THE ARAB MAGAZINE IN AMERICA AND THE WORLDمجلة العرب يف امريكا والعالم

بدء تساقط األبرياء!!

واشنطن تبارك وايران تندد ومصر تشارك وصالح يدعو الى وقف العدوان والعودة الى احلوار

احلوثيون أم اليمن يف وجه العاصفة؟!

THE ARAB MAGAZINE IN AMERICAAND THE WORLDمجلةالعربيفامريكاوالعالم
صراع سعودي إيراني مرير يوشك أن يغرق العالم
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عرب أمريكا Arab Americans
املسلمون مطالبون بالعمل لتحقيق هذا االنتصار كل يف واليته

والية نيويورك  :إقرار عيدي الفطر واألضحى ضمن اإلجازات الرسمية
نيـويـورك -أعلـن عمـدة واليـة
”نيـويـورك” بـالـواليــات املتحـدة
األمريكيـة ”بيل بالسيو” ،يف مؤمتر
صحفي يوم  04من الشهراجلاري
بجعل يـومـي عيــد الفطـر وعيـد
األضحى إجازة رسمية للمدارس
احلكــوميــة ،مــراعــاة للـطـلبــة
املسلـمني الذين تبلغ نسبتهم %10
من طلبة املدارس العامة ومشاركة
لهم يف تلك األعياد.
ومن جــانبهـا ،شــددت رئيـسـة
اجلامعة ،كـارمن فارينا ،على أن
هــذا اخلطـوة اإليجــابيـة سـوف
ترسخ لثـقافة الـتعايش والـتسامح
لنـشر احملبـة بني النـاس ،وتشجيع
املسلمني الذين يـعتبرون جزءًا من
اجملـتمع األمريـكي على االنـدماج
يف مجـتـمـعهـم داخل الـنــظـــام
املدرسي باملدينة .

هــذه اخلطـوة هي دعـوة ،لـبقيـة
الـواليات يف أمـريكا وأوربـا التي
تـضم نـسبــة مهمــة من اجلــاليـة

املـسلمـة بـأن حتـذو حـذو واليـة
”نيويـورك” ،بتعمـيم عطلتـي عيد

عرب أمريكا يستبشرون بوالدة األنثى

ديتــرويت( -خـاص) مـن عمـاد
هادي  -يسعى العـنصر العربي يف
الــواليــات املـتحــدة إلــى زيــادة
املواليـد يف بيئـة تتوفـر فيها رعـاية
صحيـة كـاملـة لألطفــال ونظـام
تـعلــيــمــي راق إلــــــى أعلـــــى
املـستـويــات؛ إال أن القيـود الـتي
تفـرضهـا قـوانني األسـرة حـددت
للـرجل زوجـة واحـدة فقـط رغم
إبـاحتها إقامـة عالقات بني الرجل

واملرأة خـارج إطار الزواج شريطة
قدرة الطرفني على اإلعالة.
ويتبـادل أفـراد اجملـتمع العـربي يف
أمريكا التهاني والتبريكات بوالدة
أنـثى أكثر من املولود الذكر؛ على
عكـس مــا يجــري يف الـبلــدان
العربـية مـن تفضيـل للذكـر على
األنثـى منـذ فجـر التـاريخ وحـتى
يومنا هذا.

ويرجع ذلك الـى أن زيادة اإلناث
احلــــاصالت علـــى اجلـنــسـيـــة
األمريكية يسـاهم إلى حد كبير يف
جلب أكبر عدد ممكن من أقاربهن
إلـى الواليات املتحـدة بعد الزواج
منهن ،مـا يحسن احلـالة املعيـشية
لعـائالتـهم يف بلـدانهـم األصليـة
حـيث تشهد أغلب البلدان العربية
ارتفـــاعـــا مهـــوال يف معـــدالت

الفطـر وعيـد األضحـى يف جميع
املدارس العامة.

البطالة.
يقـول النـاشـط يف قضـايـا اجلـاليـة
العـربيـة يف أمريـكا مـاجد عـباس
إنه” :من العدل أن يفـرح اإلنسان
مبولوده ذكرا كان أو أنثى؛ باعتبار
أن البـنات يف مجتمعـاتنا العـربية-
التي يغلب عليها الطابع الذكوري
ظلمن كثيرا؛ بـداية منذ التشاؤمالـذي يبـديه اآلباء لـدى والدتهن
وصوال إلى مشكلـة حرمانهن من
التعليم يف بعض املناطق”.
ويـضيف يف حديثه أن” :االحتفال
بـوالدة األنثـى ومـا يصـاحـبه من
ابتهـاج يـفهم لــدى البعـض-مع
األسف-بأنهـا سلعة للبيع وجلب
الرزق بعد تزويجها وفرض املهور
الباهـظة؛ لكـن يبقى األمـر نسـبيا
مقـارنة بكثيـر من اآلباء يف اجلـالية
الـذين يـسعـون إلــى مللمــة شمل
عــوائلهـم وجعل الـبنـت وسيلـة
لبناء األسـرة واحملافظـة على روح
التكافل األسري وتزويجها مقابل
ال شيء”.
وأشار الـى أن هنـاك أمثلـة كثـيرة
من الـتضامن اجملتمعي وكيف أن:
”بعــض الفـتـيـــات جلـنب أبـنـــاء
عمـومتهن بعـد الزواج مـنهن ،ما
سـاهم يف إعـالة أسـر بكـاملـها إذ
يتحـول الـزوج إلـى معـيل وحيـد
يرسل األمـوال ألسرته التي تعاني
من الفقر املدقع”.
واشتهـرت اجلــاليــة العــربيـة يف
أمــريكـا بـتمــسكهـا بــالعـادات
والتقـاليـد العـربيـة األصيلـة؛ ال
سيمـا يف قضـايا الـزواج والتـرابط
األسري الـذي يتوارثه املـهاجرون
جيال بعد آخر.

(مجلة العربي األمريكي اليوم) اجمللة العربية االمريكية
األولى متثل جتربة إعالمية متميزة يف تاريخ عرب أمريكا
فال تتأخر عن مشاركتها الريادة من أجل جيل جديد صاحب
رؤية جديدة ومبدعة  .بادر لإلعالن فيها أو لدعمها اليوم
فإعالنك ودعمك يعيننا على االستمرار .
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Muslims See
Charlotte Shooting
as Hate Crime

CHARLOTTE, N.Carolina – Leaders of the Charlotte
Muslim community have asserted that the shooting of
18 bullets at the backyard of a Muslim family’s home
is more likely to be an intentional hate crime rather
than a random act of violence.
"We strongly feel this was not a random shooting.
"?Whose house gets shot at 18 times and it's random
Jilbril Hough with the Charlotte Islamic Center told
WCNC.com on Wednesday, March 18.
Hough was speaking about the attack carried out by
an anonymous man who shot 18 bullets into a Muslim
family's home fence in the eastern Mecklenburg
County. The attack occurred at about 1 am when shots
struck the family’s rear security fence and back of the
house. One bullet went through a second-floor window, striking the wife of the homeowner in the thigh
as she was sleeping, the homeowner told news reporters and photographers.
Police, however, did not specify if the attack was a
hate crime until they arrest someone in the case.
Hough was speaking during a meeting for local
Muslim leaders at the Islamic center to draw more
attention and need for answers in the shooting.
With the homeowner's wife shot in the leg, the
Muslim community has been rallying behind the family, urging police authorities to investigate the shooting as a hate crime. "Nobody does random shootings
18 times. Nobody does target practice in the middle of
the night, right now, daytime, would be good time to
do target practice," said Hough.
“We aren't saying we know what it is but we know
by using common sense what doesn't add up,” he
added. On the other hand, Police said it's a serious
offense no matter the motive, but the amount of shots
fired is suspicious.
"It's a factor absolutely, and it's a compelling one at
that and that's one of the things we're considering, of
course, during the course of the investigation," said
CMPD Deputy Chief Jeff Estes.
The shooting is not the first to target American
Muslims. Last month, three young American Muslims, Deah Shaddy Barakat, 23 his wife Yusor
Mohammad Abu-Salha, 21 and her sister Razan
Mohammad Abu-Salha, 19, were found dead at a condominium complex off campus.
The gunman, identified as 46-year-old Craig Stephen Hicks, reportedly turned himself into police.
Another Muslim, Ahmed Al-Jumaili, 36, was shot
dead while taking photos of snow in Dallas.
An Economist/YouGov poll found that a large
majority of Americans believe that US Muslims are
victims of discrimination amid recent attacks against
the community.
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عرب أمريكا Arab Americans
رحلة األمريكيني املسلمني فريدة من نوعها ألنها تشكل جزءا من جتربتني أمريكيتني جوهريتني معا

املسلمون يف أميركا  -صورة إحصائية

املــسلـمــون الـيــوم هـم خلـيـط
استثنائي من اإلثنيات ،واللغات،
واأليـديـولـوجيـات ،واألوضـاع
االجـتمــاعيــة واالقتـصــاديــة،
واجلمـاعـات الـدينيـة ،اخملتلفـة.
فاملسلمـون األميركيون األصليون
مـنـــدمجــون جـيــداً يف اجملـتـمع
األميـركي ،بـينمـا ال زال العـديد
من املهاجرين اجلـدد يف بداية عهد
تـأقلمهم مع احلياة األمـيركية .أما
مـن ناحيـة التمـسك بالـدين ،فإن
املـسلمني يتراوحون بني املتشددين
جــداً واملعتــدلني والـعلمـانـيني.
ويتـشــابه املـسـلمــون مـع أتبــاع
الـديـانـات األخــرى يف أميـركـا
كـــاملـــســيحـيـني ،والــيهـــود،
والهـنــــدوس ،وســــواهـم مـن
اجلالـيات الـدينـية ،يف أن العـديد
منـهم يلتـمس انـدمـاجـاً سيـاسيـاً
واجـتمـــاعيــاً كــامـالً ،ويف حني
يفضل اآلخرون منهم العيش أوالً
يف سيـاق جـاليـاتهم وممـارسـاتهـا
الثقــافيـة اخلـاصـة .الكـثيــر من
املهاجـرين قـدموا مـن بلدان ذات
أغـلبيـة إسالميـة وال بـد لـهم من
املـرور يف فتـرة مـن التـأقلـم أثنـاء
تعلـمهم طــرق ومسـالك اجملـتمع
التعددي.
لقـــد ثـبـت أن عـــدد الـــسكـــان
األميـركـيني املـسلـمني هـو أمـر
يـصـعب تقـديـره ألن اإلحـصـاء
الـسكـاني الـرسمي يف الـواليـات
املتحـدة ال يقتفـي أثر االرتبـاطات
الدينـية للمـواطنني .لـذلك ،فان
تقـديـرات عـددهـم تتــراوح بني
مـليــونني وسـبعــة ماليـني .ومع
ذلـك فان األمـر الواضـح ان عدد
املــواطنـني األميـركـيني املـسلـمني
يتنـامى بـسرعـة نتـيجة الـهجرة،
ومعدل الـوالدات املرتـفع بينهم،
وكذلك بسبب إقبال البعض على
اعتناق الدين اإلسالمي.
ووفقــاً الستـطالع للـرأي أجـراه
مــركــز بيــو لألبحــاث يف العــام
 ،2007فـــان  65بـــاملـئـــة مـن
األميركيني املسلمني هم مهاجرون
مـن اجليل األول ،وأن  61بـاملئـة
من املـولــودين مـنهم يف اخلـارج
قدمـوا إما يف عقد الـتسعينات ،أو
يف العقد احلالي.
كمــا كـشـف االستـطالع أن 77
بـاملئة من املـسلمني الذيـن يعيشون
يف الواليات املتـحدة هم مواطنون
أميــركيـون ،وأن  65بــاملئــة من
هـــؤالء بـــاتـــوا اآلن مـــواطـنـني
مجنـسني .وبـاملقـارنـة ،فـإن 58
بـاملئــة من األميــركيني الـصيـنيني
املــــولــــديـن خــــارج األراضـي
األمـيركية هم مواطـنون أميركيون
مجنسون اآلن.
ويف دراسة كـان قد أجـراها مـركز
حقوق اإلنـسان والعـدالة العـاملية
التـابـع لكليـة احلقـوق يف جـامعـة
نيويـورك ،فقد تبيّن ان العديد من
املــسلـمـني كـــانـــوا يف عـــداد الـ
 40.000الذين انتـظروا أكثر من
ثالث سنوات قبل البت يف طلبات
جتـنيسهـم ،وهي عمليـة ال ينبغي
لهـا ان تــستغــرق أكثـر مـن مئـة
وثمانني يوماً يف العادة.
وقـد تــراوحت تقـديـرات عـدد
األمـيركيني األفـارقة املـسلمني بني
خمـس إلـى ثلـث اجملمـوع العـام

لألمـيــركـيـني املــسلـمـني .أمــا
اجملمـوعـات اإلثـنيـة األســاسيـة
األخرى مـن املسلمني األمـيركيني
فهــم العـــرب واآلسـيـــويـــون
اجلنـوبيون والهنود والبـاكستانيون
والبنغالدشيون واألفغان).
ومع أن معظم األميـركيني يقرنون
اإلسالم بـــالـــدرجـــة األولـــى
بـالعـرب ،فـإن ثلـثي األميــركيني
العــرب هم مــسيـحيــون ،لـكن
معـظم املهـاجــرين العـرب إلـى
أميـركا منـذ احلرب العـاملية الثـانية
كـانوا مـسلمني .واملـسلمـون هم
الــشـــريحــة األســرع منــواً بـني
األميركيني العرب.
ويـشكل املسلمـون املتحدرون من
مـنطقـة جنـوب آسيـا الـشـريحـة
األسرع منـواً يف اجلالـية األميـركية
اإلسالمية ويبلغ عـددها ربع عدد
املـسلمـني األميـركـيني .ومـن بني
األمـيــركـيـني املــسلـمـني أيـضــاً
األتـــــراك ،واإليـــــرانــيـــــون،
والبـوسـنيـون ،واملــاليـزيـون،
واإلنـدونيسيـون ،والنيجيـريون،
والصـومـاليـون ،واللـيبيـريـون،
والكـينيـون ،والـبنغـاليـون ،إلـى
جانـب سواهم .وبـاإلضافـة إلى
ذلك فـإن ثمة شـريحة متنـامية من
الـسكــان البيـض األسبـان الـذين
اعـتـنقـــوا الـــديـن اإلسالمـي،
والعـديد منهم من النـسوة اللواتي
تزوجن من مسلمني.
وبالرغم من ان املـسلمني يعيشون
يف كل أنحاء البالد ،فإن الكثيرين
منـهم قــد اسـتقـــروا يف املنــاطق
املـديـنيـة الـكبــرى علــى امتـداد
الشاطئني كـما يف الوسط الغربي،
ويف نيـويورك ،ولـوس اجنلوس،
وشيكاغـو ،وديترويت وديربورن
اجملاورة لها حتديدا.
أمـا الـواليـات الـعشـر التي تـضم
الغــالـبيـــة األكبــر لـألميــركـيني
املــسلـمـني فهـي :نـيــويــورك،
وإلـينوي ،ونيوجرزي ،وانديانا،
ومــشـيغـــان ،وفـــرجـيـنـيـــا،
وتـكـــســــاس ،وأوهــــايــــو،
ومــاريالنـــد .كمـــا أن هنـــالك
جاليـات مستوطنـة قرب جامعات
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الـواليات التـي حتتوي عـادة على
أعداد كبيرة من الـطلبة واألساتذة
املــسلـمني املــولـــدين يف خــارج
البالد.
ويف العام  ،2007أظهر استطالع
مـركز بيـو أن األميركـيني املسلمني
يعكـسـون بــوجه عـام الـصـورة
العامة جململ الـسكان يف الواليات
املتحــدة لنــاحيـة درجـة الـتعلـيم
ومـستـويـات الـدخل ،مع وجـود
فــارق واحــد هــو أن املــسلـمني
املهـاجــرين هـم أكثــر بحبـوحـة
وأفــضل تعلـيمـــاً من املــسلـمني
املولـودين يف الـواليات املـتحدة.
كـذلك فـإن نـسبـة  24بـاملئـة من
جـميع املـسلـمني و 29بـاملئـة من
املهـاجــرين املـسلـمني يـحملـون
درجات جـامعيـة ،وذلك مقـارنة
مع  25بـاملئـة من عمـوم السـكان
األميـركـيني .وإن  41بـاملئـة من
جميع املسلمني األميركيني ،و45
بــاملئــة من املهـاجــرين املـسلـمني
يكسبون دخالً عائلياً سنوياً يعادل
 50ألف دوالر أو أعلــى ،وذلك
مقـارنة مع املـعدل القـومي الـبالغ
 44باملـئة .واملسلمـون املهاجرون
يـتمـثلـــون جيــداً بـني أصحــاب
املــداخيل العـاليــة ،حيث ان 19
باملـئة منهـم يحققون دخالً عـائلياً
سنـوياً يـزيد عن  100ألف دوالر
(وذلك مقارنـة بنسبة  16باملئة من
مـجمل املــسلمـني األميـركـيني،
و 17بـاملئـة مـن مجمل الـسكـان
األميركيني).
ومن املـمكن ان يعـود سـبب ذلك
إلى الـتركّـز الكبيـر للمـسلمني يف
احلقـول املـتعلقـة بــاملهن احلـرة،
واإلدارة ،والتكنولـوجيا ،خاصة
يف حقل تكنـولوجـيا املعلـومات،
والتعليـم ،والصحة ،والقـانون،
وعـالـم الشـركـات .وثمـة بعض
األدلـــة علـــى انحـــدار رواتـب
الـرجـال املـسلـمني والعـرب منـذ
العـام  ،2001مع ان املعلـومـات
األكثـر حداثـة تشـير إلـى ان هذا
االجتـــاه رمبــــا يكـــون قـــد بـــدأ
باالنحسار.
إن رحلــة األميـركـيني املـسلـمني

فريدة من نوعها ألنها تشكل جزءاً
من جتـربتني أميـركيتني جـوهريتني
معـا :جتربـة األميـركيني األفـارقة
وجتربة املهاجرين .فاملسلمون
املهاجـرون واملسلمون األميركيون
األفـريقيون عملوا لتـأسيس مكانة
لهم بـحيث يُسمعـون أصواتهم يف
الـسياسـة ويف اجملتمع ،وكـان هذا
يحصل أحـيانـاً سويـة ،ولكن يف
أكثــر األحيـان كــان كل مـنهمـا
يتصرف على حدة.
فـبيـنمـا هم يـتشـاركـان يف هـويـة
واحـدة كمسـلمني ،إال ان ظروف
كل من الـشــريحـتني العــرقيـة،
والـثقـــافيــة ،واالجـتمـــاعيــة-
االقتصادية ،والتاريخية ،تختلف
بشـكل واسع .فبــالعمل يف اجتـاه
املشـاركة السياسيـة الكاملة ،على
املـسلمـني املهاجـرين تـعلم الكثـير
من جناحـات املسلمني األمـيركيني
األفـريـقيني خـاصـة لنـاحيـة بنـاء
الـقدرة املـؤسسـاتيـة ،والتـواصل
الـفعـــــــال مع ســــــواهــم مــن
األميركيني.
 املستوى التعليمي  /مسلمون /عموم األميركيني
* دراسـات جـامعيـة عليـا 10 /
باملئة  9 /باملئة
* شهادات جامعـية  14 /باملئة /
 16باملئة
* بعض الـدراسـات اجلـامعيـة /
 23باملئة  29 /باملئة
* شـهادة مـدرسيـة ثانـوية 32 /
باملئة  30 /باملئة
* من دون شهـادة مدرسية ثـانوية
 21 /باملئة  16 /باملئة
معـدل الدخـل العائلي الـسنوي /
مسلمون  /عموم األميركيني
*  100ألف دوالر  16 /بـاملئة /
 17باملئة
*  75ألـف إلى  95ألف دوالر /
 10باملئة  11 /باملئة
*  50ألف إلـــى  74.999ألف
دوالر  15 /باملئة  16 /باملئة
*  30ألف إلـــى  49.999ألف
دوالر  24 /باملئة  23 /باملئة

* اقل مـن  30ألف دوالر 35 /
باملئة  33 /باملئة
 تــوزيع االعمــار واجلنــس بنيمسلمي الواليات املتحدة
* من عمر  18الى  29سنة29 :
باملئة
* من عمر  30إلى  49سنة48 :
باملئة
* من عمر  50إلى  64سنة18 :
باملئة
* من عمر  65سنـة وما فوق5 :
باملئة
* ذكور 54 :باملئة
* إناث 46 :باملئة
 تـوزيـع املسـاجـد يف الـواليـاتاملتـحدة عـلى اجلـماعـات االثنـية
اخملتلفة
* جنوب آسيويني 28 :باملئة
* أميركيون أفارقة 27 :باملئة
* جنـــوب آسيـــويني وعــرب،
متمازجة بالتساوي 16 :باملئة
* عرب  15 :باملئة
* كل التمـازجات األخرى14 :
باملئة
 مـا هي درجــة أهميـة الـدين يفحياتك؟ (جميع األديان)
* شديد األهمية 72 :باملئة
* مهم إلى حدّ ما 18 :باملئة
* ليس شديد األهمية 5 :باملئة
* ليس مهماً أبداً 4 :باملئة
* ال أعرف 1 :باملئة
 تـوزيـع املسـاجـد يف الـواليـاتاملتحدة
مــــوقع ،IslamiCity.com
الــذي أطلق علـى نفـسه تـسـميـة
غلـوبـال مُـسلم إي كـوميـونـيتي
)Global
Muslim
) ،eCommunityبــإعــداد
املعلــومــات عـن املــسلـمـني يف

الـواليـات املـتحــدة منــذ العـام
 1995.بيـانـاته املـنشـورة علـى
اإلنتـرنـت تتحــدث عن وجـود
 2.300مـــسجـــد ومـــدرســـة
ومنـظمـة إسالميـة يف الـواليـات
اخلمـسـني ،وهي مـدرجـة أدنـاه
حيـث يوجـد بعد اسـم كل والية
عـدد املسـاجد بحـسب البيـانات
املوجـودة يف قاعدة بيانات Islam
miCity.comوذلك بتـاريخ
شهر كـانون األول/ديـسمبـر من
العـــام  . 2008اإلحـصـــاءات
املـتعلقـة بــواشنـطن العــاصمـة
مـأخوذة مـن املركـز اإلسالمي يف
واشنطن العـاصمة .أمـا مجموع
هذه اجلوامع فهو 1.018.
* أالباما20 :
* أالسكا :صفر
* آريزونا10 :
* آركانسا1 :
* كاليفورنيا198 :
* كولورادو8 :
* كونتيكيت17 :
* ديالوير2 :
* واشنطن العاصمة8 :
* فلوريدا42 :
* جورجيا40 :
* هاواي1 :
* آيداهو3 :
* إيلينوي43 :
* إنديانا14 :
* آيوا5 :
* كانزاس2 :
* كنتاكي9 :
* لويزيانا17 :
* ماين1 :
* ماريالند18 :
* مساتشوستس13 :
* ميتشيغان55 :
* مينيسوتا3 :
* مسيسيبي9 :
* ميزوري7 :
* مونتانا2 :
* نبراسكا1 :
* نيفادا3 :
* نيوهامشير3 :
* نيوجيرزي؛ 56
* نيو مكسيكو7 :
* نيويورك131 :
* نورث كارولينا20 :
* نورث داكوتا4 :
* أوهايو41 :
* أوكالهوما8 :
* أوريغون10 :
* بنسلفانيا43 :
* رود آيالند2 :
* ساوث كارولينا12 :
* ساوث داكوتا2 :
* تينيسي10 :
* تكساس58 :
* يوتا5 :
* فيرمونت :صفر
* فيرجينيا27 :
* والية واشنطن10 :
* ويست فيرجينيا3 :
* ويسكونسن13 :
* وايومينغ1 :
 املصادر:البيـانـات اإلحصـائيـة مقتـبسـة من
منـشورة" :األمـيركيـون املسـلمون:
طـبقة وسـطى وغـالبيتـهم من التـيار
الـســائــد" ،إصــدار مــركـــز بيــو
لألبحـاث 22 ،أيار/مـايو2007 ،
ونص هذه املقـالة مقتبـس من كتاب
"تقـوية أميـركا :االنـدماج الـسياسي
واملــدني لـألميـركـيني املـسلـمني"،
إصـدار مجلس الـشؤون الـعاملـية يف
شيكاغو2007 ،
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أمور ال تعرفها عن أوباما..

حوار غير تقليدي للرئيس األمريكي مع املذيع جيمي كيميل
حترير  :حسن عادل
"أعتقـد أنها فـكرة جيـدة" ،هكذا
رد الرئيس األمريكي باراك أوباما
علـى تغريـدة أطلقتهـا مستخـدمة
تتـساءل فـيها "هل ميـكن أن نبعث
بـأوبـامـا إلـى مـلعب جـولف يف
مكــان مــا يف مـنتـصف العـــالم
ونتــركه هنـاك؟" ،حـيث كــانت
تلـك التغـريـدة ضـمن عــدد من
التـغريـدات التـي قرأهـا الرئـيس
األمريكـي عندمـا استضـافه أحد
البـرامج األمريكية الـساخرة على
قناة ABC.
وتعقـيبًـا علـى تغـريـدة سـاخـرة
أخــرى من حـجم أذنـيه تقـول:
"كيف جتعل عينيْ أوباما تضيئان؟
افـتح الكشـاف يف أذنيه" ،ضحك
الرئـيس األمـريكي وقـال" :هذا
جيد بالفعل".
وهـذه بـعض األمـور واجلــوانب
الشخصية التي حتـدث فيها أوباما
مع املذيع جيمي جمال-:
 -1هل يـكتب أوبامـا على تـويتر
بنفسه؟
أجـاب الــرئيـس األمـريكـي عن
ذلك قـــائالً أنه يف املـنــاسـبــات
الـدورية واألحـداث العامـة هناك
من يقوم بإطالق التغـريدات نيابة
عـنـه ،لكـن يف بعـض املـــواقف
اخلــاصــة يقــوم هـــو بكـتــابــة
التغريـدات بنفسه .وعنـدما سأله

الرئيس اوباما يف ضيافة املذيع جيمي كيميل
جـيـمـي كـيـمل إذا كـــان يعــرف
اإلميـيل اجلــديــد لكـليـنتــون رد
أوباما" :ليـس بوسعي أن أعطيك
إيــاه ،وال أظـن أنهــا تــريــدك أن
حتصل عليه".
 -2مـا نوع الهـاتف الذكـي الذي
يحمله أوباما؟
ذكـر أوبـامـا أنه يـسـتعمل هـاتفَ
بالك بيري ألسباب أمنية ،وأنه ال
ميكـنه استخـدام هــواتف حتتـوي
على خاصية التسجيل الصوتي.
 -3كيف هو تعـامل ابنتيْ الرئيس
مع الهواتف الذكية؟
يقول أوبـاما أن ابنـتيه تستخـدمان
الهـــــواتف يف الــــدردشـــــة مع

األصـدقـاء كجـميع املــراهقني يف
نفـس الـعمـــر ،ولكـنه وزوجـته
ميشيل يـسعيان ألن تكـون عالقة
الـبـنـتـني بهـــواتـفهـم ومبــــواقع
بالتواصل االجتماعي معتدلة.
 -4هل يطبخ الرئيس األمريكي؟
أكد أوبـاما أنـه مرت مـدة طويـلة
عليه منـذ أن قام بـالطبخ بـنفسه،
وحـينما سـأله مقدم البـرنامج هل
ميـكنه أن يـسـتيقـظ لـيال ليــدخل
املطبخ ويعد لنفـسه وجبة خفيفة؟
أجـاب أوبامـا بأنه يـستطيـع القيام
بذلك لـكنه ال يسـتيقظ عـادةً ليال
بسبب اجلوع.
 -5هل يقــود أوبــامــا الــسيــارة

بنفسه؟
ذكـر الـرئـيس األمـريكـي أنه غيـر
مسمـوح له بقيـادة السيـارة بنفسه
كـإجـراء أمـني ،لـكنه يف إحـدى
املـرات كـان يف مقـابلـة مع أحـد
موظفيه السابقني يف البيت األبيض
وكـان األخيـر قـد اشتـرى سيـارة
كهـربـائيـة جـديـدة فـأراد أوبـامـا
جتــريـبهــا وأخــذ املفــاتـيح وبــدأ
بقيـادتها داخل مـوقف السـيارات
إلـــى أن أوقفه رجــال حــراسـته
وكانوا غاضبني من تصرفه جدًا.
 -6كيف يعالج أوباما أسنانه؟
عندما سُئل أوبـاما هل يذهب إلى
طـبيب األسنـان ،أجاب ضـاحكا

الكاميرا يف خدمة الشعب ..جتربة أميركية ملواجهة عنف الشرطة

طـالـبت عـدة واليــات أميــركيـة
بـتجهيـز أفـراد الـشـرطــة ببـزات
مزودة بكـاميرات فيـديو ،الهدف
مـنها تـسجيل وتـوثيق تعـامالتهم
مع املوقوفني ،وجتنب أي نوع من
األحـداث والتجـاوزات مثل التي
وقعت يف مـدينة فيرغـسون بوالية
مـيــــزوري ،والـتــي شهــــدت
احتجـاجـات عـنيفـة علــى مقتل
شاب أميـركي من أصول افـريقية
برصاص شرطي أبيض.
ويسعـى مشـرعـون يف  15واليـة
لـسن قـوانـني متنـع اجلمهــور من
االطـالع علـــــى تـــــسجــيالت
كاميرات الشرطة ،ونشر أقل قدر
ممكـن من هــذه التـسجـيالت اذا
استدعت الضرورة ،وحجتهم يف
ذلك احلفـاظ علــى خصــوصيـة
الناس املسجلني من قبل الشرطة،
والتقلـيل من مصاريف نـشر املادة
املصورة للجمهور.
النـاشطـون يطـالبـون مبـزيـد من
الشفافية
لكـن النـاشـطني واملـدافعـني عن

احلـقوق املـدنيـة يعـارضون فـكرة
حجب املـادة التي يـصورهـا أفراد
الـشـرطـة عـن اجلمهـور بـسـبب
صرف ماليني الـدوالرات لتجهيز
أفـراد الشرطـة وتوثيق مـا قاموا به
من عمل.
وتثيـر مسـؤولية تـسجيل احلاالت
املـثيــرة للجــدل واحلفــاظ بهـذه
التـسجـيالت وحق نـشـرهــا قلق
النـاشـطني ،بـاعتبـار أن القـانـون
احلـالي يعـطي احلق لـلشـرطـة أن
تقـرر نشـر أي مادة يتـم تصويـرها
من عدمه.
ويــرى أنصـار حقــوق الضحـايـا
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والــشهـــود أن مـن الـضـــروري
حمـايـتهـم وأن علـى الـشـرطـة
خفـض مـصــاريف نـشــر كل مـا
يصور من قـبل أفرادها .فبـالنسبة
إليهم ميثل نشـر هذه الفيـديوهات
عائقـا مينع النـاس من االستـنجاد
بالشرطة لطلب املساعدة.
ويعـتبــر عضـو مجـلس الـشيـوخ
لــواليــة كنـســاس الـسـينــاتــور
اجلـمهــوري كــريـغ سمـيث ،أن
املـراد من عـدم نشـر فيـديـوهـات
الـشرطـة ليس إخـفاء حقـائق عن
اجلمهـور ،بل احلفاظ على أرواح
النـاس وسالمـتهم .وقـد صـوت

مجلـس شيـوخ واليــة كنـسـاس
بـأغلبيـة ساحقـة بلغت  40صـوتا
لصـالح عـدم نـشـر مــا تصـوره
الـشـرطــة للعـامــة ،إال إذا طلب
املصوَرُون أو ممثلوهم أن يشاهدوا
الفيديوهات بصفة سرية.
ويقـول املـديـر التـنفيـذي جلـمعيـة
شـرطـة املـدن الكبـرى يف أميـركـا
داريل ستـيفانـز إن من الـضروري
اختيـار ونشـر الفيـديوهـات التي
تظهـر تعـامل النـاس مع الشـرطة
بـشكل لبق ،مـؤكدا أن الـشفافـية
هي "أحسن سياسة" ،شـريطة نشر
الفيديوهات بشكل حذر.
اتهـامات للـشرطـة باخفـاء األدلة
وحذف فيديوهات
ويف العديـد من احلاالت ،وجهت
أصــابع االتهــام للمـســؤولني يف
الشرطة ،بسبب إخفاء األدلة التي
تثبـت تورط عـناصـرهم حيث أن
كامـيراتهم لم تسجل عدة حاالت
أو أن املشـاهد مت حذفها عن طريق
اخلطأ.

أن الطبيب هو من يأتي إليه بكامل
املعــدات الالزمــة لعـيــادة طـب
األسنان ويباشر عالج ضروسه يف
البيت األبيض.
 -7مـــا تعقـيـبه علــى حــوادث
العـنصرية يف أمـريكا (إطالق النار
علـــى ضـبـــاط الــشـــرطـــة يف
فيرجسون)؟
أكد أوبـاما من خـالل تعليقه على
حادث إطالق الـنار على اثنني من
أفــراد الشـرطـة يف فيــرجسـون –
التي يتظـاهر فيها مـواطنون منذ 8
أشهـــر علـــى خلفـيــة احلــادث
العـنصري ومـقتل املواطـن مايكل
بـراون –أن هنــاك عمال شـاقـا
ينتظـر األمن يف منـاطق كثيـرة من
الـواليات األمـريكيـة نظـرًا لكون
بـعض التـظاهـرات غيـر سلمـية،
ودعا إلـى أهمية احلـوار بني طريف
الصـراع يف مدينـة فيرجـسون وهو
ما حـدث منذ أيـام حينمـا اجتمع
أحد احملتجني مع أفراد من الشرطة
وخرجوا بنتائج إيجابية.
 -8هل يـتصل أوبـامـا بــاملطـرب
كانييه ويست؟
كـان املطـرب األمــريكي األسـود
كـاني ويست قد ذكر أثناء تسجيله
حللقة يف نفس البرنامج أن الرئيس
األمــريكي يـتصـل به تليفـونيًـا يف
املـنزل ،ولكن أوبامـا رد على هذا
القول بـأنه ليـس لديه رقـم هاتف
منـزل كاني ،باإلضـافة إلى أنه لم
ير املطرب كاني سوى مرتني ،مرة
عنـدمـا كــان عضــوا يف مجلـس
الــشيـــوخ حيـنمــا طـلب كـــاني
ووالدته مقابلـة أوباما ،واألخرى
كــانـت قبـل ستــة أشهــر ضـمن
حفـل ،ولكـن الــرئـيــس أبــدى
إعـجابـه باملـوسيقـى التي يـؤلفـها
كــانـي وبعـمله مـطــربًــا ووصفه
باملبدع.
 -9هل ميـتلـك فعل شـيء حيـال
تلك الفواتير الكبيرة؟
أطلع مقــدم البـرنـامج الــرئيـس
األمـريـكي علـى فـاتـورة شـراء
طويلـة جدًا كـان األول قد حصل
عـليها بعد شرائه لقطعة شيكوالتة
من أحــد املتــاجــر ،وطلـب من
الرئيـس أن يتخذ إجـراءات حيال
املتـاجـر التي تـطبع فـاتـورة شـراء
طويلة ،فاحتفظ أوباما بالفاتورة.
 -10متـى انتهـى أوبـامـا من دفع
قرض تعليمه؟
حتـدث أوبـامــا يف البـرنــامج عن
مـشـروع القـانـون اجلـديـد الـذي
يتـضـمن تعــديالت علـى نـظـام
القروض الدراسيـة والذي يهدف
إلــــى تخفـيف عـبء الـــديـــون
الـدراسية علـى الطالب اخلريجني
حتـى يستـطيعوا سـدادها يف وقت
قـصيـر ،وهـو مـشـروع القـانـون
الــذي يالقي معـارضـة كـبيـرة يف
الشـارع األمـريكي هـذه األيـام،
واسـتشهـد أوبـامـا بنفـسه كمثـال
حـيث انتهـى قبل  8سنـوات فقط
من سداد قروضه الدراسية.
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الفقرة الثانية
تـشمل الـسلطـة القضـائيـة جميع
القضايـا املتعلقة بالقـانون والعدل
التـي تنـشــأ يف ظل أحكـام هـذا
الــدستــور وقــوانني الــواليــات
املتحـدة واملعـاهـدات املعقـودة أو
التـي ستعقـد مبـوجب سلـطتهـا.
كمـا تشمـل جميع القـضايـا التي
تـتـنـــاول الـــسفـــراء والـــوزراء
املفــوضني اآلخـريـن والقنـاصل
وجمـيع القـضــايــا الــداخلــة يف
اخـتصـاص األميـراليـة واملالحـة
البحـرية واملـنازعـات التي تـكون
الـواليـات املتحـدة طـرفـا فيهـا،
واملنازعات التي تنشأ بني اثنتني أو
أكثـر من الواليـات ،وبني إحدى
الــــــواليـــــــات
ـ
ومـواطني واليـة
أخــــرى ،وبـني
مـواطنـي واليات
مخـتلفـــة ،وبني
مــواطـنـي نفــس
الــــواليــــة ممـن
يــدعــون ملـكيــة
أراض مبــــوجـب
منـح من واليـات
مخــتلفـــة ،وبـني
واليـة أو مواطـنيها
ودول أجـنـبـيــة أو
مــــــواطــنــي دول
أجنـبيـة أو رعـايـا
أجانب.
تكـون لـلمحـكمـة
العلـيـــا صالحـيــة
النـظــر أســاســاً يف
جميـع القضايـا التي
تـتـنــاول الــسفــراء
والـوزراء املفــوضني
اآلخرين والقناصل،
وتـلك الـتـي تكــون
فـيها إحدى الواليات
طــرفـــاً .ويف جمـيع
القـضــايــا األخــرى
املـذكورة آنفـاً ،تكون
للـمـحكـمـــة العلـيــا
صالحيـة الـنظـر فيهـا
استئنـافاً ،من نـاحيتي
الوقـائع والقانون ،مع
مـراعــاة االستـثنـاءات
واألنظمـة التي يـضعها
الكونغرس.
تتم احملاكمات يف جميع
اجلرائم ،ما عـدا قضايا
االتهـام البرملـاني ،أمام
هيئـة محلفـني .وجتري
مثل هـذه احملاكـمات يف
الـوالية حيث تكـون تلك اجلرائم
قــد اقتـرفـت .ولكـن عنـدمـا ال
تقترف تلـك اجلرائم داخل حدود
أيـة واليـة ،جتـري احملــاكمـة يف
املكـان أو األماكـن التي يحـددها
الكونغرس بقانون.
الفقرة الثالثة
جـرميــة اخليـانـة بحق الـواليـات
املتحـدة ال تكـون إال بشـن حرب
عليها ،أو باالنضمام إلى أعدائها
وتقـدمي العـون واملسـاعـدة لهم.
وال يدان أحـد بتهمـة اخليـانة إال
اسـتنـاداً إلــى شهـادة شـاهــدين
يشهـدان على وقـوع نفس العمل
الـواضح الـنيـة ،أو اسـتنـاداً إلـى
اعتراف يف محكمة علنية.
للكونغـرس سلطة حتـديد عقـوبة

جـرميـة اخليـانــة .ولكن ال يجـوز
االقـتصـاص من نـسل أو أقـارب
املتهم أو جتريـده من حقوقه املدنية
أو مصـادرة أمـوالـه وممتلكـاته إال
أثناء حياته.

املادة الرابعة
الفقرة األولى
حتتـرم كل واليــة وتعتـد اعتـداداً
كامال ومخلـصاً بقوانني كل والية
أخــرى وسـجالتهــا الــرسـميــة
وإجـراءاتهـا الـقضــائيـة ويجـوز
للكـونغـرس أن يحـدد ،بقـوانني
عـامة ،قـواعد الـكيفيـة التـي يتم
فيهــا إثبــات مثل هـذه القــوانني

والسجالت واإلجراءات ،ونتائج
ذلك.
الفقرة الثانية
ملـواطـني كل واليــة حق التـمتع
بجمـيع االمتيـازات واحلصـانـات
الـتي يـتمـتع بهــا املـــواطنــون يف
مختلف الواليات.
الــشخــص املتـهم يف أيــة واليــة
باخلـيانة أو بـارتكاب جنـاية أو أية
جرمية أخـرى ،الذي يفر من وجه
العـدالــة ،ويعثـر عـليه يف واليـة
أخرى ،يـسلم ،بنـاء علـى طلب
السلطة التنفيذية للواليات التي فرّ
مـنها ،لينقـل إلى الواليـة التي لها
صالحية النظر يف جرميته.
أي شخـص ملــزم بــاخلــدمــة أو
العمل يف إحـدى الواليـات طبـقاً
لقـــوانيـنهــا ،ويفــر إلــى واليــة
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أخــرى ،ال يجــوز أن يعفــى من
تـأديـة مـثل تلك اخلـدمـة أو ذلك
العمل مبـوجب أي قانون أو إجراء
لـدى هـذه الـواليـة ،بل يتـوجب
تــسليـمه عنـد طـلب اجلهـة الـتي
تـؤدي هـذه اخلـدمـات واألشغـال
ملصلحتها.
الفقرة الثالثة
ميكـن لـلكـــونغــرس أن يـــدخل
واليـات جـديـدة إلـى االحتـاد.
ولكن ال يجـوز إنشاء أو إقـامة أية
واليـة جـديـدة داخل حـدود أيـة
والية أخرى ،كمـا ال يجوز إنشاء
أيــة واليـــة عن

طـريق اندمـاج واليتني أو أكـثر أو
أجــزاء واليــات ،دون مــوافقــة
الهـيئـات التـشــريعيـة للـواليـات
املعـنـيــة ،فــضال عـن مـــوافقــة
الكونغرس.
تكون للكونغـرس سلطة التصرف
بـ ووضع جميع القواعد واألنظمة
الالزمـــة اخلـــاصـــة بـــأراض أو
ممتلكـات أخرى عـائدة للـواليات
املتحـدة .وال يفـســر أي نص يف
هـذا الدستور علـى نحو يضـر بأية
حقـوق للواليـات املتحـدة أو ألية
والية معينة.
الفقرة الرابعة
تضـمن الـواليــات املتحــدة لكل
والية يف هذا االحتـاد حكومة ذات
نظـام جمهـوري وحتمي كال مـنها
من الغزو ،كمـا حتميها ،بناء على

طلب الهيئة التشريعية ،أو السلطة
التـنفيـذيـة يف حـال تعـذر انعقـاد
الهيئة التشريعية من أعمال العنف
الداخلية.
املادة اخلامسة
يقترح الكونغرس ،كلما رأى ثلثا
أعضـاء اجمللسني ضـرورة لذلك،
تعــديالت لهــذا الـــدستــور ،أو
يـدعو ،بـناء علـى طلب الهيـئات
الـتــشـــريعـيــة لـثلـثـي مخـتلف
الــواليــات ،إلــى عقــد مــؤمتــر
القـتراح تعديالت ،تصبح يف كلتا
احلالتني ،قـانونية من حيث جميع

املقاصد والغايات ،كجزء من هذا
الدستـور ،عندمـا تصادق عـليها
الهيئـات التشـريعيـة لثالثـة أرباع
مختلف الـواليات ،أو مـؤمترات
تعقـد يف ثالثة أربـاع الواليـات أياً
كــانت وسـيلــة املـصــادقــة الـتي
يـقتــرحهــا الكــونغـرس مـن بني
هاتني ،شـرط أال يؤثـر أي تعديل
يتم ويقـر قبل سـنة ألف وثـمامنـئة
وثمـانيـة ( )1808يف أيـة صـورة
كــانت علــى العبــارتني األولـى
والـرابعـة من الفقـرة التـاسعـة من
املــادة األولــى ،و أال حتــرم أيــة
واليـة ،دون رضـاهـا ،مـن حق
تـســاوي األصـــوات يف مجلـس
الشيوخ.
املادة السادسة
جـمــيع الــــديــــون املـعقــــودة
واالرتبـاطــات املتفـق عليهــا قبل

إقرار هذا الدستور ،تكون قانونية
أمام الـواليات املـتحدة طبقـاً لهذا
الـدستـور كمـا هي قـانونـية طـبقاً
لالحتاد.
هـذا الدستور ،وقـوانني الواليات
املـتحــدة الـتي تـصــدر تـبعــاً له،
وجمـيع املعـاهــدات املعقـودة أو
التي تعقـد حتت سلـطة الـواليات
املتحـدة ،تكـون القانـون األعلى
للبالد .ويكـون القضـاة يف جميع
الـواليـات ملـزمـني به ،وال يعتـد
بأي نـص يف دستور أو قـوانني أية
والية يكون مخالفاً لذلك.

يكــون الــشـيــوخ
والنــواب املـشــار إلـيهـم آنفــا،
وأعضاء اجملالس التشريعية خملتلف
الــواليـــات ،وجمـيع املــوظـفني
الـتنفيـذيـني والقضـائـيني التـابعني
للـــواليـــات املـتحـــدة وخملــتلف
الواليـات ،ملزمني مبـوجب قسم
أو إقـرار بتـأييـد هـذا الـدستـور.
ولكـن ال يجــوز أبــداً اشـتــراط
امتحـان ديني كمـؤهل لتـولي أي
منصب رسمـي أو مسؤوليـة عامة
يف الواليات املتحدة.
املادة السابعة
تكــون مصـادقـة مـؤمتـرات تـسع
واليات كافية إلقامة هذا الدستور
بني الواليات التي تقره.
مت وضع هـذا الدسـتور بـاملوافـقة
اإلجماعية للواليات احلاضرة هذا
اليــوم السـابـع عشـر من إيلـول/
سـبتمبـر من عـام ألف وسبعمـاية

وسبعة وثـمانني للميالد ويف السنة
الثـانية عشـرة الستقالل الواليات
املتحدة .وقد أدرجنـا أسماءنا هنا
شهادة على ذلك.
جـــورج واشـنـطـن ،الـــرئـيــس
والنائب عن والية فرجينيا
احلاضرون مندوبو واليات:
نـيوهـامبـشيـر :جون النـغدون؛
نيكوالس غيلمان
مـســاتـشــوستـس :نــاثــانيــال
غورهام؛ روفوس كينغ
كـونـيتـيكـت :وليـام صـامـويل
جونسون؛ روجر شيرمن
نيويــورك :ألكزاندر
هاميلتون
نيـوجــرزي :وليـام
ليـفينغستـون؛ ديفيد
بــريــرلـي؛ ولـيــام
بـاتـرسـون؛ جـونـا
دايتون
بنــسيلفــانيـا :ب.
فرانكلني؛ تـوماس
مـيفـلني؛ روبــرت
مـوريـس؛ جـورج
كالميـر؛ تـومـاس
فـيتــزســاميــونـــز؛
جـاريد إنغرسول؛
جـيمس ولـسون؛
احلاكم موريس
ديـالويـر :جورج
ريـــد؛ غـــانـيـنغ
بـدفــورد االبن؛
جون ديكنسون؛
ريــتـــــشــــــــارد
ـ
بـاسيت؛ جـاكو
بروم
مـــــاريالنــــــد:
جـيـمــس مــاك
هــنـــــري؛ دان
أوف ســـايـنـت
تـــــــومـــــــاس
ـ
جيـنيفر؛ دانيال
كارول
فرجينيا :جون
بالر؛ جيـمس
ماديسون االبن
ـنــــــــــــــورث
كــارولـيـنــــا:
ولـــــــيـــــــــم
بــالونــــــت؛
ريـتـــشــــــارد
دوبــــــــــــس
ـ
سبايت؛ هيو
وليامسون
ساوث كـارولينـا :ج .راتليدج؛
تشـارلـز كــوتسـوارث بـينكـني؛
تشارلز بينكني؛ بيرس بتلر
جـورجيـا :وليـام فيـو؛ أبـراهـام
بالدوين
التـرجمـة العـربيـة لنـص دستـور
الـواليـات املـتحــدة األميــركيـة
كـامال ،صـادرة عن قـسم اللغـة
العــربيــة مبكـتب بــرامج اإلعالم
اخلــارجـي يف وزارة اخلــارجـيــة
األميركية.
* تـشيـر األجـزاء املـكتـوبــة بني
قـوسني إلى األجزاء التـي غيرتها
أو أبـطلـتهــا الـتعـــديالت الـتـي
أدخلت على الدستور.
* أما الـفقرات حتت عنوان فرعي
"التعلـيق "،فهي ليـست جـزءاً من
الـدستور ،إمنا تفسر معاني مقاطع
معـينــة ،أو تصف كـيفيــة تطـبيق
بعض املقاطع املعينة عملياً.
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Occupied Palestine
INDISCRIMINATE ATTACKS AND DELIBERATE KILLING:
ISRAEL TAKES REVENGE ON GAZA BY KILLING CIVILIANS

جرف الزهور" تقرير يوثق
معاناة النساء خالل الهجوم على غزة

نـشـر املـرصــد األورومتـوسـطي
حلقوق اإلنـسان تقـريراً رصـد فيه
معـاناة النسـاء الفلسطيـنيات جراء
الهجـوم العـسكـري اإلسـرائـيلي
األخيـر علــى قطـاع غــزة صيف
 2014,والــذي عُــرف بــاسـم
عملية "اجلرف الـصامد" ,واستمر
 50يومـاً ( 8متوز (يـوليو) – 26
آب (أغسطس) ,)2014
وقـال املـرصـد احلقــوقي  -وهـو
منظـمة غير حكومية مقرها جنيف
 ,يف بـيـــــان له الــثالثــــاء 17ديسمبر ,إن الـتقرير والذي حمل
عنوان "جـرف الزهور" ,هـو نتاج
عمل مـشتــرك بني وزارة شـؤون
املرأة يف حكـومة الـوفاق الـوطني
الـفلـــســطـيـنـي واملــــرصــــد
األورومتـوسـطي ,ويـرصـد آثـار
ونتائج الهجوم اإلسرائيلي األخير
علـى حيـاة املـرأة الفلـسـطيـنيـة،
ويــوثق عــدد من احلـاالت الـتي
تــظهـــر انـتهـــاكـــات االحـتالل
اإلسـرائيلـي حلقوقهـا يف مجاالت
عــدة ,إلــى جـــانب رصــد أثــر
الهجوم على حالة الـنساء النفسية
واالجتماعية وعلى سير مسيرتهن
التعليمية ,حيث بات من الصعب
عليهن جتاوز آثار الهجوم والعودة
إلــى ممــارســـة حيــاتـهن بــشكل
طبيعي,
ووفق املعلومات التي توصل إليها
التقريـر ,فإن القوات اإلسـرائيلية
لم تعـر النـسـاء االهـتمـام الالزم
واحلمـاية اخلاصة مبـوجب القانون
الدولـي ،بل تعاملت مـع حياتهن
وحاجـاتهن باسـتهتار كبـير ,وبدا
أن القوات املسلحة اإلسرائيلية قد
تعـمدت استهـداف عدد كبـير من
العـائالت الـفلسـطينـية بـالقصف
أثناء تـواجدهم يف منازلهم ،مبا يف
ذلك النساء,
وبحسـب ما يوضح التقـرير ,فإنه
يبـدو جـليـاً اسـتخــدام القـوات
اإلسـرائيلـية لـلقوة املفـرطة خالل
الهـجوم علـى القطـاع ،وقصـفها
العشـوائي لألحيـاء املدنـية ،دون
األخـذ بـاالحـتيـاطـات الالزمـة
لضمان سالمة املدنيني ،وال سيما
النـساء واألطفال ،حيث بلغ عدد
الـضحــايـــا من اإلنــاث ()489
ضحيـة ،مبـا نـسبـته  %22,7من
إجمـالي الضحـايا يف قطـاع غزة,
وشكـلت النساء يف الفتـرة العمرية
مــا بني ( 59 – 18عــام) العـدد
األكـبر مـن الضحـايا ،حـيث بلغ
عددهن ( )302ضحية ,فيما بلغ
عــــدد اجلـــــريحــــات ()3537
جــريحـــة ،شكلـن  %31,5من
إجمالي اجلرحى يف القطاع,
ولفـت التقـريـر ,والـذي جـاء يف
( )30صفحـة ,إلـى أن أكثـر من
( )100سـيـــدة حــــامل وصلـن
ملــستــشفيــات القـطـاع؛ نـتيجـة

تعـرضهن إلصابات مباشرة نتيجة
الـهجـــوم اإلســـرائـيلـي ،مـثل
استـنشـاق الغـازات أو إصـابـات
بـشظـايـا يف أمـاكن مـختلفـة من
اجلسـم ،فيمـا أدخل عــدد كبيـر
منهـن إلى أقسـام العنايـة املكثفة،
وفقـد عدد مـنهن األجنـة ,حيث
لــم تعــــر القـــوات املــسـلحـــة
اإلسـرائـيليـة ،فـيمــا يبـدو ،أي
اهتمام للنساء احلوامل ،ولم تسعَ
إلـى توفـير احلـمايـة الالزمـة لهن
مبـوجب مـا نصـت عليه اتفـاقيـة
جنيف الـرابعة ,ولـم تقم القوات
اإلســرائيليـة بتـوفيـر ممـرات آمنـة
للمسـتشفيـات ،ما أدى يف ()18
حالـة إلى وضـع النسـاء احلوامل
حـملهن يف املنازل ،لـعدم متكنهن
من الوصول إلى املستشفى,

وأشــار التقـريـر إلـى أن الهجـوم
اإلســــرائــيلـي األخـيــــر خـلف
( )23,184نـــازح يقـيـمــون يف
مـــــراكـــــز اإليـــــواء ،مــنهــم
( )11,314امـــــــرأة ،مـكــث
مـعظـمهم يف عـشـرات املـدارس
احلـكومية ،ومدارس تابعة لوكالة
الغوث؛ نـظراً لهـدم بيـوتهم ،أو
تهديد منـاطق سكنهم بالقصف،
وقال املـرصد احلقـوقي أن النـساء
النازحـات ،عانـنيَ وما زلن ،من
ظروف إنـسانيـة ومعيـشية صـعبة
وقـاسيـة يف مـراكـز اإليـواء الـتي
تفتقـر إلى أدنـى مقـومات احلـياة
األسـاسيـة ،والتي أثـرت بـشكلٍ
سلبي على حياتهن اليومية؛ نظراً
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

خلصوصية وضع املرأة ،وحاجتها
ملـسكن مسـتقل ,وأصبحت كـثير
من الـنسـاء يعـانـني من العـصبيـة
واالنفعال الزائـد والتوتر واخلوف
أثناء العدوان وبعده,
وأوضح املـرصد األورومتـوسطي
يف الــتقــــريــــر ,أن الـهجــــوم
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة
أثـر بــشكلٍ سلـبي علــى النـسـاء
ذوات االعــاقــة ,حـيث عـــاننيَ
بــشكل خــاص مـن صعــوبــات
وحتـــديـــات مـضـــاعفـــة خالل
الهجـــوم ،متـثـل ذلك يف عـــدم
قــدرتهن علـى اإلخالء بـسهـولـة
عنـد وجود تـهديـد ،وشعـورهن
بعـدم األمـان وغيـاب احلمـايـة،
خـاصـة وأن الهجمـات لم تفـرق
بــني األشخــــــاص األصحـــــاء
واألشخاص ذوي اإلعاقة,
ودعــا املــرصـــد يف ختـــام بيــانه
الـسلطـات اإلسـرائيليـة إلـى فتح
حتقيق جــدي وذي مصــداقيـة يف
األحــداث ،وتقـدمي املـســؤولني
عنهــا للمحـاكمـة العـادلـة ،وال
سيمـا تعمـد استـهداف املـدنيني،
خاصـة النساء ،ممـا أدى إلى مقتل
العديد منهن أو إصابتهن إصابات
متنوعة نفسية كانت أو جسدية,
وطالب املـرصد احلقـوقي الدولي
الـسلطـات اإلسـرائيليـة بـاحتـرام
قواعـد القانون الدولي اإلنساني،
وال سـيمـا تلك الـتي تـنص علـى
وجوب جتنيب النساء آثار القصف

Geneva - Between 8 July
and 26 August, 2014, Israeli
forces conducted an estimated
60,664
raids
(launched from land, air and
sea) into the Gaza Strip.
This report documents that
in many cases, these attacks
were indiscriminate. Not
only did Israeli forces fail to
take sufficient measures to
protect
noncombatants,
including children and the
disabled, but in a number of
instances they deliberately
targeted locations with concentrations of civilians.
Reports from physicians on
the ground strongly suggest
that
Israel
deployed
“unconventional weapons” (nail bombs and DIME munitions), which are designed
to cause maximum damage and thus are not considered permissible in densely populated areas -- either legally or morally. According to international law, attacks are
considered indiscriminate when they are not directed at specific military targets,
measures are not taken to limit the effects and no attempt is made to differentiate
between combatants and civilians. Under this definition, the Euro-Mid investigation documented here demonstrates that Israel committed numerous indiscriminate
attacks in Gaza during the July and August aggression.
Likewise, this investigation shows that the so-called “warnings” issued by the
”government of Israel, typically in the form of telephone calls or “roof knocks,
were insufficient to offer protection. The actual strikes typically occurred less than
two minutes after the warnings and in a few cases, less than one minute. There was
no time to flee – particularly for those with disabilities – even if there was somewhere safe for them to turn. At the same time, Israeli armed forces obstructed emergency responders from reaching the wounded for long periods of time.
Based on these testimonies, Euro-Mid concludes that Israeli armed forces deliberately and knowingly targeted massive numbers of noncombatants, even though
they already knew (or should have known) that their actions would result in a large
number of civilian casualties.
Therefore, our recommendations include a thorough investigation by the United
Nations, with backing from the Security Council – or, if vetoed due to a longstanding practice of protecting the Israeli government from censure, the General Assembly. Likewise, we call on all state parties to the Geneva Convention to insist on conformance with its provisions in their respective national courts.
The reconstruction of Gaza is needed for Palestinians to be able to live. However, without accountability for crimes and protection of human rights, it will be a
life without dignity or hope.
The Euro-Mid Observer for Human Rights is a nonprofit, nongovernmental
human rights organization dedicated to exposing human rights violations and
defending human rights. The Euro-Mid Observer for Human Rights headquarter is
based in Geneva, Switzerland, with regional offices in the Middle-East.

يف أوقات النزاع املسلح ،ومتتعهن
بـاحلمـاية ،وعـدم االعتـداء على
األمـاكـن التـي تتخـذهــا النـسـاء
حماية لهن,
ويف السياق ,دعا األورومتوسطي
مؤسـسات اجملتمع املـدني يف قطاع
غــزة إلــى العـمل علــى إعــداد
دورات وورشـات عمل خـاصة،
لتفادي األزمـة النفسية التي عانت
منها النـساء خالل فتـرة الهجوم,
موصـياً بـضرورة إبـراز دور املرأة
من خالل إعالتهـا لألسرة يف حال
غـياب رب األسرة بسبب وفاته أو
إصـابـته أو اعتقـاله ،ومعـانـاتهـا
نـتـيجــة احلـصـــار والهجـمــات
العـسكـريـة املتكـررة علـى غـزة,
مـؤكـداً علـى ضـرورة الـتنــسيق
املشـترك بـني املؤسـسات اخلـاصة

بـاملـرأة واملــؤسسـات احلقـوقيـة،
لضمان تفعيل دور املرأة وتوعيتها
وحماية حقوقها,
املنحى القانوني
تعـد األفعـال السـابقـة انتهـاكات
للقــانــون الــدولي اإلنـســاني,
ومـخالـفات جـسمـية التـفاقـيات
جـنيف ( )1949وبـروتـوكـولهـا
االضـايف لعـام  1977,واتفـاقيـة
القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد املرأة لـعام  1977حيث منح
القانـون الدولي اإلنـساني حـماية
خاصـة للنسـاء ،عدا عن احلـماية
العامة للمـدنيني ،والتي ينبغي أن
حتظـى بهـا النـسـاء بـاعـتبـارهن
"مدنيـني محميني" ,ونـصت املادة

( )76من البـروتـوكـول اإلضـايف
األول ،امللـحق بــــاتفـــاقـيـــات
جنيـف ،على أنه "يجب أن تكون
النساء موضع احترام خاص",
فـيمــا نــصت املـــــادة ( )17من
اتفاقية جنيف الرابعة على واجب
الـدول األطراف يف أن تعمل على
نـقل "النسـاء النفـاس" من املـناطق
احملاصرة ،كـما نصت املادة ()23
من االتفـاقيـة ذاتهـا علـى واجب
األطراف يف كفالة وصول األدوية
واألغـذيـة الضـروريـة واملـالبس
لـلنـســاء احلــوامل أو الـنفــاس,
وأكدت املـادة ( )27على "حـرمة
الــنــــســــــاء" ,إال أن القـــــوات
اإلســـرائـيلـيـــة انـتـهكـت تـلك
القوانني ,ولم تُعرها أي اهتمام,
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الفتنة السورية نحن يف صف الشعب بعيدا عن املعارضة والنظام

أربع سنوات من الصراع يف سوريا واملأساة مستمرة والقيامة تزداد هوال

منظمات اإلغاثة  :مجلس األمن فشل واملستقبل السوري يزداد غموضا وسوءا

بيروت  -رسـم تقريـر عن األزمة
السورية ،أعدته  21منظمة إغاثية
ومـدافعـة عن حقــوق اإلنسـان،
صـورة قـامتــة حليـاة الـســوريني
وحــذّرت من أن املـسـتقبل يـزداد
غمـوضا وسوءا ،بالنسبة لالجئني
وللسوريني يف الداخل ،وللمنطقة
كـكل ،خــاصــة وأن األطــراف
املـتحــاربــة يف ســوريــا والــدول
صاحبـة النفوذ ،فـشلت يف تطبيق
قـرارات مجلس األمن الـدولي ما
أدى إلـى أن يكـون العـام 2014
األســوأ منـذ بـدايـة األزمـة الـتي
شــارفـت علــى دخــول عــامهــا
اخلامس.
وصفـت منـظمـات إغـاثـة عـام
 2014بـــأنـه العـــام األســـوأ يف
الصـراع الـسـوري ،منـذ انـدالع
األزمـة حتـى اآلن .واعتبـرت أن
القـرارات الثالثــة التي أصـدرهـا
مجلس األمن الـتابع لألمم املتحدة
بهـدف تخـفيف املعـانــاة لم حتقق
الغرض منها.
وقال دانيال جـوريفان املتخصص
يف شـؤون الــسيـاسـة الـسـوريـة
مبــؤسـســة أوكـسفـــام اخليــريــة
البــريطــانيــة ”هنـاك املـزيــد من
عـملـيـــات القـتل واملــزيــد مـن
الـتفـجيــرات وزيــادة هــائلــة يف
النـزوح وزيـادة كـبيـرة يف عـدد
األشخـاص الذيـن يف حاجـة إلى
مساعدات إنسانية”.
وأضاف يف مقابلـة أُجريت معه يف
بيـروت ”قــرارات مجلـس األمن
فـــشلـت بـــشـكل أســــاسـي”.
وأوكسفـام واحدة من  21مـنظمة
إنسانية وحقوقية شاركت يف كتابة
تقريـر حول الصراع الـسوري بعد
أربع سـنــوات مـن االنـتفــاضــة
الشعبية ضدّ نظام األسد.
فشل األمم املتحدة

اختفـاء أضواء الـليل تدريجـيا من
محــور حـلب-دمــشق الـعمــود
الفقـري للبلـد ،ومحـور حلب-
ديــر الــزور وعلــى طــول وادي
الفرات.
وقـال البـروفـيسـور الـصيـني شي
لي ،مـديـر املـشـروع ،إن ”صـور
األقمـار الصنـاعيـة توفـر بيـانات
مـوثـوق بهــا ،وتظهـر لنـا مـدى
الدمـار يف سوريا ..إنها تـساعدنا
على فهـم املعاناة واخلـوف اللذين
أصبحا واقعا يوميا يعيشه املدنيون
يف سوريا”.

شعب عربي أصيل يف مهب فتنة ملعونة وحتت رحمة قادة حرب يف النظام واملعارضة اليفكرون إال يف مصاحلهم العمياء
احملاصـرة أو التي يصعب الوصول
إليهـا يف سـوريـا .وال تعمل األمم
املتحدة يف مناطق كبيرة من سوريا
تخضـع لسـيطـرة تنـظيم الـدولـة
اإلسالمية.
وحـــذّرت منــظّمــات اإلغــاثــة
اإلنسانيـة من أن عمليات التمويل
لألغـراض اإلنسـانيـة تنـاقصت.
وأضــــاف أنه يف عــــام  2013مت
تــوفيـر  71بــاملئــة من األمـوال
الالزمــة لـــدعم املـــدنيـني داخل
ســـوريـــا والالجـئـني يف الـــدول
اجملاورة .لكن النـسبة تراجعت يف
عام  2014إلى  57باملئة فقط.

طالبت القـرارات التي أقرتها األمم
املـتحــدة العــام املــاضي بــإنهــاء
عمليـات القتل والتعـذيب وإزالة
احلواجـز التي فـرضتهـا احلكـومة
السـورية ومـقاتـلو املـعارضـة كي
وقــال جــوريفـــان ”من اخملــاوف
يتــسنــى دخــول املـســاعــدات
األساسيـة التي تسـاورنا أن القرار
اإلنسـانيـة .وقـال جـوريفـان إن
مت تقــويضه نـوعـا مـا من جـانب
الــدول األعضــاء مبجلـس األمن
األعـضــاء الــدائمـني يف مجلـس
والتـي تضـم روسيـا والـواليـات
األمن لـذلك نحن نـطالـب بعمل
املتحـدة لم تطبق قـراراتها بـسبب
ملـموس تقـوم به القـوى الدولـية
فـشلهــا يف الضـغط علـى أطـراف
لــضمــان وقف االنـتهــاكــات،
الصـراع لـوقف عـمليـات الـقتل
واستئناف محـادثات السالم متشيا
دون متييز وإتـاحة السـبل لتوصيل
مع بيــان جنـيف ،ووضع نهـايـة
املساعدات اإلنسانية.
إلمـــدادات الـــسالح لألطـــراف
وكـانت األمم املتحـدة قالـت العام
املتحـاربة التـي ارتكبت انتهـاكات
املـاضـي إن احلكـومـة الـسـوريـة
كبيرة ..حلقوق اإلنسان.
وافقـت علـــى دخـــول أقل مـن
لذلك من الواضح أن هناك الكثير
نـصف قـــوافلهــا إلـــى املنــاطق
الـذي يتعني على الـدول األعضاء
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يف مجلـس األمـن وحلفــائهــا يف
املنطـقة القيـام به لضمـان أال يظل
القرار مجرد قطعة ورق”.
وأجاز قـرار صدر يف يوليو املاضي
لألمم املتحدة القيام بعمليات إغاثة
عبـر احلـدود دون مـوافقــة دمشق
لكـن التقـريـر قـال إن هـذا األمـر
أعاقته قيود من دول مجاورة على
غرار تركيا.
ورسـم تقــريــر مـنفـصل نـشــرته
منتـصف الشهر اجلـاري اثنتان من
منظمـات األمم املتحدة العـاملة يف
سـوريا صـورة قامتـة للحـياة بـعد
مــرور أربعــة أعــوام علــى بــدء
الصراع.
وأشـار التقـريـر إلـى تقلص عـدد
الــسكــان بـنــسـبــة  15بــاملـئــة
وانخفــاض متـوسـط العمـر 24
عـاما ليصبح  55عـاما يف املتوسط
بعد أن كان  79عاما .وأضاف أن
نصف تـالميذ املدارس لـم يذهبوا
إلى املدرسة خالل األعوام الثالثة
األخيرة.
واملعـانـاة تـشـمل الـســوريني يف
الــداخل والالجـئني يف اخلـارج،
حيـث قال املفـوض السـامي لألمم
املتحـدة لشؤون الالجئـني أنطونيو
غــوتيـريـس ،اخلـميـس -3-19

 ،2015إن عـــدداً متــزايـــداً من
الالجـئني السـوريني يلجـأون إلى
التسول واجلنـس وعمالة األطفال
من أجل البقاء.
ويف بيــان أصـــدرته املفـــوضيــة
الـسـاميــة لألمم املتحـدة لـشـؤون
الالجـئني ،أوضح غوتيـريس بأنه
”ثمـة حـاجـة إلـى بـذل املـزيـد من
اجلهود من أجل إخـراج السوريني
من كابوس معاناتهم”.
وأضـاف ”بعـد سنـوات يف املنفـى
يـسـتنفــذ الالجئـون مـدخــراتهم
ويلجـأ عــدد متـزايـد مـنهم إلـى
التـسـول وإلــى اجلنــس من أجل
الـبقــاء وإلــى عمــالــة األطفــال
وتـعيـش العــائـالت من الـطـبقــة
الـوسـطـى الـتي لــديهــا أطفـال
بصعوبة يف الشوارع”.
واستـدرك املفوض حديـثه بالقول
إن ”أحــد اآلبـــاء وصف حـيـــاته
كالجـئ بـــالعـــالق يف الــرمــال
املتحـركــة كلمــا تتحـرك تغـرق
أكثر” ،مضيفا ”يتعني أن حترك هذه
األزمة اإلنسـانية الـتي هي األسوأ
يف عصـرنا هـذا موجـة كبيـرة من
الـــدعـم ،إال أن املــســـاعـــدات
تتضاءل”.

ظالم سوريا
وعلــى صـعيـــد متـصل ،أعـلن
باحثون من جامعة ”وهان” الصينية
أن  83بــاملئـة مـن سمـاء سـوريـا
أصبحت مظلمة من خالل الصور
التي مت التقاطـها للبلد عبر األقمار
الـصنـاعيـة خالل األربع سنـوات
املاضـية وحتديـدا منذ شـهر مارس
2011وأشــار الـبــاحـثــون ،يف
دراســة لهم ،إلـى أن مـقتل نحـو
 220ألـف شخص وجلوء اآلالف
إلـى دول أخـرى انعـكس بـشكل
واضح على األضـواء املنبعثـة من
السماء السورية لألقمار الصناعية
(يف إشـــارة إلـــى غـيـــابهـم عـن
منازلهم وانطفاء أضوائها).
وأجريـت الدراسـة ،التي نـشرت
تفـاصـيلهـا صـحيفـة ”لـومـونـد”
الـفرنسيـة ،باالشتـراك مع جمعية
”مع سـوريا” التي تـضم نحو 130
منظـمة إنـسانـية وحـقوقـية تـقدم
املسـاعدة للمـدنيني احملـاصرين يف
سـوريـا .وبيّنـت أن الصـور التي
التقطت ليال حتى شهر فبراير عام
 2015تظهـر كيف غرقت املناطق
السورية الرئـيسية يف الظالم نتيجة
نــزوح سكــانهــا ،حـيث رصــد

وأكـــد شي لـي أن املنــاطق الـتي
تعـرّضت للقصف املكثف من قبل
قوات نـظام بـشار األسـد هي بال
شك ”األقل إنـارة” حيث أظـهرت
صور األقمار الصناعية غرق نحو
 97بــاملئــة من محـافـظتـي حلب
وإدلب (شمال) يف الظالم.
وأظهـرت الـدراسـة أن نـسبـة 96
باملـئة مـن منطـقة الـرقة (شـمال)
التي يـسيطـر عليها تـنظيم الـدولة
اإلسالميـة (داعــش) منــذ نحـو
عامني غـارقة يف الظالم أيضا وهو
ما يـشير إلـى أن ”اجلهاديـني فشلوا
يف استعـادة اخلـدمـات العـامـة يف
معـاقلهـم وفشـلوا يف وقـف نزوح
سكـان تلـك املنــاطق” ،بحـسب
الدراسة.
وتعليقـا على الدراسـة ،قال كرمي
الـهيجي ،رئـيس االحتـاد الـدولي
حلقوق اإلنسـان يف سوريا ،وأحد
املـشاركني يف الـدراسة ،لـصحيفة
لـومـونــد الفـرنــسيــة ،إن ”أربع
سـنـــوات مـن األزمـــة جـعلـت
السـوريني يـعيشـون يف الظالم..
ال وجــود لـلمــستـشـفيــات وال
املــدارس وال إدارات .ال أعــرف
كيف يعيـش املواطنون الـسوريون
يف هذا الوضع طـوال هذه الفترة،
اجملتمع الدولي هو األمل الوحيد
للـسوريـني ولالجئني ،ونـأمل أن
تـكون لـديه القـدرة ليعيـد األنوار
املنـطفئـة إلى سـوريا” ،وهـو أمل
يتطلّع إليه كل الـسوريني ،بعد أن
طالت بهم األزمة التي انطلقت يف
مارس  2011باحتجاجات شعبية
تـطالب بـإنهاء أكـثر من  44عـاما
من حكم عـائلـة األسد ،وإقـامة
دولـة دميقـراطيـة يـتم فيهـا تـداول
الـسلطة ،مـا قابله الـنظام مبعـاجلة
أمنيـة أطلقت صـراعـا بني قـوات
النظـام واملعارضـة ،أوقعت أكـثر
مــن  200ألف قـتــيل ،كـمـــــا
ساهمت يف نزوح نحو  10ماليني
سوري عن مساكنهم داخل البالد
وخــــارجهــــا ،بحــسـب آخـــر
إحصاءات لألمم املتحدة.
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عبد امللك احلوثي يرد رسميا على " عاصفة احلزم "
صنعاء  -قـال عبد امللك احلوثي،
زعـيم جمـاعـة احلــوثي اخلمـيس
 ، 2015-3-26إن واشـنــطـن
هـي الـتـي أمـــرت وخــطــطـت
للغارات علـى اليمن ،مـشيرًا إلي
أن أمريكا قدمت الدعم اللوجيتي
لتنفيذ الغارات.
وأضـــاف احلـــوثـي ،يف كلـمـــة
للــشعب الـيمـني ،أن "عــاصفـة
احلـزم" عـدوان ظـالم يـستهـدف
اليمنيني ومنشآت الدولة.
وأكـد رعيم جمـاعة احلـوثي ،أن
النـظام الـسعودي يـأتي يف طلـيعة
القـوى املعتـديـة ،مـشيـرا إلي أن
الـسعوديـة "جار سـوء" ،ال يحترم
حق اجلـوار ،وال يحتـرم الـشعب
اليـمني الـذي لم يـسبق لـه سابـقة
سوء جتـاه جيـرانه ،أو مثل خـطرًا
على شعوب البلدان اجملاورة له.

البيت األبيض يقدم الدعم لعملية اليمن
ولينـدسـاي غـراهـام (كـاروالينـا
اجلـنوبـية) عـن دعمهمـا للعملـية
العسكـرية اال انهـما انتقـدا غياب
القيـادة االميـركيـة يف املـنطقـة مع
ادارة الرئيس باراك اوباما.
وقال الـسناتـوران يف بيان مـشترك
"نتفهم دوافع الـسعوديـة وغيـرها
من الـشــركــاء العــرب مـن اجل
التحـرك اذ ال ميكنها السكوت عن
وجود مجـموعـات متـطرفـة مثل
القاعـدة او ناشطني مـدعومني من
ايران على احلدود مع السعودية".
وتابع الـبيان املـشترك "حتـرك هذه
الـدول مرده ايـضا لـشعورهـا بان
الواليـات املتحدة لـم تعد متلـزمة
يف املـنطقـة بـاالضـافـة الـى غيـاب
القيادة االميركية".
من جهـته ،قال العـقيد األمـيركي
املتقـاعـد ريك فـرانكـونـا محلل
الـشؤون الـعسكـرية لـدى شبـكة
"سـي.إن.إن ".اإلخـبـــــاريـــــة
األمـيــركـيـــة إن حجـم القــوات
الـسعوديـة املشـاركة بـالعملـية يف
اليمن يـدل على حتـرك عسـكري
واسع وطويل ،متـوقعا أن تتمكن
الـريـاض من التعـامل مع أخطـاء
احلـوثـيني وداعـش والقـاعـدة،
ورأى أن اململكـة ال ميكن أن تقبل
متدد إيـران على حدودهـا اجلنوبية
كما يحدث بحـدودها الشـمالية.
وتــوقع أن يكـون هــذا التحـالف
يجــرى اإلعــداد لـه منـــذ فتــرة
طويلة.
وتـابع ":الـسعـوديـون يـأخـذون
األمــــور علــــى محــمل اجلــــد
وسـيتــدخلــون إلصالح األمـور
بجـدية يف الـيمن ولـديهم الـقدرة
العسكرية على التحرك.
وأضـاف" :هـذه الغـارات مجـرد
البـدايـة واألمـر سيـسـتمـر ألنهـا
عـملية كبيرة ،وقد كانت الغارات
مجـرد بدايـة لتـدميـر الدفـاعات
احلــوثيـة ومـن ثم إفـسـاح اجملـال
للتقدم البري" ،مـرجحا أن تكون
الـسعــوديــة قــد حـصلـت علــى
معلـومات استخبـارية لتنفـيذ هذه
الـضربـات الدقيـقة  ،مع إمكـانية

واشنـطن ـ اعلن البيت االبيض ان
الـواليـات املتحـدة تنـسق بـشكل
وثيق مع السعوديـة وحلفاء عرب
اخرين يف اطـار العملية الـعسكرية
الـتي تـشـنهــا هــذه الــدول ضــد
املتمردين احلوثيني يف اليمن.
وجـاء يف بيـان لبـرنـاديـت ميهـان
املتحـدثـة بـاسـم مجلــس االمن
القـومـي االميــركي ان "الــرئيـس
(بــاراك) اوبــامــا سـمح بـتقــدمي
مساعدة لـوجستية ومخـابراتية يف
العـمليات العسـكرية التـي تقودها
دول مجلس التعاون اخلليجي".
واعلـن سفـيــر الــسعــوديــة يف
واشنـطن مسـاء االربعاء -3-25
 2015ان اململكـة نفــذت عمليـة
عسكـرية يف اليمـن مبشاركـة "اكثر
من عشر دول" للدفاع عن الرئيس
الـيمني املـعترف بـه دوليا عـبد ربه
منـصور هـادي يف مواجـهة تـقدم
احلوثيني .
ونـددت ميـهان مـجددا بـالهـجوم
الذي يشنه احلوثيـون مشددة على
ان الواليـات املتحـدة تبـقى عـلى
اتصـال وثيق مع هـادي .وتابعت
ان القوات االميـركية ال تشارك يف
العملية العسكرية اجلارية يف اليمن
بـشـكل مبـاشـر بـل "تقيـم شبكـة
تخـطيط مـشتـركة مـع السعـودية
لتنسيق الدعم االميركي".
وقالت "نـدعو احلوثـيني بحزم الى
وقف اعمــالهم العـسكـريــة التي
تزعزع البالد فورا وان يعودوا الى
املفـاوضات التي تـشكل جزءا من
احلوار الوطني".
واضــافت ان "األســرة الــدوليــة
قالـت بوضـوح يف مجلـس األمن
الـدولـي ويف منتـديـات أخـرى ان
سيطـرة فصيل مسلح بـالقوة على
اليـمن امر غير مقبول وانه من غير
املمكن ان تـتم العملـية االنـتقالـية
الـسيـاسيـة الشـرعيـة التي يـسعى
اليها الـشعب اليمنـي منذ زمن اال
عبر مـفاوضات سياسـية وباجماع
كل األطراف املعنيني".
وأعـرب عضـوا مجلـس الشـيوخ
االميـركي اجلمـهوريـان النـافذان
جـون مــاكني (واليـة اريـزونـا)
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وصـــول تلـك املعلــومــات مـن
الواليات املتحدة.
وتـندد العـديد من الـدول بعدوان
احلـوثيني على اليـمن ،كما أكدت
دول عـربيـة مسـانـدتهـا للـعمليـة
العـــسكـــريـــة الـتــي أطلقـتهـــا
الـسعـوديـة ،حـيث أكـد االردن
مـشــاركته للـدفـاع عن الـرئيـس
عبـدربه منصور هـادي يف مواجهة
تقدم املتمردين احلوثيني.
وقــال مـصــدر رسمـي اردني ان
"مـشــاركــة االردن مع عــدد من
الـدول العـربيـة تــأتي متـسقـة مع
دعم الـشــرعيـة يف الـيمـن وامنه
واستقراره".
واضـاف املـصـدر ،الـذي فـضل
عـــدم الكــشف عـن اسـمه ،ان
"االردن يدعم الـشرعيـة يف اليمن
والعملية السياسية التي جتمع كافة
أطراف املعادلة اليمنية".
واوضح ايضا ان مشـاركة اململكة
تـأتي "جتسيدا للعالقـات التاريخية
بـني األردن والــسعــوديــة ودول
اخللــيج الـتــي نعـتـبـــر أمــنهـــا
واستقـرارها مـصلحة استـراتيجية
عليا".
ولـم يعـط املـصــدر اي تفــاصـيل
حـول حجـم املشـاركة األردنـية،
كمـا رفض الـتعليق علـى تقـاريـر
حتدثـت عن احتمال مشـاركة برية
معتبـرا ان "هذا احلـديث يـأتي من
قبيل التخمينات االعالمية".
واطلقت الـسعوديـة ليـل االربعاء
اخلـميـس  2015-3-26عـمليـة
"عاصفـة احلزم" يف اليمن مبـشاركة
"اكثـــر من عـشــر دول" تهــدف
بحسب الـرياض الى "الـدفاع عن
احلـكومـة الشـرعيـة ومنع حـركة
احلـوثيني املتـطرفـة (املدعـومة من
ايران) من السيطرة على البالد".
وشـنـت الـطــائــرات احلــربـيــة
الـسعـوديـة غـارات علـى مـواقع
للحـوثـيني وال سـيمــا يف صنعـاء
وذلك بعــد ان ضـيق احلــوثيــون
اخلنـاق لدرجـة كبيـرة على مـدينة
عـدن التي يـتحصن فـيها الـرئيس
هادي بعد هروبه من صنعاء.

Yemen
Saudi Strikes Houthis in Yemen
of the legitimate government in Yemen.
A statement by the
Egyptian Foreign Ministry explained that the
Egyptian government is
currently
conducting
coordination with the
Kingdom and the Gulf
Cooperation
Council
(GCC) for Arab States, on
participation's
arrangements by Egyptian air,
naval and ground force.
The Kingdom of
Morocco
has
also
announced its full and
absolute solidarity with
the Kingdom in the operation.
''With regard to these
behaviors and their potential risks on a large scale,
the Kingdom of Morocco
declares its full and absolute solidarity with the
Kingdom of Saudi Arabia
and its support to maintain legitimacy in Yemen
and defend the Kingdom
of Saudi Arabia in its
steps to ward off any
harm that may affect its
territory, the holy Grand
Mosque or threaten peace
and security in the entire
region,” the ministry said.
In the US, White
House spokeswoman Bernadette Meehan said
President Barack Obama
had authorized logistical
and intelligence support
for the operation, the
BBC reported.
But she stressed that
"US forces are not taking
direct military action in
Yemen".
Meanwhile
Mohammed al-Bukhaiti,
a senior Houthi rebel,
warned that the Saudi
operation amounted to an
aggression against Yemen
and could set off a "wide
war" in the region,
according to Reuters
news agency.
Sunnis make up nearly
60 percent of Yemen’s
population, while the
Shiites account for 40
percent.
The two groups lived
peacefully side by side,
but political affiliations
and regional game plans
threw off the balance of
the ideological truce,
spurring violence.

the region and in Yemen
with its support for the
Houthis.
After the strikes, the
crisis risks spiraling into
proxy war between Iran
backing the Houthis, and
Saudi Arabia and the
other regional Sunni
Muslim monarchies supporting Yemeni President
Abd-Rabbu
Mansour
Hadi.
Supporters of President
Hadi say that they recaptured Aden airport on
Thursday after heavy
fighting with forces allied
to
Houthi
fighters.
News footage of the
strikes
broadcast
by
Saudi-owned Al-Hadath
TV
showed
flashing
lights
and
apparent
machine gun fire.
Al-Arabiya satellite
channel reported that the
kingdom was contributing 150,000 troops and
100 warplanes to the
operations.
Allies
The airstrikes were supported by Gulf and Arab
allies, who said were
ready to take part in a
ground offensive.
For Gulf countries, AlArabiya said the United
Arab Emirates was sending 30 warplanes to join
the operation, along with
15 each from Bahrain and
Kuwait, 10 from Qatar,
six each from Jordan and
Morocco and three from
Sudan.
Apart from the Gulf
allies, Egypt announced
last night its political and
military support for the
step taken by the Kingdom of Saudi Arabia and
a coalition of more than
ten countries in support

RIYADH – In a dangerous turn for Yemen conflict, which could also
pose risks globally, Saudi
Arabia and Gulf region
allies launched early
Thursday 3-26-2015 military operations, including
air strikes in Yemen, to
counter Iran-allied forces
besieging the southern
city of Aden.
"We will do whatever
is necessary to protect the
legitimate government in
Yemen, prevent it from
falling and to encounter
the dangers of the mili”tia,
Saudi
Arabia's
ambassador in Washington, Adel al-Jubeir, said
in a news conference in
Washington, Saudi Press
Agency reported.
“The situation in
Yemen is dangerous and
has never happened in
history that a militia was
able to control air forces
or ballistic missiles and
heavy weapons and this is
a very dangerous situation and we will do
everything we can to protect the Yemeni people
and the legitimate government in Yemen," he
added.
The situation in Yemen
developed recently after
Iran-backed Houthi fighters sized the capital
Sanaa.
Yemen has been
wracked by unrest for
months, raising fears of a
collapse of Hadi’s government, a crucial ally in
Washington’s fight
against
Al-Qaeda.
The country’s slide
towards civil war has
made it a crucial front in
mostly Sunni Saudi Arabia's rivalry with Shiite
Iran,
which
Riyadh
accuses of stirring up sectarian strife throughout
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تغطية خاصة

حزم خليجي أحال الواليات املتحدة
اليمنيةإلى التدخل يف اليمن رد عربي على
موقع املالحق لألحداث
استراتيجية أوباما املهادنة

عمليـة ”عاصفـة احلزم” جـسّدت
تـوجهـا خلـيجيــا متنـاميـا تقـوده
السعودية نحـو حتقيق االستقاللية
يف القـــرار االسـتـــراتـيجـي عـن
الـواليـات املتحـدة ،وأخـذ زمـام
املبـادرة يف مـواجهــة التحـديـات
احملـدقـة بــاملنـطقـة مبــا ينــاسب
خطـورتهـا من سـرعـة يف اتخـاذ
القرار وتنفيذه.
أكّد محلّلـون سياسـيون أنّ عامل
املفاجأة الـذي ميز انـطالق عملية
”عـاصفـة احلــزم” يف اليـمن جعل
الــواليــات املـتحــدة ،الفــاعل
التـقليـدي الــرئيـسي يف أحـداث
املـنــطقـــة ،يف مــــوقع املـالحق
للتطـورات ،مؤكّـدين أنّ احلـملة
العسكـرية ضـدّ جمـاعة احلـوثي
مثلت بداية التجسيد العملي على
األرض لتوجّه سعودي متنام نحو
االســتـقاللــيـــــــة يف القــــــرار
االستــراتـيجـي عن الــواليــات
املتحدة.
وحــسب هــؤالء ،فــإن حــرص
الريـاض على تأكيـد أنّها أحاطت
واشـنطـن علمـا ببـدء الضـربـات
اجلـويـة يف الـيمن ،ال يـنفي كـون
العـمليـة العـسكـريــة متت بجهـد
سيــاسـي سعــودي وبـتخــطيـط
وتنسيق مع دول املنطقة.
وقــال مسـؤولـون أميـركيـون إن
الـسعـوديـة أخفـت عن واشنـطن
التفــاصيل الــرئيـسيــة للعـمليـة
العسكريـة يف اليمن حتـى اللحظة
األخيرة يف الـوقت الذي تتخذ فيه
اململكـة دورا إقليمـيا أكـثر حـزما
لتعــويض مـا تعـتبـره تـراجعـا يف
الدور األميركي.
وعلى مـدار السنوات املـاضية بدا
بــشـكل واضح أن املـــوقف مـن
إيـران يثيـر ريبـة السعـودية ودول
اخلليج من النوايا األميركية.
وقـــد تكـشّـف يف العلـن وجــود
خالفات سعـودية أميـركية بـشأن
بعــض امللفــات أبــرزهـــا امللف
السـوري ،ووصل األمر إلـى حد
رفض املـملكــة شغل مقعـد غيـر
دائم يف مجلـس األمن احتجـاجا
على التخاذل الـدولي واألميركي
حتديدا.

ولـم يخل املـــوقف العــربـي مـن
تعاطي الواليات املتحدة مع امللف
الـيمـني مـن اتهــام لـــواشنــطن
بالتقاعس جتـاه التمدد اإليراني يف
اليـمن وهــو مــا كــان عبّــر عـنه
األربعـاء وزيـر اخلـارجيـة اليـمني
ريـاض ياسني عبـداهلل حني هاجم
السـياسـة األميـركيـة معتـبرا أنـها
سيـاسة بـراغماتـية تفكّـر دائما يف
مصاحلها وأن األميركيني يعتقدون
أن من يستطيع السيطرة العسكرية
ويخـدم مصـاحلهم بكل سهـولة،
كاف لهم ،وال يهم ما يحدث.

إنه حتـــدث مع وزيـــر الـــدفـــاع
السعودي ”قـبل حتركهم مباشرة”.
وأضــاف أنه ال يــستـطـيع تـقيـيم
احـتمـاالت جنــاح احلملـة ألنه ال
يعرف ”أهدافها احملددة”.
وقال عادل اجلبيـر سفير السعودية
لدى الواليات املتحدة إن الرياض
تشـاورت عـن كثب مع واشـنطن
بـشأن اليمن لكنهـا قررت يف نهاية
املـطاف أن علـيها الـتحرك سـريعا
بعـد أن يتقدم املتمـردون احلوثيون
صوب آخـر معقل لهادي يف مدينة
عدن اجلنوبية.

وقال مراقبون إنّ الـسعودية جلأت
إلى مـوقف وسـط بشـأن العملـية
العـسكـريـة يف الـيمـن ،حيـث لم
تــستـسـلم لـلبـطء األميــركي يف
معـاجلة امللـف اليمني والـذي كان
كفيال بـأن يـسقـط اليـمن بـشكل
كـامل يف يـد إيـران عبـر وكالئهـا
احلوثيني ،ويف نفس الوقت جتنبت
استثـارة الطـرف األميــركي عبـر
جتاوزه والقفز عليه بشكل كامل.

وقال اجلبـير جملمـوعة صغـيرة من
الـصحفيني ”كـانت اخملـاوف يف أنه
إذا سقطـت عدن فـما الـذي ميكن
فعـله .متــثلـت اخملـــــاوف يف أن
املوقف خـطير للدرجـة التي يتعني
معها التحرك” .وأكّدت الضربات
اجلـوية عـزم السعـودية وجلّ دول
اخلليج علـى الدفاع عن مـصاحلها
اإلقليمية مع عدم االعتماد بشكل
كـبير على املظلة األمـنية األميركية
الـتي ظلـت لفتـرة طـويلـة االجتـاه
الـرئيـسي لعالقـات واشنـطن مع
اململكة.
وعـلى مدار السنـوات املاضية ظل
اخلبراء يـرصدون تطـورات مهمة
يف العـقيــدة الــدفـــاعيــة لــدول
اخلـليج ،بـاجتــاه التعــويل علـى
الذات يف حـمايـة اجملال .وجتـسّد
ذلك بـشكـل عملـي يف تطـورات
ملمـوسـة بـالقـدرات العـسكـريـة
اخلليجـية ،عـدة وعتـادا ،تدريـبا
وتسلـيحا ،وخـصوصـا يف مجال
سالح الـطيـران بـالغ األهـميـة يف
احلروب احلديثة.

