحتـوّلهـا إلـى مـشكلـة
كبيرة تتطلب التصليح الباهظ.
وعـنــدمـــا يحـني الــوقـت لـبـيع
سيارتك ،فإن وثائق صيانتها تدل
علـى اهـتمــامك وعلـى حـالـة
سيـارتك ما يـترك تـأثيـراً إيجابـياً
لدى املشتري احملتمل.
كذلك حتاشى القيادة بـ ؟عنف؟.
كن سـائقاً ذكيـاً وارفع من فعـالية
وقـود سيارتك (نحـو  40يف املئة)
وذلـك بالقـيادة بـالسـرعة املـثالـية
لـتوفير الـوقود التي تـتراوح ما بني
 100 - 80كلم /س.

وحـافظ علـى الكميـة الكافـية من
الهــواء يف الـعجالت .فــالهــواء
الـزائـد فيهـا إضـافـة إلـى حـاالت
الطرق الرديئـة مثل احلفر ،الطرق
الصخـريـة وغيـرهـا ،تـؤدي إلـى
التـدهور الـسريع حلـالة العجالت
واهترائها ومتزّقها.

وإذا كـنت تــرغب يف أفـضل أداء
لعجالتك ،عـليك بـالتـأكّـد من
احلفاظ علـى القدر املثـالي للهواء
فـيهـــا .هل تعــرف كـيف تـفعل
ذلـك؟ تأكّـد من املعـلومـات التي
زوّدتك بهـا الـشـركـة املـصـنّعـة
لـعجالتك ،وتـذكـر بـأن الهـواء

سيارات Cars
الـقلــيل يف الـعجـالت يقـلل مـن
فعاليـة الوقـود وكفاءته بنـسبة 15
يف املئة.
كما أنه يخفّض من عمر عجالتك
ويؤدي إلى صعوبة حتريك السيارة
وتوجيهها ما يسبب حوادث.
وال تـقلل مـن أهـمـيـــة الـــزيـت
وسوائل احملـرك ،لذلك تـأكّد من
تغـييرهـا بطـريقة مـنتظمـة ودورية
ألن ذلك يساعدك على التأكد من
الصـيانـة املثـاليـة للفـرامل ونـظام
التعليق.
ففي حال جتاهـلك لهذه التفاصيل
املهمة ،قد تضطـر يف نهاية املطاف
إلى تغيير املكـابح ونظام التعليق،
ما يستهلك وقتك ومالك.
واحلفـاظ علــى نظـافـة سيـارتك
ضرورة أيـضاً .فكـثيراً مـا تخبىء
الفوضى والنفايات املتواجدة حتتها
بـقعاً تشيـر إلى مشـاكل يف السيارة
ذاتهـا .لهـذا حـافظ علـى نظـافـة
سيـارتك وتأكّد من استخدام مواد
التنظيف اخلاصة بالسيارات إلزالة
البقع قبل أن تتفاقم.
قـد تتفـاجأ عنـدما تـدرك أن البقع
واألوساخ تـؤثر سلـباً وبقـسوة يف
سـيارتك ،خـصوصـاً يف داخلها.
استـثمــر بشـراء دعـاسـات أقـدام
جديـدة لسيـارتك وكذلك نـظّفها
بـاملكنسـة الهوائيـة بطريقـة روتينية
لتحصل على عوائـد إيجابية على
املدى الطويل.

“إنفينيتي “Q60التجريبية ...قوة جذّابة
كـشفـت إنفـينـيتـي عن رؤيـتهــا
لسيـارة الكوبيه الريـاضية الفاخرة
أخيراً .ويـتوقّع أن جتذب إنفينيتي
 Q60عشـاق سيـارات الكـوبيه
بتصميمهـا املميز بحوافها احلادة
واملقــصــــــورة
الـــــداخلـيـــــة
ـ
املــصـنـــوعـــــة
يـدوياً ،مع أداء
وقـوة يتنـاسبـان
مع فخــامـتهــا.
وتـأتي النتيجة يف
االنـدمـاج الـرائع
بـني املظهر األخّاذ
والسرعة املثيرة.
وتـتـمـيـــز Q60
ـ
الــتجــــريـبـيــــــــة
ـ
بـــانـخفــــاضهـــــا
وعـرضها ومظهرها
الــــــواثـق علــــــى
األرض ،ما يـوحي
ـ
بـــانــسـيـــابـيـتهــــــا
االسـتثنـائيـة ومتعـة
قيـادتهـا.ويـذكـرنــــا
خـــــط الـــــــسـقـف
املـنخفـض واملقـاعـد
اجللـــديـــة املُـنجّـــدة
بـ Q80انـسـبيـريـشن
األنــيقــــة ،بـيـنـمــــا
استــوحيـت الفتحـات
االنسيابية خلف أقواس
العجلـتني األماميتني من
الــسيــدان الــريــاضيــة
التجريبية Q50.
وأوضح ألفـونسو ألـبايسـا ،مدير
التصـميم الـتنفيـذي يف "إنفينـيتي
مـوتـور احملــدودة" ،أن "اخلطـوط

املتـدفقـة يف  Q80انـسـبيـريـشن
منحـت التجـريبيـة  Q60مظهـر
الكـوبيه ،بـينمـا أعـطتهـا ملسـات
الفـورمـوال واحـد

املــستــوحـــاة من  Q50أو روج
حملات الشخصية الرياضية".
وتـتعــزز اإلثــارة الـبـصــريــة يف
اخلطوط الـتي تالمس حواسك يف
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هـذه السيـارة التجريـبية من خالل
الـعجالت اخلــاصــة قـيــاس 21
بـوصـة الـتي تـأخــذ حيـز قـوس

العجلـة كليـاً.
أما األضلع الـسود داخل الـعجلة
فمستـوحاة من ريـش التوربـينات
الـنفــاثــة بــاللـــون غيـــر الالمع
والكـروم ،ومتتـد إلـى احلـافـة مـا
يؤكد هوية الكوبيه.

يف املقصـورة الـداخليــة ،تالحَظ
اجلـودة العـاليـة من خالل اهتـمام
إنفيـنيـتي بــالتفــاصيل الــدقيقـة،
ويظهـر ذلك بـوضـوح
مـن اجللـــد بـــدرزات
يـــدويـــة رائعـــة إلـــى
االسـتخــدام املـثــالـي
ألليــاف الكــربــون.
ويـستخـدم مـصممـو
إنفـينـيتـي مجمـوعـة
متنوعـة من اجللود يف
املقـــاعـــد لــتحقـيق
التــوازن املثـالـي بني
معــايـيــر الــراحــة
والـدعم كمـا يجب
أن يــكــــــــــون يف
سيــارات الكــوبيه
الرياضية الفاخرة.
كــمـــــــا يـجـعـل
املـصممون Q60
مركبة كوبيه "+ 2
 "2حقـيقيــة مبنح
الـــــركـــــاب يف
اخللف مـسـاحـة
أوسع لألقـدام،
مـــــــن خــالل
استخدام مقاعد
ريـــــاضــيـــــــة
حقــيقــيـــــــة.
كـإشـارة إلـى
اجلـيـل املقــبل
مـن سيــارات
الكـوبيه الـرياضـية الفـاخرة
مـن إنفـيـنـيـتـي ،اسـتخـــدمـت
الـتجـــريـبـيـــة  Q60اخلـطـــوط
املـشــدودة وصفـات الــسيـارات
الــريــاضـيــة لـتعــزيــز الـشـكل
االستثنائي والتواجد احملسوس.

Mercedes reveals the 2016
Maybach Pullman, the hip
dictator's ride

Motoramic

By Justin Hyde m

What can you say about a vehicle that was the ride of
choice for everyone from the Pope to Emperor Hirom
hito? For three decades, no car in the world signified
power more than the MercedesmBenz 600 Pullman.
Whether you were a James Bond villain or a realmlife
evildoer, the stretched Mercedes was the only ride that
could properly convey your importance and malice.
Today, Mercedes revealed the modernmday version of
its historic roller, the MercedesmMaybach Pullman — a
21mfootmlong tribute to the 21st century's masters of
excess. Built from the already generous SmClass, the
Maybach Pullman gains an extra 3.5 feet of length over
— the regular Maybach, with a 14mfoot wheelbase
longer than most Ford Super Duty pickups. Inside, Merm
cedes promises a level of interior comfort that will make
RollsmRoyce owners spitmtake their Chandon, from the
finest quilted leathers to electrically opaqueing glass
partitions between the rearmfacing seats and the front
chauffeur's compartment. Power comes from a 523mhp
Vm12,
because
16 cylinm
ders
would
seem copm
ycatmish.
These
are actual
sentences
from the
press
release,
touting an improvement in rearmseat access: "A real
boost in comfort for those heads of state and monarchs
for whom protocol dictates that they must take their
places ahead of their interpreters. This seating arrangem
ment also preserves their privacy, as a large proportion
"of their bodies is hidden by the rear roof pillar.
"Pricing starts at "a year's worth of oil drilling rights.
Actually, that's a bit of an overstatement; an unadorned
Maybach Pullman begins at $567,000, almost reasonm
able for those who control national treasuries or the
rights to "Shake it Off." But should one feel the need for
an armored chariot with custom features, Mercedes will
be glad to add all of those baubles, with a price tag that
can rise above $1 million — making the Maybach Pullm
man the world's most expensive sedan not built by the
U.S. Secret Service.
Mercedes hasn't decided whether to sell the Maybach
;Pullman in the United States, and maybe that's wise
there are far cheaper ways to invite the IRS, SEC and a
few state attorneys general to start asking questions
about how you came to ride behind that roof pillar.
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شباب Youth

“سوطك ال مينع صوتي“ :حملة شبابية لتوثيق
انتهاكات إسرائيل لـ “مواطنيها“ الفلسطينيني