واختارت الـرياض تبعـا لذلك أن
تـــضع واشــنـــطــن يف صـــــورة
األحـداث ،لكن بـشكل جـزئي.
وأكّـد املـسـؤولــون األميــركيـون
أنفـسـهم قـائـلني إن الـسعـوديـة
أبلـغت الــواليــات املـتحــدة قـبل
أســابيع بـأنهـا تـدرس حتـركـا يف
اليـمن لـكنهـا لـم تبـلغ واشنـطن
بــالتفــاصيل احملــددة إال قبل بـدء
الضربات اجلوية غير املسبوقة التي
انطلقت اخلـميس ضـد املتمـردين
احلوثيني املتحالفني مع إيران.
ورغـم أن السعـوديني حتـدثـوا مع
كبـار املسـؤولني األميـركيني أثـناء
التشـاور بشأن هجوم جوي لدعم
الـرئيـس اليمـني عبـدربه منـصور
هـادي فإن الـطرف األميـركي أقرّ
بـوجود فجوات يف مـعرفته بخطط
اململكة للمعركة وأهدافها.
وعـندما سئل اجلنرال ليود أوستني
قـائــد القيـادة املـركـزيــة للجيـش
األميــركي عـن التـوقـيت الـذي
أبلغته فيه السعـودية عزمـها القيام
بعمل عسكـري يف اليمن قال أمام
جلسة جمللس الشيوخ يوم اخلميس
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وأصبحت الـرياض أكثر حزما مع
سـيل األحــداث الـتي تــوالت يف
املنطقـة العربـية منـذ  2011والتي
أكّـــدت إحجــام واشـنـطـن عـن
اإليفاء بـالتـزاماتهـا جتاه حلفـائها
العرب التقليديني.
وكان لقرار أوباما يف  2013بعدم
الـتدخل عـسكريـا يف سوريـا بعد
اسـتخــدام الغــاز الـســـام هنــاك
واعالن واشـنــطـن عـن إجـــراء
محـادثات سـرية مع إيـران أثره يف
زيادة قلق السعوديني.

صنعاء -العـربي األمريكي اليوم-
صــالح الـبـيـضــانـي  -كــشفـت
”عاصفة احلزم” العـسكرية املفاجئة
يف اليـمن عن فقـدان عمـيق للثـقة
لدى الـدول العـربيـة املشـاركة يف
العملية جتاه اإلدارة األميركية التي
لطاملا عولت هذه الدول عليها من
خالل الــتعــــاون الـــسـيــــاسـي
واالستـراتيجي إلرسـاء االستقرار
يف املنطقة.
وفقدت الـدول العربـية الـرئيسـية
على مـا يبدو صبـرها جتاه سـياسة
إدارة الـرئـيس بـاراك أوبـامــا التي
سمحت إليران بالـتمدد يف املنطقة
إلـى درجـة جعـلتهـا تـطمح إلـى
حتـويل هـذا الـتمـدد إلــى هيـمنـة
مباشرة على عدة عواصم عربية.
والعمليـات العسكرية التي تقودها
الـسعـوديـة وتـستهـدف مـيليـشيـا
”أنصار اهلل” احلـوثية احملسـوبة على
إيران ،هي رسالة واضحة لطهران
بـأن الدول الـعربيـة لن تسـمح لها
باستغالل املفـاوضات حول ملفها
النــووي لبلـورة هــذه الهيـمنـة يف
اليمن بعد العراق وسوريا ولبنان.
وقـال مـراقبـون إن تـوقيـت تنفيـذ
الـعمـليــة ،رســالــة أخــرى إلــى
واشـنطن بـأن العـرب واخللـيجيني
على وجه اخلـصوص ،لم يعودوا
قادرين على االستمرار يف التنسيق
مع اإلدارة األمـيركيـة احلاليـة التي
يعـتقــدون أنهــا ال تهـتم كـثيــرا
باحملاذيـر العربيـة جتاه الطـموحات
اإليرانية.
وكشفت مصادر عسكـرية مصرية
أن السـعودية كانت تعد فجر أمس
قوات برية كبيرة للتدخل يف اليمن
بعـد أن متكـنت الضـربات اجلـوية
التـي نفــذتهــا قــوات الـتحــالف
العـــربي مـن إضعــاف القــدرات
العسكـرية ملـيليشيـا احلوثـيني على
نحو واضح.
وذكرت املصادر أنه من املرجح أن
تقـود قــوات مصـريـة وسعـوديـة
تدخال بريا وبحريا واسعا ملهاجمة
مـواقع امليلـيشـيات الـشيعيـة التي
جنحـت يف االستيالء علـى أسلحة
ومعـدات عسكـرية أميـركية تـابعة
للجيش اليـمني مبسـاعدة الـرئيس
السابق علي عبداهلل صالح.
ووصل عـدد القـوات الـسعـوديـة

عـلى احلـدود اجلنـوبيـة مع الـيمن
إلى أكثر من  150ألف مقاتل.
وأكـدت املـصـادر أن مـســؤولني
سعـوديـني طلبــوا من بـاكـستـان
إرسال  20ألف جندي للمشاركة
يف التــدخل البـري احملـتمل علـى
األراضي اليمنية.
وقـال وزير اخلـارجيـة البـريطـاني
فـيليب هـامونـد اجلمـعة -3-27
 2015إن السعـودية شعـرت بأنه
يـتعني عـليهــا التــدخل يف اليـمن
لتفـادي سيطـرة نظام مـدعوم من
إيـــران علــى الـبالد املـتــاخـمــة
حلدودها اجلنوبية.
ويشير التدخل يف اليمن إلى اتساع
دائرة الـتحالف ضـد خطـط إيران
التـوسعيـة الـذي كـان يقـتصـر يف
الـسابق علـى السعوديـة اإلمارات
والبحـرين وبعض الدول األخرى
خارج مجلس التعاون اخلليجي.
ويقــول محللــون إن كل الـدول
املـشـاركــة يف التحـالف ،والـتي
يصل عددها إلى  ،10باتت على
قنـاعة بأن ”التـحالف مع الواليات
املـتحــدة يف ظل اإلدارة احلـــاليــة
أصعب من عدائها” ،وهي العبارة
التي رددهـا أحد املسؤولني العرب
يف اجـتـمــاع ســـابق مع عـضــو
الكــونغـــرس األميـــركي جــون
ماكني.

صالح والبيض
غادرا سفينة
احلوثيني التي
توشك على الغرق

واضـطـــرت اإلدارة األميـــركيــة
لـلدفـاع عن سيـاستـها يف الـشرق
األوسـط بعــد االنـتقــادات الـتي
وجـهت إلـيهــا بـسـبب دعـمهــا
للحملـة العـسكـريـة التي يـشنهـا
التحـالف العـربي ضـد احلــوثيني
حلفـاء إيــران يف اليـمن وهـو مـا
يتعارض كلـيا مع دعمهـا للقوات
املوالية إليران يف العراق.
وأعلنت واشنطن أنهـا تقدم دعما
اسـتخبــاراتيـا وتقـنيـا يف حتـديـد
األهـداف للمقاتالت الـتي تشارك
يف عملـية ”عـاصفة احلـزم” بهدف
وقف تـقدم احلـوثيني وتـهديـدهم

بـاإلطـاحـة بـاحلكـومـة املنـتخبـة
والرئيس عبدربه منصور هادي.
لكن السفيـرة األميركية السابقة يف
اليـمن بـاربـرا بـوديـن تبـدو غيـر
مقـتنعـة بــسيـاسـة أوبـامـا الـتي
وصفـتهــا بـــأنهــا ”عـبــارة عـن
فوضى”.واعتبر ماكني وسناتوران
جمهوريان آخران أن العملية التي
شـنها حتالف تقوده الـسعودية ضد
املتمـردين احلوثيني دون تنسيق مع
الواليـات املتحـدة تظهـر أن هذه
الـدول لـم تعـد تـثق بـالــرئيـس
أوباما.
وقال الـسناتـور اجلمهوري الـنافذ
خالل مؤمتـر صحفي يف واشـنطن
إن عملية ”عاصفة احلزم” هي دليل
على أن ”دول املنـطقة لم تـعد تثق
بالواليات املتحـدة أو لم تعد تريد
العمل معها”.
ووصف مـــراقبـــون سيـــاسيــون
اخلـطاب األخـير لـزعيم اجلمـاعة
احلوثيـة بأنه تعـبير جلي عـن حالة
اإلحـباط والصـدمة التي شعـر بها
احلوثيون نتيجة الضربات اجلوية.
وأكدت مصـادر مطلعـة لـ”العربي
األمـريكي اليوم” أن قـيادات بارزة
يف اجلمـاعـة احلـوثيـة عبـرت عن
خـيبــة األمل من مـواقف الـدول
الـتي كـانت تـراهـن عليهـا علـى
املــستــويني اإلقـليـمي والــدولي
وعلــى رأسهــا مــواقـف روسيــا
والصـني اللتني تـعاملـتا بـبرود مع
العمليـة العسكـرية فيـما لم يـتعد
املـوقف اإليــراني الـتصـريحـات
الباهتة التي أطلقتها قيادات تنتمي
إلى الصف الثاني.
ومثل تخلـي الرئيس الـسابق علي
عبـداهلل صـالح عن احلـوثـيني من
خالل البيان الذي صدر عن حزبه
مؤشـرا مهما علـى رغبة صالح يف
القفــز من مـركـب التحــالف مع
احلوثـيني الذي رمبـا أدرك بحنكته
السياسية أنه على وشك الغرق.
وإلـى جانب مـوقف صالح شكل
مـوقف نـائـبه السـابق علي سـالم
الـبيـض عالمـة اسـتفهـام كـبيـرة
حيث أعلن الـبيض دعمه لعاصفة
احلــزم بل ووجه شكــره للعـاهل
الــسعـــودي امللـك سلـمــان بـن
عـبدالعزيـز وكل دول اخلليج التي
تقف خلف تلك العملية.
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قال إنها جماعة ال عهد لها وال ذمة فلقد تنكرت لكل االتفاقيات لتي أبرمتها للعمل السياسي متعاملة مع صبر اليمنيني وحلمهم بلؤم

الرئيس هادي يدعو الى مواصلة عملية “عاصفة احلزم“حتى يتم القضاء على احلوثيني
صالح يشكر سلطان عُمان على جهوده
لوقف العملية العسكرية يف اليمن

قال عبـد ربه هادي مـنصور الـرئيس
الـيمني :لقـد جئت إلـيكم اليـوم من
اليـمن اجلــريج مـشـاركًــا يف القمـة
العـربيـة ،واسمحـولي أن أشكـركم
علـى تعاطـفكم مع الشعـب اليمني،
وتقدميكم الدعم له.
وأضـــاف منـصــور ،خالل كـلمـته
بـالقـمة الـعربـية الـيوم الـسبـت” ،لو
تعـلمــون مــا واجهـته مـن صعــاب
وحتـديـات حتـى أحضــر معكم ومـا
فقــدتهـم من أخــوة ورفــاق جــراء
تعــرضـي ألكثــر مـن هجــوم أثنــاء
رحلتي إليكم”.
وتـابع ”إال أنـني كنـت مصمـمًا عـلى
احلضـور ليس حلـضوري الـشخصي
ولكـن حلضــور اليـمن بـشـرعـيتهـا
الـدستـوريـة ومـشـروعهـا الـوطـني
اجلــامع إليـصــال صــوت الـشـعب
اليمني”.
واستـطـرد قــائال ”حـضــرت إليـكم
وقلـبي يعـتصـر ممـا يجـري يف بالدي
الــذي يحلـم ابنــائه بــوطـن آمن يف
الداخل واخلارج”.
كما تـوجه بالشكـر إلى الرئـيس عبد
الفتـاح الـسيـسي ملـا وجـده من كـرم
الضيافة واإلعـداد املتميز ،قائال ”هذا
ليس غريبا على مصر العروبة”.
وتابع ”الشكر موصول ألمير الكويت
ولدولـة الكـويت الـشقيقـة حكـومةً
وشعبـا على ما بـذلته من جهد خالل
تـرأسهـا للـدورة الـسـابقـة يف سـبيل
النهوض بالدول العربية”.

وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي ،أن املليشيات احلوثية املسلحة
باليمن انقـلبت على السلطة الشرعية
بدعم من حلفائها يف الداخل اخلارج
والداخل.
وأضاف هادي ،أن القـوى الظالمية
عـادت مرة أخـرى لتجـر اليمـن إلى
اخللف بعدما مت االتفاق على ضرورة
تـنفيـذ مخـرجـات احلـوار الـوطـني
وإقرار دستور جديد للبالد.
وتـابع أنه عـقد العـزم على الـبقاء يف
منـصب الـرئـاسـي لتـنفيــذ املبـادرة
اخلليجـية واحلفاظ علـى أمن ووحدة
البالد.
ودعا الرئـيس اليمني عـبد ربه هادي
منـصــور إلــى اسـتمــرار الـعمـليــة
العـسكـريـة الـتي تقـودهـا املـملكـة
العربية السعودية واملعروفة بـ”عاصفة
احلـزم” حتـى تعلن عصـابة احلـوثيني
استسالمها وترحل من جميع املناطق
الـتي احـتلـتهــا وتـعيـــد األسلحــة
ومخازن الذخيرة التي نهبتها.
وقـــال الـــرئـيــس الـيـمـنـي ”أقـــول
لـالنقالبـيـني إنه لـيــس بــالــزعـيق
واخلطـابــات تبنـى األمم ،فـأنـتم من
انـتهك ونـهب ،يـجب أن تــوقفــوا
مـراهقـتكم الـسيـاسيـة فعـودوا إلـى
رشدكم”.
كـمــا خــاطـب أبـنـــائه يف القــوات
املـسلحـة ،قـائال ”أبنـائي يف القـوات
املسلحـة أنتـم جيش الـوطني األمني
وصمـام أمنهـا ومـسئـوليتـكم اليـوم
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تــتجلـــى يف احلفـــاظ علـــى األمـن
واالسـتقـــرار من الـنهـب وحمــايــة
املواطنني وأعـراضهم وتنفيـذ أعمال
قيادتهم الشرعية”.
وتابع ”أؤكـد لكم أننـا عازمـون على
إعادة قوات اجليش حتى يكون جيشا
لكل الوطن من شرقه إلى غربه”.
وأكــد هــادي ،خالل كـلمـته علــى
دعمه واهتمامه بـالقضية الفلـسطينية
باعـتبارهـا القضيـة املركـزية الهـامة،
قـائال” :نـؤكـد تضــامننـا املـطلق مع
الشعب الفسلطيـني الستعادة حقوقه
املشروعة”.
وقال هـادي ،إن امليليـشيات احلـوثية
املـسلحـة سـفكت الـدمــاء وأزهقت
األرواح وعبـثت بــاملــؤسـســات،
واسـتهـــدفت أمـن وسكـينـــة أبنــاء
الشعب اليـمني ،مضيفـا ”إال أن أبناء
شعـبنـا العـظيـم لم يـرهـبه العـدوان
واالنـقـالب يف كـل األقــــــــالـــيـــم
واحملــافظـات واجلنـوب الثـائــر فهم
يعبرون عـن كل درجات التـضحية،
فالـشعب األعزل يـواجه امليليـشيات
املسلحة”.
ودعـا هـادي ،أبنـاء الـشعب اليـمني
لاللـتفاف حول الـشرعية الـدستورية
ملقـاومـة تلك املـيليـشيـات واخلـروج
لـلشــوارع ،والسـاحـات للتـعبيـر يف
مظـاهـرات سلـميــة عن إرادة ميـنيـة
حرة.
وأكد عـلى أن إرادة الـشعب اليـمني
هـي التـي دفعته إلـى تــوجيه رسـالـة

لزعـماء وأمـراء مجلـس دول اخلليج
العـربي ،وجـامعـة الـدول العـربيـة
ومجلــس األمـن الــدولـي لـتقــدمي
املساعـدة الفورية ،وكـذلك التدخل
العسكري حلمايـة الشعب اليمني من
العدوان احلوثي.
موضحـا أن هذا مـا مت االستجـابة له
فورا مـن خالل عملية عـاصفة احلزم
والتي تعبتر تطبيق عمليا لدعوة جادة
يف تـشكيل قوة عربية مشتركة ،حيث
كان هـدفها الرئيسي والـوحيد حماية
الشعب اليمني من عدوان غاشم.
ووجه حديـثه للحوثـييون حـيث قال
”أولئك يـتحدثون عن انتـهاك السيادة
أقول لهـم من انتهك السـيادة هم من
فجـروا دور الـعبـادة واملـؤسـسـات
املدنية ،ومن احـتل املدن واحملافظات
وحـاصـروا رئـيس الـدولـة الشـرعي
وضـربوا القـصر اجلمهـوري بعدن”،
مـتسـائال ”ألـيس هـذه صـورة فـارقـة
النتهاك السيادة؟”.
وتـابع الــرئيـس اليـمنـي ”قلنـا إنهـا
جمـاعة ال عهـد لها وال زمـة ،فلقد
تنكرت لكل االتفـاقيات لتي أبـرمتها
للعمل الـسيـاسي متعـاملـة مع صـبر
اليـمنيـني وحلمهـم لكن املـسئـوليـة
العظيمـة التي حملناهـا فرضت علينا
الصبر فـالصبر شيمـة ال يتمتع بها إال
احلــــريــصــني علــــى وطــنهـم”.

صنعاء  -األنـاضول :وجه الـرئيس اليـمني السـابق ،علي عبـداهلل صالح
االثنني  ،2015-3-30رسـالة شكر إلـى سلطان سـلطنة عمـان ،قابوس
بن سعيـد ،على ما أسماها جهوده ومساعـيه لدى السعودية لوقف العملية
العسكـرية التي تقـودها اململـكة يف اليمن مـنذ  5أيام .جـاء ذلك يف تدوينه
نشـرها صـالح علـى صفحته الـشخصـية يف مـوقع التـواصل االجتمـاعي
”فيـسبوك” .وقال صـالح يف رسالته” :األخ العزيـز جاللة السلطـان قابوس
بن سعيد املعظـم ،سلطان سلطنة عمُان الـشقيقة األكرم ،أعبر جلاللتكم،
مبزيد من التقدير واإلجالل ،عـن خالص الشكر والعرفان باسمي شخصياً
وباسم الشعب اليمني العزيـز ،جلهودكم اخمللصة ومساعيكم الصادقة التي
تـبذلونهـا لدى القيـادة يف اململكة العـربية السعـودية ،لوقـف العدوان على
اليمن ،وكف آلـة الدمار واخلـراب عن مُدنه ومواطـنيه”.وأضاف” :وإنني
إذ أجدد جلاللتكم الـشكر والعرفـان والتقدير مـثمناً تثمـيناً عالـياً جهودكم
النـبيلة ،أرجـو لكم التـوفيق والنجـاح يف مساعـيكم ملا فـيه خير ومـصلحة
اجلميع”.
وفيمـا لم يُعـلن رسميـاً من قـبل سلطنـة عمـان عن مثـل هذه اجلهـود التي
حتـدث عنها صـالح ،يشـار إلى أن الـسلطنـة خارج الـتحالف الـذي تقوده
السعودية وتشارك فيه  4دول خليجية ،وأخرى عربية.
وتتهم دول اخلليج صالح وعائلته بدعم احلوثيني ضد السلطة الشرعية.
الى ذلـك تواصل طـائرات هـذا التـحالف قـصف مواقـع عسكـرية تـابعة
للحوثيني يف اليمن ،ضمن عملية أسماها ”عاصفة احلزم” ،استجابة لدعوة
الرئيـس اليمني ،عبدربه منصور هادي ،بالتـدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن
وشعبه من عدوان امليلشيات احلوثية”.
من جهة أخرى ،أعـلن حزب املؤمتر الشعبي الـعام ،الذي يتزعمه صالح،
يف بيـان له االثـنني  ،2015-3-30عن رفـضه القــرارات التي أصـدرهـا
الرئيس اليمـني عبدربه منصور هـادي ،بشأن إقالة محـافظي محافظة حلج
وأبني (جنوب) ،والسفير اليمني لدى دولة االمارات العربية املتحدة ،جنل
الرئيس السابق ،أحمد علي.
ويف بيان نـشره علـى موقعه اإللـكتروني قـال احلزب إن ”شـرعية هـادي قد
انتهت بتقدمي استقالته (التي قدمها هـادي مجبراً يوم  22يناير /كانون أول
الثـاني قبل أن يعـدل عنها بعـد أن فر من قـبضة احلـوثيني الشهـر املاضي يف
صنعـاء) ،األمـر الـذي يُفقــده الشـرعيـة الـدستـوريـة يف إصـدار قـرارات
سيـادية”.وكـان الرئـيس هـادي ،أصدر األحـد  ،2015-3-29قراراً
بإقالة محافظي حلج ،وأبني ،وتعيني آخرين بديالً عنهما ،كما أقال السفير
اليمني لدى اإلمارات ،أحمد علي ،جنل الرئيس السابق.
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متابعة وحترير :هيثم قطب
يبـــدو اسمًــا لـفيـلم أمــريـكي،
عاصفـة من احلـزم وأكثـر من 10
دول مـن املفتـرض أن تنـزل بجُل
قوتـها عـلى احلـوثيني يف الـيمن،
احلــوثيــون ذراع طهــران األثيـر
وشـوكتهـا التي تـضغط بهـا على
الــريــاض ومـن ورائهــا اخللـيج
بــأكـمله ،وتهــدد بهــا تل أبـيب
استراتيجـيًّا وتضعهـا على طـاولة
التفـاوض مع الـواليـات املتحـدة
واالحتـاد األوروبي لــدعم ملفهـا
النـووي ،ومحاولـة ترقـية أوراق
لعبتها وطموحاتها اإلمبراطورية،
إنه التهديد األخـطر الذي تواجهه
أحالم طهــران اآلن ،فمـا الـذي
يحدث بالضبط؟
ال يبـدو أمام الـسعوديـة أي خيار
آخــر ،لـــذلك ،جتـمع عــدتهــا
الـرسميـة سريعًـا ،وحتصـل على
مـوافقــة واشنـطن وتعـاون أربع
دول خلـيجيـة مـن خمــس وهي
(الكويت /البحرين /اإلمارات/
قطـر) ورفـض عُمـان ومـوافقـة
رسمـية على املـشاركة ألربع دول
عــربـيــة أخــرى هـي (مـصــر/
األردن /املغـــرب /الــســـودان)
وبــاكــستــان التـي تبـحث سـبل
املشـاركة والواليـات املتحدة التي
شكلت خلية تقدم دعمًا لوجستيًّا
واستخباراتـيًّا باألقـمار الصنـاعية
وعمالء أمريكيـني للتحالف ،مع
دعم تـركـي سيــاسي فقـط حتـى
اآلن ،ثم تبـدأ الضـربات اجلـوية
املركزة يف منـتصف الليلة الـسابقة
متامًا ،والتي استمرت حتى دقائق
قليلة مضت.
وضعت الريـاض يف احلملة 185
مقـاتلـة حربـية ،وحـشدت مـائة
وخمـسـني ألف مقــاتل حتــسبًــا
لتطويـر الهجوم لتدخل بري ،مع
قطع بحرية علـى أهبة استعداد يف
حال نشـوب نزاع متوقع يف خليج
عدن على مضيق باب املندب.
شـارك يف الهجـوم األول بجـانب
املـمـلكــة ثالثــون مقــاتلــة مـن
اإلمــارات العـــربيــة املـتحــدة،
وخمـس عشـرة مقاتلـة للبحـرين
ومـثلها للـكويت ،وأرسلـت قطر
عـشـر طـائــرات ،واألردن ست
طـــائــــرات ،واملغـــرب سـت،
والسودان ثالث ،بينما لم تشارك
مصـر مبقـاتالت ،وهـو مـا شكل
حدثًـا غريـبًا تـزايدت غـرابته مع
إعالن مصر استعدادها للمشاركة
والـدعم العـسكري بـريًّا وبحـريًّا

عاصفة احلزم ..الرياض والقاهرة يف مواجهة طهران!

وجويًّا!
(  ) 1أين كانت البداية؟
لـم تكـن األمـــور مـنـــذ انقالب
احلوثيني على الرئيس اليمنى “عبد
ربه مـنصـور هــادي“ بخيـر أبـدًا
بـالنـسبـة للسعـودية واخلـليج من
ورائهـا ،فـالـيمن ،عـمق اململكـة
االستـراتيـجي األهم وحــديقتهـا
اخللفيـة كمـا يطـلق عليهـا دائمًـا
كانـت تسقـط بالـتدريـج يف أيدى
جمـاعة أنـصار اهلل ،رأس حـربة
إيـران يف اليمن ،وكـان احلوثـيون
على بعد كيلـومترات معدودة من
الوصـول للرئيـس هادي وإسقاط
عـدن بــأكملهـا يف يــدهم وإنهـاء
املعـركــة إكليـنيـكيًّـا مع الـنظـام
والتـفرغ حلـرب القبـائل اجلـنوبـية
املنـاوئـة ،لـذلـك لم يكـن هنـاك
خيارات كـثيرة أمـام اململكـة التي
شـبه أجـبـــرت علـــى الـتـــدخل
العـسكـري ضـمن حتــالف دولي
ورضـا رسـمي لــواشنـطـن عمـا
يحدث.
املفارقة هنا ،أن حلفاء األمس هم
أعــداء اليــوم ،وأن الـسعــوديــة
واحلـوثـيني تـواتـرت الكـثيــر من
األخبــار عن تعــاونهمـا ضـد آل
األحمـر يف العـام املـاضي بعـدمـا
توتـرت العالقـة بشـدة بني قبـائل
حـاشـد بـزعـامــة الشـيخ األحمـر
والـــريـــاض ،قـبل أن تـصـنف
السعـودية احلـوثيني ضمـن قائـمة
اجلمـاعـات اإلرهـابيـة ،وهـو مـا
عــزز وجهـة نـظـر املـشكـكني يف
وجود هذا التعاون باألساس.
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دخـــول احلـــوثـيـني صـنعـــاء يف
انقالبهـم الشهـير سـاهم بـشدة يف
حصـولهم علـى كميـة هائلـة من
األسلحـة الـثقـيلــة التـي خلفهـا
اجليش اليمنى ،األهم أن اجلماعة
حصلت علـى طائـرات حربيـة ما
بني مقـاتلـة ومـروحيـة ،وهـو مـا
ساعدهم بعد ذلك يف التقدم على
األرض ،تقدمهم الذي تطور هذا
الشهر وبالتحديد األسبوع املاضي
والـــذي ميكـن إيجـــازه يف هـــذا
التسلسل الزمنى السريع:
 ،18-3-2015 -1عـدن بـؤرة
اشـتبـاكــات ثنــائيـة بـني اللجـان
الشعبيـة املواليـة للرئيـس عبد ربه
مـنـصـــور ،وبـني قـــوات األمـن
اخلـاصة (األمـن املركـزي) بقـيادة
العميد عبد احلافظ السقاف ،هذه
القوات  -املكونة من ألفي جندي
تقــريبًـا لـديهـم أسلحـة خـفيفـة
ومتوسطة -قام هادي قبل تاريخه
بـأسبوع بـتوقيع أمـر بعزل العـميد
السـقاف قائدهـا بعد أن اتهمه بأنه
موالٍ للحوثيني وإيران وعلي عبد
اهلل صــالح ،رفض الـسقـاف أمـر
العــزل وقــام مبحــاولـــة انقالب
لـيـــدخل يف صــراع مـع اللجــان
الـشعـبيـة ووحـدات مـن اجليـش
الـيمـني بـقيــادة وزيــر الــدفــاع
(مـحمــود الـصـبيـحي) بـنفـسه،
صراعٌ انتهـى بإنهاء الـتمرد وفشل
احملـاولة مبا ميكن اعـتباره أول نصر
عـسكري لعـبد ربه بعـد فراره من
اإلقامة اجلبرية يف صنعاء.
 ، 20-3-2015 -2تخــــرج

قوات عـسكريـة حوثيـة يف أغلبها
من صـنعــاء ،كــان لــدى هــذه
القوات سبعة اجتاهات مختلفة من
املمكـن أن يسلكـوا إليهـا (دُمار/
إب /تعـز /البـيضـاء /الضـالع/
حلج /عــدن) ،بعـدهـا قـصـفت
طائرة حـربية القصر اجلمهوري يف
عـدن ،وتـبع ذلك دخـول قـوات
حـوثيـة إلـى تعـز إحـدى املـداخل
االستراتيجية املوصلة لعدن.
 ، 23-3-2015 -3كــــــــان
احلوثيـون على وشك اقتحام حلج
(أهـم مدخل استـراتيجي وأقـربها
لعدن) من منطقة الصبيحة قبل أن
تتصدى لقـوافلهم اللجان الشعبية
ووحدات من اجليش.
 ، 24-3-2015 -4الـيــــوم
األهم والفـارق يف هـذا الـشهـر،
انـدالع مــواجهـات شــاملــة بني
احلـوثـيني وقـوات علـي عبـد اهلل
صـالـح من جهـة ،وبـني اللجـان
الـشعـبيـة ووحـدات مـن اجليـش
اليـمنـي من جهـة أخـرى يف أربع
منــاطق (تعــز /الضــالع /حلج/
كـــرش) ،تقــدم احلــوثـيــون يف
الضـالع وكـرش وأصبحـوا علـى
بعـد كـيلــومتــرات معــدودة من
عدن ،مع قربهم من قـاعدة العند
اجلويـة ،واستـيالئهم علـى ميـناء
(اخملا) األخيـر يف اليمن مطالً على
البحــر األحمـر واألقـرب لعـدن
وباب املندب.
 ، 25-3-2015 -5تـــسقــط
قـاعـدة العنـد يف يـد أنصـار اهلل،

القـاعـدة العـسكـريـة األقـوى يف
اليمن واملقـر السـوفيتـي يف العقود
اخلـوالي ،ثم يف األشـهر األخـيرة
مقـرًا أمــريكيًّـا إلدارة العـمليـات
القتـالية ضـد فرع تـنظيم القـاعدة
الـيمني األكبـر يف الدول العـربية،
ومع سقوط القاعدة التي تبعد عن
عـدن ستني كيلومتـرًا فقط (مسافة
ســاعــة واحــدة) والـتي أجـلت
الواليـات املتحـدة منهـا خبـراءها
حتسبًا للحظـة كتلك كانت األمور
شبه محسومـة لقوات علي صالح
واحلوثيني ،خـصوصًا بعد الضربة
الكبـرى بأسر وزير الـدفاع اليمني
الصبـيحي ،ثم قـصفت طـائرات
حـربيــة القصـر الـرئـاسـي للمـرة
الثانية.
(  ) 2مـا أهـميـة مـشـاركــة مصـر
العسكرية إن متت؟!
عند تفـنيد الـدور املصري رسـميًّا
تبـدو األمـور أمـيل للفــانتـازيـا
السـاخرة منها للحقيقة ،يف البداية
وقبل أربع وعـشريـن ساعـة نفت
وزارة اخلــارجيـة متـامًــا علـمهـا
مـشـاركــة مصـر يف أي عـمليـات
عسكـرية مرتقبـة يف اليمن ،النفي
كان قاطعًـا لدرجة التـأكيد ،وهو
مـــا تعـــارض مع إعالن الـيـمـن
مـشاركـة مصـر مع دول خليجـية
أخــرى ،لـكن وزارة اخلــارجيــة
اليـوم أصــدرت بيـانًـا صـحفيًّـا
عاجالً تعـلن فيه دعمها الـسياسي
والعـــسكـــري جلهـــود حتـــالف
العاصفة مع استعدادها للمشاركة
البـريـة إن لـزم األمـر يف العـمليـة
اجلارية حاليًا إلعادة الشرعية التي

انـقلب عـليهـا احلــوثيـون ،وهـو
اجلـزء األميل للخـيال بـاعتـبار أن
مصـر لم متـر بعــامني حتـى علـى
انقالب اجلـنــرال عـبـــد الفـتــاح
السيـسي العسكـري على الـرئيس
املنتخب حينها “محمد مرسي“!
الـدور املـصـري -إن حـدث ألن
مصـر حتـى اآلن أعلنـت دعمهـا
فقـط -سـيكـون أحــد أهم أدوار
العملـية وبـدونه تـفشل بـالكـامل
عسـكريًّا ،لفهم أكثـر فإن (حبيب
اهلل سياري) قـائد البحرية اإليرانية
أعلن بـوضوح تـام منذ أيـام قليلة
أن تـواجـد البحـريـة اإليـرانيـة يف
خلـيج عـــدن يـثـبـت احلـضـــور
اإلقليمي وثقل طهران يف املنطقة،
هـذه مشكلة عسكـرية كبرى ،من
ناحية فإن احلوثيني يضمنون دعمًا
عـسكريًّا مسـتمرًا من طهران ،من
ناحية أخرى فإنهم يحصلون على
أسلحــة بــإمــدادات ال تـنقـطع
تقريبًـا ،ومن النـاحية الـثالثـة فإن
البحـريـة اإليـرانيـة أميل وأقـرب
للـسـيطـرة علـى بـاب املنـدب إن
دعت احلاجة مع تواجدها املكثف
يف أرخبيـل اجلزر اليمـنية اجلنـوبية
وبعـض جــزر احملـيــط الهـنــدي
الـقريبـة ،وهو مـا حتاول تـركيا –
الـداعمـة للعمليـة -افتـكاكه مـنذ
فتـرة طــويلــة عن طــريق بـسـط
نفوذها يف الصومال!
مضيق بـاب املنـدب هو أحـد أهم
معـابر الـتجارة الـعامليـة البحـرية،
ميكن اعتباره بسهـولة شريان حياة
اجلزيـرة العربيـة وأهم وسائل نقل
نفـطها للعـالم ،عمقه ،اتـساعه،
مــوقعه الـرابـط بني خـليج عـدن
والبـحر األحـمر فـاحمليط الهـندي
واملوصول بقـناة السويس ومن ثم
البحر املتوسط فاحمليط األطلنطي،
كـلهــــا أمـــــور جتعـله الـبـقعــــة
االستراتيجية األهم واألخطر التي
تـشكل حـيثيـة اليـمن ،حتـى أهم
من كــون اليـمن حـدود املـملكـة
اجلنوبية!
بحريـة إيران هـي أقوي بحـرية يف
الـشـرق األوسـط ،ورابع أضخم
قوات بحـرية يف العالم ،عـسكريًّا
ال تـسـتطـيع بحـريـة إســرائيل أو
تركـيا حتـى مواجهـتها مبفـردها،
لـذلـك ،البحـريــة املصـريــة هي
األنسب ملواجهـة من هذا النوع يف
خلـيج عدن تبـعًا ألن مصـر متتلك
ثـاني أقـوي بحـريـة بعـد طهـران
وتتفوق عليهـا يف الكفاءة القتـالية
بحسب مصادر عسكرية عاملية.
البقية ص 17

مارس  2015م  -السنة الثالثة  -العددMARCH 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :27 :

15

ب

عاصفة احلزم

فورين أفيرز :من هم احلوثيون؟
سيطـرت حركـة احلوثـي القبلـية
التي تدعمها إيران باملال والسالح
على العاصمة اليـمنية صنعاء ،ما
اضطـر الرئيـس عبده ربه مـنصور
هـادي إلـى تقـدمي استقـالته .ويف
شـوارع صنعـاء ،يهتف املقـاتلون
املــــوت ألمــــريـكــــا ،املــــوت
إلسرائيل ،اللعنـة لليهود ،النصر
لالسالم .واملفـارقـة الكـبيـرة يف
هـذا الشعار ،الـذي يبدو أن أفراد
احلـوثي ال يـدركـون معنـاه علـى
األرجح ،أن احلــوثـيني يـتلقــون
األسلحة والـدعم مـنذ عقـود من
إســـرائيـل ،وحتـــى من قـبل أن
يحـصلــوا علــى مـســاعــدات
عـسكـريــة من إيـران .وكــانت
حـركة احلـوثيني والـقبائل املـوالية
لهم منذ فترة طويلة أكبر املتسلقني
واالنتهـازيني الباحـثني عن الدعم
الــدولي ،وهـو األمـر الــذي لم
يظـهر إال نادرا نظرًا للطبيعة احمللية
للصراعات السياسية.
اقتران غريب
أطــاح عبـداهلل الـسالل بـاإلمـام
األخيـر يف اليمـن محمـد البـدر،
وأسس اجلمهـورية اليـمنية يف 26
سـبتـمبــر  /أيلــول  62.وعلـى
مـدى الـسنـوات الـست التـاليـة،
خـاض البـدر وحتـالفه من رجـال
القبائل الـشمالية حـرب عصابات
دمويـة يف املرتفعـات اجلبليـة ضد
 70.000جنـدي مصري وصلوا
إلـى اليـمن لـدعـم اجلمهـوريـة.
وطوال فترة الـصراع ،كانت أكبر
العـقبــات يف طــريـق البـــدر هي
احلــصــــول علــــى األسـلحــــة
واإلمدادات .لقد كانت املساعدة
تـصـل إليـه من مـصــدر ال ميـكن
ألحد أن يتوقعه.
ويف مـسـاء يـوم  26مـايـو  /آيـار
 1964جمع البـدر ،قادة حتـالفه
الـقبـلي الــشمــالي ،مبــا يف ذلك
األب الـشـيخ حــسن احلـــوثي،
وذلك ملضغ الـقات ووضع خـطة
استراتيجية .ووعـد بدر اجملموعة
أنه سـيقــدم لهـم حال ملـشــاكل
اإلمـداد التي أصـابت ملـيشيـاتهم
القـبلـيــة .ويف مـنـتــصف اللـيل
تقـريبا ،سمع الفريق هدير محرك
طـائرة ،ومت رصـد صور ظلـية لــ
 14مظلـة تخـرج من حتـت جنح
ظالم اللـيل .وطـبقــا لــوثـــائق
شخـصيـة تعـود للكـولـونـيل نيل
مــاكلـني البـريـطــاني فـإن أحـد
الشـيوخ أعـلن يف جملـة وصفت
بالكـفر الصـريح :انظـروا ،حتى
اهلل يسـاعـد اإلمـام .لقـد طـارت
الطـائرات بـقيادة أفـراد من سالح

اجلو اإلسـرائيلي ،وكـانت حتمل
الـطرود التي حتتوي علـى الذخائر
واإلمـدادات الطبـية واملـال حلرب
اإلمـام ضـد اجلمهـوريـة اليـمنيـة
وعناصر اجليش املصري.
وبـني عـــامـي  1964و ،1966
طار فريق مـن الطيارين واملالحني
اإلسرائـيليني يف  14طلـعة جـوية
إلـى املرتفعـات النائيـة من اليمن.
وكــان سالح اجلــو اإلســـرائيـلي
واالسـتخبــارات علــى استعـداد
ملساعدة رجال القبائل الشمالية يف
نـضالهم اخلاص ضـد مصر ،التي
كــانت آنــذاك العـدو الــرئيــسي
إلسرائيل .وكان اإلمام ،بدوره،
علـى استعـداد لقبـول مسـاعدات
من إسرائيل أو أي بلد آخر بعد أن
غـادره معـظم حلفـائه ،ولـم يتبق
معه سـوى الـقليل .وكــان أيضـا
مــستعــدا لالعتـراف بـإســرائيل
دبلوماسيـا يف حالة أنه تغلب على
اجلمهورية املدعومة من مصر.
ويف عام  ،1966كشف التغيير يف
قيــادة سالح اجلــو اإلســـرائيـلي
واالهتمام العمـيق بسالمة األفراد
اإلسـرائيليني الذين يـتوجهون إلى
الـيمن نهـاية حتـالف إسـرائيل مع
القـبائل اليمنيـة الشمالـية .وخسر
البـدر يف نهـايــة املطـاف احلـرب
األهليـة يف عـام  ،1968وانـضم
رجــــال قـبــيلــته ،مبــــا يف ذلـك
احلوثيـني ،إلى اجلمهوريـة العربية
اليمنـية يف عـام  1970بعد هـدنة
بني اجلانبني.
ولـم حتصل القبـائل الشـمالـية إال
علـى مكاسب سيـاسية محدودة،
ما جعلهـا تعيـش أربعة عـقود من
إهمال احلكـومة اليـمنية لـلمناطق
الـشمـاليـة من البالد .إسـرائيل،
من نـاحيـة أخـرى ،كـانت قـادرة
علـى تـوريـط القـوة العـسكـريـة
واجلـويــة املصـريـة يف اليـمن ملـدة
خمس سنوات ،وبالتالي احليلولة
دون املــواجهــة يف شـبه جــزيــرة
سيناء.
ونـتـيجـــة للـمهـمـــة ،كـــانـت
االسـتخـبـــارات العـــسكـــريـــة
اإلسـرائـيليـة قـادرة علـى مـراقبـة
القـدرات واملنـاورات العـسكـريـة
املصـريـة ،وهـذه حقيقـة أعـطت
إسـرائيل ميـزة تكـتيكيـة يف حرب
يونـيو  /حـزيران  1967وعالوة
علـــى ذلك ،اعـتبــرت الـقيــادة
اإلســـرائيـليــة املـهمـــة يف اليـمن
اسـتعــراض لـلحلفــاء واألعــداء
احملتمـلني بتوسيع القـدرات اجلوية
اخلاصة بهم.
ورغـم أن التعــاون بني إســرائيل
ورجال القبـائل اليمنيـة الشمـالية
قبل  40عامـا تقريبـا ال يشيـر إلى
شـكل من أشكـال وجـود حتـالف
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حوثي إسـرائيلي معـاصر ،إال إنه
يـــؤكـــد علـــى الـطــــابع احمللـي
والـتاريخـي لألحداث يف الـيمن.
الهجـوم احلــوثي علــى صنعـاء،
وعـزل رئيس الـبالد والبرملـان هو
صراع بني قـوى خارجيـة أكثر من
كونه استـمرارًا لصـراع طويل بني
القبـائل الـشمـاليـة واجلمهـوريـة
الـيمنية .لقد أيـدت حركة احلوثي
احلقوق السيـاسية واالجتماعية يف
املنـاطق الـشمـاليـة من الـبالد من
خالل تطـبيق نظام السلـطة القبلية
اجلماعيـة على منـاطق مختلفة يف
البالد .ومن نـاحية أخـرى ،ميثل
هـادي آخر بقـايا جيل الـثورة التي
أدت إلى نـشوء اجلمهوريـة اليمنية
منذ عام 1962
شؤون داخلية
ويساء فهم االنـقسامات الدينية يف
اليمن ،متـاما مثل الـسياسـة احمللية
اخلـاصـة بهـا ،مـن قبل املـراقـبني
األجانب الـذين يحاولـون تطبيق
النـماذج الـدوليـة علـى بلـد قبلي
معقد .وتتبع قبـائل حركة احلوثي
الشـمالية الزيدية ،ثاني أكبر فروع
اإلسالم الـشـيعي ،الـذي يـشكل
 %40مـن سكــان الـيمـن البــالغ
عددهم  23مليون نسمة .الزيدية
املسلـمون ،املعـروفة أيـضا بـاسم
اخلمـسية العترافها باإلمام زيد بن
علـي كإمـام خامـس ،عبـارة عن
مجمـوعــة متمـايـزة عن الـشيعـة
االثنـي عشـريـة الـذين يـشكلـون
غــالبيـة سكـان إيـران .الغــالبيـة
العـظمـى من الـسكـان البـاقني يف
اليـمن تنتمي إلى املذهب الشافعي
السني .ولعـدة قرون قبل الوحدة
اليمنية يف عام  1990ظل النصف
الشمـالي الذي يقنطه غالبية زيدية
والنصف اجلنوبي صاحب الغالبية
الشـافعيـة الـسنيـة كمـا لـو كـانـا
منطقتني منفصلتني.
ويظهـر جليـا تعقيـدات السيـاسة
اليمنية الـداخلية ،وعن حقيقة أن
هنـاك اختالفـات دينيـة كبيـرة بني
اإليـرانيني واحلـوثيني ،فقـد ادعى
اللواء قـاسم سليـماني مـؤخرا أن
االنقالب احلــوثي جــاء كــدلـيل
إضـــايف علــى انـتــشــار الـثــورة
اإلسـالمية يف جميع أنحـاء الشرق
األوسط .
وأعـــربـت املـمـلكـــة العـــربـيـــة
الــسعـــوديـــة ،بـــدورهـــا،عـن
انـزعاجهـا ملا تعـتبره سيـاسة إيران
اخلـارجيـة العـدوانيـة التي تـهدف
إلى الهيمنة اإلقـليمية .وردا على
ذلك ،قام املسـؤولون السعوديون
بقطع املساعدات اخلارجية احليوية
عـن اليـمن ،وعــرضــوا تقــدمي
الدعم لـهادي وبقايا جمهوريته.

وأشــار مـحللــون غــربـيــون أن
التـوترات اإليـرانيـة  -السعـودية
املـزعومـة بشـأن اليمن حـتى اآلن
هـي مثــال آخــر علــى الـصــراع
الـشـيعي  -الــسنـي .ومع ذلك،
فقد طـغت وجهات النظـر الدولية
الواسعة بشأن األحداث اجلارية يف
اليمن علـى الطابع احمللـي للحركة
احلوثية .سقوط احلكومة اليمنية،
والـصعــود الــسيــاسـي للـقبــائل
الشـمالـية هـو صراع جـمهوري-
قبلي داخلي .وعلى الرغم من أن
التـصــور األمــريـكي واإليــراني
والسعـودي املبـالـغ فيه غيـر ذلك
متاما ،إال إن حـركة احلوثي ليست
مـظهرا من مظـاهر الصـراع الديني
الدولي .القبائل الزيـدية الشمالية
عـبارة عن كـيان داخلـي ،وكانت
القوة الـسياسيـة األبرز علـى مدار
قرون من التاريخ اليمني ،وليست
قـــــوة احــتالل بــتــكلــيف مــن
اإليرانيني.
الفـشـل يف فهم الــدينــاميـكيـات
الـدينية والـقبلية يف الـدولة اليـمنية
قد يـؤدي بالـقوى اخلـارجيـة إلى
دعم حكـومة غير شـرعية أو كيان
سياسـي ضعيف مع فرصـة ضئيلة
أو معـدومة لتأمني الـسلطة وإعادة
االستقرار إلـى البالد .وجنا هادي
مؤخـرا من اإلقـامة اجلـبريـة التي
فرضها علـيه احلوثيون يف صنعاء،
وهرب إلى مدينة عدن اجلنوبية.
وناشـد هادي ،الـسيـاسي الـبارز
سابقـا يف والية جنـوب اليمن قبل
الـوحدة يف عـام  ،1990مجلس
التعــاون اخلليجـي واألمم املتحـدة
لـتدخـل عسكـري يعـيد احلـوثيني
إلـى الـوراء كمـا كـانـوا .ويبـدو
الدعم السيـاسي لهادي يف جنوب
الـبالد ،مـن خــارج أصــدقـــائه
الـقدامي ،محـدود للغايـة ،حيث
إنه ميثل حكـومة اجلمهورية اليمنية
املنبوذة.
ولـيـسـت حــركــة احلــوثـي هـي
اجلمـاعـة القـوميـة الـوحيـدة التي
كسبت شعبية خالل سنوات العقد
املاضي ،قـد جنح احلراك من أجل
استقالل جنوب اليمن يف احلصول
علـى دعـم كبيـر كـذلك .وعقـد
علي سالم البيض ،عضو سياسي
ســابـق يف جنــوب اليـمن وأحــد
القادة الرئيسيني للحراك اجلنوبي،
عــدة اجـتـمــاعـــات مع القــادة
احلوثيني ،ما أدى إلى تكهنات بأن
احلـركتني قد توافقان على التقسيم
إلــى منـطقـتني احتـاديـتني .وهـذا
احلل الــوسـط ال ميكـن إدراكه يف
الـوقت الـذي ال متتــد فيه معـاقل
الزيـدية التاريخية جنـوبا من مدينة
تعز .وميكن أن يقـال الشيء نفسه
بــالنـسبــة حلضـرمـوت ،القـسم

الـشـرقي مـن البالد الـذي يتـمتع
بكيان مستقل نسبيا يف العادة بعيدا
عن الرقابة من احلكومة املركزية.
وقـد تـضـطـر املـملكــة العــربيـة
الــسعــوديــة إلـــى التـــوفيـق بني
شكــوكهــا املـتعلقــة بــالتــدخل
اإليــرانـي وواقع االضـطــرابــات
الـقبـليــة علــى طــول حــدودهــا
اجلـنـــوبـيـــة يف حـــال الـتـــدخل
العـسكـري الـسعـودي .املنـاطق
احلدوديـة التي تضم عسير وجنران
وجيزان مت إحلاقها باململكة العربية
السعودية بعد هزمية اململكة لليمن
يف عــــام  1934وحتــــوي هــــذه
املنـاطق احلـدوديـة الثالثـة قبـائل
شـيعيـة زيـديــة تقف مع حـركـة
احلــوثـي أكـثــر مـن احلكــومــة
السعودية.
كمـا تعد احلدود السعـودية اليمنية
الطـويلـة الـتي يــسهل اختـراقهـا
مصـدرا آخـر للـقلق ،كمــا ميكن
بسهولة نقل األسـلحة واملليشيات
إلى القـبائل اليمـنية عبـر احلدود،
مــا يـشـكل تهــديــدا مـبــاشــرا
لـالستقـرار يف املـملكـة العــربيـة
السعودية.
العـداء احلــوثي لـنظــام احلكم يف
السعـودية هـو انعكـاس للـعداوة
التاريخية وملشاركة اململكة العربية
السعوديـة يف املراحل السـابقة من
حــرب احلكـومـة الـيمـنيـة ضـد
احلـوثـيني يف عــام  2004وعلـى
الرغم من هذه الـتوترات فقد كان
الـسعـوديـون من أشـد املـؤيـدين
للقبائل الشـمالية يف نـضالهم ضد
اجلمهـوريـة اليـمنيـة خالل حقبـة
الستينيات.
لـقد تغـيرت الـوالءات السـياسـية
على مـدى عقود ،ورغـم هذا قد
يجـــد القــادة الــسعــوديــون أن
املصاحلـة مع احلوثيني هي الضامن
الوحيـد لالستقـرار اإلقليمي ،ال
سيمـا يف ظل عدم وجـود العبني
سياسـيني شرعيني يـسدون الفراغ
السياسي يف اليمن.
وعلـى أيـة حـال ،فـإن احلـوثـيني
ليسو هم أكبر تهديد لالستقرار يف
اململكة العربية السعودية .التوسع
اإلقليمي لـتنظيـم القاعـدة يف شبه
اجلــزيــرة العــربـيــة وعــدد مـن
الـهجمـات الـوقحــة التـي شنهـا
مـؤخرا عـناصـر موالـون للـدولة
اإلسالميـة يف العراق وسـوريا هي
التهـديدات األكبـر لكل من اليمن
واملـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة
واملصالح الغربية يف املنطقة.
اللعب يف امليدان
رمبـا منذ حقبة الـستينيات يف القرن

املــاضي لـم تكـن هنـاك حـركـة
سياسية جنحت يف حـشد أكبر قدر
من الـدعم الـشعبـي والقبلي كـما
فعل احلـوثيـون .حـركـة احلـوثي
خـطيـرة ألنهـا تعمل بـانتهـازيـة،
اعـتمدت علـى إسرائيل واملـملكة
املتحـدة والـسعـوديـة واألردن يف
املـــاضـي ،واآلن تـتحـــول إلـــى
إيران .ورغم انحيـازها إلى إيران
إال إنهـا ال تـزال حتـى اآلن علـى
استعـداد لقبــول مسـاعـدات من
الواليات املتحدة األمريكية.
وتكـــرر الـــواليـــات املـتحـــدة
وإسرائيل تـأكيداتهمـا اخلوف من
شعارات صـرخة احلـوثيني ”املوت
ألمـريكـا ،املـوت إلسـرائيل” ،ال
سـيـمـــا وأنه يعـيــد إلــى ذاكــرة
الكثيـرين شعارات الثورة اإليرانية
منذ عام  1979ورغم ذلك ،فإن
العبـارات الـكالميــة والهتـافـات
املعاديـة وحدها ال ميكـنها أن تضر
أيـا من البلدين ،فاحلـوثيون ليسوا
منـظمـة دوليـة ،كمـا أنهـم غيـر
قادرين علـى الوصول إلـى ما هو
أبعد من جنوب اجلزيرة العربية.
حـركة احلـوثي عـبارة عـن حتالف
عشائري محلي يسعى إلى إسقاط
اجلمهورية العلمـانية التي همشت
املناطق الشـمالية منذ عقود ،ومن
ثم إنـشاء حكـومة مـركزيـة تهيمن
عليها السلطات القبلية التي كانت
قائمـة قبل عام  1962مطـالباتهم
مبكافحـة الفسـاد وحتقيق املـساواة
وتعـزيز األمن ليـست سوى بعض
من األسباب الـرئيسية التي جلبت
لهـم دعـمـــا شعـبـيـــا واسعـــا،
وأظهرتهم كقوة مشـروعة للتغيير
يف البالد.
رمبا حتتـاج الواليـات املتحـدة إلى
النظر فيما وراء الشعارات املهيجة
وحرق األعالم لفتح خـط اتصال
مباشر مع قيـادة احلوثيني .وباتت
حكـومة هادي عاجزة ،بل وفرّت
من املواجهة الـسياسية مع حكومة
احلـوثي اجلـديـدة ،مـا يعـني أنهـا
تفتقـر إلـى مـا يكفـي من الـدعم
الـشعبي والقبلـي لشن حملـة ضد
احلوثيني.
وقد ظهر املـوالون للعائلـة احلوثية
باعتبـارهم أحد القوى العـسكرية
األكثـر فعالـية يف مـكافحـة توسع
تـنظـيم القـاعـدة يف شبه اجلـزيـرة
العــربيـة والـدولــة اإلسالميـة يف
العـراق وسوريا .وإذا أدار الغرب
ظهـره لـلقيـادة احلــوثيـة بـسـبب
الـــشعـــارات أو املــســـاعـــدات
االنــتهـــــازيـــــة مـن إيـــــران أو
احتجاجات هادي ،فسوف ينتهي
األمر بالتخلـي عن شريك جاد يف
مـنــطقـــة الــشـــرق األوســط.
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قـبل أن تنـطلق ”عـاصفـة احلـزم”
دعت الـسعـوديـة إلـى الـتمـسك
بـاحلوار الـوطني واحـترام رئـيس
شـرعـي انتخـبه ثمــانيــة ماليني
مـواطن ميني ،والنـظر يف إمكـانية
حتقـيق تقـسيـم اليـمن إلــى ستـة
أقــاليـم فيــدراليــة .لكـن ،رغم
إمكــانيـة حتـقق كل ذلك ،إال أن
جـماعـة احلوثـي ،كانـت تراوغ،
وتـرفـض ،حتت طـائلـة اإلغـراء
اإليــرانـي مـن جهــة ،ثـم دخل
الــرئيـس الـيمـني الـسـابـق علي
عبـداهلل صالح ،علـى اخلط ،من
جهة أخـرى ،مبا أفـشل املسـاعي
الـسعـوديـة حللّ األزمـة الـيمـنيـة
سلميا.
وتطـور األمر يف الـيمن استـدعى
ضــرورة التــدخل الـسعـودي .
وحـملت العمليـة العسكـرية التي
تقودهـا السعوديـة عدّة دالالت،
على مـستوى الـتحرك والتـوقيت
والـدول املـشـاركـة واألهـداف،
ومن بني هذه الدالالت:
* ألول مــــرة زمــــام املـبــــادرة
العـسكـريــة خليجـي :رغم أنهـا
لـيسـت املرة األولـى التي تـشارك
فـيهــا دول اخلـليـج يف عمـليــات
عسكرية ،لكنها املرة األولى التي
تـأخـذ زمــام املبـادرة يف عـمليـة
عسكرية من هذا النوع.
* استحضار قوة نووية إسالمية:
بـدا الفتا مـشاركـة دولة إسـالمية

عاصفة احلزم تصنع االستثناء العربي

هي باكـستان ،الـتي تتمتع بـالقوة
النوويـة ،وكأنهـا رسالـة إليران،
الداعمة للحـوثيني ،والتي تتهمها
القـوى الغربيـة بالسـعي للحصول
على القنبلة النووية.
* التغـطيـة العـربيـة :بـاستـثنـاء
العـراق واجلـزائــر ،لم تـعلن أي
دولـة عــربيـة رفـضهــا لتحـالف
”عاصفة احلـزم” .ويضم التحالف
 9دول عـــربيــة كغـطــاء عـــربي
للـعمـليـــة ،وهي :الــسعــوديــة
واإلمـارات والكـويت والبحـرين
وقـــطـــــــر واألردن واملغــــــرب
والـســودان؛ ثم انـضمـت مصـر
رسميـا يف العمليـة العسكـرية ،يف
وقت الحق.
* اللـوجـسـتيــة واملعلـومــاتيـة
األمـيركية :حصل التحالف الذي
تقــوده الــسعــوديــة علـــى دعم
لـوجــستـي أميــركي .وهـو أول
حتـرك سعـودي عـربي مبعـزل عن
اإلمالءات األميركية.
* الزعـامة الـسعوديـة :استبقت
”عـاصفـة احلـزم” جهـود سعـوديـة
بذلت من أجل تلطيف األجواء يف
العالقات امللتهبة بني الدول.
* الـقدرة عـلى اإلعـداد الشـامل
ملـسرح العملـيات :سبق ”عـاصفة
احلـزم” الـسعـوديـة إعـداد شـامل

مـن ورائهــا كــان أمــام املـملكــة
خـيارات مـحدودة جـدًا للـسيـطرة
علـى الـوضع املتفـاقم يف الـيمن،
وهو ما جعل األمير سعود الفيصل
وزير اخلارجيـة يف مؤمتره الصحفي
مع نـظيــره البـريـطــاني ”فـيلـيب
هـامـونـد” يلـوح بـعصــا التـدخل
العسـكري يف إشارة للـمأزق الذي
وجدت فيه الريـاض نفسها بإتيانها
متأخـرة بعد رسوخ جمـاعة أنصار
اهلل أكثـر وانحسـار فئـات ضخـمة
ممن كـانــوا مبثـابـة أحجــار عثـرة
أمامهم.
اخليارات كانت مـعروفة وال حتتاج
جلهد ذهنـي عنيف ،إما أن تتشكل
قـوة عسكـرية –كـما اآلن -تـبدأ
بعـمليـات جـويـة لضـرب أمـاكن
متركز احلـوثيني ومخازن أسلحتهم
وبطـاريات صواريخهم وطائراتهم
احلربيـة التي بدأوا يـستخدمـونها،
وهو مـا كان يشـكل هاجسًـا مقلقًا

لهـا ،تضمن الـتسليح
وتهـيـئــــة األجــــواء
سيـاسيــا ،والتنـسيق
العـسكـري مع قـوى
دولية وإقليمية.
علــــى مـــسـتــــوى
التسلـيح ،قال مكتب
خبـراء ”آي أتـش أس
جينـس” ومقره لندن،
إن الـــــسعـــــوديـــــة
استــوردت جتهيـزات
عسكـرية بقـيمة 6.4
ملـيـــار دوالر العــام
املاضي ،لـتصبح أكبر
مستـورد عاملي بعـدما
كانت يف املرتبـة الثانية
يف عـــام  2013بعــد
الهند.
* الـرسالة إيرانية :يف
سبتمبـر عام ،2014
قـال علي رضـا زاكـانـي منـدوب
مدينة طهران يف البرملان اإليراني،
املقـرب من املـرشد اإليـراني علي
خـامنـئي ،إن العـاصمـة اليـمينـة
صـنعاء أصبحت العاصـمة العربية
الـرابعة التابعـة إليران بعد كل من
بـيروت ودمشق وبغـداد ،مبينا أن
ثورة احلـوثيني يف اليمن هي امتداد
للثـورة اخلـميـنيـة يف إيـران عـام

1979
وجـاءت العمليـة العسكـرية مبثـابة
رسـالـة إلـى إيـران الـداعم األول
للحــوثيـني ،كمـا أنهـا جـاءت -
أيضا -متزامـنة مع توقعات باتفاق
وشــيك بــني طهــــران والقـــوى
الغـربيـة ،لتبعـث برسـالة أن دول
اخلليج ستسعى لتحقيق أمنها دون
النظـر لهذا االتفـاق الذي تخـشى

دول اخلليج أن يفـتح البـاب أمـام
امتالك إيران السالح النووي.
* التـأسيـس لتـدخالت عـربيـة
أخـرى :رغم أنه كـان من املمكن
االنتظار حتى تنعقـد القمة العربية
ويتم النـظر يف مـسألـة اليمن ،إال
أن اململكـة العربـية الـسعوديـة لم
تنـتظـر قـرارا من القـادة العـرب،
خاصة مع اقتراب دخول احلوثيني

بشـدة لـدول اخلليج ،ثـم تتحـول
القـــوة العـــسكـــريــــة أو احللف
لعمليات بـرية ،واخليار الـثاني هو
دعم القبـائل املنـاوئة للحـوثيني يف
اجلنـوب ،وهم مـن كانـوا عصب
مقــاومتـهم يف تعــز وحلج بـاملـال
والـسالح الوفير ،أما اخليار الثالث
فهـو القيـام بلعبـة مزدوجـة ودعم
تـنظيـم القاعـدة يف جزيـرة العرب
(اجلنوب الـيمني) وتـنظيم الـدولة
اإلسالمـيــة (داعــش) ممــا كــان
سيضـمن استنـزافًا طـويالً للـثالثة
كيانات.
اخليــار الثــاني كـان هـو األقـرب
للمـنطق ،فـدعم القبـائل املنـاوئة
وتقوية شـوكتها أهون علـى أنظمة
اخلليج احلـاكمـة مـن دعم تنـظيم
القـاعدة وتنظيم الـدولة اإلسالمية
وهم الذين يقاتلونهم منذ أعوام يف
العراق وسوريا وليبيا ،املغامرة هنا
غير مـأمونـة العواقـب ولو انتـصر
االثنـان أو أحدهمـا على احلـوثيني

فـإن اململكة ستـواجه خطرًا ال يقل
ضـــراوة يف نــظـــرهـــا عـن ذراع
طهران.
أمـــا اخلـيـــار األول فهـــو يف شقه
اجلـوي يسيـر التنفيـذ ،أما يف شقه
البـري فاألمـر شديـد الصعـوبة،
فـاليمن ذات الـطبيعـة اجلبليـة مثل
أفغـانـستـان متـامًـا ،سـاحـة حـرب
مهلكـة للجيـوش النظـاميـة مهـما
بلغت قـوة هـذه اجليـوش ،لـذلك
فإن أي تـدخل عسكري بري إن مت
ال بـد وأن يكون بقـوات عسكـرية
ضخمة العـدد مع توقعات بخسائر
كبيـرة قبيل حـسم األمـور ،وهنـا
أيضًـا ستـكون االسـتعانـة باخلـبرة
املـصريـة العسكـرية ضـرورة على
الـرغم مـن أن اجليـش املصـري ال
يبـدي جنـاحًـا كـبيـرًا يف بـيئـة أقل
وعورة عـشرات املـرات من جـبال
اليـمن ،يف سينـاء ،لكن خـبرته يف
كل األحـوال تتفـوق علـى الـدول
اخلليجية بشكل ما.

لكـن يبـدو أن الـريـاض اتخـذت
قرارًا حتى الواليات املتحدة نفسها
لـم متلك إال تـأييــده مهمـا كـانت
الـتحفظات ،وقرارهـا كان القضاء
على اخلـطر اإليراني للتفـرغ ملسألة
سـوريا والعـراق ومعاجلـة الوضع
الذي يسـير يف غير صـالح األنظمة
اخلليجية ،وهى األراضي التي من
املتـوقع أن تـرد فيهـا طهـران علـى
عملـية عـاصفة احلـزم بشكل غـير
مـبــاشـــر يحفـظ لهـــا أحالمهــا
اإلمـبــراطــوريــة مـن االحـتــواء
اخلليجي ثم التدمير.
بيـنمــا ال تبـدو الـسعـوديـة بهـذه
الـسهولة ،فـمنذ يومـني ذكر املوقع
اإللكـتروني حلركة ”النضال العربي
لـتحــريــر األحــواز” أن شـبــانًــا
أحــوازيني بـدأوا بــالفـعل الثـورة
املسلحة ضد مـا وصفوها بـ ”قوات
االحـتالل الفــارسـي” يف املنــاطق
ذات الغـالبية العـربية شـمال غرب
إيران ،وأفـاد املوقع أن (املقاومني)

إلـى عدن ،مـا يؤسـس لتدخالت
عربـية مـستقـبال يف األزمات دون
انتظـار لقرار من اجلامعـة العربية،
الـتي لطـاملا كـانت قـراراتها حـبرا
علـى ورق ،يـتم التلـويح بهـا مع
كل أزمة ،دون أن يتمّ تفعيلها.
قمة احلسم
فور إعالن الـسعوديـة عن عمـلية
”عاصـفة احلـزم” ،أصبح الـسؤال
الـذي يتـردد ”متـى تهب العـاصفة
علـى ليبيـا وسوريـا ؟” ،يف إشارة
إلى تأسيس تلك العملية الحتمال
التــدخل العـسكـري علــى خط
معاجلـة هذه األزمات ،السيما أن
البيـان اخلليجي الصادر قبل دقائق
من هبـوب العـاصفـة وضعهـا يف
سياق قانوني.
وقـال الـبيـان أن حتــرك التحـالف
يـأتي استنادا إلـى مبدأ الـدفاع عن
النـفس املـنصــوص عليه يف املـادة
( )51من مـيثــاق األمم املتحـدة،
واسـتنادا إلى ميثـاق جامعة الدول
العربـية ومعـاهدة الـدفاع الـعربي
املشترك.
وأكـد نبيل العـربي ،األمـني العام
للجـامعـة العـربيـة ،علـى هـذا يف
اجتمـاع وزراء اخلارجيـة العرب،
وقــــال العـــربـي ”إن العـملـيـــة
العسكـرية ضد احلـوثيني يف اليمن
تتفق مع ميثـاق وقرارات اجلـامعة
ومعاهدة الدفاع املشترك”.

عاصفة احلزم ..الرياض والقاهرة يف مواجهة طهران! بقية ص 15

هــذا التفـوق هـو الـذي سـيجعل
املشـاركة املـصريـة األولى بـنسـبة
كبيـرة إن متت (بحـريـة) ،خطـوة
استـراتيجـية مـفهومـة ومتـوقعة يف
إطـار عملـية الـسيطـرة علـى أحد
أهم ممــرات النفـط يف الكــوكب،
تلقائيًّا ،وبعد إعالن عاصفة احلزم
ارتفـعت أسعــار النـفط ألول مـرة
خالل أسبوعني بنـسبة  ،%6حيث
أمت بـرمـيل النفـط األوروبي اخلـام
 59.71دوالر ،وأمت سعر بـرميل
النفط األمـريكي اخلفيف 51.40
دوالر ،وهــو مــا يــوضح حـجم
اخملـاوف املـتعلقـة بـانـدالع لهـيب
املعركة ممـا قد يؤثـر فيما بـعد على
حـركــة املالحـة ويــؤدي إلغالق
املضيق متامًا.
(  ) 3مـــا هي أوراق الــسعــوديــة
االستراتيجية؟
قبـيل توسع نفـوذ احلوثـيني وإيران

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

اسـتهدفـوا مقر املـباحـث اإليرانـية
باإلضـافة إلـى مركـز أمنـي مبديـنة
اخلفــاجيــة بعــد اعتــداء القـوات
اإليـرانيـة األمنيـة علـى مـشجعني
أحــــواز شجعـــوا فـــريـق الهالل
الــسعــودي ضــد فـــريق فــوالذ
اإليـراني ،وهي مناوشات مستمرة
ومـألـوفـة بـني الشـرطـة اإليـرانيـة
وفـصــائل األحــواز ،لـكن ميـكن
اسـتغاللهــا سعـوديًّــا إن لم تـكن
للمملـكة يـد أصيلـة غيـر مبـاشرة
فيمـا حـدث ،وهـو أمـر قـد يبـدو
اآلن شـــــــــرارة لــكـــنـه  -إن مت
استغالله -سيـسبب صـداعًا أمـنيًّا
أكبر إليران واختراق هو األول من
نـوعه للـريـاض بهـذا الـشكل قـد
يسـاهم يف شغل طـهران بـسلسـلة
داخلية معقـدة تعوقها عن رد فعال
علـى العملـية الـعسكـرية اجلـارية
حاليًا.
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من املستبعد جدًا أن ترغب الواليات املتحدة بأن يعمل العرب بشكل مستقل عن خططها

ما الذي مينع بناء جيش عربي مشترك الحتواء تهديدات املنطقة؟
شون نيفينز – مينت بريس نيوز-
امـــتـألت وســـــــــائـل اإلعـالم
بـالتكهـنات بـشأن إحـداث جيش
عـربـي ،اقتــرحتـه مصــر ودعمه
حكـام دول خلـيجيــة ،الحتـواء
تهديد الدولة اإلسالمية يف العراق
وسوريا (داعش).
وقـال نـبيل العـربي ،وهـو األمني
العام جلامـعة الدول العربية ووزير
اخلارجية املصـري السابق ،يوم 9
مــارس“ :هنـاك حـاجــة ملحـة
إلنـشـاء قـوة عـسكـريـة عــربيـة
مـشتـركـة متعـددة األغـراض …
وقــادرة علــى التــدخل الـســريع
ملكــافحــة اإلرهــاب وأنـشـطــة
اجلماعات اإلرهابية“.
ومع ذلك ،فـإن احـتمـال إنـشـاء
مثل هذه القوة يف املستقبل القريب
ليـس واردًا للغـايـة ،وفقًـا لهالل
خشان ،وهـو رئيس قـسم العلوم
السيـاسية يف اجلامعـة األمريكية يف
بيـروت ،الـذي حــدد اثنـني من
العقبـات الـرئـيسـة يف طـريق هـذا
االقتـراح ،همـا الشقـاق بني دول
اخللـيج العــربيـة ،وعـدم وجـود
دعم من الواليات املتحدة.
وقـال خشـان“ :لم يظـهر الـعرب
أبـدًا قـدرة علــى التعـاون طـويل
األجل“ .وأضـــــاف“ :العــــرب
بحـاجة لـدعم الـواليات املـتحدة
قبل إنـشاء مـثل هذه القـوة .ومن
املـستبعد جدًا أن تـرغب الواليات
املـتحدة بـأن يعمل العـرب بشكل
مستقل عن خططها للمنطقة“.
مـا الـذي سـيبـدو عـليـه اجليـش
العربي املشترك؟
إذا مـا مت إنشاؤه ،فـإن هذا اجليش
سوف يـشمل مصر ،والسعودية،
واألردن ،واإلمــارات العـــربيــة

املتحدة ،وهي الدول التي دعمت
فكرة إنشائه يف األشهر األخيرة.
ووفقًـا خلـشـان ،كـانت املـملكـة
الـعربيـة السعـودية أول مـن اقترح
فكـرة إنـشــاء مثل هــذه القـوة.
وســوف تكــون املـملكــة أيـضًــا
الـداعم املـالي الـرئيـس ملثل هـذا
اجليش ،وبـالتـالي ،ستكـون هي
من تقــوده أيضًـا .وسـوف تـأتي
الغـالـبيـة العـظمــى من القـوات
واألفــراد من مـصــر “علــى وجه
احلصـر تقريبًا“ ،كمـا قال خشان.
حـيث إن لدى مصر أكبر جيش يف
الـشـرق األوسـط ،وهي مـن بني
الدول التي تدعم إنشاء هذه القوة
اجلديدة.
وقد أعلنت السعـودية أنها ستقدم
 100ألف جنـدي ،وفقًا خلشان،
الـذي أعـرب عن تـشككه حـول
مدى فعالـية هذه املساهمة ،حيث
إن “اجليـش السعودي لـيس جيش
قتال“.

لبـنان حتـى أجبرتـها احتجـاجات
عام  2005على اخلروج منه.
املشاكل التي متنع إنشاء هذه القوة
يف حني كــانت هنـاك لقـاءات بني
اجلنرال عبد الفتاح السيسي ،قائد
اجليـش املصـري ورئيـس البالد،

هـي البحرين ،الكـويت ،عمان،
قطر ،املـملكة العربيـة السعودية،
واإلمارات العـربية املتحدة ،هناك
وجهات نظر متباينة بشأن السياسة
اإلقليمية.
وهــذا االنقـســام واضح بــشكل
خاص يف سيـاسات قطر يف املنطقة
مقـــارنـــةً مع الـــدول األخـــرى

اجملـموعة .ومـنذ تأسـيس مجلس
التعـاون اخلليجي يف عام ،1981
أقـامت عُـمان عالقـات وثيـقة مع
جمهـورية إيران اإلسـالمية ،التي
تنـظــر إلـيهــا الــدول األعـضــاء
األخرى يف اجمللس بازدراء.
وأمـا بـالنـسبـة ملصـر ،فقـد أشـار
خـشان إلـى أن ذكريـات املغـامرة

جتربة لبنان
والفكـرة األصـليــة لهــذه القـوة
مـستمـدة من “قـوة الردع الـعربـية
( )ADFالسـتعــادة الــسالم يف
لـبنـان“ يف عـام  ،1976وفقًـا ملـا
أوضحه خشان ملينت برس.
وكانت اجلامعـة العربية قد أنشئت
ADFيف ذلك العام ،يف أعقاب
الغزو الـسوري للـبنان يف يـونيو/
حـزيـران بعـد انـدالع احلـرب يف
لبنان .ودخلت سـوريا لبـنان بعد
أن أدركت أن “تقـسيـم البالد قـد
يشكل تهـديدًا ملكـانتها وتقـويضًا
لنـفوذهـا يف الشـؤون اللبـنانـية“،
وفقًـا جلان بييـر ايسيل من جـامعة
جنيف ومـؤلف كتاب “قـوة الردع
العـربيـة يف لبنـان“ .وبقيت الـقوة
الـتي غلـب عليهــا السـوريـون يف
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وامللك سلمان من املـملكة العربية
السعودية ،ملـناقشة إمكـانية إنشاء
هذا اجليش العربي ،ال زالت هذه
اخلطة تـواجه عقبات جيـوسياسية
وتاريخية ال ميكن التغلب عليها.
وأولى هـذه العقبـات ،كمـا ذكر
أعاله ،هـي أن دول اجلــــامعـــة
الـعربية ،وهـي  21دولة يف شمال
أفريقيا وجنوب غرب آسيا ،ليس
لديهـا أهداف مـوحدة لـلسيـاسة
اخلـارجيـة لالتفـاق علـى كـيفيـة
استخدام هذه القوة.
وحتـى بني دول مجلـس التعـاون
اخلليجـي ،الذي يـضم ست دول

األعـضـــاء يف مجلـس الـتعــاون
اخلليجي .حيـث اختلفت اململكة
العـربيـة الـسعـوديـة وقطـر حـول
مستقبل مصر عندما جاء اإلخوان
املـسلمـون إلـى الـسلطـة يف البالد
عام 2012
وقـد خسرت قطر يف نهـاية املطاف
الصراع على النفوذ يف هذه الدولة
عندما جاء السيسي إلى السلطة يف
عــام  2013بعـد أن قــاد انقالبًـا
عسكريًـا أيدته فيه اململكـة العربية
السعودية.
وعالوةً علــى ذلك ،تـصـــرفت
عُمـان دائمًــا بطـريقـة شـاذة عن

الكــارثـيــة يف اخلــارج ال تــزال
حـاضــرة يف البالد .مـشيـرًا إلـى
تـدخل اجليـش املصـري يف الـيمن
بــني عـــــامــي  1962و،1967
ومــوضحًــا“ :إنـهم ال يــريــدون
تكـرار كارثـة تورطهـم يف اليمن.
وهـذا هـو الـسـبب يف أن تـشـكيل
مثل هذه القوة ليس باألمر السهل
كما قد يتصور املرء“.
وكـانت الهـزميـة يف ذلك التـدخل
إشكـاليـة جـدًا بـالنـسبـة ملصـر،
لـدرجـة أنهـا سميـت فيمـا بعـد بـ
“فيتـنام مصـر“ .ومع إهدار قـوتها
يف اليمـن ،رجح البعـض أن تلك

الهزميـة كانت سبـبًا أيضًـا يف فشل
مصـر الهائل يف محـاربة إسـرائيل
عام 1967
وأخيرًا ،أوضح خشان أن واحدة
من املـشاكل األكثـر إضعافًـا لهذه
القـوة سـتكـون الـنطـاق احملـتمل
لعـمليـاتهـا .وقـال“ :املصـريـون
يـريدون جرهـا إلى ليبيـا ،وهو ما
يعـــــارضه الــــسعــــوديــــون.
والسعـوديون يريدون منـها حماية
حدودهم الـشمالية ضد داعش يف
العـراق ،وحـدودهـم اجلنــوبيـة
لوقف احلوثيني يف اليمن“.
وأكد خـشان أيـضًا علـى أن هذه
الــدول “تعــانـي من عــدم الـثقــة
املتبادلـة“ .وخلص يف النهـاية إلى
أن إنشاء “مثـل هذه القوة أمـر غير
واقعي“.
ومع ذلك ،ستكون إمكانية إنشاء
هذا اجليش محط األنظار يف وقت
الحق هذا األسـبوع ،خالل قـمة
اجلـامعة العـربية الـسنويـة يف شرم
الـشيخ ،مصـر ،املقرر عقـدها يف
 29-28مــارس .وقــال نـــائب
رئـيس جـامعـة الـدول العـربيـة،
أحمـد بـن حلي ،للـصحفـيني يف
وقت سـابق من هـذا الـشهـر ،إن
مناقـشة إنشاء قـوة عربية مـشتركة
علــى جـــدول أعمــال الـقمــة.
وأضـاف“ :ينـبغي أن تكـون هـذه
القوات جاهـزة وحاضرة ،بحيث
ميكـن أن تظهـر بـشكل رمـزي أن
لدى الدول العـربية قوة ردع وقوة
حلفظ السـالم ميكنها أن تتدخل يف
أوقات النزاعات“.

لإلعالن يف مجلة
العربي األمريكي
اليوم
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إعالن “شرم الشيخ“  ..نص بيان القمة العربية الـ26
شـــرم الــشــيخ (جــمهـــوريـــة
مصـر العــربيـة  -أصـدر القـادة
العرب يف ختام مشـاركتهم بالقمة
العـــربيــة العــاديــة الـســادســة
والعــشــريـن ،األحــد -3-19
 ،1502بيانـا ختاميـا حتت عنوان
"إعالن شرم الشيخ".
وفـيـمــا يلـي نـص "إعالن شــرم
الشيخ" (البيان اخلتامي):
"نحن قادة الدول العربية اجملتمعني
يف الــدورة السـادسـة والـعشـرين
جمللـس جامعة الدول العـربية على
مـستـوى القمـة يف شرم الـشيخ /
جمهـورية مصر العـربية يومي 18
و 19مـــارس ،والـتـي كـــرسـت
أعمـالهـا لبحـث لتحـديـات التي
تــواجه أمـننــا القــومـي العـــربي
وتشـخيص أسـبابـها ،والـوقوف
علـى اإلجراءات والتدابير الالزمة
جملابـهتها مبـا يحفظ وحـدة التراب
العـربي ويصـون مقـدراته وكيـان
الـدولـة والـعيـش املــشتــرك بني
مكـونـاته يف مـواجهـة عــدد من
التهـديدات النـوعية ،وهـو األمر
الـذي يـتطلـب تضـافـر جهـودنـا
واستنـفار امـكانـياتـنا عـلى شـتى
األصعـدة  ،السياسيـة والعسكرية
واالقـتـصـــاديـــة والـثقـــافـيـــة
واالجتماعية:
إذ نؤكـد اعتزازنا بجامـعتنا العربية
يف الـذكري الـسبعـني إلنشـائها ،
فإننا جندد التزامنا مبقاصد الزعماء
والقـادة املـؤسـسـني من ضـرورة
تـــوثــيق الــصالت بـني الـــدول
االعـضــاء وتـنـسـيق خـطـطهــا
الـسيـاسيـة حتقيقـا للتعـاون بينـها
وصيـانـة السـتقاللهـا وسيـادتهـا
ومـحافـظة عـلى تـراثهـا املشـترك
والتـي جتسـدت يف ميثـاق جامـعة
الدول العربية 0942
وإذ نـــدرك أن مفهـــومنــا لـألمن
القومي العربـي ينصرف إلى معناه
الـشــامل وبــأبعـاده الــسيــاسيـة
والعــسكــريــة واالقـتـصــاديــة
واالجتمـاعيـة ،مـن حيث قـدرة
الـدول العـربيـة علـى الدفـاع عن
نفــسهــا وحقــوقهـــا وصيــانــة
اسـتقاللهــا وسيــادتهــا وسالمـة
اراضـيهــا وتقــويـــة ودعم هــذه
القـــدرات مــن خالل تـنـمـيـــة
االمكـانيـات العـربيـة يف مختلف
اجملاالت  ،استنـادا الى اخلصائص
احلضاريـة واجلغرافـية التـي تتمتع
بهــــا  ،واخــــذا يف االعـتـبــــار
االحتياجات االمنيـة الوطنية لكل
دولـــة واالمكـــانيـــات املتــاحــة
واملتغـيرات الـداخليـة واالقليمـية
والـدوليـة التي تـؤثـر علـى االمن
القومي العربي.
وإذ نستـشعر أن األمن العـربي قد
بــات حتـت تهــديــدات مـتعــددة
االبعاد ،فـبنيـان الدولـة وصيـانة

أراضـيهـــا قــــد أضحـيــــا محل
استهـداف يف اقطار عـربية عـديدة
ونتــابـع بقلق اصـطــدام مفهــوم
الـدولة احلـديثة يف املـنطقة العـربية
مبشـروعـات هـدامـة تـنتقـص من
مفهـوم الـدولـة الـوطـنيـة وتفـرغ
القـضايـا العـربيـة من مضـامينـها
ومتس بـالتنـوع العـرقي والـديني
والطـائفي وتـوظفه يف صـراعـات
دمويـة برعـاية أطـراف خارجـية
ستعاني هي نـفسها من تـدمير كل
موروث حـضاري كـان لشـعوب
املنطقـة دور رئيسي يف بـنائه فضال
عـن الـتحـــديـــات الـتـنـمـــويـــة
واالجتمـاعية والبـيئية ،وإزاء كل
مـا يحيط بـاألمن القـومي العـربي
من تهديـدات وحتديات يف املرحلة
الراهنة تهدد املواطنة كأساس لبناء
مجتمعـات عصرية حتقـق الرفاهية
واالزدهـار لشعـوبها كـي تستـعيد
االمة العربـية مكانتهـا املستحقة ،
فإننا:

الـتطـويـر والـتنـويـر  ،وتــرسيخ
حقـوق املواطنـة وصون احلـريات
االسـاسيـة والكـرامــة االنسـانيـة
وحقـوق املـرأة وحتـقيق الـتنـميـة
املسـتدامـة والعدالـة االجتـماعـية
وجـودة التـعليم  ،ونـدرك أهمـية
تلك االهـداف كـأدوات رئيـسيـة
وفـاعلـة تصـون مـنظـومـة األمن
القـومي العـربي  ،وتعـزز انتمـاء
االنسان العربي وفخره بهويته .
نـدعـو اجملـتمع الـدولي الـى دعم
اجلهــود العـــربيــة يف مكــافحــة
االرهاب واتـخاذ كافة االجراءات
الالزمـة لـتجفـيف منـابع متــويله
للـحيلولـة دون توفـير املالذ اآلمن
للـعناصـر االرهابيـة  ،كما نـشدد
علــى ضـــرورة تنـسـيق اجلهــود
الـدولية والعربيـة يف هذا اجملال من
خالل تبـادل املعلـومــات األمنيـة
واالسـتخـبـــاراتـيـــة والـتعـــاون
القضـائي والـتنـسيق العـسكـري
مشددين على حـتمية الشمولية يف

واملمارسات الشاذة التي تروج لها
جـماعات االرهـاب والتي تنـبذها
مقــاصــد االديــان الــسمــاويــة
ونـدعوها الـى العمل على تـطوير
وجتـديد اخلـطاب الـدينـي مبا يـبرز
قـيم الـسمـاحـة الـرحمـة وقبـول
اآلخر ومواجهة الـتطرف الفكري
والــديـنـي ودحـض الـتـــأويالت
اخلـــاطئـــة لتـصحـيح املفــاهـيم
املغلوطة حتصينا للشباب العربي.
كـما نـشدد يف هـذا السـياق عـلى
دور املـثقفـني واملفكــرين العـرب
والدور الرئيـسي لوسائل االعالم
العـربيـة والقـائمني علـى مـنظمـة
الـتعـليـم يف العــالـم العـــربي مبــا
يـسـتهـدف نـشـر قـيم املــواطنـة
واالعتدال.
ندرك ان التحـديات العربـية باتت
شاخصـة ال لبس فيهـا وال نحتاج
الى استرسال ففي التوصيف بقدر
احلـاجة الى اتخاذ الـتدابير الالزمة
للـتصـدي لهـا  ،وقـد جتلـى ذلك

ملبادرة السالم العربية.
أمـا يف لـيبيـا فقـد أورثت املـرحلـة
االنتـقالـية مـنذ عـام  1500دولة
ضـعيفة ازدادت ضعفـا اثر انـتشار
وسـيطـرة قـوى مـتطـرفـة معـاديـة
ملفهوم الدولة احلديثة على مناطق
لـيبيـة فـضال عن تـدخالت قـوى
خـارجية تـسعى لـتوجيه مـستقبل
الشعب الليبي.
كما يعانى العراق منذ عام 1553
مـن عمليات إرهابية ممنهجة اثرت
سلبا على قـدرته يف بسط سيطرته
علـــى كـــامل أراضـيه وضـبـط
االستقرار فيه.
فضال عـن عنف يف سـوريــا انتج
تـطــرفــا حــولهــا الــى ســاحــة
لصراعات اقليمية ودولية بالوكالة
 ،مما افضى الى غياب دور الدولة
ومــؤسسـاتهـا عن ربـوع البالد،
وعدم قـدرتها على حمـاية شعبها
واحلفـاظ علـى سيـادتهـا ووحـدة
اراضيها.

صواريخ العاصفة التفرق بني عسكري ومدني..منزل مدني تعرض للقصف

نؤكد علـى التضامن الـعربي قوال
وعمال يف التعـامل مع التـطورات
الـراهنــة التي متـر بهـا مـنطـقتنـا،
وعـلى الضرورة القصوى لصياغة
مواقف عربية مـشتركة يف مواجهة
كـافة التحـديات ،وجنـدد تأكيـدنا
على أن مـا يجمع الـدول العربـية
عنــد البحـث عن اجـابـات علـى
االسئلـة الرئيسية للقضايا املصيرية
هـو أكبر كثـيرا مما يفـرقها ،ونثمن
يف هذا السياق اجلهود العربية نحو
تـوطيـد العالقـات البـينيـة وتنقـية
االجواء.
جندد تعهـدنا بـالعمل علـى حتقيق
إرادة الـشعوب الـعربيـة يف العيش
الكـرمي واملـضي قـدمـا يف مـسيـرة
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الـرؤيـة الــدوليــة يف التعـامل مع
االرهــاب دون اتقــائيـة أو متـييـز
بحـيث ال تقـتصـر علـى مـواجهـة
تنظـيمات يعينهـا وتتجاهل أخرى
خاصة وأن كـافة تلك التـنظيمات
يجــمـعهــــــا نفــــس االطـــــار
االيـديـولـوجي وتقـوم بـالتنـسيق
وتبــادل اخلبــرات واملعلــومــات
واملقـاتلني والـسالح فيمـا بيـنها ،
ونؤكد يف هـذا االطار على رفضنا
الكـــامل ألي ربـط يـتـم لـتـلك
اجلمـاعات أو ممـارساتهـا بالـدين
االسالمي احلنيف.
ندعـو كافـة املؤسـسات الـدينـية
الـرسـميـة يف عـاملنـا العـربي الـى
تكثيف اجلهود والتعاون فيما بينها
نحـو التصـدي لألفكـار الظالمـية

بـشكل ملمـوس يف املنـزلق الـذى
كاد اليمـن ان يهوى اليه  ،وهو ما
استدعى حتركا عربيا ودوليا فاعال
بعـد اسـتنفـاد كـل السـبل املتـاحـة
للـوصـول الـى حل سلمـى ينهـى
االنقالب احلوثي ويـعيد الشـرعية
وسيـسـتمــر الـــى ان تنـسـحب
امليـليــشيــات احلــوثيــة وتـسـلم
اسلحـتهــا ويعــود اليـمن قــويــا
موحدا.
واذ جندد تـأكيـدنا عـلى محـورية
القضيـة الفلسطـينية كـونها قـضية
كل عـربي فسيـظل التأييـد العربي
التــاريخي قــائمــا حتـى يحـصل
الـشعب الفلـسطـيني علـى كـامل
حقوقه املـشروعـة والثابـتة يف كل
مقـررات الشـرعيـة الدولـية وفـقا

نتعهد ان نبذل كل جهد ممكن وان
نقف صفا واحدا حائال دون بلوغ
بعض االطراف اخلـارجية مـأربها
فـى تــأجيج نـار الفـتنـة والفـرقـة
واالنقسام يف بعض الدول العربية
علـى اسس جغـرافيـة او دينـية او
مـذهبيـة او عرقيـة ،حفاظـا على
متـاسـك كيـان كل دولـة عــربيـة
وحمـايــة ألراضيهــا وسيـادتهـا
واسـتـقاللهــا ووحــدة تـــرابهــا
وسالمــة حــدودهـــا والعـيــش
املـشتـرك بني مـواطنيـها فـى اطار
الـدولة الـوطنـية احلـديثـة التي ال
تعرف التفرقة او تقر التمييز.
نعقد العـزم على تـوحيد جهـودنا
والنظر يف اتخـاذ التدابـير الوقـائية

والـدفاعيـة لصيانـة االمن القومي
العـربي يف مـواجهــة التحـديـات
الـراهنـة والـتطـورات املـتسـارعـة
وخـــاصـــة نـتـلك املـــرتـبـطـــة
بـاملمـارسـات جلمـاعــات العنف
واالرهــاب والتـي تتخــذ ذريعـة
لـوحشيتهـا ونؤكد يف هـذا السياق
علـى احتفـاظنـا بكـافة اخلـيارات
املتـاحـة مبـا يف ذلك اتخـاذ الالزم
نحــو تنـسـيق اجلهــود واخلـطـط
إلنشاء قوة عربية مشتركة ملواجهة
التحديـات املاثلة امـامنا ولصـيانة
االمن القومي العربي والدفاع عن
امـننــا ومــستـقبـلنــا املــشتــرك
وطـموحـات شعوبـنا وفقـا مليـثاق
جـامعة الـدول العربـية ومعـاهدة
الدفـاع العربي املشتـرك والشرعية
الـدولية وهـو ما يـتطلب التـشاور
بيـننـا مـن خالل آليـات اجلـامعـة
تـنفيـذا للقـرار الصـادر عن هـذه
القمة.
نـؤكد علـى ضرورة اخالء مـنطقة
الـشــرق االوسـط مـن االسلحــة
النوويـة واسلحة الـدمار الـشامل
وعلــى انـضمــام اســرائـيل الــى
معـاهدة مـنع االنتشـار النووي يف
الــشــرق االوسـط وكـــذا علــى
اخضـاع جـميع املــرافق النـوويـة
لدول منـطقة الـشرق االوسـط مبا
يف ذلك ايـران لنظـام الضمـانات
الـشامل للـوكالـة الدوليـة للطـاقة
الذرية.
نـؤكـد يف هـذا االطـار ان حتـقيق
التكـامل االقتصـادي العربـي هو
جزء ال يتجـزأ من منظـومة االمن
القـــومـي العـــربـي مبـــا يف ذلك
اسـتكمـال مـنطقـة التجـارة احلـرة
العــربيــة الكبـرى وحتقـيق االمن
الغـذائي ومبادرة الـسودان يف هذا
الشأن وكـذلك التنميـة املستـدامة
واالســتغالل االمــثل للـمـــوارد
وتضـييق الفجوة الغـذائية العـربية
واالدارة املـستقبلية للمـوارد املالية
حتقيقا لألمن املائي العربي.
نعرب عن شكرنـا العميق لفخامة
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
جمهوريـة مصر العـربية ولـشعبها
العظـيم علـى حفـاوة االسـتقبـال
وكرم الضيافة وحلكومة جمهورية
مصـر العربيـة مبؤسـساتهـا اخملتلفة
على دقـة التحضيـر للقمة الـعربية
والتنـظيم احملـكم واالدارة اجليـدة
ألعمـالهـا كمـا نتـوجه بـالـشكـر
ملعــالي امني عـام جـامعـة الـدول
العـربية ومسـؤولي االمانـة العامة
علـى ما ابدوه من حـرص وبذلوه
من جهد ال جناح أعمال القمة.
صدر يف شرم الـشيخ  -جمهورية
مصر العربية
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معهد بروكنجز  :هل ستعيد عملية “عاصفة احلزم“ االستقرار إلى اليمن؟
قراءة وحتليل  :إبراهيم شرقية
بــوقـت قيــاسـي ،استـطـــاعت
السعودية بناء حتالف متماسك من
 10بلدان للمشـاركة باحلرب ضد
حركـة احلوثي وحليفهـا ،الرئيس
اخمللــوع علـي عبــد اهلل صــالح.
عالوة علـى ذلك ،الـشــرعيـة -
املطلب األساسي للتدخل الدولي
النــاجح -أمنـت عبــر منـظمـتني
دوليتني :جامـعة الدول العـربية،
ومنظمـة التعاون اإلسالمي ،التي
عـبــرت عـن دعـمهــا الـــواضح
لـ”عـاصفـة احلـزم” الـسعـوديـة يف
اليمن.
بـاإلضـافـة لـذلك ،فـإن الـرئـيس
الـيمني املـنتخب عبـد ربه منـصور
هــادي طلـب التـدخـل عالنيـة،
وهـو مــا استخــدمته الـسعـوديـة
لـتضفـي الشـرعيـة علـى التـدخل
العسكـري هنـاك .بينـما يـبدو أن
السعودية أنـهت ما عليها إلطالق
العـمليـة ،فـإن عـليهــا أن تفكـر
بحـذر بكيفـية إنهـائها ،وفـيما إذا
كانت سـتفاقم عـدم االستقرار يف
اليمن.