رام اهلل –بديعة زيدان
مع ارتفــاع وتيـرة االنـتهـاكـات
الـيوميـة لالحتالل اإلسـرائيلي يف
القــدس واألراضي الفلـسطـينيـة
احملـتلة عام  ،1948وكـان آخرها
استشهـاد شابـني يف بلدة رهـط مبا
يعـرف بـ »الداخل الفلـسطيني»،
أو »أراضـــي الـ ،»48عـلــــــــى
اختالف الـتسميات ،برزت أخيراً
حملة جتمع إعالميني ونشطاء من
هـذه املنـاطق ،حتـت عنـوان رمبـا
يعكس توجهاتها ،وهو »سوطك
ال مينع صوتي».
والالفـت أن احلملة الـتي انطلقت
كفـكرة مـن لقاءات كـانت تتم يف
جـامعــة بيــرزيت قـرب رام اهلل،
تـضـم شبـابـاً مـن القــدس وكل
األراضي الفلـسطينـية احملتلـة عام
 ،1948وحتـى اجلوالن السوري
احملـتـل ،وال تخلــو مـن شـبــاب
مسـانـد يف محــافظـات عـدة من
الضفـة الغـربيـة الـتي تعــاني هي
األخرى من اعتداءات وسياسات
عـنصـريـة يــوميــة من سـلطـات
االحـــتالل ،مــــــا بــني قـــتل،
واعـتقــاالت ،وهــدم مـنــازل،
ومصادرة أراضٍ ،وصعـوبات يف
التنقل بسبب احلواجز العسكرية،
وغيرها.

الـفكرة أطلقتها اإلعالمـية ميسون
زعبي ،يف إطـار سعي اإلعالميني
والـنشطاء إلـى إطالق مبادرات يف
الــداخـل الفلــسـطـيـنـي احملـتل،
وكانت شـرارتها ،أو »القشة التي
قــصمـت ظهــر البـعيــر» ،كمــا
يقـولـون ،العـدوان اإلسـرائـيلي
األخير علـى قطاع غـزة ،وفق ما
قـال اإلعالمي عطا فـرحات ،من
اجلـوالن السـوري احملتل ،وأحـد
القـائـمني علــى احلملـة .وكـان
شبـان وصبـايا الـداخل والـقدس
تعــرضــوا حلـملــة قـمع شــرســة
وصلت إلى حد االعتقال ،خالل
تنظيم فاعليات تضامنية مع غزة،
يف منـاطـقهم الـتي بــاتت بعـرف
احملتل والعـالم »دولـة إسـرائيل»
منذ 1948.
وأكـد فـرحـات ،الــذي سبق أن
اعتقلته سلطات االحتالل لنشاطه
يف اجلوالن ،ويف أراضي ،1948
أن احلملـة الـتي تبلـورت ،أخيـراً
تهـدف إلى تـوعيـة الفلـسطيـنيني
والعـرب يف الـداخل الفلـسطـيني
بــضــــرورة إعالء صــــوتهـم يف
مـواجهة آلـة القمع اإلسـرائيلـية،
وما الذي علـيهم القيام به لضمان
ارتفــاع صـــوتهـم يف مـــواجهــة
العنصـرية والتـسلط ،بخـاصة أن
اإلعالم الفلـسـطـينـي والعـــربي

والعــاملي يغـيّب ،إلـى حـد مـا،
املقاومـة السلميـة للفلسـطينيني يف
الداخل احملتل ،والـذين ال يزالون
يـناضلـون من أجل تـثبيت الهـوية
الفلسطينية لألراضي التي لم تكن
قبل 67عاماً إسرائيلية.
وأضــاف» :السـوط اإلسـرائـيلي
يزداد قـسوة وشراسة مـنذ النكبة،
وآن األوان ألن يـسقـط وتـسقـط
سـطــوتـه عنــا ،وهـــذه ليــست
شعــارات ،بل ميكـننــا بــالعـمل
واملثابرة أن نسقطه بإعالء الصوت
الفلسطيني العربي».
والفيـديــو التعــريفي بــاحلملـة،
وعلى قصـره ،معبر للغـاية ،فهو
يظـهر القمع الوحـشي اإلسرائيلي
ضــد شـبــان وفـتـيـــان القــدس
والناصرة وحيفا ،خالل مسيرات
وتظاهرات سلميـة ،إما احتجاجاً
على تـهويد املـدينة واالقتـحامات
املـتكررة للمسجـد األقصى ،وإما
ضـد العدوان األخـير علـى غزة،
أو حتـى تـضــامنــاً مع األسـرى
الـفلـــســطـيـنـيــني يف سجــــون
االحـتالل ،أو ضـد الـعنـصـريـة
املمــارســة ضــد الفلـسـطـينـيني
والعـرب يف »إسرائـيل» .وتعمل
احلـملــــة علـــى تـــوثـيق هـــذه
االنـتهــاكــات ،ونـشــرهــا عبــر
الوسائط التـكنولوجية املمكنة إلى
العالم ،بعد الـتعليق عليها بلغات