غريب مع الـرئيس علـي عبد اهلل
صالح ،الذي قاتلوا ضده يف ست
حــروب ســـابقــة خـالل العقــد
املاضي.
عملية عاصفة احلزم
بـالـنظـر لهـذه املعـطيـات ،فـإن
التـدخل يف اليمـن يقدم عـددًا من
االفتـراضــات .أوالً :التحـالف
داخل املـنطقـة يبـدو أقوى وأكـثر
تـأثيرًا باملقارنة بالتحالف الدولي،
حتـى عنـد دعمه بقـرارات جمللس

محـافظـات أربع :دمشـق وبغداد
وبيـروت وصنعـاء .إيران ستـوفر
دعمًــا غيــر محــدود سيــاسيًــا
ودبلـومــاسيًــا ،وبال شك زيـادة
دعم األسـلحة للحـوثيني .إال أنه
لـيـــس مـن الــــوارد أن إيــــران
ستـحارب عن احلـوثيني بـاليمن.
بينـما انتقـد التدخل الـسعودي يف
اليمن ،وزيـر اخلارجـية اإليـراني
جــواد ظــريف طــالب بـ”احلــوار
واإلصالح” هناك.
مـن الواضـح أن تأمـني السعـودية

السعـودية اجلـديدة أتـت بسيـاسة
خـارجيـة جـديـدة .منـذ وصـول
امللك سـلمــان للـسلـطــة ،فــإن
التوترات مع دول اخلليج األخرى
خصـوصًـا قطـر -قلّت بـشكلواضـح .حتــى معـاداة اإلخـوان
املسلمني واجهة اإلسالم السياسي
لم تعد أولويـة بالسياسة السعودية
اخلارجية.
من كـان يـتخيـل قبل سـنتـني من
اآلن أن الــسعــوديــة واإلخــوان
اليمنيني سيكـونون بنفس املعسكر

يجب تـصور عملية شبـيهة بعملية
”اجتثاث البعث” -التي حصلت يف
العـــراق -يف الـيـمـن إطالقًـــا.
احلـــوثيــون ،بـــرغم تـصــرفـهم
املـتمــرد ،يـظلــون جــزءًا أصـيالً
بـالسيـاسة الـيمنيـة ،والسعـودية
يـجب أن تــدخل بــشكل جــدي
معهم بحل شامل لليمن.
قد يبدو هـذا غير مقبول للبعض،
لكن السعوديـة تستطيع احلوار مع
إيـران لضـمان اسـتدامـة احللول.
احلـوار ال يعني بـالضـرورة قبـول

يجب أن تـدخل الـسعـوديـة مع
األلـوية املـوالية لصـالح يف اجليش
الـيمـني؛ إذ يــدين بعـضهم له يف
ظل غيـاب بــدائل أفـضل .رمبـا
كـانت أحـد األخطـاء التي قـامت
بهـا املبـادرة اخللـيجيــة هي إبقـاء
صـالح العـبًا فـاعالً يف الـسيـاسة
اليـمنيـة .هـذا قـد يكـون فـرصـة
للـسعوديـة لتصحيح هـذا اخلطأ،
والتـأكـد أن الـوقت قـد حـان له
ليــستـقيـل .كمــا يقــول بعـض
اليـمنـيني ،فـإن احلــوثيـني ”غيـر

املقـاتلـون احلـوثيـون والالعبـون
اإلقليميون الرئيسيون
مـنذ بـدء انقالبهم عـلى احلكـومة
املـركـزيــة يف أيلـول /سـبتـمبـر
 ،2014جنح احلـوثيـون بتـوسيع
مـنـــاطق سـيـطـــرتهـم وهــزميــة
أعـدائهم .بـال مقاومـة عسكـرية
تقريبًا ،بدأ احلـوثيون من محافظة
صعدة الـشماليـة بالتمـدد وصوالً
إلـى العـاصمـة صنعـاء واملنـاطق
اجلنـوبيـة ،حيث يـتمتع الـرئـيس
هـادي بدعم غير مـحدود .سيطر
احلوثـيون عـلى املـوانئ الـرئيـسة
علــى البحــر األحمـر ،وحـازوا
علـى معظم أجهزة اجلـيش اليمني
مبـا يف ذلك الـطائـرات احلربـية-األمـن .قـيــادة إقلـيـمـيــة ،مـثل
ووقعوا اتفاقيـة ”شراكة اقـتصادية”
السـعوديـة ،وجدت دعـمًا عـلى
مع إيران.
األرض مـن خالل مـظــاهــرات
إال أن احلوثيني فـشلوا بشكل كبير
كـبيـرة مبحــافظـات تعـز ومـأرب
بـالـلعب بحـسب القـواعـد ،من
وعـدن واحلديـدة دعمًـا للتـدخل
خالل معـــاداة معـظـم الالعـبـني
الـسعـودي .هـذه قـطعًــا ليـست
اإلقليـميني (باستثنـاء إيران)؛ فقد
احلـالة الـشبيهـة بتدخل الـواليات
رفـضـــوا دعـــوة الـــسعـــوديـــة
املتحـدة وقيـادتهـا للتـحالـف ضد
للـمفــاوضــات يف الــريــاض،
الــدولــة اإلسالمـيــة بــالعــراق
ومبادرات األمم املـتحدة حملـادثات
وسـوريا .بيـنما كـان املتظـاهرون
الـسالم يف الدوحـة ،كما جتـاهلوا
يحملـون صـور املـلك سلمـان يف
كل بيانات مجلـس األمن السابقة
الـيمن ،صورة الـرئيس أوبـاما لم
الـتـي دعـتهـم إليقــاف متــردهـم
ترفع بأي مكان باإلقليم.
وااللـتـــزام بعـملـيـــة االنـتقـــال
عالوة علـــى ذلك ،فــإن بـنــاء
السياسي يف اليمن.
التحــالف اإلقليـمي يكـشف عن
وممــا أثــار القلـق أكثــر ،معــاداة
حدود التـدخل اإليراني بـالبلدان
احلـوثـيني لكل األطـراف اليـمنيـة
العــربيـة ،أو مـا يـدعـوه القـادة
السـياسيـة -من اإلسالميـني حتى
اإليــرانيــون بــالــسيـطــرة علــى
االشتــراكيني -بـاسـتثنـاء حتـالف
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للـــدعـم املـتـمـــاسـك لالعـبـني
اإلقليـميـني مثـل مصـر وتــركيـا
وبـاكـستـان أرسل رسـالـة قـويـة
إليـران حول املدى الـذي تستطيع
أن تستمر به بدعم احلوثيني.
هذا أدى ببعض احملللني السياسيني
بـاملنطقـة بقول بـأن حتالفًـا شبـيهًا
تقوده تـركيا ميـكن أن يضع نهـاية
ملعانـاة األربع سنوات يف سـوريا،
وأن احلل باملنـطقة ،ليس بـالقيادة
األمريكية.
يبدو هذا افتـراضًا طموحًـا ،بينما
متلك سـوريا الـكثير مـن املتغيرات
األخــرى ،لكن بـاحلـد األدنـى،
فتحالف متماسك إقليمي قد يغير
بال شك احلـالـة القـامتـة احلــاليـة
بالبالد.
إضـافـة لـذلك ،يبـدو أن القيـادة

ضد احلليف التقليدي للسعودية،
صــالـح؟ املبــادرة اخلـليـجيــة يف
 2011صمـمت على بقـاء صالح
وحـزبه حـاضــرين يف الـسيـاسـة
اليـمنيـة ملواجهـة التـأثيـر املتنـامي
حلـــــزب اإلصالح الــــذي ميــثل
اإلخوان املسلمني يف اليمن.
ما الذي يأتي بعد عاصفة احلزم؟
ال يجـب أن تــضع الــسعــوديــة
جنـاحها بـبناء حتـالف إقليـمي ضد
احلــوثيـني من املـسلمـات .إزالـة
حزب مـن السلطة أسهل كثيرًا من
إعـادة بناء دولـة وإعادة التـصالح
داخلهـا .أخذ الـدروس من فشل
أمـريكـا بـبنـاء الـدول يف العـراق
وأفغـانـستـان مـسـاعـد جـدًا .ال

مـطالـب اآلخر .بـشكل واضح،
شـــروط املفــاوضـــات تغـيــرت
واألحـزاب اليـمنيـة السـياسـية ال
يتـوقع منـها أن تفـاوض حتت ظل
حكم احلوثيني يف صنعاء.
األحـــزاب الـيـمـنـيـــة يجـب أن
تفاوض علـى موطئ قدم متساو،
ويجـب الــسـمـــاح للحـــوثـيـني
بـالوصـول للتفـاوض بالكـرامة.
يجب أن يكـونوا شـركاء بـإعادة
بنــاء اليـمن ال الـتحكـم وإقصـاء
اآلخرين.
يجـب أن تكون الـسعوديـة حذرة
بعـدم تـدميـر مـؤسسـات الـدولـة
بعملية إزالة احلوثيني من السلطة.
تـدمير املؤسسات سيؤدي لفوضى
طويـلة األمـد ،وليبـيا خـير مـثال
علــى ذلك .عالوة علــى ذلك،

ناضجني سيـاسيًا” وصالح -الذي
وصف نفــسه بـ الــراقـص علــى
رؤوس األفـاعي -نظر له على أنه
الـرأس املدبـر لكل هذه الفـوضى
احلالية.
أخـيــــرًا ،ال يجـب أن تـــأخـــذ
الـسعـوديــة التـرحـيب الـيمـني
بـالتدخل من املسـلمات .بحسب
الدروس التاريخـية ،فإن اليمنيني
حسـاسـون بـشكل عـام لكل من
التـدخالت اخلـارجيـة بشـؤونهم
اخلاصـة ،وللعالقـات السعـودية
مع الالعـبني اخملـتلفني يف املـشهـد
السيـاسي اليمنـي؛ لذلك ،يجب
أن تضـمن السعـودية للـيمنيني أن
تـدخلـهم لن يـستبــدل السـيطـرة
احلوثية بوصاية سعودية.
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كتابة وحترير  :عالء الدين السيد
الصـراع الـدائـر حـاليًـا يف مـنطقـة
الـشـرق األوسـط بـني املعــسكـر
اإليراني واملعسكـر اخلليجي ألقى
بـظالله علـى طبيعـة الصـراع بني
السنـة والشيعـة خصـوصًا يف ظل
التحـالف العـربي الـسـني الـذي
تـشكل لضرب احلـوثيني يف اليمن
عبر عمليات “عاصفة احلزم“.
بعــض احملللـني يعـتـبــر أن هــذا
الـصـراع هـو صـراع بـني الفكـر
الـسني والفكـر الشيعي يف املـنطقة
وبالتـالي فهـو صراع عقـائدي يف
املقــــام األول .لـكـن آخــــريـن
يرفـضون هـذ األمر ويقـولون أن
الـناحيـة العقائـدية مت الـزج بها يف
الصـراع الـذي يـرون أنه صـراع
سيـاسـي بحت بـأيـدلــوجيـات
مختلفة.
وأيًـا ما كـان الرأي الـصائـب فإن
الرأي الـعام يف املـنطقـة قد تـشبع
بفكــرة الصـراع الـسـني الـشـيعي
خصوصًـا مع متدد الصـراعات يف
كل من الـيمن وسـوريـا والعـراق
ولـبنــان والبحــرين .الـشعـوب
العـربية تهـاجم إيران ألنهـا شيعية
تهــاجم الــسنــة يف دول املنـطقـة
وتـرغـب يف بسـط هيـمنتهـا علـى
منطقة الشرق األوسط.
متـى نـشـأ الـصــراع بني الــسنـة
والشيعة؟
مـن اخلطـأ يف البـدايـة أن نـسـميه
صــراعًـــا ،ألنه نــشـــأ كخالف
عقـائدي يف بعض األمـور الفقهية
بني طــائـفتـني همـــا األكبـــر من
طـوائف املـسلـمني ،أهل الـسنـة
واجلماعة والطائفة الشيعية.
بداية اخلالف جـاءت مع أول فتنة
متر بـاألمة اإلسالمـية وهي الفـتنة
الـتـي أدت إلـــى مقـتل اخللـيفــة
الثـالث عثمان بن عفـان .فحادثة
مقتل عثـمان تـسببـت يف حدوث
نـزاعـات بني اإلمـام علـي بن أبي
طـالب الـذي مت مبـايعـته كخليـفة
رابع وبـني معاويـة بن أبي سفـيان
والـي الـشــام حــول مــوضــوع
القصاص من قتلة عثمان.
مـن هنــا يتـضح أن اخلالف نـشـأ
كخالف سياسـي بني وجهتي نظر
حـول قضية ال خالف عليها وهي
الـقصـاص مـن قتلـة عـثمــان بن

كل ما تريد معرفته عن الصراع السني الشيعي! 1

عفان لكن كـان لكل منهما وجهة
نـظـــره بني متــاسك الــدولـــة ثم
القصـاص أم القصاص ثم متاسك
الدولة.
ما هـي نقاط اخلالف اجلوهرية بني
السنة والشيعة؟
مـن بني نقــاط اخلالف مـوضـوع
العـصمـة .فيـرى الـشيعـة أن اهلل
منح الـعصمة من اخلطأ لألنبياء ثم
لألئمة حتى يكونوا مرجعًا ودليالً
لألمـة .بينـما يـرى أهل السـنة أن
الـعصمـة هـي لألنبيـاء وحـدهم.
من هنا فإن الشيعة ال يأخذون عن
الـصحـابــة ألنهـم مخـتلفـون يف
الرأي واالجـتهاد لكنهـم يأخذون
عن األئمـة االثنـى عشـر من أهل
البيت.
نقـطــة خالف ثـــالثــة تـتمـثل يف
صحـابـة رسـول اهلل .فـالــسنـة
والـشيـعة يـرون أن الصـحابـة هم
بشـر يـصيبـون ويخطـأون ،لكن
اخلـالف يكـمـن يف أن الــشـيعـــة
يـعتقـدون أن مـن بني الـصحـابـة
العادل الفاضـل ومن بينهم املنافق
الفــاسق .علـى اجلــانب اآلخـر
فـالسنـة يرون أن الـصحابـة كلهم
عدول فـضالء لكن هناك درجات
لعــدلهم وفـضلهـم فيقـولـون أن
أفـضل البشـر بعد األنـبياء هـو أبو
بكـر الصـديق ثم عـمر ثم عـثمان
ثم علي وهكذا.
رابع نقطة خالفيـة تأتي يف أمهات
املؤمنني .فالسنـة والشيعة يرونهم
جميعًا كأفضل النساء دون استثناء
لـكن الــشيعـة يـرون أن الـسيـدة
عـائـشـة قـد خـالـفت شـرع اهلل
وخرجت علـى إمام املسلمني ولم
حتقن الدماء كـما أنها كانت تؤذي
الرسول .السنـة على العكس من
ذلك يرونها أحب الناس إلى قلب
النبي محمد.
هنـاك نقـاط أخـرى عـديــدة مثل
التـقية ،وضـرب النفـس ،وجواز
االستغـاثة بالصـاحلني ،وشخصية
املهـدي املنـتظـر ،وزواج املتعـة،
واألذان ،وغيرها.
إذا كـــــــان اخلالف فـقهــي بــني
الفـريقني فلـم تطـورت األوضـاع
إذا؟
يـرى إدريـس هـانـي البــاحث يف
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الذي رأى فيهمـا خطرًا كبيرًا يهدد
دولته.

انتماءه السني.
استمر الـوضع كذلك حـتى متكن
صالح الدين األيوبي من اإلجهاز
علــى مــا تـبقــى مـن الــدولــة
الفاطمية.
جـدير بالـذكر أن الدولـة الفاطمية
أفـرزت طـائفـة البـاطـنيــة بقيـادة
احلـسن الصبـاح الذي ربـى أتباعه
بقلعـة املـوت يف قـزويـن ليقـومـوا
بعـمليـات اغـتيــال خلصــومه من
الـسالطني واخللـفاء والـوزراء من
املـــسلـمـني بـــاإلضـــافـــة إلـــى
الصليبيني.
يف إحدى اللـيالي اسـتيقظ صالح
الـدين األيوبي ليجـد خنجرًا حتت
وسـادته كتهديد له من البـاطنية مما
كـان له أبلغ األثـر يف قيـام صالح
الــدين بــالعـمل علـى اجـتثـاث
الشيعة الباطنية والفاطميني كدولة
وكفكر.
يقــول بعـض احمللـلني أن العـصـر
العـباسـي هو العـصر الـذي مت فيه
تـــدويـن كـال الفـقهـني الــسـنـي
والشيعي وتلوينهما ملواجهة الفكر
اآلخر .ممـا ساعد علـى ذلك كان
كثـرة الصراعات العلويـة العباسية
من جهة بـاإلضافة للمـناخ الثقايف
الـواسع الذي تـكون نتيجـة اتساع
احلـركـة الـعلميـة واالنفتـاح علـى
احلضارات اليونانية والشرقية.
ومـن بني أبرز الصراعـات الفكرية
التي شهدها عصر الدولة العباسية
كـان قـضيـة خلق القـرآن الـتي مت
فيهــا اضطهـاد اإلمـام أحمـد بن
حنبـل من قبـل اخلليفـة العبـاسي
املـأمـون نـتيجـة ملـا يقـال أنه قـام
بتحـريض من أئمـة املعتزلـة الذين
يـصفـهم الـبعـض بـأنـهم إحـدى
اجملمــوعــات الـتي خــرجـت من
الشيعة.

الـفكـــر العــربـي واإلسالمـي أن
املسائل اخلالفية السابقة هي مجرد
قـشــور ألصل اخلالف احلقـيقي.
إدريس يـرى أن اخلالف الرئـيسي
بني الفريقني هو احلكم.
الـنقطـة الـرئيـسيـة يف اخلالف بني
السنة والشيعة تعود إلى الشخصية
الـتي تخلف رسـول اهلل محـمد يف
قيادة األمة عقب وفاته.
فالسنـة يقولون أن النبي محمد قد
مــات دون أن يحــدد مـن يخـلفه
وبالتالي فقد اجتمع كبار الصحابة
يف سـقيفـة بـني سـاعـدة وقـامـوا
بـاختـيار أبـا بكـر الصـديق خلـيفة
لرسول اهلل.
بينمـا يرى الشيعـة أن النبي محمد
قـد ذكــر يف أكثــر من مـوضع أن
اخلـليفــة من بعـده هـو ابـن عمه
وزوج ابـنته علي بن أبي طالب ثم
إلـى  11إمامًا من بعـده .ويستدل
الـشيعــة عن ذلك بحـديـثني همـا
حـديث الغـدير وحـديث اخللـفاء
االثني عشر.
هــــــذا اخلـالف جعـل كالً مــن
الطـائـفتني تـشهـر سيفهـا يف وجه
الطائفة األخـرى لتقاتل كل منهما
األخـرى حتـى خرجـت األوضاع
عن الـسيطـرة واتخذ األمـر أبعادًا
أيدولـوجية واجتمـاعية وسيـاسية
متشعبة ولـيتحول األمر من جدال
ونقاش إلى تكفير ودماء.

 -1ثورة النفس الزكية

 -4الدولة الفاطمية

 -5الدولة الصفوية

املقصود بـالنفس الزكية هو محمد
بن عبـد اهلل بـن احلسـن املثنـى بن
احلـسن الـسـبط بـن علي بـن أبي
طــالب ،الـذي قـاد هـو وأخـوه
إبراهيم ثورة العلويني ضد اخلليفة
العبــاسي أبـي جعفـر املـنصـور.
محمـد النفـس الزكـية كـان يرى
نفـــسـه أحق بـــــاخلالفـــــة مـن
املنصـورفامتنع عـن بيعته ،وأخذا
يعدان العدة ويجمعان الرجال من
أجـل االنقضـاض علـى املـنصـور

قـامت يف بـدايـة العصـر العبـاسي
الثاني يف تـونس على يـد عبيد اهلل
املـهدي ومتكـنت من التـمدد حـتى
ضمـت إليهــا مصـر وأجــزاء من
الـشـام والعـراق لـيتخــذ الصـراع
السني الشيعي منحى جديدًا.
املقريزي يف كتابه اخلطط أسهب يف
ذكــر االضـطهــاد الــذي القــاه
املنـتسـبني للفقه الـسني يف الـدولة
الفـاطـميـة حـيث ذكــرت بعـض
حـاالت القـتل والصلـب ملن يعلن

الـتغير اجلذري بـالنسبـة للشيعة يف
مـنطقـة الشـرق األوسط كـان مع
قيـام الدولة الصفوية عام 1501م
يف إيران ومناطق من العراق وآسيا
الـوسـطــى .قبل هـذه املــرحلـة
كانت إيـران طبقاً لبعض املؤرخني
تابعـة للمـذهب السـني الشـافعي
عدا أقلية بسيطة من الشيعة.
لكن مع قيـام الدولـة الصفـوية مت
اتخـاذ املــذهب الــشيعـي اإلثنـى
عـشـري مــذهبـاً رسـميـاً إليـران

مـا هي أبرز مـحطات الـصراع بني
الفريقني يف التاريخ؟
قامـت عدة صـراعات بـني خلفاء
الـدولــة العبــاسيـة وبـني البـيت
العلوي يف عدة مناطق من اجلزيرة
العـربيـة إلـى املغـرب إلـى أواسط
آسيا.

بعـد ضغــوط كبيـرة من املـنصـور
على آل بيت محـمد النفس الزكية
اضـطــر األخيــر للـظهـور حـيث
اعتـرف به النـاس يف مكة واملـدينة
ليقـوم بإعالن ثورته وتقوم احلرب
بيـنه وبني جيـش املنصـور لتـنتهي
مبقتل محمد النفس الزكية.
 -2موقعة فخ
وقعت عام  169هجـرية بـالقرب
مـن مكــة بـني اجليـش الـعبــاسي
وثائرين علويني بزعامة احلسني بن
علي بن احلـسن املثلث مـن ساللة
علي بن أبي طالب.
يف هذا الـيوم قتل احلـسني بن علي
يـوم التـرويـة بعـدمـا أعلـن البيعـة
لنفــسه يف مكـة فـأرسل اخلـليفـة
العبـاسي مـوسـى الهـادي جـيشـاُ
للقضاء على الثورة سريعًا.
 -3دولة األدارسة
هي دولـة أقيـمت يف املغـرب بعـد
مبـايعة إدريس بن إدريـس بن عبد
اهلل الـذي جنا أبـوه من مـوقعـة فخ
إلـى مصـر ثم إلـى املغــرب حيث
أعلن ثـورته لكن اخلليفـة العباسي
هارون الرشيد قتله بالسم ،فانتظر
البربر والدة ابنه حيث بايعوه.
دولـة األدارسـة كــانت إرهـاصًـا
لقيـام الدولـة الفـاطمـية الـشيعـية
الحقًا.
يف املقـابل أنشـأ العبـاسيـون دولـة
األغــالبـة يف تـونـس لتـمنع متـدد
األدارسة.

وسكانها للتتحول إيران من السنة
إلـى الــشيعـة .ويـرجـع البعـض
سهـولة هـذا التحـول إلى سلـمان
الفـارسي الصحـابي اجللـيل الذي
ارتـبط به اإليـرانـيني بـشـدة كـونه
منهم وكـون النبـي محمد قـد قال
يف حــديـث له “سـلمـــان منــا آل
الـبيت“ كـداللـة علـى رفعـة شـأنه
عند النبي.
سلـمـــان الفــارسـي كــان أحــد
اخملـالفـني الجتمع الـسقيفـة وكان
يـرى بأحقـية عـلي بن أبي طـالب
فاتبعه أهل إيران وغالوا يف تقديره
وتقديسه .علي شـريعتي هو أحد
أشهر املـفكرين اإليـرانيني الـشيعة
ويعـتبــره الـبعـض ملهـم الثــورة
اإليرانـية ،ذكـر يف كتـابه “التـشيع
العلــوي ،والتـشـيع الـصفــوي“
رؤيته عـن احلركـة الصـفويـة وما
فعلتـه يف إيران وكيف أنها تختلف
عن التـشيع العلـوي وهـو الفكـر
الشيعي اجملرد عن السياسة وأهواء
السلطة.
يقول شـريعتي “كـان على احلـركة
الـصفوية ورجـال الدين املـرتبطني
بهـا أن يـعملـوا كل مــا من شـأنه
التـوفـيق بني القــوميـة اإليــرانيـة
والـــديـن اإلسالمـي ،ولـتـبـــدو
الوطنية والقوميـة اإليرانية بوشاح
دينـي أخضـر ،ويف هــذا الصـدد
أعلـن بني عــشيــة وضحـاهـا أن
الـصفويني  -أحفاد الـشيخ صفيّ
 هم (سـادةٌ) من حـيث النـسبأي أحفـاد للنـبي محمـد! وحتول
املذهب الصويف فـجأة إلى مذهب
شـيعي  ،وصـار الفـقيه واحملـدث
بــدائـل عن املــرشـــد والبــديل،
وتلبس الـصفويـون بلبـاس والية
علي ونيـابة اإلمـام واالنتقـام من
أعداء أهل البيت.
ويف ظل كل هـذه احملـاوالت كـان
الهدف األصلـي هو إضفـاء طابع
مـذهـبي علـى احلـالـة القـوميـة،
وبعث القومـية إليرانيـة وإحياؤها
حتت ستار املواالة والتشيع.
 .نتيجة لهذا الغتير املذهبي نشأ يف
إيران تغير اجتـماعي وثقايف نتيجة
حرص احلـركة الصفويـة الصفوية
على تعـطيل أو تبـديل الكثـير من
الشعـائر والسنن والطقوس الدينية
وإهمــال العـديــد من املـظـاهـر
اإلسالميـة املـشتـركــة مع عمـوم
املسلمني .
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تشابك األزمات الكبرى يف العالم يقتضي معاجلة جيوسياسية شاملة
التدخل الروسي املتواصل يف األزمة األوكرانية مازال ينبئ باحتدامها مجددا رغم جهود التهدئة املبذولة

ريفا بهاال

اعـتــراف بـ”حــزب اهلل” كفــاعل
سياسي شـرعي ،وهو ما ميكن أن
ينعكـس سلبـا علـى أمن املـنطقـة
وعلـى عالقـة الـواليـات املتحـدة
بـالدول العربـية املتضـررة من هذه
األذرع التي تستغلها إيران لفرض
نفوذها ،وفق محللني.
لـن يكـتمـل التقــارب األميــركي
اإليـراني بحلـول شهـر مـارس أو
يـــونيــو أو أيّ أجل آخــر حتــدده
الـواليـات املتحـدة لهـذه الـسنـة،
فاالتفاقات اإلطـارية حول املسألة
النــوويــة وتخفـيف العقــوبــات
ستطبّق بـالضرورة عـلى مراحل،
ممّا ميـدد املفاوضات فعـال إلى سنة
 2016حـتى يـتمكن الـكونـغرس
من الــسمــاح بــانـتهــاء قــانــون
العقوبات األساسيـة املسلّطة على
إيران بعـد عدة أشهـر من اختـبار
امتثـال طهـران وبعـد جتـاوز هـذه
األخيرة النتخاباتها البرملانية.

شـمل تقـريـر صــادر عن مـركـز
سـتـــــراتفـــــور للــــدراســــات
االستـراتيجيـة واألمنـية ثالثًـا من
القـضــايــا التـي شغلـت اجملتـمع
الـدولي ،مـؤخـرًا؛ اتفـاق وقف
إطالق النـار يف شـرق أوكـرانيـا،
الــذي متّ تــوقـيعه يف مـينــسك،
والتقدم الذي شهـدته املفاوضات
بشأن البرنـامج النووي اإليراني،
وبقـاء اليونان ضمن منطقه اليورو
وفقًا لالتفاق الذي جري يف مدينه
بــروكـسـل ،الفتــا إلــى أنّ تلك
القضـايـا ال تـنفصل عـن بعضهـا
الـبعـض ،وإنّـمــا هـي ملفــات
ألزمات متشابكـة ومترابطة .كما
أنّ إدراك طبيعة هذا التشابك بينها
هو اخلطـوة األولى لتقييم املواقف
والتكهنات املستقبلية بشأنها.
متّ التوصل ،مؤخرا ،يف بروكسل
إلـى اتفاق مـؤقت يقضي بـاإلبقاء
علـــى اليــونــان داخـل منـطقــة
الـيـــورو ،كـمـــا متّ االتفـــاق يف
العـاصمـة منـسك علـى خـارطـة
طـريق تقضـي بوقف إطـالق النار
يف أوكـرانيا ،وبالـتزامن مع هذين
احلـدثني األولـني قدّم املفـاوضون
اإليرانيون مشروع اتفاق نووي يف
جينيف.
ثالث خـطوات تفـصل بينهـا أيام
قليلـة ،متكنـت من خاللهـا فـرق
من الدبلـوماسيني مـن جتنّب أزمة
جيوسـياسيـة تلو األخـرى ،لكن
علـى الـرغـم من ذلك مـازال من
املـبكــر (ومـن الـتهــور حـتــى)
افتــراض حتقق اسـتقــرار فعّــال
خلطوط التماس التي ترسم حدود
هــذه القضـايــا .وأوّل خطـوة يف
اجتــاه تقـيـيـم تــوقـيـت ومكــان
احتـمالـية تـفجّر أزمـة من جـديد
تتـمثل يف فهـم كيفيـة ترابـط هذه
األزمات ترابطا وثيقا.
أملانيا وأزمات منطقة اليورو
أصـبحت أملانيـا من جديـد ضحية
لقــوّتهــا ،فبــوصفهــا املُقــرض
األوروبي األكبر متلكُ أملانيا نفوذا
سيــاسيــا ضخمـا علــى البلـدان
املدانـة مثل الـيونـان التي يـتوقف
معاشهـا برمـته حالـيا علـى مدى
استعـداد املستشارة األملـانية أنغيال
ميـركـل إمضـاء صكّ جـديـد يف
إطار خطة اإلنقـاذ .وتُصدر أملانيا
ما يسـاوي نصف ناجتـها الداخلي
اخلــام تقــريـبــا ،وأغلـب هــذه
الــصـــادرات تــسـتـهلـك داخل
أوروبا ،ومن ثمّة فـإنّ املؤسسات
الـتي تعتـمد علـيها أملـانيـا حلمـاية
أسـواقهـا الـتصـديـريـة هي نـفس
املؤسسات التـي يجب على برلني
محاربتهـا من أجل حمايـة الثروة
الوطنية األملانية.
وصـف كثيـرون اتفـاق بـروكـسل
األخـير بـأنّه انتـصار لـبرلـني على
أثـينـا ،إذ وقف وزراء املــاليـة يف
مـنطقـة اليـورو مبـا يف ذلك وزراء
الـبرتـغال وأسـبانـيا وفـرنسـا إلى
جـانب أملانيا يف إنـكار حقّ اليونان

يف التمـلص من تعـهّدات الـديون
لـديها .لكنّ مـيركل أيضـا ليست
علـى وشك املـقامـرة بكمـية غـير
محــــدودة مـن أمـــــوال دافعـي
الضـرائب األملـانيّـني استنـادا إلـى
تعهدات يونـانية واهيـة للتخفيض
يف التكـاليـف وفرض إصـالحات
هيكلية على شعب مازال إلى حد
اآلن يـنظـر إلـى حــزب سيـريـزا
احلـــاكـم علـــى أنّه مـنقـــذه مـن
التّقشّف.
خـالل أربعــــة أشهــــر مـن اآلن
ستكون اليـونان وأملانيا يف مواجهة
جـديـدة ،ومن املــرجح أن تفتقـد
أثـينـا املـؤهـالت التقــشفيـة الـتي
حتـتـــاجهــا بــرلـني حـتـــى تقـنع
املعـــارضـني لالحتـــاد األوروبـي
داخـلهـــا بــــأنّهـــا متـلك الـثـقل
واملـصـــداقيــة لفـــرض سيــاســة
الـتقـشف األملــانيــة علـى بــاقي
أوروبا .وكلـما سعـت أملانيـا إلى
ربح املــزيـــد من الـــوقت كـلمــا
ازدادت املـــواقف الـتفــاوضـيــة
األملــانيــة واليـونــانيـة تـصلّبـا،
وازدادت معها جديّة خطر خروج
اليـونان من منـطقة اليـورو يف نظر
الــتجــــار ورجــــال األعـمــــال
والسياسيني ،وهي اخلطوة األولى
يف سـلسلة أحـداث ميكن أن حتطم
منطقة اليورو.

من أجل قيـادة أملانـيا وسـط أزمة
أوروبيـة متصـاعدة حتتـاج ميركل
إلـى تهـدئــة اجلبهـة الـشــرقيـة.
ولـذلـك ليــس من الغــريب أنّهـا
بذلـت جهودا مضـاعفة ووضعت
جدول سـفر ال يهدأ للـتّوصل إلى
اتفـاق آخـر مع روسيـا يف منـسك
بخصـوص األزمـة األوكـرانيـة.
كان االتفاق معـيبا منذ البداية ألنّه
حتاشى اإلقرار باملُحاوالت اجلارية
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

الّتـي يقــوم بهــا االنفـصــاليــون
املدعُومُون من روسيا لتجاوز خطّ
التـماس عبر ضمّ جـيب دبلتساف
إلـى منطـقة نفـوذهم .وبعـد عدة
أيام إضـافيـة من التـفاوض عـمد
األملــان (مــرة أخــرى مـسـتغـلني
مـوقفهـم كمقـرضني ،هـذه املـرة
ضدّ أوكـرانيـا) إلى دفـع الرئـيس
األوكـراني بوروشنكـو بهدوء إلى
قـبول الـواقع الذي تـفرضه أرض
املعركـة ،واملُضـيّ قُدمـا يف اتفاق
وقـف إطالق النــار .لكـن حتـى
وإن متكنت أملانيا من جهة وروسيا
من اجلهة أخرى من إحداث هدوء
نسبـي يف شرق أوكرانيا فلن تكون
لـذلك فـائـدة تـذكـر ،يف عالقـة
بالتخفيف من حدّة الصراع القائم
بني الواليات املتّحدة وروسيا.
االرتباط بني أوكرانيا وإيران
على عكس الرأي العام السائد يف
الغــرب ليـس الــرئيـس الــروسي
فالدميير بوتني مدفوعا بطموحات
مخبـولة للـسيطـرة على األراضي
األوكـرانيـة .هـو فقـط ينظـر إلـى
اخلـريطـة متامـا مثلمـا فعل أسالفه
على مدى قرون يف محاولة لتأمني
بالده من دولة تنضوي حتت جناح
قوة عسـكرية من الـدول الغربية.
ومثلمـا ذكّرت الـواليات املـتحدة
مــوسكــو مــرارا ،خالل األيــام
املـاضيـة ،يحتفـظ البيـت األبيض
بخيار إرسال مساعدات قتالية إلى
أوكـرانيـا ،ومع املعـدات الـثقيلـة
يأتي املدرّبون ،ومع املدربني يأتي
اجلنود على األرض.
مـن زاوية نـظر بـوتني بـإمكـانه أن
يرى مـنذ اآلن الـواليات املـتحدة
تتمـدد إلى مـا هو أبعـد من حدود

النـاتــو حلشـد حلفـاء جـدد علـى
احلدود الروسية .وحتى يف الوقت
الــذي تعقـد فـيه اتفـاقــات وقف
إطـالق النــار املـــؤقتــة يف شــرق
أوكــرانيـا ،ال شـيء يحـول دون
تغلغل أميـركي أعمق يف املنـطقة.
تلـك هي الفـرضيـة التـي ستـدفع
حتـركات بـوتني يف األشـهر املقـبلة
وهـو يـراجع خيـاراته العـسكـريـة
التـي تشـمل بنـاء ممـر أرضي إلـى
جزر الـقرم ،والقيـام بحملـة أكثر
طمـوحـا يف اجتـاه الغـرب لتـرسي
عـنـــد نهـــر دنـيـبـــر ،وأعـمـــال
اسـتــطالعـيــة يف دول الـبلـطـيق
الختبار مصداقية حلف الناتو.
ليـست لـدى الـواليــات املتحـدة
إمكانيـة احليلولـة دون كل واحدة
من هذه اخليـارات ،ولذلك عليها
أن تستعدّ بنـاء على تلك احلقيقة.
بيــد أن التــركيـز علـى الـسـاحـة
األوراسية ينطوي أوال على الربط
بني الـنهايـات املتبـاعدة يف الـشرق
األوسط بداية من إيران.
ومـن ثم نـأتي إلـى جـنيف حـيث
اجتـمع وزير اخلـارجيـة األميـركي
جـون كيـري مع نـظيـره اإليـراني
محمـد جـواد ظــريف يف الثــاني
والعـشــرين مـن فبـرايـر املــاضي
للعـمل علــى بقيــة النقـاط الـتي
يـتضـمّنهـا االتّفــاق النــووي قبل
الــواحــد والـثالثـني مـن مــارس
اجلــاري ،وهـــو التــاريخ الّــذي
يفتـرض أن يبـرهـن فيه الـرئيـس
باراك أوبـاما أنّه حقّق ما يكفي من
الـتقـــدم يف املفــاوضــات لـثـنـي
الـكونغـرس عن فـرض املزيـد من
العقوبات على إيران.
وإذا كانـت الواليات املتحـدة تريد
فعـال أن تتجـنب سـينـاريـوهـات

تــواجه فيهـا القـوات العـسكـريـة
األميركية روسيا يف أوروبا ،عليها
أن تقوم سـريعا بإعـادة نشر قوات
قـضّت الـ 12سنـة املـاضيـة تعمل
علــى إطفــاء حـــرائق أشعلـتهــا
إمـارات جهـاديـة متـشعّبـة ،وأن
تستعـد لصراع مـحتمل يف اخلليج
العـربي .ولكي تخـفف حملها يف
الــشـــرق األوســط سـتـتــــوجه
الواليات املتحدة إلى قوى إقليمية
لـديها مـصالح خـاصّة ،ويف كـثير
من األحيـان مصـالح متضـاربة،
لتحمّلها قسطا أكبر من العبء.
إنّ التفاهـم بني الواليـات املتحدة
وإيران يتجاوز كثيرا االتفاق حول
كـميــة اليــورانيـوم الـتي يــسمح
إليــران بتخـصـيبهــا وتخــزينهـا
ومقــدار التخفـيف يف العقـوبـات
مقابل احلدّ من برنامجها النووي،
فهـذا الـتفــاهم يـجب أن يــرسم
حــدود منـطقــة النفـوذ اإليــراني
املاضية يف التوسع بشتى السبل من
خالل أجنـدتها التي تـتضارب مع
مـصـــالـح حلفـــاء واشـنـطـن يف
املنطقة.
وعلـى الـرغـم من أنّ الـواليـات
املتحــدة ستكــون أكثـر حـذرا يف
صـياغـة تصـريحـاتهـا للعـموم يف
مـحاولـة للحـدّ خاصـة من القلق
اإلسـرائـيلي ،يقـال إن مسـؤولني
أميـركـيني قـدمـوا تـصــريحـات
إيجــابيــة عن دور ”حـزب اهلل” يف
محاربـة اإلرهاب عندما يتحدثون
بـصفـة شخـصيــة مع محــاورين
لبنانيني يف لـقاءات جرت مؤخّرا.
وقد يبدو هذا األمر يف ظاهره أحد
التفـاصيـل الصغيـرة ،لكـن إيران
تعـتبــر الـتقــارب مع الــواليــات
املتحـدة فـرصـة لـلحصـول علـى

ويُمكن أن تـطرأ موانع يف األثناء،
مثل وفاة املرشـد األعلى آيات اهلل
خـامينئي .لكنّ الـواليات املتحدة
بغض الـنظـر عن احلـزب احلـاكم
ستُعـطي األولـويــة خلطـر صـراع
مـتنــام يف منـطقــة أوراسيـا علـى
حساب مسألة تخفيف الصراع مع
إيــران .وحتــى مع وضع اتفـاق
نـووي ألسـس تفـاهـم أميــركي
إيـرانـي ،ستعـوّل واشنـطن علـى
قوى إقلـيمية مـثل اململكة العـربية
السـعوديـة لقضـم أطراف مـجال
النفـوذ اإليرانـي ،وهو مـا يُشجع
على تشـكيل التّنافـس الطبيعي يف
املنـطقــة خللق تــوازن نـسـبي يف
القوى مع مرور الوقت.
عود على بدء
حتتاج أملانـيا إلى صفقـة مع روسيا
حـتــى تـتـمكـن مـن إدارة أزمــة
وجـوديـة بـالنـسبـة إلـى أوروبـا،
وروسيـا بـدورهـا يف حـاجـة إلـى
صفقة مع الواليـات املتحدة للحدّ
من االنـتهـــاك األميـــركي جملــال
نفـوذهـا ،والـواليـات املتحـدة يف
حـاجة إلى صفقة مع إيران إلعادة
تركيز اهتمامها على روسيا.
وهـكذا ال يـنفصل أيّ صـراع عن
اآلخـر ،علـى الـرغـم من أنّ كلّ
صراع من حجم مختلف .وميكن
ألملــانيــا وروسيـا أن جتـدا طـرقـا
لتـسويـة خالفـاتهمـا ،مثلمـا هو
الـشــأن بـــالنــسبــة إلــى إيــران
والواليات املتحدة.
لكن ال ميكن جتنّب أزمة مطوّلة يف
منـطقــة اليـورو ،ونفـس الـشيء
ينطبق على ارتياب روسيا الشديد
مـن النــوايـــا األميـــركيــة جتــاه
محيطها.
كـال املسـألتـني تعيـدان الـواليـات
املتحـدة إلــى منـطقــة أوراسيـا.
وبـسبـب تشـتت تـركيـز أملـانيـا،
سـتجبـر الـواليـات املتحـدة علـى
جتــاوز حــدود احللف األطلــسي
لتطويق روسيا الّتي من املؤكد أنّها
حتــى يف الظـروف االقـتصـاديـة
الصعبة ستجد طريقة للرّد.
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السعودية وإيران 35 :عاما من احلرب الباردة وصراع النفوذ
كتب  :رفيدة طه
 35عــامًــا مــضت مـن العالقــة
شـديـدة التـوتـر بـني اجلمهـوريـة
اإلسالميـة اإليــرانيـة واملـملكـة
العربـية السـعودية .يـقول البعض
إن ثمـة حـربًـا بـاردة جتــري بني
البلـديـن ،لكن مــا بيـنهمــا ميثل
حروبًا حقيقية على أراضي الكثير
من الدول.
يـصف الـنظـام الـسعــودي دائمًـا
ملــكه بـ ”خــــــادم احلــــــرمــني
الشريفني” ،االسم الذي يظهر من
خالله رغبـة السعـوديـة يف تـزعم
مـركزيـة إسالميـة .يتبنـى النـظام
السعـودي اإلسالم السـلفي الذي
يــدعمه ويـروج له بقـوة .كـانت
الثــورة اإليـــرانيــة عــام 1979
صـادمة للـسعوديـة؛ إذ أصبحت
جـارتهـا تنـافـسهـا اآلن بنـسخـة
أخـــرى مـن اإلسـالم  -اإلسالم
الـشـيعي وهــو أكثـر مــا يكــرهه
اإلسالم الـسلفي  -وحتـاول طرح
نفسها كمركزية إسالمية بديلة.
بــوادر محــاوالت إيــران طــرح
نفـسهـا أمــام العــالم اإلسـالمي
كــانت يف الـتعــامل مع مـســألــة
فلسـطني .اجلمهـورية اإلسالمـية
اإليرانية قدمت نفسها كأكبر داعم
لتحـريـر فلـسطـني من يــد احملتل
اإلسـرائـيلي ،مـذكــرة دائمًـا يف
خطـابات مـسئـوليـها بـأن الدول
العـــربيــة تـطـيع أوامــر الــسيــد
األمريكـي الذي يجعلهـا ال تتخذ
خـطــوات حقـيقــة ضــد احـتالل
فلـــســطـني وجــــرائـم احملــتل
اإلسرائيلي.
هـنا ال تطـرح إيران نفـسها كـدولة
شيعية .بل أرادت أن حتصل على
شعـبيـــة بني الــدول اإلسـالميــة
األخرى بـدعم حـركات مقـاومة
سـنـيــة مـثل حـمـــاس واجلهــاد
اإلسالمي بـاملـال والــسالح .ثم
شكلت حـركة حـزب اهلل يف لبنان
بهــدف وحيـد ظـاهـر :مقـاومـة
إسرائيل.
محطـات هامة يف عالقـة الدولتني
بعد الثورة اإليرانية
بعـد الثـورة اإلسالميـة بفتـرة بـدأ
صـدام حسـني حربه علـى إيران.
يف هـذه احلــرب ،أنفـقت الـدول
اخلـليـجيــة خــاصــة الـسعــوديــة
عشرات امللـيارات من الدوالرات
لدعم صدام حسني ،طـبقًا لتقرير
سري من الـسي آي إيه فإن الدول
الغربـية أقـرضت العـراق ما يـزيد
على  35مليـار دوالر بينما أعطته

دول :الــسعــوديـــة ،الكــويـت
واإلمـارات من  30إلى  40مـليار
دوالر كمساعدات يف حربه.
إبان احلرب العراقـية اإليرانية التي
استـمرت ثمـاني سنـوات ،حدث
نزاعان كبيران بني الدولتني:
هـاشـمي رفــسنجــاني حتـدث يف
مــذكـــراته عـن يــوم الـ  11مـن
أغـسـطـس عــام  1986قــائالً:
الــسيـد بـشــارتي أحـد الـوزراء

موجود يف أي وقت.
آية اهلل منتظـري والذي كان حينها
اخلليفـة املنـتظـر للخـميـني كـتب
رسـالة ألحمد خميني يقول فيها:
”جيش الثورة يقوم بأعمال خاطئة
ويستخـدم حقائب  100حاج من
كبـار السـن اإليرانيـني ليضع فـيها
متفجـرات دون علـمهم ،بـشكل
وضع إيـران وثـورتهـا يف مـوقف
شـديـد احلــرج واضطـر الــسيـد

إيـــــران ،لــتــنهــي عالقــتهـــــا
الدبلوماسـية معها متاما ويبدأ عهد
آخر أكثر صراحة يف العداء.
تفـاهمـات خجـولـة بعـد هجـوم
صدام على الكويت
رمبا مـن سخريـة القدر أن يـهاجم
صــــدام حـــسـني الـكــــويـت يف

 400يف أعقـاب الـتفجيـر ،طبقـا
لتقـريــر األرشيف القـومـي ألمن
أمريـكا ،طـلب بيل كلـينتـون من
القوات املسلحة األميريكة التفكير
بجــديــة يف وضع خـطــة للـقيــام
بحملـة عـسكـريـة علـى إيـران.
انتخـاب محمـد خـامتي لـرئـاسـة
إيــــران أحـيــــا أمال بــتحـــسـني
العالقـات ،لهـذا وضعـت خطـة
احلمـلة الـعسكـرية جـانبًـا أمالً يف

السعودية يف أبريل عام  2008من
رايـان كـروكــر سفيـر أمـريكـا يف
العــراق حـيـنهــا ومـن جـنــرال
بترائـوس قائـد القوات األمـريكية
يف العراق آنـذاك أن تهاجم أمريكا
إيران عـسكريًـا ،قائالً” :اقـطعوا
رأس األفعـــى واقـضـــوا علـــى
أحالمهم النووية”.
طبقًــا لتقـريـر سـري آخـر يعـود
تـاريخـه إلى ديـسمبـر  2005فإن
مـلك السعـودية كـان غاضـبًا ألن
أمريكـا لم تنفـذ وعودهـا بالـقيام
بحملة عسكرية ضد إيران .يقول
مـلك الـــسعـــوديـــة يف حـني أن
أمريكا ،الـسعودية وصـدام كانوا
قــدميًــا مـتفقـني علــى ضــرورة
السيطـرة على إيـران وأحالمها يف
املنطقة ،فإن سياسة أمريكا قدمت
العراق كهدية على طبق من ذهب
إليران.
جورج بوش كتب أيضًا يف الفصل
الثــالث عـشــر من مـذكــراته أن
إسـرائيل والسعـودية طلبـوا مرارًا
حملة عسكرية على إيران.
لم تستطع السعودية حتقيق حلمها
يف حملـة عسكـرية ،لكنهـا تدعم
العقوبات االقتصادية الغربية على
إيــران ،بل إن أجـزاء مـهمــة من
العقـوبـات هـي رغبـة سعـوديـة
خالصة.
زلزال الربيع العربي

من لقاء سابق بني العاهل السعودي الراحل امللك عبداهلل والسيد علي خامئني يف طهران عام 1997
اإليــرانيني آنـذاك أخبـر حكـومته
عن إعالن الـسعـوديــة احتجـاز
بـعض احلجـاج اإليــرانيني الـذين
كانـوا يحملون يف حقـائبهم بعض
املتفجرات.
يضيـف رفسنجـاني أن السعـودية
حينها أفرجت عن  110من 113
حاجًا اعتـقلتهم أجهزتها األمنية.
بعـد هـذه احلـادثـة أرسل مهـدي
كروبي رئيس البرملـان حينها برقية
شكر مللك السعودية.
الـسيـد مـوسـوي رئـيس الـوزراء
آنــذاك كـتب يف نـص اسـتقــالـته
السـريـة حـينهـا :بعـد فضح أمـر
املــتفجـــرات مع فـــوج احلجـيج
اإليــرانـيـني يف الــسعــوديــة ،مت
إخباري بالقصة ،لألسف الشديد
علـى الـرغم مـن الضـرر الكـبيـر
الــذي تُـسـببـه عمـليــات كهــذه
لبالدنـا ،فــإن احتمـال حـدوثهـا
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كروبي أن يبعث برقية للملك فهد
تهدئ األمور”.
يجيب حـينها أحمد خميني” :هل
توجد أسـاليب أخرى للقـيام بأي
عمل ثوري يف مكة غير ما حدث”
هـذه اخلـطـط تنـجح أحيـانـا وال
تنكـشف .ال يعنـي هذا مـوافقتي
علـى مـا حـدث .لكـنه أسلـوب
متبع يف هكذا صراعات”.
يف  31يـوليـو عـام  ،1987أقـام
احلجـاج اإليـرانيـون طـبق املعتـاد
مظـاهــراتهم مــرددين شعـارات
املوت ألمريكا واملوت إلسرائيل،
لكـن قوات األمن الـسعوديـة هذه
املـرة فتحت الـنار علـى احلجاج،
لتقتل  402شخصًـا 275 ،حاجًا
إيـرانيًا 85 ،حـاجًا سعـوديًا و45
مـن احلجـــاج مـن جـنــسـيـــات
األخـرى .على إثـر احلدث اجللل
أغـلقت الـسعـوديـة سفـارتهـا يف

أغسـطس عـام  ،1990لتـضطـر
الكويـت والسعـودية وبـاقي دول
اخلليج أن تـرسل وفودًا تطلب من
إيران املـساعـدة يف رفع االحتالل
العـراقـي عن الكـويت .يف الـ 23
من أغسـطس يزور وزير اخلارجية
الـكويتي طهـران مع  28من ممثلي
وزارة اخلارجية السعودية.
يف الـ  13من فبـرايـر العـام الـذي
يليه يجري الـسيد واليتـي والسيد
سعـود الفيصل مكاملـة هاتفية ،ثم
يتقـابالن بعدهـا بأيـام يف جنيف.
يف الـ  20من مـارس عـام 1991
يستـأذن السيـد واليتي من الـسيد
هاشمـي رفسنجـاني ليعـلن عودة
عالقات جزئية بني إيران واململكة
العربية السعودية.
يف صـيف عـــام  1996تــنفجـــر
القاعدة األمـريكية يف اخلبر ،يقتل
فيها  19عسكريًـا أمريكيًا ويجرح

الـوصـول إلـى حل دبلـومـاسي.
السعـودية كانت تعـتقد أن منفذي
الـتفجيــر حصلـوا علــى دعم من
إيـران ،قبـل أن يعلن أن القـاعـدة
هي املسـئولـة عن االنفجـار .بيل
كلينتـون يكتب يف مـذكراته أن يف
صـيف  ،1996لــم يكـن لـــدى
أمريكـا أي معلومـات قطعـية عن
هوية منفذي الهجوم.
طلب سعودي من أمريكا مبهاجمة
إيران
تـوتـرت العالقـات بـني الطـرفني
مجددًا لتـستمر طـويالً هذه املرة.
نـظــام آل سعــود اعـتبــر نـظــام
اجلـمهـوريـة اإلسـالميـة أخـطـر
أعدائه وطلب من أمريكا مرارًا أن
تهـاجم إيـران عـسكـريًــا .طبقـا
لــــويكـي لــيكـــس طلـب مـلك

الــربـيع العــربي مبـعنــى سقــوط
األنـظمـة املـسـتبـدة واسـتبـدالهـا
بأنـظمة دميقراطـية ملتزمـة بحماية
حقـوق اإلنـسـان ،يعـتبــر خطـرًا
كـبيــرًا علـى الـسعـوديـة .يـرى
الكـاتب والبـاحث اإليـراني أكـبر
جنجـي أن حتول النـزاع األساسي
يف املنطقـة إلى نـزاع الدميـقراطـية
واالسـتبـداد هـو كـابـوس كـبيـر
للملكة.
األميـر تــركي الفـيصـل أعلن أن
الــربـيع العـــربي سـبب اخلــراب
والـدمــار ،بيـنمـا صـرح الـشيخ
صـالح الفوزان أحـد أهم العـلماء
الـسلفيـني يف السعـودية أن الـربيع
العربي ليس إال فتنة كبرى .تبنت
الـسعـوديـة إذاً خـططًـا مـوسعـة
تضمن تغييـر مسار الـربيع العربي
بشكل كامل
يـرى جنجي أن اخلـطط السعـودية
كـان لهــا نتـائج علـى العالقـات
اإليـرانية السعوديـة أبرزها:حتويل
صراع الدميقراطية واالستبداد إلى
ما أضر كـثيرًا بإيـران التي لم يكن
من مصلحتها ..البقية ص 51
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ظهوره يكذب االخبار التي حتدثت عن خروجه من اليمن

صالح يخاطب القمة العربية ويضعها أمام مسؤليتها التاريخية يف حقن دماء اليمنيني
صنعاء  -العربي األمريكي اليوم-
توجه الرئـيس اليمني السابق علي
عـبــداهلل صـــالح الــسـبـت -28
 2015-3بـرسـالـة الـى الـقمـة
العربيـة املنعقدة يف شـرم الشيخ ،
حيث وضع الـزعماء العـرب أمام
حقيقة مـاجرى ويجـري يف اليمن
 ،واهـاب الرئيـس صالح بـالقادة
العـرب أن يـتحملــوا مسـؤليـتهم
التــاريخيــة يف وقف إراقـة دمـاء
الشعـب اليمني وأن ميـدوا ايديهم
ملـسـاعــدة الفـرقـاء الــسيــاسني
للجلوس الى مائدة احلوار .
ونظرا ألهمية الرسالة تعيد العربي
األمريكي نشرها
نص الرسالة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أتوجه بهـذا اخلطاب إلى أصحاب
اجلاللـة والفخـامـة والـسمـو قـادة
الدول العربية احملترمني بعد التحية
اسـمحوا لـي أيها األخـوة األعزاء
ومؤمتـر القمة الـعربية الـذي ينعقد
يف مصر الكنانة يف شرم الشيخ ويف
مقـدمـة جــدول أعمـاله الـوضع
الـراهـن يف اليـمن بلـدكـم الثـاني
منـبع العـروبـة ومــوطن العـرب
األول.
األخـــوة األشقــاء قــادة الــدول
العربية :
اسمحـوا لي ان استعـرض معكم
األزمـة الــراهنـة يف الـيمـن منـذ
 2011وحتى اليوم ..بدأت هذه
األزمــة منـذ  2011مبـا يــسمـى
الربيع العـربي والذي عـمت أكثر
من قـطـر عـربـي ليـس بــاليـمن
فحـسب بل يف عـدد مـن األقطـار
العربية.
أنني أحتـدث معـكم وقلبـي يقطـر
دما علـى ما يعانـيه هذا الوطن من
إراقة للـدم وإزهاق لألرواح مـنذ
 2011وحتـى اليـوم وعلـى وجه
اخلـصـــوص الغــارات اجلــويــة
األخـيــرة خالل الـثالثــة األيــام
املاضية على املواطنني العزل الذي
قـتلت املئات من النـساء واألطفال
والــشـيــوخ ال لــسـبـب إال ذلك
الـرئيس املـستقيل الـذي لم يعرف
أن يـديــر شئـون الـدولـة ويـهمه
السلـطة والـبقاء يف الـسلطـة على
الـرغم مـن أن املبـادرة اخللـيجيـة
حددت الفـترة االنـتقالـية بـسنتني

وانـــــتـهـــــت واليـــــتـه يف 22
فبـراير ،2014إال أنـه أصر عـلى
البقاء يف السلـطة وحاول الـتمديد
من خالل احلوار.
تعرض الـوطن إلى متـاعب كبيرة
وحتدثـتا كثيراً أن هـذه القيادة التي
لـن تستـطيع أن تتحـمل املسئـولية
وقيادة الوطن وإدارة دفة احلكم .
يف العـام 2011م وجتنبـاً للـصراع
وجتنبـا إلراقـة الــدم تبنـى املـؤمتـر
الشعبي العام وأنا كنت على رأس
القيـادة بصنع مبـادرة تتبنـاها دول
مجلس التعاون اخلليجي ،وذهبنا
بهـــذه املبــادرة إلــى األشقــاء يف
مجلس التعاون اخلليجي وجزاهم
اهلل خيـر تبنوا هذه املبادرة وجاءت
هذه املبـادرة لنقل السلـطة سلـمياً
دون ان تراق الـدماء  ..ونقلـناها
بالفعل سلمياً ال ضرر وال ضرار.
انتقلت سلميـاً ولكنه لم يعرف أن
يـديـر دفـة احلـكم ..حتــالف مع
حــركــة االخــوان املــسلـمني..
وحتــالف مع اللقـاء املـشتـرك..
وحتــالف مع الكـثيــر من القـوى
الـسيــاسيــة لضــرب كل مكـون
سيـاسي ضـد الطـرف األخـر ويف
املـقدمة هـو ضرب املؤمتـر الشعبي
العــام وقيـادته اجملـربـة وكـوادره
اخمللصـة وكل الكفاءات يف املـؤمتر
الـشعبي العـام وأحزاب الـتحالف
الوطني الدميقراطي .
األخـوة األعزاء أصحـاب اجلاللة
والفخـامـة والـسمـو قـادة الـدول
العربية
أحتـدث معـكم مبـراراة ان األزمـة
املـوجـودة يف اليـمن منـذ 2011م
هـو صراع عـلى الـسلطـة بني كل
املكـونــات ويف املقـدمـة حـركـة
اإلخوان املسلـمني وبقية املكونات
الـسيـاسيـة ،أمــا نحن يف املـؤمتـر
الـشعـبي العــام فسـلمنـا الـسلطـة
طواعية دون إكراه حرصا منا على
حـقن الــدم الـيمـني وأن يـتعـلم
اآلخرون منـا أننا لـسنا محـتكرين
على الـسلطة ومـتشبثـني بكراسي
السلطـة ..فلتنتقل السلطة ولدينا
جتـربــة ونحن يف املـؤمتـر الـشعـبي
العام وأنـا على رأس هـذه القيادة
 33عـــام عـــانـيـنـــا فـيهـــا كل
الصعوبات وعملـنا ما استطعنا أن
نعمله لـشعبنا اليمـني الذي دمروه
اآلن يف  4سنوات.
دمروا البنية التحتية دمروا املنشآت
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دمروا املؤسسة العسكرية واألمنية
الـذي بنـيت علـى أسـس علـميـة
وأوجــدت الكفــاءات ..بحجـة
إعــادة الهـيكلـة وكــأنهـا كــانت
مـؤسـسـة مـحصـورة يف قـريـة أو
مـنطقة بذاتها لكنها مؤسسة وطنية
واستـطيع أن أقـول انهـا مـؤسسـة
وطنيـة شامـخة ورائـدة تضم كل
أبناء الوطن الواحد.
ليس كمـا هو حـاصل االن دمروا

املفـاوضـات واسـتكمـال احلـوار
الذي بدأناه منذ اشهر.
اسـتكمـال هـذا احلـوار هـو احلل
األمـثل حلل املــشكلـــة وليــست
الضـربات العسـكرية وأمتـنى على
األشقــــاء أن اليـكــــابــــروا وأن
اليـراهنوا على جـواد خاسر ،لقد
راهنوا على هـذا اجلواد  4سنوات
واآلن يراهنون عليه ولم يوصلهم
إلى طريق.

املؤسسـة العسكريـة وهذا مشروع
نعـرفه ملـاذا دمـروا هـذه املـؤسسـة
العـسكرية الن تتحرك الفوضى يف
املنطـقة وعـدم االستقـرار ،حترك
الفـوضى يف البلد يعني البنية حتتية
ال اقـتصـاد ال أمـن ال استقـرار..
بل صراع على السلطة.

األخوة األشقاء
قـودونا إلى طـاولة احلوار واحلكم
صناديق االقتـراع وقودونا وقودوا
كل املكونات الـسياسيـة وستكون
معكم إلى طاولـة احلوار ونحتكم
لصناديق االقتـراع يف إطار التبادل
السلمي للسلطة .

أصحــــاب اجلاللــــة أصحـــاب
الفخامة أصحاب السمو

اإلخـوة األشقاء يف القـمة العـربية
املنعقدة يف شرم الشيخ :
أنـا أناشدكم وأناشد ضمائركم أن
تــرحمــوا أطفـالـكم ونـســاءكم
وإخـوانـكم وأشقـاءكـم يف اليـمن
من هذه الضربة البربرية التي ليس
لها أي مبرر .

أحتــدث معكـم وامتنــى النعقــاد
مــؤمتــركـم التــوفـيق والـســداد
والنجــاح وان تعمل هــذه القمـة
على وقف الـضربـات العسكـرية
علـى اجلمهـورية الـيمنيـة وطنكم
الثـاني وأن تـتدخـلوا عـلى الـفور
لألخـذ بـأيـدي كـل اليمـنيني إلـى
طـاولـة املفـاوضـات السـتكمـال

اإلخوة األعزاء قادة الدول العربية
مـأساة كبـيرة يف اليـمن التزيـدونا
مأساة فوق ما نحن نعاني من أربع

سنـوات من الصـراع أربع سنوات
مـن اجلفـــاف أربع سـنــوات مـن
التجـويع أربع سنـوات من إقالق
األمن.
نحـن نقبل بـأي رئـيس يـطلع من
أي مكـون سيـاسي وأنـا أعـدكم
وأنـا يف املـؤمتـر الـشعبي ال أنـا وال
أقـربائي نـترشح لهـذه الرئـاسة ال
نتـرشح لهذه الرئـاسة رغم انه من
حقنا دستوريا وقانونيا.

لكن نعـدكم من أجل أن حتل هذه
املشكلة يـترشح أي مواطن ونحن
نصـوت مثلما صـوتنا لهـادي وأنا
كـنـت يف الـــواليـــات املـتحـــدة
األمـــريكـيــة يف بــدايــة 2012م
دعوت الشعب اليمني للتوجه إلى
صـناديق االقـتراع وذلك لـينتخب
عبدربه منصور هادي.
ونطـلب من األشقـاء ويف املقـدمة
الشقـيقة الكـبرى املمـلكة العـربية
السـعودية وهي اجلـارة الكبرى أن
تـأخـذ بـأيـدي الـيمـنيـني ،ونحن
نقـدر لها تقـديرا عـالياً ألكـثر من
 1700ملـيـــون مـــواطـن ميـنـي
يعـيشـون يف اململكـة وهذا نـقدره
تقـديرا عـالي إذا أوقفت ضـرباته
اجلـويـة وسـاعـدت علـى احلـوار
لـينتقل احلـوار إلى أي مكـان آخر
غيـر اليـمن حتت رعـايـة اجلـامعـة

العــربـيــة أو األمم املـتحـــدة حلل
املشكلة سلمياً.
لن حتل بالضربات ولن تزيدها إال
مأساة وال تزيـدها إال جراحاً فوق
اجلراح الـسابقـة ..خلونـا نعالج
اجلــراح نعــالج جــراح املـــاضي
ونعالج جراح احلاضر.
أنـا آمـل من أشقـاءنـا يف املـملكـة
العربية السـعودية وكذلك أشقاءنا
يف مجلــس الـتعـــاون اخللـيجـي
التعاون من أجل إخراج اليمن من
هذه احملنة التـي يعيشها خالل هذه
الــسنــوات األربع الـتي مــضت
النعلق عمل إال علـى اهلل سبحانه
وتعـالـى وعلـى أشقـائنـا ونقـول
لألمم املـــتحــــــدة أن تـــتحـــمل
مسئـولياتهـا كمؤسسـة دولية وأال
تتحـول إلـى طـرف ونـطلب رفع
احلصار عن الشعب اليمني
أصحـــاب الفخــامـــة واجلاللــة
والسمو
أتـكلم معـاكـم وأحمـلكم كـامل
املسـئولـية عـن إراقة أي قـطرة دم
بعد اليوم أنا أناشدكم باسم املؤمتر
الشعبي العـام وباسم أبناء الشعب
اليمني العظيم.
وأتـوجه إلى أبنـاء الشعـب اليمني
الـصــامــد ..الـشـعب الـيمـني
الـصــابــر ..الــشعـب الـيـمـنـي
املـنـــاضل ..الــشعـب الـيـمـنـي
اجلسـور ..أن يتحمل وأال ينفعل
وأن يتمـاسك وان يـوقف أعـمال
العنف يف أي محافظة وأن الينجر
إلـى أعمال العـنف ضد أي مكون
سيـاسي علـى اإلطالق ،أوقفـوا
إطـالق النــار يف أي مكــان يف أي
منطقة يف أي قرية ..
انشـاهلل تكـون هـذه القمـة معكم
ومع أمــنكـم ومع اسـتقـــراركـم
وليـس مع ضـرب مـنشـآتكم وال
ضـــرب مــســـاكــنكـم وال قـتل
أطفالكم .
تقبلوا خالص التحية والتقدير أيها
األشقـاء قادة األمة العـربية ،وإلى
شعـبنـا الـيمـني العـظيـم الصـابـر
والـصـامـد أن يـتحـمل كل هـذه
األعباء.
وأمتنــى لهــذه الـقمـــة التــوفـيق
والـنجــاح ،وأمتنـى مـرة أخـرى
ألشقائـنا جمللس الـتعاون اخلليجي
أن يأخذوا بـأيدي اليمنـيني إلى ما
فيه اخلير واألمن واالستقرار
والـــسالم علـيكـم ورحـمـــة اهلل
وبركاته .
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عاصفة احلزم

امللك سلامن :ميليشيات احلوثي رفضت التحذيرات

شـرم الــشيخ  -وكـاالت  -قـال
العاهل السعودي امللك سلمان بن
عبـدالعـزيـز إن "إن الـواقع املـؤلم
الــذي تعيـشه عــدد من بلــداننـا
العربـية ،مـن إرهاب وصـراعات
داخلية وسفك للدماء  ،هو نتيجة
حتـميــة للتحــالف بني اإلرهـاب
والطــائفيـة  ،الـذي تقـوده قـوى
إقليمية أدت تـدخالتها السافرة يف
مـنطقتنا العربيـة إلى زعزعة األمن
واالستقرار يف بعض دولنا".
وأضاف يف كـلمة له خالل افـتتاح
أعمــال القمـة العــربيـة يف شـرم
الـشيخ الـسبت : 2015-3-28
"ففي اليمـن الشقيق أدى الـتدخل
اخلـارجي إلـى متكـني امليليـشيـات
احلوثية  -وهي فئة محدودة  -من
االنقالب على السلطة الشرعية ،
واحـتالل العـــاصمــة صـنعــاء ،
وتعطـيل استكمـال تنفـيذ املـبادرة
اخللـيجيـة الـتي تهــدف للحفـاظ
علــــى أمـن الـيـمـن ووحــــدته
واستقـراره  ،ولقـد جــاءت تلبيـة
دول مجلــس الـتعـــاون لـــدول
اخلليج العربـية لدعوة فخامة األخ
الـرئيـس عبـدربه مـنصـور هـادي
رئيـس اجلمهـوريـة اليـمنيـة لعقـد
مـؤمتـر احلـوار يف الـريــاض حتت
مـظلــة األمــانــة العــامــة لــدول
اجمللس ،من أجل اخلـروج باليمن
ممـا هــو فيه إلـى بـر األمـان  ،مبـا
يكفل عـودة األمور إلى نصابها يف
إطـار املبـادرة اخللـيجيـة وآلـيتهـا
التنفيذية؛ التي حتظى بتأييد عربي
ودولي".

وزاد امللك سلـمان يف كـلمته "ويف
الــوقت الــذي لـم نكـن نتـمنــى
اللجوء لهذا القرار ،فإننا نؤكد أن
الـريــاض تفـتح أبــوابهــا جلمـيع
األطـياف السياسية الـيمنية الراغبة
يف احملــافـظــة علــى أمـن اليـمن
واستقـراره لالجتمـاع حتت مـظلة
مجلـس التعاون يف إطـار التمسك
بالـشرعية ورفض االنقالب عليها

يف عـملية عاصفة احلزم  ،والدول
الـداعمة واملـؤيدة يف جـميع أنحاء
العالـم لهذه العمليـة التي ستسهم
بحــوله تعــالـــى يف دعم الـسـلم
واألمن يف املنطقة والعالم".
قـد حـان الـوقـت لقيـام اجملـتمع
الدولي مبسؤولياته

وترى اململكة العربية السعودية أنه
قـد حـان الـوقـت لقيـام اجملـتمع
الـدولـي مبسـؤوليـاته ،من خالل
صـدور قـرار مـن مجلــس األمن
بتـبنـي مبـادرة الـسالم العـربيـة،
ووضع ثقله يف اجتـاه القبـول بها،
وأن يتم تعـيني مبعوث دولي رفيع
تكـون مهمتـه متابعـة تنفيـذ القرار
الـدولي ذي الصلـة باملـبادرة ،إن

املنكـوب بـنظـام يقـصف القـرى
واملـدن بـالـطـائــرات والغـازات
الـسـامــة والبــراميل املـتفجـرة،
ويـــرفــض كل مــســـاعـي احلل
السـلمي اإلقليـمية والـدولية .إن
أي جهد إلنهـاء املأسـاة السـورية
يجـب أن يستنـد إلى إعالن مـؤمتر
جنيف األول ،وال نستطيع تصور
مـشـاركــة من تلـطخت أيــاديهم

عملـيات عـاصفة احلـزم مستـمرة
حتى يستقر الشعب اليمني
وأوضـح "والستمـرار املليـشيـات
احلوثية املدعومـة من قوى إقليمية
هـدفها بـسط هيمـنتها علـى اليمن
وجعلهـا قاعدة لنفـوذها يف املنطقة
يف تعـنتهــا ورفضهــا لتحـذيـرات
الشرعية اليـمنية ومجلس التعاون
ومجلـس األمن ولكافـة املبادرات
الــسلـميــة  ،واملــضي قــدمــاً يف
عـدوانهـا علـى الـشعب الـيمـني
وسلـطتـه الشـرعيـة وتهـديـد أمن
املـنطقـة؛ فقـد جــاءت استجـابـة
الدول الشقيقة والصديقة املشاركة
يف عـاصفـة احلـزم لـطلب فخـامـة
رئيـس اجلمهوريـة اليمنيـة عبدربه
منصور هادي للوقوف إلى جانب
اليـمن الـشقـيق وشعـبه العــزيــز
وسلطته الـشرعيـة وردع العدوان
احلـوثي الذي يشكل تهـديداً كبيراً
ألمن املنطقة واسـتقرارها وتهديداً
للسلم واألمـن الدولي ومـواجهة
التنظيمات اإلرهابية".

ومبـا يكفل عـودة الـدولـة لبـسط
سلــطتهــا علـى كـافــة األراضي
الـيمـنيـة وإعــادة األسلحـة إلـى
الدولـة وعدم تهـديد أمـن الدول
اجملـاورة ،آملني أن يـعود مـن مترد
علـى الشـرعيـة لصـوت العقل ،
والكف عـن االستقـواء بـالقـوى
اخلـارجيـة والعبث بـأمن الـشعب
الـيمـني العـزيــز ،والتــوقف عن
التـرويج لـلطــائفيـة وزرع بـذور
اإلرهاب .وسـوف تستمـر عملية
عـاصفة احلـزم حتـى تتحـقق هذه
األهـداف لينعم الـشعب اليمني -
بـإذن اهلل  -بـاألمـن واالستقـرار،
ويف هـذا الـسيـاق  ،فـإننـا نـوجه
الشكـر والتقديـر للدول املشـاركة
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وأوضح خــــادم احلــــرمـني " إن
القـضيـة الفلـسطـينيـة يف مقـدمـة
اهتماماتنـا ،ويظل موقف اململكة
العربية السعودية كما كان دائماً ،
مـستنـداً إلـى ثـوابت ومـرتكـزات
تهدف جميعهـا إلى حتقيق السالم
الـشــامل والعــادل يف املنـطقـة ،
وعلـى أســاس استـرداد احلقـوق
املشروعة للشعب الفلسطيني ؛ مبا
يف ذلك حقه املـشـروع يف إنـشـاء
دولته املـسـتقلـة  ،وعـاصـمتهـا
القـدس الشريف  ،وهـو أمر يتفق
مع قــرارات الشـرعيـة الـدوليـة،
ومبـادرة الــسالم العــربيـة عـام
2002م التـي رحب بهـا اجملـتمع
الــدولي وجتـاهـلتهـا إســرائيل.

آفـة التـطرف واإلرهـاب يف قائـمة
التحـديــات التي تـواجههــا أمتنـا
الـعربيـة ،وتستهـدف أمن بلـداننا
واستقـرارهـا  .وتـستـدعـي منـا
أقصـى درجـات احلـيطـة واحلـذر
والتـضـامـن يف اتخــاذ التــدابيـر
الالزمـة ملــواجهتهــا واستـئصـال
جذورها".

بدمـاء الشعـب السوري يف حتـديد
مستقبل سـوريا .ومن جانب آخر
مــازلنــا نتــابع بقلق بـالـغ تطـور
األحداث يف ليبيا  ،مع أملنا يف أن
يتحـقق األمن واالستقـرار يف هذا
الـبلــد العــزيــز  .وفـيمــا يـتعلق
بالـسالح النووي وأسلحـة الدمار
الشامل فإن موقف اململكة واضح
وثـابت بالدعـوة إلى إخالء منطقة
الـشــرق األوسـط مـن األسلحــة
النووية وأسلحة الدمار الشامل".

وأشـار خـادم احلــرمني إلـى أنه "
مـازالت األزمـة السـوريـة تـراوح
مكانهـا ،ومع استمـرارها تـستمر
معـانـاة وآالم الـشعب الـسـوري

إعـادة هـيكلـة اجلـامعـة العــربيـة
وتطويرها

يجـب إخالء مـنـطقــة الــشــرق
األوسط من األسلحة النووية

وأوضح امللك سلمان "إن همومنا

االقتـصـاديــة والتـنمـويــة محل
اهتمـامنـا وعنـايتنـا وحتتل مكـاناً
بارزاً يف جدول أعمـالنا ،واملتوقع
يف هذه القمة مـراجعة ما مت حتقيقه
يف هــذا اجملــال  .وإزالــة عــوائق
تـنفيذ منطقة التجـارة احلرة العربية
 .واالحتــاد اجلمــركي العــربي،
وإلعـطـاء مـزيــد من االهـتمـام
بالقـضايـا االقتصـادية ،واملتـابعة
السـنويـة ملا يـتخذ مـن قرارات يف
هذا الشأن وتنفيذها ؛ نقترح دمج
القمتني التنموية والعادية".
وأضـاف "ومن ناحيـة أخرى ال بد
لنـا مـن متـابعـة مـا أسفــرت عنه
اجلهـود القــائمـة إلحــداث نقلـة
نـوعيـة يف منهج وأسلـوب العمل
العربي املشترك ،مبا يف ذلك إعادة
هـيكلـة جـامعـة الـدول العــربيـة
وتطـويـرهـا ،وذلك علـى النحـو
الــــذي ميكـنهـــا مـن مـــواكـبـــة
املــستجـدات واملـتغيـرات وإزالـة
املعـوقـات ومـواطـن اخللل الـتي
تعترض مسيرة عملنا املشترك".
وقبيل انطالق القمة العربية ،عقد
اجـتمــاع جـمع خــادم احلـــرمني
الــشـــريفـني امللـك سلـمــان بـن
عبـدالعـزيـز ،والـرئيـس املصـري
عبـد الفتـاح السـيسي ،والـرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي.
وأوضح املتحـدث الرسمـي باسم
رئاسة اجلمهـورية املصريـة السفير
عالء يــوسـف أن اللقـــاء تنــاول
التـأكيد علـى أهمية خـروج القمة
الـعربـية بـالنـتائـج املرجـوة ،التي
حتـقق آمال وطمـوحات الـشعوب
العربية ،وحتفظ وحـدتها وتصون
مقدراتهـا ،السيمـا أنها تـنعقد يف
مرحلة شديدة األهمية وتعد فارقة
يف تاريـخ األمة العـربيـة ،التي لم
تشهـد من قبل حتـديات كـالتي متر
بهـا يف الــوقت احلــالي ،خـاصـة
الـتطـورات التـي يشهـدهـا الـيمن
الشقيق ،والتي استـدعت تكاتف
اجلهـود ووحـدة الـصف يف إطـار
عمليـة "عاصفـة احلزم" السـتعادة
االســتقـــرار واألمــن للـــشعـب
اليمني.
وأضــاف املتحـدث الـرسـمي أن
اللقـاء شهـد إشـادة بــدور مصـر
العـربي ،مع الـتأكـيد عـلى ثقـلها
الـثقايف واالجتمـاعي ،ودورها يف
مـساندة أشقائـها العرب يف أوقات
احملن والـشــدائــد ،حـيث أكــد
الرئيـس السيـسي أن مصـر كانت
وستظل عـوناً ألشقـائها ومـدافعاً
عن احلقـوق العـربيــة ومسـاهمـا
فـاعال يف صـون مقـدرات الـدول
والشعوب العربية.
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االقتصاد األمريكي اليوم
يواصل االقتصاد األمريكي تعافيه
وسط منـو النـاجت احمللي اإلجمـالي
وتـراجع معدل البطـالة ،وبالفعل
يعــد ذلك حـصيلــة اقتـصـادات
الـواليات اخلمسـني والتي تتفاعل
فيما بينهـا وتصب يف صالح النمو
اإلجمالي ،وصنف موقع “بيزنس
إنسايدر“ أفضـل عشرة اقتصادات
من بني اخلمسني والية.
وكـان التـصنـيف بنـاءً علـى ستـة
معاييـر متثلت يف التغيـر األخير يف
أسعـار اإلسكـان ومنـو الـوظـائف
ومعـدل الـبطـالــة والنــاجت احمللي
اإلجمـالي للـفرد بـاإلضافـة إلى
متـوسط األجـر األسبـوعي ومـا
حتققه حكـومة الـوالية مـن فائض
أو عجز يف موازنتها.
“ -1داكوتا الشمالية“:
تـسببت ثـورة النفط الـصخري يف
انتعـاش اقـتصـاد واليـة “داكـوتـا
الشـمالـية“ عـلى مـدار السـنوات
القليلـة املـاضيـة ،وتـزايـد معـدل
التـوظيف يف قـطاع الـطاقـة جراء
هذه الـطفرة ،حيـث ارتفع معدل
الـوظـائف غيـر الـزراعيـة بنـسبـة
 %5.42يف الفــتـــــرة مـــــا بــني
ديـسـمبــر/كــانــون األول عــام
 2013ونفـس الـشهــر من عـام
 ،2014بـيـنـمـــا سـجل معـــدل
البطـالة  ،%2.8فيمـا بلغ نصيب
الفـرد من النـاجت احمللي اإلجمـالي
 68804دوالرات.
“ -2تكساس“:
ميثل قطاع الطـاقة عامالً رئيسياً يف
اقتـصاد واليـة “تكسـاس“ ،حيث
يـعمل العـديـد من مـواطـنيهـا يف
التنقيب عن النفط والغاز وأنشطة
التعـدين اخملتلفـة وتكريـر النفط،
وارتفع معـدل التـوظـيف بنـسبـة
 %4.04يف الـفتـــرة من الــشهــر
األخير من العام األسبق إلى نهاية
عــام  ،2014وارتفعـت أسعــار
اإلسـكان بنسبة  %7.12يف الفترة
من الربع السنـوي الثالث من عام
 2013حتـى نفس الربع الـسنوي
من العام املاضي.
“ -3كولورادو“:

تعرف على افضل  10واليات أمريكية اقتصادياً
...وعلى الواليات التي تعاني
أعلى معدالت للفقر

علـى غرار واليات القطاع الغربي
األخرى يف أمـريكا ،تـتمتع والية
“كـولـورادو“ بــانتعــاش قطــاعي
النفـط والتعـدين ،ويـبلغ معـدل
البطـالة  ،%4بينما ارتفعت أسعار
اإلسكان بنسبة .%6.9
“ -4كاليفورنيا“:
ميثل “وادي الــسيلـيكـون“ اجلـزء
الرئيـسي من اقتصاد الوالية ،كما
تشمل مقـرات  53شركـة من بني
قائمـة الـ 500يف مجلة “فـوربس“
على رأسهـا عمالق التكنـولوجيا
“آبل“ “وإتـــش بـي“ و“جـــــوجل“
و“أوراكل“ ،وميـثل متوسط األجر
األسبوعي  1072دوالرا –وهو
خـامس أعلى معـدل يف الواليات
املـتحــــدة  -وارتفعـت أسعـــار
اإلسكـان بنـسبـة  ،%8.12كمـا
سجلت الوالية فـائضاً مبقدار 32
مليار دوالر
“ -5أوريجون“:
ارتفـعت أسعــار املنــازل بنــسبـة
 %6.98خالل الفتـرة من الـربع
الثـالث عـام  2013حتـى نفـس
الفتــرة من عــام  ،2014بيـنمـا
سجل معدل البطـالة  %6.7حتى
نهاية العام املاضي ،وحقق معدل
التوظيف منواً بنسبة .%3.01
“ -6واشنطن“:
تـتميـز الـواليـة بتـواجـد مقـرات
شـــــركـــــات عــمالقـــــة مــثل
“مـايكروسـوفت“ و“أمازون دوت
كوم“ باإلضـافة إلى شركة املقاهي
ذائعة الصيت عاملياً “ستاربكس“ ،
وبلغ معـدل التوظيف  %2.74يف
الوالية ،كما بلغ نصيب الفرد من
النـاجت احملـلي اإلجمـالي 54654
دوالرا ،يف حــني بلغ مـتـــوسـط
األجور األسبوعية  990دوالرا.

“ -7فلوريدا“:

تـنعم الوالية بدرجات حرارة أكثر
ارتفاعاً مقارنةً بنظيرتها األخرى،
وبــالتــالي فــإن اجلــو مــشمـس
بـالشكل الكـايف النتعاش قـطاعي
الزراعة والسياحة ،وسجل معدل
التوظيف منواً بنسبة  %3حتى نهاية
العـام املـاضـي ،وارتفعت أسعـار
املنــازل بنــسبــة  ،%7.85كمـا
حققـت فائـضاً يف مـوازنتـها بـ15
مليـار دوالر ،وهـو أعلـى ثـالث
فــائض يف مـوازنـة الـواليـات يف
البالد.
“ -8مينيسوتا“:

تعـد مركـزاً كبيراً لـلشركـات وبها
 18شـركة مـن بني تصنـيف مجلة
“فـوربـس“ ألفـضل  500شـركـة
عاملـية ،وسجل معدل البـطالة بها
 ،%3.6فـيمـا بـلغ نصـيب الفـرد
مـن الـنـــاجت احمللـي اإلجـمـــالـي
 53340دوالرا ،وهــو مــا فــاق
املتوسط العام يف الواليات املتحدة
بـ 48183دوالرا.
“ -9هاواي“:
ميـثل قـطــاع الــسيــاحــة العــامل
الرئيـسي القتصـاد “هاواي“ حيث
تتميـز بالعديد من املنـاظر الطبيعية
اخلالبـة ،وحتقق معدالت توظيف
عالية ،كما ارتفعت أسعار املنازل
بنـسبـة  %8.14خالل الفتـرة من
الــربع الثــالث مـن  2013حتـى
نهـايـة سبـتمبـر/أيلـول من العـام
املـاضي ،وسجل معـدل البطـالة
%4
“ -10ماساتشوستس“:
حقـقت الــواليــة أعلــى معــدل
لألجــور األسبــوعيـة بلغ 1158
دوالرا يف الربع السنوي الثاني من
العـام املـاضـي ،ولكنهــا سجلت
عجــزاً يف املــوازنــة مبقــدار 1.3
مليار دوالر بسبب ارتفاع النفقات
بأعلى من اإليرادات.
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تعــاني الـواليــات املتحـدة عـدم
التكـافؤ يف توزيع الدخل ،كما أن
معاييـر الفقر تـنطبق علـى حوالي
 45مليون نسمة من السكان.
ولـذا ألقى تقـرير نُـشر علـى موقع
“يو إس إيه تـوداي“ الضوء على 6
واليـات ومقـاطعـة واحـدة الـتي
تعاني أعلى مـعدالت فقر ،حيث
يعـيش نـسبـة كبيـرة من الـسكـان
حتت خط الفقر.
 -1والية “ميسيسيبي“:
·نسبـة السـكان الـذين يعيـشون
حتت خط الفقر يف عام  2013بلغ
.%24
تعتـبر أفـقر الـواليات األمـريكـية
حيث بلغ عدد الفقراء من سكانها
خالل  2013نحـو  695.9ألف
نسمة.
 -2والية “نيو مكسيكو“:
·نسبـة السـكان الـذين يعيـشون
حتت خط الفقر بلغ يف عام 2013
حوالي .%21.9

وصل عدد فقـراء الوالية إلى أكثر
من  448.4ألف شخـص يف عام
2013
 -3والية “لويزيانا“:
·نسبـة السـكان الـذين يعيـشون
حتـت خــط الفقـــر يف الـــواليـــة
 %19.8يف عام 2013.
زاد عدد الفقراء من سكان الوالية
عـن  888ألف نــسـمــة يف عــام
2013
 -4والية “أركنساس“:
·نسبـة السـكان الـذين يعيـشون
حتـت خــط الـفقــــر يف :2013
.%19.7
جتـاوز عــدد األشخـاص الــذين
يعيشـون حتت خط الفقر بـالوالية
عن  565.4ألف نـسمـة يف عـام
2013
 -5والية “جورجيا“:
·نسبـة السـكان الـذين يعيـشون
حتـت خــط الـفقــــر يف :2013
.%19

علـى الـرغـم من انخفـاض عـدد
السكـان الفقراء يف الـوالية بنـسبة
 %2يف  2013إال أنه يــزيــد عـن
 1.8مليون نسمة.
“ -6مقاطعة كولومبيا“:
·نسبـة السـكان الـذين يعيـشون
حتـت خــط الـفقــــر يف :2013
.%18.9
وصل عــدد الفقــراء مـن سكــان
الـواليـة يف عـام  2013إلـى مـا
يفـوق  115.5ألف نسمة وهو ما
يزيد بنسبة  %4عن عدد الفقراء يف
عام 2012
 -7والية “كنتاكي“:
نسبة السكـان الذين يعيشون حتت
خط الفقر يف .%18.8 :2013
زاد عدد سـكانهـا من الفقـراء عن
 800.6ألف نـسمـة خالل عـام
 ،2013إال أنها شهـدت حتسنا يف
وضع الفقـراء حيث انخـفض هذا
العدد بنسبة  %6عن عام 2012
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مال وأعمالBusiness & Finance
دعوة الـبلدان املتقـدمة إلى مـزيد من
حتريـر التجارة وزيـادة فرص وصول
املنتـجات واخلـدمات إلـى األسواق
التي تتمـتع فيها البلـدان الناميـة مبيزة
نسبيـة وكذلك متكـني الدول النـامية
مـن نقـل التـكنــولــوجيــا بـشــروط
ميـسـرة ،واإلفـادة مـن االستـثمـار
والتكنولوجيا(.)28
حـث الدول األعضـاء على مـواصلة
جـهودها الـهادفة إلـى تعزيـز التعاون
االقـتصــادي وتنــسيق الـسيـاسـات
االقتصادية فيما بينها وذلك من أجل
إتـاحـة أكبـر قـدر ممكـن من عنـاصـر
التكـامل بني اقـتصـاديـاتهــا وجتنب
املزيد من التهميش(.)29
يـدعـو الـدول األعضـاء للعـمل من
اجل تفاعل اقتصادي فيما بني الدول
قائم علـى مبادئ املعـاملة التفـضيلية
األوسع والتكـامل واملنفعـة املتبـادلة
(.)30
دعـوة البلـدان األعضـاء يف منـظمـة
املؤمتر اإلسالمي الـى تكثيف جهوده
من أجل تعـزيز الـتعاون االقتـصادي
والتجـاري بروح التضامن اإلسالمي
الذي يـشكل عنـصرا هـاما للـتعاون
فيما ببني الـبلدان النامـية وذلك وفقا
ملبـادئ االعـتمـاد الـذاتـي اجلمـاعي
(.)31
تعـزيز التعاون االقتصادي والتجاري
لـتــسهـيل الـتكــامل االقـتـصــادي
والتجـاري خطـوة بخطـوة فيمـا بني
الدول األعضاء يف املنظمة(.)32
تعـزيز التعاون والتـكامل االقتصادي
فيـما بـني الدول األعـضاء لـتمكيـنها
من التغلب علـى الصعوبات الناجمة
عن األزمــة االقتـصـاديــة العــامليـة
وآثــارهــا علــى العــالم اإلسـالمي
(.)33
الـتأكـيد عـلى احلـاجة الـى التكـامل
االقتصادي فيما بني البلدان األعضاء
يف منـظمـة املـؤمتــر اإلسالمي وذلك
بغيـة حتقيق الهدف النهـائي الذي هو
إقـامـة ســوق إسالميـة مـشتـركـة،
ويـطلب من الدول األعـضاء البحث
يف الـدراسات الفـنية التـي مت إعدادها
وذلك بغية وضع السيـاسات الهادفة
الى حتقيق هذه الغاية ويف هذا الصدد
يطلب من الـدول األعضاء تشجيع،
بل واتـخاذ مـثل تلك املبـادرات التي
قــامت بهــا بعض الــدول األعضـاء
إلقامـة مجموعات اقتصادية مشتركة
على املستوى دون اإلقليمي(.)34
تشجـيع املشـروعـات املـشتـركـة بني
الدول والشعوب اإلسالمية من أجل
بناء قـاعدة صنـاعية مـشتركـة تعتمد
علــى وســائل الـتقـنيـــة املتـطــورة
بـاالعـتمــاد علـى رؤوس األمـوال
اإلسالمـيـــة يف مخــتلف اجملـــاالت
االقتصادية وخـاصة مجاالت الغذاء
والكساء(.)35
إقامـة السـوق اإلسالمـية املـشتـركة
حلماية اإلنتاج اإلسالمي من املنافسة
األجنـبيــة ،وتــشجـيع رأس املــال
اإلسـالمي لـتنـفيــذ املـشــروعــات
االستثمارية يف البالد اإلسالمية وإلى
التـوسـع يف إنشـاء املـراكـز واملعـاهـد
إلعداد القوى الفنيّة العاملة(.)36
وضع خطـط لنقل التقنـيات املتقـدمة
للـعالم اإلسـالمي ،وتدريـب أجيال
من الـتقـنيـني املهـرة ،واسـتقـطـاب
اخلـبرات والعقـول املسلـمة املهـاجرة
(.)37
تــوحيـد اجلهـود مـن أجل بنـاء قـوة
اقتصـادية إسالمية تـتمثل يف التكامل
االقتـصــادي احلقـيقـي بني الـبلـدان
اإلسالمية(.)38
1(------------------) للـــدكتـــور عبــد العلـيم خـضــر
1403هـ والــذي بَـيَّـن يف مقــدمـته
ضـرورة التكامـل للعالم اإلسالمي،
فهم يـشكلـون ربع سكـان العـالم،
لكنهم ال يـساهمون إال بـ % 5.5من
إنتاج العـالم مع تنـاقص منـو اإلنتاج
الـزراعي قياسـاً إلى منو الـسكان ،مما
يـشكل خطراً علـى األمن الغذائي يف
هذا العالم.

التكامل اإلسالمي اقتصادياً :خيار استراتيجي للعالم اإلسالمي  ...األخيرة
( ) 2للــدكـتــور A. Kadir D.
Satiroglu.Kوقـــــد عـــــرض
البـاحث ست مـراحل للتـكامل متـتد
من مـرحلـة االحتـاد اجلمـركي حتـى
مـرحلـة االحتـاد الكـامل ،وكـذلك
أوضـح الكـتـــاب عـــوامـل حتقــيق
التكامل واآلثار احملتملـة على رفاهية
اجملتمع والعالم اإلسالمي.
( ) 3تــاريخ ابن هـشـام ،123 / 2
تـاريخ ابـن كثيـر  ،226 / 3السـيرة
احللـبـيـــــة  ،101 / 2الفـتــــاوى
احلديثية42. :
( ) 4املستدرك للحاكم 14. / 3
( ) 5اجلــامع الصحـيح ،التـرمـذي،
299./2
( )6العـوملة  -الـتكامل الـعاملي  -مع
الـتكـامل االقـتصــادي اإلقليـمي أو
بدونه؟ ،د .سعـاد أوكسـوز ،أستاذ
ورئيس قسم العالقات الدولية ،كلية
االقتـصاد والعلـوم اإلدارية ،جـامعة
إيجـه ،إزميــر ،تـــركيــاhttp:// ،
www.sesrtcic.org/
arabic/pubs/jec/
jabsv19a04.shtml.
)(7املـسلمون بعـد أحداث سبـتمبر
بــني القــصـــور الـــذاتـي وحـــرب
اإلرهاب ،إعداد :مـركز املعـلومات
للــدراســات والـبحــوث يف مــوقع
الـــــــبـــــــيــــــــــــــــــانhttp:// ،
www.albayan.co.ae/
albayan/seyase/2002/
،issue599/facts/1.htm

وحـالــة العــالم اإلسـالمي ،أرقـام
ومـــؤشـــرات ،إعـــداد :أسـمـــاء
مــلـــــكــــــــــــــــــــاويhttp:// ،
www.aljazeera.net/indepth/oic/2000/11/11-303.htm.

)(8املراجع السابقة.
( )9الرسوم اجلمركية تعرقل التجارة
بني الــدول اإلسـالميــة ،صحـيفــة
الــــوطــن القــطــــريــــةhttp:// ،

www.al-watan.com/data/
20030222/
index.asp?content=econo
my4.

)(10املسلمون بعد أحداث سبتمبر
بــني القــصـــور الـــذاتـي وحـــرب
اإلرهاب ،إعداد :مـركز املعـلومات
للــدراســات والـبحــوث يف مــوقع
الـــــــبـــــــيــــــــــــــــــانhttp:// ،
www.albayan.co.ae/
albayan/seyase/2002/
،issue599/facts/1.htm

وحـالــة العــالم اإلسـالمي ،أرقـام
ومـــؤشـــرات ،إعـــداد :أسـمـــاء
مــلـــــكــــــــــــــــــــاويhttp:// ،
www.aljazeera.net/indepth/oic/2000/11/11-303.htm.

)(11املسلمون بعد أحداث سبتمبر
بــني القــصـــور الـــذاتـي وحـــرب
اإلرهاب ،إعداد :مـركز املعـلومات
للدراسات والبحوث يف موقع البيان،
http://www.albayan.co.ae/
albayan/seyase/2002/
،issue599/facts/1.htm

وحـالــة العــالم اإلسـالمي ،أرقـام
ومـــؤشـــرات ،إعـــداد :أسـمـــاء
مــلـــــكــــــــــــــــــــاويhttp:// ،
www.aljazeera.net/indepth/oic/2000/11/11-303.htm.

)(12املرجع السابق.
( )13وهو مـا ينتج يف اقتصـاد ما من
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العديـد من دول العالـم بشكل مبـاشر
بنـحو  100ألف ديـنار ذهـبي إسالمي
و 250ألف درهم فـضي مت سكهـا من
قـبل الشـركـة .دينـار (محمـد) يهـدد
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوالر http://
www.islamschool.com/
green_waha/DENAR.htm.

السلع واخلـدمات املعـدة لالستخدام
النهائي.
( )14املـسلمون بعد أحـداث سبتمبر
بــني القــصـــور الـــذاتـي وحـــرب
اإلرهاب ،إعداد :مـركز املعـلومات
للــدراســات والـبحــوث يف مــوقع
الـــــــبـــــــيـــــــــــــــــــانhttp:// ،
www.albayan.co.ae/
albayan/seyase/2002/
،issue599/facts/1.htm

وحـالــة العــالم اإلسـالمي ،أرقـام
ومـــؤشـــرات ،إعـــداد :أسـمـــاء
مــلـــــكــــــــــــــــــــاويhttp:// ،
www.aljazeera.net/indepth/oic/2000/11/1130-3.htm.
)(15املرجع السابق.
( )16اإلسالم بـني تـــوازن القـــوى
وحتـديـات الهيـمنـة ،حيـدر حـسني
الـــكـــــــــــــاظـــــمـــــيhttp:// ،
www.annabaa.org/
nba35/eslam.htm.
)(17املسلمون بعد أحداث سبتمبر
بــني القــصـــور الـــذاتـي وحـــرب
اإلرهاب ،إعداد :مـركز املعـلومات
للــدراســات والـبحــوث يف مــوقع
الـــــــبـــــــيــــــــــــــــــانhttp:// ،
www.albayan.co.ae/
albayan/seyase/2002/
issue599/facts/1.htm.
)(18وهـي حـــسـب الـتـــرتـيـب
األلفبــائي :إيـران ،إنــدونيــسيـا،
بـاكـستـان ،بـنجالديـش ،تــركيـا،
ماليزيا ،مصر.
( )19واقع األمة اإلسالمية
ومواجهة التحديات ،بقلم :د .عبد
احلفـيظ بن عـبد الـرحمن محـبوب،

بدونه؟ ،د .سعـاد أوكسـوز ،أستاذ
ورئيس قسم العالقات الدولية ،كلية
االقتـصاد والعلـوم اإلدارية ،جـامعة
إيجـه ،إزميــر ،تـــركيــاhttp:// ،
www.sesrtcic.org/arabic/
pubs/jec/
jabsv19a04.shtml.

)(23املرجع السابق.
( )24الذي يـعادل  4.25جـرامات
من الذهب عيار 22.
( )25تقول شركة "إي دينار" احملدودة
التي تتخذ مـن جزيرة البوان املـاليزية

مقــرًّا لهــا :إن حجـم الـتعــامالت
اإللـكتــرونيـة يف الــدينـار الـذهـبي
اإلسالمي عبر اإلنـترنت وصل حالياً
إلى مـا يوازي  4أطنـان من الذهب،
وإن نـسبة املتعاملني تنمو مبعدل %10
شهريّـاً ،كما أن عـدد املتعامـلني عبر
مـــوقع الـــديـنــــار اإللكـتـــرونـي(
ـ
)www.e-dinar.comالـــذي
أطلق علـى اإلنترنت عام  1999بعد
نحــو  7سنـوات مـن سكّ الــدينـار
الـذهبـي اإلسالمي وصل إلـى نحـو
 600ألف ،وأن العدد يتضاعف كل
عـام تقريـبًاً ،ويتـم حاليًـا التداول يف

)(26من تــوصيـات مـؤمتــر القمـة
اإلسالمـي الثــامن املـنعقــد يف دورته
الـثالثـني يف طهــران ،اجلـمهــوريــة
اإلسالميـة اإليرانية.
( )27املرجع السابق.
( )28املرجع السابق.
( )29املرجع السابق.
( )30من تـوصيـات املؤمتـر اإلسالمي
احلـادي والعشـرين لـوزراء اخلارجـية
(دورة الوحدة والتعاون اإلسالمي من
أجل الـسالم والعدل والتقـدم) املنعقد
يف كـراتـشـي ،جمهـوريـة بـاكـستـان
اإلسالميــة يف الفتـرة من  4الـى  8ذو
الـقعـــدة 1413هـ ( 29-25أبــــريل
1993م).
( )31املرجع السابق.
( )32املرجع السابق.
( )33املرجع السابق.
( )34املرجع السابق.
( )35من تـوصيـات املؤمتـر اإلسالمي
العام الـرابع لرابـطة العـالم اإلسالمي
الذي عقد مبكة املكـرمة ،يف الفترة من
1423/1/ 27-23هـ املـــــوافق -6
2002/4/10م.
( )36املرجع السابق.
( )37املرجع السابق.
( )38املرجع السابق.

www.darululoomdeoband.com/arabic/
magazine/ 1053514048/
fix4sub5file.htm - 59k.

)(20املـرجع الـسـابق نــاقالً عن:
جريـدة الشـرق األوسط يف /2/24
2001م ،ص 15.
( )21واقع األمــــــة اإلسالمــيـــــة
ومواجهة التحديات ،بقلم :د .عبد
احلفـيظ بن عـبد الـرحمن محـبوب،
www.darululoomdeoband.com/arabic/
magazine/ 1053514048/
fix4sub5file.htm - 59k.

)(22العوملـة  -التكـامل العـاملي -
مع التـكامل االقتصـادي اإلقليمي أو
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Prophet for peace and it
was accepted. The Holy
Prophet extended the
hand
of
friendship
towards them, a treaty
was signed and both parn
ties left on friendly terms.
The last pilgrimage
On the 25th Zeeqaad of
the 10th year of Hijra the
Holy Prophet left Madina
for a pilgrimage to the
Holy Ka’aba at Makka.
This was to be the last
pilgrimage of the Holy
Prophet.
A very large number of
people were with him
who performed this last
pilgrimage
with
the
Prophet. At the mount of
Arafat the Prophet gave
his last sermon and came
out of Makka towards
Madina.
Half
way
through their route the
caravan arrived at a place
called GhadeernenKhum.
It was 18th of Zilhijja
10th year of Hijra.
The Prophet stopped
there and made a general
announcement to stop all
those pilgrims with him.
When all companions
were assembled at the
place
the
Prophet
announced, “Know all
my followers that I am
about to leave this munn
dane world. I am leaving
behind
two
valuable
things for your future
guidance. One is the
Book of Allah and the
other is my Ahlul Bayt,
that is my family. If you
follow these two you will
never be misled."
After this the Holy
Prophet took ‘Ali by his
hand, raised him up so
that all can see him. The
Prophet said, “ Do you
accept that my Self is
above your Selves. When
all
the
companions
replied in unison, "Yes,
Prophet of God, we
accept,
"then
he
announced that whoever
accepted him as his masn
ter, then ‘Ali is to be their
master. "O’ God, be witn
ness that I have passed
your message as thou
have ordered. Those who
have love for ‘Ali will
have love for me and
those who will love me
will love Allah."
After this Khutba the
Prophet arrived back in
Madina at the end of the
month
of
Zilhijja.

28

The Death of the Holy
Prophet
In the month of Safar
11 Hijra, the Holy
Prophet fell ill. Most of
this time with the agreen
ment of his wives the
Prophet stayed at the
house of Ayesha from
where he would come out
to the mosque and lead
the prayers. One day he
was very ill so he asked
Ayesha to call ‘Ali for
prayers. She called her
father Abubakr instead
and asked him to lead the
prayers.
While Abubakr was
leading the prayers The
Prophet woke up. When
he realized who was leadn
ing the prayers, he came
out of the house with the
help of his uncle Abbas
and his Moazzin Bilal,
stood in front of Abubakr
and led the prayers. From
there the Prophet returned
to the House of his
daughter Hazrat Fatimah
where he stayed until the
last day of his life.
Pen and Paper

ence and leave him
alone.”
Whenever Ibne Abbas,
who was the most pron
found scholar and comn
mentator of the Holy
Qur’an and the most relin
able narrator of the tradin
tions, remembered the
event of the day, he used
to weep and would say,
“Alas, what an unfortun
nate day it was when the
Holy Prophet demanded
that a pen and paper be
provided to him and there
arose a dispute among his
companions and they
made such a noise that
the Holy Prophet told
them to get away from
him and leave him
alone.”
The Holy Prophet
asked ‘Ali to come close
to him. ‘Ali (as) came
and
observ
ing
the
ailin
g
con
diti
on
of
th
e

It is narrated in Saheeh
Bukhari and Muslim that
Ibne Abbas narrated:
When the Holy Prophet
was seriously ill, and all
of us were around him, he
opened his eyes and said,
bring me pen and paper
so that I may write somen
thing which shall always
guide you and shall keep
you on the Right Path and
shall save you from being
astray.
Hearing these words
from the lips of the Holy
Prophet, Omar said, "
Urn Rajulo la nYahjur”
meaning this man was
talking which makes
no
sense.”Hasbona
Kitab Allah”
The
Book of God is suffin
cient for us.
This gave rise to a
dispute among the comn
Holy
panions. Some were of
Prophet raised his head
the opinion that as the
and placed it on his own
Holy Prophet was to be
chest. The Prophet passed
obeyed at all times and
away while his head was
under all circumstances a
resting on the chest of
pen and paper should be
‘Ali (as) .
provided to him, while
The news of the death
some of them were on the
of the Holy Prophet
side
of
Omar.
spread quickly among the
The hot discussion on
companions. All of them
that point between the
came out of their house
companions gave rise to
weeping
and
crying
noise and the Holy
loudly. Umar was very
Prophet angrily told them
upset. He took his sword
to go away from his presn
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out and said, nobody
should say that the
Prophet was dead. Then
he took Abubakr away
from the place to a house
outside Madina called
Saqeefa Bani Sa’ada.
Many companions went
with them. While ‘Ali
(as) and most of the Bani
Hashim stayed in the
house of the Holy
Prophet while ‘Ali (as)
prepared for his burial.
The
Historian
Ibnul
Wardi mentions in his
book that the funeral bath
to the Holy Prophet was
given by ‘Ali (as) ,
assisted by his uncle
Abbas and many other
relatives.
The Holy Prophet laid
to rest on the night of
Wednesday. He was 63
years of age. He was burn
ied in the house of his
daughter Fatimah
wh

i
c
h
w
as
an
nex
ed
to
the
Mosq
ue of
the
Prophe
t.
A
glimpse of the Holy
Prophet (S)
The best known descripn
tion of the Holy Prophet
appears in 'Universal Hisn
tory'
by
Tabari
(d.Baghdad 310AH 923
AD) and is attributed to
Imam ‘Ali (as) Prophet’s
cousin and also his sonn
innlaw.

Asked for details of the
Prophet’s external appearn
ance, ‘Ali said, “ He was
of medium height, neither
very tall nor very short.
His
complexion
was
pinkish white, his eyes
were black, and his hair
was thick, glossy and
beautiful. A full beard
framed his face. Hairs of
his head were long, falln
ing to his shoulders. They
were black.
His walk was so enern
getic that you would have
said that he tore himself
from the rock with each
step, and yet at the same
time he moved so lightly
that with each stride he
seemed not to touch the
ground. But he did not
walk proudly, as princes
do. There was so much
gentleness in his face that
once in his presence, it
was impossible to leave
him.
If you were hungry,
you were satisfied by
looking at him and
thought no more of
food. Any man suffern
ing from an affliction
forgot his troubles when
in his presence, charmed
by the gentleness of his
features and his disn
course. All, who saw him,
agreed that they never
met, neither before nor
after, a man whose disn
course was so delightful.
His nose was straight;
there was a gap between
his teeth. Sometimes he
would let the hair of his
head fall naturally, at
other times he wore it
knotted into two or four
bunches. At sixty three
years, no more than fifn
teen hairs on his whole
body had yet become
white
with
age.”
Some selected sayings
(Traditions) of the Holy
Prophet
1. "Seek knowledge even
if it were in China." It
was knowledge of good
from evil, which made
man worthy of getting the
great job of the vicen
regency of God on earth.
Knowledge has given
man superiority over
more powerful creatures.
It is self evident that
nations, which had more
knowledge,
acquired
greater power. The above
tradition stresses the need
of acquiring knowledge

even if one has to travel
long
distances.
2. "Masses follow the
religion of their rulers.” A
deep study of history
surely reveals the truth of
this proverbial saying.
Christianity was going
through a very hard time
until Constantine the
great made it a state relign
ion of the Roman Empire.
After acquiring this status
Christianity
spread
throughout the Empire
like bush fire. More or
less the same thing hapn
pened in the East when
Islam became the religion
of the ruling class. Even
now in this age of so
called individual freedom
and a democratic life
style, in most countries
force is used to subdue
and subjugate the people
who dare to defy the poln
icy of the ruling classes.
This clearly means that a
just and guided ruler is
essential for the up lifts of
the people as a whole,
hence the need of the
presence of an Imam to
guide
them.
3, “ Refrain from slandern
ous situations. People say
that such and such a pern
son
associates
with
thieves, he must be a thief
himself. A wise man
keeps himself away from
such
situations.”
4. “ Actions are detern
mined by their intenn
tions.” Saying prayers
while your mind is somen
where else is worthless."
5. "To associate with a
learned man for an hour
is better than the comn
pany of a worshipper for
seventy
years."
6. “ Someone asked the
Holy Prophet during the
battle of Badr, “What is
Deen”.
The
Prophet
replied, Belief in One
God and service of the
people.”
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father and mother while
Jesus was born without a
father and from his
mother only. None of the
two was the son of God.
This is the truth, for
you accept the creation of
Adam without parents yet
do not claim him to be of
divine essence. Why then
do you deviate from this
truth." When they did not
agree on this point reven
lation from Allah came
on the Prophet.

His brother Anter came
out and he was also killed
in a single blow of ‘Ali’s
sword Zulfiqar. Once
these brothers were killed
‘Ali went towards the
iron gates and brought
them down. Once the
gates were open Muslims
entered the fort and soon
the Jews were defeated.
This was a great vicn
tory for Muslims, for the
Jews were a mischievous
lot and had been giving a
lot of trouble to Muslims
of Madina and those livn
ing around. Most of the
Jewish land came into the
Muslims hands. It was at
this time that a Palm
orchard called Fadak also
came into the Muslim
hands. The Prophet of
Islam took this orchard
for himself and later gave
it to his daughter Fatin
mah. The battle of Khyn
ber was a turning point in
the defeat of the Jews of
the Province of Hejaz and
victory for Islam.
Fall of Makka
On the 10th of Ramadan
8th year of Hijra the Holy
Prophet left Madina for
Makka with a large numn
ber of his companions.
On arrival at Makka the
Prophet met no resisn
tance. The people of
Makka were so overawed
that they did not come
out, and most of them for
fear of their lives hid
themselves
in
their
houses.
Prophet’s uncle Abbas
Ibne Abdul Muttalib took
Abu Sofian to the Holy
Prophet.
The
Holy
Prophet asked him, “ Has
the time not come for you
to verify the truth of
accepting Allah and my
Prophethood.”
Abu
Sofian replied, "for that
my heart still wavers."
Abbas hearing this
reply said loudly, "woe to
you, be quick in acceptn
ing Islam or you might be
killed.” Thereupon Abu
Sofian
verified
that
Muhammad
was
the

(3:61) The Verse reads
like this

Prophet of Allah and
recited the Kalema. His
son Moawiya also came
in the fold of Islam at this
time together with other
children of Abu Sofian.
The Holy Prophet then
declared that anyone who
enters Abu Sofian’s house
would be safe. Holy
Prophet then entered the
Ka’aba and began to
demolish all the 364 idols
perched inside the Holy
shrine. The biggest one
was Hubul and to destroy
that idol The Prophet
asked ‘Ali to climb over
his shoulders and bring
the idol down to the
ground.
This way the Ka’aba
was cleared of the idols
and was purified in the
same manner as Holy
Prophet’s ancestor Hazrat
Ibrahim did in the beginn
ning when he built the
Shrine for the service of
one God and none else.
After the bloodless vicn
tory of Makka, the battle
of Hunain took place in
which ‘Ali (as) was the

main champion who had
defeated
the
nonn
believers and most of the
tribes around Makka
accepted Islam. The battle
of Tabuk took place in the
same year when Prophet
went to the North of
Madina. In this battle he
did not take ‘Ali (as) with
him.
Instead he appointed
‘Ali as the leader in
Madina while the Prophet
was away. Some mischien
vous persons told ‘Ali
(as) that he was left with
women
and
children
rather than fighting with
the Prophet. When ‘Ali
(as) enquired this from
the Prophet he replied,”
would you not prefer the
state of affair as it was
between Moses and his
brother Aaron, except that
there will not be a Nabi
after me.
What the Holy Prophet
meant that by leaving
‘Ali inside the city of
Madina as his deputy,
The Prophet was setting

the example of Moses
when he left Aaron in his
place and left for Mount
Sinai. This Hadith is
called HadithnenManzelat
which clearly declares that
‘Ali was to become
Prophet’s successor after
him.(see Saheehe Bukhari
Kitab el Ahlul Bayt, Also
Soyuti Kitab al Khulafa)
The Treaty with the
Christians of Najran
The 9th year of Hijra
was of great importance
because of the treaty with
the Christians of Najran,
This treaty is regarded of
vital importance because
it was the result neither of
war nor of any discussion
but ended in Mubahela
between the Holy Prophet
and the Christians of Najn
ran.(This means cursing
each other).
The Christians of Najn
ran were unhappy because
of the rapid spread of
Islam in the land of Arabs.
They wished to discuss
this matter with the
Prophet and arrived in
Madina. Few learned

scholars were selected by
the Christians who had a
continuous dialogue with
the Prophet for three
days.
It started on Saturday,
when Sunday arrived and
they asked to leave to go
outside the city to pray
the Prophet told them to
stay and pray inside the
Mosque of the Prophet
which they did to their
surprise.
Prophet of Islam was
setting the example that
there is freedom of worn
ship in Islam for all who
believe in God. After
their Sunday service their
discussion
continued.
They were unable to
arrive on any mutual
understanding. The stickn
ing point was the claim
by the Christians of the
divinity of Jesus Christ as
the son of God.
The Holy Prophet told
them, “ The birth of Jesus
Christ is similar to the
birth of Adam. Allah
created Adam without

“If you are not prepared
to accept the truth after
the fact that you have
failed in your arguments,
Say, Come now, let us
call our sons and your
sons, our women and
your women, our Selves
and Your Selves, then let
us humbly pray and so
lay God’s curse upon the
ones who lie.”
The next morning the
Holy Prophet emerged
from his house with his
closest family. He held
the hand of Imam Hasan
(as) walking beside him,
held Imam Husayn (as) in
his arms, followed by his
daughter Fatimah (S).
She was followed by ‘Ali
(as). He came and stood
with this family in front
of the Christian Bishops
who also came forward to
perform the Mubahela.
The chief of the Chrisn
tians was Bishop Abul
Harris.
When he saw this
small family of the
Prophet
he
turned
towards his fellow Chrisn
tians and told them, “Do
not indulge in Mubahela
with this family, for I am
observing such pious
faces that if they would
order the mountain to
come to them the mounn
tain shall move towards
them.
It is therefore prudent
to make treaty with them
rather than confrontation
of this spiritual immin
nence. They asked the

FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM GO TO :

www.mercyprophet.com
www.rasoulallah.net
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الثقافة

قصائدها تنسج عاملا إنسانيا أكثر رحمة

احلرب تعمل بجد

دنيا ميخائيل تناجي “الرسا“ من هنا إلى بغداد
دنيا ميخائيل

C
u
l
t
u
r
e

القـاهرة -يف مخـتاراتهـا الشعـرية
الـتي صـدرت يف القـاهـرة تنـسج
الشاعـرة العراقية دنيا ميخائيل من
بقـايا االنـفجارات والتـدمير عـاملا
إنسـانيا أكـثر رحمـة إذ تقف على
مـسافـة من املشهـد تسمح بـرؤيته
بوضوح ثم تعيد رسمه.
وال يـوجـد يف ديـوان (أحـبك من
هنـا إلى بغـداد) قصيـدة بالـعنوان
نفـسه ولكن الـشاعـرة يف قصـيدة
(الرسـا) تنـاجي ابـنتهـا "الرسـا"
وتأمل أن تكون "رسـول جديدة-
تـبعـثني لـثغــات وإشــارات إلــى
الكـون-فـأنسـى أعـدائـي كلهم-
أتركهم يـذوبون معـا-رجال ثلج
مساملني".
ويف قصيـدة (الرسا) -وهـو اسم
سـومــري يعـني ربـة الــشمـس-
يـتضح أن "هنـا" الواردة يف عـنوان
الديـوان تعنـي الواليـات املتـحدة
األميـركيـة حـيث تقيـم الشـاعـرة
الـتي تخــاطب الرســا يف نهـايـة
القصـيدة" ..أحـبك من هنـا إلى
بغــداد-وأحـبك أكـثــر مـن كل
الكالم-وأحبك أعلى من الدخان
يف املـــدينــة-وأحـبك أقـــوى من
صـــوت االنفجـــارات-وأحـبك
أعمق مـن جرح يتـبادله عـراقيون
وأمريكيون-بقرب عبوة ناسفة".
وتبدو سيـرة احلرب طيفا أو شبحا
يطارد كثيـرا من قصائـد الديوان.
وتبدأ احلـرب باللغـة ففي قـصيدة
(ألواح)" ..اللـغة العـربيـة-حتب
اجلـمل الـطـــويلـــة-واحلـــروب
الطـويلـة-واألغـانـي الطـويلـة-
والسهـر-والبـكاء عـلى األطالل"
وتبدأ قصيدة (احلرب تعمل بجد)
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بـست كلمات هـي "كم هي مجدة
احلــرب-ونـشـطــة وبــارعــة" ثم
تستعرض أنشطة احلرب وجتلياتها
ومنها أنها..
"تلهم طغـاة إللقاء خطب طويلة-
متـنح اجلنراالت أوسمة-والشعراء
مـوضـوعــا للكتـابــة-تسـاهم يف
صنـاعة األطـراف االصطـناعـية-
تـوفـر طعـامـا للـذبـاب-تـضيف
صفحـات إلــى كتــاب التـاريخ-
حتقق املساواة بني القاتل والقتيل-
تعلم الـعشـاق كتـابـة الـرسـائل-
تدرب الفتيات على االنتظار-متأل
اجلـرائد باملواضـيع والصور-تشيد
دورا جـديـدة للـيتـامــى-تنــشط
صـانعـي التـوابـيت-تــربت علـى
أكتـاف حفــاري القبـور-تــرسم
ابتسامة على وجه القائد".
وتبلغ قصـائد (أحبك مـن هنا إلى
بغــداد)  112صفحــة متــوسطـة
الـقطع وصـدر يف سلـسلـة (آفـاق
عربيـة) عن الهيئـة العامـة لقصور
الثقـافـة التـابعـة لـوزارة الثقـافـة
املصرية.
ودنيا مـيخائيل شـاعرة ومتـرجمة
ولـدت يف بغــداد ودرست األدب
اإلجنليزي يف جـامعتها وهـاجرت
إلى الـواليات املتحـدة وتخرجت
يف جامعـة وين ستيت ونـالت عام
 2001جـائـزة مـن األمم املتحـدة
لـكتبـاتهـا عن حقــوق اإلنسـان.
ولهــا دواويـن مـنهــا (مــزامـيــر
الغياب)  1993و(يومـيات موجة
خــارج الـبحــر) و(علـــى وشك
املوسيقى) 1997
وبني الـعراق وأمـريكـا كجـغرافـيا
بـشرية توجـد مقابالت ومفارقات
توجـزها قـصائـد منهـا (الطـائرة)

حيـث تنـطلق طـائــرة من بغـداد
حتـمل جنـودا أمـريكـيني وتـرتفع
"فـوق القمــر املنعكـس علـى نهـر
دجلــة-فـــوق غيـــوم مكــدســة
كـــــاجلــثــث ..فـــــوق أنـــــاس
مخـطوفني-فوق خـرائب تنمو مع
األطفـال ...الطـائـرة-بـركـابهـا
املـنهكني-سـتحط علـى بعـد ستـة
آالف ميـل-من إصـبع مـبتــور يف
الرمل".
وكمـا ينـدر يف قصـائــد كثيـر من
شعـــراء العــــراق أن تخلـــو مـن
استـلهام ألسـطورة فـإن الشـاعرة
تـستـدعي "إيـنانـا" السـومريـة ربة
احلب واحلـرب فتحكي يف قـصيدة
(إينـانا) جـانبـا من تـاريخ بـالدها
وصـوال إلى العـصر احلـالي حيث
تشاهد أبناء املدينة يف اإلنترنت..
"أميـزكم-مقبـرة مقبـرة-جمجـمة
جـمجمــة-أراكم يف منـامي-أرى
اآلثـار-مـتنـاثـرة ومـسكـورة يف
املتـحف-من بينها قالئدي-أصيح
بكـم :اعقلـوا يـا أوالد املـوتـى-
اعـقلوا كفاكـم عراكا-علـى ثيابي
وذهبي-كم أقلقتم منامي".
أمــا (شكل العــالم) فهــو عنـوان
أقصـر قـصيـدة يف مختـارات دنيـا
ميخـائيل وفيهـا ما يـشبه األمـاني
املــستـحيلـة"..لـو كــان العــالم
مسـتويـا مثل بسـاط الريـح-لكان
لألسـى بـدايـة ونهـايـة .لـو كـان
العالم مـربعا-الخـتبأنـا يف إحدى
الزوايـا-كلمـا لعبـت احلرب لعـبة
الغميضة .لـو كان العالم مدورا-
لــدارت أحـالمنــا بــالـتعــاقب يف
دوالب الهواء-وتساوينا جميعا".

كم هي مجدّةٌ احلرب
ونشطة
وبارعة !
منذ الصباح الباكر
تبعثُ سيارات إسعاف
إلى مختلف األمكنة
تؤرجح جثثاً يف الهواء
تزحلق نقاالت إلى اجلرحى
تستدعي مطراً من عيون األمهات
حتفُر يف التراب
تُخرج أشياء كثيرة
من حتت األنقاض
أشياء جامدة براقة
وأخرى باهتة ما زالت تنبض
تأتي باملزيد من األسئلة
إلى أذهان األطفال
تسلّي اآللهة بإطالق صواريخ
وألعاب نارية يف السماء
تزرعُ األلغامَ يف احلقول
حتصدُ ثقوباً وفقاعات
تدفعُ عوائلَ إلى الهجرة
تقفُ مع رجال الدين
وهم يشتمون الشيطان
(املسكني يدهُ مازالت يف النار تؤملهُ)
احلربُ تواصلُ عملها صباح مساء
تُلهمُ طغاةً إللقاء خطب طويلة
متنحُ اجلنراالت أوسمةً
والشعراءَ موضوعاً للكتابة
تساهمُ يف صناعة األطراف اإلصطناعية
توّفُر طعاماً للذباب
تضيفُ صفحات إلى كتاب التاريخ
حتققُ املساواة بني القاتل والقتيل
تعلّمُ العشاقَ كتابة الرسائل
تدرّبُ الفتيات على االنتظار
متالٌ اجلرائد باملواضيع والصور
تشيّدُ دوراً جديدة لليتامى
تنشّطُ صانعي التوابيت
تربتُ على أكتاف حفاري القبور
ترسمُ ابتسامةً على وجه القائد
إنها تعملُ بجد ال مثيل له
ومع هذا ال أحد ميتدحها بكلمة .

ضمائر منفصلة
هو يلعبُ قطاراً
هي تلعب صفارة
هم يرحلون
....
هو يلعبُ حبالً
هي تلعبُ شجرة
هم يتأرجحون
....
هو يلعبُ حلماً
هي تلعبُ ريشاً
هم يطيرون
....
هو يلعبُ قائداً
هي تلعبُ شعباً
هم يعلنون احلرب.
* عن الشاعرة :
ولدت دنيا ميخائيل يف بغداد سنة  1965حصلت على بكالوريوس
أدب انكليزي من جامعة بغداد  ،كلية اآلداب ،وماجستير آداب
شرقية من جامعة " وين ستيت" األمريكية .تعيش حاليا يف والية
ميشغان حيث تدرّس لغة عربية يف مدرسة ابتدائية .نالت جائزة
حقوق االنسان يف حرية الكتابة من األمم املتحدة . 2001 ،
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نصوص Provision

أقول سبأ إذ تنبعث باسلةً مِنْ رماد القيامات شاهرة إخضرار
غُصن الزيتون وسيوف عزم املرؤات املفولذة يف سماء القتلة
وفُجَّار الزوايا واجلهات  ..ال تنحي أو تهزم !!!
وأُقبل كل قطرة عرقٍ من مسام
وحدتكم
يف هجمة الذود العريض تنضح
وتنحدر .
بكم عَرفَتْ شعوب األرض سود
مواقعنا
وهللت تواريخ وأمجاد ببيض
أمانيكم
فأنتم إشراقة كل شموس العُرب
وسطوتها
عند حوالك الظلمات وغوائم
اإلعتام .

عبدالنارص جميل
" إلى مين الوحدة وشمسها التي
رغم املكاره التي تنطفئ وإلى
فُرسان القامات التي ال تنحي يف
ميادين الذود العظيم عن
مُنجزات وثوابت األمة اليمانية
ومستقبلها املُشرق بإذن اهلل".
" والنبي
يا مَنْ مِنْ الصف يخرج
ال يذوق الُسم ويشرب نقيعه
قصدنا نبني ونزرع ونحصد
والوطن غالي ومحد يبيعه " .
* * * * *
تضج سبأ بعزم مرؤ اتها اليوم .
برعود اخلير وبشارات الظفر .
باسلة بذهب األناشيد  .كّراّرة
املواقع وفاتكات الزوامل .
يف جبينها النبوي وضاءة كُل
شموس الكون
ويف يُمناها أغصان الفُل
والريحان  .وقواطع سؤ الوقائع
تنهض سبأ من رماد اإلفتئات
الربوي بشارة سلم مجوقل
وأعاصير بأس واقتدار
كأنها صرخة ميانيون حواسم
وكُرّار وهدير قفار وقفار ،
ال متنعهم عوائق البغي األشرُّ
املقاصد ودنس النوايا .
أو تقصيهم خوائف األكمات عن
تالطم الزحف الكبير
يف ميادين الكرامة املثلى .
وضباع حالك اجلهات .
أقول سبأ ..
فتتهتك بإسم ربها العالي .
ظلمات سوء مطلسمة األسماء
وتسطع كواكب نيَّرة وقفار .
* * * * *
هُنا صوارم مين احلق مُشهرةٌ
بفضة مطالبها ال تنثني أو ترتد
ناطقةً بلؤلؤ فرسان الضحى
العالي تصعق هبتهم مشفر
األلغاز .
وصهيل قلوبهم الياقوت والرمان
شهاَّق جمر إيقاعات وبرد إنشاد
.
كأنهم جياد املستحيل يف رحلة
الدفاع األخيرة يف األرجاء
انتشرت
عن قداسة عظيم الذود وغوالي
األرض وزهر األماني .
كأنهم قصب سبق أباطرة
نواميس فداء مُحجل وزمرد
ثوابت
كأنهم دروع محال التصدء
اصطخبت بها
فارهات سهول ميانية وأمداء
مغارم .
كأنهم نحن هم نحن
بيارق بساالت ال تُكسر  .أو
تنالها عواصف العسفِ والتشهير
* * * * *
هُم شواظ الفتك النبيل الصدَّ
والكرِّ

يف مضارب الشرف الرفيع ونبؤة
احلدس .
وما لم يقدر الرواة على تسطيره
يف صحائف التاريخ .
هُم أمطار خُضر مواسم يعربية
القمح والزيتون
هُم صواعق النار عند إحتدام
اخلطوب وتداعي اإلنحاء .
أولهم عالّن صيف فحل اخلصوبة
وريان رازقي وجلنار
وآخرهم براكني سجيل وزُعاف
نهايات .
كأنهم تبباعة فجر مُشرق املاء
وصقور منايا .
هم أبناء سبأ احلُب  .واألُغنية
الفوالذ
يف سموات القتلة وفجار الزوايا
إذ تشهق يف دمن احلوامت الغرل
ريانة مثل ألف نصر نضير
الشواهق
وألف وألف مزن أمزان ومزون
وسموات خير منهمر وأناشيد
مطر .
* * * *
اهلل اكبر جد اجلد يا بلدي
يا زهرة السلم املؤصل

*
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ورونق الفخر واأللق
فتيتك الغر النواصي
محجلني عاج أعناقهم احلرة
على مذبح التضحية واإليثار
ليفدوك
ويفدوا حياضك األغلى من
كنوز الناس كلهم وما جمعوا
تئن حتت حوافر زحفهم اجلرار
شواهق حيود وقواسي بطاح
كما لو انهم أنبياء مواويل ميانية
وقواطع الرهبوت
يف عروقهم تضج أيائل اجملد
العريض السجايا
وتنتفض أسود صوالت حامية
وبوارق نصال
لهم أرفع نضيد اللغات على
رؤوسهم أكاليالً وتيجانا
وأغني:
قسماً يا بالدي برب البيت العتيق
الذي من تراب هذه األرض
انشأنا يف غرامك عشاق وصّور
لن ينالك إفك اخليانات
أو يُدنس رمل شرفك الرفيع
أبالسة الردة العمياء وتقهقر
العُمالء ؟!
* *

*

*

*

أقول هذه سبأ اجلديدة يف علو
وثبتها نضّاحة بثمني ما فيها .
سيوف إحقاق حقٍ بليغ وقّّوال،
ممشوقة لسود املنايا ال تصدء أو
تُكسر  .بصلصة زعقاتها وفُسحة
األمداء  .إذ من عقال الضيم
العقور تفلت
وتنفجر يف وجه حالك توحش
القيامات العور وكمائن مرجتف
خوائن األشراك .
ريانةً وهدارة مثل ألف ألف صدًّ
وردًّ مياني وعقيق أنساب .
وملّوحةً بفخار بهيج
كل كبرياء لها على األشهاد .
وألف ألف ألف إمطار وأكوان
حياة وماء !!
* * * * *
أُنادي فتية اإلميان وغيرهم ما
كانوا.
يف ميادين الوغى احلرّاقة الشفرات
كأنهم وليس سواهم غيرهم غيرُ
هبة فالق اإلصباح مسومة وكرّارة
ضد شائه وجوه ظالم نابح
اخليانات ومشوّه األصالب .
أناديكم يا حلمنا الفّوار والباسل
وأُقبل جباهاً من ضباع العماالت
تنتقم

* * * * *
أحييكم يا حني كل الرجال أنتم
وفوالق الصُبح األغر الشارات .
هُنا البساالت تطغى على مُرجتف
األقوال وزيف األكاذيب
وغشوتها
يا قافلة غوث املُزن هبطت على
جدب املفازات الكاحلة القصاص
والرمدِ
كأنكم طير أبابيل هجّامة بعريق
القصف ترمي بسجيل قواصفها
ذئاب املقت والتدليس .
بكم أزهرت يف وديان أمانينا
صلوات عزة مُثلى وكبرَّت قفار
ونواحي
فانطلقوا إلى نُبل مقاصدكم
تنحني لكم حُباً وعرفاناً هاماتٌ
وتنبض بكرّكم الواثق بشرف
مقاصده قلوب حرى
ومُجلجالت أرواح.
" يوماً من الدهر لم تصنع أشعته
 ...شمس الضحى بل صنعناها
بأيدينا " .
وأنتم يف ساحات خُضر أيامنا
سيول مواسم مروية ومؤونة
شدائد
وأنتم بكرامات فدائكم الضخم
أكرمنا ونفيس أغانينا .
لكم أمطرت بخالص الدعوات
سماوات إميان معتق األعطاف
وأينعت غابات محروقة.
يا كلنا الكل وضوء مآ قينا يضيئ
لنا معتمات التخاريف وشبهة
التأويل
ياأساطير عمالقة عجزت عن
تفكيك سطوتها عناكب البُهتان .
* * * * *
هذه أرض شاهقة الطني واألرواح
وأمُ اخلرائط كلها التي ال تقبل
وإن قبلوا
القسمة على مُثنيات جَورِ الشتات
املنشطر األشطار
بالدٌ باسلة النواحي ونائي
األرجاء
كتبت أرقام عزتها املنيعة الوصف
واإلدراك
بجحافل فيروز األماني املديدة
الزحف
ومُقدس دماء فرسانها النور
والفوالذ
22 . 30 14 . 26
!!............
هذي بالدٌ أٌسميها " ياءٌ" و "ميمٌ"
و"ساطع " نون"
رُقمت معارجها يف نسيج التوحد

الغالي ومتني قوتها
مبواويل إستحالة النيْلِ الطموح
وحارق املنال .
أُغنية سبأية مدوية اللحن ال تنام
أو تعثر
يف مدارات عسجد الكافور
ومسك الزعفران
وقصيدة ميانية القامة قَهَّارة
عصية بصباحات حكمتها
على دواهم علوج املوت
وطواعني إفك التشطُرِ والتشطير
.
ياءٌ
ميمٌ
نون ؟!!
* * * * *
تقدموا جعلنا فداء ً إلمهاتٍ
ولدنكم
أرباب مرؤة ال تبلى وهامات
فرسان
فشمالكم صدورنا لكم دروع
حفظٌ وسالم
وجنوبكم ضياء جباهنا أمامكم
تهديكم
يف دروب الظلمات منارات
ساطعة وأقمار
وغربكم
وشرقكم
ضحكات أمهاتنا وأطفالنا
تناديكم وحتميكم
وفوقناوفوقكم
سماء اهلل ونُصَرتهِ
تنصرنا وتنصركم.
تقدموا
فكل شيء على مُقدس هذه
األرض لنا .
سبتمبر الوضاء وصنوه أكتوبر
وجنوم املواقيت تُحييكم وتُحيينا
نوفمبر اخلالص الوفير والفوّار
وكنز مايو الغالي الثمن واألثمان
تقدموا
ودكوا مخابئ ذئاب املقت
والدجل وال تهنوا
وامحوا عن وجوه صغارنا دموع
اخلوف وغوائل اإليحاش
واحرقوا يف طريق عزتكم وعزتنا
أشواك مغارمنا
وحطب صناع معتم دروب الكيد
وتأتأة اإلنتحار
واصنعوا لنا ولكم من خيوط
بساالتكم الكبرى
ثياب كرامة الوطن وزخرفة أعالم
بالد بكم مجيدة وبوحدتها خيّالة
ونشّادة .
تقدموا
ألنكم أنتم
محصن قالع ومنيع أسوار
يف وجه مَنْ خانوا وافتئاتوا
يالذين أولكم خيول الفجر كرارة
ال تتعب وال تهدأ
وأخركم يا لروعتكم
شامخة عواليكم يف
مواطن الدفاع العالي
سورة نقي املاء نضّاحة
ومنتصف النهار ؟!!!
..................
* اللوحة املرفقة مع القصيدة
للفنان التشكيلي اليمني العاملي
عبداجلبار نعمان
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املعرض يعرض القطع الفنية التي أشهرت الفنان وجعلته أحد أهم أصحاب الثروات يف العالم

عيوب اجملتمع الغربي كما رآها األميركي جيف كونز

بـاريـس  -نـبيل مـسعـد  -يقـدم
متحف جورج بومبيـدو الباريسي
بـالتعـاون مع متحف ويتـني للفن
األميـركي يف نيـويـورك ،أعمـال
الفـنان األمـيركـي املرمـوق جيف
كونـز ( 59سنة) للـمرة األولى يف
أوروبا .بدأ كونـز حياته املهنية يف
ميدان األعـمال والبـورصة ،قبل
أن يـكرّس حياتـه للرسم والنحت
وتـصـمـيـم وإجنــــاز األشكـــال
الضخـمة الـدامجة عـناصـر عدة
والـرامـزة إلـى أشيـاء محـددة من
احليـاة اليـوميـة ،مسلـطاً الـضوء
بـواسطة فنـه املعاصر علـى عيوب
اجملتمع الغربـي على مدار املراحل
املتتالية منذ بداية القرن العشرين.

صـاحـب أعمـال فـنيـة داخلـة يف
قوائم البورصات العاملية.
ومـن األيقـونـات الـتي أبــدعهـا
“إيــكـــيـلـــيـــبـــــــــريــــــــــــــوم“
ـ
) ،(Equilibriumو“رابـيت“
) ،(Rabbitو“مايكل جاكسون
أند بـابلز“ (Michael Jacks
،son and Bub(bles
و”بــالــون دوغ” ((Balloon

العشرين ومطلع األلفية احلالية.
ويف طـابق آخـر ،يتـسنـى للـزائـر
اكتـشــاف مجمـوعـة حتـمل اسم
“فخـامة وانـحدار” (Luxury
ـ
andوهـي
)Degradation
تتـمحور علـى الوسـائل التجـارية
املتعـددة واخملتلفـة التـي تعتمـدها
املؤسـسات األمـيركيـة يف الترويج
الــدعــائـي ملنـتجــاتهــا ،والـتي
تخـاطب الـغرائـز األساسـية عـند

وللحـدث أهمـية كـبرى يف عـالم
الفن ،خـصوصـاً لنـاحيـة الكمـية
الهائلة املقدمـة من األعمال (أكثر
مـن  100قطعـة ضخمـة احلجم)
والتي تـشكل  35سـنة مـتواصـلة
مـن اجلهــد الفـني .لـــذا وزّعت
أعمـال املعرض على ثالثة طوابق
كــاملــة وطـبقــاً لتــواريخ إجنــاز
اللـوحــات واملنحـوتـات ،حـيث
ميكـن الـــزائـــر اإلطـالع علـــى
املعـروضـات بـأسلــوب منـطقي
وواضح.
وكل فتـرة يف تاريـخ أعمال كـونز
مــرتبـطــة مبـاشــرة مبقـارنــة مع
األسلـــوب الفـنـي الـكالسـيكـي
الـذي ميـز هـذه الفتـرة نفـسهـا،
األمـر الذي يـسمـح باملـقارنـة بني
الـفن الـتقـليـــدي وفن كــونــز،
وبإدراك التأثيـر الذي مارسه الفن
التقلـيدي املعنـي خالل كل فترة،
على أعمال كونز.
وهـناك الطـابق اخملصص ملـا يطلق
عليه “أيـقونـات كونـز“ أي القطع
الفنيــة التي شهـرت الفنـان علـى
مـدار األعــوام وجعلته أحـد أهم
أصحاب الثروات يف العالم .فهو
عمـل يف البــورصــة وصــار اآلن

) ،Dogوقـد لعـبت كل واحـدة
منهـا دوراً أساسياً يف حتـديد معالم
الـفن املعاصـر املرسـوم واملنحوت
بـني فتـرة الـثمـانـينـات من القـرن

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

املـرء بعيـداً عن القيم األخـالقية.
وتـدل اإلحصـاءات املنشـورة إلى
جانب أعمال كونز هذه ،على أن
الـدعـايـة املنحـدرة تـأتـي بنتـائج
ملموسة وبالـتالي تصيب هدفها،

خـاصة لـدى الطـبقة املـتوسـطة يف
الريف األميركي.
الكاميرا الرقمية
ويف مجـمـــوعـــة “احـتفـــال” (
)(Celebrationيتـرك جيف
كونز العنان خلياله رامزاً إلى أشياء
صغـيرة أو أيـضاً كـائنـات صغـيرة
احلـجم مـثل بعــض احليــوانــات
األليفة ،يحبهـا أساساً ويجـسدها
بالتـالي يف شكل متـاثيل ضـخمة،
بهدف جـذب االنتبـاه إليهـا وإلى
وجـودها وإلـى مدى أهـميتـها يف
الكون.
ويف مجمـوعـة “هـالك إلفـيس”
)(Hulk Elvisيجـسد كـونز
الفنان الـراحل إلفيس بـريسلي يف
شكل العمالق هالك ،لـيُشير إلى
أهميـة بــريسـلي يف امليـدان الـفني
والثقـايف واالجتمـاعي األميـركي
خالل القـرن الـعشـريـن .وصمّم
أحد هـذه التمـاثيـل الضخمـة من
مواد صلبة غير قابلة لألكسدة.
ويف كل واحـدة مـن اجملمـوعـتني
“إيـــــــــزيـفـــن” ))Easyfun
و”أنتيكـويتي” )(Antiquity
يقدم كـونز الـدليل احلـي على أن
مستقبل الـرسم يكمـن يف الصورة
الفوتوغـرافية وأن عهـد اللوحات
املـرسومـة قد ولـى .ليؤكـد لنا أن
الفنان يف زمن التكنولوجيا الرقمية
والسـوبـر نـانـو ،ميـكنه أن يلـتقط
مجمـوعـة من رسـومه بــواسطـة
الكــاميـرا الـرقـميـة املـتطــورة ثم
اللجـوء إلـى عـمليـة مـونتـاج أي
تركيب ماهر وتقني متفوق ،لتأتي
النتـيجة الـنهائـية يف شكل تـركيب
مـرســوم ومصـور يف آن واحـد،
باهـر للعني وأكثر إثـارة من الرسم
اجملرد.
يذكر أن املعرض يـستمر حتى 27
نيسان (أبريل) 2015

'حضانة' عائشة املؤيد حتصد
جائزة معرض البحرين السنوي

املـنامة  -العربـي األمريكي اليوم -عن عـملها التشكيـلي الذي يسعى
الكتشـاف عواقب وفوائـد حاجة الـفرد ،ألن يكون عنـصرا فاعال يف
املنظومة االقتصاديـة ،املوسوم بـ“احلضّانة“ ،حصدت الفنانة البحرينية
عـائشـة املؤيـد جائـزة “الدانـة“ التي مينحهـا معرض الـبحرين الـسنوي
للفنـون التـشكـيليـة يف نـسخته الـواحـدة واألربعني ،املقــام مبسـرح
البحرين الوطني.
حتـكي الفنـانة املـؤيد عـن بدايـة العمل علـى الفكـرة قائـلة “بـدأ هذا
املشـروع كتجربة ،هدفت يف األسـاس ليكون موضوعهـا حيوانا أكبر
من ذلك بكثير ،ولـكن لكي أفعل ذلك احتجت إلى بعض احليوانات
الصغيرة ذات تكلفة أقل ألجرب األمر“.
تـضيف املـؤيـد “ولألسف عـادة مـا تقع هـذه املسـؤوليـة علـى عـاتق
الفئـران ،حيث يضحّـى بها بـاآلالف لتطـوير املـنتجات يف مخـتبرات
الفحص .وسـرعان ما أدركت أن أسلوب إنتاج عملي قد بدأ يحاكي
ذات األساليـب التي طاملـا انتقدتهـا .وسرعـان ما أصـبح االختبار يف
حدّ ذاته موضوعا مشوّقا بالنـسبة إليّ وبدأت أطوره إلى مشروع قائم
بحدّ ذاته“.
التجربة التي قادت الفنانة إلى حـالة من التماهي مع ما كانت تنتقده،
وخلق لـديهـا حـالـة مشـوّقـة من االكـتشـاف والـرغبـة يف مـزيـد من
التجـريب والـبحث ،لـتصل بهـا إلـى تصـوّر حـول عـمليـة اإلنتـاج
الـضخمـة ،املـتمثلـة يف عـمل الشـركـات متعـددة اجلنـسيـات وآلتهـا
التسويقية.
وهنا تقـول املؤيـد “إن الرهـبة واحلسـد التي نحس بهـا جتاه الشـركات
متعددة اجلنسيات أمر مبرر ،فـاستراتيجيات التسويق تسعى إلى خلق
هالة مقدسة حول املنتج ،نستمتع بكوننا جزءا منها ،فهم يجيدون ما
يفعلونه وعلى نطاق واسع .وهذا العمل يستكشف ما نضحي به إزاء
حاجتنـا لكي ننتج بكفاءة ،وكـذلك ما نكتسبه مـن خالل كوننا جزءا
من شيء ما أكبر منا“.
وعـن كيفية صنـاعة العمل تقـول الفنانـة “إلنتاج هـذا العمل ،أخذت
بعض اجلـرذان امليـتة وصـنعت منهـم قالـبا مـربع الشكل ،ثـم كررت
العملية بقوالب اجلص لبناء هيكل أكبر“.
عمل الفنانـة عائشة املؤيد ،يعـدّ واحدا من بني  54عمال تشكيليا هي
قـوام معرض البحرين السنـوي للفنون التشكيليّـة لهذا العام ،وتتنوع
مـا بني التصوير الزيتـي ،والتصوير الفوتوغـرايف ،واألعمال التركيبيّة
والـنحت ،قــد متّ انتقـاؤهـا من بـني أكثـر مـن  170عمال تقـدّم بهـا
الفنانون للمشاركة يف املعرض.
وتكونت جلنـة اختيار تألفـت من نقاد وأكادمييني وتـشكيليني ،لتكون
األعمـال اخملتـارة للـمشـاركة يف املـعرض هـذا العـام ،منتـقاة بـشكل
موضوعي وعلمي .أمّا جـائزة “الدانة“ التي حصدتـها الفنانة فتمنحها
هيئة الـبحرين للثقافة واآلثار ألفضل عمل تشكيلي ،وقد شكلت لها
جلنة حتكيم خارجية ،قامت باختيار العمل احلاصل على اجلائزة لهذه
النسخة من املعرض.

لإلعالن يف مجلة
العربي األمريكي اليوم
313 - 409-9541
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سينما

العربي االمريكي اليوم تنشر قراءة ثانية للفيلم ملقاربته لواقع اليوم

أخطر الرجال املطلوبني” :كل مسلم هو إرهابي إلى أن يثبت العكس
تنويه :
* كانت العربي األمريكي قد نشرت
قـراءة اولـى للفـيلم يف عـدد اكتـوبـر
املاضي  ،2014وتعيـد يف هذا العدد
قـراءة ثـانيـة ألهميـة الـفيلم وقـراءته
الفنيـة الواقعيـة ملا يجـري اليوم بحق
الـعرب واملـسلمـني من إشتـباه ظـالم
وغير عادل أو منصف .

ياسمني عادل
“أخطـر الرجـال املطلـوبني“ ،فيلم
عـن رجال لـيسـت مطلـوبة عـلى
اإلطـلق؛ كل مـــا يف األمـــر أن
انتـماءاتهم السـياسية أو اجلـغرافية
جعلتهم قيد االتهام والتشكيك!

C
i
n
e
m
a

2
“خطـط محمـد عطـا أحـداث 11
سبـتمبـر من مـدينـة (هـامبـورغ)
بـــأملـــانـيـــا ،وبــسـبـب فـــشل
االستـخبـــارات واملنــافـســـة بني
اإلدارات ،لـم يـتـم اكـتــشـــاف
التحـضيــر للـهجمـات؛ لــذلك
أصبحت هامبورغ فـى حالة إنذار
قـصــوى ،وأصـبح كل تـــركيــز
اخملـابرات األملانـية أو الدولـية احلَد
من تكرار أخطاء .?2001
هكــذا تبـدأ أحــداث فيـلم “(A
)،most wanted man
إنتـاج  ،2014وإخــراج “أنطـون
كـــوربـيغـن(Anton Corm -
) ،bijnومــأخــوذ عـن قـصــة
جاسوسية بـنفس العنوان لـ “جون
لــــــــو كــــــــاري(John le -
Carré).ويُـعد هـذا الفيلـم هو
البطولة األخيـرة لـ “فيليب سيمور
هـــوفـمـــان(Philip Seym -
) ،mour Hoffmanالـــذي
توفـى يف فبـراير املـاضي ،تـاركًا
فــراغًــا هــائلً بحـجم مـــوهبـته
الضخمة يف عالم السينما.
3
تدور أحداث الفيلم حول “عيسى
كاربـوف/جريجـوري دوبريغن-
”،Grigoriy Dobrygin
وهـو مـواطن مُـسلـم شيـشـاني/
روسي؛ إذ وُلـد لضـابط روسي،
حني قــام بـــاغتـصــاب إحــدى
املراهقات الشيشانيات.
يعـيش عيـسى حـياته نـاقمًـا على
والده ،ثم يـكبر ويـصبح مطلـوبًا
بـروسيا؛ اعتقادًا بـأنه أحد أعضاء
جماعة سلفية جهادية بالشيشان،
فيـتم الـقبـض علـيه وتعــذيـبه يف
املعتـقل دون أن يتضح إذا مـا كان
مذنبًا فعلً أم ال.
كل ذلك ال نراه على الشاشة ،بل
يتم سـرده كخلفية لـلبطل؛ حيث
يبــدأ الـفيـلم بــوصــول عيـســى
لهـامبـورغ ،بعـد أن هـاجـر إليهـا
بشكل غـير قـانونـي ،وقد اخـتار
تلك املـدينة بالتحـديد ،ليس فقط
بسـبب طبـيعتهـا السـاحليـة التي
تُسَهِّل عملية استقبالها للوافدين؛
بل وكذلك ألن والـده ترك له إرثًا
ضخمًا بأحد البنوك هناك.
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وهنا تـزداد األمور تعقيـدًا؛ حيث
يصبح عيسى مطلوبًا من اخملابرات
األملـانية واألمـريكيـة بسبـب كونه
مُسلمًـا ،دارت حوله الشكوك من
قبل ،ويتم تكليف تلك املهمة إلى
“جانثـر/فيليب سـيمور هـوفمان“
الـذي يـعمل ضـابـط مخـابـرات
لصـالح جهـة تعمل علـى تطـوير
املـصـــادر االستـخبـــراتيــة داخل
اجلـالية األملانـية اإلسلمية؛ إال أن
مـا لـم يُحسـب له حسـاب هـو أن
يُخـالف جانثـر مُديـريه يف الرأي،
وتتوالى األحداث.
4
يقـوم الفـيلم علـى ثلثـة محـاور
رئيسة؛ متنح الفيلم أبعادًا وعُمقًا،
وجتعله يستحق املشاهدة:
-1-

“الـلجئــون أشخــاص يُــريــدون
الهرب من اجلحيم الـذي يعيشون
فيه ،وعلى مـن مت اللجوء إليهم؛
مَنح الفـرصة حلـياة آمـنة ،والـثقة
بـاآلخـر إلـى أن يـصــدر منه مـا
يُخالف ذلك“.
6
كانت تلك فلسفة “جانثر“ ،ضابط
اخملابرات و“أنابيل ريتشر /رايتشل
مـــــــــاك آدامـــــــــزRachel -
”McAdamsاحملامية بإحدى
املنظمـات التي تعـمل على تـوفير
جلـوء للــذين هـربـوا مـن بلدهم
ألملــانيــا للـحصــول علــى حيـاة
آدمية /أفضل.
فكلهمـا كـان يـرى أنه ال يجـوز
إلصـاق لقب إرهابـي بكل من هو
مُـسلـم /أسمـر ،وأن هـؤالء هم

“يف كل رجـل خيــر ،القـليـل من
الشر“.
7
ولعل هـذا ينـطبق إلـى حــد كبيـر
على الـبَطلني املُـسلمني بـالفيلم:
“عيـســى“ ،و“الــدكتــور فيـصل
عـــبــــــــداهللHomayoun -
”Ershadiالــــــذي يعــيــــش
بــأملـــانيــا ،ويعـمل علــى جـمع
التبـرعات اخليريـة ومنحها جلهات
إسلميـة ،مـن بينهـا جهـة تُـدَعِّم
القاعدة باألسلحة.
هنــا يـظهــر الـصــراع الــداخـلي
لألبـطـال؛ فـاألمــر ال علقــة له
باحلريـات وحتقيق الدميقراطية قدر
ارتبـاطه مبـواطـنني يـرون أُمَـتَهُم
تُمتهن وتُقـمع دون أي أمل لتغيير
ذلك ،ويُحـاولـون بَـذل قصـارى
جَهدهم ملُـساعدة أوطـانهم بطُرق

“فـى أعـني كل رجل أسمـر ،نـرى
شخصًا يود أن يقـتلنا ،املشكلة أن
بعضهم يفعل ذلك“.
5
تـتـبـنـــى هـــذا الـــرأي اجلهـــات
الــسيــاديــة ،ســواء األملــانيــة أو
األمريكيـة -بالفيـلم -يف املسلمني
بـشكل عـام ،وعلـى الـرغـم من
زَعـمهم املـسـتمــر أن رأيهم هـذا
ومسعاهم لتحقيقه ليس إال بهدف
“جعل العـالم مكـانًـا أفضل“؛ إال
أنـهم ال يتـرددون ولـو لـلحظـة يف
اإلزاحـة بكل املـشكوك يف أمـرهم
من باب االحتياط -مهما كلفهماألمر.
-2-

ضحايـا أفكـار مُشـوهة تعـرضوا
لهـا؛ وعلى اجلهـات املُختصـة مَد
يـد العـون لهـم ومنـحهم حـريـة
الـتعـبـيـــر والــتَفهـم قــبل إطلق
األحكام عليهم.
-3-

رُمبــا تكـون خــاطئــة ،لكـنهم ال
يَهـدفون مـنها سـوى رد املعروف
للوطن.
وقـد جاء أداء املـمثلني مُـناسـبًا يف
أغلــب األدوار ،وإن كــــــانــت
“رايتشل ماك آدامز“ ظهرت كما لو
أنـها تـتحسـس منطـقة جـديدة يف

التمـثيل غيـر معتـادة عليهـا .أما
“جريجـوري دوبريغـن“ ،بالنـسبة
للصـراعات التي من املفترض أنها
تـدور بـداخله؛ فبـدا أداؤه بـاهتًـا
بعض الشيء.
8
أما “فـيليب سيمور هـوفمان“ فلقد
قــام بـتــأديــة دوره بــاحـتــراف
وسلسة ،ومبـظهر غـير مـتوقع؛
حـيث قــدم شخــصيــة ضــابـط
مخـابــرات بعيــدة كل البُعـد عن
الصـورة املُتعـارف عليـها لـرجال
اجلـاسوسيـة الوسيمـني ،املُتهَافَت
عـليـهم مـن النـســاء ،ويقـودون
سيارات أحدث موديل .فظهر لنا
شخـصًا عـاديًا ،بـدينًا ،مُـدخنًا،
سكيرًا معظم الوقت ،كما جاءت
حـركته بطـيئة وثقـيلة؛ كمـا لو أن
إنسانـيته تُرهقه ،وخـذالن العالم
لبعضه يُثقل خطواته.
يُعـــــاب علـــــى الفــيلـم أن رِمت
األحــداث جــاء بـطـيـئًـــا بعـض
الـشيء؛ مـا جعله مُملً ،خـاصةً
يف النـصف األول .أمـا اإلخـراج
فكـان جيـدًا ،وإن لـم يكن به مـا
يُمـيزه .ولـعل ما يُحـسب لصُـناع
الـفيـلم هــو أنهـم لم يـتنــاولــوا
اجلـاسوسـية بـشكلهـا التقلـيدي؛
حـيث الـدمـاء والـقتل وتـصـادم
السـيارات ،بل عـرضوهـا بشكل
أكثر عُمقًا وإيضاحًا.
فــالكـاتـب واملُخـرج لـم يهـتمـا
بـوجـود اإلثـارة قـدر اهتمـامهمـا
بعرض الفـكرة من كل جـوانبها،
طــارحـني ،دون ضجــة ،زاويــة
جديدة ومُـلهمة لرؤية ما يحدث؛
تـاركـني للمُـشـاهـد العـديــد من
األفكــار واألسئلــة التـي عليه أن
يبحث عن إجاباتها بنفسه.
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مسرح Theater

من عرض لفرقة فرقة "أيه بي تي" األمريكية للبالية

تسعون دولة أشتركت يف االحتفاء باليوم العاملي للمسرح

يف السـابع والعشـرين مـن مارس
احلـالـي ،أحتفل املـســرحيـون يف
معـظم دول العـالم بيـوم املسـرح
العـاملي يف سنته الثالثة واخلمسني،
وتبـادلــون التهــاني يف قـاعـات
املـسارح ،وعلى خشبـاتها ،وعبر
وســـائل االتـصـــال اخملــتلفـــة،
ويعــبّـــــرون عــن سعـــــادتهــم
وتـطلعـاتـهم إلــى االرتقـاء بـفن
املسرح.
املسـرح كما يـقول عنه جـان لوي
بـارو :واحــد من أعــرق الفنـون
وأعظمهـا ،وأهم جزر املصـداقية
اإلنـسانيـة ،ألنه ينـحّي جانـبا كل
شيء يفـرق بني الـبشـر ،ويـدعم
كل مـا هـو مـشتــرك بني النـاس،
ويـكـــشف عـن الـقلـب الــــذي
يشـتركـون فيه ،ممـا يجعله أفضل
وسيط للسالم.
وهــو أيضـا املكـان الـنمـوذجي،
الـذي يتـأمل فـيه اإلنسـان شـرطه
الـتاريخـي والوجـودي معا ،كـما
يقول سعد اهلل ونوس.

يف السـابع والعشـرين مـن مارس
 1962بباريـس تزامـنا مع افـتتاح
مسرح األمم.
واتُفق على تـقليد سنوي يتمثل يف
أن تكـتب إحـدى الـشخـصيـات
املـســرحيــة البــارزة يف العــالم،
بـتـكلـيف مــن املعهـــد الـــدولـي
للـمسـرح ،رسالـة دوليـة تتـرجم
إلـى أكثر من  20لغة ،وتعمم إلى
جميع مسـارح العالم ،حيث تُقرأ
خالل االحتفاالت املقـامة يف هذه
املنـــاسبـــة ،وتُنـشــر يف وســائل
اإلعالم املـسموعة واملرئية .وكان
الكاتب الفرنسي جان كوكتو أول
شخصيـة اختيرت لهذا الغرض يف
احتفال العام األول بباريس.

وتـوالى علـى كتابـتها ،مـنذ ذلك
العـام ،اثنان وخمـسون شخـصية
مــســـرحـيـــة مـن مخــتلف دول
العــالم ،مـنهــا :أرثــر مـيللــر،
لـورنس أولـيفيه ،مـارتن أسلن،
بيتر بروك ،بابلو نيرودا ،موريس
بيجـارت ،يــوجني يـونـسكـو،
إدوارد ألبـي ،ميــشيل تـرمـبلي،
يف السـابع والعشـرين مـن مارس
جان لوي بارو ،فاتسالف هافل،
فـتحت املـسـارح أبــوابهـا يف 90
فيــديـس فـنبــوجــاتيــر ،أريــان
دولة ،تـنتمي إلـى املعهد الـدولي
منـوشكني ،وداريـو فو .وكـانت
للـمـــســــرح (آي .تـي .آي)،
حصـة العـرب ثالثــة كتّــاب هم
السـتقـبــال اجلـمهــور مـن دون
سعداهلل ونوس ،فتحـية العسال،
تـذاكــر ،وتعقـد نـدوات وورش
والشيخ سلطان القاسمي.
عمل ،وتنـظم لقاءات مباشرة بني
يعدّ االحتفال بـيوم املسرح العاملي
فـنـــانـي املــســــرح ومحـبـيهـم
واحـدا مـن مجمـوعــة نشـاطـات
وأصدقائهـم من األوساط الثقافية
وفـعاليـات مهمـة يقوم بهـا املعهد
واالجتماعية األخرى.
الــدولـي للـمــســـرح يف مجــال
ولد يوم املسـرح العاملي إثر مقترح
االتصـال بني الثقـافات ،وتـبادل
قـدمـه رئيــس املعهـد الـفنـلنـدي
اخلبرات بني املسرحيني يف العالم.
للـمسرح النـاقد والشـاعر واخملرج
ومن املعـروف أن هـذا املعهـد هـو
أريف كيفـيمـا (،)1984/ 1904
مــؤسسـة عـامليـة غيـر حكـوميـة
إلى مـنظمـة اليـونسكـو يف يونـيو
تـأسـست يف عـام  ،1948وكـان
 ،1961وجـرى االحتـفال األول
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مقـرّه مـدينـة بـراغ ،وأسـهمت يف
تـأسيـسه شخـصيـات مـسـرحيـة
عاملـية ،ويعـدّ شريك الـيونـسكو
الرئـيسي يف مجـال فنـون العرض
احلـيـــــة ،ويقـع مقـــــرّه اآلن يف
باريس.
ويهـدف املعهد إلـى تنشيـط تبادل
املعـرفة ،واملمـارسة املسـرحية بني
دول العـالم ،وزيـادة التعـاون بني
فنـاني املـسرح ،وتعـميق التفـاهم

وللمعهد عـدة مكاتب إقلـيمية يف
بلدان مختلفة ،كاملكتب اإلقليمي
للـشـرق األوسـط يف الكــويت،
املكـتب اإلقـليـمي األفــريـقي يف
بوركينافاسو ،مكتب لالتصال يف
تـونـس ،ومقـر جلـامعـة مـسـرح
األمم.
ينظّم املعهد العديد من املؤمترات،
والـــورش الفـنـيــة ،والــدورات
التـدريـبيـة .ومـن أهم فعــاليـاته

العــربيــة ضمـن كتــابه (قــائمـة
املـســرحيـات اجلـديـدة) ،الـذي
صدرت منه سـابقا ثالثة مجلدات
عــن املـــــســــــرح يف أوروبــــــا
واألميركيتني وأفريقيا.
كما يـصدر املعهد “تقـرير دوريات
املسـرح“ ،الذي يتـضمن ملخـصا
جملالت املــســـرح الــصـــادرة يف
العــالم ،و“املـوسـوعـة العــامليـة
للمـسرح املعاصـر“ .ويف ما يتعلق

الكاتب املـسرحي العـربي الكبيـر الراحل سـعد اهلل ونوس

“املـسرح هو الذي سيدرّبنا ،عبر املشاركة واألمثولـة ،على رأب الصدوع والتمزقات التي أصابت جسد اجلماعة.
املـتبــادل ،واإلسهـام يف تــرسيخ
الصـداقــة بني الـشعــوب .كمـا
يحـــارب كل أشكــال الـتمـييــز
العـنــصــــري والـــسـيــــاسـي
واالجتماعي.
وتنبثق عـن املعهد مجمـوعة جلان
متخـصصـة يف مجـاالت مختلفـة
مثـل :املسرح املـوسيقي ،الكتـابة
املسـرحيـة ،التـربيـة املسـرحيـة،
والصــورة الثقــافيـة والـتنـميـة.

مهـرجـان مسـرح األمم ،واملـؤمتـر
الدولي للمسرح الذي يعقد كل 3
سنـوات ،إضـافـة إلـى الـورش
اخلــاصــة مبـحتــريف املـســرح من
الـشبـاب ،الـتي تقـيمهـا جـامعـة
مسرح األمم.
كمـا يصدر املعهد عـدة مطبوعات
مهمـة تتـناول احلـركة املـسرحـية
العامليـة بالـرصد والتحـليل .وقد
قام منذ بضع سنوات بإعداد قائمة
كـاملــة للمـســرحيـات

باملـسرح العربي ،فقـد عقد املعهد
مـؤمتـرا دوليـا يف القـاهـرة بعنـوان
“مواجهـة فنية دوليـة“ يف الفترة من
 14إلـــــى  22أبــــــريل ،1999
واختار الكاتب املسرحي السوري
الـراحل سعـداهلل ونــوس لكتـابـة
رسـالـة املـسـرح الــدوليــة لعـام
 ،1996والكــاتبــة املـســرحيــة
املصـريـة فـتحيـة العـسـال لعـام
 ،2004والكــاتـب املــســرحـي

الدكتور سلطان القاسمي ،حاكم
الشارقة لعام 2007
وكـــانت وفــاة ونــوس يف العــام
التالي لكتـابة رسالته حـدثا فاجعا
يف الـوسـط الثقـايف العـربي ،ألنه
طمأن فيهـا أصدقاءه املـسرحيني،
وقراءه ،وجمهـوره بأنه منذ أربعة
أعـوام وهـو يقـاوم الـسـرطـان،
وكـــانت الـكتــابــة ،لـلمـســرح
بالـذات ،أهم وسـائل مقـاومته،
ألن التخلـي عن هــذه الكتـابـة،
وهـو على تخـوم العمـر ،جحود
وخيـانـة ال حتـتملهـا روحه ،وقـد
يعجالن برحيله.
ومع ذلك انـتصـر املـرض الـلعني
عليـه يف النهـايــة لألسف ،وظل
صـدى كلمـاته الـعميقـة يتـردّد يف
مــســـارح العــالـم ،وضـمــائــر
مبــدعيهـا“ :املـسـرح هـو الـذي
سـيــدرّبـنــا ،عـبــر املــشــاركــة
واألمثـولـة ،علـى رأب الصـدوع
والتمـزقـات التي أصـابـت جسـد
اجلمـاعـة .وهـو الــذي سيحـيي
احلـوار الذي نفـتقده جميـعا .وأنا
أؤمـن أن بــــدء احلــــوار اجلــــاد
والـشـامل ،هــو خطــوة البـدايـة
ملــواجهــة الــوضـع احملبـط الــذي
يحاصر عاملنا يف نهاية هذا القرن.
إننــا محكـومـون بـاألمل .ومـا
يحـدث اليـوم ال ميـكن أن يكـون
نهاية التاريخ“.
يف هـــذا العــام ،اخـتـــار املعهــد
الـدولي للمسرح اخملـرج البولندي
كريـستوف ورليكـوفسكي لكـتابة
رسـالـة املـسـرح ،الـتي ألقـاهـا
ببـاريس يـوم  27مارس احلـالي،
وقد تـرجمتها إلـى العربيـة الناقدة
املسرحية املصرية نهاد صليحة.
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نقد D i s s e c t
إشكالية الهُوية يف رواية “الواحد“ لليمني طالل قاسم

جتاوز اجلغرافيا والذاكرة من خالل تفسير مراحل التاريخ

معـرفـة مـا إذا كنـا قــادرين علـى
التـنقل ،وتبـديل أمـاكننـا يف هذه
الثقـافات اخملـتلفة ..وكمـا يكون
علـينـا أن نـضع أنفـسنـا يف مكـان
شخـص آخــر كـي نفهـم وضعه
أفضل ،يكون علينا أن نتخيل أننا
نـعيــش يف ثقــافــات أخـــرى كي
نـتـمكـن مـن فهـمهــا“  .وهــذا
بالضـبط ما فـعله جاك حني وضع
نفسه مكان إبراهيم ،وحني اختبر
سـام احليـاة الغـربيـة .ويف جتـربـة
العيـش يف ثقـافـة أخـرى ،داللـة
علـى هـويـة اإلنـسـان الـواحـد،
وصـرخة ضـد العـوملة الـسلبـية،
وتعـزيز الهويـة الثقافـية لكل أمة،
أي اجلـمع بني شكلني مـن أشكال
الـرومـانــسيـة( :الـرومـانــسيـة
الكونيـة) و(الرومانـسية القـومية)
يف كيان واحد.
وهـذا احلنني ،والـبحث عن شيء
بعيد ومـستعصٍ ،هو ميزة الذهنية
الـرومـانـسيـة ،الـتي كـانـت حتن
للمـراحل السـابقة املـنتهيـة ،مثل
القــرون الــوسـطــى أو عـصــور
الـتنويـر ،فقد “أراد الـرومانـسيون
تتبع آثار ثقـافات أكثـر بعداً ،مثل
الثقافة والروحانيات الشرقية.

رياض حمَّادي
االفـتقــار إلـــى املعـنــى يــولِّــد
اإلحـســاس بــالغــربــة ويـخلق
إحـســاســاً بــاليــأس والـضجــر
والعـبثيـة .وهـذا الـشعـور يـعتبـر
صحياً إذا جتـاوزه اإلنسان بـالقفز
إلى املـرحلـة التـاليـة :الرغـبة يف
االسـتيقـاظ يف عـالم حــر يحمل
هوية إنسـانية مشتركة ومعنى أكثر
خالصاً .وهذا ما تنجزه الرواية (
) من خالل الـبحث عن اإلنـسان
والوطن واملصير الواحد.
فتقول لنـا إن على اإلنـسان الذي
تـتنازعه هـويتان مـتناقـضتان ،أن
يـستيقـظ ليتخـلص من هـذا التيه
واالنفـصام .فما يبـدو أنه تناقض
أو انفصام يف الـشخصية ما هو إال
تعبير عن االنفصام يف الواقع.
تبـدأ أحـداث الـروايــة بشخـصيـة
مـزدوجــة هي جـاك/إبـراهـيم،
وتدهـشنـا اخلامتـة ببُـعد ثـالث يف
شخـصـيــة آدم .ويف ازدواجـيــة
الشـخصيـة تعبيـر عـن االنفصـام
والـتـيه وفقـــدان الهــويــة ،ويف
الـواحـد الـذي تـنتهـي إليه بلـوغ
لهـويـة إنـســانيـة واحـدة .وقـد
نـتسـاءل يف الفصـول األولـى من
الـــروايـــة :هل جـــاك تقـمـص
شخصية إبراهيم أم العكس؟
يقــــول دروز لـبـنــــان ،حـيـث
حكــايــات الـتقـمـص شــائعــة
عندهم ،بأن املتقمَص نطق .وإذا
أخذنا األمر من منظور التقمص،
حينـها يـكون إبـراهيم قـد حل يف
جـاك .لـكن مبجــرد أن تتقـدم يف
القـراءة ستتخلـى عن هذه الـنظرة
الـشكلـية لـتركـز علـى الدالالت
وتدرك أن مـضمون الرواية يكمن
يف فقـــدان الهُــويــة والــشعــور
بـالعـدميـة عنـد الـشبـاب بـشكل
خاص واإلنـسان احلـديث بشكل
عام.
يستـيقظ جاك ذات صبـاح بذاكرة
أخــرى هـي ذاكــرة إبــراهـيـم:
مــواطـن مينـي من مـــدينــة إب،
ويعيـش حيـاة كـادحـة وشـاقـة.
بينما حتاول عائلـة جاك البريطانية
والـوثـائق الــرسميـة إقنـاعه بـأنه
بريطـاني ،لكن رفْضه االستسالم
ملغـريـات الــواقع البـريـطــاني،
وإصـــراره علـــى أنه إبــراهـيـم،
والرغبـة يف العودة إلـى واقع هذا
األخيـر البائـس ،ميكن النـظر إليه
من زاوية احلنني )(Nostalgia
إلى مكان آخر يعتقد أن فيه هويته
احلقيقيـة .ويف هذا الـرفض داللة
علـى التيه وعـدم االنتـماء ملـكان
واحــــد .واحــتالل الــــذاكــــرة
اإلبـراهـيميـة لـذاكـرة جـاك ميكن
اعـتبــاره أيضــاً حنـينـاً للــدين أو
إشـارة لعـودة املـد الـديني ،علـى
اعـتبــار أن إبــراهـيم هــو االسم
الالهـوتي املـشتـرك يف كـثيـر من
الديانات ،وأن اختياره كاسم ثانٍ
للـشخـصيـة الـثنــائيــة لم يـكن
عرضاً.
فيمكن اعتبار جاك /إبراهيم ممثالً
للـشخـصيـة الغــربيـة بـثنـائـيتهـا
املـتـنـــاقـضـــة ،وأن ســـام ميـثل
الشخـصيـة العـربيـة أو الشـرقيـة
ويحمل الثنـائية نفسهـا ،فكليهما
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يـرغبـان بتبـادل األدوار .فـجـاك
يهــرب من الهـويـة الغـربيـة إلـى
الهـوية العـربية ممـثلة يف إبـراهيم،
علـى اعتـبار أن األولـى تعبـر عن
اجلــــانـب املـــــادي والعــــدمـي
واملظهـري ،وأن الثـانيـة تعبـر عن
احليـاة الــروحيـة الـتي يـفتقـدهـا
واالستقرار األسـري الذي يود أن
يــنعــم به .وســــام ،ذو االسـم
الغـربي واألصـول العـربيـة ،ميثل
الــوجه املقــابل جلــاك من حـيث
الظاهر ،حيث تتملكه رغبة دائمة
بـاجلديـد الذي يـتحول إلـى عدم
كلمـا ألف املكـان .وعلى الـرغم
من هـذا التـعارض الـظاهـري بني
جاك و سـام ،إال أن هنـاك كثـيراً
من القـواسم املـشتـركـة بـينهمـا،
أهمهـا فقـدان الهـويـة التـي يُعبـر
عنهـا برغبـة الغربي –الـواعية أو
الالواعـية –بـاستبـدالها بـأخرى
عربية ،ورغبة العربي بهوية غربية
تـدفعه إلـى الهجـرة واختيـار اسم
سـام ،الذي يعـد رمزاً للشـخصية
الغربية.
ويخــضع كل مـن جــاك و ســام
لنـوعـني من العالج مبـا يـتنـاسب
وشخـصية كل مـنهما يف الـرواية،
حـيث يتلقـى جاك عالجـاً نفسـياً
من قبـل الطبيـب كارتـر دونيس،
وهـو عــالم نفـس يُطـبق معه كل
الـوسائل العلميـة املمكنة من أجل
إقنـاعه بأنه جـاك .يف حني يـتلقى
ســام ،يف الفـصــول األولــى من
الرواية ،عالجاً من نوع آخر على
يـدي حبيـبته كلـوي ،الـتي تلجـأ
لـربطه بـالواقع بـطرق رومـانسـية
(جنـسيـة) .والسـبب يف اختالف
نوعيـة العالج يرجع إلـى أن جاك
ال يـشعـر بهــويتـه النفـسيـة الـتي
اسـتُـبــدلـت كلـيــةً بـــالهــويــة

اإلبـراهـيميـة .بـينمــا يشعـر سـام
بــوجــوده لـكنـه غيــر راضٍ عـنه
ويعتبره عاملا عدميا.
ومن شواهد هـذا التيه الذي يشعر
به جــــاك ،علــــى الـــصعـيــــد
االجتمـاعي واألسـري ،اختالقه
لـشخـصيـة إبـراهـيم :ميـني لـديه
أسرة مـستقـرة مكـونة مـن زوجة
وأربع فـتيــات يعيـشـون يف بـيت
واحـــد .يف حـني أن واقع جـــاك
يقـول بـأنـه يعيـش يف أســرة غيـر
مستقـرة ،حيث أبوه متوفٍ ،وهو
يـعيــش معـظـم حيـــاته يف شقــة
مسـتقلة بعيـداً عن أمه وأخته التي
بـدورهــا تعيـش مـسـتقلــة بعيـداً
عنـهمــا .وهــذا الفقــدان نفـسه
للهويـة والبحث عن هـوية أخرى
يـظهر عنـد إبراهـيم عندمـا يسمي
أطفاله بأسماء غربية.
يقـول إبراهيـم للطبيب كـارتر عن
سبـب تسمـيته ابنتـه باسم مـارتا:
“كـان أثر وقـوف الدكـتورة مـارتا
اإلنسـاني بليغـاً وقويـاً يف نفسي،
لـذلك سمـيت ابنتـي على اسـمها
عـرفـانـاً لهـا ،وأمنيـة بـأن تكـون
ابنـتي مــارتــا مـثلهـــا من حـيث
إنسـانـيتهـا الـرحـيمـة ،أمـا بقيـة
أطـفالي فـسميـتهم بتلـك األسماء
ألنني كنت أحمل رغبة شديدة يف
التحـرر من كل تلك البـيئة اجلـافة
التي عشت فيهـا ،واختالق عالم
جـديد وبأسـماء جديـدة ومختلفة
عن األسمـاء التي يـتعارف علـيها
مجتـمعي ،فسـميت بقيـة أطفالي
بـأسمـاء أجـنبيـة مـحببـة وبعيـدة
الصلة عن واقعي املنغلق“ .
ويف صـراع الشخصيتـني تعبير عن
صـراع واقعني :غـربي وعـربي.
فجاك الذي احتلـته ذاكرة إبراهيم
يـقر بـأن واقعه الـبريـطانـي جميل
ومـنظم ،مقارنـة مع واقع إبراهيم

الـبــائــس والفــوضـــوي .لكـن
إحـســاسه بـاالنـتمـاء إلــى واقع
األخيـر يشـير إلـى أن الصـراع بني
جاك وإبـراهيم هو صـراع من نوع
آخـر يـدور بني الــروح واجلسـد،
صـــراع بـني اجلـمـــال املـــادي-
الـشـكلي ،الـذي يـوفـره الـواقع
الغـربـي للجـسـد ،وبـني اجلمـال
الروحي -املعنـوي ،الذي تـوفره
شخــصيــة إبـــراهيـم أو روحهــا
الـشــرقيــة .والفـصـول األولـى
للرواية تـشير إلى انـتصار الروح،
ويتجلـى ذلك من خالل صعـوبة
تخلي جاك عن شخصية إبراهيم.
لكن االنـتصار يف األخيـر ال يكون
لصـالح إحدى الـشخصيـتني وإمنا
ألخـرى ثــالثـة أهـم :هي آدم -
اإلنـسان الـواحد الـذي يجمع بني
متـطلبـات الـروح واجلسـد -بعـد
إعـادة تأويل مفهـوم الديـن وقصة
الهبوط من اجلنة.
وشخصيـة جاك/إبـراهيـم مجزأة
بـني عـــاملـني :غـــربـي وعـــربـي
(شـــرقـي) ،لـتعـبـــر عـن تـــردد
وتذبـذب اإلنسـان املعاصـر .كما
ميـكن الـنظـر إلـى هــذا التجـزوء
كـنمــوذج لتعـاطف الـشخـصيـة
الغربية مع الـقضايا العـربية وحياة
البــؤس والقـمع الـتي يـعيــشهــا
العرب.
ويف رفـض جـــاك للـمعـتقــدات
املـسيحية املـتعلقة باألقـانيم الثالثة
عالمة من عـالمات رفض الهـوية
الـدينيـة .ويف اختالقه إلبـراهيم،
أو احتالل الـذاكـرة اإلبـراهيـميـة
لـذاكــرته ،تعـبيــر عن محـاولـة
للبحـث عن هـويـة ديـنيـة أخـرى
(تــوحيـديـة) يـعتقــد أنهــا أكثـر
عـقالنيـة .فــإحالل شخـصيـتني
مـتنــاقضـتني يف شـخص واحـد،

يسمح بـإجراء مقـارنة بـني عاملني
مختلفني وهو مـا لم يكن ليتحقق
بـذلك الـوضــوح فيمـا لـو كـانتـا
شخــصيـتني مـسـتقلـتني تــؤدي
إحداهما دور جاك واألخرى دور
إبراهـيم .يقول جـاك على لـسان
إبـراهيم مخـاطباً الـدكتور كـارتر
ومقارناً حياته يف العاملني:
“ ..صــدقنـي مهمـا حــاولت أن
أقـارن فأنـا ال أجد أي شـبه سوى
فوارق عـظيمـة ال تثـير بـي سوى
الــوجع واألســى ،وكــأن هــذه
الصـور جــاءت لتـطلعـني علـى
احلياة التي سلبـتها األقدار القاسية
مني ،عـن التفاصيـل التي حرمت
مـنها ،عـلى املعـاناة الـتي عشـتها
وسخـريـة احليـاة بي  ..لـم أكن
أعلم بـأن حياتي كانـت سيئة بهذا
القـدر من الفـظاعـة والشنـاعة إال
اآلن وأنا أنـظر هـذه الصـور التي
تعكس متاماً ما عشته“ .
يتجاوز جاك حـدود اجلغرافيا عبر
هجـرة الذاكـرة ،ويتجاوزهـا سام
واقعــاً عبــر الهجــرة يف املكـان،
لكـنهمـا ال يتـمكنـان مـن العثـور
علـى هويتهمـا إال من خالل بلوغ
الـواحـد .والقـدرة علـى جتـاوز
احلــدود اجلغـــرافيــة ،مـن خالل
تفـسير مراحل الـتاريخ ،هي رؤية
رومـانسيـة .فجوهـان جوتفـريد
هيردير (  ،)1803- 1744من
بـني الرومـانسيـني الذيـن يرون أن
“مسيـرة التاريخ هي ثمـرة مشروع
يتجه إلـى هـدف محـدد ،ميـتلك
رؤية ديـناميكية يف مـواجهة الرؤية
الـســاكنـة الـتي كـانـت لفالسفـة
عصور التنوير.
وقــد اعتــرف هيـردر بقـيمـة كل
مـرحلـة ،كمــا بخصـوصيـة كل
شـعب ..وتكمـن كل القضـية يف

وكــان اللـيل يجـتــذبهـم ومـثله
أضــواء الغــسق واألطالل ،ومــا
فــوق الطـبيعـة ،وكـل الظـواهـر
اللـيليـة للـوجـود ،أي الغــريبـة
والسحـريـة …ميكن القـول بـأن
الرومانـسية هي أول ثورة للشباب
يف أوروبـا .حيـث اعتبـروا أن من
واجـبهـم القـيـــام بكـل أشكــال
التجارب ،وأن يـفلتوا مـن العالم
بالهـرب إلى احللـم ،أما الـروتني
فهــو مـنــاسـب للـبــرجــوازيـني
الـصغـار …لقـد كــانت إحـدى
ميزات الرومـانسية ،تتمثل حتديداً
يف احلنني إلـى أرض بكر غامضة.
وهـذا تصور مركب من عدة رؤى
سـابقة .جاءت الرومانسية لتعطي
أبعــاداً واقـعيــة لــدعــوة روســو
(العـودة إلى الطبيعـة) ،لتتعارض
بـذلك مع مفهـوم عصـور التنـوير
اآللي للعـالم ،وتعـود للتـواصل
مع تقليد “وعينا أننا يف العالم“ .
وبهـذا الوعـي الرومـانسي تـنتهي
رواية الـواحد ،فـالرومـانسـيون
يـقفـــون “يف خــط سـبـيـنـــوزا،
أفالطـون ،وفالسفة النهـضة مثل
جاكوب بـوم ،وجوردانو برونو.
حيـث أن كل هــؤالء قــد أكــدوا
علـى أنهـم اختبـروا وجـود (أنـا)
إلهيـة يف الطبيـعة ،يطلقـون عليها
(روح العالم) أو (نفـس العالم).
وإذا كـــان احللـم صعـب املـنـــال
ملـمحاً مميـزاً للرومـانسيـة ،حيث
ينـتهـي احلب بــالفـشل ويـنتـهي
الــشبــاب بــاملــوت ،بــالـسل أو
بـاالنتحـار ،فـإن احللم يف روايـة
الـواحـد ينـتهي بـاالسـتيقـاظ من
أجل بـدء واقع جـديد قـائم عـلى
اإلرادة واحلـــريـــة واالخـتـيـــار
اإلنسـانـي والشـراكـة بني الـرجل
واملرأة.
* كاتب ميني
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بنيامني نتنياهو  ..عقيدة الالحل

يُناقش كتـاب "بنيامني نتـنياهو..
عـقيــدة الالحَل" جتــربــة رئيـس
الوزراء اإلسرائيلي احلالي بنيامني
نتنياهـو ،عبر تقدمي قراءة متكاملة
ملـسيـرته الـسيـاسيـة وخيـاراته،
ومرجعيـاته األيديـولوجيـة ،وما
تـركه ويتـركه مـن بصمـات علـى
املشهد اإلسـرائيلي ،وما يُعبر عنه
من توجه نـحو اليمني ،مبـا يشمل
انحيازه لسـياسة الصدام والتوسع
علـــــى صعـيــــد الـعالقـــــة مع
الفلسطينيني.
ويـؤكد املؤلف أنطوان شلحت أن
متـسك نتنيـاهو بــ "الـوضع القائم"
و"عقيـدة الـالحَل" شكل غـطـاء
لتوسيع مجـال فعل إسرائيل على
صعيـد تـثبـيت حقـائق جـديـدة
أخـرى علــى األرض يف املنـاطق
الفلسطينية ،وبالتالي فإن "الوضع
القـائـم" ال يظل هـو القــائم حقـا
بـالنـسبـة إلـى فــرص أي تسـويـة
سيــاسيـة يف املـستـقبل .ويـشيـر
الكتـاب إلـى أن هـدف نتـنيـاهـو
الـوحيـد ،الـذي لم يـتغيـر ،هـو
البقاء يف السلطة ،وأنه أول رئيس
حكومـة يف تاريخ إسـرائيل يعـتبر
البقاء يف السلطة هدفا أساسيا.
يتكـون الكتاب من ثالثة محاور،
تتفـرع عنها جـملة عنـاوين ،إلى
جــانب املقـدمـة واخلالصـة .يف
املقدمـة يرى شلحـت أن إسرائيل
حتـت قيــادة نتـنيـاهـو ،ال تـنفك
تــراوح مكــانهــا فـيمـــا يتـصل
بـاألسئلـة الكبـرى التـي تواجـهها
بشأن مستقبلها.