عـدة ،ومن بـينهـا مـشهـد دهـس
مـتــطـــرفـني يهـــود عـــدداً مـن
الفلسـطينـيني يف حيفـا التي بـاتت
تفقـــد الكـثـيـــر مـن مـالمحهـــا
الفلسطينية العربية ،لتفريق مسيرة
تـضــامـنيــة مع غــزة ،وتعــرض
اآلخــريـن للـضــرب حتت مــرأى
جنود االحتالل وعناصر شرطته.
ورســـم شـعـــــــار احلـــمـلـــــــة
الكـاريكـاتــوري الفنـان الـشـاب
محمد سبـاعنة الذي يعيش يف رام
اهلل ،وسـبق أن اعـتـقل أشهـــراً،
وهي تسعى إلى توثيق االنتهاكات
على مختلف املستويات.
ففـرحـات يف اجلـوالن ،ومـيسـون
زعبي يف اجلليل ،وهـناك ناشطون
يف احلملــة من النـاصـرة وحيفـا،
وتسعـى إلى مخـاطبة الـرأي العام
العـاملي بطـريقـة تؤثـر فيـه ،حول
معـانـاة مغيبـة يف شكل شبه تـام،
وتتعلق باالنتهاكـات التي متارسها
»إسرائـيل ضد مـواطنني فيهـا من
الفلـسـطـينـيني» ،والــذيـن هم
أصحـــاب األرض األصلـيــون،
وبـاتـوا مـواطـنني إســرائيلـيني مع
الوقت رغـماً عنهم .ولـذلك فإن
غـالبيـة أعضـاء »سـوطك ال مينع
صـــوتي» إعـالميــون ونـشـطــاء
يجيـدون العــربيـة واإلنـكليـزيـة
والعبرية ولغات أخرى.

لإلعالن يف مجلة العربي األمريكي اليوم
313 - 409 - 9541
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لرواد األعمال :لن يحالفك النجاح ما دمت
تفعل هذه األشياء العشرة !