ومينح هـذا احملور مساحة
لإلضـاءة على مـا ينجزه
نتنياهـو من تغيير داخلي
بـنـيــوي يف إســرائـيل،
ضـمن مـسعــى ال يكل
إلعـادة تــركيـب البـنيـة
الـسيـاسيـة واإلعالميـة
والقـانــونيـة مبـا يخـدم
مشـروعه األيديـولوجي
الـيمـينـي املتـشــدّد ،إذ
"يقـوم نتنيـاهو بـ"تهـويد"
إسرائـيل متامـا ،وصوال
إلـى سنّ قـانـون أسـاس
يُعـرّف إســرائيل بـأنهـا
الدولـة القوميـة للشعب
اليهودي .يقـول املؤلف
بهــذا الـشــأن :ال يــدع
نتـنيـاهــو منــاسبـة إال
ويتحدث فيها عن مطلبه
بـيهودية إسـرائيل ،حتى
حتـول ذلك إلـى قـضيـة
مـنافـسة حـزبيـة تتـسابق
األحــزاب اليهـوديـة يف
تــوكـيــدهــا والــسعـي
لقوننتها.

ويــوضح أن هنـاك نــسختـني من
نتـنيـاهـو كــرئيـس للحكـومـة:
نـتنيـاهـو األول يف واليته األولـى
خالل تسعينيات القرن العشرين،
وبــدا فـيهــا "زعـيـمــا شــابــا،
متعجـرفا ،أيديـولوجيـا ومستعدا
للمـواجهـة" ونـتنيـاهـو الثـاني يف
واليتيه الـثانـية والـثالـثة ،ويـبدو
فيهما "ناضجا ،أشيب ،براغماتيا
وحـذرا".احملور األول من الكتاب
جاء حتت عـنوان "عقيـدة نتنيـاهو
احملدَثة ..التـسوية اإلقليمية أوال"
وجاء فيه أن عقيدة نتنياهو األمنية
فحــواهــا الـسعـي إليجــاد "حل
مـؤقت" للصـراع مع الفلسـطينيني
لكـن فقـط يف إطـــار الـتعـــاون
اإلقليمي.
هـذا احلل يـتضـمن أفقـا سيـاسيـا
جديـدا أصبح ماثال أمـام إسرائيل
وهـو تعـاون إقلـيمي محـدود بني
إسـرائيل و"دول عـربيـة معتـدلـة"
بهـدف كبح اإلسالميني اجلهاديني
املتـشـــددين .ويــذكــر أن حـلم
نتنيـاهو هـو توقيع اتفـاقات سالم
مع دول ليس لهـا مع إسرائيل أي
مـشكلـة جغــرافيــة ،وأن تبقـى
املـشكلـة الفلـسطـينيـة عـالقـة يف
الهواء.
ويبني شلحـت أن املفاوضـات لم
تعد تُشكل مـدخال إلى اتفاق ما،
كون نتنياهو ال يحلم حلظة واحدة
بتـوقيع وثيقـة تفرض العـودة إلى
حــــدود  1967مـع تعـــــديالت

احملــور الثـانـي عُنـون بـ"
الـشــرعيــة التــاريخيـة
واألمن" كذريعة مُحكمة
لنــسف أي تـســويــة،
حيـث يتطرق املؤلف هنا
إلـــى أهـم خـطـــابـــاته
وخصـوصا خـطابـي بار
إيالن  1و 2وخــطــــابه
أمـــام مـــؤمتـــر "معهـــد
دراسات األمـن القومي"
والــذي كـــان محــوره
"خـيارات" إسـرائيـل بعد
وصول احلل الـدائم إلى
طـــريق مــســـدود ،فــضال عـن
تصـريحـاته واسـتنتـاجـاته خالل
احلـرب العـدوانيـة األخيـرة علـى
غزة ويف إثر انتهائها.
ففي خطـاب له يف يونيـو/حزيران
 2009بجـــامعـــة بـــار إيالن يف
مـستهل واليـته الثـانيـة كـرئيـس
للحكـومة ،أيـد ألول مرة إقـامة
دولة فلـسطينية مع عدة حتفظات،
وكـانـت العتـرافـاتـه تلك دوافع
سيـــاسيــة محــددة وقـتهــا ،يف
مقدمـتها إرضـاء أوبامـا ،وتقدمي
دفعـة مسبقـة على حسـاب عملية
عـسكرية أميركـية يف املستقبل ضد
املنشـآت النـووية يف إيـران ،لكن
عنـدما أدرك نتنـياهو أن أوبـاما لن
يتحـرك عسكـريا ضـد إيران ،رد
عليه بـالتخـلي عن حل الـدولتني
وبتـدميـر أسـاس املفـاوضـات مع
عباس.

بــسيـطــة علـى احلـدود
القـائمــة وإخالء مئـات
آالف املـستـوطـنني ،بل
هـــدفه هـــو الـبقـــاء يف
املـنـــاطق احملـتلــة إلــى
األبد.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

وبعـد نحـو أربعـة أعـوام وأربعـة
أشهـر ،عـاد نـتنيـاهـو إلـى نـفس
اجلامعة وألقى ما بات يُعرف باسم
"خطـاب بـار إيالن  ."2ويف هـذه
املـرة صــور نتـنيـاهـو اإليـرانـيني
وكــذلك الفلـسطـينـيني وكــأنهم
نازيون ،وأنه ال ميكن التحاور مع
ورثــة شــركــاء النــازيني الــذين
عايشوا "أجياال من التحريض".
ويــرى نتـنيـاهــو أنه يف اإلمكـان
التــوصل إلــى اتفــاق فقـط حني
يوافق الفلسـطينيون علـى مطالب
مــرفــوضــة مـن جــانـبهـم ،أي
االعتراف بـإسرائيل "دولة يهودية"
وتـرتـيبـات أمـنيــة بعيـدة املـدى،
معيــدا التــأكيــد علـى أن ركـني
الـسالم همـا "الشـرعيـة واألمن "
معربا عن اعتقاده بأنهما سيتيحان
إمكان حل القضايا العالقة كلها.
ويف احملــور نفــسه ،يـسـتعــرض

الكـاتب رؤيـة نتـنيـاهـو يف "احلق
اليهــودي يف فلـسـطني" حـيث ال
تنفك ادعـاءات نتنـياهـو أن "هذه
األرض هــي وطــن الـــــشعــب
اليهودي" تـتكرر يف خطـاباته ،بل
إنه رفعهـا إلــى مصــاف "احلقيقـة
التاريخية الواحدة والوحيدة" التي
يـتعني على الفلسطينيني االعتراف
بها وبناء السالم على أساسها.
كمـا يسعى أيضا إلرساء هذا احلق
من خالل "قـانون إسرائـيل الدولة
القومـية للـشعب اليهـودي" الذي
يـتضـمن أن "أرض إسـرائـيل هي
الوطن التاريخي للشعب اليهودي
ومكـان إقامـة دولة إسـرائيل" وأن
"دولة إسـرائيل هي الوطن القومي
للشعب الـيهودي" وأن "حق تقرير
املصـير الـقومـي يف دولة إسـرائيل
مقـصور عـلى الـشعب اليـهودي"

وأن "إسـرائيل هي دولة دميقـراطية
تقـوم على أسـس احلرية والـعدالة
والسالم".
الهـدف مـن وراء ذلك كله ،وفق
الكـتـــاب ،هـــو أن يــسـتـبـطـن
الفلـســطيـنيــون أنـهم هُــزمــوا
تـاريخيـا ،وأن يعتـرفـوا بـامللكيـة
احلـصـريــة للـيهــود علـى الـبلـد
(فلسطني) بأسره ،وبالتالي يكون
الفلسطينـيون ملزمني بـأن يسلموا
بدونيتهـم .وهذا املفهوم مغروس
عـميقـا يف الــوعي اإلسـرائـيلي،
وهـو مشترك لليمني والوسط بكل
أطيافهما.
احملـور الثـالث ،جـاء حتت عـنوان
"حول الفكر السياسي الذي شكل
عقليـة نـتنيـاهـو" يـرى املـؤلف أن
مـوقف نتنـياهـو املتعلـق بـ"جتاهل"
الفلـسطينـيني شكل أساسـا لفكره
الـسيـاسـي منــذ أن دخل املعتـرك

احلــزبي قـبل أكثــر من عقــدين،
وهـي فـــرضـيــــة فحـــواهـــا أن
الفلـسطـينـيني عـدميـو األهـميـة،
وأنهـم يف التحصيل األخيـر مجرد
غطـاء للقــوى املهمـة يف الـشـرق
األوسط.
ويشيـر الكاتـب إلى أن نتنـياهو يف
البـدايـة لم يكـن يعتـرف بـوجـود
الـفلسـطيـنيني مـعتبـر أنهم مجـرد
غـطاء اسـتعمله العـالم العـربي يف
حـربه الـراميـة إلـى القضـاء علـى
إسرائيل ،أما اآلن فإن نتنياهو يقر
بـوجـودهـم ،لكنه مـا زال مصـرا
علـى اعتبـارهم عـدميـي األهميـة
وأنهـم مجـــرد غـطـــاء لإلسالم
املتشدد.
إلـــى ذلك ،فقــد تــأثـــر الفكــر
الـسيـاسي لنـتنيـاهـو بفكـر والـده
املـؤرخ البـروفـيسـور بن تـسيـون
نتنياهو الذي كـان يؤمن بإسرائيل
الكبرى ،واسـتحالة الـتوصل إلى
سـالم مـع الـعــــــــــــرب ،وأن
املـستـوطنـات هي اإلجـابـة ،وأن
التنازل عن األرض مقابل السالم
ليس رأيا صائبا.
ولم يكن والده ذاك يـؤمن بوجود
شعـب فلسـطيني ،وكـان يرى أن
حل الـدولتـني ال وجود لـه "فليس
هنـاك من شعـبني هنـا ،بل هنـاك
شعب يهـودي وسكـان عـرب".
ورأى أن احلل الوحيـد مع العرب
هـو القـوة .أمــا نتـنيـاهـو فكـان
يتـباهـى يف أغلب املنـاسبـات بأنه
يتـبنــى املبـادئ الـتي ربـاه والـده
عليها.
يتطـرق الكتاب إلى موقف نتنياهو
إزاء فلسـطينيـي  ،48حيث ينـظر
إلـيهم علـى أنـهم "خطـر أمني" أو
"عـــــدو داخلــي" ،وأن اجلهــــد
األسـاس الــذي تبــذله حكـومـة
نتنياهـو موجه نحو غـاية واحدة:
قمع التطلعات السياسية للمجتمع
العـربي يف إسـرائيل ،وأن الطـاقة
التي تسـتثمرهـا احلكومـة لتحقيق
هذه الـغاية أكبر مـن الطاقات التي
تـسـتـثـمــرهـــا يف دفع العـملـيــة
السيـاسية ،وال تقل عن الـطاقات
التي تستثـمرها يف إحبـاط التهديد
"النووي" اإليراني.
احملـور الــرابع خُـصـص كخـامتـة
وعـنون بـ" نـتنيـاهو ،طـريق إدارة
الصـراع أو :انتظر وراقب" .يُشير
شلـحت إلـى أن أفـضل مقـاربـة
بـالنـسبـة إلسـرائـيل عقب فـشل
مفــــــاوضــــــات الــــسـالم مع
الفلسـطينيني هي "عدم فعل شيء"
واالكـتفـــاء بـــإدارة الـصـــراع،
واعتماد سياسة "انتظر وراقب".
فـوفق هـذه املقـاربــة يجب عـدم
اإلقـدام علـى أي خطـوات مبـا يف
ذلـك خطـوات أحـاديـة اجلــانب
جذريـة ،من مـنطلق أن حـل هذا
الـصــراع مــستـحيـل ،يف حني أن
إدارته هي يف مـتنـاول اليـد ،وأن
إرسـاء "خطـاب عـمليـة الـسالم "
حتـول على يـد نتنيـاهو إلـى مجرد
غطاء ألفعال أقل ما يُقال فيها إنها
تُـناقـض السالم نـفسه عـلى نـحو
جلي ومفضوح للغاية.
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 كتبBook Review
By Mats Svensson
You come to Palestine as
a diplomat, as a development worker. You come to
create change. To make
something better. Not for
yourself but for people
living on a small plot of
land between the Jordan
River and a wall. You are
well educated, have a
Master’s degree or you
might even have a PhD in
political sciences, economics or social sciences.
You can also speak fairly
good Arabic
if
not
Hebrew. You have a lot of
useful experiences and
have been to many countries in Africa, Asia or
Latin America. Palestine
is normally not your first
country. You are supposed
to create change, a real
change. That’s your challenge.
When you leave two,
three, four or five years
from now, change has
been created. Land has
been stolen, houses have
been demolished, people
have been killed. Settlers
have moved onto stolen
land protected by the
Israeli army. Change has
taken place, it has become
worse. You as a diplomat
or development worker
together with all others
can now just feel that you
have become a total failure.
You have been listening
to Obama’s speech in
Cairo, believing for a few
moments that it is happening. You have seen Blair
moving in and installing
himself at the American
Colony Hotel. He moved
in but did not come out.
You have been listening to
the Quartet, to Merkel, to
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the Swedish Foreign Minister. While they have
been talking, while you
have
been
listening,
another house has been
demolished and another
family has been displaced.
It often happened outside
the compound of the diplomatic missions. On the
other side of the road. You
just couldn’t miss it.
You have known it the
whole time. You have
written about it in confidential reports back to
headquarters. Often, early
in the morning when you
drink your morning coffee, you got a message
from a UN office; a house

will probably be demolished today in Silwan, or
a family will be forced
out, 412 steps from
Blair’s bedroom.
Everything became
clear to me one morning
when I was having breakfast with two older men.
One Palestinian and one
Israeli. They are childhood friends and have
breakfast together every
three months. The Israeli
man is now retired, but
was recently head of Shin
Bet, the Israeli Security
Agency. Suddenly he tells
his Palestinian friend,
“My friend, just make
sure you have a good

MARCH 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :27 : العدد-  السنة الثالثة-  م2015 مارس

life.” “What do you mean,
I live under occupation,
how am I supposed to
have a good life?” says
the Palestinian man. “I
know, but it is the only
thing you can strive for,”
says the former agent.
“People forget and seem
unable to read or understand what has been said.
A long time ago, one of
our leaders said, ‘We just
make sure that the world
stays engaged in a constant peace process, but
we never sign the peace
agreement.’ And today,”
he continues, “we are
winning every day and
there is not much more to

take. We will never sign
it.”
In 2003, when I started
to work on the book,
Crimes, victims and witnesses: Apartheid in Palestine, I returned to Sweden at one point and
began to talk about my
experiences.
That I thought there
were similarities between
what was happening in
Palestine and what had
happened in South Africa
before 1994. I was then
always criticized for this
stance, questioned as if I
had no perspective, as if I
was completely without
history. At that point, you

could still in Sweden officially discuss and debate
whether what Israel was
doing could be called
occupation, that it was
occupying. Going one
step further and also using
the word ‘apartheid’ was
unthinkable.
Ten years have passed.
Very much has changed.
We have been influenced
by Jimmy Carter’s book
where he writes about
Apartheid, and Desmond
Tutu’s clear position.
With President Mandela,
there was never any
doubt. Something that
was unthinkable then has
become
commonplace
today.
However, what has not
changed are the actions of
the international community, or lack thereof.
There are certain exceptions, brief episodes, an
event here and there, but
in general, we continue to
deepen our relationship
with those undertaking
the occupation, colonialism and which today has
come to mean apartheid.
My book, which has been
issued by South African
publishers, Real African
Publisher, is an attempt
by a bureaucrat in pictures and text to describe
the crimes that are currently being committed.
My first real meeting with
reality occurred in 2004
on the Gaza Strip. I met a
little girl who had become
homeless a few weeks
earlier.
Israel had destroyed
her family’s house. It had
been a multi-apartment
building that had been
razed to the ground by
some caterpillars.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

تقارير Reports

الهجمات قد تستهدف افرادا وشركات وقد تتحول الى مهاجمة حكومات ودول

هل سيشهد العالم حربا إلكترونية مدمرة

تـصاعـدت يف السـنوات األخـيرة
وتيرة الهجمات اإللكـترونية التي
تستهدف املؤسـسات احلكومية يف
العـديد من الـدول ،وليس بـبعيد
أن تـستهـدف مسـتقبال بنـى حتتـية
حـرجة على غرار شبـكات الطاقة
الكهـربـائيـة وأنـظمـة الـتحكم يف
املواصـالت وحركـة الطـائرات،
األمــر الــذي يــستــوجـب علــى
احلكـومات اتخـاذ إجراءت أمـنية
مشددة؟
فخـالل العــــامـني األخـيــــريـن
تعــرضت العـديــد من اإلدارات
واملـراكـز احلكـوميـة األميـركيـة
لهجمـات إلكترونيـة ،مثل البيت
األبـيــض ووزارة اخلــــارجـيــــة
األميــركيــة وبعـض الـوكـاالت
االسـتخبـاراتيـة والـبنــوك املهمـة
وشركات الطـاقة وخدمات البريد
وهيئات الـرعاية الطبية ،ويف كثير
مـن تلك االعتـداءات متت سـرقة
أسرار وبيـانات هـامة ومعلـومات
حساسة آلالف املستخدمني.
ويف خطـاب له قبل عـامني تـوقع
وزيـر الـدفـاع األميـركـي السـابق
ليـون بـانـيتـا ،أن يـشهـد العـالم
مستقبال هجمات إلكترونية ينجم
عـنهــا دمــار فيــزيــائـي وفقــدان
باألرواح ،الفـتا النظر إلى اخملاطر
التي قد تنجم عن الضعف األمني
يف أنـــظــمــــــة احلــــــواســيــب
واالتصاالت.
ويف العـام اجلاري ،صنف املنتدى
االقتـصــادي العــاملـي الفـشل يف
حـمايـة وحتديـث شبكـات البـنى
الـتحتيـة علـى رأس اخملـاطـر التي
تهـدد االقتـصاد الـعاملـي ،مشـيرا
إلى أن هجـمات إلكـترونيـة على
الـبنــى التحـتيـة كـشبكـات امليـاه
واملعـامل الكـيميـائيـة وخـدمـات
الرعاية الصحيـة قد تتسبب بشلل
تــام يــؤدي بــدوره إلــى انـهيــار
اقتصادي كبير.
ويــشيــر تقــريــر لـشــركـــة أمن
املعلـومات األميركية ،كايالنس،
إلـــى أنه رغـم عـــدم حـصـــول

واشنــطن –رمبــا كــان مبقــدور
أسالف اإلنــســـان اسـتعـمـــال
األدوات يف وقت مبـكر عمـا كان
يعتقد من قبل.
وقـال العلماء –يف حتليل حلفـرية
عظام يد نـوع من اإلنسان البدائي
يــسمـــى (أوستــرالــوبـثكــوس
أفـريكانوس) الـذي كان يعيش يف
جنـوب القارة األفريقيـة منذ ثالثة
إلى مليوني عام –إنها أوضحت
أن هذا اإلنـسان األول كـان ميكنه
استخـدام يـديه علـى نحـو ميـاثل
كثيرا إنسان العصر احلديث.
وأوضحت الدراسـة أن هذا النوع
 الــذي يتـميـز بــأنه يجـمع بنيأوجه شبه بالقردة واإلنسان معا -
ميلك قـدرة بشـرية نـادرة على أن
تـكون لديه قبـضة ذات قوة ضغط
وعصـر كتلك الالزمـة لإلمـساك
باملطرقـة وأيضا قبضة قوية ودقيقة
يف آن واحد كـتلك الالزمة إلدارة
املفتاح.
وقـالت تريـسي كيفل من جـامعة
كنت الـبريطـانية الـتي شاركت يف
اإلشـراف علـى هـذه الـدراسـة،

الربيع العربي...
عن الدين والسياسة
تقرير  :طيب تزيني

هجـمات إلكتـرونية ضخمـة على
البـنى الـتحتيـة حتـى وقتنـا هذا،
لـكن بــوادر مـثل هــذه األزمــات
بـدأت بـالـظهـور ،حـيث متـكن
قراصنة إيـرانيون من الوصول إلى
خـــدمــــات بعــض شـــركـــات
االتـصـاالت والـطـاقـة والـنقل،
حسب التقرير.
وتصنف بعض الـبنى التحتية على
أنها “حـرجة“ ،أي أن املسـاس بها
قـد يـؤدي إلـى مـشــاكل أمـنيـة
ضخمـة ،تهـدد األمن القـومي،
على غـرار منشـآت تولـيد الطـاقة
وأنظـمة االتـصاالت واملـفاعالت
النووية ،يف حني تصنف بنى حتتية
أخرى على أنها أقل حرجا.
وقـد عـرف الــرئيـس األميــركي
باراك أوباما البنـى التحتية احلرجة
بأنها األنظمـة واملمتلكات التي قد
تكون فيزيائية أو افتراضية ،والتي

يـؤدي املسـاس بهـا إلـى إضعـاف
األمن واالقتصاد الوطني.
ورغـم االهتمـام الـكبيـر بـتطـويـر
تقـنـيـــات اجلـــدران الـنـــاريـــة
والـبـــــرمجـيـــــات املــضـــــادة
للفيروسات ،إال أن هذه الوسائل
ال تـضمـن احلمـايـة الـدائمـة من
الهجمــات اإللكتـرونيــة ،فبعـد
انتهـاك أنـظمـة احلمـايـة اخلـاصـة
بجهــات مـثل الـبـيـت األبـيـض
ووزارة الـــدفـــاع األمـيـــركـيـــة
(البـنتاغـون) تبني أن كـافة أنـظمة
احلمـايـة األمنيـة مختـرقـة ،وفقـا
لـريتـشارد كالرك أحـد مسـؤولي
أمن املعلومات يف البيت األبيض.
وألجل ذلـك يرى مـدير الـوحدة
األميـركية إلدارة اخملـاطر النـاجمة
عن اإلنترنت ،سكوت بورغ ،أن
علـى الـشـركـات واملـؤسـسـات
الـضـخمــة أن تكــون مـسـتعــدة

ملـواجهة أي هجـوم إلكتـروني من
خالل اتخــاذ خطـوات إضــافيـة
حلماية بياناتها احلساسة عبر عزلها
عـن بــاقـي شـبكــاتهــا وفــرض
مـستـويـات عـاليـة مـن التـشفيـر
علـيهـــا.ويـــذكـــر أن أحـــدث
الهـجمــات اإللـكتــرونيــة علــى
األراضـي األميـركيـة وقع بـوقت
سابق هـذا الشهر واستهدف شبكة
حواسيـب شركة سـوني بيكـتشرز
اليـابانيـة ،وقدر خبـراء أمنيون أن
تـبلغ خسـائر الـشركـة نتيجـة هذا
الهجوم مائة مليون دوالر.
وبينـما يهتم خـبراء أمنيـون بوضع
فــرضـيــات وتـــوقعــات حــول
مستـويات الـدمار املمـكن حدوثه
نتيجـة هجمات إلكتـرونية ضخمة
إال أن آخريـن يرون ضـرورة عدم
املبالـغة بتـضخيم اخملـاطر الـتي قد
تنجم عن مثل تلك الهجمات.

يف نـدوة مغلقة يف بيـروت افتُتح لقاءٌ حـول الدين والسـياسة ومـا العالقة
احملـتملـة بيـنهمـا يف ظل الـتغيـرات املتالحقـة يف عـدد من بلـدان العـالم
العربي ،خصوصاً بالعالقـة مع “الربيع العربي“ ،أي مع ما اصطُلح عليه
تعبيراً عن الرأي بـأن حالة جديـدة من التحوالت اإليجابـية أخذت تنبئ
عـن ظهورها أو عن احـتمال ظهورهـا يف بلد عربي أو آخـر ،مثل تونس
وسـوريا .وقد لـوحظ أن األمر راح يعلـن عن نفسه بطـريقة درامـاتيكية
ملفتة .وقـد اتخذت النظم العربية املعنـية موقفاً حاداً ،حيث أعلنت عن
أن اضطرابـات راحت تُحدث أسئلـة ميكن أن تأتـي األجوبة عنهـا قاسية
ومُفعمـة بـاإلدانـة والـشك مبصـداقيـة مـا راح يظهـر حتت رايـة “الـربيع“
املذكور.
وإذ كان األمر كذلك ،فقـد أخذت تتالى اإلدانات لذلك ،وظهرت منها
مـثالً التاليـة :ما راح يحـدث إن هو إال حـركات ديـنية ،إسالميـة سلفية
خصـوصاً ،أو أن األمـر أكثـر من ذلك ،ألنه يـرتبـط بـ“مؤامـرة كونـية“
يقـودها هذا البلـد األجنبي أو ذاك .أما التهـمة الثالـثة وُجّهت لألحداث
اجلديدة الصاعدة فقد اكتسبت طابع االتهام لهذه األخيرة فقد أعلن أنها
مـضادة للنظم العـربية ،ألنها تـسلك مسلك االستئثـار بالسلـطة والثروة
وغـيرها ،كما متارس دوراً قـامعاً للمنتفضني اخملـربني .وقد بدأ السادات
بتلفيق هذه التهمة ملن يخرج إلى الشارع مطالباً بحقوقه ،حني اتهم الهبَّة
الشعبية يف حينه بكونها “انتفاضة حرامية“.
لعلنا نـتبني اآلن ذرائع أخرى إلدانـة أحداث جـديدة قـد تظهر ،واآلن،
نتناول اإلدانـة األولى القائلة بكـون األحداث “الربيعيـة“ املعنية ال تتعدى
كونهـا موقفـاً ينظـر إلى اإلسالم منـذ البدء بـوصفه إيديـولوجيـة سلفية
وحركة سلفيـة ،يسعى أصحـابها إلى تعمـيمها بإطالق يف سـائر احلقول
اجملتمعيـة ،بحيث يتـأسس مجتـمع عربـي سلفي ظالمي يـقمع التنـوير
والعقالنية.
لم يضع الكثيـر من الباحثني يف هذا احلقل أيـديهم على “النص املغيّب أو
املضمر“ يف ذلك .والواقع ،يف أقل تقدير ،إن ذلك النص املغيّب املضمر
إمنا هـو قائم على غـايات ومقاصـد قد ال تغيب عن عني الـباحث املدقق
مبساعدة عنصر التفكيك البنيوي اجلدلي.
فـهذا األخيـر ودرئاً ملـا قد تـرفضه فئـات إسالميـة ،مثالً ،للتـحدث عن
الـتحديـث واملعاصـرة والتنمـية علـى صعيـد اإلسالم ،فإن األمـر -هو
عـصري تـطويـري جريء  -قـد يصبح قـابالً للطـرح والتسـويغ بذرائع
منهجية معاصرة متارس الرؤيـة السياسية دور القاع اخلبيئ .ومن احملتمل
جـداً أن تُلحق تلك الـرؤية الـذريعيـة ملقاصـد أو ضرورات سـياسـية يف
احلقل اإلسالمي ،مبنظومة “القراءات املتعددة“ لنص أو آخر.
هــذا يجعـلنــا نقف أمــامه ،مـتخــذين احلــذر مـن اخللـط بـني املعــريف
واملصلحي.
كاتب وأكادميي سوري

اإلنسان وأدواته ..عالقة ماليني السنني

التي أوردتها دوريـة ساينس ،إلى
جانب زمـيلها ماثـيو سكينـر عالم
الـسالالت البشرية القدمية بجامعة
كـنت “تــرتبـط القبـضــة القـويـة
والدقيقة بشكل أساسي باستعمال
األدوات احلجرية وصنع األدوات
لـــذا فـمـن املــمكــن أن يكـــون
أوسترالوبـثكوس أفريكـانوس قد
اسـتخـــدم األدوات احلجـــريـــة
أيضا“.
ويـبدو أن هذا النوع ظهر قبل نحو
مليون سنـة من األدلة املبكرة على
األدوات احلجريـة .وكان التصور
الـتقليــدي للعلمـاء هـو أن النـوع
(هـومـو هـابـيليـس) أي اإلنسـان
املاهـر الذي ظهـر منـذ نحو 2.4
مليـون سنـة هـو رائــد استخـدام
األدوات احلجـــريـــة يف سـالسل
األنساب البشرية.
وفحص العلـماء تـركيب الـنسيج
األسفـنجي الــداخلي للـعظـام يف
كـل من الـشـمبــانــزي والقــردة
األخــرى واإلنــســان احلــديـث
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

واألنواع املـنقرضة من ذريـة البشر
مبـا يف ذلك إنـسـان الـنيـانـدرتـال
وأيضا إنسان أوسترالوبثكوس.
ويتبدل تركيب النسيج األسفنجي

الـداخلي للعظـام على مـدار حياة
الفرد وفقـا لكيفيـة استخـدام هذه
الـعظـام لـذا فـإن هــذا التـركـيب
يـعكـس كـيف اسـتخــدم الفــرد

الـيــديـن واملفـــاصل علـــى وجه
الدقة.
ووجـد العلمـاء منطـا فطـريا غـير
مـتنـاظـر يف تـوزيع هــذا النـسيج

األسـفنجـي يف عظـام يـد إنـسـان
العصـر احلـديث وهـو مـا يعـكس
قــدرة النـاس علـى إدارة اإلبهـام
عنــوة كـي يالمـس بــاطـن اليــد
واألصابع يف حـالة القبضـة القوية
والــدقيقـة كـتلك الالزمـة إلدارة
املفتاح.
ولم يـظهـر هـذا الـنمـط الـشـبيه
بـــاإلنــســـان فقـط يف إنــســـان
النـياندرتال –املعروف مبهارته يف
استـعمــال األدوات والـسالالت
املبكـرة من إنسان العـصر احلديث
التي ظهـرت ألول مرة مـنذ نـحو
 200ألف عــام –بل أيـضــا يف
ســالالت أقـــــــــــــــــدم مــــــن
(أوسترالوبثـكوس أفريكانوس).
وغاب هـذا النمـط يف الشمبـانزي
والقردة األخرى.
وقـال سكيـنر “تـوحي هـذه األدلة
بــأن نــوع (اوستــرالــوبـثكــوس
افـريكانـوس) كان أشبه بـاإلنسان
يف سلوكه عمـا كنا نعـتقد من قبل
وانه يجـب علـيـنــا الـبحـث عـن
أدواتهم“.
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Reports تقارير
Dozens reported killed in Saudi bombing of Yemen
At least 39 people have
been reported killed in a
second night of a Saudi
Arabianpled air camp
paign against the Houthi
movement in Yemen.
Powerful explosions
were reported in Sanaa
on Thursday evening
and raids were reported
around the southern
province of Aden, the
bastion of Yemen's interp
nationally
recognised
president, Abd Rabbo
Mansour Hadi.
Antipaircraft fire
erupted in response to
what witnesses said
were bombing runs on
the military camp at alp
Istiqbal, at Sanaa's westp
ern entrance, and alp
Samaa military base to
the north of Sanaa.
The Houthipcontrolled
health ministry reported
39 civilians killed, with
12 dead in a raid that hit
a residential area near a
Sanaa military base.
Two raids targeted the
large alpAnad airbase,
north of Aden, which
Houthi rebels seized on
Wednesday,
military
sources told the AFP
news agency.
Another raid targeted
a base of special forces
allied with the Houthis
in Qatabah, 75 miles
north of Aden, local resp
idents were quoted by
the agency as saying.
Jets were also spotted
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flying
over
Abyan,
mainly over the base of
alpMajd army brigade,
which is accused of
being linked to the
rebels, witnesses said.
Kafa Hashli, a jourp
nalist in Aden, told alp
Araby alpJadeed of local
support for the Saudi
campaign.
"There is a feeling of
strength among many
and a feeling that the
international community
has finally been fair to
the south, even if it is
late," he said. "Aden
was on the verge of disp
aster as people were prep
paring for urban warp
fare. Southerners had
felt that they had been
left alone."
However in Sanaa,
Somaya Alkorshwmi, a
student, said residents
feared for their lives.
"Living under Saudi
air raids makes us feel
that we don't have any
dignity and that the state
does not have any sovep
reignty," she said. "This
isn't the right way to
press the Houthis. Imap
gine how densely popup
lated Sanaa is, and
they're randomly bombp
ing. I'm terrified."
Sources in the Houthi
stronghold of Sadaa,
which shares a border
with
Saudi
Arabia,
reported to alpAraby alp
Jadeed that jets bombed

the areas of Naqaa and
Marran, in addition to
other Houthi strongholds
in the governorate.
Raids also targeted
Houthi locations in the
governorate of Hajjah,
which is also close to the
Saudi border.
Saudi Arabia received
widespread regional supp
port for its campaign on
Thursday. Four GCC
states p Kuwait, Bahrain,
Qatar and the UAE,
joined the alliance in a
move they said would
protect the legitimate
government of Hadi and
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prevent regional instap
bility.
Morocco,
Egypt,
Sudan, Pakistan and Jorp
dan also declared their
part in the alliance.
The US and UK said
they
supported
the
action against the Houp
this, who have taken
over Sanaa and large
areas of the country.
Hadi
controls
areas
around the southern port
city Aden, where he fled
in
February.
Iran condemned the
attacks on the Houthis,
which is it accused of

backing. Tehran's forp
eign minister, Mohamp
mad Zarif, said the
attacks would lead to
nothing
but
"more
bloodshed and death".
"We have always
warned countries from
the region and the West
to be careful and not
enter shortsighted games
and not go in the same
direction as alpQaeda
and the Islamic State
group,"
he
said.
Sources told alpAraby
that among other targets,
the first night of bombp
ing had destroyed a runp

way and four MIG jets
at Sanaa's main air force
base.
The
Houthip
controlled ministry of
health said 18 civilians
had been killed and 24
others were wounded in
an airstrike on a neighp
bourhood close to the
Sanaa airport lare on
Wednesday evening.
Hadi, who was
reported on Wednesday
to have fled Yemen as
Houthi fighters conp
verged on Aden, arrived
in Riyadh on Thursday
and is expected to parp
ticipate on Saturday in
an Arab League summit
in Egypt, which will disp
cuss the war in his counp
try and moves to create
a Arab jointpmilitary
force to tackle crises in
the region.
Meanwhile, sources
have told alpAraby that
two US navy ships are
patrolling the Red Sea,
across from Yemeni
shores in the Bab alp
Mandab strait, to monip
tor the situation.
The source said the
USS Iwo Jima and the
USS Fort McHenry, in
the area since January,
were on high alert.
The White House on
Wednesday
said
it
would provide informap
tion and logistical supp
port to its GCC allies in
their
campaign
in
Yemen.
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كتابات Writings
اليمنيون مقاتلون اشداء سواء كانوا حوثيني او من اعدائهم

بني “عاصفة“ الصحراء االمريكية و“عاصفة“ احلزم السعودية فروق جوهرية
عبدالباري عطوان
بـني “عـــــاصفــــة“ الـــصحــــراء
االمــريكيـة ..و“عـاصفـة“ احلـزم
الـسعـوديـة فـروق جـوهـريـة..
االولـى استغـرقت اكثـر من عـشر
سنـوات فـكم ستـستغـرق الثـانيـة
وكيف ستـكون نتائجهـا؟ وماذا لو
استـنسخ احلـوثيـون جتربـة “حزب
اهلل“ وحركـتي “حمـاس؟ و“اجلهاد
االسالمي“ الصاروخية يف صعدة؟
ان يـرسل العاهل السعودي اجلديد
امللـك سلمان بن عبـد العزيز 185
طـائـرة مقـاتلـة ليلـة (االربعـاء) يف
اطـــار حتـــالف عـــربـي اسالمـي
جديـد ،لقصف جتمعـات ومواقع
للتحـالف العـسكـري احلـوثي يف
العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن
اخرى ،فهـذا يعني تغييـرا كبيرا يف
الـسياسـة السعـودية ،وانـتقاال من
مـرحلـة التـأنـي وضبـط النفـس،
والنفّـس الطويل الى مـرحلة تتسم
بعدم التـردد يف اللجوء الـى اخليار
العـسكـري عنـدمـا يكـون الـنظـام
السعـودي ومصاحله االستـراتيجية
واحليـوية معـرضة للخـطر ،ولكن
هـذا االنتقـال املفـاجيء محفـوف
بـاخملـاطـر عالوة علـى كـونه غيـر
مضمون النتائج.
ال يخـامرنا ادنـى شك يف ان جميع
املعطيـات املتعلقـة مبوازيـن القوى
العسـكريـة هي يف صـالح اململـكة
العربية السعودية التي متلك ترسانة
تـضم احـدث الطـائـرات املقـاتلـة
والقـاذفـة االمــريكيــة الصـنع من
طـــــــــــراز “اف  “15و“اف ،“16
ودفـاعـات جـويــة ،عالوة علـى
قـوات ارضيـة يـزيـد تعـدادهـا عن
 150الف جنــدي ،بيـنمــا يبـدو
العـــدو يف املقـــابل ضعــيف ،بل
بــدائـي الـتــسلـيح ،فـمـــا انفقـته
الـسعــوديــة يف االعــوام الـثالثــة
املــاضيــة فقـط لـشـراء طـائـرات
ودبابات امريكيـة واملانية واوروبية
ويزيد عن  150مليار دوالر اي ما
يــوازي ميــزانيـة الـيمـن يف اربعني
عاما ،ورمبا اكثر.
التفـوق العـسكـري ليـس ضمـانـة
للنصر يف احلروب احلديثة ،كما ان
الضربات اجلـوية ،مهما بلغت من
القـوة والضخـامـة لـيسـت معيـارا
للحسم فهـا هي الواليـات املتحدة
تـشن اكثـر من  3500غـارة علـى
مــواقع “الــدولــة االسـالميــة“ يف
ســوريــة والعــراق ولم تـنجح يف
هــزميـتهــا ،وال نـــذهب بـعيــدا،
وسنـظل يف املنطقة نفـسها ،ونقول
ان طــائـــرات النـظــام الـســوري
املــدعــومــة بـجيـش قــوي علــى
االرض لم تـنجح طوال الـسنوات
االربع املـاضية يف حـسم االوضاع
يف مـيادين القـتال لصـاحلها ،ومنع
خــســـارة مـــدن وقـــرى واراض
عــديــدة.
***
اليـمن بيئة جغـرافية وبشـرية وعرة
للغــايــة ،وصـنعــاء رمبــا تكــون
العـاصمة الوحيـدة التي لم تخضع
الي احتالل اجنبي او عربي ،فقد
جتنبهـا العثمـانيـون والبـرتغالـيون
والبـريطـانيـون ،بل ان امللك عـبد
العزيـز آل سعود مـؤسس الـدولة
الـسعـوديـة طـلب مـن ابنـه امللك
فيـصل العودة فـورا عندمـا كان يف

“عاصفة احلزم“ واحتماالت
التدخل البري
سالم السعدي *

طريقه الحتاللـها على رأس قوات
سعـوديـة استــولت علــى اقليـمي
جنـران وجيزان الـيمنيـني يف جنوب
اململكة وشمال اليمن يف بداية متدد
الدولة السعودية.
الـيمنـيون مـقاتـلون اشـداء ،سواء
كانوا حوثيني او من اعدائهم ،واذا
كـانت اململـكة العـربيـة السعـودية
شكلت على عجل حتالف من اكثر
مـن عشر دول عربـية واسالمية من
بـينهــا مصـر والـسـودان واالردن
وبـاكـستـان ،فـان الطـرف اآلخـر
ميلك حتالفـا ال يقل خطورة ،يضم
العـراق وسـوريـة وايـران وروسيـا
ودول البريكس.
ولعل الـتحـــالف الـــداخلـي بـني
احلـوثيني والـرئـيس عـلي عبـد اهلل
صـالح رمبا يكـون االخطـر من كل
التحـالفات اخلـارجية ملـا ميلكه من
قدرات واستمرارية جنبا الى جنب
مع القدرات العـسكريـة والبشـرية
املقاتلـة ،ويتزعمه داهية ميني اسمه
علي عـبد اهلل صالح ،اطول حاكم
لليـمن يف تـاريخه ،واقـام جيـشـا
علـى مـواصفـاته ،واسـتمـر والء
معـظمه له ،بـينمـا يتــزعم احللف
اليمنـي املقابل رئيس ضعيف يفتقد
الى اخلبرة او الكاريزما.
عقيدة اجليـوش القتالية تلعب دورا
كبيـرا يف التـعبئـة وشحـذ الـهمم،
فالذي يقـاتل على ارضه ويقف يف
خندق الدفاع عن كرامته الوطنية،
حـافـزه القتـالي اكبـر من اجلنـدي
املقــاتل او الـطيــار القـاصـف من
ارتفاعات شاهقة.
نـشــرح اكثــر ونقــول ان الهـدف
الــسعــودي املعـلن مـن الغــارات
اجلويـة هو دعم الرئيـس “الشرعي“
اليـمنـي عبـد ربه مـنصـور هـادي
وحكمه ،ولـكن من الـذي يحـدد
من هـو شــرعي ،وغيـر شـرعي،
ووفق اي معـايير ،هل هي املعـايير
االنقالبيـة العسـكريـة؟ ام املعايـير
الـدميقــراطيــة االنتخــابيـة احلـرة
النزيهة؟
فـاذا كانت اعـتبارات االمـر الواقع
هي الـتي حتدد الـشرعيـة مثلمـا هو
احلـال يف ليبيـا واليمن وعـراق قبل
الغـزو فـإن رؤوسـاء جـميع هـذه
الدول يتمـتعون بالشـرعية ،مثلهم
متـاما مثل االنظمـة الوراثية ،اما اذا
كـانت املعـاييـر الـدميقـراطيـة هي
احلـاسمة فاننا ال جنـادل مطلقا بانها
تنـطبق كليـا على الـرئيس الـيمني
هـادي ،ولكـنها ال تـنطبق بـصورة
اكبـر على الـرئيس املصـري محمد
مـرسي ايضـا ،فلمـاذا لم يتـشكل
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الـتحالف العـسكري نفـسه العادة
االخير الى السلطة؟
ال نريد الدخول يف متاهة “الشرعية“
ومعاييـرها ،الننـا لن نقنع احدا ال
يريـد االقتنـاع يف هذا الـزمن الذي
غـاب فيه املنطق ،وجند لـزاما علينا
ان ننظـر اكثـر الى مـا هو ابعـد من
احلاضر ،ونـسأل عن صورة اليمن
بعـد عـام او عـامـني او خمـسـة،
وكيف ستـكون خريطـة القوة على
ارضه؟ ويف االطــار نفـسه نـسـأل
ايضــا عن الكـيفيـة التـي سيكـون
علـيهــا وضع املـمكلــة العـــربيــة
الـسعـوديـة وحلفـائهـا ،ومـنطقـة
اجلزيرة العربية وجوارها؟
بـداية علينا ان نعـترف ان السعودية
اعلنت احلـرب علـى ايران ولـيس
على احلـوثيني ،ونقلت احلرب من
حـرب باالنـابة الـى حرب مبـاشرة
بهـدف استـعادة هـيبتهـا االقليمـية
الـتي تـضعـضعـت بعــد الـتحــول
االمـريـكي نحـو ايـران ،وصمـود
الـنـظــام الــســوري الـتـي ارادت
اسقــاطه ،وتـدهـور االوضـاع يف
ليبيا ،وسيطرة االخيرة (اي ايران)
سيطرة مباشرة او غير مباشرة على
اربع دول عــربيــة محــوريــة هي
العراق وسـورية والـيمن ولبـنان،
وجــزء مـن فلــسـطـني (حـمــاس
واجلهـــاد االسالمــي) ولكـن هل
اللجـوء للخيار العـسكري ،وبهذه
القوة ميكن ان يعيد الهيبة السعودية
ويقلص من النفوذ االيراني؟
ال يخـامرنـا ادنى شـك بأن القـيادة
السعـوديـة علـى درجـة كبيـرة من
الـوعي بـاخملاطـر التـي تواجـهها يف
الـيـمـن ،صحـيح ان احلـــوثـيـني
وحلفـاءهـم ال ميلكـون طـائـرات
حربـية مقاتلـة متقدمـة او متأخرة،
وحتـى لو امـتلكوا بـضعة طـائرات
سـوفـيتيـة قـدميـة متهـالكـة ،فقـد
دمـرتها الغارات الـسعودية ،ولكن
مـا ميكن ان ميتلكـونة يف احلـاضر او
املسـتقبل هـو قـدرة بشـريـة قتـالـة
ضخـمـــة علـــى االرض ،ورمبـــا
يـستـنسخـون جتربـة “حزب اهلل“ يف
لبنان ،وحركـة “حماس؟ و“اجلهاد
االسالمـي“ يف غـــزة ،اي امـتالل
قـدرة صــاروخيـة مـوازيـة يكـون
مـركـزهـا اقـليـم صعـدة احملـاذي
للسعودية.
السيد عالء الدين برودرجي رئيس
جلنة االمن القـومي يف ايران قال يف
تصـريح الفت “هـذه النـار ستـرتد
علـى الـسعـوديـة الن احلــرب لن
تنـحصــر يف مكـان واحـد فـقط“،

وهـذه الـرسـالـة تعني ان ايـران قـد
تنقل احلـرب الى الداخل السعودي
سواء عـبر “تثـوير“ انصـارها يف كل
من املنطقة الشرقية السعودية ،ذات
الـوجـود الـشيعـي املكثف ،او الـى
البحـرين ودول خلـيجيـة اخـرى،
فـمن الــواضح ان احلــرب بـــاتت
طائفية املنطلق يف جزئها االكبر.
***
عليـنا ان نتـذكر ان طـائرات حلف
الناتو حـسمت احلرب يف اسابيع يف
ليـبيــا واسقــطت نـظــام القــذايف
فجـاءت الـنتـائج فـوضـى مآلتهـا
مـيليـشيـات وجمـاعـات اسالميـة
مـتشـددة مثل “القـاعـدة““ ،انصـار
الشريعة“ واخيرا “الدولة االسالمية“
ويتكـرر الـشيء نفـسه يف سـوريـة
والعـراق ،فـلمــاذا يكــون اليـمن
استـثناء؟ وكيف سيـتم التعاطي مع
الواقع اجلديد يف هذه احلالة؟
الـسعـوديـة اقـدمت علـى مغـامـرة
خـطــرة ،وقـــد تكــون وقـعت يف
مصـيدة عـنوانـها حـرب استـنزاف
طـويلة االمـد ،رمبا يجـادل البعض
بـانهـا ال متلك اي خيـارات اخـرى
تـبريرا لغارات “عـاصفة احلزم“ التي
حتـاكي “عـاصفــة الصحـراء“ الـتي
قـــادهـــا اجلـنـــرال االمــــريكـي
شــوارسكــوف الخــراج القــوات
العراقية من الكويت.
الفــرق بـني “العــاصفــة“ االولــى
والعــاصفــة الثــانيـة ،ان االولـى
جـاءت بزعـامة امـريكا واسـاطيلها
البحـريـة واجلـويـة ونـصف مليـون
جنـدي ومـشـاركـة ثـالثني دولـة
والخراج قوات غازية ،لكن الثانية
ليست كذلك ،وملقـاتلة قوات ميينة
تـدافـع عن ارضهـا او جــزءا منهـا
اتفقنـا معها واختلفنـا ،وهنا يكمن
الفــارق الكـبيـر ،وفـوق كل هـذا
وذاك ان امـريكا وحلفاءهـا تورطوا
يف املنـطقـة ،الكثـر من  15عـامـا
واضطروا الصالح اخطاء “عاصفة
الصـحراء“ بـغزو الـعراق وخـرجوا
مهزومني بعد عشر سنوات.
اليـمن عـش دبـابيـر او بـاالحـرى
جحر افـاعي سـامة ،هكـذا كان،
وهكـذا سيظل ،واحلل االمـثل هو
جتـنب االقتراب منه ملن استطاع الى
ذلك سـبيال ،ومـثلمـا عــشنـا مع
االزمـة العـراقيـة عشـر سنـوات او
اكثر ،والسورية اربع اخرى ،يعلم
اهلل كـم سـتعـيــش معـنــا االزمــة
اليمنية.

جــاء التـدخل العـسكـري مـن قبل عــدد من
الدول العربية وبقيادة اململكة العربية السعودية
يف اليـمن يف اللحـظة األخـيرة بـاملعنـى احلريف
للكلـمة ،حـيث لم تكـن تفصلـنا عـن سقوط
مـدينة عـدن اجلنوبيـة فيما لـو لم تبدأ الـعملية
العسكريـة سوى مجرد ساعات معدودة .ملاذا
تـأخر هـذا العمـل العسكـري فيمـا احلوثـيون
يتمددون يف اليمن خالل عام كامل؟ وهل هو
عمل “إسعايف“ سـوف يقتصـر على الضـربات اجلـوية؟ أم أنه يتـجه إلى عمل
عسكري بري يؤكد أن “عاصفة احلزم“ ال ينقصها أي قدر من احلزم؟
من دون شك ،تعاملت السعودية بـهدوء وحذر شديدين مع تطورات املشهد
الـيمني خالل العام املاضي .ورغم أنه كـان عاما عاصفا بـشدة على املستوى
العـسكري ،إال أن الـسعوديـة ظلت تـراهن علـى العمليـة السيـاسية دون أن
تدعـو الستبعاد أي طـرف سياسي ،حتـى تلك األطراف التي كـانت ال تقيم
وزنـا للتسوية الـسياسية ،وتضـع كل جهودها يف احلسم العـسكري بدعم من
إيران ،أي احلوثيني والقوات املوالية للرئيس السابق علي عبداهلل صالح.
بعد انتهاء الثورة اليمنية بتسـوية سياسية قسمت سلطة الدولة بني عدة فرقاء،
وأبـقت على قـوة الفريق املـوالي للرئـيس السـابق ،وجد احلـوثيون الفـرصة
مـواتية من أجل فـرض أنفسهـم كالعب رئيسـي يف اليمن .استغل احلـوثيون
ضعف الـسلطـة املـركـزيـة وانـشغـالهـا عنـهم بنـزاعـات مكـونـاتهـا القـبليـة
والسـياسـية ،وعقـدوا حتالفـا غيـر معلن مع عـدوهم الـسابق الـرئيـس علي
عـبداهلل صالـح ،واستطاعـوا عبر حتـالفهم ذاك ،وعبر تـدهور سلطـة الدولة
اليـمنيـة وتفـاقـم النقمـة الـشعبيـة علـى أدائهـا ،أن يـوسعـوا مـن سيطـرتهم
ويخـوضـوا عـدة معـارك عـسكـريـة يف شمـال الـيمن ضـد أطـراف سيـاسيـة
كالسلفيني وآل األحمر أعدائهم األلداء يف تلك املرحلة.
ويف ظل حياد القطاعات العسكـرية التي تتبع لسلطة احلكومة املركزية ،وتآمر
القطـاعات التـي تتبع لعلـي عبداهلل صـالح معهم ،استـطاع احلـوثيون خالل
العام  2014إحـكام سيـطرتهـم التامـة على شمـال اليمـن وتشكيل مـا يشبه
احلكم الذاتي .مـع نهاية العـام  2014كانوا قـد تخلصوا مـن بعض اخلصوم
السياسيني والعسكريني ،وكان الطريق سالكا نحو العاصمة اليمنية صنعاء.
دق سقـوط صنعاء جرس اإلنذار بـالنسبة لدول اخللـيج والسعودية على وجه
خاص .وفيما بقيت تراهن على تسوية ينصاع لها احلوثيون ،كان واضحا أن
األخيـرين ،مـتحالفـني مع صالح ،قـرروا السيـطرة علـى كل اليـمن ،حيث
تقول احلسابات العسكرية أن بإمكانهم ذلك ،وهو ما بدأوه باحتجاز الرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي وفرض سلطة جديدة يف صنعاء.
يف تلـك املرحلة بدأ الـدعم العسكري واملـالي اإليراني يصبح عـلنيا ،إذ باتت
العشرات من الطائرات اإليرانية تهبط يف مطار صنعاء ،كما رست سفن إيران
احململـة بالـذخائـر واألسلحـة يف مينـاء احلديـدة .من املـرجح أن السعـودية
اتخـذت قرار التـدخل العسكـري عند تلـك النقطة ،وأن الـقرار تأخـر بسبب
وفاة امللك الـسعودي عبـداهلل بن عبـدالعزيـز .ما يـرجح ذلك هو أن عـملية
“عـاصفة احلزم“ جـاءت قوية مبشـاركة أكثر من  160طـائرة حربيـة ،وبتنسيق
على مستـوى عال بني الدول العـربية .وال ميكن لعملـية “إسعافيـة“ تستهدف
منع سقوط عدن فقط أن جتري على هذا املستوى.
لذا ،يتوقع أن تتواصل العملـية العسكرية وتستخدم كل الوسائل التي جتعلها
قادرة علـى حتقيق أهدافهـا ،مبا يف ذلك االجـتياح البـري .وقد مهـد اجتماع
وزراء اخلارجية العرب الطريق باملوافقـة املبدئية على إنشاء قوة عربية مشتركة
ستكون قوة التدخل البري يف اليمن يف حال مت إقرار ذلك.
قـد حتتاج احلملة العـسكرية اجلويـة ضد احلوثيـني إلى قوة بريـة يف حال استمر
حتالفهم مع الرئـيس السابق علي عبـداهلل صالح ،حيث ال قوات بـرية مؤهلة
ميكن أن تدحرهم عن عـدن وتعز وصنعاء .لكن حـزب صالح ،ومبجرد بدء
العمليـات العسكـرية ،أصـدر بيـانا بـدا فيه وكـأنه يتـراجع عمـا ارتكبه من
حماقات أثنـاء حتالفه مع احلوثيني وعن جتاهله رسائل اململكة السعودية ،كما
بدا مستعدا لفض ذلك التحالف ،إن لم يكن قد قام بذلك من دون إعالنه.
ميكن أن يسـاهم حتييد قـوات صالح ،وترتيـب وضع القوات املواليـة للرئيس
اليمني عبدربه مـنصور هادي يف تشكـيل جبهة عسكريـة تضع حدا للحوثيني
على األرض من دون احلـاجة لدخول قوات برية .إذ أن سيطرتهم على املدن
اليمنية الواحدة تلو األخرى يف األشهر املاضية لم تكن ممكنة دون حتالفهم مع
صالح.
إن تشديد العزلـة على احلوثيني يف اليمن وجتريـدهم من حليفهم احلالي الذي
سهّل تقـدمهم العسكري وجعله دون أي كلفة ،وبالتوازي مع املوقف احلازم
للمجتمع الـدولي الذي يحمّلهم مـسؤولية التـصعيد العسكـري احلالي ،رمبا
يجبر إيـران على اإليعـاز لهم بقـبول التـسويـة السـياسيـة قبل فوات األوان،
وقـبل دخول قـوات بريـة عربيـة إلى الـيمن لتـعيدهـم إلى محـافظـة صعدة،
الفقيرة باملوارد ،واملثقلة بالسكان واألزمات * .كاتب فلسطيني سوري
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السعودية تكشّر عن انيابها يف اليمن
خيراهلل خيراهلل
حـالت الـعمليـة العـسكـريـة التي
بــاشــرهــا الـتحــالف العـــربي ـ
اخلليجي ـ اإلقليمي ،دون سقوط
عـدن .كـان ذلـك سيـؤدى إلـى
حرمان ما بقي من الشرعية اليمنية
من مــدينــة مهمّــة تقيـم فيهـا،
خصـوصا بعد اسـتيالء احلوثيني،
أي "انصار اهلل" علـى صنعاء وبعد
التفـافهم علـى تعز ،يف طـريقهم
إلى العاصمة اإلقتصادية للبلد.
كـان تفادي سقوط عدن ،النتيجة
املباشـرة األولى للضربـات اجلوية
املتالحقـة على اهـداف عسكـرية
تـابعة للحـوثيني .األهمّ من ذلك
كلّه أنّ العـمليـة العـسكـريــة التي
تشـارك فيهـا طـائـرات سعـوديـة
وإمــاراتيـة وكـويـتيـة وقـطـريـة
وبحــريـنيــة ومغــربيــة واردنيــة
وباكـستانيـة ،فضال عن طـائرات
من دول أخـرى وقـوات بحـريـة
مـصـريـة أعــادت التـوازن إلـى
الوضع الـذي إختلّ يف اليـمن منذ
دخـــول "انـصـــار اهلل" صـنعـــاء
وسـيـطـــرتهـم علـيهـــا وعلـــى
مؤسسات الدولة ،مبا يف ذلك كلّ
الــوزارات والـبـنك املــركــزي،
سـيـطــرة كـــاملــة يف الــواحــد
والـعشـريـن من أيلـول ـ سبـتمبـر
املاضي.
تبـيّن أن القـوى العــربيـة ،علـى
رأسها اململكة العـربية السعودية،
املهـتمّـة مبـاشـرة بــاإلستقـرار يف
اليـمن ،ليـست مـستعـدة للتـفرّج
إلى ما ال نهايـة ،على ما يجري،
يف ذلـك الــبلـــــد املهـمّ مــن كلّ
النــواحي .تـبيّـن أن اجملمــوعــة
الـعربـية ال تـأبه مبـا ستفعلـه ايران
التي قـد تكـتفي بجـائـزة تـرضيـة
أميركية تتمثّل يف مشاركة طائرات
"الـشـيطــان األكبـر (سـابقـا)" يف
عمليـة تدميـر تكريت علـى أهلها
متهيدا إلستعادتها من "داعش"!
كان البيـان الذي صدر ،قبيل بدء
العملـية العـسكريـة ،عن خمـسة
مـن األعضـاء الـستـة يف مجلـس
الـتعاون لـدول اخلليـج العربـية يف
غايـة األهمّيـة ،خصـوصا جلـهة
تـشديده عـلى احلوار بـني اليمنيني
وعلــى انعقـاد مـؤمتـر يـضمّ كل
األطراف املعنية باألزمة .فالهدف
مـن العمليـة العسكـرية يـتمثّل يف
حتقـيق هـــدف سيــاسـي وليـس
التـصعيـد مـن أجل التـصعيـد.
الهـدف هو احلوار بـني اليمنيني يف
ظــروف تــسـمح لهـم بـــإتخــاذ
قرارات يف أجواء مريحة بعيدا عن
الــسالح ،تفــضي إلــى اخلــروج
بـصـيغـة حتـمي الـبلـد مـن جهـة
وحتمي األمن اخلليجي ،الذي هو
من أمن اليمن من جهة أخرى.
من الـواضح أن الدول العـربية يف
اخلليج ،بـاستثنـاء سلطـنة عُـمان
التي لـديها ظـروفها اخلـاصة ،لم
تعـد تـتحمّل مـا يجـري يف الـيمن
منذ أشهر عدّة ،خصوصا منذ بدا
واضحـا أنّ النفوذ اإليـراني يتمدّد
يف البلـد يف كلّ اإلجتـاهـات .بلغ
هـذا النفـوذ ذروته مع فـتح مطـار
صنعـاء أمام الـطائـرات اإليرانـية
وحتـوّل ميـناء احلـديدة إلـى ميـناء
ايـراني علـى البـحر األحـمر...
ومتابعة احلملة العسكرية لـ"انصار

اهلل" يف اجتـاه بــاب املنـدب الـذي
يعتبر من بني أهمّ املمرات املائية يف
العالم.
يف الـواقع ،إنّ املشكلـة مع "انصار
اهلل" كـانت تتلخـص يف رغبتهم يف
السـيطـرة علـى الـدولـة الـيمـنيـة
وتـوقيع اتفـاقات بـاسمهـا ،على
الـرغـم من وجــود رئيـس يتـمتع
بشـرعيـة ما هـو عبـد ربّه منـصور
هادي .اضطر هادي ،مجبرا ،يف
الـيوم الـذي سيـطر فـيه احلوثـيون
علـى صنعـاء إلـى رعـايـة تـوقيع
"إتفـاق الـسلـم والشـراكـة" الـذي
نسف عمليـا املبادرة اخللـيجية من
جـذورهــا ،علمـا أنّ حتــولّه من
نــائب للــرئيـس ،يف عهـد علـى
عـبــداهلل صـــالح ،إلــى رئـيــس
إنتقــالي ،كــان بنـاء علـى هـذه
املبـادرة .أكثـر مـن ذلك ،حضـر
جمـال بـنعمـر ممـثل األمني العـام
لألمم املتحـدة توقيع "اتفـاق السلم
والـشـراكـة" الـذي فــرضه سالح
احلوثيني الذين انـتصروا يف معركة
عُمران متهيدا لدخول صنعاء.
لم يكن ممكنا لدولة مثل السعودية
البقـاء مكـتوفـة أمام مـا يجري يف
بلـد يشكل خـاصرة لهـا .حترّكت
املـملكــة مع الــدول األخــرى يف
مجلس التـعاون حلمايـة امنها قبل
أيّ شيء آخر.
مـا كشفـته العملـية الـعسكـرية يف
الـيمـن أن هنــاك قيـادة شـابـة يف
الـسعوديـة ،تعمل بـاشراف امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،قادرة على
إتخـاذ قـرارات كـبيــرة ،عنـدمـا
يتعلّق األمر بـأمن اململكة .بكالم
أوضـح ،هنــاك رفـض سعــودي
للممـارسات اإليرانيـة التي تصب
يف عمليـة تطـويق للملكـة .هناك
مجمـوعــة من العـرب الــواعني
تـــدرك مـــا علـــى احملكّ .هـــذه
اجملمـوعة كـانت وراء التـدخل يف
الـبحريـن ثمّ دعم الثـورة الشعـبية
املـصــريــة الـتي اطـــاحت حـكم
اإلخوان املسلمني ووضعت اللبنة
األولـــى إلســتعـــادة الـتـــوازن
اإلقليمي اخملتل.
يبقـى أن السؤال الـذي ال مفرّ من
طــرحـه ،هل يقـبل احلــوثـيــون
باملشاركة يف مؤمتر للحوار الوطني
يـعقــــد يف إحــــدى العــــواصـم
اخلليجـية ،قـد تكون الـرياض أو
الـدوحة ،أو مسقـط التي إتخذت
مـوقفـا محـايــدا حيــال التـدخل
العسكري يف اليمن؟ أم أن "انصار
اهلل" يعـتبـرون أن الـسالح الـذي
ميتلكـونه واألرض الـتي سيـطروا
عليها يشكّالن سببـا كافيا إلعتبار
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نفـسهم دولـة قائـمة بـحدّ ذاتـها،
دولة متتلـك ما يكفـي من السلـطة
لــوضـع رئيـس اجلـمهــوريــة يف
اإلقـامـة اجلبـريـة ،ثمّ تـوجيه كلّ
انـواع اإلنتـقادات له جملـرّد أنّه قرّر
الهرب من صنعاء إلى عدن؟
ال ميكن جتـاهل احلـوثيني كـطرف
مينـي له أهمـيّته .لـكن مــا ليـس
مـقبـــوال أن يكــون "انـصــار اهلل"
الـدولـة الـيمـنيـة بعـد تــذرّعهم
بـ"الـشــرعيــة الثـوريـة" إلصـدار
"اعالن دستـوري" حلّـوا مبــوجبه
مجلس النـوّاب .واجمللس ميثّل ما
بقـي من شـــرعيــة مع الـــرئيـس
اإلنــتقــــالـي الــــذي يـــشـكّل،
كـشخـص ،نقطـة ضعف ولـيس
نـقطـة قـوّة لـوال الـشــرعيـة الـتي
ميتلكها.
يف كلّ األحـــوال ،لـم يـتـــوقّف
"انصـار اهلل" عنـد حـدود مـعيّنـة.
باتـوا ال يعرفـون حجمهم بعـدما
استفـادوا من اإلنقالب الذي نفّذه
اإلخـوان املــسلمـون علــى علي
عبـداهلل صالح إثر خـطفهم الثورة
الـشعبيـة التي حـصلت يف البـلد.
زادت شهيتهم ،خـصوصا بـعدما
بلغـوا مشـارف تعز وبعـدما سهّل
لهم علي عبداهلل صـالح الوصول
إلى قاعدة العند املهمّة غير البعيدة
عـن عدن .قـد يكـون ذلك خـطأ
كبـير إرتكبه الرئيـس السابق الذي
استفزّه إلى حدّ كبير،
الهجـوم علـى معـسكـر القـوات
اخلـاصة (األمن املركزي سابقا) يف
عدن.
لم يــدرك "انـصــار اهلل" أنّه كــان
عـليهـم التــوقف يف مكـان معـيّن
وعنـد حدود معيّنة .لم يدركوا ما
هـو حجـمهم احلقـيقي وأنّهـم لن
يـستطيعـوا حكم اليـمن كلّ اليمن
بـأي شـكل وأنّ هنــاك اعتـراضـا
حـتّى علـى سيطـرتهم علـى قسم
من الشمال .لم يدركوا خصوصا
أنّ السـعودية لن تقبل بـأن تطوّقها
ايران بهـذه السهولـة ،انطالقا من
اليمن .لم يدركـوا أخيرا أن مصر
ال متـزح عندمـا يتعلّق األمـر بأمن
البحر األحمر
تـــاريخـيـــا ،حلق ظلـم مبـنـــاطق
احلوثيني ،خصوصا بصعدة .هذا
الظلم عـمره نـصف قرن وأكـثر.
ولـكن ليـس هنـاك مـا يبـرّر ،من
أجل رفع الـظلم ،تـسليـم اليـمن
إليـران واحللــول مكـان الـدولـة
اليمنـية ،مبا جـعل اململكة العـربية
السعودية تكشّر عن انيابها!
* كاتب لبناني

كتابات Writings

Saleh hedges his bets

have generally welcomed
the military operation,
though some anti-Houthi
elements, as well as Houthi
supporters,
have
opposed the operation on
principle.
Those who have protested the airstrikes say
the negative impacts of
any intervention will not
affect the Houthis only,
but will extend to the
entire country, as well as
relations among Yemenis
themselves and countries
participating in the alliance. Most agreed that
any foreign intervention
was negative in principle,
but also blamed the Houthi movement and different
political
parties.
In the south, unsurprisingly, the operation elicited strong support from
loyalists of President Abd
Rabbo Mansour Hadi, as
they managed to advance
against Saleh loyalists
and Houthis, some of
whom withdrew following the strikes on Sanaa.
In Taiz, which saw several anti-Houthi rallies in
the past few days, there
was a rally supporting the
military
operation
in
Yemen.
Decisive Storm marks
a major turning point
since the Houthis took
over Yemen’s capital,
Sanaa, in 2014. The
strikes on the movement’s
strongholds in Sanaa and
Saada are an existential
threat to the group, whose
fate depends now on
whether the alliance will
continue its operations or
stop at pressuring the
group into withdrawing
from Sanaa.

had reported the bombing
of Saleh’s house and his
loyalists’ camps, but no
details were provided on
damage wrought or casualties numbers. It seems
that the surprise Saudi
operation has prompted
Saleh to opt for appeasement and an implicit
repudiation of Houthis,
who are now facing an
open war against a 10country alliance. If he
continues his unspoken
alliance with the Houthis,
it will effectively render
him a target.
The Islah party
(Yemen’s moderate Islamist party), meanwhile,
issued a neutral statement
that neither welcomed nor
rejected the Saudi-led
operation. Instead, Islah
offered condolences to
the families of victims
and blamed the failure of
Yemen’s own dialogue.
"We express our regret
over our country's current
situation, which came as
a result of the failure of
political parties and components to reach political
solutions, as some of
them insist on using force
to resolve their differences," the party
announced Thursday 326-2015 .
Al-Islah also called on
"all parties to be rational
and prioritise national
interests, as well as to
immediately begin serious and responsible dialogue to stop the bloodshed of Yemeni people".
Popular and political
opinion in the country
appeared to be split over
the intervention. AntiHouthi parties and figures

By: Riyad Ali
In what may be the first
tangible outcome of the
Saudi-led
'Decisive
Storm' military operation
in Yemen, former Yemeni
President Ali Abdullah
Saleh appears to be abandoning the Houthi movement. His General People's
Congress
party
(GPC) Thursday 3-262015 announced it was
"not part of the conflict",
and that "Yemen is part
and parcel of the Gulf".
Saleh and his party had
been seen as main players
in the conflict as allies of
the Houthis. But the GPC
Thursday issued a statement that could be read in
several ways.
Rejecting "foreign
intervention
and
the
attack on Sanaa, the capital city for all Yemenis",
the statement also called
on Gulf countries to
"resume their direct role
with different parties in
order to reach peaceful
solutions based on their
initiative".
But the GPC also went
on to say that, "the security of Yemen is part and
parcel of the security of
its brotherly Gulf countries, and it is unacceptable for any of the two parties to threaten the security and stability of the
other".
In reference to Houthiled operations in Aden,
the GPC called for an end
to "any military operations in Aden to spare the
lives of its citizens and
maintain national unity
and international peace
and security".
Several media outlets
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يوم  18ينـاير  2015بـالقرب من
مدينـة القنيطرة يف هـضبة اجلوالن
الـسـوري ،قـصفت مــروحيـات
إسرائيلية سيارات تقل عناصر من
حـــزب اهلل اللـبـنــانـي واحلــرس
الثـوري اإليــراني .قـتل  12من
بينهم يف هذه العملية .وبعد أربعة
أيام ،نـشر مـوقع تلفزيـون حزب
اهلل ”املنـار” رسالتي تعـزية مـوجهة
إلـى األمني العـام للـحزب حـسن
نصـر اهلل :حملـت األولى تـوقيع
محمد ضيف املسؤول عن كتائب
عــز الــديـن القـســـام -اجلنــاح
العسكري حلـماس الفلسطينية،-
والثـانية وقّعت مـن قبل إسماعيل
هـنيــة ،الــوزيــر األوّل الـســابق
حلمـاس يف قـطـاع غـزة .وأكّـد
القياديـان يف حماس يف رسالتيهما
عــن تقــــارب حــــركــتهـمــــا
االستــراتـيجـي مع حــزب اهلل يف
املواجهة مع ”إسرائيل”.
والتعزية الّتي توجهت بها حماس
إلـى حـزب اهلل بـدت أكثـر إثـارة
للـدهـشـة مـن مقتل نـشطـاء من
الـتنـظـيم الـشـيعـي اللـبنــاني يف
سـوريا ،حيث نـشروا منذ 2012
للقـتــال إلــى جــانـب اجلـيــش
النظامي؛ إذ إنّ حماس بيّنت منذ
ذلك احلني دعـمها غـير املـشروط
لالنتفاضـة السورية وللمعارضة،
مندّدة بـالوجود العـسكري حلزب
اهلل يف سوريا.
يف فبـرايــر  ،2012ألقـى هـنيـة
خـطــابًــا يف اجلـــامع األزهــر يف
القــاهــرة قــطع فـيه مع مـنــطق
املصـاحلة بـني النظـام واملعـارضة
الّـتي قبلت يف الـبدايـة من احلـركة
الفلـسطـينيـة؛ إذ ركـبت حمـاس
موجة ديناميكيات العملية الثورية
العـربيـة من تــونس إلـى مصـر،
واعتمـدت على صعـود اإلخوان
املسلمني يف املنطقة لتعزّز عالقاتها
مـع قطر وتـركيا مـبتعدة أكـثر عن
طهـران وحـزب اهلل .ويف يـونيـو
 ،2013شـارك خـالـد مـشعل -
القـائـد الـرئيـس حلمـاس خـارج
األراضي احملـتلة -يف نـدوة داعمة
للثورة الـسورية يف الـدوحة حيث
ألقـى الـداعيــة املصـري واملـنظـر
الــرئـيــس املعــاصـــر لإلخــوان
املـسلـمني يــوسف القــرضــاوي
خطابًا قاتالً ضدّ حزب اهلل ،الّذي
أسـماه ”حـزب الشيـطان” ،مـنّددًا
بقربه من السلطات السورية.
قراءتان لألزمة السورية
نفـت حمـــاس دائمًــا تــدخلهــا
العسكـري يف سوريـا ،السيّما يف
القتال الّـذي مزّق مخيم الالجئني
يف الـيرمـوك يف ضواحـي دمشق،
ولكن أشـارت العديد من املصادر

إلـى مشاركـة مقاتلي حـماس إلى
جـانب القـوّات املـسلحـة التـابعـة
للـمعارضـة السـورية .ويف يـونيو
 ،2013قتل الـشـاب الـعضـو يف
حمـاس محمـد قنيـطة القـادم من
قـطاع غزّة وأصيل مـخيم الشاطئ
يف الـصراعات قـرب مطار إدلب.
واتهمـت جريدة األخـبار اللبنـانية
القـريبـة من حـزب اهلل واالئتالف
اللـبنـانـي  8آذار يف صيف 2013
حمـاس بـاملـشـاركـة يف معـركـة
القصير يف سـوريا ،غيـر بعيد عن
احلــدود اللبنـانيـة ،ضـدّ عنـاصـر
حــزب اهلل واجلـيــش الــســوري
الـنـظـــامـي .أفـــادت حـمـــاس
اجلمـاعـات املـسلحـة للمعـارضـة
الـسوريـة من خـبرتهـا العسكـرية
فيمـا يتعلّق ببناء األنفاق .ولكن،
نفـى ممثل حمـاس يف لبنـان ،علي
بــركـــات ،علـــى الفــور هــذه
املعلومة.
بدا حـزب اهلل وحماس يف 2012
و 2013مـتنـاقـضني :قـرائـتهمـا
للوضع اإلقليمي مختلفتان متامًا؛
إذ راهنـت حمــاس علــى دائــرة
فاضلـة :حلقـة الثـورات العربـية
الّتي أسقطت األنظمة االستبدادية
وأتت إلى احلكم بالقوى السياسية
التـابعـة لإلخـوان املـسلمـني الّتي
تنحدر منها حماس ،مثلما حدث
يف مصر ويف تونس ،معزّزة بذلك
مـوقفها اإلقليمي يف إطار معارضة
”إسرائيل” وأيضًا فتح .يف حني أنّ
حتـليل حـزب اهلل معـاكـس لهـذا
متـامًـا :لئـن حيّت حـركـة حـسن
نـصــر اهلل يف  2011الثــورتني يف
تونس ويف مصر خاصة وأن بعض
نشـطائهـا كانـوا معتقلني يف مـصر
حتّـى سقـوط الــرئيـس حـسـني
مبـارك لتعــاونهم العـسكـري مع
حماس يف قطاع غزّة ،فإنّها كانت
أكثر حـذرًا من ديناميكيات التنفيذ
يف سـوريــا منــذ ربيع 2011؛ إذ
اتّهـمـت جـــزءًا مـن املعـــارضـــة
السوريـة وخاصة اجمللـس الوطني
الـسـوري بـالقــرب من الـدوائـر
الغربية .وبطريقة أكثر براغماتية،
تعلّق األمـر بــالنـسبـة حلـزب اهلل
بـاحلفـاظ علـى منـاطق داخلـية يف
سـوريـا متثل قـاعـدته العـسكـريـة
اخلـلفــيـــــة ومـــصـــــدره األوّل
لإلمدادات اللـوجستيـة منذ بـداية
عام 1990
ال مكان للقطيعة
مـع ذلك ،لـم يحـــدث الــطالق
املعـلن بـني حمــاس وحــزب اهلل
وحافظا على البراغماتية ،متّفقني
علـى خالفـتهمـا ربّمـا ،مبـا ذلك
اخلالفـات حول املسألـة السورية.
وعلى الـرغم من بعض الشائعات
الّتي نشـرت يف  ،2013لم يغادر
قادة حماس املقيـمون يف الضاحية
اجلنـوبيـة لبيـروت ذات األغـلبيـة
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ملاذا يبقى حزب اهلل وحماس حليفني رغم كل ما يحدث؟

الـشـيعيـة والـواقعـة
حتت السيطرة األمنية
حلـزب اهلل ،لبنـان مبا
يف ذلك علي بـركات
ممثل احلـركة وأسـامة
حـمدان املسؤول عن
العالقـات اخلـارجيـة
يف حـماس .وكـانت
طهــران علــى قــدر
عال مـن البراغمـاتية
أيـضًـا :لـم تتــوقف
االتـــصــــــاالت مع
حماس حتّى وإن بدا
الدعم املالي ضئيالً،
يف بعــض الــــوقـت
لتـستفيـد تنـظيمـات
فلسطينية أخرى منها
مثل حـركــة اجلهـاد
اإلســـالمـــــــــي يف
فلــسـطـني أو علــى
يـــســـــار الــطــيف
الــسيــاسـي ،داخل
اجلـبهــة الــشعـبـيــة
لتحرير فلسطني.
من الـسهل تفـسيـر هـذه القـطيعـة
اجملهضة بني حـماس وحزب اهلل؛
إذ لهـا يف البداية أسبـاب تاريخية،
فاحلركتان تتعاونان بطريقة رسمية
جدًّا منذ عـام  1990ونبعت منها
العالقـة الّـتي متكّـنت حمـاس من
إقــامتهـا مع الـنظـام الـسـوري يف
املـــاضي ،ويف ديـسـمبــر 1992
رحّلت ”إســرائيل”  415نــاشطًـا
تابعني حلـركة اجلهاد اإلسالمي يف
فلـسـطـني وحلمــاس إلــى مــرج
الزهـور يف جنـوب لبنـان ،وطوّر
حـزب اهلل آنـذاك عالقـات واعـدة
مع كــوادر حـمــاس املـنفـيـني يف
لبنان.
والعالقة سيـاسية أيـضًا ،صحيح
أن حماس تابعـة جلماعة اإلخوان
املـسلـمني الفلـسطـينيـة الـسنيـة،
وحلركات الدعـوة اإلسالمية الّتي
طـوّرهــا الشـيخ أحمـد يـاسني يف
بـداية عـام  1970يف قطـاع غزّة،
وحـزب اهلل الـشيعـي يعتـرف من
جهـته بقيادة آيـة اهلل اإليراني روح
اهلل اخلـميـني ثـمّ علي خــامنـئي،
ولـكنّ صنـدوقًـا إسالميًـا قـوميًـا
أوجدته مـعارضة ”إسـرائيل” وحّد
احلركتني.
وأخيـــرًا ،للعالقــة بعــد مــاديّ
واسـتراتـيجي وتعـود أساسًـا إلى
وقت طويل ،لدرجة أنّ اخلالفات
حــول ســوريــا لم تـكن كــافيــة
إللغـائها .وهذا مـا كشفته احلرب
اإلسـرائـيليـة علـى غـزّة يف صيف
2014؛ إذ عـنـــدمـــا صـمـتـت
املـدافع ،شـكر قـادة حمـاس مثل
محمـود الـزهـار صـراحـة إيـران
وحـــــزب اهلل علــــى دعــمهــــا
اللوجستي واملالي واملادي حلماس
وكتــائب عـزّ الـديـن القـسـام،
وحيّـاها هنـية كذلـك الّذي ندّد يف
فبـرايـر  2012بـسيـاسـة بـشـار
األســـد ،من غــزّة يف ديـسـمبــر
 2014خـالل االحــتـفـــــــاالت
بالذكـرى الـ  27حلماس يف غزّة،
حزب اهلل رغـم أنّه حليف النـظام
الــســوري .ويف شـتــاء ،2014
كـثّف عدّة قادة مـن حماس (علي
بـركات ،أسـامة حمـدان ،محمد
نصر) من اجتماعاتهم مع إدارات

حـزب اهلل وإيـران بـاإلضـافـة إلـى
الزيـارة املرتقبة -واملـؤجلة دائمًا-
ملشعل إلى طهران.
ودوام الـعالقـــة بـني حـــزب اهلل
وحمـاس دورية يف نهايـة املطاف؛
فـبالـنسبـة حلمـاس ،تغيّـر الوضع
السياسي يف عامني يف أنحاء العالم
العربي؛ إذ إنّ االنتفـاضة السورية
قـد فشلت بسبب االنـقسامات بني
امليليـشيات واالنقسامـات الطائفية
الّـتي ال ميـكنهـا املــراهنـة عـليهـا
بسهـولة .ولم يعـد دعم اإلخوان
املسلمني املصريني حلماس ورئاسة
محـمد مـرسي منـذ صيف 2013
سوى ذكـرى بعيدة؛ بسبب القمع
املمارس من قبل املشير عبد الفتاح
الـسيـسي ،وتـعوّل حـماس الـيوم
على الوساطة الـسعودية للتصالح
مع الــسلـطــات املـصــريــة الّـتي
أدرجتهـا ضمن قائـمة التنـظيمات
اإلرهـابيـة .ويف تـونـس ،كـانت
حركة النهـضة اإلسالمية براغمتية
مـن خالل مشـاركتهـا يف حكـومة
وحدة وطنيـة مع نداء تونس الّذي
ال يخفـي طمـوحـاتـه يف استعـادة
العالقات الدبلوماسية مع دمشق.
وقـطـر الّـتي تعـانـي من ضغـوط
مجلـس التعـاون اخلليجي ،تـنأى
بنفـسهــا عن اإلخـوان املـسلـمني
املصريني.
وتعـتمـــد حمــاس أيـضًــا علــى
املفاوضـات الّتي علـيها القيـام بها
مع الـتـنـظـيـمــات الــسـيــاسـيــة
الفلسطـينية املنقـسمة للغـاية حول
امللف الــســـوري ،وال ميكـن أن
تـتفق مع أيّ مـنهــا علــى مجــرّد
مـســألــة العالقــات مع ســوريــا
وحــــزب اهلل وطهــــران ،ولكـن
الـوضع الــداخلي يفـرض ذلك:
تـشارك حمـاس منذ يـونيو 2014
يف حكومة وحـدة وطنية مع فتح،
وتـشــارك منـذ  2011يف ”اإلطـار
القيـادي املؤقـت” ملنظمـة التحـرير
الفلـسـطيـنيــة ،حيـث تتـواجـد
تنظيمـات فلسطيـنية تختـلف متامًا
مع مــوقف حمــاس من املـسـألـة
السوريـة .أمّا بالنـسبة حلزب اهلل،
فـاحلفـاظ علـى الـدعم الـسيـاسي
واملــــادي خملـتـلف احلــــركــــات
الفلسطينـية مبا يف ذلك حماس أمر

حـيــــوي ،علـــى الـــرغـم مـن
االنقـســامــات حــول القــضيــة
السورية ،فاألمر يـتعلّق بالشرعية
الـسياسـية؛ إذ ميكّنـه من إثبات أنّه
ال يـنسجم فقط مع احملـور الشيعي
الرابـط بني بيـروت وطهـران ،بل
إنّ سيــاستـه اإلقليـميــة تتجـاوز
االنتمـاءات الطـائفيـة بني الـسنـة
والـشيعـة ويـثبت بـذلـك قبل كلّ
شيء أنّ معـارضته لـ ”إسرائيل” لم
تتـراجع بسبـب تدخله العـسكري
يف سوريا.
أمّـــا اخليـــار التـــركي مـن خالل
التقـارب مع رئـاسـة رجـب طيب
أردوغــان الــداعـم للـمعــارضــة
السـورية ،فال يزال جذّابًـا بالنسبة
حلماس ،ولكن ال يزال إشكاليًا؛
إذ إنّ خـالـد مـشعل يـؤيـد تعـزيـز
التحــالف مع أنقــرة ،يف حني أنّ
محمـود الزهـار معـارض له فـهو
أحد الدعاة املتحمسني للعودة إلى
”البيت األمّ” :حـزب اهلل وإيران؛
إذ يرى بعض قـادة حماس أنّ من
الــصعـب اجلـمع مـنــطقـيًـــا بـني
اخلطـاب املعــادي لإلمبـريــاليـة
والتقـارب مع تــركيـا الـعضـو يف
مـنظمـة حلف شـمال األطـلسي.
ومن املفـارقــات أن يبقــى اخليـار
الشـيعي أكثـر إغراء .وجـزء آخر
مـن حمـاس يعـوّل علـى تــركيـا
وقـطر ،ومنـذ بضعة أسـابيع على
اململكـة العـربيـة السعـوديـة الّتي
تــستــأنف احلــوار مع اإلخــوان
املـسلمني يف املنطقة لـتكون وسيطًا
لدى القوى الغربية الرئيسة.
حتالف غير مضمون
تشـكّ املعارضـة السـورية اآلن يف
التـوجه املؤيـد للثورة مـن حماس
الّتي تتهمّها بالعالقات املتنامية مع
طهـران وحـزب اهلل .ويف مقـابلـة
مع املـوقع اإللكتـروني لتليفـزيون
أوريـنـت نـيـــوز -واحـــدة مـن
القنــوات التلفـزيـونيـة الـرئيـسـة
للـمعارضة الـسورية –قال ملهم
الــدروبـي العـضــو يف اإلخــوان
املـسلمـني السـوريني عـلى الـرغم
من قربه األيديولوجي مع حماس
إنّ حـركـة مـشعـل أصبحـت ”بني

مطـرقة الـدعم اإليـراني وسـندان
معارضة األسد”.
ولم تــسحـب حمـــاس أي دعم
للمعارضة السورية ،ولكن حتاول
وسـائل إعالمهـا بصـعوبـة اجلمع
بني اخلطاب الثـوري املندّد بالنظام
الســوري والتبـريـر البـراغمـاتي
للـتقارب مع طهـران وحزب اهلل.
ويف سوريـا أيضًا ،يـنتقد منـاضلو
حـماس مـنذ بـضعة أشهـر تقارب
قيادتهم مع حزب اهلل وطهران.
ال قـطـيعــة وال لم شـمل أخــوي
متــامًــا :العالقـــة بني حــزب اهلل
وحمـاس تتعـرّض إلـى مخـاطـر
الوضع السياسي اإلقليمي املتقلّب
على نحـو خاصّ .وجتـد حماس
نفـسهـا بني نـاريـن؛ إذ من خالل
التـقارب األيـديولـوجي أو حـتّى
الطائفي جتد نفسها على مقربة من
جـمــاعــة اإلخــوان املــسلـمـني
املصريني والتونسيني والسوريني،
لتـدعـم االنتفـاضـة الـسـوريـة يف
 ،2011وتـطمح إلى قطع جسور
التـواصل مع حـزب اهلل وإيـران.
ومن خالل الهاجـس البراغـماتي
تــرى أنّ من الـصعـب القـطع مع
حزب اهلل الّذي ال يـزال يدعمها؛
حيـث إنّ قيـادة احلـزب الـشـيعي
حـدّدت خطًّا تـكتيكيًـا دقيقًا فـيما
يـتعلّق بـالقـضيـة الفلـسـطيـنيـة:
يـفصل حـزب هلل بـوضـوح امللف
الـــســــوري عــن عالقــــاتـه مع
حمــاس ،مـتجــاهالً اخلالفــات
ومحافـظًا على العالقـات معها مبا
يف ذلك اللوجستية والعسكرية.
وجتنّب هذه العالقة حبس الوضع
اإلقلـيـمـي يف مجـــرد الـصـــراع
الطائفي بـني السنة والـشيعية دون
إبـطــاله .وتـسـمح اسـتمــراريــة
الصـراع اإلســرائيـلي العــربي -
ولـيــــس فقــط اإلســــرائــيلـي
الفلسطيـني -باملزيد من التقاربات
والتحالفـات من الصعب تفسيرها
فقط من خالل النموذج الطائفي.
ويف عالقاتهم املتوترة جدًّا ،أثبت
حـزب اهلل وحمـاس أنّه بعيـدًا عن
دمشق واالسـتقطاب الـطائفي بني
الـسنـة والــشيعـة ،تـثيـر األزمـة
السـوريـة احلـافـز الـسيـاسي مـرّة
أخرى.
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كالعديد من األطفال يف غزة حتتاج سمر ورُسُل إلى الرعاية النفسية واالجتماعية والدعم التربوي

بعد ستة أشهر من وقف إطالق النار ..أطفال غزة ال زالوا يعانون من الصدمة

إعداد كاثرين ويبل

مضـت ستـة أشهـر علـى إعالن
وقـف إطالق النــار الهـش الـذي
توقف علـى أثره العنف املـدمر يف
غزة .ولكن بـالنسبة لسمر ورُسُل
بـركـات ،لـم تلتـئم اجلـراح الـتي
خلفها الصراع الذي استمر لواحد
وخمسني يوما الصيف املاضي.
هربت الطفلـتان وأخوتهما الثالثة
ووالـــديهـمــا مـن املـنــزل حتـت
القـصـف الكـثـيف ،والـتجــأت
األسـرة إلـى أحـد مـدارس األمم
املتحـدة .ولكن يف إحـد الليـالي
أصـابت قذيفـة غرفـة الصف التي
كـانت تنام فيها العائلة ،متسببة يف
مقتل األب وإصـابة األم بـجروح
خطـيرة ،بيـنما أصـيبت الطـفلتان
بشظايا.
منازل مدمرة
لم تعـد سمر 11 ،سنة ،ورُسُل،
 6سـنوات إلـى منـزلهمـا يف أبراج
الندى السكـنية ،فقد تدمرت هذه
األبـراج كليا .وانتقلـتا للعيش مع
جــدهمـا ،و 12عـشـر شـخصـا
آخـر ،يف شقـة صغيـرة يف مـنطقـة
بـيت الهيا مـؤلّفة من غـرفتي نوم
فقط.
علـي حـســونــة ميــسك بـيــدي
حفيدته ،سـمر بركـات 11 ،سنة
(الـيسار) ،ورسـول 6 ،سنوات،
بـالقـرب من بقـايـا أبـراج سـكنيـة
حـيث كـانـت الفتــاة تعيـش ،يف
مـدينـة بيت الهـيا ،شـمال قـطاع
غزة ،دولة فلسطني.
وحـــال هـــذه األســــرة كحـــال
 100فلـسـطيـني يف غـزة،
دمــر الصـراع الـذي دار الـصيف
املـاضي منـازلهم كـليا أو جـزيئا،
وال زالـوا مهجـرين لغـايـة اآلن،
بالرغم أن نصفهم من األطفال.

ال تـــزال معــانــاة سـمـــر ورُسُل
مـستمـرة ،بـالــرغم من أن نـيفني
حتـاول طمـأنتهمـا ومسـاعدتهـما
على التكيف مع فقدان والدهما.
مضت شهـور قبل أن توافق رُسُل
على ارتداء زيها املدرسي والعودة
إلى املـدرسة .وعنـد سؤالهـا عما
حتـبه يف معـلمـتهـــا ،تتـجمــد يف
مكـانهـا ،وسـرعـان مـا تنـسحب
بعيدا لتبدأ بالبكاء.