كتب  :محمد عربي احلمصـي
الكثـير من رواد األعمـال الناشـئني ،والذين قـد بدأوا بشـركتهم األولى،
استسلموا منذ البداية ،ولم يدركوا أن الفشل هو بداية النجاح ،ويف احلياة
دائماً هنالك خاسرون ،وهنالك ناجحون ،إنه أمر طبيعي جداً.
وإليـك يا رائـد األعمـال املبـتدئ  ،بـعض اخلطـوات التي سـوف تقف يف
طـريق جنــاحك يف عـالم الريـادة  ،إذا أصــررتَ عليهـا ..وحتمـاً سوف
جترّك إلى فشل ذريع  ،رمبا قبل أن تبدأ !
 -1أن تكـون غيـوراً أو حـسـوداً  :أن تـرى الكـثيـر مـن النـاس حـولك
يـنجحون ،وأنت التزال فاشالً ،بالتأكيـد هذا سوف يضايقك (ملاذا أفشل
وهم ينجحون »)  ..ولكـن إن كنت رائد أعمـال بحق ،يجب عليك أن
تتحفز بدل اإلحباط ،وتشعل شعلة العمل واجلهد والطاقة ،لكي تصل ملا
تريد.يجب عليك أن تدرك أن كل شخـص منّا قادر على النجاح ،إال إذا
كـان هذا الـشخص يـضيع وقـته يف مشـاهدة مـنافـسيه وأصـدقائـه ،هذا
بالتـأكيد سوف يقـوده إلى الفشل ،فبـدل أن تشاهـد غيرك ينجح ،اذهب
واجتهد ،واجنح أنت أيضاً.
 -2عندما حتترف النظر إلى الوراء ! ك:يف رحلتك الريادية ،سوف تواجه
الكثير من املصاعب ،والكثـير من الفشل ،ولكن ال تدع املطبّات الصغيرة
على طريـقك ،توقف تقدمك وسعيك إلى النجاح ،كن ذكياً وابحث عن
طرق مبتكـرة ملواجهة العقبات ،وابقى يف سيرك إلى األمام ،وأياك والنظر
إلى الوراء.
 -3اختالق األعـذار :إذا أخطـأت يف مـرة من املـرات ،وأصـدرت قـراراً
خاطئـاً وفشلت ،سيطر على هذا اخلطأ ،ال تختلق األعذار!  ،ابحث عن
سبب املشكلة وضعه أمام عينك دائماً ،لكي ال تقع فيه مرة ثانية .ولكنك
إذا اختلقت األعـذار ،سوف تقع يف نفـس املشكلـة يف كل مرة تـواجهها،
ألنك ببساطة لم جتد السبب الرئيسي للمشكلة.
 -4عنـدما تتوقف عن التعلّم  :عمرك وسنوات خبرتك ،ودرجة جناحك
يف أمور حـياتك ،هذا كله ال ينبغي أبـداً أن مينعك من االستمرار يف التعلم
واكتـساب اخلبرات ،صحـيحٌ أنه ال يوجد أحـد على هذا الـكوكب يعرف
كل شـيء ،ولكن تـذكـر هـذه القـاعــدة التي تقـول :تعلـم كل شيءٍ عن
شيء ،وشيئاً عن كل شيء.
نحن جـميعـاً ،ميـكننـا أن نتعـلم من اآلخـرين ،تعلّـم من رواد األعمـال
اآلخرين ،كيف حققوا أرباحهم ،وكيف حافظوا عليها من الضياع.
 -5اإللـتصـــاق بــالسـلبيـيـن  :األشخـاص الـذين يـختلقـون األعـذار،
يتذمرون ،يـشتكون ،وينظرون إلى كل شيء بشكل سلبي ،أولئك يجب
أن متحوهم من حـياتك وتبعدهـم عنك ،جميعنا نعـرفهم جيداً ،وال يهم
أبـداً ما يقولـونه أو ما رأيهم ،هم دائمـاً يطبّلون ويـزمِرون بآرائهـم القاتلة
كأمـراض الطاعـون ،دائماً ابقـى قريبـاً من األشخاص املبـدعني ،والذين
يركزون على أشياء أنت أيضاً تركز عليها.
 -6أن تبـدأ بدون خطـة  :التخطيط شـيءٌ مهمُ جداً يف احليـاة العملية ويف
حياة رواد األعمال .هنـالك بضع ساعات يف اليـوم فقط ،ولكي تستغلها
بشكل صحـيح ،اعرف أهدافك ،وماهي املهام التي يجب عليك أن تقوم
بها لكي تضمن جناح عملك .إذا كنـت تسعى جاهداً ،وليس لديك خطة
مُحكـمة ،لن يكون مـصيرك إال الفشل الـذي سوف يعلِّمك ،أنه ال عمل
ناجح بدون تخطيطٍ ناجح.
 -7أن تكون خائفاً من التغييرات ،ولست قادراً على التكيف
يجـب عليك أن تكـون صلب اإلرادة والعـزمية ،وقـادراً علـى التخـطيط
بشـكل مبتكـر ،لكي تـكون قـادراً على زيـادة النجـاح والتكـيف عليه يف
املسـتقبل ،تخيل لـو أن شركـة آبل ظلت تنـتج أجهزة مـاك فقط ،لـكانت
اآلن مجرد شركة إلنتـاج أجهزة احلاسب اآللي ،ولكن هـي بدأت بتطوير
واختراع منتجـات جديدة ،وهي اآلن من أكـبر شركات اإللـكترونيات يف
العالم.
 -8أن تتكلم فقط  :رواد األعمـال الناجحون  ،ال يكـتفون فقط بالكالم
والـكالم ،بل هم يخطـطون ويـفكرون ويعـملون كـثيراً ،لـن ينجح شيء
معك ،إذا كنت سوف تـتكلم عنه فقط ،ولن يهتم أحـدٌ به طاملا أنه مجرد
كالم!
 -9التـركيـز فقط علـى املال  :بـدل االهتـمام بـاملال ،وإضـاعة الـوقت
بـالتفكيـر به ،ركّز علـى إنتاج مـنتجات وخـدمات جـديدة ،تغيـر الواقع
وتـرفع من عالمتك التجاريـة ،إذا فعلت هذا املال سـوف يطاردك ،بدون
أن تشعـر حتى .سـوف أكذب عليـك إذا قلت لك أن الهدف مـن شركتي
هـي عدم ربح املـال ،ولكن الـتركـيز علـى املنتجـات واخلدمـات ،سوف
يربحك أكثر من التفكير يف املال.
 -10أن تـسمح للفشل بأن يـوقفك  :أغلب اإلحصائيـات تشير إلى أن 8
مـن كل  10مشـاريع جتـارية جـديدة ،تـفشل بـسرعـة ،فرواد األعـمال
النـاجحـون ،يخـوضـون يف كـل شيء ،حتـى وإن كـانت فـرص الفـشل
كبيرة ،اخلوف كان ومازال الـدافع الرئيسي للفشل ،تأكد دائماً فشل البد
أن يكون للخوف نصيبٌ فيه.
مـا هي األشـياء األخـرى التـي ال يجب علـى رواد األعمـال أن يفعلـوها
برأيك »
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بعيـداً عن مبالغات األفالم
هل توجـد بالفعل حيـاة عاقلة فى الفضـاء ؟1