يـستخـدم مصـطلح العنف القـائم
على نوع اجلنس لوصف األعمال
الضارة التي تـرتكب ضد شخص
بنـاء على االخـتالفات الـتي حتدد
اجتـماعيـاً بني الذكـور واإلناث.
ويف حني أن أشمل تفسيـر لظاهرة
الـعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس
يـفهم أحياناً على أنه يشمل أنواعاً
محـددة مـن العنف ضـد الـرجـال
والفـتيـان ،فـإن املـصـطلح كـان
يــستخـدم تــاريخيـاً ،وال يـزال
يسـتخدم أساسـاً كوسيلـة لتسليط
الـضــوء علــى تعـــرض النـســاء
والفتيات خملتلف أشكال العنف يف
مــواقف يتعـرضـن فيهـا للـتمـييـز
ألنهن إناث.
وتـشمل أمثلـة العنف القـائم على
نوع اجلنس الذي يؤثر على النساء
والفتـيات علـى مدى دورة احلـياة
ولكنه ال تقتصر على :اإلجهاض
االنتقـائي بحـسب جنـس اجلنني
وتبــاين فـرص احلـصــول علـى
الغـذاء واخلـدمـات ،واالستغالل
واالعـتـــداء اجلـنــسـي ،وزواج
األطفــــال وخـتــــان اإلنــــاث،
والـتحــرش اجلـنـسـي ،وإســاءة
استخـدام املهـر/ثـمن العـروس،
وجرائم الـشرف ،والعنف املنزلي
أوالعنف الـذي ميارسه الـشريك،
واحلـرمان مـن امليراث أو املـلكية،

وإساءة معاملة املسنني.
وأحـد اجلوانـب األساسيـة للعنف
القــائم علـى نــوع اجلنـس ضـد
النـسـاء والفـتيـات هــو أن العنف
يـستخـدم يف الثقـافـات يف جـميع
أنحـاء العــالم بـاعـتبــاره وسيلـة
إلبقـاء واسـتمـرار مـركـز اإلنـاث
كتــابعــات للــذكــور .وبـعبــارة
أخرى ،فـإن أعمـال العنـف ضد
النسـاء والفتـيات تعـد تعبيـراً عن
هـيمنـة الـذكـور وكــذلك وسيلـة
لفـرضها ،ولـيس فقط علـى امرأة
أو فتاة بعينها ،ولكن على اإلناث
كـجماعـة بشـرية كـاملة .ويعـتبر
الـعنـف متــأصالً يف عـدم تـوازن
القوى وعدم املساواة الهيكلية بني
الرجل واملرأة.
إن تفـسيـر الـتمـييـز بـني اجلنـسني
باعتباره عنصراً رئيسياً يف ارتكاب
جميع أشكـال العنف ضد الـنساء
والفتـيات يـعزز الـتزامـات الدول
للعـمل مـن أجل القـضــاء علــى
الـعنف ضــد النـســاء والفـتيـات
كجزء من مسؤوليـاتها جتاه حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان العاملية.
ويف هـذه الـسيـاقـات ،تقع علـى
اجملـتمع اإلنساني مسـؤولية ضمان
سالمــة ورفــاه وحقــوق أولـئك
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ويف هـذا الصـدد تقـول نيفني ،أم
سمـر ورُسُل" :فقـد أطفـالي كل
شـيء ،وهم بحـاجـة لـكل شيء
اآلن" .وتـضيف" :علـيّ أن أكون
لهم األم واألب يف ذات الوقت".
أصيبت نيفني بإعاقة ،وال جراءها
االعتناء بنفسها مبفردها.

وتقـول نـيفني" :أصـيب أطفــالي
خالل وجودنا يف املدرسة .ورؤوا
مصـابني فقدوا أيديهم وأرجلهم،
وآخــرون أصـيـبــوا يف وجــوهـم
وأعيـنهـم .كمــا شهــدوا مقـتل
والـدهم ،ولـذا لم تعـد املـدرسـة
بالنسبة لهم مكانا آمنا".

احلاجة إلى مكان آمن

بعض التحسن
يتابع املـرشد الـنفسي الـذي يعمل
يف املركـز الفلسطيـني للدميقـراطية
وحل الـنــزاعــات ،وهـي أحــد
املنـظمـات الشـريكـة لليـونـيسف
تقَدُم رُسُل وأختها الكبرى سمر.
أبـــدت سـمـــر بعــض عالمـــات
التحسـن ،فقد عـانت من نـوبات
عصـبية منذ انتهـاء النزاع ،وكانت
تـــرفـض أن تـــؤدي فـــروضهـــا
املـدرسيـة .ولـكن بعـد عـدد من
اجللـســات مع املـرشـد الـنفــسي

أصبحت أهدأ بكثير.
يف بعض األحيـان تذهب سمر مع
جـدها لـزيارة الـركام الـذي حل
مـكان منـزلها الـسابق .وبـالرغم
مـن أنهــا بــدأت تـتقـبل الــوضع
اجلـديد ،إال أنـها جتـد صعـوبة يف
الـتركـيز علـى دراستهـا ،وتراجع
أداؤها األكادميي بشكل كبير.
تقـول سمـر" :بالـنسبـة لي ،تغـير
كل شيء يف املـدرسـة بـسـبب مـا
جـرى لنا .قتـل والدي ،وأصبت
أنـا وأمي وإخـوتي بجـروح ،ولم
يعد لنا منزل".
احلاجة للدعم املستمر
كـالعـديـد من األطفـال يف غـزة،
حتتـاج سمـر ورُسُل إلـى الرعـاية
النفـسيـة واالجتمـاعيـة والـدعم
التـربـوي لـيتـمكنـوا مـن متـابعـة

حماية الطفل من العنف واالستغالل واإليذاء

املعـرضني خملـاطـر الـعنف القـائم
علـى نـوع اجلنـس ،بغض الـنظـر
عن تـوافـر بيـانـات حـول احلجم
احلقيقي للمشكلة.

ومن املـرجح أن متثل أيـة بيـانـات
متـاحة حـول العنـف القائـم على
نـوع اجلـنس ،مبـا يف ذلك تقـاريـر
الـشـرطــة واملصـادر القـانــونيـة

حياتهـم .وتعد مشـاركة املدارس
يف دعم الطـالب يف مواجهـة هذه
التحديات العاطفية واجلسدية أمرا
يف غايـة األهميـة .تضررت 281
مـدرسـة علـى األقل يف الـقطـاع
الـساحلي ،وال تـزال العديـد منها
بـانتظـار اإلصالح .ومما يـزيد من
صعــوبــة املـــوقف ،أن املعلـمني
أنفسهم ال زالوا متـأثرين بأحداث
الصيف املاضي.
وفـــرت اليـــونيـسـف حتــى اآلن
الدعم النفسي واالجتماعي ألكثر
من ـ 35,000طفال وأكـثــر مـن
 7000مقدم رعـاية ،كـما درّبت
 12مـعلــم يف املــــــدارس
احلكـوميـة علـى مهـارات التـأقلم
الالزمـة لدعم األطفـال .تسـاعد
اليونيـسف أيضا بإصالح املدارس
احلكوميـة ،وقامـت بتوفيـر الزي
املدرسـي واألحذيـة لألطفـال من
خالل حملـة العـودة للمـدرسة،
التي نُـظِمت شهر أيلـول املاضي.
حيـث مت من خـالل احلملــة دعم
 230طـفل ،وتــــوفـيــــر
اللـوازم املدرسيـة لهم .سـاعدت
هـــذه اجلهــود يف حتــسـني حـيــاة
الـطالب ،ولكن ال يـزال الـوضع
هشا حتى اآلن.
يقـــول علـي ،والــد نـيفـني" :ال
مسـتقبل لنـا يف غزة ،ال مـستقبل
ألي منــا ســواء كــان رجال ،أو
امرأة أو طـفال" .ويضيف" :تلقينا
الكثير من الـوعود املتعلقـة بإعادة
إعمـار غزة .ونتأمل أن يتم الوفاء
بهـذه الـوعـود لـتتمـكن ابنـتي من
احلصـول علـى العالج ،والتـعايف
من إصـابـاتهـا ،ولتـتمكـن هي،
وأمثــالهــا ،من احلـصــول علـى
سقف يعيشون حتته ،وتأمني حياة
كرمية ألطفالهم".
ويف الـنهــايــة يقــول" :أحفــادي
يــستحقـون حيــاة أفضل ،متـامـا
كـبــــاقــي أطفــــال العــــالـم".
والصحـية أو غيرهـا من املصادر،
نسـبة ضئـيلة جـداً فقط مـن العدد
الفعـلي حلــوادث العـنف القــائم
على نوع اجلنس.
لـذا ،يـنبغـي افتـراض أن الـعنف
القائـم على نـوع اجلنس سـيكون
قضية يف جميع حاالت الطوارئ،
وأنه يـتــطلـب أن تقـــوم جـمـيع
اجلهات الـفاعلـة اإلنسـانيـة (مثل
العـــاملـني يف مجـــاالت وعـبـــر
قطاعـات املياه والـصرف الصحي
والصحــة والتغـذيـة واخلـدمـات
اللوجـستيـة والتعـليم واحلمـاية،
وغيــرهــا) بــاتخــاذ خـطــوات
للتصدي له.
ويف حــاالت الطـوارئ ،تـضعف
وتتعـطل نظم حمـاية الـطفل  -مبا
يف ذلك القــوانني والــسيـاسـات
واللـوائح واخلـدمـات عبـر كـافـة
القطـاعات االجتماعـية ،وخاصة
الـرعـايــة االجتمـاعيـة والتعـليم
والصحة واألمن .ويؤدي النزوح
وانفصال األسر واجملتمعات احمللية
إلـى تعــرض النـسـاء والفـتيـات
خملـاطـر الـعنف واإليـذاء بــشكل
متــزايــد .وميـكن أن يـسـتخــدم
العنف اجلـنسي كـوسيلـة للحرب
ولـتـــرويع الـــسكـــان املـــدنـيـني
وإرهابهم...البقية ص 51
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سياسة politics

املفاوضات بني إيران واململكة العربية السعودية ستشمل قضايا مثل االنسحاب احلوثي من صنعاء وعدن وإمكانية التعاون مع صالح

“ستراتفور“ :منافسة تركية سعودية على الزعامة السنية

يف الـوقت الـذي تـسيـر فيه إيـران
حـاليـا نحـو تطـبيع العالقـات مع
الـواليات املتحدة ،بـاإلضافة إلى
نيـة الـواليــات املتحــدة خفـض
العبء يف الـشرق األوسـط ،فإن
مـســؤوليـة إبقـاء الـطمـوحـات
اإليرانيـة حتت السـيطرة سـاهمت
يف زيادة الـثقل السني يف املـنطقة،
ويُقـصــد بـــذلك ارتفــاع أسـهم
اململكة العربية السعودية وتركيا.
ويف قيـادة عمليـة “عاصفـة احلزم“
يف اليـمن ،انـتقـلت الـسعـوديـة
بـشكل واضح إلـى دائـرة الضـوء
كزعيم للعالم العربي السني على
استعداد ملواجهة إيران قوال وفعال
ومن دون أخذ رأي أحد.
تـركيـا ،يف الوقـت نفسه ،كـانت
أكثــر حتفـظـا يف مـسـألـة حتـدي
طـهران ،مـا جعلـها مـصرة عـلى
تبـني أســاليـب خفيـة مـثل دعم
قـوات املـتمــردين اإلسالمـيني يف
ســوريـــا ،وتعـمـيق الـبـصـمــة
االقتصادية يف كـردستان العراق،
يف الوقت الذي تعـمل فيه مباشرة
مع احلكـومـة التـي يهيمـن عليهـا
الشيعة يف بغداد.
ولكن تـركيا بدأت تشعر بأن ملعان
جنـم اململكـة العـربيـة الـسعـوديـة
يغطي عليها .فمن جهة ،ال تريد
أنقــرة أن تكــون مجـرد شــريك
للمملـكة العربيـة السعوديـة مثلها
مثل العـديـد مـن الشـركـاء داخل
التحالف الذي تقـوده السعودية،
وتريـد أنقرة أن تكون لهـا عباءتها
اخلاصة بها.
من نــاحيـة أخـرى ،فــإن البـيئـة
السياسـية يف تركيـا ،والتي تعيش
حالـة استقـطاب بـالغـة للغـاية،
جتعـل من الـصعـب علــى أنقــرة
املـشــاركــة يف عـمل عــسكــري
محفـــوف بـــاخملـــاطـــر خـــارج
حدودهـا ،ما يعـزز االعتقـاد بأن
اململكـة العـربيـة الـسعـوديـة هي
الوحـيدة التي تقـوم بالعمل بـينما
تبقى تركيا على الهامش.

اليمن ،إنه لم يعد يحتمل أو يقبل
“محـاوالت إيـران للهـيمنـة علـى
املـنطقـة“ .لقـد كـان هــذا انتقـادا
صريحا ونادرا للغاية توجهه تركيا
إلى إيران.
وكـانت تـركيـا تفـضل يف السـابق
احلفـاظ على عالقة ودية مع إيران
يف الـظــاهــر ،حتــى وإن كــانتــا
تتنـافسـان يف ساحـات قتال داخل
بلـدان أخرى .ومـا زال أردوغان
ينوي زيارة إيران يف أوائل أبريل/
نـيــســان ،ويـبــدو أن الـبلــديـن
يـسيران ،إلـى حد مـا ،يف احلفاظ

الــواليــات املـتحــدة مـن خالل
الـتعاون ضد تهـديد تنظيـم الدولة
اإلسالميـة يف العـراق وسـوريـا،
فإن رؤيتـها دعم فـصائل اإلسالم
السياسي لتصل إلى السلطة سوف
تصطـدم بطبيعـة احلال مع الـرؤية
الـسعوديـة واإلماراتيـة والكويـتية
بضرورة منـع من هم على شـاكلة
اإلخـوان املسلمني مـن تشكيل أي
حتديات أو تهديدات حلكوماتهم.
لكن تركيا تلعب لعبة طويلة األمد
يف املــنــــطقــــــة ،مع الـعلــم أن
اإلسالمـيني يف مـصــر وســوريــا

تتركـز املصـالح التـركية .وتـركيا
هـي العنصـر الرئـيسـي يف برنـامج
تدريب املتمردين الذي تشارك فيه
املـملكــة العـــربيــة الــسعــوديــة
والـــواليـــات املـتحـــدة واألردن
وقطر.
وعــرضت تــركيـا أيـضــا دعمـا
لـوجستيا عن طـريق بغداد لهجوم
املـوصل ،وجتـري محـادثـات مع
الـواليـات املتحـدة حـول انطالق
الطـائرات بـدون طيـار من قـاعدة
إجنـرليك اجلـوية .وهـذه خطوات
صغيـرة ،ولـكنهـا سـوف تكـون

وتعـطي االحـتيـاطيــات النقـديـة
الكبيرة ،جنبـا إلى جنب مع دعم
عسكري مـن قوات عربيـة مؤهلة
ومجهـزة مثل اإلمـارات العـربيـة
املتحـدة ،الـريـاض القـدرة علـى
إعـادة تعـيني التـوقعـات بـأن دول
اخللـيج تـشكـل جيـوشــا ورقيـة
تعتمد على الراعي األمريكي.
وال تزال اململكة العربية السعودية
ال متلـك حال سهال ألي مـشكلـة
مـستعصيـة كتلك التـي يف اليمن.
وقد أظهـرت احلملة العـسكرية يف
اليمن عزم السعـودية على احتواء

السعودية ترى أنه اسهل لها وأفضل التحاور مع صالح ألن حتاوها مع ايران قد يجبرها على تقدمي تنازالت مؤملة

على العالقة الظاهرية.
ومع ذلـك ،فإن الـبيئـة اإلقليمـية
من املـرجح أن تــدفع أنقـرة إلـى
مــوقـف أكثــر مــواجهــة بـشــأن
طهـران ،يف الوقـت الذي تـناضل
فيه تـركيـا من أجل دور قـيادي يف
العالم السني.
حتليل
وسـتبقـى أوراق اعـتمــاد القيـادة
التـركيـة محل ريـبة وشـك ،على
قـال الرئيس الـتركي “رجب طيب
األقل علـى املدى الـقصيـر .ففي
أردوغـان“ ،يف محاولـة لتعـويض
الـوقت الـذي تتحـرك فيه تـركيـا
نقص مشـاركة تـركيا يف الـتدخل
نحـو عالقات عـسكريـة أقوى مع
العـسكـري بقيـادة الـسعـوديـة يف
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ومنـطقــة اخللـيج سيـظلـون قـوة
سـيــاسـيــة ال يــسـتهـــان بهــا يف
املستقبل.
وكـانت اململكة العـربية الـسعودية
يف عهد امللك سلـمان أكثـر إدراكا
لهـذه احلقيقــة ،ومن ثم حـاولت
التـوافـق مع قطـر ،املـؤيـد اآلخـر
لإلسالم الـسيـاسـي يف املنـطقـة.
وميكن لتـركيا االستفـادة من زيادة
ليـونة املوقف السعودي يف التعامل
مع جيرانها العرب وعرض تعاون
انتقائي يف العـراق وسوريا ،حيث

بدايـة لنشـاط عسـكري تـركي يف
املـنطقـة يـزداد ويـتمـدد مع مـرور
الوقت.
ويف الوقت الراهن ،تتولى اململكة
الـسعـوديـة مقـاليـد إدارة شـؤون
الشرق األوسط نظـرا لإلمكانيات
الكبــرى ورغم انخفـاض أسعـار
النفـط عنــد متــوسط  50دوالرا
للبـرميل .ورغم هـذا االنخفاض
ال زال الـسعوديون يحـققون ربحا
من وراء إنتـاج النفـط وتصـديـره
لألسواق العاملية.

التـوسع احلوثي بـأي ثمن ،ولكن
اململكة العربية السعودية لن تكون
قادرة باحلـملة اجلوية وحدها على
حمــايــة وعــزل املـملكــة ضــد
مجمـوعـة مـن التهـديـدات الـتي
يبــدو أن تـسـتعـــد لالنفجــار يف
اجلنـوب .كمـا أن الـسعـوديـة لم
تـتجهــز جيــدا خلطــر خطـوة أي
تـدخل بـري شــامل يهـدف إلـى
حتـييــد التهـديــد واحتالل أراض
معادية.
قنوات خلفية للتفاوض

ومن املــرجح أن تــوافق املـملكـة
العـربيـة السعـودية علـى اجللوس
حــول طــاولــة املفــاوضــات مع
احلـوثيـني يف نهايـة املطـاف .وهذا
هو بالضبط ما تأمله إيران.
وحصل مـوقع “ستـراتفـور“ علـى
معلومـات تفيد بأن الـتفاوض عبر
قنـوات خلفيـة بني إيران واملـملكة
العربيـة السعودية حدث بالفعل يف
مسقط بشأن األزمة اليمنية.
عـمــان ،الـتـي اخـتــارت عــدم
االنضمام إلـى العمليـة العسكـرية
للحفاظ على حيادها،يجعل منها
قناة مثالية ملثل هذه املفاوضات.
كما ثبت أيـضا أنها ميكن أن تكون
وسـيطـا مـوثـوقـا به يف محـادثـات
القـنــــوات اخللفـيـــة بـني إيـــران
والــــواليــــات املــتحــــدة .أي
مفـاوضــات بني إيـران واملـملكـة
العـربيـة السعـودية مـن احملتمل أن
تـشمـل قضـايــا مثل االنـسحـاب
احلوثي من صنعـاء وعدن ،وقرار
بشـأن القـوات املـسلحـة املـواليـة
للــرئيـس الـسـابق علـي عبـد اهلل
صــالـح ،وتنـــازالت سيـــاسيــة
للحـوثـيني يف تـشكـيل احلكـومـة
اجلــديـــدة التـي ستــديـــر اليـمن
للخـــروج مـن عـنق الـــزجـــاج
الضيق .ويف املقابل ،ميكن إليران
انتزاع تنـازالت من اململكة العربية
السعودية يف العراق وسوريا.
ومـن السـابق آلوانه مـعرفـة ما إذا
كــانت احملـادثــات بني الـريـاض
وطهران ميكن أن تؤدي إلى تسوية
سياسيـة لنزع فتيـل الصراع اليمني
أو اذا كانت إيـران نفسـها ستـلتزم
مبثل هذا احلل الوسط.
رأس أولـويـات املـملكـة العـربيـة
السعودية حـاليا وقف دعم صالح
للحوثـيني ،جلعل الصـراع اليمني
أكثــر قــابـليــة لـإلدارة ،وليـس
للتـنازل لإليـرانيني يف مفـاوضات
أوسع.
ومع ذلك ،فـإنه رغم عمل تـركيا
واململكـة العـربيـة السعـوديـة كلٌ
بطـريقته اخلـاصة ملـواجهة الـنفوذ
اإليــرانـي يف املنـطقـــة املتـــراميــة
األطراف واحملتـدمة النزاعات ،إال
إنهمـا يـتنــافسـان ضـد بعـضهمـا
البعـض من أجل القيادة الـسنية يف
وجه إعادة تأهيل إيران.
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كلنا
كتب  :مصطفى الصويف
يعـتبـر الـشبـاب مـن أهم شـرائح
اجملـتمـع وعمــاد األمــة ومكـمن
طـاقتها املبـدعة وقوتهـا الواعدة.
ومــشـكالت الــشـبـــاب محــور
املـشكالت االجتـماعـية ،وحـلها
هـو املـدخل إلـى حلّ مـشكالت
اجملـتمع وبنـائه وتقـدمه .وإفـساد
اجملتمع والـوطن وتخـريب الـدين
يبــدأ من إفـســاد فئـة الــشبـاب
وحرفهم عن الطريق القومي بشتى
الطرق واألساليب واملغريات.
واإلسالم يعي هذه احلقيقة ومدى
خطـورتهـا علـى األمـة والــدين
لــذلك اهـتم بـقطـاع الـشبـاب،
وتوجهـت التربـية اإلسالميـة إلى
عقـولهم ونفـوسهم وعـواطفهم
من أجل رعـايتهم وتربيتـهم تربية
صــاحلــة ،وتلـبيــة حــاجــاتـهم
ورغبــاتـهم املــاديــة والـنفــسيــة
املشروعـة ،ووقايتهم مـن الفساد
واالنحراف .وقد بني النبي صلى
اهلل عليـه وسلّم أن مقــام الشـاب
الصــالح عنـد اهلل تعـالـى يعـادل
مقام اإلمام العادل يـوم القيامة يف
حـديثه عـن السبعـة الذيـن يظلهم
اهلل يف ظلّه  ،مـنهم " إمـام عـادل
وشـاب نـشـأ يف طـاعـة اهلل "..
(.)1
ظاهـرة اجلنـوح واالنحراف عـند
الـشباب تعتبـر من أبرز املشكالت
الـتي تعـانـي منهـا اجملـتمعـات يف
العـالم .مبـا تـخلّفه من تـأثيـرات
نفـسية واجتمـاعية علـى شخصية
الشـاب وما تتـركه من آثار سـلبية
وخطيـرة على اجملتمع يف مجاالت
اجلـرمية والسرقة وانتشار اخملدرات
والفــســـاد واالنحـالل اخللقـي.
وجتـد املـؤسـسـات االجـتمـاعيـة
والدينيـة نفسها مضـطرة للتصدي
لهذه االنحرافـات وقمعها وحتمل
مسـؤولية معاجلة أسبـابها والوقاية
منها .
اجلنوح واالنحراف وعوامله :
يـوضح علم االجتمـاع أن اجلنوح
منوذج من الـسلوك االجتـماعي.
يقــــوم املــنحــــرف مـن خـالله
بتـصـرفــات مخــالفــة للقــوانني
االجـتمـاعيـة واألعـراف والقـيم
الـسـائـدة يف اجملـتمع .ويـسيء به
إلى نفسه وأسرته ومجتمعه .يبدأ
اجلنوح غالباً عند األحداث الذين
تتـراوح أعمــارهم بني 18 - 12
سنـة ،وهي بـدايـة فتـرة املـراهقـة
التي تعتبر من أخطر مراحل العمر
يف حـيــاة اإلنــســان .وتــؤكــد
الـدراسات النفـسية واالجتمـاعية
علـى أهميـة دور التربـية الصـاحلة
للـشــاب منـذ الـطفـولــة يف كنف
األسـرة ثم املـدرسـة ،فـإذا تلقـى
الـشاب منـذ صغره رعـاية وتـربية
جيـدة ينشـأ إنسـاناً صـاحلاً ،وإن
كـانت تــربيتـه سيئــة تظهـر لـديه
ظــواهــر االنحــرافـــات يف وقت
مبكر.
أسباب جنوح األحداث
تتعـدّد عــوامل وأسبــاب جنـوح
األحــداث وانحــراف سلــوكـهم

ضد الفساد

جنوح الشباب ومشكالت االنحراف

االجتماعي ،منها:
ـ عوامل اجتماعية:
بعض األسـر تـدفع بـأبنـائهـا إلـى
ســوق العمل لـسـاعـات طـويلـة
خالل اليـوم .فيغيبـون عن البيت
أو املـدرســة بعيــداً عن الـرعـايـة
واملتـابعة ،ممـا يفتح أمـام األطفال
أبـواباً واسـعة لالنـحراف والقـيام
باألعـمال والسلـوكيات الطـائشة
واملـتهورة واالنـغماس يف الـشذوذ
األخالقي واالجتمـاعي ،فالطفل
يتأثـر بسهـولة بـالبيـئة احمليـطة به،
وينجـرّ وراء رفـاق الـسـوء إذا لم
يلق الرعاية واملتابعة املستمرة.
وقـد بينت الـدراسات أن اجلـنوح
جمعي وليـس فرديا .فـالشاب ال
يقــوم بتـنفيــذ أعمــال منحـرفـة
كـالـسـرقــة والنـشل وعـمليـات
التهـريـب وغيـرهـا مبفـرده ،بل
بعـمليـات جمـاعيـة شـبه منـظمـة
علــى شكل عـصـابــات أو شلّـة
بالتعـاون مع أقرانه .من هـنا تأتي
أهميـة الـرفقـة الصـاحلـة للشـاب
واخـتـيـــاره ألصحـــابه مـن أهل
الصفات احلميدة.
ومن أسبـاب االنحـراف اإلدمـان
على السكر وتعاطي اخملدرات من
قبل ربّ األسرة .كما أن الهروب
والتـســـرّب من املــدرســـة ومن
البيت .وعدم شغل أوقات فراغه
بنـشـاطــات وفعــاليــات مفيـدة
(رياضية  -أدبيـة  -ثقافية ... -
الخ ) .يؤدي إلـى ظهور الـشذوذ
واالنحـراف النـفسـي واألخالقي
واخلـروج علـى قـيم اجملتـمع عنـد
الشاب .
ـ عوامل بيئية:
منهـا تفكّك األسـرة والنـزاعـات
الـدائمـة بني الـوالديـن .أو فقدان
األب يف األسـرة ،أو وجود زوجة
األب الذي يؤدي هـذا إلى إهمال

األوالد .وممـارسـة الـقمع والقـسـوة
تــدفع النــاشئــة من الــشبـاب إلـى
الهـروب املستـمر من البـيت واللجوء
إلـى الـشـوارع والـزوايـا الـسـيئـة،

فـيتعلّـم منهـا بـسهـولـة العـادات
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والقيم غير األخالقية.
ـ عوامل نفسية:
كثيـراً ما تـؤدي مشـاعر اإلحـباط
واليـأس وخـيبـة األمل .نـتيجـة
الـفقر والعـوز واحلاجـة يف األسرة
إلــى انحــراف الــشبــاب واتبــاع
السـلوكيات الـسيئة ،مثل الـسرقة
لـشراء ما يسـد حاجته من املالبس
واأللعــاب ووســائل الـتــرفـيه،
وأحيانـاً شح ّ الوالـدين وبخلـهما
وتقـتيــرهمـا بـاملـصــروف علـى
أبنـائهمـا .فـالشـاب ضمن هـذه
األجـواء األسـريــة سيعـانـي من
احلـــرمـــان املـــادي والعـــاطفـي
والرعاية واحلب واحلنان والعطف
والتـــربيــة احلــسنــة .وهـي من
الضرورات النفسية األساسية التي
يجب أن تتوفر يف األسـرة  .لينشأ
الشاب نـشأة صاحلة .تقيه مخاطر
اجلنوح والشذوذ االجتماعي .
وتتنوع مظاهر اجلنوح عند الشاب
فيـبدي عدائية مفـرطة جتاه محيطه
األسري ووسطه االجتماعي على
شكل جتـاوزات مـسـتمـرة ومتـرد
وعصيـان لألوامر والتـوجيهات.
ويقـوم بــاالعتـداء علـى حقـوق
وأمالك اآلخــــريــن  .ويفـتـعل
العـــراك والنــزاعــات مع أقــرانه
ويـلـحـق األذى بـهــم .وتــبـلـغ
عـدوانـيته حــدّ حتطـيم ممـتلكـات
غيـره .وإشعال الـنار يف املـنزل .
ومن أهم نتـائج اجلنـوح اإلخفاق
يف املــدرســـة .ألنه يــؤدي إلــى
إهمـال الشاب لـواجباته املـدرسية
ويـدفعه إلــى التحــايل والكـذب
والتعـويض عن هذا الفـشل باتباع
أسـالـيب غيـر مشـروعـة إلثبـات
وجـوده يف اجملـتمع  .ويـشـيع بني
الشبـاب اجلانحني ظـاهرة اإلدمان
علـــى الـتـــدخـني والـكحـــول
واخملـدرات  .ويـتميـز اجلـانحـون
بـضيـاع رغبـاتهم وعـدم وضـوح
غـاياتهـم يف احلياة وعـدم قدرتهم
على حتديد ما يريدون .
الوقاية والعالج :

أصبحـت اضطـرابـات الـسلـوك
االجتمـاعي عند الـشباب مـشكلة
اجتمـاعية حقيقـية حتتاج إلـى كثير
من البحـث والدراسـة والعقالنـية
والـتــأنّـي والــوعـي والـثقــافــة
واالسـتعـانـة بـأصــول التــربيـة
اإلسالمـية وعلم الـنفس التـربوي
وطرائقه .ملعـاجلة هذه املشكلة من
خالل تـضافـر جهـود املؤسّـسات
االجـتماعيـة والتربـوية (األسرة -
املدرسـة  -املسـجد  ) ... -ألن
هـذه املؤسّسات بـاألساس تتحمل
مسؤولية انحراف وجنوح األوالد
منذ البداية .
فـاألسـرة املهملــة التي تعـاني من
األزمـات واملشكالت .واملـدرسة
التـي يسـود فيهـا ظـاهـرة التعـليم
بــالقــوة والـصــرامــة والعـنف .
واجملـتـمع الـــذي ميـــارس القـمع
واالضـطهــاد ويفــرض القـيــود
الصـارمة عـلى الشـباب  .جتعلهم
يشعرون بـالظلم والقهـر والضياع
نتـيجة اإلحـساس بـفقدان احلـرية
واملسؤوليـة والقيمة االجـتماعية.
فيـتحـول الـشـاب إلــى شخـص
عــدواني مـشـاكـس يعـمل علـى
االنتقـام لذاته وشخصـيته املفقودة
بـاألسالـيب املنـحرفـة  .ومعـاجلة
مـظاهـر االنحـراف عنـد الشـباب
يحتـاج إلـى تكـوين رؤيـا شـاملـة
وعميقـة .وفق معـاييـر وأسس.
تـسـتنــد علــى أصــول التــربيــة
اإلسالمية .
وحتـليالت علـم النفـس التـربـوي
احلـديثة .لفهم مـشكالت الشباب
ومعــانــاتهـم ومعــرفــة دوافعـهم
لالنحــراف .ودفعـهم لـاللتــزام
بـاالنضبـاط السلـوكي والقـوانني
واألنـظـمـــة .ومعــايـيـــر القـيـم
االجـتماعية والديـنية ولتحقيق هذه
األهــداف .يجـب حتقـيق الـتفــاعل
الـبنّـاء مع الـشبـاب وكــسب ثقـتهم
ومحبـتهم  .وإبعـادهم عـن مشـاعـر
وأجـــواء العـنف واخلـــوف والـقلق
والتـوتر والنفور والـضياع  .وإال فإن
أسلـوب الترهيب والـعقاب ال يشكل
ســوى حلّ آنـيٍّ مــؤقـتٍ .يـختـفي

ويـتالشــى بــاخـتفــاء

مؤثراته
أمـا القـناعـة والتـجاوب الـذاتي.
فتشكـل ضمانـة الستمـرار التزام
الشـاب وتطـوير وتـرسيخ دافعـية
االنـضـبـــاط اإليجــابـي لـــديه.
فيـكتــسب مـن خاللهـا سلـوكـاً
جـديـداً .مــوافقــاً لقـيم اجملـتمع
وأخـالقه  .والتــربيــة اإلسالميـة
تقـوم باألسـاس على مبـدأ احلوار
واإلقنـاع واألسلوب احلسن  ،من
قوله تعالـى" :ادع إلى سبيل ربك
بــاحلـكمــة واملــوعـظــة احلــسنــة
وجــادلـهم بــالتـي هي أحــسن "
( .)2ولألســرة دور أســـاسي يف
تـكوين شخـصية الـشاب النفـسية
والـسلــوكيـة مـن خالل التــربيـة
الصـاحلة وغـرس املفاهـيم والقيم
احلـسنـة وتقـدمي الـرعـايـة واحلب
واالهتمام والتوجيه الالزم .
وإال فـــإن أوضـــاع ومــشـكالت
األسرة  ،خـاصة الفقـر والبطـالة
واالنـحالل اخللقـي والنــزاعــات
داخل األسرة .تؤدي إلى ضياع
الـشبـاب وانحـرافهم وشـذوذهم
والتمرد على القـانون االجتماعي
 .دفـاعــاً عن الـذات .ضـد مـا
يـشعـرون به مـن ظلم اجـتمـاعي
وقهر وحرمان
ـ الــوقــايــة مـن االنحـــراف أهم
وسـائل معـاجلـة ظـاهــرة جنـوح
األحـــداث عـن طــــريق الـفهـم
الــواعي الـثقــايف واالجـتمــاعي
والديـني واعتبار األبـوة واألمومة
رسـالة مقدسـة ومسؤوليـة عظيمة
يـجب أن تــؤديهـا األســرة علـى
أكـمل وجـه  .وكمـا قــال النـبي
علـيه الـصالة والــسالم" :كلّـكم
راعٍ وكلّكم مـسؤول عـن رعيته "
(. )3
كمــا يجـب علــى املــؤسـســات
التـربوية واالجتـماعية والـدينية .
االهـتمـام جيـداً بعـالم الـشبـاب

ورعـايتـهم وتطـويـرثقـافـتهم وشغل
أوقـات فـراغهم بـنشـاطـات متعـددة
(رحالت  -نـــوادي  -جمـعيــات -
ريـاضـة  -أدب  -علــوم  -بحث -

فنــون  ...الخ ) ممــا يـتالءم مع

مـيـــولهـم ويــشـبع حــاجـــاتهـم
ورغباتهـم املشروعة .فـاستئصال
أسبـاب اجلنـوح منـذ البـدايـة هـو
األسـاس يف معاجلـة هذه الظـاهرة
لتـأمني حيـاة أفضل للـشباب  .يف
أحـضان أسـرة صاحلـة ومسـتوى
معيشي جيد وتكـوين أسرة عاملة
ومتـعلمـة ومـسـؤولـة .تــشكل
ضمانة له من االنحراف.
وغياب الـشاب عن البـيت بسبب
الـدراســة والتعلـم والنـشـاطـات
االجتمـاعيـة والفنيـة اخملتلفـة أمر
جـيــد؛ إذ يـبقــى حتـت رعــايــة
مـؤسسـات تربـوية صـاحلة .حتلّ
محل األسـرة خالل فتـرة الغـياب
عن الـبيت .أمـا غيـابه لسـاعات
طـويلـة .بـسبب احلـاجـة املـاديـة
وانخـراطه يف العـمل بعمـر مبكـر
وتركه الدراسـة .فهو أمر سيء له
نتـائجه اخلطيـرة  .فأجـواء العمل
غير سلـيمة وغيـر تربويـة .تنعدم
فيها الرعاية واالهتمام الصحيح.
وتصبح مرتعـاً للعالقات املشبوهة
مع ربّ العـمل أو رفــاق الـســوء
ومن ثم االنحراف واجلنوح .
فالـوقايـة من انحـراف الشـباب.
حتتــاج إلــى إجــراءات حــازمــة
ملعـاجلـتهــا من جـذورهــا وذلك
بـتحسني األوضاع املعيـشية لألسر
الفقـيرة وانتفاء احلـاجة إلى العمل
املبكـر  .وفرض التـعليم اإللزامي
يف املرحلة التعليمية األساسية.
وتوفـير ظـروف صحيـة وسليـمة
ملـتـــابعـتهـم الــدراســـة وإيجــاد
اهتمـامات قـيميّة سـامية وغـايات
نـبيلة يعـملون من أجل حتـقيقها .
كلمة أخيرة
ثمــة كلمـة ال بــد منهـا تخـاطب
عقـول الـشبــاب  .وهي أن قـوة
إميـان الـشـاب ورسـوخ الـعقيـدة
اإلسـالميــة يف نفـسـه ووعيـه هي
األســاس يف حتــديــد مــســـاراته
واجتـاهاته يف احلـياة .ووقـايته من
االنحـرافـات والـشــذوذ والبقـاء
على الطـريق الصحيح والـصمود
أمـام مغريـات احليـاة وعواصـفها
ومـواجهة اخملطّطات املشبوهة التي
تستهـدف تخريب عقـول الشباب
وإفـســـادهم مـن أجل تقــويـض
اجملتمع اإلسالمي وانحالله وهدم
أسسه .
فاإلميان ميـدّ الشاب بالقوة الالّزمة
على الصمود واملواجهة والتحمل
والـصبـر علـى املكـاره ومقـاومـة
الـشهـوات وحـب املتع الـدنيـويـة
واجلري وراءها  ،بهدف احلصول
علـى مـرضـاة اهلل تعـالـى والفـوز
بـوعـده وجــزائه للـصـابــرين .
وجتـنـب معـصـيـــة اهلل تعـــالـــى
وارتـكاب احملـرّمات واخلـوف من
عقــابه تعـالـى  .ولـيكـن شعـار
الشاب املسلم قوله تعالى ( :ومن
يتقِ اهلل يجعـلْ له مخرجـاً ويرزقْه
من حيث ال يحتسب) (. )4

ـــــــ
هوامش :
( )1رواه الـــبخــــــاري ومــــــسلــم يف
صحيحهما .
( )2سورة النحل اآلية. /125 /
( )3رواه مسلم يف صحيحه .
( )4سورة الطالق اآل
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أطباء بريطانيون ينجحون يف أول عملية لزراعة قلب "ميت"
أجـرى جـراحـون بـريطـانيـون يف
مقاطعة كمبريـدجشير أول عملية
زرع قلـب "ميـت" غيـر نــابض يف
أوروبــا.وعـــادة تكــون قلــوب
املتبرعني من أولئـك الذي يعانون
من تـوقف عمل جـذع الـدمـاغ،
لكن قلوبهم مازالت نابضة.
ويحصل األطباء ،يف هذه احلالة،
على قلب املتبرع بعد توقف عمله
مع الـرئة ،وهـو ما يـعرف بـاسم
وفاة الدورة الدموية.
ويقول مـستشفى بـابورث إن هذه
التقنيـة قد تفـضي إلى زيـادة عدد
الـقلوب املـتاحـة لعمليـات الزرع
بنسبة  25يف املئة تقريبا.
وكان املريـض املستفيـد من إجراء
الـعمليـة وهـو حـسني أولـوكـان،
البـالغ مـن العمـر  60عـامــا من
لندن ،قد أصيب بـأزمة قلبية عام
،2008وقـــــال "قــبل إجـــــراء
العمـلية ،كنت ال أستطيع السير،
وكـنت أعـــاني مـن صعــوبــة يف
التنفـس بسرعة ،ولم تكن حياتي
ذات قيمـة".وأضـاف أنه "سعيـد"
بتحسـن صحته منذ إجـراء عملية

زرع القلب.وقال "أشعـر كل يوم
بـأنني أقـوى ،واستـطعت الـسيـر
إلـى املستـشفى صـباح الـيوم دون
الشعور مبشكالت".
"نقص املعروض"
شهـدت بـريطـانيـا خالل األشهـر
الـ 12املاضيـة إجراء  171عـملية
زرع قلب.ومع زيادة الطلب أمام
املعـروض من األعضـاء ،يضـطر
بـعض املـرضـى لالنـتظـار ثالثـة
أعـوام حتـى يعثـروا علـى عضـو
(قلـب) مناسب ،يف الـوقت الذي
يـتوفـى كثـير مـنهم قبل الـوصول
إلى القلب الالزم لزراعته.
وتتـضـمن اجلــراحــة اجلــديــدة
خطـوات من بـينهـا إعـادة حتفيـز
عـمل القلب داخل جـسم املتـبرع
بعد خمس دقائق من وفاته وضخ
الـدم إلـيه من جـديــد مع أعضـاء
حيـويـة أخـرى عالوة علـى مـواد
مغذية يف درجة حرارة اجلسم.
وقال ستيفني الرج ،املشرف على
إجراء العملية ":يكـون لدينا قلب

نــابض ملــدة  50دقيقـة تقــريبـا،
ومبـراقبــة عمله نـستـطيع حتـديـد
حالته وأنه يف حالة جيدة".
بعــدهــا يــزيـل األطبــاء القـلب
وينقلـونه إلى جهـاز يسـمى "قلب
يف صندوق" ،وهـو جهاز يـحافظ
علـى نـشــاط القلب ونـبضه ملـدة
ثالث ساعـات أخرى قـبل إجراء
اجلراحـة.ويستخـدم نظام رعـاية
األعضـاء أيضـا يف عمليـة احلفاظ
على الـرئة والكبـد والكلى خارج

اجلسم.وتتطلب الطريقة التقليدية
لنـقل القلــوب وأعـضــاء أخــرى
وزراعـتهــا وضعهـــا داخل ثلج،
غيـر أن هذه العمليـة قد تؤدي إلى
تلف بعض األعضاء.
وقال فـريق بابـورث إن استئـناف
عـمليـة نـبض الـقلب بعـد الـوفـاة
واحلفاظ على نشاط العضو ساعد
يف تقلـيل الـتلف الــذي يـصـيب
عضلة القلب.

جهاز استشعار بالغ الصغر يتتبع سلوك النحل

يطور علماء النظم البيئية يف مركز
أبحاث كيو غاردنز يف لندن جهاز
اسـتشعـار صغيـر ،ميكنـه مراقـبة
سلوك النحل.
وصــنـع اجلـهـــــــاز مــن أدوات
تكنولوجية جاهزة ،ويعتمد على
جهـاز يسـتخدم يف مـراقبـة ألواح
التحميل يف املـستودعات ،وذلك
حـسب مـا قــاله مبـتكـر اجلهـاز
الدكتور مارك أونييل.
ويلتقط قارئ املستشعر اإلشارات
من خلية النحل ،ويكـون مرتبطا
بحاسـب من طراز راسبري باي،
والـــذي يــسـجل بـــدوره تـلك
القراءات.
ويـصل مـدى عـمل اجلهـاز إلـى
 2.5متــر ،بيـنمــا استخــدمت
مناذج سـابقة كان مداهـا سنتيمترا
Diceيف نيوكاسل إلى احلصول
واحدا.
على براءة اختراع.
من
شـريحـة
اجلهـاز
ويـستخـدم
وقـال" :أود أن أصـنع مكـونـات
طــراز  ،RFIDمت تـصـميـمهــا
هـوائيـة أفـضل ،والتـي ستكـون
خـصيـصـا لـتكــون أقل سـمكـا
أصغر حجما بكثير".
وأخف وزنـــا ،مـن الـنـمـــاذج
وأضــاف" :لقــد صـنعـت نحــو
املـسـتخــدمــة من قـبل ملــراقبــة
خـمــسـني مـنهـم حـتـــى اآلن،
حـشـرات أخـرى ،ومبـا يــسمح
وأحلمـتهم معـا علـى مكـتبي ،إن
بزيادة نطاق عملها.
األمر يبدو كعملية جراحية".
ويــسعـــى املهـنــدس صــاحـب
ومتوسـط الوقت الـذي تسـتغرقه
االختـراع ،والـذي يعمل مـديـرا
الـنحلـة "يف جـمع غــذائهـا" هـو
عشـرين دقـيقة ،وتعـمل يف مدى
تقـنيـا يف شـركـة Tumbling
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يبلغ نحو واحد كيلومتر.
والفـكرة تقوم علـى توزيع أجهزة
قــــراءة حــــول خاليــــا الـنـحل
والـــزهــــور ،بحـيـث تـتـعقـب
اإلشـارات الـصــادرة من الـنحل
أثناء جتوالها بحرية يف احلقول.
النحل املرجتف
اجلهاز بـالغ الصغـر يبلـغ ارتفاعه
ثـمانـية مـليمتـرات وعرضه 4.8
مليمتـرات ،ويتم لصقة يف النحلة
عبر مادة غروية قوية.
لكن ال بــد من تعـريـض النحلـة

للبـرد الـشـديـد أوال لـكي تـقبل
بلصق اجلهاز بها.
ويقـول الدكتـور أونييل" :يـصدر
الـنحل ضـوضـاء رهـيبــة حيـنمـا
نلصق بها املستشعر".
وأضـاف لبـي بي سي إنه يـأمل يف
أن يبقى جهـاز التتبع ،الـذي يزن
أقل مـن وزن النحلــة ،ملصقـا يف
النحلة ويعمل ملدة ثالثة أشهر.
وينــاسـب جهــاز الـتتـبع الـنحل
العامل فقط الذي ال يتزاوج.
ويقـول أونيـيل" :إذا أكل حيـوان
نحلة اعتقد أنه سيكون لديه جهاز
تتبع يف معدته".
وتشـارك الدكتـورة سارة بـارلو،
عـاملة املنظومـات البيئية مبـركز كيو
غـاردنـز ،يف اخـتبـار املـستـشعـر
اجلديد الذي لم يتم اختيار اسم له
بعد.
وتقـول" :هــذه التقـنيـة اجلـديـدة
ستفتـح اجملال للعلـماء يف إمكـانية
تتبع النحل يف بيئته الطبيعية".
وأضافـت" :إن هذا اللغـز املتعلق
بـسلوك النحل حيـوي للغاية ،إذا
أردنـا أن نفهم بـشكل أفضـل ملاذا
تكـافح الـنحل ،وكيف نـتصـدى
لتناقص أعدادها".

Studies warn of harmful
sidefeffects of oud
The Gulf countries are one of
the world’s top importers of
oud, the famous Middle Eastern
incense perfume. Yet, the
amount of money spent on these
scents is not the only loss.
Recent studies warn that oud
could cause asthma attacks and
respiratory diseases, leading
physicians to begin considering
this incense a noxious substance
for the health.
Statistics say that around 95 perf
cent of oud is being burnt in the
Gulf, with Saudis spending
more than SR2.6 billion on this
pungent perfume. Yet, experts
warn, the pleasant smell could
pose serious risks for those who enjoy its soft, but woody fraf
gance. A new Taiwanese study linked burning oud to chilf
dren’s asthma and stated that a gene variant could be
involved. The study pointed out that a genetic susceptibility
and continuos exposure to incense burning may increase
some children’s asthmatic risk.
The results stated that children whose parents burned
incense, were 36 percent more likely to have chronic asthma,
and that 64 percent were more susceptible to having breathf
ing difficulties when they exercised. Another study released
in August 2013 about the dangers of oud scent in the UAE
said that burning incense might lead to the formation of air
pollutants indoors, thus causing lung inflammation. To make
matters worse, some oud merchants are cheating their clienf
tele by mixing lead with oud to increase its weight, a practice
specialists believe to be extremely dangerous for the health.
Experts told Arab News that lead is a toxic substance that
could cause damages in the body and lead to nerve inflamf
mation or paralysis, abdominal pain and blood poisoning.
They explained that the duration of exposure is the important
factor even if the percentage of lead was small because it
could accumulate in the body and cause chronic poisoning.
Dr. Tarek AlfAzraqi, infectious diseases consultant at Asir
Central Hospital, explained that there are some kinds of
incense that contain chemical compounds and may cause
serious pulmonary inflammation, particularly if these materif
als were adulterated. Some pollutants such as dust, chemicals
and dirt can enter the body through the breathing air if these
substances had a certain density and size and could harm the
respiratory system, he said. He added that oud burning is
considered a social habit in the Kingdom, yet the burning
process could result more than the desired scent. “Carbon
dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and many other
components can emit from the fire similar to materials resultf
ing from burning cigarettes and fires,” AlfAzraqi explained.
Dr. Wafa AlfMuraidef, expert in children’s respiratory disf
eases, has a slightly different opinion. She said that there are
multiple types of incense that couldn’t be put under scrutiny,
while according to her there aren’t any studies so far, linking
oud burning to pulmonary fibrosis.
“These materials can have different influences on different
people. In general those who suffer asthma or allergies and
children are usually the most affected by environmental stimf
ulus like oud and others,” she said, advising people who suff
fer from these problems to stay away from all things that
might aggravate their system.
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تكنولوجيا Technology

أول زراعة ناجحة لعدسة تلسكوبية تضاعف حجم الرؤية ثالث مرات
حتـريــر  :مصـطفـــى وهبــة  -يف
عـالـم اليــوم هنـاك العـديــد من
التـطورات املـذهلـة يف العـدسات
الالصقـة .تخيل لـو كـان لـديك
القـدرة على تـكبير ثالثـة أضعاف
حجم الـرؤية الـعاديـة عن طـريق
طرفة عني فقط !
يف العــــام  ، 2013أعلــن اريك
تــرميبلـي البـروفيـسـور يف املعهـد
االحتادي السويسري للتكنولوجيا
خالل اجتماع اجلـمعية األميـركية
السنويـة للنهوض بالعلم يف والية
كــاليفــورنيــا عن منـوذجــاً أوليـاً
جـديــداً لتعـزيـز تـكنـولــوجيـا
العدسات الالصقة للجمهور.
و مـؤخـراً  ،مت زرع أول عـدسـة
تلــسكـــوبيــة بـنجـــاح من قـبل
متـخصص القـرنيـة مارك مـانيس
وجـنيفـر لي علـى سيـدة تـدعـى
فيـرجينيـا بيني تبلغ مـن العمر 89
عاماً .فرجيـنيا كانت فنانة إلى أن
بــدأت رؤيتهــا تتـدهـور بـسـبب
الـتحـلل اجلـــزيـئـي قـبل بــضع
سنــوات ،والـــذي أوقفهـــا عن
متابعة حبها للرسم.
بعد العملية الناجحة قالت السيدة
بيني “اآلن أستـطيع أن أرى أفضل
مـن أي وقت مـضــى  ،األلــوان
أكـثر حـيويـة وجميلـة وطبيعـية،
وأسـتطيع أن أقرأ الطبـاعة الكبيرة
مع نظـارتي .لم أكن قـادرة على
قراءتها على مدى السنوات السبع
املاضـية .و أمتنـى أن أصبح قادرة
على الرسم مرة أخرى “.
العدسـات حتتوي علـى تلسكوب
األلومنيـوم الصغير الذي مت متويله
أول مرة من قبل وكالة DARP
الستخـدامهـا ككـاميـرات رقيقـة
خارقـة للطـائرات صغـيرة احلجم
املسـمى  ،dronesومنـذ ذلك
احلني مت صـوغهـا وحتـويلهـا إلـى
نظام لتعزيز الرؤية.
هذه العـدسات ميكـنها أن تسـاعد
 285مليــون شخـص يف العــالم
لـديهم حتلل جـزيئـي نتيجـة كبـر
الـسـن  ،أو فقــدان مـسـتقـبالت
الـضــوء يف الـعني  ،والــذي هــو
الـسبب الـرئيـسي لفقـدان البـصر
عند البالغني.
يقــول مــارك مـــانيــس ،أستــاذ
ورئيس قسم طب العيون والرؤية
ومـديـر مـركــز العني يف الـنظـام
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الصحي جلامعة كاليفورنيا ديفيس
“ ،الضمـور البقعي يـدمر شبـكية
الـعني ويــسبـب بقعــة عـميــاء يف
مجال الرؤيـة املركزي للشخص.
الزرع التلسكـوبي يعيد الرؤية عن
طـريق إبراز الـصور علـى األجزاء
الغيـر تالفـة من شبكيـة العني ،مما
يجعل املـرضى قادريـن على رؤية
وجوه الـناس وتفـاصيل األشـياء
التي تقع أمامهم مباشرة “
هل هنـاك اختراعات حالياً تساعد
على الرؤية؟

يـوجد بـالفعل الـيوم الـعديـد من
تكنولوجيـا املساعدات املرئية التي
تسـاعـد يف مثل هـذه الظـروف،
يـطلق علـى هـذه الـتكنـولـوجيـا
الـتلسكوبات اخلزاعية .ومع ذلك
 ،فهذه التلسكـوبات ضخمة جدا
و تـشـتت مـرتـديهـا يف األوسـاط
االجتماعية.
لذلـك ،كان علـى العلمـاء إعادة
صيـاغـة منـوذج من الـنظـارات و
العـدسـات للـسمـاح بـاملـزيـد من
املـرونة .فكـانوا يخـططون لـتنفيذ
تصـميم أرق حتى يـسهل ارتدائها
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

لفترات طويلة من الزمن.
هـذه األنــواع من الـنمـاذج متهـد
الـطريـق جلميع التـطورات املفـيدة
األخـرى التي لـديها القـدرة على
مـساعـدة ماليني النـاس يف جميع
أنحاء العالم!
كيف ميـكن لهذه الـتكنولـوجيا أن
تفيد البشرية؟
مـن الــــواضح فــــائــــدة هــــذه
التكـنولـوجيـا على مـرأى العني،
ولكن كيف ميكن لهـذه العدسات
املتخـصصـة اجلـديـدة أن تقـذف
اإلنـسـانيـة إلـى عـالـم أوسع من
االستكشاف والبحث ؟
تخـيـل إذا متكـن الـطـيــارون مـن
الـوصول إلى هـذه التكنولـوجيا،
هنــا ميكن أن تُـستخـدم يف إيجـاد
املـساحـات التقـريبيـة للهـبوط يف
املـناطق القـروية قـبل أن تصبح يف
مجال رؤية العني اجملردة .
كـذلك يف سيـناريـوهات االغـاثة
من الكـوارث ومهـمات االنـقاذ،
ميكن لهـذه العدسات تـزويد قدرة
تكبيرية كـبيرة للمساعدة يف حتديد

األشخــاص  .تــوفـيـــر القــدرة
لتحـديـد النـاجني واحملتـاجني قـد
يــرفع نـتـــائج مهـمــات اإلنقــاذ
واإلغاثة الناجحة.
ميـكن لهـذه العـدســات أيضـا أن
تعطي اجلراحـني القدرة على رؤية
التفــاصيل و كـذلك الـدقـة عنـد
العمل للحصـول على نتـائج أكثر
جناحاً.
اإلمكـانيات مع هـذه التقنيـة غيرة
محـدودة  ،ورمبـا يف املــستـقبل،
ميكـن أن تكـــون كل حــواسـنــا
خارقة.
سـيكـون علـينـا االنـتظـار بـعض
الــوقـت حتـــى يتـم إنتــاج هــذه
العـدسـات بـكميـات  ،ولكن مع
مجـرد عـلمنـا أن هـذه العـدسـات
حتت الـدراسـة و اإلنشـاء فـاألمـر
مثير لالهتمام !
تخـيل كيـف ستكـون حيـاتنـا إذا
كـانت بال حـدود .عندمـا نتمكن
مـن جتاوز حـواسنـا و املواءمـة مع
الـتكنـولـوجيـا مع ارتفـاع الـوعي
لدينا ،ميكـننا حقاً القيام بأي شيء
و بكل شيء.

Facebook on Friday waded further into ebcommerce
with the acquisition of shopping search engine Theb
Find.com. “For the last nine years we’ve worked hard to
bring you a shopping experience that’s easy, efficient
and fun bb searching all the stores on the web to find just
the right products you’re looking to buy," TheFind said
in a message at its website.
“We are now starting our next chapter by combining
”forces with Facebook to do even more for consumers.
Terms of the deal were not disclosed.
Members of TheFind team are joining Facebook,
where they plan to put their technology to work making
”ads at the leading social network “more relevant,
according to the post. The acquisition will result in Theb
Find.com shutting down in the next few weeks.
Facebook has been playing catchbup regarding
searching for information at the social network and
becoming a middlebman of sorts for online commerce.
“Together, we believe we can make the Facebook ads
experience even more relevant and better for consub
mers,” the social network said in statement.
TheFind – “Everything you need when shopping to
quickly decide what to buy and where to buy it” bb will
shutter the Silicon Valley base it has operated from since
launching in 2006 and move team members to Faceb
book’s campus in Menlo Park, California.
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 6نصائح ألناقة الرجل النحيف
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The man

 -1األقمشة الثقيلة:
من األمور الـهامة يف أزيـاء الرجل
النحيف هو شراء األقـمشة الثقيلة
جلميع املاليـس ،فهذا يـظهرك يف
شكـل أكثــر أنــاقــة ،ويف فـصل
الـشتـاء ،عليك جتـربـة الـستـرات
الصـوفيـة املـكتنـزة ذات األزرار،
وابتـعد عن ارتـداء املالبس ضـيقة
احلجم.
ارتـــدي القـمـصـــان القـطـنـيــة
واألصـواف الـثقيلـة للبـدلـة ذات
اخليــوط عــاليــة اجلــودة ،وكن
حــريـص علــى ارتــدء املالبـس
متعـددة الـطبقـات ألنهـا تـظهـر
عــضـالتك بــشـكل اكـبـــر مـن
حجمها.
 -2الياقات
إذا كـنـت نحـيفـــا ،فـعلــيك أن
تـشتـري القـمصــان ذات اليـاقـة
املـرتفعة ،وهذا األمـر ينطبق أيضا
على السويترات ،التي من املمكن
أن تكـون عـدميـة الـرقبــة لكن يف
نفس الـوقت فتحـة الصـدر فيهـا
ضيقـة ،واحــرص علــى انتقـاء
اليـاقـات ذات الـرقبـة املنبـسطـة،
ألنهـا ستـجعل صدرك يـبدو أكـثر
اتساعا.
احـذر مـن اليـاقــات ذات الفتحـة
التي تكـون على شـكل حرف V

ألنها ستـظهر عالمات الـنحافة يف
رقبتك.
 -3احلشو يف األكتاف
إذا كـنت تـريـد أن يـظهـر اجلـزء
العلوي مـن جسمك ،أكثـر قوة،
فعليك ارتـداء السـويتر أو الـبليزر
ذو احلشـوة اخلفيفـة علـى منطـقة
الكتف ،واحـرص على أال يكون
احلـشـو كـثيـر ،حتـى ال يعـطيك
مـظهـــرا مبــالغــا فـيه ،فال تـكن
كالـطفل الصغير الذي يريد ارتداء
سترة أبيه.
احــرص أيضـا علـى أال تـرتـدي
الـســويتـرات كـبيــرة احلجـم مع
البنـاطيل الضـيقة ،حتـى ال يظهر
حقـيقــــة حجــمك جــســمك،
والعـكس صحيح ،أي ال تـرتدي
ســويتــرات صغيـرة احلـجم ،مع
ســراوالت كـبـيــرة ،فـيجـب أن
حتافـظ دائما علـى التنـاسق ما بني
مــا تــرتــديه يف اجلـــزء العلــوي
والسفلي من جسمك.
 -4ال تشتري القمصان الضيقة
اختر القميـص املناسب جلسمك،
مع وجــود بعـض االتـســاع فـيه
للسمـاح جلسـمك باحلـركة ،وال
تـرتـدي القـمصـان الـضيقـة ،أو
الـواسعة جـدا التـي قد تـبدو فـيها
وأنك ترتدي قميص والدك.

وتأكـد أن القميـص على يحـتوي
علـى نـسبـة كـبيـرة مـن املطـاط،
وابتعـد عن األقـمشـة النـاعمـة،
وميكـن أن تعلـم ذلك مـن خالل
امللصق املـوجود علـى القميص أو
بسؤال البائع.
 -5سروال مستوي من األمام
املقدمـة املسـتويـة للسـروال ،هي
األفــضـل للـــــرجل الــنحــيف،
وأحـرص علـى أن تـضيـف فيهـا
جيوبا ،ألنهـا ستضيف إلى حجم
جسمك.
وحاول أن ترتـدي السراويل ذات
اخلطـوط أو النقـوش ألنهـا أيضـا
تزيـد من احلجم ،وجتنب األخرى
ذات اخلـطــوط املــطبــوعــة الـتي
ستظهر نحافة جسمك.
 -6سترات ذو طول مناسب
انـصحك بـأال تـرتــدي ستـرات
قصيـرة ،فما تريد أن تخفيه سوف
يظهـر يف هـذه احلـالـة ،من خالل
خصـرك النحـيف ،لذلـك فيجب
أن تـرتدي جـاكيت يـغطي منـطقة
األرداف.
ولكن احـذر من ارتـداء جــاكيت
طــويـل عن احلـــد املعقــول ،فال
جتعل نفـسك عصـا تكتسـي غطاء
كبير.

نصائح يجب إتباعها عند وضع العطور

العثور على العطر املناسب تعد عملية
اختيار العطر من أهم اخلطوات ،التي ال
ينبغي اإلعتماد يف اختيارها على رائحتها
اجلميلة فقط  ،أو نوعها املعروف ،حيث
يفضل اختيار العطر الذي يناسب اجلسم،
والشخصية ،فباإلمكان رش القليل من
العطر على اجلزء اخللفي من املعصم ،ليتم
التعرف على مدى مالئمته للجسم .تطبيقه
على البشرة اجلافة متتص البشرة اجلافة
الكثير من العطر ،لذا يجب محاولة رش
العطر بعد االستحمام ،و ذلك لتفتح
مسامات البشرة بعد اخلروج من احلمام ،بحيث متتص البشرة العطر ،مما يجعل للجسم رائحة طيبة وعطرة .
عدم رش العطر على جميع أنحاء اجلسم من أهم اخلطوات لضمان ثبات العطر ،اإللتزام بوضع العطر يف أماكن
النبض ،كمنطقة خلف اإلذنني ،وخلف الركبة  ،وعلى الرقبة ،والكوعني  .عدم فرك املعصمني احلذر من فرك
املعصمني عند رش العطر املوضوع عليهما ،إلمكانية تفكك جزيئات العطر ،الذي يقلل من تأثيره و ثباته.
وضع بعض قطرات زيت الزيتون قبل عملية رش العطر ،يفضل وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على
املناطق التي يرغب البعض يف رش العطر عليها  .رش العطر قبل ارتداء املالبس لتجنب اللطخات وتغير لون
املالبس ،يفضل رش العطر قبل ارتداءها ،ويستحسن ارتداء املالبس بعد جفاف العطر.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

قصة جناح Success Story

قصص حقيقية تدفعنا نحو
اإلصرار بطلب النجاح يف احلياة

قرأت يف طفولتي قصة جميلة عـن مزارع هولندي يدعى فان كلويفرت
هاجـر الى جنوب أفريقيا للبحث عن حياة أفضل  .وكان قد باع كل ما
ميلك يف هولندا على أمل شراء أرض أفريقية خصبة يحولها الى مزرعة
ضخـمة وبـسبب جهله  -وصغـر سنه  -دفـع كل ماله يف أرض جـدباء
غيـر صـاحلـة للـزراعـة  ..لـيس هـذا فحـسب بل اكتـشف أنهـا مليئـة
بالعقارب واألفاعي والكوبرا القاذفة للسم  ..وبينما هو جالس يندب
حظه خطـرت بباله فكـرة رائعة وغيـر متوقـعة  ..ملاذا ال يـنسى مـسألة
الزراعـة برمـتها ويـستفيـد من كثـرة األفاعـي حوله إلنـتاج مـضادات
السمـوم الطبيعيـة  ..وألن األفاعي مـوجودة يف كل مكـان  -وألن ما
من أحد غيره متخصص بهذا اجملال  -حقق جناحا سريعا وخارقا بحيث
حتولت مزرعته (اليوم) الى أكبر منتج للقاحات السموم يف العالم !!
هذه القـصة علمـتني شخصـيا كيـفية قلـب احلظ السـيئ إلى حـظ جيد
مبجرد تغيير الهدف وتشغيل الدماغ والتصالح مع الواقع  ..وهي قصة
أهديهـا لكل عاطل ومحبط تواجد يف ظـروف بائسة ووضع لم (يتخيل
يـوما) إمكـانيـة تغيـيره  ..فـأحالمنـا احملطـمة سـرعان مـا تتحـول إلى
بـدايات مختلفـة وفرص غيـر متوقعـة  ..وما نكـرهه اليوم سـرعان ما
يتحول ملـصلحتنا غدا حـسب قاعدة وعسـى أن تكرهوا شيـئا وهو خير
لكم  ..ولـو تأملت أحـوال الناجـحني يف احلياة لـوجدت أن بـداياتهم
املتعـثرة كانت نقطة انـطالقهم احلقيقية نحو الـثراء والشهرة (وليس أدل
على هذا من أن معظمهم لم يكملوا تعليمهم اجلامعي) !!
وباإلضافة للقصة السابقة أعـرف قصتني حقيقيتني تشرحان كيفية قلب
األوضـاع الـسيئـة (بقـليل من املـرونـة واإلبـداع) إلـى أوضـاع نـاجحـة
ومتميزة
القصـة األولى عن شـاب أعرفه شخصيـا كانت أمـنيته الوحـيدة دخول
كليـة عسكـرية معـينة  ..وأذكـر أنه تقدم لـدخولهـا عدة مـرات بدون
فائدة (ويف املـرة الوحيدة التي تلقـى فيها قبوال مبـدئيا لم يوفق يف جتاوز
امتحـانات القبـول)  ..ورغم حالـة اإلحباط التـي أصيب بها إال أنه -
مثل املزارع الهولندي  -حول وضعه البائس إلى جناح خارق من خالل
جتارة املالبـس التي يعرفها جيدا  ..واليوم ؛ يف حني ال تتجاوز رواتب
أقـرانه  -من العسـكريني واملـدنيني  -بـضعة آالف بـالشهـر  ،يديـر هو
جتارة تقدر مباليني الرياالت
و جتارة املالبـس هذه ذكـرتني بقصـة حقيقيـة عن كيفيـة ظهور بـناطيل
اجلينـز  ..ففي عـام 1850هاجـر آالف الرجـال الى كـاليفـورنيـا بعد
اكتشاف كميات كبيـرة من الذهب هناك  ..وكان من بني هؤالء خياط
أملاني مهاجر يدعى أوسكار شتراوس
فشل يف اكـتشاف شيء وانحدرت به احلال لدرجة التضور جوعا  .ويف
حلظة يـأس قرر متـزيق خيمته ذات اللـون األزرق وخاط منهـا سراويل
شديـدة التحمـل أطلق عليهـا اسم 'شتـراوس جيـنز'  .وبـسبب
متانـتها العـالية ومـناسبـتها ألعـمال املنـاجم أقبل علـى شرائهـا معظم
العمال فازدهرت جتارته وأصبح أغنى من أي منقب هناك !!
واآلن أيها الشاب ..
توقف عن ندب حظك السيئ وقم لتحويل (خيمتك) إلى منجم ذهب
ويف حال واجهتك (األفاعي) فكر بكيفية ترويضها لصاحلك !!
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بقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية  Continuedبقية Continued
حماية الطفل من
السعودية وإيران :بقية ص 23
النجف األشرف ..مدينة األنبياء واألولياء ..بقية ص55
العنف واالستغالل
البغدادي ،ومدرسـة أمير املؤمنني
شـاهني ومسجد اخلضراء ومسجد
شوارعها
واإليذاء..بقية ص 45
ومـدرسـة احلـاج حـسني اخللـيلي
الـرأس ومـسجــد بالل بن ربـا9
شـارع املـدينـة وشـارع الـرسـول

وشــارع اإلمــام زيـن العــابــدين
وشـارع اإلمــام الصـادق وشـارع
الكوفة وشارع شرحبيل بن حسنه
وشـارع اخلورنق وشـارع السـدير
وشــارع الـطــوسي وشــارع أبــو
صخيـر وشارع الـسيد جـواد شبر
وشـارع مـصطفـى جمـال الـدين
وشـارع السيد مهـدي بحر العلوم
وشــارع األمــامـني العــسكــريني
وشـارع الهـاتف وشـارع اإلمـام
علي .
مراقدها ومقاماتها
مرقد اإلمام علي بن أبي طالب أو
الروضـة احليدريـة ويعتبـر واجهة
للمدينة
مرقـد نبي اهلل هـود ،ومرقـد نبي
اهلل صـالح ومـرقـد نـبي اهلل نـو9
ومرقد نبي اهلل آدم
مقام اإلمام زين العابدين
مقام االمام املهدي
مقام محمد بن احلنفية.
مقام رقية بنت االمام احلسن
و يف الكوفة عدة مراقد منها:
مرقد مسلم بن عقيل
مرقد هاني بن عروة
مرقد أوالد الكاظم
مرقد ميثم التمار
مرقد اخملتار بن أبي عبيد الثقفي
مرقد رشيد الهجري
مرقد زيد بن علي
مساجدها
مسجد احلنانة ومسجد عمران بن

ومسجد الـشيخ جعفر الشوشتري
ومـسجد الـصاغـة ومسجـد املراد
ومــسجــد آل زيــد بـن حــارثــة
ومسجد الـشيخ صاحـب اجلواهر
ومـسجــد احلــاج ميــرزا حــسني
اخللـيلي ومسجـد الشيخ مـشكور
ومسجد الـشيخ مرتضـى ومسجد
الهندي ومـسجدالشـيخ الطريحي
ومـسجـد آل املـشهـدي ومـسجـد
عبد اهلل بن رواخـه ومسجد احلاج
حسني البهبهـاني ومسجد العالمة
حـسن الشيـرازي ومسجد فـاطمة
الــزهــراء ومـسجــد املـصـطفــى
ومسجد البصيصي ومسجد احلاج
عـطيـة اجلبـوري ومـسجـد احلـاج
محـمـــد الـتـــورجنـي و جــــامع
اجلوهرجي
مدارسها
مــدرســة املقــداد الــسيــوري أو
(مـدرسـة السلـيميـة) ،ومـدرسـة
الـشـيخ مـال عبــد اهلل (صـــاحب
احلــاشيــة يف املنـطق) ،ومـدرسـة
امليـرزا حسن الشيرازي ،ومدرسة
الـصــدر االعـظـم ،ومــدرســة
البروجردي ،واملدرسـة الشبرية،
ومــدرســة القــوام ،ومــدرســة
اجلوهرجي ،ومدرسة االيرواني،
ومـدرسة محـمد أمني القـزويني،
ومـدرســة دار العلـم (للخــوئي)
(هـــــدمــت ســنـــــة  1991م)،
ومـدرسـة الـهنـدي ،ومـدرسـة
الـشربيانـي ،ومدرسة عبـد العزيز

الـصغـرى ،ومـدرسـة اآلخـونـد
الـكبـرى ،ومـدرسـة اآلخـونـد
الــوسطـى ،ومـدرسـة اآلخـونـد
الـصغرى ،ومـدرسة الـبخارائي،
ومدرسـة دار احلكـمة ،ومـدرسة
جامعة النجف الدينية

مكتباتها
املكتبـة العربية ،مـكتبة العلمني يف
جامع الطـوسي ،ومكتبة احلسينية
الشـوشتـريـة ،ومـكتبـة مـدرسـة
الـقوام ،ومكتبة املدرسة الشبرية،
مكتبـة مدرستـي اخلليلي الـكبرى
والصغرى ،ومكتبـة الشيخ جعفر
الكبير ،ومكتبة الشيخ فخر الدين
الـطــريحـي ،ومكـتبـة الـرابـطـة
العلـميـة ،ومكـتبـة عبـد العـزيـز
البـغدادي ،ومكتبـة منتدى الـنشر
نـقلت إلــى كليــة الفقه يف شـارع
الكـوفة ،واملكتبة العـامة ،ومكتبة
البـروجـردي ،ومكـتبـة جـامعـة
النجف ،ومـكتبـة الشـيخ محمـد
بــاقـــر االصفهــانـي ،ومكـتـبــة
اآلخــــــونــــــد ،ومـكــتــبــــــة
الـرحيم،ومـكتبـة اإلمـام احلـكيم
الـعامـة ،ومكتـبة امـير املـؤمنني،
ومكـتبــة الـيعقــوبـي ،ومكـتبــة
الـنـــوري ،ومكـتـبــة الـبالغـي،
ومكتـبة اخلطـباء ،ومكتـبة املاللي
(املنـسـوبـة آلل امللـة) ،ومكـتبـة
الـشيخ النعـمان ،وهـناك العـديد
مـن املكـتبــات األخــرى بـــاسم
بيوتات النجف.

لإلعالن يف العربي األمريكي اليوم313-409-9541 :

أن تـنجر املنـطقة إلـى هذا املـصير بهـذا الشـكل الفج ،فالـشيعة هـم أقلية يف
املنـطقة بالـنسبة ألهـل السنة .كـما أن آية اهلل خـامنه اي الذي كـان قد أطلق
اسم الصحـوة اإلسالمية علـى الربـيع العربي ،كـان يتمنـى أن تصل شرارة
الثورات إلى بالد مثل السعودية ،لكن أحالمه انقلبت كابوسًا حني خرجت
الثـورة يف سوريـا ،البلـد الذي تـدعمه إيـران بكل قـوة حتـى مع اعـتراض
مـراجع دينية متشددة داخل إيران والذين يـرون الشيعة العلويني مرتدين عن
التشيع االثني عشري الصحيح.
انتشـار احلرب بهـذا الشكل دعم بـروز مجموعـات متطـرفة سنيـة قد تضع
إيـران هدفًا لهـا يف املستقبل ،إذ حتـولت سوريا إلـى مركز جـذب اجلماعات
املتطرفة يف العالم .كما أن اقتـصاد اجلمهورية اإلسالمية يزيد ضعفًا كل يوم
ورمبا لم يعد ميلك القوة التي متلكها السعودية وبلدان اخلليج العربي خلوض
حرب بالوكـالة .طبقًا جمللـة فورين بوليـسي فإن السعوديـة زادت من إنفاقها
على أنظمتها الدفاعية بنسبة  %111لتأمن اخلطر اإليراني.
املظـاهرات يف البحـرين كانت مـدعومة من إيـران بشكل كبيـر ،لكن تدخل
اجليـش السعـودي قمع تلـك املظاهـرات يف مارس  ،2011ممـا شكل فصالً
مهمًا آخر من صراع البلدين على النفوذ يف الشرق األوسط.
السعوديـة دعمت بقوة انقالبًا عـسكريًا ضد رئـيس جاء بانتخـابات شعبية.
حكـومة اإلخـوان املسلـمني لم تـكن طبقـا جلنجـي يف مصلحـة اجلمهـورية
اإلسالميـة ،ألنهـا تـريـد االنفـراد بـالتحـدث بـاسم اإلسالم ،فـاألنـظمـة
اإلسالمية ال حتتمل املنافسني اإلسالميني يف العادة.
الـدعم اإليراني غير احملدود لشـيعة العراق استفز السعـودية كثيرًا .فتحولت
بالد مثل الـيمن ولبنـان والعراق لـساحـات حرب بني الـدولتني أيضًـا .ثمة
تقـاريـر كـذلك تتحـدث عنهـا احلكـومـة اإليـرانيـة عن تـدخل سعـودي يف
األراضـي اإليرانـية لـدعم سنـة اجلنـوب ،مثل جـماعـة جنـد اهلل التـي تقوم
بأنشطة مسلحة ضد اجلمهورية اإلسالمية.
يف اآلونة األخيرة انخفضـت أسعار النفط عامليًا بشـكل كبير ،مما يضر ضررًا
هائالً باالقتـصاد اإليراني ،لكن السـعودية ترفض تقليـل اإلنتاج ،مما يفسره
محللون إيرانيون علـى أنه مخطط سعودي متعمد إلضعاف إيران وإجبارها
على القبول بتفاهم بخصوص برنامجها النووي.
آن بتـرسون مـساعـدة وزير اخلـارجية األمـيركي لـشؤون الـشرق األوسط،
صـرحت يف فبـراير املـاضي أن إيـران والسعـودية يحـاربان بـعضمهـا على
أراضي معـظم دول الشـرق األوسط تقـريبًا ،وأن عـداوتهمـا لم تكن يـومًا
بهذه الدرجة.

ومتشياً مع املبادئ التوجيهية للجنة
الــدائمــة بني الـوكـاالت بـشـأن
العنف القائم علـى نوع اجلنس يف
احلــاالت اإلنـســانـيــة ،تلـتــزم
اليـونيسف يف التعـامل مع الناجني
مبـبــادئ الــسالمــة والــســريــة
واالحترام وعـدم التمييـز ،والتي
تهـدف إلى تـقليل الضـرر وحتقيق
أقصـى قدر من تـدخالت الوقـاية
واالستجابة الفعالة.
ويقــر نهج اليـونيـسف للـتصـدي
لـلعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس
بأن مـكافحـة العنـف القائـم على
نـوع اجلنـس يتـطلب استـراتيجـية
شاملـة تعطي األولـوية لـلحصول
علـى اخلدمـات ويف نفس الـوقت
تعزز تـوفيـر بيئـة واقيـة من خالل
التنسـيق جلهود الوقـاية من العنف
القـــائــم علـــى نـــوع اجلـنــس
واالستجابة لـه بني جميع اجلهات
الفاعلة يف اجملال اإلنساني.
وتقـوم اليـونيـسف وشـركـاؤهـا
بــدعم اإلصالحـات الـسيــاسيـة
وتنفيـذ آليـات تعـزيـز بيئـة واقيـة
لـلنـســاء والفـتيــات والــرجــال
والفتيان.
وتـشجع اليـونيـسف بنـاء قدرات
العـــاملـني مبجـــاالت الــصحـــة
والـرعايـة االجتـماعـية والقـانون
واألمن على التعـرف على العنف
القائـم على نـوع اجلنـس ورصده
مع توفير خـدمات سريعة للناجني
توفر لهم االحترام.
وأخيــراً ،تــدعـم اليـــونيــسف
املـناقـشات اجملـتمعيـة التي تتـناول
الـعادات الـتميـيزيـة بهـدف تغيـير
السلـوكيـات الضـارة ووضع حد
للعـنف القائـم على نـوع اجلنس.
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وحسـبما قالت ،فـإن البدء يف هذا
املشـروع كـان" :وبكـل بسـاطـة،
البد منه" ،ألنه وكما تقول" :كان
عـليها أن تعيل أسرتها" .ولم يكن
هذا سهالً عليها.
فحـتـــى قـبل صـــراع الــصـيف
املـاضي ،كـان اإلقـتصـاد يف غـزة
مدمـراً نظراً لـلحصار اإلقـتصادي
الــذي تفــرضه إســرائيل والـذي
مرت عليه اآلن ثمان سنوات.
وبـحسب صندوق الـنقد الدولي،
فإن اإلقتـصاد يف غزة يعتبر من بني
األقل اسـتقــراراً يف العــالم ،وأن
أكثر من  57يف املائة من البيوت يف
غزة تفتقـر إلى األمن الغذائي .إن
ما ـيقاــرب ـمن ـ 868,000مـن
الالجئـني الفلسـطينيـني (ما نـسبته
 65يف املــــائــــة مــن الالجـئـني)
يعتمدون على املعـونة الغذائية من
األونـروا ،بـينمـا يف العـام 2000
كانت النسبة  10يف املائة فقط.
أم رمــزي عــايـــدة حلــس42 ،
عـامـاً ،عـاملـة يف أحـد مخـازن
األونروا
يـسعـى بـرنــامج األونــروا خللق
فـرص العمل والـذي يعتمـد على
مبـدأ النقـد مقــابل العمل لـزيـادة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

فــرص العـمل املتـاحــة للنـسـاء
الفلسطينيـات الالجئات .يف أحد
مـراكـز تخـزين األغـذيـة التـابعـة
لألونـروا وسط مديـنة غزة ،تقف
مجمـوعة مـن النسـاء مصـطفات
جـنبـا إلـى جنـب ويقمـن بقيـاس
ووزن أكـيـــاس األرز اسـتعـــداداً
لتوزيعها.
وبحـسـب املتـداول ،فـإن معـدل
البطـالة بني الالجئني الفـلسطينيني
قــد تعـــدى النــصف .تقــول أم
رمـزي (تظهـر يف ميني الـصورة):
"لم أتوقع من قبل أن أقوم بكسب
راتب خاص بي".
بعـد أن تعــرض منـزل أم رمـزي
للـتدمـير خالل الـصراع األخـير،
وجدت أم رمزي نفسهـا وعائلتها
يلجئـون إلـى أحـد مـراكــز جتمع
الـنــازحـني الـتـــابعـــة لألونــروا
للحصول على املالذ.
ولقـد وفر راتـبها اجلـديد مـصدراً
مالـياً لـلعائـلة جعـلها قـادرة على
استـئجــار منــزل وتــرك مــركــز
اإليـواء .تقـول أم رمـزي" :اآلن
عنـدمـا يـطلب مـني أوالدي أي
شيء مـثل الـطعــام أو أغــراض
املدرسـة أو املالبس أشعـر شعوراً

جـيداً بـأني أستـطيع أن أوفـر لهم
كل هذا ،قـد ال يبدو العمل الذي
أقوم به إال تكديس املـواد الغذائية
بيــدي ،ولكنه يُـشعـرني مع هـذا
بأننـي موجودة ،وأنني قادرة على
العمل ،وأنـني كفلسـطينيـة قادرة
علـى أن أكـون مـسـتقلـة وقـويـة
التحمل" .وقـوة حتمل نسـاء غزة
كـبيـرة جــداً ،فبحــسب تقـريـر
املرصـد األورومتـوسطي حلـقوق
اإلنسـان ،فـإن  489من اإلنـاث
قتلن،ـو 3,537أخريات جرحن
خالل األعمـال العـدائيـة يف عـام
2014,
وقد وثق التقـرير أيضـاً املئات من
حاالت احلمل التي تـأثرت بسبب
الهجمات ،حيث لم تقم إسرائيل
بتـوفيـر ال احلمـايـة وال املمـرات
اآلمنة للنقل للمستشفى.
مـركز املـيزان حلـقوق اإلنـسان يف
غزة يقـول أيضاً أن صراع الصيف
مل ةاملاضي ـأدىـإلىـنزو9ـ697
إمرأة فلـسطينـية من منـازلهن بعد
أن مت تدميرهـا ،بينما فقدت 791
إمـرأة أزواجهـن بسـبب األعمـال
احلربية.
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اضرار ومخاطر املياه امللوثة
على صحة االنسان والبيئة

التعريف مبوضوع املياه امللوثة :
املعــروف ان املــاء ال لــون له وال
طـعم وال رائحــة  ،وان اي تغيـر
فيـزيائي او كيميـائي يف املاء يجعل
له طعم او لـون او رائحـة يـصبح
ملـوث  ،وال يصلح لـالستعمـال
اآلدمي  ،واملــاء النـقي هـو املـاء
الـصـــالح لالسـتخــدام اآلدمـي
واملفيـد والذي ال يـضر بـالصـحة
فهـو ضروري لالنـسان واالحـياء
االخرى  ،وبدونـه تنعدم احلياة ،
وقد يكـون سبب التلـوث طبيعي
مـثل زيــادة امللــوحــة والعــوالق
ودرجـات احلـرارة  ،وقـد يكـون
السبب كيميـائي مثل مياه الصرف
الـصـحي والـبتــرول واملـبيــدات
احلـشريـة واالسمـدة الكيـمائـية ،
واذا ما تغيرت صفـات املاء يصبح
ملــوثــا ويـسـبـب الكـثـيــر مـن
االمــراض لالنـســـان واحليــوان
واالحياء املائية االخرى .
اضرار ومخاطر املياه امللوثة :
تسمم االحيـاء املائيـة املوجودة يف
املـاء نـتيجـة تـزايـد كـميـة املـواد
الكيمييائية امللوثة للماء .
تناقص االوكسجني املذاب يف املاء
مما يؤدي الى تناقص االحياء املائية
نـتـيجــة الـتلــوث مـن الـصــرف
الـصحي والكيمـاويات الصنـاعية
والزراعية .
ازدياد وكثرة الطفيليات والبكتيريا
يجعل هــذه امليــاه غيـر صـاحلـة
للشـرب او الـسبـاحـة او الـري او
حتى التنظيف .
صعوبة اختراق الضوء لسطح املاء

Environmen

نتيجـة تغطـية الـسطح بـامللـوثات
يؤدي الـى تضـرر االحيـاء املائـية
حتت سطح املاء .
ظهور الكثير مـن االمراض الناجتة
عن التلوث مثل الربـو واحلساسية
يف الصـدر وامـراض الـسـرطـان
واالمــراض اجللــديــة وامــراض
العـيــون واضـطــرابـــات املعــدة
وتـضخم الكـبد وفـقدان الـذاكرة
واخلمول والتبلد والنزالت املعوية
والـتيفـوئيـد واالسهـال واجلفـاف
والكوليرا والتسمم .
ظهـور اطفـال مـشــوهني بـسـبب
تدمير خاليا الوراثة .
وهنـاك عنـاصـر تـؤثـر علـى الـدم
واملخ والعظـام ومنهـا الـرصـاص
والــزئـبق والــزرنـيخ واحلــديــد
والكلــور والفلــور والكــاديــوم
واالمطـار احلمـضيـة واملفـاعالت
النـووية واملواد الـكيماويـة والنفط
ومياه الـصرف الصحـي واملبيدات
احلشرية والبالستيك .
امتـداد مــدة مكـوث اخملـصبـات
الـزراعيـة الكـيميـائيـة الـى مـدى
طويل يف التـربة ممـا يؤثـر يف تلوث
املياه .
زيـادة منــو الطحـالب والـنبـاتـات
املــائيــة يف املـسـطحــات املــائيــة
كـالـبحيـرات امللـوثـة بــالصـرف
الــصحـي يـــؤدي الـــى انـتهـــاء
االوكــسجـني ممــا يقـضـي علــى
االسماك والكائنات البحرية .
طـرق الـوقـايـة من مخـاطـر امليـاه
امللوثة :
االهتمـام مبعـاجلـة ميـاه الصـرف

الـــصحـي قــبل ان تـــصل الــــى
املـسطحـات املـائيـة والـى التـربـة
واالستفــادة من امليـاه املعـاجلـة يف
ري االراضي الزراعية .
االهتـمام بـاحملافـظة عـلى سـالمة
امليـاه اجلــوفيـة وذلك بـابعـاد اي
سبب للـضرر من املباني او املناطق
الـزراعيـة اوالـصنـاعيـة عن امليـاه
اجلـوفيـة ومصـادر امليـاه الصـاحلة
للشرب .
احلـرص الـشـديـد والعـمل علـى
التخلـص من املواد املـشعة بـدفنها
علــى اعمــاق كـبيــرة يف امــاكن
محــددة يف الصحـاري بعيـدا عن
املياه اجلوفية .
ســرعــة الـتعـــامل مع الـبتــرول
املتسرب مـن ناقالت النفط يف مياه
الـبحــر والـبحـيـــرات واالنهــار
والتخلص منه بالسحب او احلرق
االنتفاع باخمللفات الصناعية باعادة
تدويرها وعدم القائها يف املصارف
وتلويث املياه اجلوفية .
احلـرص على فحص ميـاه الشرب
وامليـاه اجلوفـية بـالتحليل احلـيوي
والكـيـمـيـــائـي يف اخملـتـبـــرات
املتخـصصــة لضمـان جـودة امليـاه
وعدم تلوثها .
تنويـر وتوعية الناس على احلد من
تلـوث البيئـة والهواء الـذي يسبب
تلـوث االمطـار والـى حتـول ميـاه
االمطـار الـى مـاء حـمضـي يضـر
بالبشر والبيئة .
تعويـد الناس علـى احملافظـة على
مصـادر املـاء الـنقيـة مـن التلـوث
وعـدم تلويثها بـالقاذورات او مياه
الـصــرف الـصحـي او مخلفــات
املصانع وغيرها

إعلن معنا 313 - 409-9541 :
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أفكار للحفاظ
على البيئة

بعض األشيـاء قد تـكون بسـيطة و ال تـأخذ مـننا جهـداً يف التغيـير و لكن
نتائجهـا عظيمة يف احلفاظ علـى بيئتنا ليجد أوالدنـا األرض مكاناً صاحلاً
للـسكن يف املـستقـبل ..ال نريـد أن نتـرك األرض خرابـة للجيـل القادم
بعدنا..
كما أننا عندمـا نستخدم البدائل فإننا نوفـر يف مصروف املنزل تلقائياً ألننا
سنـقلل من استـخدام مـصادر الـطاقـة و املاء  .هـذه بعض األمـور التي
أجـدهـا سهلــة و أمتنـى مـنكن جـميعــاً التفـاعل و أن تعـرضــوا أيضـاً
مقترحاتكن من حياتكن اليومية..
 أستـخدام أضـواء الفـلورسـنت (النـيون) بـدالً عن األضـواء الصـفراءالعادية يعمل على:
 -1التقليل من نسبة ثاني أكسيد الكربون يف اجلو بنسبة  275باوند
 -2يوفر الطاقة بنسبة  %66مما يخفض فاتورة الكهرباء
 -3يعيش حتى عشرة مرات أكثر من األضواء الصفراء
* عـند االستحـمام أغلق صنـبور امليـاه عندمـا ال تستخـدمه و استخدم
دوشاً ذو ضغـط منخفض ..و مـا ينطبـق على االستحـمام ينـطبق على
غسيل اليدين و غسل الصحون ..و هذا يؤدي الى:
 -1استخـدام املاء ملدة خـمس دقائق بـدالً من ثمان دقـائق مثالُ يقلل من
نسبة ثاني أكسيد الكربون يف اجلو بنسبة  513باوند
 -2التوفير يف فاتورة املياه
 -3احلفـاظ على امليـاه العذبـة التي تـعد مصـادرها محـدودة يف العالم و
سيأتي يوم و تنتهي و لن جتد األجيال القادمة ما تشربه
* اصـالح احلنفيات التـالفة التي تـنقط و املواسيـر املكسورة الـتي تسرب
املياه .يحفظ البيئة و يحفظ مالك
* استخـدام العـوازل احلـراريـة يف املنـزل علــى فتحـات الـشبــابيك و
األبواب .و ان كـانت احداكـن تبني بيتـاً من املمكن أن تـطلب استخدام
العوازل يف اجلدران
هذا سيقلل من احلاجة الستخدام املكيف يف الصيف و املدفأة يف الشتاء
* بدالً عن استخدام النشـافة الكهربائية لتجفيف الثياب .انشريهم حتت
ضـوء الشـمس .ان جففـت نصف ثيـابك فقط يف ضـوء الشمـس فإنك
ستقللني من نسبة ثاني أكسيد الكربون يف اجلو بنسبة  723باوند
* عنـد غسيل الثيـاب .عبئي الغسـالة للحـد املسموح و ال تـضعي فيها
ثياباً قـليلة ألن كل دورة من دورات الغسـالة تستخـدم  95لتراً من املاء (
لتتخيلي الوضع  -زجاجة املياه املعدنية حتوي لتراً و نصف من املاء)
* استخـدمي الـستـائـر الـثقيلـة علـى النـوافـذ لتقـللي من احلـاجـة الـى
استخدام املكيفات.
* أزيلي الـثلج من الفريزر و الثالجـة بصفة دائمة حتـى ال تقل فاعليتها
يف التبـريد و بـالتـالي حتـتاج لـطاقـة أكبـر لتعـمل ..و ان كان بـاالمكان
التخلص من الثالجات القـدمية التي تعمل علـى التبريد بـاملاء و احلصول
على ثالجة حديثة صديقة للبيئة يكون أفضل
* استخـدمي الـكوولـر بدالً مـن شراء زجـاجات املـياه املـعدنـية ألنـها
سترمـى يف الزبالـة بينمـا الكوولـر يعاد استخـدام عبوة امليـاه اخلاصة به.
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املكسيك بالد احلضارات والتاريخ والرقص والثقافات املتنوعة