فضاء

Space
يزن خياط
مـسـتحـيــل أن يــوجــد يف هــذا
العصـــر الـذي نعيـشــه  ،من لم
يســأل نفسه هذا الســؤال :
هل تـوجــد كائنـــات حيــة تعيش
على كواكب أخــرى ؟
هـذا الـسـؤال أصـبح مـعتــاداً يف
ضــــوء عــدد هــائل مـن األفالم
والروايات التـى جتســد مفهــوم (
الـكائـنــات الفـضــائـية العـاقلة )
بشكــــل مستمــر  ..ال يكــاد مير
عــام واحـــد  ،إال ويتـم انتــــاج
عـــشـــــرات الـكـتــب واألفالم
والـسالسل الـوثـائقيـة والثقـافيـة
والعلـميــة التـى تنـــاقـش هـــذه
الفكــرة ..
مـشكلة هذا السؤال أن له نوعيــن
من اجلمهــور ال ثالث لهمــا :
إمـــا اجلمهـور املـتحمـس بشـــدة
لفكـــرة وجود كائنــات فضائية ،
ويـؤمن أن املـسألـة فقـــط مسـألة
وقت  ،وأن التقــاءنا أو اكتشــافنا
خمللوقات حية تعيش على كواكب
أخــرى أمـر مفـــروغ منــه  ..أو
رمبــــــا حــــدث فـعالً  ،ولـكـن
احلكـومــات تخفي هــذه احلقيقـة
ألغراض غير معروفة..
واجلمهـور اآلخر الـذي يعتــرض
بـشــدة علــى مجـرد طـرح هـذه
املســألـة  ،ويهـــاجم اي عـــالم
يضــع أي فـرضية  ..بل يهــاجم
حـتى من يثيــر املوضوع  ،ويتهمه
بـأنه ( يـستهـــزئ بـالعقـــول ) أو
رمبــا يتهمه باإلحلــاد كذلك ..
كــمــــــا ســتقـــــــرؤون بعــض
التعليقـــات املتشـنجــة علـى هذا
املقــال كالعــادة !
لـــذلك  ،اسـتـطـيــع أن اقــــول
بضميــر مستريح  ،أن هذا املقــال
ال يخــــاطـب كال اجلـمهــــورين
أصالً  ..امنـا يخــــاطب القـارئ
الــذي يــريــــد أن يعــــرف ( مــا
املــوضوع بالضبط ؟ ) ..
ملـــاذا تُثـــار عالمات اإلسـتفــهام
دائمـاً حول هـذا املوضوع ؟ وهل
له تــأصيـل علمـي فعالً  ،أم هـو
مجــــرد مــادة خــصبــة ملـنتـجي
األفالم األمـريكـية  ،تـدر عليهم
سـنــويــــا مـئـــــات املاليـني مـن
الدوالرات ..
تعـــــالـــوا نعـــــرف أكـثــــر عـن
فـرضيـــات العلمـــاء حـول هـذه
القـضيــــة املُحيــّــرة  ،بعيـداً عن
روايــات اخليــال العـلمـي وأفالم
ستـــار تريك الـذي ال يفعــل فيها
الفـضــائيـون شيئـاً سوى الـقتــال
بـسيــــوف الليـــزر  ،وتــدميـــر
املركبــات األم  ،والسيطــرة على
اجملــرات ..
املوضـوع أعقــد من هـــذا بكثيــر
!
الفــــريق األول  :ســنكـتـــشف
مخلوقات فضائية قريباً !

هذا الـفريق من العلمــاء يعتبــر ان
فرص اللقاء بيننــا وبني مخلوقات
أخرى خـارج األرض عاليـة جدا
 ،وحـتـمـيــة  ،وســوف حتــدث
حتمــاً بال مناقشــة ..
عنـدمـا نقـــول أن بعـض العلمـاء
يعتقـــدون ذلك  ،فليس املقصـود
أنهم يفكــرون يف هـذا األمر مثلي
ومثـلك وهم يحـتســــون الشـاي
ويجـلســــون يف الشُـــرفـة  ..ثم
يقــولـون كالم من نوع  :حـسنــاً
أعتقد ان هناك مخلـوقات فضائية
على الكواكب األخــرى !
األمر مختلف متاماً ..
فـهنـــاك بــالفعل مـشـــروعـات
عـمالقة تـشرف علـيها جـامعات
عريقة مثل هارفــارد وكاليفــورنيا
 ،تقــوم بــإسـتمــرار بــإرســال
االشـارات الـراديـــويـة لـلفضـــاء
لـلبـحــث يف نـهم عـن أي رد من
أي جهــة ..
وهنـاك مـؤسـسـة كـــاملـة لهــذا
الغــرض  ،إسـمهــا ( مـشــــروع
)  ،SETIوهــي احلـــــــروف
األولـى من عـبــارة ( الـبحث عن
الكائنـات العاقلة خارج األرض )
 ..وهي مشــروعات جـدية متاماً
 ،كـانت تُمــوّل بواسـطة احلكومة
االمريكية ذاتها..
ومن بيـن هؤالء العلمــاء املؤيدين
لـلفكــــرة  ،يــأتـــى اسم عـــالم
الفــلك والفيزياء الفلكية العمالق
 ،الـذي ينــدر أال يعـرفه أي مهتم
بالعــلوم عامة ( كــارل ســاغان)
..كـــارل ســاغــان ســاهم فــى
إرســال رسـائل للفضـــاء للبحث
عـن كــائـنــــات فـضــــائـيــة ،
وإعالمهم أن هـناك بشـــر عاقلني
علـى كـوكـب األرض للتـواصل
معـنـــــــا  ،بل وإعــطــــــاؤهـم
معلــومـــات أوليـــة عنـــا  ..من
ضمنهـا رسـالـة ( أريسـبو ) الـتى
أرسلـت مبوجـــات الراديـــو عام
 ، 1974أرسلت بلغـة ثنـــائيـة (
)  ،Binaryومت تـوجيههـا الى
جنــم ( مـسييــه  ) 13الـذي يبعـد
عـنهــا مـســافــة  25ألف سـنــة
ضــوئية..
مِـمَّ تكوَّنـت الرسـالة؟  ..كـانت
عبـارة عـن معلـومــات بــدائيـة
مكتوبـة بشفــرة شديـدة السهــولة
 ،تـشيــر أهم العنـاصر الكيمـيائية
يف كـوكبنا وهـي التي يتكـون منها
كل كائن حي :اإلنـسان ،احلوت
األزرق ،البرامـيسيـوم ،إلخ .ثم
معلـومـات أخــرى عن تـركـيب
الـسكَّــر واحلمـض النــووي ،ثم
صـورة مبـسَّطـة لإلنسـان جعلت
طــوله  176سم –وهــذه الصـور
كلها بـالنقط املربعة وليست صوراً
فعلـيــة .. -ثـم عـــدد سكــان
األرض آنـــــذاك  ..ثــم عـــــدد
وتـرتـيب كـواكـب مجمـوعـتنـا
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الشمسية  ..وأخيراً شكل مرصد
أريــسـبـــو الــــذي أُرسِلَـت مـنه
الرسالة..
وعـاش الـرجل حيـــاته كلهـا فـى
إنتظـــار الرد من أي جهـــة  ،بأي
شكــل  ،بـأي طريقـة  ..ولكنــه
مــات عام  1996قبــل أن يتلقــى
أي رد ..
ولـكــنــه  ،حـتــــى ومع مــــرور
السنــوات لم يفقــد األمــل أبداً
الفــريق الثـــاني  :أرجــــوكم ال
تلفتــوا انظــارهم !
مـن ضمــن املؤيدين لنظرية وجود
مخلـوقات أخـرى خارج األرض
 ورمبــــا أثقلـهم وزنــــاً –هــوالعالم البريطـاني العظيم العبقري
املشلـــول ( سـتيفــن هـوكينــج )
 ..حتـى لو اختلفت معه فلسفيــاً
فــى الكـثيــر من االمـور  ،إال أن
كـــونه عـبقـــــريـــاً لـيـــس محل
مناقشــة..
هوكينج يرى أن اللقــاء بيننـا وبني
( كـائنــات حيـــة فضائيـة عاقلة )
سيحـدث حـتمـــاً  ،وان اللقـــاء
سـيكــون بــالــضبـط مـثل لقــاء
كـولـومبـــوس بـالهنـــود احلُمـــر
للمرة األولى ..
اجلميـل انه يقصـــد أننـا سنكـون
نـحن الـهنـــــود احلُمــــر يف هــذا
اللقــــاء  ،وأنه إذا مت لقـــاء بيـننـا
وبـني حـضــــارة خــارجـيــــة ،
فســوف يكــون مصيــرنا الهــالك
واإلبـــادة عن بكــرة أبـيــنا  ،وأن
كل مـالـدى البـشـريـة مـن قنـابل
نـووية وهيـدروجينة  ،سـتعتبــر (
رشــــاشــات ميــــاه ) مثـل التــى
يحملهـا األطفـال  ،يف مواجـهــة
حضــارات مثــل تلك..
وصل به هذا االعتقــاد لدرجة أنه
نـــادى أكثـــر من مـرة أن تكــف
الهيئـات الفلكيـة والفضـائيـة عن

إرســـال إشــارات للفضــاء  ،ألن
هـــذا سـيثيـر انتبـــاه الكـــائنـــات
الفـضــائيـة  ،وسيعـثــرون علـينــا
حتماً يوماً من األيــام..
ووقتئــذ ستكــون النهاية احلتمية !
بـالطبــع لـم يعــد مـن املمكــن أن
نتــوقف عن إرســال أي رســائل
راديـــو للفضـــاء  ،ألن الفضـــاء
حـول االرض أصالً أصبح يزخــر
مبـوجــات الراديــو منذ  100عــام
 ،وهناك حول االرض نطــاق من
املـوجـات الكهــرومغنـاطيـسيـــة
سمكــه  200سنة ضــوئية ..
فضــالً عن مســابر مت إطالقها منذ
زمن بـعيــد  ،مثل املسبــار فويجر
 – 1الـذي مت اطالقه عـام 1977
 ،ومازال يـختــرق الفضـــاء حتى
اآلن بسرعة هائلة  ،وجتـاوز حافة
اجملمـوعـة الـشمـسيـــة بــالفعــل
مخترقـــاً الفضــاء العـميق البعيــد
 ،ومـازال يـلتقـــط صــــوراً لكل
الكواكـب التى ميـــر بها ويـرسلها
إلى األرض  ..ومـزوّد برســـالة
راديــويـة تشمل  55لغة أرضيـة ،
من ضمـنها اللغـة العــربيـة تقــول
بصــوت هادئ حالِم :
حتـيـاتـنا لألصـدقاء يف الـنجــوم ،
ياليتَ يجمعنــا الزمــان !
وهـي جـملـــة  -تـتـفق معـــي -
حاملــة رومانسية أكثر من الالزم ،
جـديــرة أن تـوضـع كإهـــداء فى
مقـدمـة ديـــوان شِعـــر مُقفّـــى ،
ولـيــس يف مــسـبــــار فـضــــائـي
يخـتــرق الكـــون البعيـد بســـرعة
توازي ( عشــرين ضعفــاً لســرعة
الطلقة النـارية )  ..ولكـن هذا ما
حدث على أية حال ..
الــى جـــانب أن املــسبـــار مُــزوّد
بخريطة تُرشــد أي متلقى لكيفيــة
إيجــاد نظـامنا الشمسي !