من إحتفاالت سينكو دي مايو يف املكسيك
ريـيس ،مـاريـانـو آثـويال ،خـوان
كتب  :بدل رفو
رولفو ،أوكتافيـو باث وكارلوس
فـوينـتس /و ضـريح تـروتـسكي
املـكـــسـيـك بالد احلــضــــارات
والفنانني العظمـاء :دييكَو وفريدا
والـتـــاريخ القــدمي وامــة ثــريــة
و ...تطول القائمة...والتنس
بتـاريخهـا وعـاداتهـا وتقـاليـدهـا
التقـاط صور للـوحاتهم اجلـدارية
وثقافتها املتنـوعة عبر قرون والتي
الكبـيرة بـاألخص ...أمتـنى لك
ترجع الـى ماقبل امليالد بـاالضافة
أسعد الـسفرات والعـودة امليمـونة
الــى جمـالهــا الطـبيعـي البـاهـر
بذخيـرة معرفيـة تثري ثقـافتنا شبه
وجبالها الساحـرة وقد مت حتديدها
املتصحّة مع عناقي السونامي .
يف امـريكـا الـشمـاليـة من احملـيط
وان الـتقـط صـــورا كـثـيـــرا.يف
واخلليج .
رحـالتي يكـمن احلـنني والـشـوق
تبـرز حرفـة الصـناعـات اليـدوية
لـلمــدن القــدميــة والـثقــافــات
والقبعـات الـكبيـرة والصنـاعـات
واحلـضارات وكذلـك الرحيل الى
اليدوية يف املدن والقرى املكسيكية
االريـاف واجلـزر الـتي اجـد فيهـا
بشكل بـارز واما املطبخ املكسيكي
راحـــة الـبـــال واالنــسجـــام مع
فله مكـانـة خـاصـة يف امــريكـا
الذات،وبعد قضاء ليلتني يف ارقى
والـعالم الـغربي وبـاالخص اجلنب
منطقة يف العاصـمة مكسيكو ستي
ارغفة اجلنب.
والتي تـعد اكـبر مـدينـة يف العـالم
بالد املكسيك يحلـم بها الكثيرون
اصــابتـني الـدهـشــة من وجـود
لزيارتها وآخرون يخشون زيارتها
اسالك كهـربـائيـة علـى االسـوار
واما انا حني قررت زيارتها ابلغني
وكـاميرات املراقبة على االبوب يف
االستاذ سعيـد يحيى رئيـس حترير
احلـي ووقتهـا تـذكــرت االحيـاء
صــوت االخــر يف كــوردسـتــان
الـــــشـعــبــيـــــــة يف دهـــــــوك
العراق سالمه الـى زاباتـا وبالدها
(بروشكـي،شيلي،املستشفى)كم
ويقـصــد بهـا ابـرز ثــوار الثـورة
ـ
هي امينة واكثر امـانا من مكسيكو
املـكسـيكيـة وامـا صــديقي جالل
ستي!!
زنكـابـادي فـنصـنحي بـان ازور
السيـاحة يف املـكسيك مـتنوعـة ما
ضــرائح العـظمــاء يف املكـسـيك
بـني شــواطـئ ســاحــرة ومــدن
وهــذه كلـمـته لـي :مـــا اروعك
اسـتعمـرت ومـواقع اثـريـة دالئل
صديقي الـسندبـاد الكردي احمللّق
علـى تنوع االهـداف السيـاحية يف
يف سماء الكرة األرضيّة!
املكسيك وبذلك تعد املكان الرائع
أرجـو أن تهـتم بـآثــار املكـسـيك
لعـشــاق الـبحـث عن الـثقــافــة
ماقبل كـولومبـس وتلتقط الكـثير
واملواقع االثرية والرياضة وهنا قد
مـن الصـور لهـا وأرجـو أن تـزور
خلفت احلـضارات آثـارا تاريخـية
مثاوي العظمـاء :زاباتا ،ألفونسو
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ألكثر من قـرون قبل امليالد وقد مت
االحتفاظ واالهتمام بها.
مـدينــة تيبــوسالن..اول محطـة
استـراحـة ،وهي مـدينـة صغيـرة
ضـمـن املــــديـنــــة الـكـبـيــــرة
(مـوريلـوس)والـتي تقـع يف قلب
وادي(تـيـبـــوسالن)وتـبعـــد 75
كـيلـــومـتـــرا عـن العـــاصـمـــة
مكـسيكوستي وعدد ساكنتها يبلغ
 45الف نـسمة وتعـد املديـنة قلب
(مــوريلـوس).تـيبــوسالن هـرم
صغيـر علــى قمــة جبل وحتـرس
املديـنة اجلـبال الـصخريـة الكبـيرة
وتسمى باملدينة الساحرة
حــــــيــــــث
ـ
الــــســــــوق
الـــــــرائع يف
مـركز املـدينة
واشبه بسوق
الـــسـبـت يف
شمال املغرب
ولكنه يف اطار
اخر وتكثر فيه
املـــطـــــاعـــم
ـ
الــــشعـبـيــــــة
واالكـــــــالت
ـ
الـبــسـيــطــــــة
والـفــــــــواكـه
ـ
واخلضـراوات واحلـرف اليـدويـة
الـتي متأل حوانـيتها بـاالضافـة الى
مـحالت الـفخــــــار واملالبــــس
املكسيكـية الشعـبية وتضـاف لهذا
الـتنوع بسـاطة االنسـان املكسيكي
وحـبهم للحيـاة عبـر املوسـيقى يف
االمـــاكن واالســواق الــشعـبيــة

بــاالضــافــة الــى محـالت لبـيع
اللـوحـات التـشكـيليـة الـتي تبـرز
صورة املدينة واملكسيك للسواح
يف هذه املدينة الصغيرة وعبر طرق
من ارضية حجـارة متراصة وكانها
احلـيـــاة يف العـصـــور القـــدميـــة
واالشجـار الـعمالقـة الـتي تـطل
بـرأسهـا مـن الصخــور العمالقـة
اشبه بحلم.
يف(تيبـوسالن) الـطبيعـة والثقـافة
يعدان اجلزء املهم والكبير من حياة
سكان املدينة وهذه املنطقة واملدينة

تقع يف مـركــز املكـسـيك وتـضم
املبـانـي االستـعمـاريــة القـدميـة
والقـــرى امللـــونـــة واحملـمـيـــات
الطبيعية.السوق الشعبي
وشـوارعها واسـواقها سحـر وكنز
من العادات والتقاليد املوروثة عن
االرث املكـسـيكـي ومن احلــرف
اليـدويـة ،مــا يعمل علـى الـورق

واخلشب او صناعة السالل.
بـيت الـصالة يعــد من االمــاكن
االثـريـة وعلـى قمـة اجلـبل ويقع
علــى ارتفــاع  2000متـرا فـوق
مـستوى سطح الـبحر و  600مترا
فـوق مـستـوى القـريـة وكـان هـذا
املــوقع مـعبــداً ملــرحلــة مــاقـبل
كـولــومبـس وخـصـص لآللهـة
(اوميتوجيتي)وهذا االثر فريد من
نـوعه ويـؤكـد علمـاء االثـار بـان
املكان له معان دينية.
مـن الــصعـب اطالق املـــديـنـــة
الـساحرة علـى تيبوسالن من دون
متاحفهـا التاريخيـة ومنها املتحف
الفني(كـارلوس بلـيسر)وقـد تبرع
الـشـاعـر والعــالم الـذي يـحمل
املتحف اسـمه مبجامـيع من القطع
الـثمـينــة والـتي هـي من غــرب
املكـسيك وكـذلك يوجـد متحف
يعود بنائه الى القرن السادس وقد
شيد من قبل الـرهبان الذين قدموا
الـى املــدينــة من اجـل نصــرنتهـا
واليـوم تـضم الـى مـواقع االرث
االنساني (اليونسكو)ويضم املبنى
متـحف ومركز الـوثائق التـاريخية
ذو القـاعــات االربع والـتي تعـد
مثاالً هـاماً لثقـافات مختـلفة من
امريكا الوسطى .
تكثر االحتفاالت وتـنتشر االلوان
وحفالت الرقص واالنـسجام بني
االيقاع واللون على اثر الطبول يف
هـذه املديـنة.وامـا املطـبخ يف هذه
املدينة ومع االحتالل االسباني لها
فقــد اضيـفت انــواع اخــرى من
االكالت الى املطبخ ولكن املكون

الــرئيــسي لـالطبــاق هــو الــذرة
واالطبــاق احملليـة فقـد حـافـظت
على اصالتها من ماقبل كولومبس
ولالكالت اسمـاء غـريبــة كثيـرة
وللجنب الـدور الكبير يف االكالت
الـشعبية واما العصائر فهي طازجة
ومــشهـــورة جـــدا يف االســـواق
الشعبية.
تـيبـوسالن..مــدينـة الـتصـوف
والـروحانـيات واسـترخـاء العقل
واجلـسم وفيهـا توجـد املنـتجعات
وحمـامات بخـار يف غرف مـغلقة
مـن احلجــارة احلـمــراء بـــرفقــة
االغاني والشكر لآللهة ما قبل
كولومبس .
من الـرياضـة القـاسيـة يف املنطـقة
الـتسلق على اجلبـال والهبوط عبر
صخرية شديدة .
مـدينـة تيـبوسـالن تقسـم الى 20
منـطقة سكـنية ويف الـليلة املقـدسة
مليالد املـسيح حني جـرى القداس
يف احلـديقـة الـرئيـسيــة للكنـيسـة
وحـضرت جـانبـاً من االحتـفالـية
حـيث ميثل كل مـنطقـة مجمـوعة
مـن االشخــاص وهـم يحـملــون
الشـموع والنجـوم املضيئـة ومهداً
صغيـرا مع املـوسقـيني والتـراتيل
الدينية.
املكسيك..بالد الثقافات الفريدة
مـن نــــوعهـــا حـيـث الفـنـــون
والغالـريهات واملهـرجانـات واما
اللـيل فـله حكـايـة اخــرى عنـد
املكــسيكـيني واللـيل قمــة احليـاة
..ببساطة انها املكسيك
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القاهـرة  -خديـجة جعفـر -حني
بـدأت حركـة الكـشف عن كـنوز
الـتــــراث اإلسالمــي يف القـــرن
التـاسع عشـر ،كان مـعظمـها يف
عداد التراث املفقود والضائع.
وكـان الـرأي العلمـي السـائـد يف
مجــال الــدراســات اإلسـالميــة
حـيـنهــا ،أنّـه ال ميكـن تكــويـن
تـصوّرات وأحـكام عـامّة لـتراث
حـضـــارة اإلسالم إال حـني يـتـم
الكشف عـن غالبـية مخطـوطات
هذا التراث على األقل.
ويف احلقيقـة ،فـإن الكـشف عن
كثيـر من األعمال املهمة واحملورية
التـي كانـت يف عداد املـفقودات،
ســاهـم فعالً يف تعــديل وإعــادة
تقـــومي تـصـــورات كـــاملـــة يف
مـوضـوعـات سـادهـا الغمـوض
واجلدل واالختالف قبل اكتشاف
اخملطوطات ذات العالقة بها.
يحضـرني هنـا مثـال علم الكالم
اإلسالمـي الــذي ســاهـمـت يف
تكـوينه فرق إسالميـة متعددة منذ
نـشأته .ولكـن ،وعلى رغم دور
املـعتـزلـة احملــوري يف بنـاء عـلم
الكالم ،إال أن أعمالهم كانت يف
عـداد املفقودات ،حتـى اكتشفت
مـخطـوطـات مـوسـوعـة املغـني
للقـاضـي عبــداجلبــار املعتــزلي
(ت415هـ1025 /م) يف اليـمن
عـام  ،1945ثم كُـشف بـعــدها
عـن مخـطــوطـة شـرح األصـول
اخلمـســة للقـاضـي عبــد اجلبـار
كذلك .وساهم هذا الكشف عن
أمّهات أعمال الكالم االعتزالي،
يف تعـديل التصـورات السـائدة يف
حقل الدراســـات اإلسالميـة عن
عـلم الكـالم املعتــزلي .وكــانت
آراؤهــم تــــؤخــــذ قـبـل هــــذا
الـكشـف من أعمـال خصـومهم
األشاعرة.
ومع اسـتمــرار جهـود الـتحقـيق
الـكبيـرة يف األكادميـيات الـعربـية
والغــربيـة والفــارسيـة يف القـرن
العشـرين ،فـإن الـكثيـر من هـذا
التراث أصبح بني أيـدينا بالفعل،
وأصبح باإلمكان دراسته واحلكم
علــيه .ولـكــن يـــظـل بعـــض
الــدارسـني يف حقل الــدراســات
اإلسالميـة ،يف انـتظـار الكـشف
عن هذا التراث بكـامله مدفوعني
بـالـدافع األول نفـسه ،أي تعليق
تكوين أحـكام وتصـورات أقرب
إلى الصحة عـن هذا التراث حتى
يُكـشف عنه كـامالً .ولكن ،هل
الـكشف عن هـذا التراث بـكامله
من دون أن تفوت منه فائتة ،مهمٌ
حقاً لتحقيق هذا الهدف؟

السبب هو استيعاب األعمال املفقودة يف أعمال تالية

من أسباب ضياع بعض التراث اإلسالمي

املـفقـــود حـتــــى اآلن .ويعـــزو
الـدارســون يف حقل الـدراسـات
اإلسالمـية أسباب فقـدان كثير من
إنّ املـتـصفّـح لكـتـب الفهــارس
أعمـال التــراث اإلسالمي ،الـى
والتراجم ،مـثل الفهرست للندمي
أسـباب حربـية مثل اقتـحام املغول
(ت  380هـ990 /م) ،وطبقات
لـبغـــداد وإتالفهـم الكـثـيــر مـن
األمم لـصــاعــد األنــدلــسي (ت
الكـتب .وهـذه الـروايـة  -وإن
462هـ 1090 /م) ،وتــــــاريخ
صحّت  -ال تبـدو ذات تفـسيـرية
احلـكمــاء للقفـطي (ت 646هـ/
عـاليـة ألسبـاب فقـدان كثيـر من
1248م) ،وصــــوان احلكـمـــة
التـراث أو كـاشفـة عـن أهميـة مـا
للـــسجــسـتـــانـي (ت399هـ/
فُقد مثالً.
989م) ،وطبقـات األطبـاء البن
وهنـا ،أقدّم تفسيراً آخر قد يصلح
أبــي أصــيـــبعــــــة (ت668هـ/
لــشـــرح أسـبـــاب هــــذا الفقـــد
1290م) علــى سـبيـل املثــال ال
والـضيــاع ،وقــد يلـقي الـضــوء
احلـصــر؛ يــدرك أن كـثيـــراً من
كذلـك على مـدى أهمـية املـفقود
األعمـال املثبتة عنـاوينها لم تصل
والـضـــائع .ميكـن فهـم أسبــاب
إلـينا .بل هي يف عـداد الضائع أو
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وهنـا ،نـستـطيع القـول إن مـادة
عمل “خدايـنامه“ استـوعبت متـاماً
يف هذه األعـمال الالحقة ،بحيث
لم تعد هناك حاجة الى تداولها يف
القــرون الـتي تـلت الـثعــالـبي.
وبهذا ،يكـون “خداينـامه“ استنفد
أغـــراضه .ويف هـــذا احلـــالـــة،
سـيكــون مفهــومــاً ملــاذا انــدثــر
“خداينـامه“ ولم يعد سـوى عنوان
عمل مـن أعمال ابـن املقفع يدرج
يف قائمـة أعماله يف كتـب التراجم
والفهارس.
ومثال آخـر ،هو شـروح الفارابي
على األعمـال املنطقيـة ألرسطو.
فقـد ضـاعت هــذه الشـروح ولم
يـبق مـنهـا سـوى شـرح الـعبـارة
وشـــرح القـيــــاس .ولكـن ،إذا
حـاولنـا تـتبّع سـبب فقـدان هـذه
األعمـال ،فـسنجـد أن ابن رشـد
هضم شـروح الفـارابي هـذه ،ثم
شـرح أرسطـو بــأفضل ممـا شـرح
الفـارابي .هـل جبّت شـروح ابن
رشـد شـروح الفـارابـي إذاً؟ نعم
ميكـننــا ادعــاء هــذا .ويف هــذه
احلالـة ،ستكون شـروح ابن رشد
هي مــا أفقــد شــروح الفـــارابي
أهميتها النصّية.
وعلـى اجلــانب اآلخـر ،جنـد أن
هنـاك نوعاً آخـر من العالقات بني
النـصوص تفسر لمَ حُفظت بعض
النـصوص ووجـدت طريقهـا الى
االنتشار والذيوع أكثر من غيرها،
منهـا عالقة احملـاكاة .فعلـى سبيل
املثــال ،إن األعمـال احملــاكيـة لـ
“كليلة ودمـنة“ حفظت لهذا العمل
وجـوده وتأثـيره .فقـد نُظِّـم شعراً
علـى يد أبـان الالحقـي وبشـر بن
املعـتـمـــر وأسعـــد بـن املهـــذب
املمـاتي ،وابن الهـبّاريـة يف عمله
“الصـادح والبـاغم“ ،واملعـري يف
رســالــة “الـصــاهل والـشــاحج“
و“األسـد والغـواص“ ذي املـؤلف
اجملهول.

ضياع كثير من التراث ،من خالل
العالقــة بني الـنصـوص املفقـودة
وبـني ما تالهـا من نصـوص تبـنى
علـيهــا ،والـتـي ميكـن وصفهــا
بعالقــة االستـيعــاب واستـنفــاد
األغـــراض .واملقـصـــود ،هـــو
اسـتيعـاب مـادة الـعمل املفقـود يف
عمل آخـر يتلوه يف الـزمن ،نتيجة
االهـتمام بدراسـته يف األزمنة التي
تلت تأليفـه مباشرة .وبالتالي ،ال
يعـــود للعـمل األصلـي املفقــود
أهمية كبيرة.
وبعـبـــارة أخـــرى ،يــسـتـنفـــد
األغراض الـتي كُتب مـن أجلها.
وبالتـالي ،يقل االهتـمام به ويقل

الـطلـب علـيه ،وبـــالتــالـي يقل
االحـتيـاج الـى نـسخه وتـداوله.
مثـال ذلك ،يـذكر الـندمي أعـماالً
عدة مـنسـوبة إلـى ابن املقفع (ت
 143هـ) تعــرّضـت للــضيــاع يف
وقت مبكر من تاريخ اإلسالم.
غالـبية هذه األعمـال الضائعة هي
األعمـال التي تـرجمهـا ابن املقفع
مـن تــــراث الفــــرس ،أمـثــــال
؟خــدايـنـــامه؟ يف سـيـــر ملــوك
الفرس“ ،آئني نـامه“ و“نامه تنـسر“
يف آدابهم وقـوانينهم ،تُـرى ،ملاذا
فقـدت هـذه األعمـال حتـديـداً يف
حني وصلتـنا أعـمال أخـرى البن
املقـفع مـثـل “األدب الكـبـيـــر“،
وكتابه ذائع الشهرة “كليلة ودمنة“

إنّ السبـب من وجهة نـظرنـا ،هو
اسـتيعــاب األعمــال املفقـودة يف
أعمـال تالية .فعلـى سبيل املثال،
ظل “خـداينـامه“ مصـدراً أساسـياً
جلـميـع سيــر امللــوك الـتي ألـفت
بـالعـربيــة يف العصـر اإلسالمي.
فقـد وردت مـنه فصـول وقطع يف
“عيـون األخبار“ البن قـتيبة (296
هـ 889/م) ،وكـتـــاب “تـــاريخ
امللـوك واألمم“ للطبري ( 310هـ/
923م) ،كما كان مصدراً أساسياً
لكتاب “تاريخ سنيّ ملوك األرض
واألنـبيـــاء“ حلمــزة األصفهـــاني
( 360هـ990/م) ،وكتاب “غرر
أخبـار ملـوك الفـرس وسيـرهم“
للثعالبي (429هـ1038/م).

وكذلك ،فإن كثـرة الشروح على
عـمل مــا يحفـظ العـمل نفـسه،
فنجـد أن غـالـبيـة األعمـال الـتي
كثرت عليها الـشروح والتعليقات
واحلواشي ،قد حفظت.
ومـن الغنـي عن الـذكــر أن كثـرة
الشـروح تدل علـى أهميـة العمل
واالحـتـيــاج إلـيه .ومـن أمـثلــة
األعمـــال التـي كثــرت علـيهــا
الشروح ،كتاب “الكتاب“ لسيبويه
والـذي شـرحه الـكثيـرون ،منهم
أبـــو علـي الفـــارسـي (399هـ/
989م) ،والــرمــانـي (384هـ/
994م) ،وابــن الـــــســيــــــرايف
(385هـ995/م).
واخلالصــــة ،أنّ حفـــظ بعــض
التـراث وضيـاع بعضه قـد يكـونا
عـائدين الـى عالقة بعـض أعمال
التـراث بـعضهــا ببعـض ،وليـس
جملــرد الفقــد الفيـزيــائي بـسـبب
احلـروب .ولـذا ،فـرمبـا نـستـطيع
احلكم عـلى الـضائـع بأنـه كان يف
عداد املهمل يف أزمنة التراث نفسه
بعـد أن استوعب يف أعمال الحقة
واستنفد أغراضه.
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تاريخ وأماكن History and Places

تضم حتت ثراها الطاهر ثالثة أنبياء وإمام وعشرات الصحابة والتابعني وآل البيت

النجف األشرف ..مدينة األنبياء واألولياء والصحابة التي التنام
بـ(الـغازيـة) نسـبة إلـى اسم امللك
غازي.
ـ سـنــــة  1948م رفعــت سكـــة
احلديد (تـرامواي) بعد أن تيسرت
الــسيــارات الالزمـة لـلتـنقـل بني
الـنجف والكـوفـة وعُبّـد الطـريق
بينهما.

مدينـة النجف أو النّجف األشرف
إحدى أبـرز مدن العـراق مركـزها
النجف ،تقع إلى اجلـنوب الغربي
للعـــاصمــة بغــداد .يـبلغ عــدد
سكانـها ـ8ــ 1,221,24نـسمـة
حسبـاحصاـئياتـ 2011,تعتبر
املـدينة احد املـدن املهمة يف العراق
وذلك كــونهــا مــرقــد دفـن رابع
اخلالفـاء الراشـدين علـي ابن أبي
طالـب ومركـزاً للحـوزة العلمـية
الـشيعيـة يف العراق .يـرجع تاري
املـدينة إلـى العصر اجلـاهلي حيث
كـانت مـركـزاً لألديـرة املسـيحيـة
وبعــد ذلـك اصبـحت عــاصمــة
الدولة االسالمية يف عهد علي ابن
أبي طـالب كـانت املـدينـة تـابعـة
للكوفة .
يرجع اصل التسـمية إلى املنجوف
أي املكان الـذي اليصل الـيه املياه
للمـدينـة قدسـية عـنده املـسلمني
وخـاصة الشيـعة كونهـا مرقد أول
االئمة علي ابـن أبي طالب ومرقد
للنـبيني هود وصـالح ويوجـد فيها
مـسجدي الكوفة والسهلة .يوجد
يف املـدينـة عـدة معـالم تـاريخيـة
واغلبهـا معالم اسالميـة.اختيرت
الـنجف لتكـون عـاصمـة الثقـافـة
االسالمية سنة 2012

يدين كل أو أغلبية السكان بالدين
اإلسالمي حسب املذهب الشيعي
االثني عشري وذلك لوجود مرقد
االمـام عـلي فـيهـا اإلمـام األول
لدى الشيعة

أصل التسمية

املعالم

رجع أصل تسميـة النجف إلى إن
النجـف معنـاه الـسـد الــذي مينع
سـيل املـــاء أن يعلـــو الكـــوفـــة
ومقابـرها .فـالنجف تسمّـى ظهر
الكوفـة لعلوّهـا وهي عشـرة كيلو
متـرات عن الكـوفـة وهنـاك قـول
اخـر هــو إن النجف كـان سـاحل
بحـر امللح املتـصل بشـط العرب،
وكـان يسمّى بحـر "النيّ" وملا جفّ
البحـر قِيل" :النيّ جفّ" ثم الحقاً
دمجـت الكلمتـان وسقطت الـياء
فصار االسم هو النجف.
ومن األسماء التـاريخية للنجف،
بـانقيـا ،ظهـر الكـوفـة ،الغـري،
املشـهد ،الـربوة ،الـطور ،وادي
الـسالم ،واجلـودي ،وهـو اجلبل
املذكـور يف القـرآن الذي اسـتوت
علـيه سفـيـنــة نــوح ،وإن كــان
البعـض يعتقـد أن اجلبل املـذكـور
يقع يف أرمينيا .ويعـتقد الشيعة أن
آدم ،أبــا البـشــر ،والنـبي نـوح،
مدفـونان يف نفس القبر الذي دفن
فـيه عـلي ابـن أبي طـــالب ،وأن
النبيـني هود وصـالح مدفـونان يف
النـجف يف مقبـرة وادي الـسالم،
الـتي تعـد أكبــر مقبـرة يف العـالم
وأدرجت ضـمن قــائمــة التـراث
العـاملي ،إذ حتتوي علـى نحو ستة
ماليني قبر.
وتذكر بعض الروايات الشيعية إن
سفينة نوح بعـد الطوفان رست يف
مـدينـة الكـوفـة ،التـي تبعـد عن
النجف نحو عشـرة كيلو مترات،
وهنـاك شاهـد يف مسـجد الكـوفة
حيـث يعـتقـد بــأنه مكـان رسـو
الـسفـينـة الـتي حفـرت حفـرة يف
املـكان .وبعد ظهـور قبر علي ابن
أبي طــالب يف الـنجف يف القـرن
الثــامن مـيالدي ،اتـسع نـطــاق
العـمران يف املـدينـة الصحـراوية،

السكان
أغلــب سـكـــــان الــنـجف مــن
املهـاجرين ،فـبعضهم هاجـر إليها
من أطـرافهـا ونــواحيهـا ،بيـنمـا
تـسكـن فيهـا كـذلك عــوائل من
أصـول غيـر عـراقيـة من إيـرانيني
وهنـود وباكستـانيني وأفغان ،ويف
فترة الثمانينيات هاجر إليها الكثير
مـن أبناء احملافظات اجلـنوبية الذين
تـضرروا بـسبـب احلرب الـعراقـية
اإليــرانيـة كـالـبصــرة والعمـارة
والناصرية.
الديانة

مرقد االمام علي بن علي طالب رضي اهلل عنه
حتى أصبحت مـدينة عامرة .ويف
عهـد اخلـليفــة العبــاسي هـارون
الرشـيد يف القـرن العاشـر ميالدي
أقيمت أول عـمارة لقبـر علي ابن
أبي طالـب ،ثم قام امللك البويهي
الشيعي ،عضد الدولة ،يف أواخر
القـرن نفسه بصـرف أموال طـائلة
لتشييد مقام جميل للقبر.
تاريخ
يعـود تـاريخ املـدينـة إلـى العصـر
االسالمي حيث كـانت تنتشـر بها
االديـرة واملعابـد املسيحيـة يف عهد
مملكـة احليـرة حيث كـانت تـابعـة
ملديـنة الكـوفة بعـد ذلك اتخـذها
عـلي ابـن أبي طــالـب الكــوفــة
عــاصمــة لــة.ويف ايــام الــوالي
العـثمـاني مـدحت بـاشـا يف ضل
سيطـرت الدولـة العثمـانيـة على
العــراق اصــدر قــانـــون تنـظـيم
البلـديات يف 1294هـ ومن ضمن
هـذه البلديـات كان بلـدية النجف
ويف سنـة  1931يف ضل املـملكـة
العـــراقيــة اصُــدر قــانــون ادارة
البلديات رقم  84الذي نص على
الغاء قانـون البلديـات الصادر من
الـدولــة العـثمــانيــة ويحل هـذا
القانون بدله
اجلغرافية
تقع مـدينـة الـنجف علـى حـافـة
الهضبة  ،أي عنـد احلافة الـشرقية
للصـحراء الغـربيـة  ،التـي تفصل
العــراق عن احلــدود لـلمـملكــة
العربـية السعوديـة  ،حيث يحدها
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مـن الغرب بحـر النجف والهـضبة
الغــربيـة  ،ومـن اجلنـوب قـصبـة
احليرة وأبو صخير  ،ومن الشمال
هـضبـة الـنجف  ،ويحـدهــا من
الـشرق مـدينـة الكـوفة  ،وبـذلك
تـشغل بـحكم مـوقعهـا اجلغـرايف
الطـبيعي املنـطقة االنـتقاليـة ما بني
الــسهل الــرســوبـي والهـضـبــة
الغـربيـة ،اللـذين يـشكالن أنـواع
الـسـطح يف وسـطهــا وجنـوبهـا،
ويكون بحـر النجف كحـد فاصل
مــا بـني املنـطقـتني.أمــا اجلهــات
الغـربيـة منهـا فيتـشكـل إقليمـا ال
يسـاعد على ظهـور استيطـان فيها
 ،بينما جند يف جنوبها الغربي  ،يف
منطـقة بـحر الـنجف إقليـما قـابل
لإلمنـاء الزراعي وإلى الـشرق منها
 ،إقـليـم زراعي حــول الكــوفــة
والفرات األوسط.
وتقـوم مــدينـة الـنجف األشـرف
علــى رابيـة مـرتفعـة فـوق أرض
رمليـة فـسيحـة تـرتفع عـن سطح
الـبحــر حــوالـي  70متــرا.وتقع
النجف قدميـا على الطـريق البري
بني بغداد ومكـة املكرمة  .مبـسافة
 260فـرسخــا عن بغـداد  ،كمـا
ذكـره املستـويف القزويـني املتـوفى
سنة 750هـ  .وتبعد النجف اليوم
عن جسـر الكوفة 9كـيلومترات ،
وعن كربالء  85كيلومترا.
وهـذا املوقع يجـعلها ضـمن إقليم
املنــاخ الـصحــراوي ذو املـظهــر
الـشتـوي ويقـتصـر نــزوله علـى
الفـصل البـارد يف الـسنـة  ،بـينمـا
تـرتفع درجـات احلـرارة يف فـصل
الصيف فتصل فوق ( )ْ 24يف عدة
أيـام منه  ،ويـرجع ذلـك إلى بـعد
املسـطحات املـائيـة عنهـا التي من

شــــأنهــــا أن تقـلل هـــذا املـــدى
احلـراري( ،)8فـضال عن كـونهـا
منطقة عارية من الغطاء النباتي
التوسعة واالعمار
سنـة( 170هـ) وبعـد ظهــور قبـر
اإلمام علي ابن أبي طالب متصرت
الـنجف واتـسع نـطـاق الـعمـران
فيهـا ،وتـوالـت عليهـا عـمليـات
االعمار شيئـا فشيئا حتى أصبحت
مدينـة عامرة ،وقد مـرت عمارتها
بثالثة اطوار هي:
األول :طـور عمارة عضـد الدولة
البويهي الـذي امتد من سنة (338
هـ) إلـى القـرن التـاسع الهـجري،
وهـو ميثل عنـفوان ازدهـار مديـنة
الـنجـف ،حيـث شيـد أول سـور
يحيط باملـدينة ،ثم بنـى أبو محمد
بن سهالن الـوزيـر البـويـهي سنـة
 400هـ السور الثاني للمدينة.
الثاني :الطور الذي يقع بني القرن
التاسع واواسط القرن الثالث عشر
الهجريـني ،حيث أصبح عمـرانها
قـدميـاً وذهبـت نضـارتهـا بـسـبب
احلروب بني االتراك والفرس.
الثالث :وهـو العهد األخـير الذي
يبـدا من اواسط القرن الثالث عشر
الهجـري ،وفيه عـاد إلـى النجف
نـضارتهـا وازدهر العـمران فـيها،
وحدثـت فيها الكثيـر من التغيرات
العمرانية والثقـافية واخلدمية ،بعد
أن كـانـت قضـاء تـابعـاً حملــافظـة
كربالء.
ـ بـني سـنـتـي ( 550هـ و 656هـ)
اعتنـى اخلليفـة النـاصـر لـدين اهلل
العبـاسي عـنايـة فائـقة بـاملديـنة،

شملـت اعمــال عمــران واسعـة
وترميم املشهد العلوي فيها.
ـ يف سـنــة ( / 1226هـ 1810 /
م) أمــر الـصــدر االعــظم نـظــام
الدولة محمد حسني خان العالف
(و زير فتـح علي شاه القـاجاري)
بتـشـييــد أضـخم وأقــوى ســور
للمديـنة بعد أن تكـررت هجمات
غـزاة جنــد من الـوهـابـيني علـى
املشاهد املقدسة.
ـ يف نهـاية القـرنني السـابع والثامن
الهجــريني ويف عهـد الـسـلطـتني
االخلـانيـة واجلالئـريـة يف العـراق
تــطــــورت الـنـجف مـن حـيـث
العمران وازدحـام السكان وإنشاء
دور العلم.
ـ سـنـــــة ( 1325هـ  1908 /م)
أنشأت شركة أهلية ،سكة احلديد
(ترامواي) تربط املدينة بالكوفة.
ـ سـنـــــة ( 1348هـ  1929 /م)
ربـطت النجف بـالكوفـة بأنـابيب
نـصبت لهـا مضخـات تدفع املـياه
فيهـا بعد أن كـانت املديـنة تعـتمد
علــى حفـــر التـــرع والنـهيــرات
إليصال املاء من نهر الفرات البعيد
عن املدينة.
ـ ســنــــــة  1350هـ  1931 /م)
فتحت احلكـومة احملليـة على عهد
القائم مـقام الـسيد جعفر حمندي
خمـسـة أبـواب يف سـور املــدينـة
وخطـطت الـسـاحـة الكـبيـرة يف
جنـوبهـا ،وقـام التجـار وأهـالي
املـدينـة بـإقـامـة القصـور والـدور
واملقاهي واحلدائق واحلوانيت.
ـ انشـأت الـسلطـات االميـريـة يف
املـــديـنـــة املـــدارس واحلـــدائق
واملنتـزهـات اخملتلفـة ومسـتشفـىً
واسعاً ،سميت هذه احمللة اجلديدة

النجف بلدة واسعة تقع على رابية
مـرتفعة فـوق أرض رملية فـسيحة
تـطل من اجلهة الـشمالـية الشـرقية
علـى مسـاحة واسعـة من القـباب
والقبور حيث مقبرة وادي السالم
وتشـرف من اجلـهة الـغربـية عـلى
بحـر الـنجف اجلـاف ويـشـاهـد
القـادم مـن مسـافـة بعيـدة مـرقـد
االمــام علي الــذي يقـع يف وسط
املـدينـة وهنـالك احلـوزة الـعلميـة
ومكتبات الكتب املنتشرة يف املدينة
وأيضـاً يوجد السـوق الكبير الذي
يبـتدئ مـن سور املـدينـة الشـرقي
وينتـهي عنـد صحن االمـام علي
ويكثر فـيه صاغة الـذهب ومحال
بيع االقمـشة وكـذلك محـال بيع
حلـويات الـدهني وتعتـبر جـامعة
الكـوفة واحدة مـن أهم اجلامعات
يف العراق
محالتها القدمية
محلــة الـعال  :وتقع يف الــزاويــة
اجلنـوبية الشـرقية من مـرقد اإلمام
علي وتسمى اليـوم محلة املشراق
وتلفظ باللهجة العامية املشراك
محلــة الـعمــارة  :وتقـع شمــال
محلـة العـال يف الزاويـة الشـمالـية
الشـرقيـة من الـروضـة احليـدريـة
وهـي أكـبــــر مـحالت الـنـجف
القدمية.
محلــة احلــويــش  :وتقع غــرب
محلــة الـعمــارة ،وتــطل علــى
الـزاويـة الـشمـاليـة الغـربيـة من
الروضة احليدرية.
محلة الـبراق  :تقع جنـوب محلة
احلـويــش وهي أحــدث محالت
النـجف وتلفظ بـاللهـجة الـعامـية
الـبـــراك...الــبقـيـــة ص 50
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فورين بوليسي :الرهان اجلديد للمملكة العربية السعودية
واشنــطن  -مـع ملك جــديــد،
ووزيـر دفـاع شـاب ،لـم يُختبـر،
خــاضـت الــريــاض احلــرب يف
اليـمن ،وأصـبح وضع املـملكـة
القيـادي يف العـالم العـربي علـى
احملك.
ولكـن الـضــربــات اجلــويــة،
وحتركـات القوات ،والـتفجيرات
االنتحـارية الـتي تتصـدر عنـاوين
ألخبــار اليــوم ليـس لهـا عالقـة
بـالصـراعات طـويلة األمـد حول
إسـرائيل وفلـسطني وسـوريا ،أو
برنامج إيران النووي.
ال تعـتقد أن األحـداث يف اليمن،
علـــى الـــرغـم مــن ذلك ،هـي
أحداث هامـشية؛ إنهـا صراعات
مـركزية يف ميـزان القوى يف العالم
العــربـي ،ويف التــوتــرات داخل
العـالم اإلسالمـي ،وهي اخملاوف
الرئيسة يف سوق النفط العاملي.
القيـادة اجلديدة يف اململكـة العربية
السعودية ،والتي بدأت الضربات
اجلـويـة ضـد املتمـردين احلـوثيني
املدعومني من إيران يف  26مارس
والتي تُحكم قبضتها على السُلطة
العسكـرية ،هـي العب رئيس يف
تشكيل مسار هذه احلرب اجلديدة
املضـطربة يف الـشرق األوسط .ال
تزال مشوّشًا.
حسـنًا ،فكـر يف حقيقـة أن وزيره
الدفـاع اجلديد ،األميـر محمد بن
سلمان ،واالبن املفضل للملك،
والذي تـولى مـنصبه منـذ شهرين
فقط ،هـو الـشخص احملـوري يف
صنع القرار السعودي.
واليـوم ،تنشـر وكاالت األخـبار
العــربيـة صــورة له يتــرأس فيهـا
اجـتماع لكبار الـقادة السعوديني.
تخـفي حليته الكـبيرة صـغر سنه -
تفـيد تقارير بـأن عمره يتراوح بني
 27إلــى  35عــامًــا .ويف كـلتــا
احلـالتني ،فـإنه ال ميلك أي خـبرة
عسكرية.
قبل يومـني ،حضر األميـر محمد
االجـتمـــاع االسبــوعـي جمللـس
الشؤون األمنيـة والسياسية ،وهو
أعلـى هيـئة لـصنع القـرار شكـلها
امللك سلمـان بن عبـد العـزيز آل
سعــــود .جلــس أمـــام وزيـــر
اخلارجـية سعـود الفيـصل ،الذي
يتحمل مسؤولـية الشؤون الدولية
الـسعوديـة منـذ قبل والدة األمـير
محـمد ،وإلـى اليـسار مـن رئيس
اجمللس ،وزيـر الـداخليـة ونـائب
ولـي العهــد ،األميــر محمــد بن

نــايف ،ابن عـمه وأكبـر مـنه سنًـا،
والذي يـرى مراقـبون سعـوديون أنه
منــافس لـه يف السـيطـرة علـى ملف
اليمن.

وكـان محمـد بن سلمـان ،وليس
أبـناء عمـومته األكـبر سنًـا ،الذي
سـافـر إلـى مطـار الـريـاض اليـوم
لتحـية الـرئيس الـيمني ،عـبد ربه
مـنصور هادي ،لـدى وصوله إلى
العاصمة السعودية.
قد يكـون األمير محمد بن سلمان
شـابًــا وال ميتـلك اخلبــرة ،ولكن
هــذه العيـوب يـوازنهـا قُــربه من
والـده ،املـلك سلمـان البـالغ من
العمـر  79عـامًـا والـذي يقـال إنه
مبثابة الذاكرة املتحركة له.
دور امللك يف تطوير السياسة بشأن
أزمة اليمن سـريعة احلركـة ليست
واضحـة .ويبدو أنه عُقـد اجتماع
هــام يف  21مـــارس عنــدمــا زار
أولـيـــاء الـعهـــد يف الـبحـــريـن
واإلمــارات العــربيــة املـتحــدة،

ذلـك أكثـر مـن مجــرد طمـوح.
ويبـدو أن الضربـات اجلويـة اليوم
كـانت تـهدف إلـى إضعـاف قدرة
احلـوثيني لتهديد املـدن السعودية،
وليـس النتـزاع الـسـيطـرة علـى
العاصمة اليمنية.
يـصل االرتبــاك السعـودي بشـأن
املتـمرديـن املدعـومني مـن إيران،
وهم من الزيدية -وبالتالي ،ومن
وجهـة نظر الـكثيريـن يف اململكة،
ليـس من املـسلمني -إلـى اخلوف
مـن أنهم سوف يطـلقون صواريخ
على مكة املكرمة.
وعلــى الـــرغم مـن ذلك ،فــإن
الـضـربـات اجلـويـة تـثيـر عـداء
احلــوثيني بـدالً مـن ردعهم .أدان
زعيـم احلوثيني عبـد امللك احلوثي

“قــطع رأس األفعـــى“؛ يقـصــد
إيران.
االخـتالف الـــرئيـس يف الـقيــادة
اجلديدة يف السعودية حتى اآلن هو
أن عالقـة املـلك سلمـان مع أميـر
قطـر اجلـديـد ،متـيم بـن حمـد آل
ثاني ،تبدو أفضل بكثير من عالقة
امللك عبـد اهلل مع القيـادة السـابقة
للجـارة اخلليجيـة الثريـة .وسوف
يخـبرنا الـوقت إذا كان هـذا مجرد
تغيّـر أسلوبي ،أم تغيّر جوهري يف
العالقة بني البلدين.
وعلى الـرغم من عـودة قطـر إلى
الساحـة بعد خالف دبلوماسي مع
الريـاض ،إال أن مجلس الـتعاون
اخللـيجي -تـتكــون من املـملكـة
العــربيـة الـسعـوديــة والكــويت

يـكـن هـنـــــاك أي رحالت بـني
البلديـن) .هذه الرحالت ،والتي
ميكن أن حتمل أسلحة إيرانية ورمبا
مستـشارين ،تـطير فـوق عُمان.
يبدو أن هناك الكـثير للتضامن مع
دول مجلس التعاون اخلليجي.
والـسؤال الهـام هو إلـى أي مدى
تــدعم إيـران احلـوثـيني -وإذا مـا
تعتبـر طهران أن سـيطرة احلـوثيني
كانت هدفًا اسـتراتيجيًا ،أم نتيجة
عَـرَضِيّـة لألحـداث؟ بـالتـأكيـد،
تعـرف إيــران جيــدًا كيف تـلعب
عـلى اخملـاوف العـربيـة :تعليق يف
العـام املاضـي من قِبـل برملـاني يف
طهـران أن ثالثة عواصـم عربية -
بغـداد ودمـشق وبيـروت -كـانت
بـالـفعل حتت سـيطـرة إيـران أدى

بـاإلضـافـة إلــى رئيـس الـوزراء
القطـري ونـائـب رئيـس الـوزراء
الكـويتي ،الريـاض .وترأس هذا
االجتـماع وزيـر الداخلـية محـمد
بن نــايف ،ولكـن حضــر أيضًـا
محمد بن سلمان .يجب أن يظهر
مـؤشـر الــدور القيــادي الفـعلي
للملك يف القمة العـربية التي تُعقد
يف نهـاية هـذا األسبـوع يف منطـقة
الـبحــر األحـمــر مـنـتجع شــرم
الشيخ.

اململـكة العـربيـة السعـودية الـيوم
بــاعتبـارهـا دميـة يف يـد إسـرائيل
والـواليـات املـتحـدة ،قــائالً إن
جمـاعته “تـواجه القـوات اجملـرمـة
وأدواتهم يف البالد“.
تـوضح األزمة الـيمنيـة أيضًـا إلى
أي مــدى يـسـتمــر فــريـق امللك
سلـمان ،أو يتحـول عن السيـاسة
اخلــارجيـة للـملك الــراحل عبـد
اهلل .كـان امللك الـسابق مهـووسًا

والـبحــريـن وقـطــر واإلمــارات
العـربية املتحدة ،وسلـطنة عمان-
 ،ال يـــزال يبـــدو أنه مكـــون من
خمـســة أعضـاء بـدالً مـن ستـة،
بسبب السلوك العماني اخلاطئ.
القائـد العُماني املنعـزل ،السلطان
قـابوس ،الـذي عاد هـذا األسبوع
بعد ثمانية أشهر من العالج الطبي
يف أملـانيا ،يبـدو أنه يستـمتع بكونه
الـرجل الغـريب املفـارق للـنسق.
عنـدمـا استـولـى احلـوثيـون علـى
صنعـاء الـشهـر املـاضـي ،أعلنـوا
علـــى الفـــور تقـــدمي  28رحلــة
أسبـوعيًـا بـني اليـمن وإيـران (لم

إلـى االعتقـاد الشـائع بأن صـنعاء
أصبحت العاصمة الرابعة.

القضية الرئيسة على جدول األعمال
يف شـرم الـشـيخ سـتكـون اسـتعـادة
هادي إلـى السلـطة يف صـنعاء .ومع
ذلك ،يف هـذه املـرحلـة ،يبـدو أن
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بالتخلص من الرئيـس السوري بشار
األســـد واحتــواء دور حــزب اهلل يف
لـبنـان .ويف إحـدى بــرقيـات وزارة
اخلـــارجيــة الـتي نـشــرهــا مــوقع

ويكيلـيكس ،أعلـن عن رغبته يف

قد تـعني القـمة الـعربـية أيـضًا أن
مصـر عـائـدة كـزعـيم إقلـيمي يف
الـشـرق األوسـط .يف ظل انتهـاء
عـصـر حــسنـي مبـارك ونـظــامه
االقتصادي ،فـإن اململكة العـربية
السعودية أضافت بشكل فعّال إلى
قيـادة العــالم العـربي وأعـادته إلـى
وضعه احلـــالـي كقـــائـــد للعـــالـم
اإلسالمي .تـسـارعـت وتيـرة هـذه

املكانة خالل العـام الفوضوي من
حُكم الـرئيـس املصــري السـابق
محمد مـرسي .ولكن منـذ ظهور

الـرئيـس عبـد الفـتاح الـسيـسي -
وانـتقال احلُكم يف املـملكة العـربية
الـسعـوديـة ،إضـافـة إلـى انهيـار
أسعــار النفـط -ازدادت مطــالبـة
مصر بأن تكون يف موقع السُلطة.
فـــالقـــاهـــرة اآلن علـــى وشك
الدخول يف حرب اليمن ،أيضًا.
قد ال يستـمر التنافس الدبلوماسي
على القيادة اإلقليمية ،ولكن كال
البلـدين لديـه مصالح جغـرافية يف
التأكد من انتهاء األزمة يف اليمن.
تنظر اململكة العربية السعودية إلى
اليمن باعتبارهـا ساحتها اخللفية،
وتـواجه تهـديدًا إرهـابيًـا محتمالً
من اجلهـاديني الـذيـن استقـروا يف
املنـاطق النـائيـة يف الـبالد .مصـر
بعيـدة عـن اليمـن؛ ولكن الـيمن
تتحكم يف مضيق باب املندب عند
املدخل اجلنوبي للبحر األحمر.
كـميــات النفـط التـي عبـر هـذه
املمرات البحرية أقل من الكميات
التي متـر عبـر مـضيق هـرمـز عنـد
مدخل اخلـليج العربي ،ولكن أي
تدخل يـؤثر علـى قنـاة السـويس
عنـد الطـرف الـشمـالي ،مصـدر
القوة االستراتيجية األكبر ملصر.
وهنـاك ميـزة مثيـرة للـدهشـة من
“عـمليـة عـاصفـة احلـزم“ ،االسم
الــذي أطلق علـى العـمليـة الـتي
تقودها الـسعودية يف اليمن ،وهي
عـدد وحجم االلـتزامـات الواردة
مـن الــتحــــالـف؛ إذ أسهـمـت
السعـودية بـ  100طـائرة مقـاتلة،
و 150ألف جـنــــدي ،وبعــض
الـوحــدات البحـريـة ،ونـشـرت
البحــرين  15طـائــرة مقــاتلـة،
وتعهدت الكـويت بنفـس العدد.
ونـشرت قطـر  10طائرات مـقاتلة
يف حـني تـســاهـم األردن بـسـت
طائـرات أخرى .حـتى الـسودان
وعدت بإرسال ثالث طائرات.
ونـشــرت مـصــر وحــدات غيــر
محــددة مـن القــوات الـبحــريــة
واجلوية ،وسيـتم نشر قـوات برية
“إذا لـزم األمـر“ .واملـســاهمـات
املشتركة يف مواجهـة تنظيم الدولة
اإلسالميـة يف سوريـا كانت تـافهة
املقارنة بهذه املساهمات.
وحتـى اآلن ،فـإنه يبـدو أن هـذه
الدول ليس لديهـا “خطة بديلة“ يف
حـال فـشل هـادي يف العـودة إلـى
القصـر الرئاسـي مرة أخرى .مثل
هـذا الفـشل سـيكـون يف أحـسن

األحوال محـرجًا لـلمملكـة العربـية
السعـودية ،وخـاصة لـوزير الـدفاع
اجلـديد .وبـالنـسبـة للسـيسـي ،فإن

مسـار األحداث قـد يكون فـرصة
إلعادة تـأكيـد القيـادة املصـرية يف
منطقة الشرق األوسط.
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حواء  Eveنورة الكعبي..ملكة اإلعالم العربي

املسلمون ليسوا حالة طارئة يف التاريخ
األمريكي بل أحد أعمدته األساسية

أوباما يكرم العبقرية النيجيرية
املسلمة “سهيال ابراهيم“

أضـافت اإلمـاراتيـة نورة الـكعبي
الــرئـيــس الـتـنفـيــذي ل twof
 four54لقبا جديدا الى مسارها
اإلعالمي الـذي يـضيـئه التـألق،
حيـث تسلـمت من هـيثم يـوسف
األمـني العـــام جمللــس الــوحــدة
اإلعالميـة العربـية جـائزة الهـيثم
لإلعالم العــربي ،بعــد النجـاح
الذي عرفته قمة أبو ظبي لإلعالم
2014
تكــرميهـــا من طــرف مــدرســة
واشنطن للبروتوكول
ويضـاف هــذا اللقب الــذي مينح
سنـويـا لكـل مثقف ،سـواء كـان
إعالميـا أو سيـاسيـا أو فنـانـا أو
ريـاضيـا ،ترك بـصمته يف الـوطن
العــربي ،الـى لـقب آخــر اليقل
أهـمـيــة عـنه ،إذ مـنحـت نــورة
الـكعـبـي يف أكـتـــوبـــر املـــاضـي
الـــدكتــوراة الفخــريــة تقــديــرا
إلجنــازاتهـا املـتعــددة من طـرف
مدرسـة واشنطـن للبروتـوكول يف
احتفـال ضخـم أقيم يف الـعاصـمة
األمريكية واشنطن.
” يـشرفـني أن يتم تكـرميي من قبل
مـدرسة واشـنطن للـبروتـوكول،
الـتي تعـتبـر مــرجعيـة مـوثـوقـة
للـحكومـات وأصحاب األعـمال
يف جـميع أنحـاء العـالـم ” تصـرح
نورة الكعبي.
تــألقهــا يف مهــرجــان أبــو ظـبي
السينمائي
نـورة الكعبي..الرئيـس التنفيذي
لهيئـة املنـطقة اإلعالمـية و شـركة
 ،twofour5الـذراع التجـاري
للهـيـئــة .حتـمل نـــورة شهــادة
الـبكـالـوريـوس يف أنـظمـة إدارة
املعـلومـات من جـامعـة اإلمارات
العـربيــة املتحـدة ،كمـا أكـملت
بــرنــامج الـقيــادة من كـليــة لنــدن
لألعمال (مدرسة لندن لألعمال )

تــألقت نـورة بـشـكل ملفـت من
خالل املبـادرات التـي قادتهـا مثل
مـهرجان أبوظبي السينمائي ،جلنة
أبـوظبي لألفالم ،وقـمة أبـوظبي
لإلعـالم ،وذلك بهــدف تعـزيـز
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احملـتــــوى العــــربــي اإلعالمـي
والـرقـمي يف اإلمـارات العــربيـة
املتحـدة وفق استراتيجـية متفردة،
من خالل تـبني املـواهب العـربيـة
ودعمهـا وتوفـير دورات تـدريبـية
مـتخـصـصـــة لتــأهـيل الكــوادر
اإلعالمية وفق املعايير العاملية.
كـمــا تـــألقـت نــورة مـن خالل
عـضــويتهــا يف اجمللـس الـوطـني
االحتـادي لدولة االمـارات العربية
املتحدة ،وكـذا عدد من مجـالس
إدارات الشـركات احلـكوميـة مثل
أبــوظبـي لإلعالم ،غـرفـة جتـارة
وصنـاعـة أبـوظـبي ،وإميج نيـشن
أبــوظـبـي ،ومجلــس أبــوظـبـي
الرياضي.
بـروز إسمهـا ضمـن نخبـة القـادة
العامليني
خالل عـام  2014برز إسـم نورة
بقـوة على مـستوى العـالم بإدراج
إسمهـا ضمن قـائمـة نخبـة القادة
العـاملـيني الــشبــاب لعـام 2014
وقبلـها صنفت ضـمن قائمـة ”أبرز
 100مفكــر عـــاملي” مـن مجلــة
فورين بوليسي يف العام 2013
كـما برز إسمـها بقوة ضمـن قائمة
مجلــة ”النــوفـيل أوبــزرفــاتــور”
للـشخـصيــات اخلمـسـني األكثـر
مسـاهمــة يف تغييـر العـالم خالل
نفس العام .كـما اختارتها مجلة ”
فـوربس الـشرق األوسـط ” ضمن
قـائمة أكـثر  30امرأة عـربية تـأثيرا
يف القـطــاع احلكــومي بــالعــالم
العربـي .و قادهـا النجـاح امللفت
الــذي حققـته يف قـطــاع اإلعالم
للفوز بلقـب أفضل رئيس تنفيذي
يف قـطـــاع اإلعالم لعــام 2012
ضـمن جــوائــز مجلـــة ”أرابيــان
بزنس”.
نورة الكعبي..ملكة اإلعالم
وبلـغ مسلسل تـألقها حـد وصفها
مـن قــبل مـجلـــة ”لـــونـــوفــيل
أوبـزرفاتور” بلقب ” ملكة اإلعالم
” اعـترافـا بإجنـازاتهـا وحضـورها
القــوي ضمن كـافـة الـتصـنيفـات
التي تتناول نفوذ املرأة ،إذ صنفت
ضمن قائمة خمسني شخصية هي
األكثـر مساهـمة يف تغييـر العالم،

لتكون الشخصية العـربية الوحيدة
يف القائمة.

الرئيس اوباما مستقبال النابغة املسلمة سهيلة ابراهيم

إميـانهـا بـدور وسـائل اإلعالم يف
إحداث التغيير

حترير و ترجمة  :خالد مجد الدين
العبقرية النيجيرية املسلمة ”سهيال ابراهيم” البالغة من العمر  19عاما
 ،مت تكرميها باستقبال رسمي يف يف القاعة اخلضراء يف البيت األبيض
تقديرا على جناحها و نبوغها العلمى حيث استقبلها الرئيس
األمريكي ،باراك أوباما  ،والسيدة األولى ميشيل اوباما ضمن
فاعليات احتفال شهر تاريخ األميركيني األفارقة Black
HistoryMonth.
وسهيال ابراهيم قد انضمت الى ”دورى اللبالب” عضوا عن جامعة
هارفارد حينما كانت يف سن  ،15و هى الرابطة التى ترعى النشاط
الرياضى لفرق افضل ثمان جامعات كبرى فى شمال شرق الواليات
املتحدة  ،وتدرس حاليا بيولوجيا األعصاب  -وهو فرع من فروع
العلم الذي يدرس الدماغ البشرية  ،ومت اختيارها ضمن قائمة ”
اذكى 50مراهقا يف العالم” .
وتتحدث ” سهيلة ” اربع لغات العربية و االجنليزية و االسبانية و
الالتينية  ،وفى مرحلة قبولها اجلامعى  ،مت قبول اوراقها بنحو 13
جامعة امريكية عليا  ،مبا يف ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
جامعة برينستون ،كولومبيا ،و لكن وقع اختيارها على جامعة
هارفارد  ،لتصبح واحدة من أصغر الطالب الذين التحقوا باجلامعة
العريقة على طول تاريخها  ،و سوف تتخرج ”سهيلة” فى مايو املقبل
لتصبح واحدة من اصغر اخلريجني سنا ايضا .
و فى كلمة ترحيبية  ،قال الرئيس أوباما أن ”هناك الكثير من املراهقني
يف العالم مثل سهيال ،فهى واحدة من اذكى  50مراهق بالعالم ،
وهى سيدة شابة رائعة  ،ونحن فخورون جدا باجنازاتها و فى انتظار
املزيد منها  ،و مثل سهيال من الشباب هم من يعكس تاريخنا و يلهم
مستقبلنا ”.
بينما قالت سهيال إبراهيم التى سبق و جنحت فى تخطي اثنني من
الدرجات املدرسية قبل التحاقها بهارفارد فى سن صغيرة ” ان مفتاح
النجاح هو معرفة ما حتبان تتعلمه و تعرفه فى سن مبكرة  ،و هو ما
حتقق معها فى سن اخلامسة  ..كذلك يجب ان تكون متحمسا ملا
تفعله ،وأنا متحمسة ملعظم ما افعله  ،وخاصة يف الرياضيات
والعلوم”.و تقول والدتها ”شكيرتا إبراهيم )Shakirat
)Ibraheemان ابنتها بدات الطريق نحو احلياة االكادميية منذ
كانت فى رياض األطفال حيث كانت حتاول أن تفعل كل شيء
مبفردها ‘انها دائما مستقلة ،ولم حتصل على املساعدة يف اداء
الواجبات املنزلية من اى احد ”.
شهد تكرمي ” سهيال ” عددا من أعضاء الكوجنرس األمريكي ،مبا يف
ذلك نانسي بيلوسي ،وأعضاء من كتلة النواب السود
بالكوجنرس ..و هو احلدث الذى ياتى ضمن احتفاالت البيت
االبيض بشهر ” تاريخ االمريكان االفارقة ” و هو االحتفال الذى
تشهده البالد فى شهر فبراير كل عام احتفاءا مبا حققه السود االفارقه
للمجتمع االمريكي و يتم تكرمي النماذج املشرفة منهم تقديرا للدور
املركزي الذي لعبه األمريكيني من أصل أفريقي يف كل جانب من
جوانب احلياة األمريكية وخاصة فى مسيرة من أجل احلرية
واملساواة ،وفرص العمل والعدالة ،وقانون احلقوق املدنية ،وقانون
حقوق التصويت ،و املساهمات العميقة لألمريكيني من أصل أفريقي
يف دعم الثقافة األميركية.

تؤمـن نورة الكعـبي بدور اإلعالم
يف حمل رسـائل هادفـة بعيـدا عن
اإلثارة.
”ليـس هناك إعـالم مثالـي أو ليس
له أجندات ،وهـذا ال ميثل مشكلة
طـاملا حمل اإلعالم رسـالة هـادفة
بناءة ،وابتعد عن اإلثارة ،وهو ما
نسعى إلى نشره يف اإلمارات ،ويف
الــوقـت نفــسه تــوجـيه وســائل
االعالم نحــو العـمل بـطــريقــة
صحيحـة واحتـرافيـة ،والتـركيـز
على التحلـيل الصحيح لألحداث
”تصرح الكعبي.
وتضيف ” :ال أظن أن هناك مكانا
يف العــالـم يخلـــو من اخلـطــوط
احلمر ،فدائمـا هناك حدود يجب
االلتـزام بهـا ،لعـدم االسـاءة إلـى
اجملتمع أو اآلخرين .”.
استغالل املساحات املتاحة إعالميا
وتـــدعـــو نـــورة الـــى اســتغالل
املـساحـات املتـاحات أمـام العمل
اإلعالمي بـأفـضل وسيلــة ممكنـة
لتقدمي إعالم متميز ،دون التوقف
كثيرا لتحديد عن اخلطوط احلمر،
فبريـطانيـا هي األخرى –تضيف
الكعبي  -لديها خطوط حمر مينع
تخطيها من قبل اإلعالميني ،دون
ان تـــأخـــذ حـيـــزا واسعـــا مـن
تفكيرهم.
واإلعالم  -حــسـب الـكعـبـي -
الينـبغي أن يـركـز علـى القضـايـا
الـسياسيـة والتغطيـات اإلخبارية،
إذ تظل مساحة هامة لم تنل حظها
من اهـتمـام اإلعالم العــربي ،يف
ظل الـبـــروز القــوي لــوســـائل
الـتـــواصل احلـــديـثـــة واملـــواقع
االلكترونيـة االجتماعية ،إذ باتت
منـافـسـا قـويـا لـوسـائل اإلعالم
الـتقـليــديــة .ممــا يفــرض علــى
اإلعالم الـتقليدي -تقـول الكعبي
 اإلنفـتـــاح علـــى الـتجـــارباإلعالميــة النـاجحـة يف مـختلف
بقاع العالم.
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أمومة Maternity
تعريف على كيفية عمل اختبار احلمل
املنزلي باخلطوات

خطوات ونصائح جتعل طفلكِ ناجح إجتماعياً
اسـتنـتج البــاحثـون أن الـطفل ال
يـدرك ذاته إال عنـدمــا يتم الـسنـة
ونـصف الــسنــة مـن عمــره .يف
النصف الثاني من السنة الثانية من
حيـاته يشهـد الطفل قفـزة نوعـية
علـى الصعيـد الذهنـي .إذ يصبح
قـادراً علـى التـعرف عـلى نـفسه.
وعنـد حدوث ذلـك يتغيـر الطفل
تغيـراً جذريـاً .فالـطفل يجب أن
يتـم تعـليـمه وجتـهيــزه ملــواجهــة
احليـاة .لذا علينـا أن نهتم بالـتربية
فهي منـذ الصغر القاعدة التي تبنى
علـى أسـاسهـا املــراحل العمـريـة
الالحقة للطفل.
نقدم لكِ أهم النصائح واخلطوات
جلعل طفلكِ ناجح إجتماعياً.
إجعلى طفلكِ واثقاً من نفسه

نساء كثيرات يسألن عن إختبار احلمل املنزلي وكيفية إجرائه ،وماهو الوقت املناسب إلجراء هذا التحليل«
هذا التحليل يبني ماإذا كان البول للمرأة به نسبة من هرمون احلمل أم ال.
هرمون احلمل تنتجه املشيمة يف أول أيام تكونها يف الرحم  ،ويظهر يف البول عن طريق ( حتليل احلمل املنزلى )
اخـتبار احلـمل املنزلـي هو عبـارة عن  :حتليل للكـشف عن وجود هـرمون احلمل  ،وهـو يعتمـد على عـملية
حسابية بحتة كالتالى:
تعتمـد عملية حتليل احلمل على اإلباضة (خـروج البويضة من أحد املبيضني) ثم مـرورها بقناة فالوب ثم تستقر
بنسيج الرحم (وهى املرحلة الثانية والهامة بعد التبويض) وتسمى مرحلة (الغرز) .
يف العادة لن تـظهر النتيجة إال بعـد حدوث اإلباضة Ovulationأوال  ،ومن ثم حدوث الغرز Implan-
tationمـن بعد حدوث اإلباضة ب 7أيام ،وتظهر نسبـة الهرمون أوال يف الدم ومن ثم يف البول لذلك يفضل
عمل التحليل بعد حوالي  12-10يوم من حدوث اإلباضة ،على حسب طول الدورة الشهرية لدى املرأة .
فـمثالً إذا كانت الدورة الشهـرية لدى املرأة تأتـي كل  28يوم هذا يعني أن اإلباضـة لديها يف اليوم ال ، 14ويف
حالة حـدوث تلقيح أو إخصاب (إلـتقاء حيوان منـوى مع البويضـة وإخصابها) يحـدث الغرز بعده ب 10-7
أيام  ،حسب اإلباضة إذا تقدمت أو تأخرت بضعة أيام أى  24 = 10 + 14هو يوم الغرز
ومن بعدها تبدأ املشيمة بإرسال أول عالمات احلمل وهو هرمون احلمل.
وعـادة ما يكون معدل الهرمون يف الدم أوال قبل البول .بعد حدوث اإلباضة ب  10أيام أي يف اليوم ال 24من
الدورة  .من ثم يتضاعف كل يومني.
واملرأة ميكنهـا إجراء التحليل بعـد تأخر الـدورة بيومني  ،ألن أغلبيـة أنواع حتالـيل احلمل تكون حسـاسة ملعدل
هرمون احلمل  ..لكن لتفادي أي خطأ يف النتائج ولعـدم معرفة وقت اإلباضة بدقة ميكنها االنتظار ملدة تتراوح
( من أسبـوع إلى 10أيـام من تأخـر الدورة )حتـى تكون النـتيجة قـطعية وتكـون نسبـة الهرمـون قد تـضاعفت
ووصلت ملستوى غير مشكوك به وأيضاً يف حاالت اإلباضة املـتأخرة قد تعطيها نتائج غير صحيحة إذا فحصت
مبكراً .
كيفية إجراء التحليل:
أوالً يجـب عليك اتباع التعليمـات يف النشرة املرافـقة جلهاز التحليل من نـاحية الوقت املنـاسب إلجرائه والزمن
املطلوب لـظهور النتيجة عـادة مايجرى هذا االختـبار باستخدام ( MID STREAM URINE).وهو
عبارة عن التبـول يف البداية لبضع قطرات ومن ثم تـوجيه جهاز االختبار نحو البـول للمدة  5ثواني حتى متتص
العينـة كمية البـول املطلوبـة إلجراء التحليـل  .عادة يُفضل عمـل التحليل يف أول الصبـاح عند االسـتيقاظ من
النوم ألن كمية الهرمون تكون مركزة وتعطي نتائج أدق.
كيفية قراءة التحليل:
يجب التقـيد بالتعليمات مـع النشرة املرفقة للـتحليل وااللتزام بالوقـت احملدد .تضع أغلبية التحـاليل زمناً معيناً
وهو من  10-5دقائق واليجب جتاوز ال 10دقائق.
األغلبية العظمى من أجهزة التحليل املنزلي حتتوي على نافذتني :
النـافذة االولـى :تعرف بـنافـذة التحكم Controlوهي تعـطيك معلـومات بـأن طريقـة إجراءك لـلتحليل
صحيحة عندما تظهر أوالً.
النافذة الثانية :تعرف بنافذة النتيجة Test.تصبح النتيحة إيجابية أي أن هناك حمل طاملا ظهر اخلط يف الوقت
احملدد لالختبـار حتى لو كـان خفيفا وبغض النظـر عن لونه وسماكـته .بينما تعني الـنتيجة السلبـية أنه ال يوجد
حمل.
بعض التحـاليل حتتوي على عـالمة سالب «Minus-».أو موجب « »Plus+كنتيجة لـتحليل حيث تعتبر
عالمـة سالب ()-عـبارة عن عـدم وجود حـمل  ،بينمـا يعتبـر وجود العالمـة املوجبـة ( )+دليالً علـى وجود
احلمل.
تصل دقة اختبارات أو حتاليل احلمل املنزلية إلى  %99-97على حسب نوع االختبار.
يعتبر حتليل الدم أدق من حتليل البول حيث تكون نسبة الهرمون أعلى فى الدم
بعض األدوية وعالجات اخلصوبة تؤثر على نتائج احلمل .
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

بأن حتتـرمي رغباته وميوله ويجب
أن تتـم معــاملـته بــرفـق وحنــان
ومبشاعر حقيقية .فالطفل يستطيع
أن مييز مـن نظرات األم واألب إذا
ما كانت نظرات رضا أو إستهزاء.
ويجـب علـى األســرة أن تنـادي
طفلهـا بأحب األسمـاء التي يحب
أن ينــادى بهــا وإحتــرام رغبــاته
واإلجـابـة علـى أسئلـته حتـى لـو
كانت تافه بالنسبة لكِ واإلستمتاع
حلـديثه .عليكِ أيـضاً مكـافئته إذا
فعل شيئـاً حسنـاً وأن تشـرحي له

خطئه إن أخطأ.
إصطحبي طفلكِ إلـى أماكن يكثر
فيها األطفال
مثل احلــدائق العـامـة .فخـروج
الـطفل بـصحبــة أهله يجعـل منه
شخـصيــة إجتمـاعيـة .لـذا لكي
جتعلي طفلكِ إجتمـاعياً ال حتبسيه
يف املـنــزل وتقـيــدي حــريـته بل
خصصي له يوماً للخروج بصحبة
العـائلـة بجــانب األوقـات الـتي
تـخصـصيهـا مـن وقتكِ تـعلمـينه
وتشعرينه بحبك وحنانكِ.
الطفل شديد التأثر مبن حوله
وخــاصــة بــأبــاه وأمه .لـــذلك
إحرصي أن تكوني أنت إجتماعية

فاألطـفال بـطبيعـتهم مييلـون إلى
تقـليـــد من حــولـهم .فــإذا رآك
الـطفل حتــرصني علـى إسـتقبـال
الناس وتسعدين بوجودهم سوف
يـشجـعه ذلك علــى عمل الـشئ
نفسه .أما إذا خرجت أنتِ خارج
املنــزل إصـطـحبـي طفلـكِ معكِ
فهـذا يعـزز لــديه حب اآلخــرين
واإلختالط معهم.
شجعي طفلكِ
شجـعي الــطفل علــى الـتفــاعل
إجتـماعـياً مع األشـخاص الكـبار
الــذين تقـابـليهـم خالل حيـاتكِ
اليومـية إبدأي بـأقارب العـائلة ثم
الغرباء ولكن بحذر.

أسباب بكاء الرضيع وكيفية التغلب عليها

طفلك الــرضيع حــديث الـوالدة
يبـكي كثيـرا حيث تـرك لتـوه بطن
األم مبـا تقــدمه من غـذاء وراحـة
وهـدوء وسـكينـة ،ونـالحظ بعـد
الـوالدة إن جميع األطفـال يبكون
بني ساعـة إلى  3سـاعات يـوميا،
نظـرا لـدخـول الهـواء ألول مـرة
للرئـة بعد الوالدة مباشرة ،بعد أن
كــــان الــطـفل يـــصلـه الغــــذاء
واألكــسجـني عـن طـــريق احلـبل
السري.

أسباب بكاء الرُضع
يبكي األطفال لألسباب اآلتية:
وسيلة للتعبير عن اإلحتياجات :
إن البكاء هو الطريقة التي يعبر بها
الـــطـفل عــن جــمـــيع هــــــذه
اإلحتيـاجات أو إحـداها والتـأكد
مـن استجـابـتك له ،فقـد يعــاني
الـرضيع من اجلـوع أو العـطش أو
البرد أو احلر ،أو اخلوف .
يرغب باإلحتضان:
طفلك يعاني من الغـربة فقد كنتِ
حتملـينه داخل رحمـك ملدة تـسعة
أشهـر وكان مـستمـتعا بـالداخل،
مالصقا ألمه ،يسمع نبض قلبها،
ويتـناول الغذاء واألكسجني براحة
تامة ،إحتضني طفلك وأرضعيه،
ودعـيه يــشـبع ويــشـم رائحـتك
ويسمع دقات قلبِك مما يطمئنه.
يبكي بصور مختلفة :
قد يبكي طفلك بكاءا خفيفا ،وقد
تـزداد حـدته لـتصل إلـى الصـراخ
والدمـوع تنهمـر ،أنت التفـهمينه
كــــأم ألول مـــــرة ،التقـلقـي،
بــالتـدريـج ميكنـك فهم رضـيعك
وهو سيفهمك .
ال يستطيع التواصل :
مع منـو طـفلك تـزداد تـدريـجيـاً
قـدراته علـى تعلم طـرق جـديـدة

للتـواصل معـك ،ومبرور الـوقت
ستتحـسن قـدرته علـى التـواصل
بــالـعيـنني ،أو إصــدار أصــوات
(منــاغــاة) أو حتــى عن طــريق
اإلبتـسامـة ،فتخف حـدة البـكاء
جلذب اإلهتمام.
يبكي مع ساعات املساء األولى:
 قـد يعاني الـرضيع من اجلوع أوالـبرد ،أرضعيه وقومي بتدفئته..
معـــــدة الـــــرضــيـع صغــيـــــرة
والتسـتوعـب كميـات كبيـرة من
احللـيب ،لــذا ستـرضعـينه عـدة
مرات خالل اليوم ،وهـذا يساعد
على إدرار احلليب بثدييك.
 قـد يتطلب األمـر ضرورة تـغييراحلفاض ،فهو يشعر بالبلل.
 قـد يعـانـي من املـغص نـتيجـةالـرضـاعـة وابـتالع الهــواء أثنـاء
الرضاعة.
 بعـض الغازات قـد تكون مـؤملةويجـب إعطاؤه مشـروب أعشاب
مُصفـى بشـاشـة معقمـة بحـسب
وصفة مستشارة الرضاعة.
 قــد يبــرد أثنـاء االسـتحمـام أوتغييـر احلفاض :مع الـوقت تزداد
قـدراتك وسـرعان مـا ستتـعلمني

كيفية تغيير احلفاض بسرعة.
 قـــد تكـــون املالبــس ضـيقــةواليـستطيع التنفـس :يجب تغيير
مالبسـه مع تدفئته خاصة يف فصل
الشتاء.
 قـد يبكي الرضيـع بشدة إذا كانيـرضع احلليب الصنـاعي ،فقد ال
يـشعر بـاجلوع خالل سـاعتني من
آخر رضعة له.
 حساسيـة شديدة من احلفاض:قـد يتـسبب احلفــاض بحسـاسيـة
طـفلك خــاصــة إذا مكـث علــى
جـلده فترة طـويلة ،أو رمبا الصق
احلفاض يؤمله.
 قـد يزداد بكـاء طفلك مع زيارةاألقارب وحمله من يد ليد ،ورمبا
يصرخ خـوفا أو من الـضوضاء أو
شدة اإلضاءة ،قومي بحمله بعيدا
حـيـث الهـــدوء وقلـــة الـضـــوء
وأرضعيه لينام.
هـــذه بعـض اإلرشـــادات الـتـي
ميكـنك من خاللهـا معـرفـة طبـاع
طـفلك الــرضـيع ،وتــأكــدي أن
أعـراض البكاء ستخف تدريجيا،
خالل الشهور األولى بعد
الوالدة.
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أكثر  5مشاكل صحية شائعة قد تعاني منها النساء!
الكثيـر من النساء ينشغلن مبهامهن
اليـوميـة من رعـاية املـنزل واحلـياة
املـهنيـة احلـافلـة لـدرجـة أنهن قـد
يـتجــاهلـن صحـتهـن ،حتــى أن
الكثيـر من النـساء ال يـعلمن أنهن
عــرضـــة لإلصــابـــة بعــدد مـن
األمراض اخلـطيرة التي قـد تسبب
الـوفاة يف كثـير من األحيـان لذلك
سنـتحــدث بــإيجــاز عـن أكثــر
املشـاكل الصحـية شـيوعـا والتي
تتعــرض لهـا نــسبـة كـبيــرة من
النساء:
مــــرض القلـب (Heart disp
ease):املشكلة يف مرض القلب
هــو االعتقـاد اخلـاطئ والـسـائـد
بـكونه مـرض "ذكوري" مبعـنى أنه
غالبا مـا يصيب الرجـال ونادرا ما
يصـيب النساء وهذا اعتقاد خاطئ
فطبقا لإلحـصائيات مرض القلب
هـو الـسـبب األول عـامليـا لـوفـاة
النسـاء .األعراض الـشائعـة لهذا
املرض :الشعور بضيق يف التنفس
ويصـاحبه غـالبـا شعـور بـألم يف
الصـدر ،الـشعـور بــألم يف أحـد
الـذراعـني أو كالهمـا ،الـشعـور
بـــألم يف الـفك واملعــدة ،لــذلك
ننصح النساء باستشارة الطبيب يف
حــالــة معــانــاتهـن مـن أي مـن
األعراض السابقة.

cer):ويعتـبر املسـبب األساسي
للـوفــاة يف النـسـاء مـن عمـر 20
وحتى  59عاما ،غـالبا ما يصيب
هـذا املــرض النـسـاء فــوق سن
األربعـني إال أنه أصـبح يـصـيـب
الكـثير من الـنساء األصغـر سنا يف
الفتـرة احلالـية ،من أهـم العوامل
التي تعرض النـساء خلطر اإلصابة
بهـذا املــرض :انتـشـار حـاالت
إصابـة مبرض سـرطان الـثدي يف
األسـرة ،وجــود الطفـرة اجلـينيـة
املـسـببــة لـســرطـــان الثــدي (
(BRCA gene mutap
)tionsيف اجلــسم ،الـتعــرض
لإلشعـــاع أو اخلـضــــوع لعالج
إشعاعـي يف فترة سـابقة radiap
) ،)tion therapyاإلفــــراط
يف شــرب الكحـول ،اإلفـراط يف
تنـاول اللحوم احلمـراء باإلضـافة
إلـى التقدم يف الـعمر (كبـر السن)
وأسلوب احلياة غير الصحي.
ســـــرطـــــان عـــنق الـــــرحــم
(Cervical cancer):وهو
رابع أسبـاب الـوفــاة شيـوعـا يف
جـميع أنحاء العالـم لدى النساء،
وطـبقــا لإلحـصــائيــات مــرض
سرطان عنق الرحم هو أكثر أنواع
الـسرطـان التي تـسبب الـوفاة يف
الهنـد ويقـتل سنـويـا حـوالي 33
ألف امـرأة يف هـذا البلـد ،مـرض
سرطان عنق الرحم يصيب النساء

وفقــا خلبـراء الـصحـة يف جـميع
أنحـاء العــالم يـنبغـي أن حتتـوي
حـميـتنـا الغــذائيـة هــذه البـذور
املفيدة .مـن منا لـم يسمع بفـوائد
بـذور السـمسـم أو دوار الشـمس
ولكن مـاذا عن االنـواع االخـرى
التي تـزخـر بـالفـائـدة وال نعـرف
عنها؟
 -1بــذور شيــا :الـنبــاتيــون ال
يتنـاولون ما يكـفي من األوميغا 3
واألحمـاض الـدهـنيــة ألنهم ال
يـاكلـون املـأكــوالت البحـريـة.
ولكـن الطـبيعـة زاخـرة بـالبـدائل
الصحية ومـنها بذور شـيا و(بذور
الكتـان) ،والتي تعد مصدرا جيدا
مـن هذه املواد الغـذائية .كـما أنها
غنية بأحكام بالبروتني واأللياف.
الفـوائـد  :بــذور شيـا حتــد من
مخاطـر مرض السكري ومتالزمة
األيض .وقد أثبتت الدراسات أن

استخـدامها املنتظم يخفض ضغط
الدم.
كيفيـة استخـدام :هذه الـبذور ال
طعم لهـا لذلـك ميكنك إضـافتـها
إلى العصـائر ،حبـوب اإلفطار أو
اخملبوزات .
 -2بـذور الكـتان  :بـذور الكـتان
منخفـضة بـالسـعرات احلـرارية،
وحتتـوي علـى نـسبـة عـاليـة من
البروتني  ،واأللياف وحمض ألفا
لــيــنـــــــولــيــنــيـك ( ALA
)،واألحماض الـدهنيـة األوميغا
 3النباتية .
الفـوائـد  :يكـافح بــذور الكتـان
اجلــذور احلــرة وحتـسـن الهــضم
وصحة القلب .
كيفيـة استخـدام  :أسهـل طريـقة
لهـضم وامتـصاص بـذور الكـتان
هي بـشكلهـا املطـحون .لـذلك،

سرطان الثدي (Breast canp

املسبـبة لهـذه العدوى :اإلصـابة
ببكتـريا Escherichia coli
 ،كـبر السن ،العالقات اجلنسية،
انتشار هذه العدوى يف األسرة.

نتـيجة إلصـابتهن بفيـروس الورم
احللـيمـي البـشــري (Human
)Papilloma Virusأو مـــا
يعـرف بـاسم فيـروس " ”HPV
والـذي يـنتـقل للنـســاء من خالل
العالقـــات اجلنــسيــة ،مـن أهم
العوامل التي تعـرض النساء خلطر
اإلصـابة بهذا املرض :اإلهمال يف
الـنظـافـة الـشخـصيـة ،اإلصـابـة
بـفيروس نقـص املناعـة املكتـسبة "

 5بذور سوبر مفيدة لصحتك
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ميكـنك اضــافــة بــذور الـكتــان
املطحـونة الـى وجبة اإلفـطار مثل
الفطائـر ،اللنب ،ودقيق الشـوفان
واحلبوب أو على اخملبوزات .
 -3بـذور اليقـطني  :مصـدر جيد
من فيتـامني Eوالزنك واملنغنيز .
حتـتوي بـذور اليقـطني أيضـا على
بعـض أنــواع من املـواد املـضـادة
لالكـسـدة الـتي يـصعـب العثـور
عليها .ملعقة كبيرة واحدة حتتوي
علــى  4.7جــرام من الــدهــون
الـصحيـة (الـدهـون غيـر املـشبعـة
االحـــــاديـــــة الــتــي تـخفـــض
الكــولــستــرول الـسـيئ وزيــادة
مستويات الكولسترول اجليد ).
الفـوائـد  :مفيـدة لـرفع املنـاعـة،
وتنظيم مستويات االنسولني.
كيـفيــة اسـتخــدام  :تـسـتخــدم
كمقبالت على احلساء والسلطات
واخلضار أو املعكرونة.

" ،HIVإقامـة عالقات جنـسية
مع شــركــاء مـتعــدديـن بــدون
اسـتخـــدام وســـائل احلـمـــايـــة
(contraceptives).
عـــدوى املــســــالك الـبـــولـيـــة
(Urinary Tract Infp
tion):وهـي عــدوى تـصـيـب
الكلـى أو احلـالـب أو املثـانـة أو
مجـــرى البــول ،ويعــرف هــذا
 -4بذور السمسم
 :اذا كـنـت حتـب
الكعك بالـسمسم
فـــأنت يف آمــان.
بــذور الــسمــسم
غـنية بـالكالـسيوم
واملغـنـيــسـيــــــوم
ـ
والـنحــاس وهـي
ليست مجـرد زينة
جـمـيلــــة علـــى
اخملبوزات.
الفوائد  :تزيد من
مستويـات فيتامني
Eيف اجلـــسـم ،
وحتــسـن صحـــة
القلب وتـعزز اجلهاز املناعي .كما
اظهرت الدراسات أن السمسم قد
يقلل من خـطر اإلصابـة بالتصلب
املتعدد .
كيفـية االستخـدام :ترش بـسخاء
على السلـطة ،الدجـاج والسمك
وحبوب اإلفطار ولنب الزبادي .

املـــــــرض بـــــــاســـم " "UTI
(Urinary Tract Infecp
)tionوهــذا املــرض يـصـيـب
الـنسـاء أكثـر من الـرجـال (أكثـر
شيــوعـــا يف النـســاء) ،وطـبقــا
لإلحصائيـات تتعرض نسبة %50
علـى األقل من الـنسـاء لإلصـابـة
بهـذه العـدوى مـرة واحـدة علـى
األقل يف حيـاتهم وقـد غـالبـا مـا
تـتكرر اإلصـابة بهـذه العدوى يف
كـثير مـن األحيان ،أهـم العوامل

 -5بــذور دوار الشـمس  :غـنيـة
بـالدهـون اجليـدة( ،غيـر املشـبعة
االحادية واملتعددة غير املشبعة) ،
كما انها وجبة خفيفة شهية.
الفـوائد  :حتتوي على نـسبة عالية
من فيـتامني  ،Eمقـارنة بـاملصادر
األخرى ،مما يجعلها رائعة للبشرة
والـشعـر .بـذور دوار الــشمـس

االكـتـئــاب (Depression):
طبقــا ملنـظمـة الـصحـة العــامليـة
)WHOالـنسـاء أكثـر عـرضـة
لالكتئاب من الـرجال والسبب يف
هـذا يــرجع إلــى كثــرة األعبـاء
والضغوط التـي تعاني منها النساء
سـواء كانت املـرأة تعيـش يف دولة
ذات معـــــدل دخل مــــرتـفع أو
مـتـــوسـط أو مــنخفـض ،أهـم
العوامل التي جتعل النـساء عرضة
لإلصـابـة بهـذا املـرض :احلـزن،
الـتعـرض لـتجـارب صـادمـة أو
مـــؤذيــــة ،العــــامل الـــوراثـي
(االكـتئـاب املــرض متـوارث يف
األسـرة) ،املـشــاكل احليــاتيـة،
االنفـصـــال عن الــزوج أو وفــاة
شخص مقرب ،التغيـر الهرموني
بعد اإلجنـاب (يطلق علـى املرض
يف هـذه احلـالـة اكـتئـاب مـا بعـد
الـوالدة " )"postpartumأو
يف ســـن الـــيـــــــأس " menop
pause".

جـيدة بشـكل خاص للعظـام نظرا
ألنها غنية باملغنيسيوم.
كيفيـة استخدام  :كوجبة خفيفة،
ميكـن إضـــافـتهـــا إلـــى اخلـبـــز
والسـلطات والشـوربات أو ترش
على اللحوم الباردة .
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للمحجبات 7 :نصائح لتمنعني منو الشعر على وجهك

تـواجه أغلـب الفتيـات احملجبـات
مشكلة منو الـشعر الزائد يف املنطقة
الـتـي تغـطـيهــا أكـثــر الــوقـت
باحلـجاب ،وهـذا الشـعر يـشكّل
إزعاجًا كبيرًا لدى الكثيرات.
قــد يلجــأ البـعض إلــى تقـنيـات
حديـثة إلزالـته إما عـبر اللـيزر أو
الكهـرباء وأخـريات قـد يعتـمدن
الـطرق القـدمية كـالشـمع واخليط
وغيره .على أن تبقى الفئة القليلة
تستخدم طريقة احلالقة.
مشكلـة الشـعر إن لم تكـن بسبب
خلـل هرمـوني أو وراثيـة ،فإنـها

بنـسب كـبيـرة قـد تكـون بـسـبب
التغطية الـدائمة باحلجـاب .الوبر
الصغيـر والشعر الغير مرئي يصبح
أسـود وبــارز مع القـوت لــذلك
سنقـدّم لـكِ أيتهــا احملجبــة بعض
النـصائح الـتي جتعل من حـجابك
آمـناً وغـير قـادر علـى إبراز شـعر
الوجه.
 -1عـدم إرتــداء احلجـاب أمـام
الصديقات أو يف املنزل.
 -2إعـتماد احلـجاب املصـنوع من
مادّة القطن.
 -3القيـام مبراقـبة املنـطقة املغـطاة
وخصوصًا عند اخلدّين والرقبة.

 -4ترطيب هـذه املنطقة قبل وبعد
إزالة احلجاب.
-5وضع حجـاب واحـد ورقـيق
حـول الرقبة واإلبتعـاد عن املوضة
اجلـديـدة الـتي قـد تتـطلّب عـددًا
كـبيرًا من احلجـابات ألنهـا ستضرّ
بهذه املنطقة.
 -6تـعريـض هذه املـنطقـة للـهواء
والشمس متى أمكن.
 -7زيـارة طبـيبـة الـبشـرة مـرّة يف
السّنـة لإلطمئنان والـكشف املُبكر
عن أيّ منـو لـلشعـر الـزائـد وغيـر
املرغوب به.

تعرّيف على مجوهرات فريدة من
نوعها من وحي النّحلة

نعرّفك إلـى خط جديد وفـريد من نوعه من اجملـوهرات الراقيـة ،يتميّز
بتصـاميمه الغـريبة واملـستوحـاة من احلدائق املـزهرة واملـليئة بـاألشجار
والنباتات والنحالت الطائرة التـي تأتي إلى األزهار لتمتصّ رحيقها ثم
تعاود رحلتها يف الـسماء الصافية .هذه اجملـوهرات مصمّمة بشكل هذه
احلشرة ومـرصّعة بتشكيلة من األحجار الكـرمية امللوّنة التي تتناسب مع
األجواء الربيعية الزاهية.
سنعـرض عليك مجمـوعة مـن هذه القـطع من تصـميم أهم املـاركات
العـامليّة ،ونبـدأ مع املصمّم Theo Fennellتيـو فينيل الـذي يقدّم
زوجاً من األقـراط من مجمـوعة ،Blossomوهـي مصمّمـة بشكل
نحـلة يف األعلـى ،مصنـوعة مـن الذهـب األصفر املـتداخل مـع اللون
األسود ،وتتدلّى منها مجموعة من األزهار امللوّنة واملرصّعة يف وسطها
بحبّـة من املـاس ،وتنـتهي بحجـر من البيـريل األصفـر املصقـول على
شكل الدمعة .يقدّم هذا املصمّم أيـضاً دبّوساً مصمماً على شكل نحلة
ومرصّعاً بـالكامل باملـاس .كما جتدين عقـداً طويالً ،تتعلّق به نحالت
مرصّعة باملاس األبيض واألسود.

صور أجمل الفساتني للمحجبات بألوان الربيع املنعشة
ننتقل إلـى تصمـيم مميّز مـن توقيع  ،H. Sternوهـو عبارة عن زوج
مـن األقراط املـتدلّـية واملـرصّعـة بأحـجار مـن املاس بـلون الـشمـبانـيا
واملمـزوج مع حجـر الـسيـتيـرن علـى أسـاس من الــذهب األصفـر،
وتتضمّن شكل نحلة يف اجلزء العلوي مرصعة بحبّات صغيرة من املاس
البني.
يقدّم هذا املصمّم خـامتاً من اجملموعة نفسها مصنوع من الذهب األصفر
ويعتليه تـصميم يـشبه النحلـة الطـائرة ،وهـو مرصّع بـالكامل بـاملاس
األبيض وبلون الكونياك.

موضة
&
مجوهرات
يرمز الفستان إلى األنوثة والرقة ،
وال يُعطـي ألي قطعـة مكـانته يف
عـالم األناقـة واألزياء! فكيف إذا
تكلّل هـذا الفـستـان بـاحلـشمـة
أيضاً؟!
ويف جولة يف عالم األزياء ،اخترنا
للـمحجبـات عـدداً مـن الفسـاتني
املـميّــزة املعـروضــة علـى مــوقع

fashionvalet.com.
تتمـيّز اجملـموعـة بألـوانها الهـادئة
وبتصاميـمها البسيـطة التي تُضفي
أنـاقـة مفعمـة بـاحلـشمـة والـرقيّ
وبالتميّز.
نـصــائح مـهمّـــة عنــد اخـتيــار
الفستان:
-ابـتعــدي عـن الفــستــان الــذي

يحوي طـيّات كثيـرة عند الـرقبة،
كونه يُربكك مع احلجاب.
الفـستان ذو الطيّـات عند اخلصريليق بالنساء النحيفات فقط.
ابتـعدي عـن اخلامـات الالصـقةالتي تُبرز تفاصيل اجلسم.
اعتـمدي حـذاء عملـياً ومـريحاًمن أجل املزيد من الراحة.

لإلعالن يف العربي األمريكي اليوم
313 - 409-9541
For advertisment with us
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أما بالنسبة ل Chaumetشوميت ،فتجدين لدى هذا املصمّم الرائع
خامتاً من مجـموعة Bee My Love.تتميّز هذه القطعة بتصميمها
الذي يتضمن خاليا النحل املتراصفـة بجانب بعضها البعض واملرصعة
باملـاس األبيض ،أما يف وسطهـا فتجدين نحلـةً مرصّعة بحجـر سيترين
كبير مكان اجلسم ،وباملاس والسفير األصفر يف باقي أجزاء جسمها.
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بيتك ومطبخك Your home & kitchen
أسرار وحيل جتهلينها يف ديكور املنزل!

للربيع والصيف  :وصفات مشاوي متنوعة

كباب السمك مع صلصة اخلضار

ميكن أن تلجأي إلى حيل بسيطـة لتبدلي متاماً ديكور منزلك وتضفي عليه طـابعاً مختلفاً .ثمة تفاصيل قد جتهلينها
على الرغم من أهميتها يف تغيير الديكور.
يبدو زوج الوسـادات وحده بارداً ويفتقـد إلى اجلاذبـية إذا وضعته وحده .مـن األفضل أن تضعي أربع وساداتبألوان متضاربة وأقمشة مختلفة فهي تضفي على الغرفة ملسة مميزة.
إذا وضعت سريراً صغيراً يف غـرفة صغيرة احلجم ،يجعلها تبدو أصغر حجمـاً بعد .فضلي السرير الكبير املرتفعللتختلف نظرتك إلى غرفتك وجتديها اكبر حجماً بشكل ملحوظ.
دعي اخلزائن يف غرفة الطعام مفتوحة فهي تبدو أكثر جاذبية.اختـاري ألوانـاً داكنة لـطالء اجلدران فبعـكس ما تـظنني االلوان الـداكنة تعـطي الغرفـة الصغيـرة احلجم مسـاحةكبرى.
ليس ضرورياً أن حتتوي غرفة اجللوس على كنبة كبيرة  .ميكنك أن تزينيها كما تشائني.لن تشعري أبداً بامللل من غرفة جلوس بيضاء اللون.اإلضـاءة الكافيـة ضرورية يف غـرفة النـوم .حتتاجني إلـى أربع ملبات فيهـا اإلنارة املبـاشرة للقراءة واإلضـاءة غيراملباشرة املناسبة لغرفة نوم عامةً لالسترخاء قبل النوم.
عنـدما تكثر األقدام اخلشبيـة للكراسي والطاولة يف غـرفة اجللوس جتعل أجواءها بـاردة ومتوترة ،لذلك اختاريبعض القطع التي يغطي فيها القماش اخلشب.
يعود الـذهبي إلى عالـم الديكور من خالل ملسـات تضفي الدفء على الغـرفة الكالسيكية ،خـصوصاً إذا كانتغرفة جلوس حتتاج إلى ملسات مميزة شرط عدم املبالغة فيه.
ليس هنـاك ما يضفـي البهجة علـى غرفة واسعـة املساحـة كنبتـة خضراء كبـيرة .جربـيها يف إحدى زوايـا الغرفةوالحظي الفرق.
اجللـد من األٌقمشـة التي ال تنـدثر يف املوضـة لكراسي طـاولة الطـعام إلى جـانب الفينيل .واألجـمل أن تختاريهابيض اللون.
ال تختاري  8كراسي متماثلة لطاولة الطعام بل ميكن ان تدمجي بني املقاعد والكراسي ليكون الديكور مميزاً.من املهم أن تزيني اخلزائن الـواسعة للمالبس .اطلي اجلدران وزينيهـا وركزي على اإلنارة حتى أنه من األجملان تعلقي لوحات صغيرة على اجلدران.
-ال تتـرددي يف طالء قطع األثـاث الكـالسيكيـة لتـعطيهـا طابعـاً متجـدداً وليـس ضروريـاً أن تكـون كلّهـا بنـية.