بإختصــار  ،إذا كان الفضــاء مثل
الغابة التـى تبــدو مُقفــرة  ،فنحن
لم نضيّع جهــداً يف الصراخ طوال
الـوقت بـأعلـى صــوت ممكــن ،
واملـؤكد أننا سنلفت نظــر أي أحد
هنــا أو هنــاك يوماً ما !
الفريق الـثالث  :لـدينا هـنا بعض
البكـتيــريا
فريق آخـر من العلـمــاء يـؤمن أن
فـرص اللقـاء عـاليـة بـالفعــل ،
ولكـنهــا لـن تكــون لقــاءات مع
حــضــــــارات مــتقــــدمــــــة أو
مخلــوقات متكاملة مثل البشــر
فقــــط سـتـكــــون لقــــاءات مع
كـائنــات وحـيدة اخلليـة  ،أو رمبـا
كائنـــات بال خلية أصالً  ..املهم
انهـا ستكـــون لقاءات مـن النــوع
البـــدائي  ..أي أنه سيكون لقــاء
مع ( فيــروس ) أو ( بكتيــريا ) او
( فطـــريــات ) أو ( األميبــا ) أو (
نبــات ) ما  ..أو من أي نوع غير
معــروف على األرض  ،تشير أن
هنــاك حياة فى اخلارج فعالً ..
هــؤالء العلمـاء يــرفضـون متـامـاً
فكـرة وجـود حيــاة شـبيهة بـستار
تــريـك ومخلــوقــات إي تـي ،
واخمللـــوقـــــات ذات الـــرؤوس
الكبيــرة كأكبــاد الدجـاج !
الفريق الرابع  :انهم بيننــا !
اما هـذا النـوع املؤمـنيــن بـوجود
مخلوقات فضـــائية  ،فهم األكثر
غرابة وميالً للخيــال العلمــي ..
بـإعتبـــار أنهـم مؤمـنيـن أصالً أن
هذه اخمللوقــات تعـيش بيننــا على
كوكب األرض بالفعــل ..
احلقيقـة أنهـا فكـــرة مثيـــرة  ،بل
ومــريحــة كــذلـك  ..الفكــــرة
الوحـيدة التـى تفســـر لنــا طـبيعة
هـذه اخمللوقـــات احمليطـة بنـــا فى
كل مكــان  ،خصـوصاً فى البالد
العـــربية ..
من أبرز املنـادين بهذه النـظــرية ،

هو الـبروفسيــر ( جـان بييــر بوتي
) االستــاذ ومــديــر األبحــاث يف
املـركز القــومي لألبحاث العـلمية
يف فرنـســا  ..أي أنه قامة علميــة
جادة جداً بالـفعل  ،وليس هاويـاً
او مبتــدئاً..
فريق آخـر من العلـمــاء يـؤمن أن
فـرص اللقـاء عـاليـة بـالفعــل ،
ولكـنهــا لـن تكــون لقــاءات مع
حــضــــــارات مــتقــــدمــــــة أو
مخلــوقات متكاملة مثل البشــر
فقــــط سـتـكــــون لقــــاءات مع
كـائنــات وحـيدة اخلليـة  ،أو رمبـا
كائنـــات بال خلية أصالً  ..املهم
انهـا ستكـــون لقاءات مـن النــوع
البـــدائي  ..أي أنه سيكون لقــاء
مع ( فيــروس ) أو ( بكتيــريا ) او
( فطـــريــات ) أو ( األميبــا ) أو (
نبــات ) ما  ..أو من أي نوع غير
معــروف على األرض  ،تشير أن
هنــاك حياة فى اخلارج فعالً ..
هــؤالء العلمـاء يــرفضـون متـامـاً
فكـرة وجـود حيــاة شـبيهة بـستار
تــريـك ومخلــوقــات إي تـي ،
واخمللـــوقـــــات ذات الـــرؤوس
الكبيــرة كأكبــاد الدجـاج !
الفريق الرابع  :انهم بيننــا !
اما هـذا النـوع املؤمـنيــن بـوجود
مخلوقات فضـــائية  ،فهم األكثر
غرابة وميالً للخيــال العلمــي ..
بـإعتبـــار أنهـم مؤمـنيـن أصالً أن
هذه اخمللوقــات تعـيش بيننــا على
كوكب األرض بالفعــل ..
احلقيقـة أنهـا فكـــرة مثيـــرة  ،بل
ومــريحــة كــذلـك  ..الفكــــرة
الوحـيدة التـى تفســـر لنــا طـبيعة
هـذه اخمللوقـــات احمليطـة بنـــا فى
كل مكــان  ،خصـوصاً فى البالد
العـــربية ..
من أبرز املنـادين بهذه النـظــرية ،
هو
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