اجلوارير أو

املكونات :
شرائح سمك الهامور أو
اللقز كيلوغرام
مقطعة إلى قطع متوسطة
مناسبة للشواء
ملح
بهار أبيض
الصلصة
ثوم فصان مهروسان
بصلة متوسطة مفرومة
زيت ربع كوب
بندورة  4حبات مقشرة
ومفرومة
معجون البندورة ملعقة
طعام
فليفلة حمراء رأس
مفروم * فليفلة خضراء رأس مفروم * كزبرة ربع باقة * مسحوق الكزبرة ملعقة صغيرة
بقدونس مفروم ربع باقة
تنقع مكعبات السمك يف كوبني من احلليب ونصف ملعقة صغيرة من امللح وربع ملعقة صغيرة من البهار
األبيض ملدة ساعتني ،ثم تصفى وتغرز يف أسياخ معدنية.
حتضر الصلصة لتقدميها مع كباب السمك:يحمى الزيت ويقلى البصل والثوم حتى يذبال .تضاف البندورة
املفرومة ومعجون البندورة ،والفليفلة اخلضراء واحلمراء ،والكزبرة اليابسة .يرش امللح.
يطهى اخلليط على نار متوسطة حتى تتكثف الصلصة على أن يرفع الغطاء عن القدر قرابة انتهاء موعد
الطهو.تضاف بعدها الكزبرة والبقدونس ويطهى اخلليط ملدة  2إلى  3دقائق إضافية.
تشوى أسياخ السمك على الفحم أو يف الفرن.
مالحظة  :يقدم هذا الطبق مع الصلصة احملضرة واألرز األصفر.

كباب شقف

األدراج :بئر

عميقة لألرسار
املعلنة!

صـعب القول أيهمـا وجد قبل
اآلخـــر ،شيء يـشـبه قـصــة
البيضة والدجاجة .ولكن من
دون الـدخول يف حوار غـير مجد ،سنقـول إن اجلوارير وقطع األثـاث ولدت يف وقت واحد .تـوأمان؟ قد
تكون املفـردة املناسبة لـوصفهما دون أجحاف بحـق أي منهما.اجلواريـر وقطع األثاث منـذ والدتها ،كان
التنـافس بينها على النجومية ودور الـبطولة ولكل من الطرفني صوالت وجوالت تـوثقها التصاميم البديعة
والصياغات املبتكرة ،واألشكال الطريفة حيناً والغريبة حيناً آخر والرصينة يف أحيان كثيرة .على أن اجلولة
األخـيرة لـلجواريـر ،ال تخلـو من التمـيز واجلـاذبيـة ...أشكـالها وأحـجامهـا وألوانهـا اخملتلفـة .كبـيرة
وصغـيرة ،غـامضـة وصريحـة ،كالسيكيـة ومعاصـرة ...حتتل فضـاءات األمكنـة ،وترفـد املسـاحات
بحضـورها اجلـذاب ووظيفتهـا اخلاصـة ،فتجعل مـن عمليـة التخـزين والتنـظيم مـسألـة بالغـة السهـولة
والـطواعية ،فتوفر للحياة اليومية بكل نشاطاتها وميولها كل ما حتتاجه من أجل ترتيب العناصر واألشياء.
تركيبة عشوائية جلوارير أعيد تدويرها
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املكونات  :كيلوغرام من حلم البقر أو الغنم الهبر املقطع إلى مكعبات
 250غ من ليّة الغنم * ملعقة طعام من امللح * بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح رقيقة
ملعقة صغيرة من البابريكا * ملعقة صغيرة من البهار األسود * نصف ملعقة صغيرة من البهار احللو
نصف كوب من الزيت النباتي * اخلبز بالفلفل *  4أرغفة خبز عربي مفتوحة
 4إلى  6مالعق طعام من البابريكا احللوة أو نصف احلريفة * ربع كوب من الزيت النباتي
بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى شرائح رقيقة * باقة من البقدونس املفروم ناعماً
ملعقة صغيرة من الكمون * تخلط مكعبات اللحم مع ليّة الغنم وامللح والبهار األسود والبهار احللو والبابريكا
وشرائح البصل والزيت النباتي * .تغطى مكعبات اللحم مع صلصة التخليل وحتفظ يف الثالجة ملدة  12إلى
 24ساعة * .تغرز مكعبات اللحم يف أسياخ معدنية على أن توضع قطعتان من الليّة يف كل سيخ.
تشوى األسياخ على الفحم ،مع تقليبها بني احلني واآلخر لتفادي احتراقها ثم تقدم مع البندورة املشوية
والبصل واخلبز بالفلفل * .اخلبز بالفلفل  :تخلط البابريكا مع الزيت والكمون .يسكب مقدار ملعقة طعام
من هذا اخلليط فوق كل رغيف خبز عربي * .يرش البقدونس والبصل فوق خليط البابريكا ثم يضغط على
رغيف اخلبز جيداً وتشوى األرغفة على الفحم حتى تتحمص جيداً * .تقطع أرغفة اخلبز إلى أرباع وتوضع
يف قعر طبق التقدمي ثم توزع فوقها أسياخ الكباب املشوية * .مالحظة :ميكن استعمال معجون الفلفل بدل
البابريكا ومن ثم إضافة الزيت إليه.
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نساء غزة فاعالت يف مجاالت عديدة

غـزة  -يف قـطـاع غـزة الـضـيق،
والـــذي تــبلغ مــســـاحـته 365
كيـلومتـراً مربعـاً ويسكنـه حوالي
 1.26مليـون الجئ فلسـطيني،
من الصعب إيجـاد وسيلة لكسب
العيش الكرمي وإعالة أسرة يف ظل
حـصار إسـرائيلي خـانق مـستـمر
منـذ ثمـاني سنـوات يقيـد حـريـة
حركة األفراد والبضائع.
هـذا ينـطبق بـشكل خـاص علـى
الـنسـاء يف غـزة اللـواتي يتحـدين
بشكل مـستمـر تصـور التـوقعات
الـتقليـديـة لـدورهن يف اجملـتمع،
فهن يـواجـهن معـركــة صعبـة:
فاالقتصاد املنهار.
حـيث يــشيــر اجلهــاز املــركــزي
الفلسطينـي لإلحصاء إلى وصول
معدل العمـالة الكلـية إلى 47.4
يف املـائـة خالل الـربع الثـالث من
العــام  ،2014وإلــى  42.8يف
املائة خالل الـربع الرابع من نفس
العـام ،والوضع اإلنساني املتردي
أديـا إلى ارتفـاع مستـويات التـوتر
الـنفسـي والشعـور بـالغـضب بني
سكـان قطـاع غـزة ،وهـو مـا أثـر
بشكل مبـاشر على حقـوق النساء
ودورهن.
إن الـنقص يف الكهربـاء والوقود،
وانعدام األمن الغذائي ،والتلوث
احلاد للـمياه ،إضـافة إلـى الشلل
الـسيــاسي املـسـتمــر هي الـواقع
الـيومـي .وأحد آثـار هذا الـواقع
هو زيادة العنف األسري.
بحــسب مــؤسـســة بـــال ثيـنك
للــدراســات اإلسـتــراتـيجـيــة
) ،(Palthinkفلــيــــس مــن
الغـريـب أن يتم تـوجيه الـشعـور
بــاإلحبـاط بـسبـب الظـلم نحـو
النساء.
لقد أدى واقع قطاع غزة إلى تغيير
طــريقـــة حيــاة األســرة ،حـيث
أصبحت الـعديـد من الـنسـاء هن
املعيالت ألسرهـن ،وهذه الزيادة
يف األعـبـــاء علــى الـنــســاء لـم
تصاحبها زيادة يف احلقوق.
مـادلني كُـالب 21 ،عامـاً ،املرأة
الــوحيــدة الـتي تـعمـل يف صيــد
السمك يف قطاع غزة
فيمـا مضى ،وفـر البحر املـتوسط
الذي يطـل عليه شاطئ قطاع غزة
أسـرة .ولـكن اليـوم ،مع حـدود
الصيـد التي تـفرضـها إسـرائيل،
تكـاد صنـاعة صـيد األسـماك أن
تنـدثر .فال يُـسمح للصـيادين من
الـرجـال والـنسـاء بــالصيـد إال يف
مـسافـة هي أقل مـن ثلث املسـافة
اخملـصـصــة لهـم ضمـن اتفــاقيـة
أوسلو :أي  6مـن أصل عشـرين
ميالً بحرياً.
والعمل يف مهـند صـيد األسـماك
للرجـال والنسـاء يعتبـر خطـيراً،
فــالــزوارق التــابعــة للـبحــريــة
اإلسـرائيلية تـطلق النار بـاستمرار
علـى الـزوارق الفلـسطـينيـة التي
تـرى أنهـا قـد اختـرقت املـنطقـة
املسموح بهـا للصيد ،مما يؤدي يف
بعض األحيان إلى وقوع إصابات
أو املوت.
ولكـن رغـم صعـــوبـــة صـيـــد
األسماك يف هـذه املنطقـة املغلقة،
فـإن مـادلني كُالب ذات الـواحـد
والـعشـرين عـامـاً تعـتلي قـاربهـا
وتبحــر به كل يــوم ،وهي املـرأة
الــوحيــدة الـتي تـعمـل يف صيــد
الـسـمك يف قـطـاع غـزة ،حـيث

بدأت يف ممارسة الصيد مع أبيها يف
عمر الست سنوات فقط.
تقول مـادلني" :البحـر هو حـياتي
ومهـنتي وهـوايـتي واملكـان الـذي
أجد فـيه نفسي" ،فـهي ال ترى أن
كـونهـا أنثــى سببــاً يف منعهـا عن
القيام بعملها.
سميـرة صيام 55،عـاماً ،مـدربة
قيادة شاحنات من منطقة جباليا
بــاعتبـارهـا واحـدة من مـدربـات
قيـادة الشـاحنـات القـلة يف قـطاع
غـزة ،تقـول سـميـرة صيـام أنهـا
واجهت وصمة كبيرة كونها تعمل
يف مجــال يهيـمن عـليه الـرجـال
عادة.
تقــول صيــام" :اعتــاد النـاس أن
يقــولــوا أن هــذه املـهنــة ليــست
للنساء ،لقد كـان املر صعباً جداًً؛
ولكـن مع مـرور الــوقت بـدؤوا
بقـبولي وبتقـبل فكرة أننـي كإمرأة
أستطيع قيادة الشاحنات".
هـذه الالجئة الفلسطـينية الفخورة
بـنفسهـا والتـي تقوم بـتعليم قـيادة
الـشاحـنات مـنذ مـا يزيـد عن 26
عامـاً تعلم أن حالتهـا فردية ،وأن
قـدرتهـا علـى القيـام بعملهـا هذا
ليـس أمراً متاحاً للكـثير من النساء
يف قطاع غـزة ،وتأمل سمـيرة بأن
تعـمل ســـائقــة لــدى األونــروا
مستقبالً.
لقد عانى قطاع النقل يف قطاع غزة
على مـدى سنوات ،فـقبل فرض
احلصـار اإلسـرائـيلي علـى قطـاع
غزة يف العام  ،2007كـانت نحو
 6000شــاحنــة محـملــة تغـادر
القطاع سنوياً ،بـينما اقتصر العدد
علـى  228شـاحنـة محملـة فقط
خالل عـام  ،2014وخالل عـام
 ،2014بقـيت حركـة الصادرات
من قـطاع غـزة إضافـة إلى حـركة
األفراد من وإلى قطاع غزة ممنوعة
تقـــريبــاً .ولـكن يف  10مــارس
 ،2015قـامت إسـرائيل وللـمرة
األولى مـنذ ثمان سنوات باستيراد
اخلضـار والفواكه من قـطاع غزة،
كجزء من خطة محـتملة الستيراد
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1ـإلىـ 1.500طـن شهرياً
من منتجات قطاع غزة.
ورغم أن هذا يُعد مؤشراً إيجابياً،
إال أنه ال يرقـى إلى مطـالب الرفع
الكامل للحصار.
نـور حلبي 34 ،عـاماً ،مخـرجة
أفالم يف مــركــز شئــون املــرأة يف
مدينة غزة
كمخرجة أفالم ومصورة يف مركز
شئون املرأة يف مدينة غزة ،تناضل
نــور حلبي 34 ،عـامـاً ،كل يـوم
من أجل أن تكون حقوق أخواتها
مـن نسـاء غـزة مـسمـوعـة ومحل
احترام.
تقول نـور ،مشيـرة إلى أوجه الال
مسـاواة الهـائلـة يف املـنطقـة فيمـا
يـتعلق بأسـلوب التعـامل مع املرأة
مـقارنة بالرجـل ،بأن القيم القبلية
الـسائـدة تفرض قـيوداً حتـى على
املساواة يف احلـصول على الـرعاية
الـصحيـة ،والـتعليـم ،والعمل.
وتعلق نور قائلـة" :هناك إجحاف
كبير".
وتتـابع" :األوضـاع الـسيــاسيـة
واإلقتصـادية الـضاغـطة يف قـطاع
غزة تـؤثر أيـضاً علـى عمل ودور
املؤسـسات احلقوقـية ،حيث حتتل
حقـوق اإلنسان ،وخـاصة حقوق
املرأة ،مـنزلـة أقل أهميـة مقـارنة
باألولويات اإلنسانية العامة.
وبحـسب مـؤشـر فـريـدم هـاوس
لعـام  ،2014فــإن سكـان غـزة
واجهـوا علـى مـدار العـام قيـوداً
جادة عـلى احلـريات املـدنيـة مثل
حـرية الـصحافـة ،حريـة التجمع
واالنـتساب ،أو حـرية االستقالل
الشخصي ،واحلقوق الفردية.
فاتـن حرب 41 ،عاماً ،مختارة،
قطاع غزة -املنطقة الوسطى.
بـحكم عملهـا كمختـارة (قاضـية
شعبيـة عرفيـة) ،فإن فـاتن حرب
تعمل علــى حتقيق العـدالـة وحل
النزاعـات بني أفراد اجملتمع ،وهي
واحدة مـن النسـاء القالئل الالئي
مت قبــولهن يف هـذا الـعمل الـذي
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يتـمتع بـالـكثيـر من اإلحتـرام بني
أفـراد اجملتمع ،وقد خـضعت فاتن
لتدريـب مكثف لتـطويـر معرفـتها
القـانــونيـة ومهــارات التفـاوض
لديها.
وبينـما هـي اآلن جتلس علـى قدم
املسـاواة مع زمالءهـا من اخملـاتيـر
الرجـال ،فقد كان هذا مهمة شاقة
بـالنسبة لهـا يف البداية؛ تقول" :يف
البـدايـة كــان صعبـاً جـداً أن يـتم
قبـولي يف عملي هـذا ،ولكنني لم
أستسلم وقمت بإثبات نفسي".
تقـول أنهـا اآلن قائـدة اجتـماعـية
محل احتـرام؛ تقــول" :يف بعض
األحيان يتوجه اخملاتير الرجال إلي
ويطلـبون منـي املساعـدة" .وتقوم
النسـاء غالبـاً باللـجوء إليهـا وإلى
وسيـطات أخريـات بشكل دائم يف
قضـايــا مثل امليـراث ،والطالق،
والعنف اجلنسي.
وبحــسب مـؤسـسـة بــال ثيـنك
للدراسـات اإلستراتيجيـة وبيانات
اجلهــاز املــركــزي الفلـســطيـني
لإلحـصــاء (لعـام  ،)2011فـإن
أكـثر من  51.1يف املائة من النساء
الالئـي خـضـن جتــربــة الــزواج
تعـــــرضــن لـلعــنف مــن قــبل
أزواجـهن ،وأن  34.8يف املــائــة
مـنهن تعــرضن للعـنف البــدني،
و 14.6يف املـائة تـعرضـن للعنف
اجلنسي.
وبحسب مؤسسة بال ثينك أيضاً،
فإن العنف املـتصاعـد ضد النـساء
مـــرتبـط بــالــوضع الــسيـــاسي
واإلقتصادي الضاغط.
سميرة حسن محيسن 59 ،عاماً،
مالكة مشروع جتاري يف مدينة غزة
جتلـس سميرة حـسن على مـكتبها
داخل محلها التجاري وهي تطالع
يف أوراق احلـســابــات اخلــاصــة
باحملل.
تقول سمـيرة" :قبل عـشريـن سنة
بــدأت مببلغ  200دوالر أمـريكي
فقط ،واليـوم أنا أمـلك محل بيع
وتوزيع بـاجلملـة يف مركـز مديـنة
غـزة الذي يعج بـاحلركـة ،وأفكر
أيضاً يف التوسع يف عملي"...
الــــــبــقــــــيـــــــــــــــــة ص51

As President and CEO
of 3D Consulting and
Communications
Siham Awada Jaafar
specializes
in
corporate, educational,
and
government
Diversity
training.
Siham has succeeded
in bridging the gaps of
cultural divide as they
relate to business and
community awareness
models. Her passion
for Public Relations
and Diversity Training
focused on producing
positive
change
through
networking
between communities,
diverse entities and
government agencies has proven exceptionally effective
in building bridges of communication across racial and
ethnic divides
3D Consulting and Communications is a company
with a multi dimensional approach to Marketing, Media,
Public Relations, Community Outreach, government
affairs and Diversity Training.
She is the Founder and Producer of the nationally
acclaimed “Images and Perceptions Diversity
Conference” recognized by CorpMagazine for the
“Excellence in Diversity Award”. April 2015 will mark
the 12th year anniversary of the production of the
Images and Perceptions Diversity Conference in Metro
Detroit and its 3rd year Anniversary in Chicago Illinois
which will take place on November 14, 2014 at the
beautiful Carlisle Banquet Hall in Lombard, Il..
Motown's incomporable Martha Reeves, Corporal
David Robinson, Ambassador Dr. Clovis Maksoud
headline in the upcoming Conference among many
other noted professionals and celebrity personalities.
Siham is a certified mediator in conflict resolution and
is currently the Vice President of the Wayne Mediation
Center. Her expertise in mediation and dispute
resolution has resulted in a 98% success rate in reaching
a signed agreement of the cases she has mediated.
Along with her extensive background in media
relations, Siham currently hosts and produces the cable
network show “Community Connection with Siham
Awada Jaafar” discussing pertinent issues currently
affecting us locally, nationally as well as internationally.
Her guests have recently included Mark Schaeur, Lon
Johnson, Martha Reeves, Debbie Dingell, Helen
Thomas, Edward James Olmos, Kathy Najamy and
other noted effective leaders, entertainers
In addition, she was appointed by the Mayor of
Dearborn Heights to the Dearborn Heights Planning
Commission and is currently serving her term through
2016. Siham has been instrumental in creating and
producing several projects in the areas of community
and public affairs, scholarship programs for diverse
students customized diversity programs for schools,
government and corporate entities--with a multi-cultural
expertise. As a professional and community activist,
Siham has developed a reputation for dedication and
leadership.
She served as an advisory board member of the
American Arab Anti-Discrimination Committee (Detroit
region) from 2001-2013 and is a founding member of
BRIDGES (Building Respect in Diverse Groups to
Enhance Sensitivity). Within these roles she has
managed some of the most pressing issues created in the
wake of the 9-11 tragedy.
Siham was born and raised in Michigan and has
called it home her entire life. She and her husband,
Hassane, have two amazing children, Gina and Alex.
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Hillary Rodham Clinton هيالري كلينتون

 أكتـوبـر26( هيـالري كليـنتــون
 وزيـــرة خـــارجـيـــة،)- 1947
 ينـايـر20 الـواليـات املتحـدة من
2013  فبــرايــر1  حتـــى2009
كانت أبرز املرشحني الدميقراطيني
النتخابات الرئاسة األمريكية لعام
 لكنهـا أعلنت انسحـابها،2008
أمـام منـافسهـا باراك أوبـاما بـعد
منـافسـات حامـية أدت إلـى بعث
اخلـوف يف القـائمني علـى احلزب
الـدميـوقـراطي بـسبب االنـشقـاق
الواضح الذي خلفته هذه املنافسة
.بني مؤيدي احلزب
وكـانت قبلهـا سيناتـور عن والية
 قبل2001.  يناير3 نيـويورك من
ذلك كــانـت الــسـيــدة األولــى
للواليـات املتـحدة بعـد أن أصبح
زوجهــا بيـل كليـنتـون الــرئيـس
الثــانـي واألربعــون للــواليــات
.املتحدة األمريكية

Hillary Diane Rodham Clinton , born October 26,
1947) is a former United States Secretary of State, U.S.
Senator, and First Lady of the United States. From
2009 to 2013, she was the 67th Secretary of State, serva
ing under President Barack Obama. She previously repa
resented New York in the U.S. Senate from 2001 to
2009. Before that, as the wife of the 42nd President of
the United States, Bill Clinton, she was First Lady from
1993 to 2001. In the 2008 election, Clinton was a leada
ing candidate for the Democratic presidential nominaa
tion.
A native of Illinois, she was the first student coma
mencement speaker at Wellesley College in 1969 and
earned a J.D. from Yale Law School in 1973. After a
brief stint as a Congressional legal counsel, she moved
to Arkansas and married Bill Clinton in 1975. Rodham
cofounded Arkansas Advocates for Children and Famia
lies in 1977. In 1978, she became the first female chair
of the Legal Services Corporation, and in 1979, the
first female partner at Rose Law Firm. The National
Law Journal twice listed her as one of the hundred
most influential lawyers in America. As First Lady of
Arkansas from 1979 to 1981 and 1983 to 1992 with her
husband as Governor, she led a task force that reformed
Arkansas's education system. During that time, she was
on the board of directors of WalaMart and several other
corporations.

حياتها
ولدت ألسـرة محـافظـة يف والية
 وشجعهـا والدهـا على،إلينـوي
تطـويـر نـفسهـا بغض الـنظـر عن
 حيث شـاركت يف،كـونهـا أنثـى
حملـة انتخـابيـة لصـالح احلـزب
.اجلمهوري منذ صغرها
بـدأ التحـول التـدريجي يف األراء
السيـاسية لهـا إلى الليـبراليـة بعد
لـقائهـا مبارتـن لوثـر كيـنغ يف عام
 حيث بدأت تهتم باحلقوق1962
.املدنية يف الواليات املتحدة
أثنـاء دراستهـا احلقوق يف جـامعة
يال تـركت اجلمهـوريني وعملت
 تعـرفت يف.كمـستشـارة للفـقراء
اجلـامعة علـى بيل كليـنتون وذلك
 وشـاركــا معـا يف1971 يف عـام
حملـة انتخـابيـة ألحد املـرشحني
.الدميقراطيني

In 1994, as First Lady of the United States, her major
initiative, the Clinton health care plan, failed to gain
approval from the U.S. Congress. However, in 1997
and 1999, Clinton played a leading role in advocating
the creation of the State Children's Health Insurance
Program, the Adoption and Safe Families Act, and the
Foster Care Independence Act. Her years as First Lady
drew a polarized response from the American public.
The only First Lady to have been subpoenaed, she testia
fied before a federal grand jury in 1996 regarding the
Whitewater controversy, but was never charged with
wrongdoing in this or several other investigations dura
ing the Clinton presidency. Her marriage endured the
Lewinsky scandal in 1998.

حياتها السياسية

After moving to New York, Clinton was elected the
first female senator from the state; she is the only First
Lady ever to have run for public office. Following the
September 11, 2001, terrorist attacks, she supported
military action in Afghanistan and the Iraq War Resolua
tion, but subsequently objected to the George W. Bush
administration's conduct of the war in Iraq. She
opposed most of Bush's domestic policies. Clinton was
reelected to the Senate in 2006. Running in the 2008
Democratic presidential primaries, Clinton won far
more primaries and delegates than any other female
candidate in American history, but narrowly lost the
nomination to Obama.
Selected to serve as Secretary of State by Obama, Clina
ton was confirmed by the Senate in January 2009, and
served until February 2013. She was at the forefront of
the U.S. response to the Arab Spring and advocated the
U.S. military intervention in Libya. As Secretary of
State, she took responsibility for security lapses related
to the 2012 Benghazi attack, which resulted in the
deaths of American consulate personnel, but defended
her personal actions in regard to the matter. Clinton visa
ited more countries than any other Secretary of State.
She viewed "smart power" as the strategy for asserting
U.S. leadership and values, by combining military
power with diplomacy and American capabilities in
economics, technology, and other areas. She encoura
aged empowerment of women everywhere and used
social media to communicate the U.S. message abroad.
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تـزوجـت بيل كلـينتـون ولـديهمـا
بـنـت وحـيـــدة هـي تــشـيلــسـي
.كلينتون
مؤلفات

 أعلن الرئيس2008  ديسمبر1 يف
األمـريكـي املنتخـب باراك أوبـاما
عـن تعيـينهـا وزيـر للخـارجيـة يف
اإلدارة األمـريكيـة اجلـديــدة التي
2009  يناير20 تبدأ يف

10 اخليـارات الـصعبـة صـدر يف
. 2014 يونيو

احلياة الشخصية
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 املوسوعة احلرة،من ويكيبيديا

االنتخـابية بأنها ستمحى إيران من
اخلـارطـة إذا فكـرت يف مهـاجمـة
 كما إنها ترى أن إيران،2إسرائيل
،دولـة سـيئــة وتنـشـر اإلرهـاب
وأكـــــــدت أنهـــــــا إذا ربحــت
بـــاالنـتخـــابـــات سـتـمــنع كل
.محاوالت إيران النووية
وزيرة للخارجية يف إدارة أوباما

ًبـدأت يف مزاولـة السيـاسة مـبكرا
13 جـدا ومنـذ أن كـان عمـرهـا
عـامـاً وذلك عنـدمـا شـاركت يف
احلملـة االنتخـابيـة للجمهـوريني
1971  ويف عــــام1960 عــــام
قابلـت بيل كلينتـون وعملت معه
يف الــسنــة التــاليـة يف الـدعـايـة
للمـرشح الـرئـاسي الـدميقـراطي
.جور ماكجوفيرن
 شاركت كبـاحثة1974 ويف عـام
يف حتقيقـات فـضيحـة ووتـرغيت
التي أدت إلـى استقـالـة الـرئـيس
.ريتشارد نيكسون
 وصلـت إلى البيت1993 يف عام
األبـيض كـسيـدة أولـى بـوصـول
.زوجها بيل كلينتون إلى الرئاسة
وتعـرضت لضغـوظ شديـدة بعد
.فضيحة مونيكا لوينسكي
وقـد اتهمت وقتهـا بالبـرود وأنها
فعلـت ذلك خلــدمــة أهــدافهــا
.السياسية املستقبلية
آراؤها السياسية
 وصرحت،رفضت حرب العراق
أنهـا إذا فـازت مبنـصب الـرئيـس
فسـتسحب كل اجلنـود األمريكني
.من العراق وأفغانستان
 وقالت،كما إنها مؤيدة إلسرائيل
يف مـؤمتــر انتخـابـي أثنــاء احلملـة

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

ميديا

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؟ 2

قـام النـشطـاء األمريكـيون الـذين
ينـتمـون إلـى احملـافـظني اجلـدد،
ديفيد هـورويتز ،ودانيال بايبس،
بــإنشـاء “كـامبـس وتش“ يف عـام
2002؛ لتحـديد ومراقبـة أساتذة
اجلامعات الذين أيدوا علنًا حقوق
الفـلسـطينـيني وشجعــوا الطالب
علــى االحتجـاج علــى سيـاسـة
إســرائيل القـمعيـة جتـاه العـرب.
وبعــد عــام واحــد ،هــورويتــز
DiscoverTheNetwork
 ،s.orgوالـتي قــامت بــرصــد
اجلمـاعـات واألفـراد “املـتهـمني
بتمكني التيار اإلسالمي وتقويض
القـيـم األمـــريكـيــة“ .ويف عــام
 ،2007نظم هـورويتـز أسبـوعًا
للتوعية ضد الفاشية اإلسالمية.
وقـال األستـاذ املسـاعـد بجـامعـة
نيـويـورك آرون كـونـدنـاني ،إنه
بـحلــــول عــــام “ 2008جتــمع
مجموعة من النـشطاء يف الترويج
لكـراهية اإلسالم املمولني جيدًا“؛
حيث ظهرت مدونـة “باميال جيلر
أطلـس شـروجــز“ ضمـن حملـة
أكـادمييـة خليل جبـران الدولـية.
كما عملـت عن كثب مع روبرت
سبنسـر ،الذي يديـر موقع “جهاد
ووتش“ املوقع كشركة تابعة ملركز
ديفيـد هـورويتـز للحـريـة .كمـا
أشـار كـونـدنـانـي أيضًـا إلـى أن:
“الـزوجـني املليـونيـرين ،أوبـري
وجــويــس شيـــرنك ،يف لــوس
أجنلوس؛ قد قاما بتمويل روبرت
سبنـسر بحوالـي مليون دوالر بني
عامي  2004و .“2009
كمـا مت خالل تـلك الفتــرة إنشـاء
منظمـة “آكت فور أمريكا“ ،والتي
أنشأتهـا بريجيت غـابرييل يف عام
 2007.ثم أنشأت هذه الشبكة،
الـتي تعـمل علـى نـشـر كــراهيـة
اإلسالم بـني املواطـنني ،أكثـر من
 570فصالً ،وانـضم إليهـا 170
ألف عـضــو قـبل نهــايــة العــام
الثاني.
وال تعد هذه الشبكة من املنظمات
واألفــراد املعـــادين لـلمــسلـمني
مسـؤولة فقط عن الـتحيزات التي
حتــدث يف وســائـل اإلعالم ،بل
إنهـا مسـؤولة عـن معظم خـطاب
وسائل اإلعالم احملافظة ،واليمني

الــديـنـي ،واإلحلــاد اجلــديــد،
واحلــزب اجلـمهــوري بــأكـمله.
كتـب بيتـر بينـارت“ :إن مسـتوى
التعصـب ضد املسلمـني يف أمريكا
اليوم يرتفع بشكل مثير للصدمة؛
فـالساسـة واملفكرون ،خـاصة من
الـيـمـني ،يقــولــون أشـيــاء عـن
املسلمني ،من شأنها أن تؤدي إلى
طـردهم فـورًا إذا مـا قـالـوهـا عن
املسيحيني أو اليهود“.
وخالل حملـة احلزب اجلـمهوري
لالنـتخــابــات الــرئــاسيــة عــام
 ،2012أعـلن هيـرمـان كني أن:
“هـذه محـاولــة متـسللـة إلدراج
الـشـريعـة والـعقيــدة اإلسالميـة
تـدريجيًا يف حكـومتنا“ .بيـنما قال
الـرئيـس السـابق جمللس الـنواب،
نيـوت غـينغــريتـش“ :أعتقـد أن
الـشريعـة متثل تهـديدًا قـاتالً لقيم

احلــريــة يف الــواليــات املـتحــدة
والعــالـم كمــا نعــرفـه“ .يف حني
ادعـى بـيتــر كيـنغ ،رئيـس جلنـة
األمـن الـــداخلـي ،أن“ :هـنـــاك
تـسـلالً ملمـارسـات الـشـريعـة يف
جـميع أنـظمـة الـدولـة لــدينـا،
وكذلك عبر احلضارة الغربية“.
وال يـوجــد أي دليل يف أي مكـان
أو من أي شخص يـدعم فكرة أن
األمـريكيني املـسلمـني يرغـبون يف
تـطبيق الـشريعـة يف أمريكـا .فقد
وجـد استطالع ،أجـراه مركـز بيو
لألبحاث عـام  ،2011أن رمبا ما
يـصل إلـــى  % 80من املــسلـمني
الـذيـن يعيـشـون يف أمـريكـا؛ ال
يذهبون إلى املساجد ولديهم نظرة
علمانية.
فـمـن أيـن إذن يـسـتـمــد هــؤالء

الـسيـاسيـون احملـافظـون ووسـائل
اإلعـالم اليمـينيـة نقـاط حـديـثهم
تلك عن الشريعة اإلسالمية؟
خالل انـتخــابــات عــام ،2008
ومع وجود مرشح دميقراطي اسمه
األوسـط حــسني ،مت تــوزيع 28
مـليــون نـسخــة من فـيلـم معــاد
للـمسلمـني يف جميع املنـاطق التي
كـانت تـشهـد تنـافـسًــا انتخـابيًـا
شديدًا .وقد مت متويل الفيلم بتبرع
قــدره  17مليـون دوالر قــدمتهـا
إحـدى منـظمـات احملـافظـني التي
تـسـمح لهــا قــوانـني الـتـمــويل
الــسـيــاسـي بعـــدم اإلعالن عـن
أسماء اجلهات املانحة.
ويف حني أن الـفيلم لم مينع املرشح
بـاراك أوباما مـن الفوز بالـرئاسة؛
إال أنه كان ناجحًا بقدر ما يف حقن
الـهستـيريـا املعاديـة للمـسلمني يف

دمـاء الـسيـاسـيني األمـريكـيني.
فوفقًا الستـطالع أجرته مجلة تامي
عـام  ،2010أكثـر من  % 25من
األمــريكيـني يعتقـدون أن رئيـس
الدولة مسلم.
وكـان اخلـوف والـشك الـسبـبني
اجلـــذريني جلــرائـم العـنف الـتي
نفذت ضد األمـريكيني املسلمني؛
فقـد أظهـر اسـتطالع أجـري عـام
 ،2011أن  % 6مـن املـــسلـمـني
كـانوا ضحـايا جلـرائم الكـراهية.
كمـا قالت لـويز كـاينكار ،مـؤلفة
كـتاب “أثـر هجمـات  11سبتمـبر
على اجملـتمعات العـربية واملـسلمة
يف الواليـات املتحـدة“ ،إن جميع
الـذين متت مقـابلتهـم من النـساء
األمريكيات املـسلمات اجلامعيات
يف شيكاغـو كن “ضحايـا العتداء
جـســدي أو لفـظـي ،أو يعـــرفن

شخصًا قد تعرض لذلك“.
كما يخـشى األمريكيون املسلمون
أيضًـا من اإلبالغ عن اجلرائم التي
نفـــذت ضـــدهـم ،لـيــس فقـط
العتقاد املسلمني بأن السلطات ال
تـسـاعـد؛ ولـكن ألن املـسلـمني
يــدركــون متــامًــا أنـهم أهــداف
لـعمـليــات التــرحـيل واملــراقبــة
واملضـايقة من قبل املكلـفني بتنفيذ
القانـون .وتقول “فرحـانة خيرا“:
“إن هـذا التـدقيق املفـرط قـد أدى
إلى تـآكل الثـقة الـضروريـة لدى
الـضحــايــا لإلبـالغ عن جـــرائم
الكراهية“.
وتقول “طائب“ إنه ينبغي أن يكون
الهدف الـرئيس لـنشطـاء احلقوق
املدنيـة املسلمني هو فضح املمولني
لـنشـر التعـصب ضــد املسـلمني،
وتـتبع الـتمــويل ،وإيقـاف هـذه
املاليـني من الـدوالرات الـتي يـتم
التبـرع بها لهـذه املنظمـات؛ التي
تـعمل فقـط لتعـزيـز الـسيـاسـات
الـتمـييــزيــة ضــد ثالثــة مـاليني
أمريكي.
بينما تقترح “خيرا“ بأنه ينبغي على
وزارة العـدل إطالق مـوقع علـى
شـبكة اإلنتـرنت على غـرار موقع
Stopbulling.govأو
(
تـوقفــوا عن الـسخـريـة) لـوزارة
التربية والتـعليم ،يكون مخصصًا
لتوعية اجلمهور حول كيفية حتديد
وتقرير جرائم الكراهية.
هـذه هي بعض األشياء التي ميكننا
القيام بها لتخفيف االضطهاد ضد
املـسلـمني علـى أسـاس ديـنهم.
يجب أن ينظـر إلى حـادث تشابل
هيل على أنه نقطة حتول ،وفرصة
لـدراسـة ومـواجهـة القـوى الـتي
تقـود األمــريكيـني لالعتقـاد بـأن
العقيـدة اإلسالمية تـسعى لتـدمير
القيم األمريكـية .لقد كـانت هذه
الـنظرة الـتي تقول إن “اإلسالم يف
حـالة حرب مع الغرب“؛ هي التي
دفعـت أندرس بـريفـيك لقتل 77
طـالبًـا يف النـرويج .ومـن احملتمل
أنها قـد دفعت هيكـس لقتل ثالثة
مــسلـمني يف واليــة كــارولـينــا
الـشمـاليـة ،وهي بـالتـأكيـد وراء
ارتفـاع جـرائـم الكــراهيـة ضـد
املسلمني.

 10سنوات من النجاح والتميز

WWW.ARABAMERICANTODAY.NE

مارس  2015م  -السنة الثالثة  -العددMARCH 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :27 :

64

عقارات
RealEstate
“انفستكورب“ البحرينية تشرتي
حمفظة عقارات يف امريكا

اشترت شركة “انفستكورب“ البحرينية محفظة عقارات سكنية يف
الواليات املتحدة بقيمة  300مليون دوالر.
وبينت الشركة  -التي تعد أكبر صندوق لالستثمار البديل مدرج يف
البحرين  -يف بيان لها أن الصفقات التي متت عبر وحدتها العقارية يف
الواليات املتحدة ترفع إجمالي مشترياتها من العقارات هناك على مدى
األشهر االثنى عشر األخيرة إلى أكثر من  850مليون دوالر.
وتوجدالعقارات اجلديدة التي يزيد إجمالي مساحاتها عن  2.1مليون
قدم مربعة يف واشنطن وأورالندو وسان دييجو وبالتيمور.
واضافت انفستكورب إن العقارات تضم نحو  1900وحدة سكنية
للعائالت والطلبة مبعدل إشغال حوالي  96باملئة مبا يوفر مجاال
لتدفقات نقدية ثابتة.
ويف الشهر املاضي قال املدير املالي لشركة انفستكورب  ،ريشي كابور
إن حتسن صورة االقتصاد األمريكي سيزيد من حتفيز االستثمارات
العقارية للصندوق إذ يتمثل هدفه الرئيسي يف املباني اإلدارية
والوحدات السكنية املتعددة األسر يف أبرز  30منطقة حضرية أمريكية.
وتدير اجملموعة العقارية التابعة النفستكورب أصوال بلغت قيمتها نحو
 1.5مليار دوالر على مستوى العالم يف نهاية العام املاضي.

توقعات إجيابية لسوق العقارات الصناعية

بالواليات املتحدة

 5اجتـاهـات رئيـسيـة من األجـدر
متابعة سـيرها يف أسواق العقارات
الناشئـة للعام القـادم  ،وفق بوابة
العقارات اإللكترونية المودي
 -1تغـييـرات يف قــوانني ملـكيـة
األجانب
تضع كثـير مـن األسواق الـناشـئة
قيــودا متـنع األجـــانب مـن متلك
العقار .ففي الفلـبني ،على سبيل
املثـال ،ميـنع دستـور الـبالد غيـر
الفلـبينيني من متلك األراضي .إال
أن هنــالـك دالئل علــى أن هــذا
األمـر علـى وشك الـتغيـر يف عـام
 ،2015إذ مـن املتــوقع أن نــرى
بلـدان رابطـة دول جنـوب شـرق
آسيا تتحـد لتشكيـل سوق واحدة
علـى شـكل مجـتمـع اقتـصـادي
للرابطة والـذي يتوقع أن يعزز من
نــسبــة اإلستـثمــارات األجنـبيـة
املبـاشـرة يف الفلـبني وغيـرهـا من
األسـواق التـي لم يتـم استغاللهـا
إلـى اآلن يف املنـطقة ،األمـر الذي
يضع بـدوره ضغوطا على صانعي
القرار لـتعديل القيود احلـالية على
قوانني امللكية ،ليشهد عام 2015
تغييـرا جذريا عـلى قوانـني امللكية
األجنبية يف أماكن أخرى يف آسيا،
حيث من املقرر أن يـستمر النقاش
يف أندونيسيا ومـاينمار بهدف فتح
قطاع العقار يف البالد للمستثمرين
األجانب.
 -2رفع اهتمام املستثمرين
بلغـت اإلستـثمــارات األجنـبيـة
املباشرة يف األسواق الناشئة أرقاما
قيـاسيـة مؤخـرا ،ومن املـتوقع أن
يسـتمر األمـر على املـنوال ذاته يف
عـام  ،2015إذ واصلـت حصـة
أفــريقيــا من املـشــاريع العــامليـة
لإلستثمارات األجنـبية املباشرة يف
اإلرتفــاع املـطــرد خـالل العقــد
املنصـرم .وقد توقع التـقرير الذي
صـدر مـؤخـرا عـن بنك الـتطـويـر
األفـريقـي ،برنـامج األمم املتـحدة
التـنمــوي ،ومنـظمــة الـتعــاون
اإلقتصـادي والتنموي بأن تضرب

 5تنبؤات عقارية لعام 2015

اإلسـتثمارات األجنبيـة املباشرة يف
القارة األفريقيـة رقما قياسيا يصل
إلـى  80مليـار دوالر أمـريكي يف
عـام  ،2014ومبسـاهمـة رئيسـية
من القطاع العقاري.
كمـا كـشف بحث إيـرنـست أنـد
يـونغ أفريقيا يف شهر مـايو املنصرم
حول جاذبية اإلستثمار يف القارة،
عن ارتفاع مشـاريع اإلستثمارات
األجنـبيــة املبــاشــرة يف القـطــاع
العقـاري ،الـضيـافـة ،والتـعميـر
بنسبـة  ،%63مما يجعل مـن قطاع
العقـار خـامـس أكثـر القطـاعـات
جاذبية للمستثمرين األجانب.
 -3منو الطبقة الـوسطى يساهم يف
تعزيز الطلب
شهــدت بعض الـدول اآلسيـويـة
مثل أندونيسيا ارتفاعا ملحوظا يف
الطبقة الوسطى من اجملتمع بفضل
النمو االقتصادي القوي يف الدولة
والـذي يتوقع مـعه أن تصل أعداد
األثريـاء املنتمني إلـى الطبقـة ذاتها
يف أنـدونيـسيـا إلــى  140مليـون
شخـص مع حلـول عـام ،2020
وفق بيانات بحث أجرته مجموعة
بوسطن لإلستشارات .وال يجب
أبـداً اإلستهـانة بهـذا النمـو الذي
تـشيـر الـدالئل إلــى أنه سيـصبح

ملمـوسا أكثـر يف عام  2015فمع
ازديـاد ثـروة الـطبقـة الـوسطـى،
يرتفـع مستـوى تعليمهـم ودرجة
مهنـيتهم ممـا يـؤثـر بـالتـالي علـى
قــوتهم الـشــرائيـة ،مبــا يف ذلك
اسـتثمـارهم يف قطـاع العقـار ،إذ
يقـومومـن بشـراء البـيوت بـوقت
أبكر وبتكـرار أكثر ،مما يؤدي إلى
زيــادة حجم املـبيعـات والـطلب
على العقارات.
 -4اإلنترنت املتحركة تغير صورة
أسواق العقار
يـأخذ عـدد األفراد املتحـولني إلى
استخـدام اإلنتـرنت يف األسـواق
الناشـئة باإلزدياد املطّـرد عاما بعد
عــام ،ولـكن منـــو اإلنتـــرنت يف
البلـدان النـاميـة مخلتف بـصورة
كبيـرة عن املـوجـة الـرقميـة التي
اكتـسحـت البلـدان املـتطـورة يف
السابق.
فبــالنــسبــة للكـثيــرين يف هـذه
املـنـــاطق ،تـتـــزامـن أول مـــرة
يـستخـدمـون فيهـا اإلنتـرنت مع
استخـدامـهم جلهــاز متحـرك أو
هــاتف ذكي ،األمـر امللحـوظ يف
أمـريكــا الالتيـنيــة ،ففي الـست
أشهـر املاضية ،مت القيـام بأكثر من
 1.1مليـون زيارة ملـوقع المودي

املــكــــــــســــيــك (Lamudi
)Mexicoباستـخدام األجهزة
املتحـركـة ،بيـنمـا متـت أكثـر من
نــصف الـــزيـــارات اجلـــديـــدة
( )%51.25ملــــــــــــــــــــــوقـــع
))Lamudi.com.coيف
كولـومبيـا بالـطريقـة نفسهـا .وما
يـعنـيه ذلـك للعــاملـني يف مجــال
العقـار هو ضرورة التـركيز يف عام
 2015علـى التحول إلى التسويق
املتحرك لعقـاراتهم للوصـول إلى
أكبر عدد ممكن من العمالء.
 -5اسـتـمـــرار الـنـمـــو املـــرتفع
والتفاؤل
يف اسـتفـتــاء مــؤخــر قــامـت به
المــودي عبــر اإلنتــرنت ،تـوقع
وكالء الـعقـــارات يف األســـواق
الـناشـئة منـوا مرتفعـا يف قطـاعات
العقــار احملليـة يف بلــدانهم خالل
العـام املقبل .ففي اململكـة العربية
السعودية ،يتوقع قرابة ربع وكالء
العـقار ( )%23منـوا يتـراوح من 8
إلى  %10يف غضون العام املقبل،
مع نتــائج مـشــابهــة عبــر آسيـا
والشرق األوسط ككل.
ففي سـريالنكا ،حيث شهد قطاع
العقـار منـوا سـريعــا منــذ انتهـاء
احلــرب األهليــة يف البالد ،تـوقع
أكثــر من نـصف الـوكالء الــذين
أجـرت مـعهم المـودي اسـتفتـاء
مـؤخرا بنـمو يصل إلـى  %8وأكثر
يف السنة القادمة.
كـما سـجل اإلستفتـاء مستـويات
عـاليـة من التفـاؤل الذي يـكتنف
األوساط العقارية بصفة عامة ،إذ
يصف  %65مـن وكالء العقـار يف
الباكـستان ،سـريالنكا ،مـاينمار
وأندونـيسيـا نظـرتهم بـاإليجابـية
لعـــام  2015إال أن الـتفـــاؤل يف
أوســاط وكالء العقـار يف الفلـبني
وصل إلـى أعلى درجـة ،إذ أشار
 %93من الـوكالء الذين استفتتهم
المـودي إلـى عـام  2015بـنظـرة
إيجابية ومتافئلة إلى أكبر حد.

حقائق ال تعرفها عن العاصمة االدارية اجلديدة ملرص

من املتوقع يف عام  ،2015ان تواصل سوق العقارات الصناعية
االمريكية انتعاشها الذي امتد لثالثة سنوات الى االن .وذلك على اثر
ازدياد الطلب على املستودعات ومساحات التوزيع التجاري عن طريق
التجارة الدولية املتنامية وزيادة اإلنتاج الصناعي العاملي .وهذا وفقا
لتقرير من شركة CBRE.
ومن املتوقع أن ينخفض معدل شغور العقارات الصناعية إلى 11.2
يف املئة يف عام  2014وإلى  11.1يف املئة بحلول نهاية عام 2015.
ولقد انخفض معدل شغور العقارات الصناعية إلى  11.7يف املئة يف
نهاية الربع الثالث .ومن املتوقع أن ينخفض معدل شغور العقارات
الصناعية إلى  11.2يف املئة يف عام  2014وإلى  11.1يف املئة بحلول
نهاية عام  2015.ولقد انخفض معدل شغور العقارات الصناعية إلى
 11.7يف املئة يف نهاية الربع الثالث ،بعد أن وصل للذروة ب 14.6يف
املئة يف الربع الثاني من عام  ،2010تفيد CBRE.
وتستمر التجارة الدولية يف التوسع ،حيث بلغت قيمة الصادرات 10
يف املئة فوق ذروتها ما قبل فترة الركود (سبتمبر  .)2013يقول يف
تقرير السيد جاريد سوليفان ،كبير االقتصاديني ب CBRE.وقد بلغ
اإلنتاج الصناعي يف اآلونة األخيرة نقطة عالية ما قبل الركود  ،ونتوقع
منوا مع استمرار الواليات املتحدة بالستفادة من زيادة القدرة التنافسية
الدولية .وال تزال اخملزونات إيجابية.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يقوم مشـروع “العاصمة القاهرة“،
على مساحة تقدر بـ  700كيلومتر
مـربع ،منـها  200كيـلومتـر مربع
مخـصصـة للمحمـيات الـطبيعـية
التـي تقــوم علــى أحــدث نــظم
احلــدائق احلـضـريــة يف العــالم.
وستـرتبط هـذه املديـنة بـالقـاهرة
الـتـــاريخـيــة مـن خالل شـبكــة
مواصالت حديثة.
وقـد صمم هـذا املشـروع الضخم
ليتكيف ويـستجيب مبـرونة عـالية
مع سـوق التطـوير العقـاري لعدة
عقـود قادمـة ،كمـا أنهـا ستلعب
دوراً بـارزاً يف احلــد من مـشـاكل
االكـتظـاظ الـسكـانـي والتـي من
املـتوقع أن تتـفاقم مبقـدار الضعف
بحلول الـعام  ،2050حيـث أنها
سـوف تسـتوعـب ما بـني  5إلى 7
ماليني نـسمة بكـامل طاقتهـا عند
االنتهاء من إنشائها بالكامل.
يف إطار تعـليقه على هـذا املشروع
واخلـطة املـستـقبليـة ،أكد فـيليب
إنكويسـت الشريك ورئـيس قسم
تـصميـم املدن يف شـركة كـابيـتال
سـيتي بـارتنـرز  ،علـى التـزامهم
خالل مـراحل التـصمـيم األوليـة
بـكافـة املعـاييـر واألسس الـعاملـية
إلنشـاء املـدن احلـديثـة املتكـاملـة

والتي ستتضمن العديد من املرافق
احليـوية مثل املـؤسسات التـعليمية
وغيـرها مع األخـذ بعني االعـتبار
توفـير فـرص اقتـصاديـة ونوعـية
حيـاة خـاصـة لفئـة الـشبـاب من
الـسكان ،مـشيراً يف الـوقت نفسه
إلى أنـه سيتم تصميم وبنـاء املدينة
بأسلـوب ينـسجم كليـاً مع البيـئة
الـطبيعية ممـا يجعلها منوذجـاً فريداً
من نوعه على مستوى املنطقة.
يـتسم مشـروع “القاهرة العـاصمة“
مبـزايـا عـديـدة من أبـرزهـا املـوقع
اجلغـرايف الـذي يـتميـز بـالـوديـان
والهـضاب والتـضاريـس األخرى
التي ترسم معالم استثنائية وفريدة
وسيتم تـزويد كل جـزء من أجزاء
املدينة بـاملرافق احليويـة الضرورية
والـــتـــي تـخــــــــدم مـخـــتـلـف
االحتياجات.
كما وستكـون املدينة اجلديدة مقراً
لعدد من املراكـز منها مركز إداري
ومركـز لألعـمال بـاإلضافـة إلى
مركز ثقايف وآخر للتقنية واالبتكار
وغيرها.
ومن جـانبه أكد دانييل رينغليستني
مدير التخـطيط العمراني يف شركة
سكيـدموري ،أوينغـس وميريل،
علـى أن مشروع العاصمة اجلديدة

سـيخــدم الـتـنـمـيــة والـنهـضــة
االقـتصاديـة للبالد بـرمتها مـشيراً
إلــى أنهــا سـتــشـكل مـنعـطفــاً
استراتيجيـاً هاماً ستسمح للشعب
املصري بـالسيـر قدمـاً نحو حتقيق
تطلعاته بحياة أفضل.
كـما أن من شأن هـذا ملشروع دفع
عجلــة الـتـطــويــر والـنهـضــة
االقـتصـاديــة يف مصــر من خالل
تطـوير مـشاريع جـديدة للـسكن
والعمل.
جتـدر اإلشارة إلـى أنه سـيتم بـناء
األحياء الـسكنيـة للمشـروع على

منـاطق مـرتفعـة تـسـمح بتـدفق
الهــواء الـطبـيعـي عبــر األوديــة
اخلضراء مبا يؤمن تهوية طبيعية.
وسـتقع كـل منـطقــة سكـنيــة يف
وسـط نظـام خـدمـات يـربـطهـا
مبجموعـة من املرافق الهـامة مثل
مـراكــز التـسـوق واملـؤسـسـات
التعليمية والدينية وغيرها.
بـالـرغـم من إنـشـاء العــاصمـة
اجلـديـدة علـى أحـدث األسـس
العـامليـة ،إال أنهـا سـتبقـى وفيّـة
للتـراث العمـراني العـريق ملديـنة
القاهرة التاريخية.
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لنـدن -تنـاولت دراســات كثيـرة
الـتغـييـرات الـتي تـقتــرن بفـصل
الـــربــيع وكـلهـــا حـــذرت مـن
االستهانة بـاحلساسية الـتي يسببها
انتشار حبوب التلقيح يف الهواء.
وضع األطبـاء جملـة من الـتدابـير
الوقـائية التي تساعـد إلى حد كبير
يف الـتخفيف مـن حدة احلـساسـية
عند كثيـر من األشخاص ،خالل
الربيع.
يرى البـاحثون أن احلـساسـية هي
ردة فعل شـديـدة يحـدثهـا جـسم
اإلنسان املستعـد وراثيا بعد تعرف
اجلهـــاز املنــاعـي علـــى حبــوب
التلقـيح املبعثـرة يف الهـواء ألنواع
مختلفـة من األشـجار كـالزيـتون
والـصنـوبـر والـسـرول وشجـرة
سياج احلدائق وسواها من أشجار
املنطقة التي يسكنها املصاب.
تـوضـح البحـوث أن الـوقـايـة ال
تقتـصر علـى البيت فحـسب وإمنا
تهم كل ما يحيط بالشخص الذي
يـشكــو احلسـاسيـة .وعـليه فهـو
مطــالب بتـأمـني مكتـبه وسيـارته
وثيــابه وفــراشه لـلتخـفيف قـدر
املـستطـاع من نـسبـة الغبـار املثيـر
للحساسية.
ومن أهـم التـوصيــات ،يطـالب
اخلبــراء بخـفض رطـوبــة املنـزل
والـتحكم يف حـرارة جـوه ،مبـا ال
يـسمح بتـكاثـر “العث املنـزلي“ يف
كل حــاالت وجتـنب اقـتنــاء كل
األشياء اخملزنة لعث الغبار كالدمى
احملـشــوة بــالقــطن أو الـصــوف
أوالـبـطــانـيــات كــونه مـن أهـم
العوامل املسببة للحساسية.
أوضـحت دراســـة أميـــركيــة أن
تـنظيف املنزل يف الربـيع يفيد كثيرا
يف الوقاية من احلساسية املوسمية.
وذكرت “هيلـث داي“ أن التنظيف
اجليد للمنازل يفيد يف إزالة األتربة
وحبـوب اللقـاح واملــواد املسـببـة
للحساسية املوسمية.
يقول الـدكتـور جيـمس سـابليت
رئيس الكلية األميركية للحساسية
والـربـو واملنـاعـة ،إن احلسـاسيـة
املـوسميـة قد حتـدث طوال الـعام
بسبـب تراكم مسبباتها يف منازلنا،
لكـنهـا تـزداد يف الـربـيع بـسـبب
حـبوب الـلقاح ،لـذا يجب عليـنا
الـتـنـظـيف اجلـيــد إلزالــة تـلك
املسببات مما يحسن الصحة.
ويوصى “سابليت“ بغسيل الفراش
واحليــوانـــات احملنـطــة وكل مــا
يحتوي على أوبار أو أصواف كل
أسبـوع ،كمـا يشـير إلـى ضرورة
تغيير فالتر ومرشحات الهواء كل
 3أشهر ،وأوضح ضـرورة تقليل
الـرطـوبـة وجتفـيف املنـزل ،وأن
استخدام املـراوح والتهويـة اجليدة
يفيد يف ذلك أيضا.
وتوصي الدراسة بإبعاد احليوانات
األليفـة عن أمـاكن النـوم ،حيث
تتـراكـم مسـببــات احلسـاسيـة يف
فـرائهـا وهـذا يـزيـد مـن التعـرض
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تدابير بسيطة لربيع دون حساسية

لهـا ،كمــا يجب كنـس وتنـظيف
أماكن بقائها باستمرار.
أشـار فـريـق من البــاحثني إلـى أن
حـسـاسيـة األنف تـشـكل خطـرا
يهـدد حياة قـائدي الـسيارات ،ال
سيمـا خـالل فصل الـربيع الـذي
تـنتـشـــر فيـه حبــوب اللقــاح يف
الهـواء ،حـيث تـنتـاب املـريـض
نـوبــات عطـس وتـزداد إفـرازات
الدموع مـا يتسبـب يف فقدان رؤية
الطريق ومن ثمة يزداد خطر وقوع
حوادث.
وأوضـحت الطبيبة األملـانية هايكه
بيـربـوم أنه عنـدمـا يعـطس قـائـد
الـسيارة أثـناء القيـادة على سـرعة
 80كلم/الـسـاعـة ،فــإنه يقـود
حوالي  25متـرا مغمض العينني،
األمر الذي قد يهدد حياته.
وأضافت بـيربوم ،عضـو اجلمعية
األملـانيـة للعنـاية بـالبـشرة وعالج
احلسـاسيـة ،أن اخلطـر يـكمن يف
مكيف هـواء السيارة ،مـشيرة إلى
أن األمـر يتـوقف علــى استعمـال
فـلتــر حبــوب اللقــاح املنــاسب
وسالمته.
وأوضح خبيـر السيـارات األملاني
كريستيان بفلـوغهاوبت أنه يوجد
نوعـان من فلـتر حـبوب الـلقاح،
حـيث يتـكون أحـدهمـا من طـبقة
سيليلـوز فقط ،أمـا النـوع الثـاني
األكثر فعالية ،فيحتوي على طبقة
فحم نشط إضافية.
وأكـدت بيـربــوم أن فلتــر الفحم
النـشـط يعــد األنــسب ملــرضــى
حساسـية األنف ،نظـرا ألنه يقوم
بفلترة أصغـر حبوب اللقاح ،مثل
حبوب لقاح التوت ،مشددة على

ضـرورة اخـتبـار كفــاءة أداء فلتـر
حبوب اللقاح مرة سنويا يف ورشة
الــسيــارات واسـتبــداله إذا لــزم
األمر.
ومـن جـــانـبهـــا ،تـنــصح آنـيـــا
شفالـفينبيرغ بتغيير الفلتر سنويا يف
أي حـــال من األحــوال ،نـظــرا
لتـراكم البكتـيريا والـعفن الفطري
به ،ال سـيما يف املواسم الرطبة أي
فـصـلي اخلــريف والــشتــاء ،مع
مـراعـاة تـنظـيف قنـوات التهـويـة
ومـبخّـــر مكـيف الهــواء عـنــد
استبدال الفلتر.
وأشـارت شفـالفيـنبيـرغ ،عضـو
الــرابـطــة األملــانـيــة ألمــراض
احلساسية والـربو ،إلى أن حبوب
الـلقاح ال تتسرب إلـى السيارة من
خالل املكـيف فحــسب ،ولـكن
مـن خالل األبــواب والـنــوافــذ
أيضا ،ناصحـة مرضى احلـساسية
بغلقهـا قــدر املسـتطـاع وتـشغيل
املكيـف قليال علـى وضع تـدويـر
الهواء مبجرد اإلقالع بالسيارة.
ولتجـنب مـسـببـات احلـســاسيـة
الـعالـقة بـاملالبـس قدر املـستـطاع
ينـبغي وضع الـستـرة يف صنـدوق
األمـتعــة ولـيــس علـــى املقعــد
اخللفي .كـما أن املقـاعد اجللـدية
تعـد أنـسب ملـرضـى حـســاسيـة
األنف ،حـيث أن حبـوب اللقـاح
تتشبث بـالفرش القمـاشي بشكل
أكثر شدة.
وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك ،ينـبغي
غــسل الــسيــارة خالل مـــوسم
حبـوب اللقـاح يف محطـة الـغسل
اآللي ،مع مراعاة تنظيف السيارة
بانتظام من الداخل أيضا .كما أنه

من األفـضل أن يقـوم أحـد أفـراد
األسـرة غيـر مصـاب باحلـساسـية
بتنـظيـف جميـع األسطح بـقطعـة
قمــاش مبللـة وتنـظيف الـسجـاد
مبكـنسـة كهـربـائيـة مـزودة بفلتـر
املياه.
ومن نـاحية أخرى ،ينصح اخلبراء
مرضى حـساسية األنـف بالتوقف
عن قيـادة السيـارة خالل األيام،
التي تشـهد انتشارا شـديدا حلبوب
اللقاح ،جتنبا خملاطر احلوادث.
وحذرت شفـالفينبيـرغ من تعاطي
األدوية املـضادة للحـساسيـة أثناء
القيادة ،حيـث قد يتسبب ذلك يف
تـشـتيـت التــركيــز من نــاحيـة،
باإلضـافة إلـى أن مفعـول الدواء
يحـتاج إلـى بعض الـوقت ليـظهر
جليا.
ومـن ناحـية أخـرى ،ينبغـي على
مـــرضـــى حــســـاسـيـــة األنف
اصطحـاب نظـارات شمـسيـة يف
الـسيارة ،نـظرا ألنهـم قد يعـانون
أيضـا من حسـاسية جتـاه الضوء.
وبـشكل عـام ،ينـبغي أخـذ فتـرة
راحـة إجبـاريـة يف حـال حـدوث
متاعب بشكل مفاجئ.
وبعـيــدا عـن طــرق الــوقــايــة
التقلـيدية ،نوّهت دراسات حديثة
إلــى أن هـنــاك مجـمــوعــة مـن
األطعمـة التي تـتّسم بفـعاليـتها يف
مقـاومـة احلـسـاسيـة وأعـراضهـا
املأساوية.
يـعتبر الـتفاح مصـدرا ثريـا مبركب
قوي يف مكـافحة احلسـاسية يطلق
عـليـه كيــرسيـتني وهـو ال يـضم
خــواص مضــادة لاللتهـابـات يف
القـشور ،فحـسب ،وإمنا يـشتمل

كذلك على موادّ مضادة لألكسدة
حتول دون تعرّض اخلاليا للتلف.
والبـرتقال الغنـي بالفيـتامني “سي“
قـادر علـى تقـويـة جهـاز املنـاعـة
ومـســاعـــدته علـــى التـصــدي
لألمـراض التي تهـاجـم الشعـاب
الهــوائيــة التـنفــسيــة .ويتّــسم
الـبروكلي أيضـا بفعاليته الـشديدة
يف مكافحة احلساسية ،نظرا لكونه
مـصــدر غـنيّ بــالفـيتــامـني سي
ولكـونه يسـاعد يف تنـظيف ممرات
اجليوب األنفية.
وتعـتبـر املكـسـرات مـن املصـادر
الغنـية بـاملغنيـسيـوم الذي يـهدئ
نـوبات الـربو ،وكـذلك الفيـتامني
“إي“ الذي يـعزز املـناعـة ويخفّف
االلتهـابــات .والكــرنب أيـضـا
مصـدر قوي ملكـافحة احلـساسـية
بسبب احـتوائه علـى نسب كـبيرة
من أصـباغ الكـاروتني ،الـتي متنع
أعراض احلـساسـية مـثل الصفـير
واالحتقان.
ويحتــوي البـصل علـى مــركب
كيـرسـيتني ،وهـو مضـاد طبـيعي
للـهيــستـــامني يـخمــد أعــراض
احلـساسـية .كمـا تتمـيز الطـماطم
بقدرتهـا الكبيرة على تقـوية براعة
اجلهـاز الـتنفـسي ومقـاومـة تـورم
اجليوب األنفية.
وتبني أن أسـماك السلمون والتونة
واملـاكـريل الـدهنيـة حتتـوي علـى
كـميــات كـبيــرة مـن أحمــاض
األوميغـا 3الـدهنيـة ،التـي تعمل
كـمضـاد طـبيعـي لتعـزيـز اجلهـاز
املـناعـي .وربطت دراسـات طبـية
بـني الـبقـــدونــس وبـني خفـض
إفـرازات الـهيــستــامني املـسـبب
للحساسية.
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صحة وطبHealth & Medical

اخطر  10عادات قد تدمر كليتك وانت التدري

عادات غير صحيـة نقدمها لك يف
هذا املـوضوع قـد تسبـب امراض
كبيرة جدا يف الكلية وهي :
 -1عدم شرب ما يكفي من املياه
وظيفـة الكلـى األكثـر أهميـة هـو
تـصفـيــة الــدم والـتخلـص مـن
الـسمـوم والنفـايـات .عنـدمـا ال
تشرب املـاء بكميات كـافية خالل
النهـار  ،فإن السـموم و النفـايات
تبـدأ يف التـراكم وميكن أن تـسبب
أضرارا بالغة يف اجلسم .
 -2اضـافــة الكـثيـر مـن امللح يف
النظام الغذائي :
جسمك يحتـاج الة الصـوديوم أو
امللـح للعـمل بـشـكل صحـيح .
ولكن مـعظم الـناس يـستهلـكون
الكـثيــر من امللح الـذي قـد يـرفع
ضغـط الـدم ويـضع الكـثيــر من
الـضغط علـى الكلـى  .كقـاعـدة
جيـدة من الـتجربـة ،يجب أن ال
يــزيــد احـتــواء الـطعــام عـن 5
غرامات من امللح يوميا .
 -3تأخير كثيرا نداء الطبيعة :
جتـاهل الكثير مـنا الرغبـة للذهاب
الـى دورة امليـاة ألنهـم مشغـولون
جـدا أو جتنب احلمامـات العامة .
االحتفـاظ بـالبـول علـى أسـاس
مـنتـظم يـزيــد من ضغـط البـول
وميكـن أن يـــؤدي إلـــى الفــشل
الـكلــوي ،وحـصــى الـكلــى،
وسلس البـول  .يجب االسـتماع
إلى جسمك عندما تدعوه الطبيعة
 -4تـنـــاول الكـثـيــر مـن املــواد
السكرية :
تـظهــر الــدراســات العلـميــة أن
األشخاص الذين يستهلكون  2أو
أكثر من املشروبات السكرية يوميا
هم أكثـر عرضـة لظهور لـلبروتني

يف البــول .وجـــود البـــروتني يف
البـول هو عالمـة مبكـرة على ان
الكليتني ال يقـومون بعملـهم كما
يجب .
 -5نقص الفيتامينات واملعادن :
تنـاول الطعام النـظيف  ،والطعام
يف النـظــام الغـذائـي املكــون من
اخلضـار والفواكه الطـازجة املهمة
لصحتك الـعامة ووظـائف الكلى
اجليـدة  .ميكن أن النـقص الكثـير
من فيتامـني  B6واملغنيسيوم يزيد
من مخـاطـر حـصــى الكلـى أو
الفشل الكلوي  ،الن لهم أهمية
فـائقـة للحـد من مخـاطر حـصى
الكلـى  .حـوالي  70إلـى  80يف
املئـة من األميـركيني ال يحـصلون
عـلى مـا يكفـي من املغنـيسـيوم ،
لــذلك قــد تكــون هنـاك خـطـر
لالصابة بـامراض الكلى أذا كنت
تعاني من نقص املغنيسيوم .
 -6استهالك الكثـير من الـبروتني
احليواني :
اإلفــــــراط يف االســتـهالك مــن

مونتريال  -أظهـرت دراسة كندية
أن املياه املعدنية املعبأة حتتوي على
كمية من البكـتيريا أكثـر بكثير من
مياه الصنبور.
وبـينت الـدراسـة أن امليـاه املعبـأة
حتتـوي على البكتيريـا بنسبة تصل
إلـى أكثـر من املـعدل املـسمـوح به
بـ 100مرة ،إضافـة إلى أن طريقة
إعداد املـياه املعدنية تفقـدها الكثير
مــن األمالح والعـنـــاصـــر الـتـي
يحتاجها جسم اإلنسان.
وتؤدي قـلة األمالح املعـدنيـة إلى
نقـص يف الكـالـسيــوم وهشـاشـة
الـعظـام وجفـاف اجللـد وضعف
الــذاكـــرة وارتخـــاء العــضالت
وإمسـاك وإرهاق وصداع وضغط
الدم واالكتئاب.
استـنتـجت دراســة الــصنــدوق
العـاملي حلمـاية الـطبيـعة أن املـياه
املعبـأة ،يف بلـدان كثيـرة ،ليـست
أسلم أو أفـضل للصحـة من مـياه
حنفيـة الشرب حيـث تخضع هذه
األخيرة لرقابة صارمة.
وأكدت أن املـياه املعـبأة ،يف أكـثر
من نـصف احلاالت التي تقصّتها،
هي يف جــودة امليــاه البلـديــة مع
إضافة بعض املعادن واألمالح.
وتخضع امليـاه املعدنيـة الطبـيعية،
يف أوروبـا ،الخـتبــارات متكـررة
للحفاظ علـى جودتهـا ،جترى يف
مختـبرات داخل الـشركـات حتى
ثالث مـرات يف اليوم بـالنسـبة إلى
“إيفيان“ ويف مختبرات مستقلة كل

شهرين.
وتـتـم مـــراقـبـــة اخلـصـــائـص
الفيزيوكيميائية واملعايير اجلرثومية
يف اجملمعـات واخلزانـات واملعامل
وخـطـوط الـتعـبئــة .لكـن ميـاه
احلنـفيــات يـتم اخـتبــارهــا كل
يومني ،إذ أن الشروط اخلاصة بها
أكثر صرامة من تلك املنطبقة على
املـياه املـعدنـية .فـضوابـط اجلودة
اخلاصـة مبياه الشرب العـادية مبنية
على  62معـيارا ،بينمـا الضوابط
اخلـاصة بـامليـاه املعدنـية الـطبيعـية
تشمل  26معيارا فقط.

البـروتـني ،وخصـوصـا اللحـوم
احلمراء ،يزيد العبء على الكلى
يف التمثيل الغذائي  .لذلك تناول
املـزيـد مـن البــروتني يف الـنظـام
الغـذائي يزيـد اجلهد علـى الكلى
للعمل بجـدية أكبـر  ،وهذا ميكن
أن يؤدي إلى تلف الكلى أو خلل
مع مرور الوقت .
 -7احلرمان من النوم :
لقـد سمعنـا جمـيعا كـم من املهم
احلصول على النوم يف الليل جيدا
 .ويـرتـبط احلـرمـان مـن النـوم
املــزمـن بكـثـيــر مـن األمــراض
وأمــراض الكلــى  .أثنـاء الـليل
أنـسجــة الكلـى تقـوم بـإصالح
خاليـا اجلـسـم التـالفــة  ،حتـى
تعـطي للجـسم الــوقت للـشفـاء
وإصالح نفسه.
 -8اإلعتياد على تناول القهوة :
مثل امللح  .فإن الكافيني ميكن أن
يـرفع ضغط الـدم ويضع ضغـطا
إضافيا علـى الكليتني  .مع مرور
الوقت االستهالك املفـرط للقهوة

ميكن أن يسبب الضرر للكلى .
 -9اســاءة استخـدام مـسـكنـات
األلم :
الكـثيــر مـن النــاس يـتنــاولــون
املـسـكنـات آلالم الـصغيـرة  .يف
حني أن هـناك العـديد مـن احللول
الطـبيعية والعالجات اآلمنة املتاحة
 .االستخـدام املفـرط أو تعــاطي
مـسكن لـأللم ميكن أن يـؤدي إلى
تلف شديد يف الكبد والكلى .
 -10شرب الكثير من الكحول :
الكحــول يف الــواقع هــو الــسم
القـانـوني الـذي يضع الـكثيـر من
الضغط على الكلى والكبد .
للـبقــاء يف صحــة جيــدة وجتـنب
مـشــاكل الكلـى فـمن املـهم أكل
الكثير من األطعمة الطازجة وأخذ
املـعلـــومـــات الــــواردة أعاله يف
االعتبــار  ،وجتنب هـذه العـادات
قـــدر اإلمكــان ،فـــإذا اصبـحت
الكليتني ليست حتت ضغط مستمر
فإن جسمك يقـوم بوظيفته بطريقة
جيدة

مياه الصنبور أقل ضررا من املياه املعدنية املعبأة
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ويف الواليات املـتحدة ،تعتبر املياه
املعبـأة مـنتجـا غـذائيـا ويجب أن
تـستويف جميع أنـظمة مسـتوعبات
السلع الغذائية وجـودتها الصادرة
عن إدارة الغذاء والدواء .أما مياه
احلـنفيــات فتعـتبـر مـرفقـا عـامـا
ويجب أن تـستويف مقايـيس وكالة
حمـايـة الـبيئـة ،علمـا أن قـواعـد
إدارة الغـذاء والـدواء هي أضعف
عادة من أنظمة وكالة حماية البيئة
املنـطبقـة علـى ميـاه احلـنفيـات يف
املدن الكبرى.
وتـرى منظـمة األغـذية والـزراعة

فـاو أن مـا حتـويه امليـاه املعبـأة من
قيمة غذائية ليس أكثر من محتوى
مياه احلـنفيات .فهي حتـتوي على
كـمـيـــات صغـيــرة مـن املعــادن
الضرورية مثل الكالسيوم واملنغنيز
والفـلوريـد ،لكـن هذه هـي حال
كثـير من ميـاه احلنفيـات اآلتية من
شبكات التوزيع البلدية.
وأظهــرت دراســة قــارنـت بـني
األنـواع الشائعـة للمياه املـعبأة أنها
ليـسـت متفـوقـة يف أي شـكل من
األشكـال علـى ميـاه احلنفـيات يف
معظم الـدول املتقدمة ،وحـسنتها
الـوحيدة أنهـا مأمونـة يف أماكن يف
حني أن مياه احلنفيات ملوثة.
كشفت دراسـة أستـراليـة أن عادة
شـرب امليـاه املعبـأة يف زجـاجـات
بدال من ميـاه الصنبـور تؤثـر سلبا
على صحـة األسنـان  .ورصدت
الـدراسة التي أجرتهـا رابطة أطباء
األسـنــان األسـتــرالـيـــة ارتفــاع
معدالت تـسوس األسـنان بنـسبة
 71باملئة خالل عشر سنوات .
وأرجع البــاحثــون أسبـاب هـذه
الـظـاهـرة إلــى أن صغـار الــسن
اعتادوا على شـرب املياه املعبأة يف
زجاجات بـدال من تناول املياه من
الصنبور مباشرة .
وحتتــوي ميــاه الـصـنبــور علــى
كميـات من مـادة الفلـوريـد التي
تقوي طبقـة االينامل بـاألسنان يف
حني أن امليـاه املعبـأة واملشـروبات
الغازية ال حتتوي على تلك املادة.

WHO chief wants
tobacco firms pushed
’‘out of business

World Health Organization chief Margaret Chan urged
global action Wednesday to drive tobacco companies
“out of business” and hailed progress in tackling
smoking in many countries.
Speaking at the World Conference on Tobacco or
Health in Abu Dhabi, Chan welcomed steps taken by
several countries, led by Australia, to introduce plain
packaging for cigarettes.
She called for similar action by other nations.
Tobacco companies “use all sorts of tactics including
funding political parties, individual politicians to work
for them ... There is nothing they would not exploit to
undermine the governments’ resolve and determinao
tion to protect their own people,” Chan told reporters.
“It’s going to be a tough fight ... [but] we should not
give up until we make sure that the tobacco industry
goes out of business,” she said.
Despite a decline in the number of smokers in many
countries, more needs to be done to curb tobacco use
in order to meet the global target of a 30opercent
reduction in consumption by 2025, participants said.
“Largely thanks to legislative measures, smoking has
plummeted in several countries,” Chan told the meeto
ing, referring to the latest WHO report showing that
the proportion of men who smoke is going down in
125 countries.
”“Nonosmoking is becoming the norm.
“We are happy to see this progress in so many couno
tries,” she told AFP on the sidelines of the conference.
However, she urged countries that produce tobacco
leaves to “move faster” to fight tobacco in cooperation
with the Food and Agriculture Organization and the
WHO.
The fiveoday conference aims to prove that tobacco
use, in all its forms, is a major contributor to the
– )occurrence of nonocommunicable disease (NCD
cancer, cardiovascular diseases, diabetes, and chronic
respiratory diseases.
Organizers warn that tobacco causes one in six of all
NCD deaths and almost half of current tobacco users
will eventually die of tobaccoorelated disease.
“Tobacco use is one of the biggest risk factors for
NCDs, and especially for cancer,” Chan told the cono
ference. “It is also one of the most responsive to cono
”trol measures.
According to the WHO, one person dies every six seco
onds due to tobacco – nearly 6 million people each
year.
Smoking could kill 1 billion people this century, it
says.
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إستشارة الطبيب أمر ضروري ومهم خصوصا للمرضى !!
بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب

يـنتمي نـبات احلـرمل إلى العـائلة
الرطراطية و هـو من اهم النباتات
الشائعة يف منـطقة اخلليج وكذلك
املنــاطق اآلسيـويـة .كمـا يعـتبـر
احلـرمـل من الـنبـاتـات شــائعـة
االسـتعـمــال ألغــراض طـبـيــة
عديدة ،واألجزاء املـستعملة منها
هي األوراق واجلذور.
ان احلرمـل نوعـان  ،ابيـض وهو
العـربـي  ،واحمـر وهـو العــامي
املعروف ويسمى بالفارسية إسفند
والـعامـة تدعـوه غلـقة الـديب او
احلرمل  ،وهـو نبات يـرتفع ثلث
ذرع ويفــرع كـثـيـــرا  ،وله ورق
كورق الصفصاف  ،ومنه مستدير
وزهـــره أبيـض يـخلف ظــروفــآ
مسـتديرة مـثلثة داخلهـا بزر أسود
كـاخلـردل ســريع الـتفــرك ثقـيل
الرائحة .
و قد اكتسبت هذه النباتات سمعة
طـيـبــة خـالل العقــود األخـيــرة
كمصدر مهم لألدوية ،وبدا ذلك
واضحـاً عنـدمـا قـامـت منـظمـة
الصحـة العـامليـة بـدور تشـجيعي
للعالج بــاألعشـاب ،ومحـاولـة
تنـسـيقهـا واسـتيعـابهــا يف نظـام
الصحـة األوليــة يف دول مختلفـة
بجـــانب تـطـبيـق خبــرة الــطب
احلديث،
ونبـات احلـرمـل مثل األتــروبني
والـديجـوكـسـني والكيـنني ،وال
يزال حـوالي نصف األدويـة التي
تصـرف للمرضى حـالياً يدخل يف
تركيبها أحد املكـونات النباتية .و
مـن ابرز فـوائد احلـرمل الطبـية و
العالجية :
 هـو مفيـد لـألورام ألنه يجليهـاويحللها متامـا كما أنه إذا أكثر منه
يـحلل األعـضــاء لــذلـك يجـب
مراعاة أن تكون كميته املستخدمة
قلـيلــة جــدا بــاملـلعقـــة وليـس
بالكوب.
 يعــالج احلــرمل الـصــداع ألنهيزيل تـرسبات البـرودة و البالغم

احلرمل و فوائده)Syrian Rue (Peganum harmala

تأثيـر مستخـلصات احلـرمل على
ضغط الـدم ،فـذكـر بعـضهم أن
ليـس لهـا أي تـأثيـر علــى ضغط
الـدم ،والـبعض اآلخـر وجـد أن
لهذا النبات تـأثيراً مخفضاً لضغط
الـدم يشـبه تأثـير دواء كلـوندين،
وقد يكون مركزي املنشأ.

مـالحظــة :ان اعطـاء جـرعـات
كبيـرة جداً مـن احلرمـل قد تـضر
بالكبد.

واإلنتانات من الرأس.
 إذا غسل احلـرمل باملـاء العذبثـم سحق وضــرب بــاملــاء احلــار
والـشيـرج والعـسل وشـرب نقـى
املعـدة والصـدر والرأس وأعـالي
البـدن مـن البلـغم واللـزوجـات
اخلبيثة بـالقيء تنقية ال يـعدله فيها
غيــره  ،وإن طبخ بــالعـصيـر أو
الـشراب وشـرب ثالثني يومـآ أبرأ
من الصداع العتيق والصرع املزمن
وأعاد احلمل بعد منعه .
 إذا شـرب احلـرمل أثـني عـشـريومـآ متـواليـة قطع عـرق النـسا ،
وإذا تسعط بعصارته أوما طبخ فيه
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نقى حمـرة العني وقطع النوازل ،
وإذا غلي يف مـاء الفجل والـزيت
وقطــر أزال الصـمم ودوى األذن
وقوى السمع.
 إذا خلـط احلــــرمل مع الـبـــزروعـجن بالعـسل ولوزم استـعماله
أذهب ضيق الـنفس  ،فإن أضيف
إليه الـزجاج احملـرق فتت احلـصى
وأدر الطمث والبول.
كمـا ثبت أن لبعض مـستخلصات
جـذور احلرمل تـأثيـراً قاتـالً على
الكـثيـــر من أنــواع الـبكـتيــريــا
بــنـــــوعــيهـــــا .وأن لــبعـــض
مستخلصات األوراق تأثيراً مقلالً

لكريات الـدم البيضاء مـا يرشحها
للـدراسـة كمـادة قـد تكـون ذات
فـائدة لعالج بعـض السرطـانات،
كمــا وجــد أن املـسـتخلـصــات
الكحـوليـة ألوراق النبـات حتدث
انخفاضـاً يف تركيـز الكوليـسترول
ببالزما الدم،
كذلك فقد وجـد ببعض األبحاث
أن مستخلصـات هذا النبـات تزيد
من حركـة األمعاء املعزولـة ،بينما
وجـــــــد آخـــــــرون أن هـــــــذه
املسـتخلصـات متنع زيـادة حـركـة
األمـعاء التـي حتدثهـا مادة أسـتايل
كـولـني ،واختـلف البــاحثـون يف

ما يستشفى به من احلرمل:
وعـن عـبـــد اهلل بـن عـمـــرو بـن
العـاص أن رسـول اهلل صلـى اهلل
عليه وسلـم قال” :مـا نبـت عرق
مـن احلرمـل وال أصل وفرع ،وال
ورقـة وال زهـرة إال وعليهـا ملك
مـوكل بهــا حتـى تـصل إلــى من
وصلت إلـيه ،أو تكــون حطـامـا
وإن يف أصلها وفـرعها نـشرة وإن
يف حبهـا لشفاء مـن اثنتني وسبعني
داء فتداووا بها ،وبـالكندر فإنهما
بخور كل شيء.
ومـا من أهل بيت يبخـرون بهما،
أو بـأحـدهمــا إال نفي عـنهم كل
عفريت فـاغر فـاه باسـط يده وإنه
لينفي عن اثـنتني وسبعني دارا كما
يـنفـي عن الــدار الـتي تـبخــر به
فـيهــا” .قــال عبــد امللك :وممــا
يتـداوى باحلـرمل من األدواء كل
من كان به سل،
أو خبل ،أو رمد ،أو غـاشية ،أو
حبـة يف وجهه ،أو كان ال يـشتهي
الطعـام فيـطحن احلـرمل ويـسقيه
وينخله ويجعله يف قـدرة جديدة،
ثم يـصب علـيه من الـزيت احللـو
حـتـــى يـصـيـــر مـثل الــســـويق
املشروب ،ثم يفتر على النار ،ثم
يشرب منه على الريق كأسا يوالي
عـليه أيامـا .ومن شكـا صلبه ،أو

بطنه ،أو قدمـيه ،أو فؤاده فيسف
منه عـلى الـريق ،وعنـد النـوم ما
طــاب لـه .ومن كـــان به سعــال
فـليــسحق مـنه ولـيلفـه يف بيـضــة
مشويـة يحسوها على الريق يوالي
به.ومن كـان به صــداع فليـطبخ
احلـرمل -أعنـي أصوله وأغـصانه
وورقه -بـاملــاء طبخــا جيــدا ثم
يحمله علـى رأسه حـتى يـصبح.
ومن كان به ريح،
أو نفخ ،أو يكـون ذلك بالـصبيان
الصغـار فليبخـر به البيـت والدار
التي هو فيهـا ويلقي من أصله ماء
القـدر التي يغـسل منـها الـصبي.
ومن كان به زكـام فليبخر به حلقه
ومنخـره .ومن كـانـت به حمـرة
فليسحقه ويعجنه بخل ،ثم يطلي
به موضع احلمرة.
ومن كانت به نسمة فليسحقه ،ثم
ليذره على احلشيش الذي يتحشى
ويطبخه بلـحم ضأن ،ثم يـحسوا
مرقه وال يحـسوا منه امـرأة حبلى
وإن أرادت املرأة السـمن فلتطبخه
مع قمح طبخـا جيدا حتـى يتهرأ،
ثم تطعـمه دجاجـة حتى تـسمن،
ثم تـذبح ،وتأكلهـا املرأة وحـدها
ال يأكل معها غيرها.
تـوالـي عليهـا فـإنهـا تـسمن بـإذن
اهلل .ويسعـط به اجملنون يـأخذ منه
حبـات فيشمها ويجـعل معها شيئا
مـن فجل ،وثــوم .ثـم يجعل يف
خرقة فإن لم يكن له ماء رششته،
ثـم عـصـــرت مـنه يف مـنخـــريه
قطرات.
توالي بـذلك كلما أصـابه وتبخره
به يــذهب بـإذن اهلل .وإذا مـغلت
الدابـة فاسحقه ،ثم اخلطه باملاء،
ثم حتقـنها به فإنه يذهب املغل وإن
واليت به على الدابة حتقنها به كما
وصفنـا لك سـمنت إن شـاء اهلل.
قــال عـبــد املـلك :وأفـضل مــا
يستـشفى به مـن احلرمل مـا جمع
بـاملكان الذي ال يـسمع فيه صراخ
ديك ،وال نبح كلب.
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أطفال Kids
كـثـيــــراً مــــا نــــرى مـن
الفـتـيـــات مـن حتــتفل
بـــــأمهــــا يف يــــوم األم،
وتنساها يف بقية العام..
وكأن األم موجودة فقط
يف هذا اليوم..
ال يا عـزيزتي ..األم هي
احلـيـــاة ..وهـي الـنهـــر
الصايف الذي ننهل منه..
فمـا رأيك عـزيـزتي لـو
تــتـحـــــــدثــني إلـــــــى
صـديقـاتـك عن مكـانـة
األم يف اجملــتــمـعـــــــات
القدمية واحلديثة..
وعــن مـكـــــانـــتهـــــا يف
اإلسالم..
وأن تقـــدمــي ألمك مـــا
تـــسـتــطــيعـيــنه مـن
خـدمـات ،وأن تتحـدثي
إلى صـديقاتك عن هذه
اخلـدمـات ،كـي يتعلـمن
مـنـك ،وتكـــونـي قـــدوة
لهـنّ ،وليـس للـتفــاخــر
واملباهاة..

وأن تـفاجئيها بني احلني
واآلخر بهدية رمزية ،أو
زهـرة جـميلـة ،أو طعـام

حتبّه..
وسـتـنـــالـني الـــرضـــى
والقـبـــول مـن الـنـــاس

قصة  :د .طارق البكري
رسم  :يزن قمر
علـى قمـة جبليـة جمـيلة
بديعة ،نشأ فتى طيب بني
أقــرانِه الفِـتيــان ،فخــوراً
بـطلـعته الـبهيــة وبنـيتهِ
القـويــةِ ،فَال يَــسبـقهُ من
شَبــاب القــريــة أحــد يف
القــــوة واملهـــارة وحــسـن
األدب.ومـن فــــرط حــبه
للقـــريـــة ولــشـــوارعهـــا
وأزقتهـا؛ نـادراً مـا يفقـده
أحدٌ لـيوم كـامل أو يـومني
علــى األكثـر ..فـاجلـميع
يلـــتقــــــون به مــن حــني
آلخر..
وأهل القـــريـــة جـمـيعـــاً
يـحبــونه ألدبه وحــرصه
على مـساعـدة اآلخرين..
يلـبي نـداء املـرأة العجـوز،
فيقضي حـاجاتها ويحضر
لهــا طلبهـا ،يقـطف ثمـار
أشجـار بـستـانهـا ويكـنس
بـاحـة بـيتهـا ..يبـادر إلـى
الـشَّيخِ الكبـير وهـو يسـيرُ
يف طـــريقه حـــامالً بعـض
األغصان اليابسة ليشعلها
يف مـوقــد داره ،أو ليتـدفـأ
بهــا يف مــوسـم الــشـتــاء
القـارص ..يَزيلُ األعـشاب
الضـارة من طرقـات الناس
ودروبهم..
يَـحمل مـصبـاح الــزيت يف
الليـالي املـظلمـة ،عنـدمـا
يغـيـب القـمـــر ،لـيــسـلك
العـابـرون طــرقهم بـسالم
نحو بيوتهم ،وهم عائدون
مــــن عــــمـلـهــــم أو مــــن

زيــاراتــهم..
ـ
كـــــــــــــــــانَ
ـ
َــستـشعـــر
ي
فـَــــــــــــــــرَح
ـ
املعـــاونـــــة،
ـ
والــــرضــــى
بــــإدخـــــال
ـ
الــــســــــرور
واملــســـــرات
إلــى قلــوب
اآلخـــريــن.
فمَــا أجـمل
أن يـكــــــون
ـ
اإلنـــســـــان
ـ
"خـــادمـــاً"،
يعــمل مــن
أجل راحـــة
مـن يعـــرف
ومــــــــــن ال
يعرف..
كمْ سـخيــة
هـي الـيــــد
الـتي متـسح
دمـعـــــــــــــة
احملـــزونني ..والـفم الــذي
يـواسي جـراح املكلـومني..
ومَا أنـبل تلك األنامل التي
تـنـــزع األشـــواك حـتـــى
تُـدمـى ،فال تـدمي أقـدام
العـابــرين ..وتـزرع الـورد
لتـزين دروب احملـبني ،ومـا
مـن جمــال مـثل قــولـهم:
"سيد القوم خادمهم".
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وَكـان هــذا الفتــى اليـافع
يـسـمع وهـــو فِي حِــراكه
الـــدائم الـــدائب يف عــون
النـاس؛ بَعـض كبـار الـسن
وهم يــروون قـصـصــاً عن
جـده ..ويقـولـون إنه كـان
طــيــب الـقلــب مــثـله ..
ويحـكــــون قــصَّـــــة رجلٍ
يخــدم الـنـــاس ويعـيــش

والـتــوفـيق بــاحلـيــاة،
وستـرزقـني من حـيث ال
حتتسبني..
فـرضـاهـا ورضـى الـوالـد
من رضــى اهلل سبحــانه
وتعالى
حـتــــى ال نـكــــون مــثل
اجملتمعات الغـربية التي
ال تهتمّ لألمّ إال يف عـيد
األم..
حتى إن بعض األفراد يف
هـذه اجملـتمعـات صـاروا
يحتفلـون بعيد األم عن
طريق مـكاملة هـاتفية أو
رسـالـة إلكتـرونيـة ،ألن
وقـتهم ال يـسـمح لهم أن
يزوروها يف بيتها..
لـــذا علـيك عــزيــزتـي
إيصـال هـذه الـرسـالـة
لـكل مــن تعــــرفـني ،أال
وهي:
"برّ الوالدين دين ووفاء"
بينهم بـسالم على الـرَبْوَةٍ
اخلَضْـرَاءَ العــاليـةٍ ،الـتي
تتَوَهج تَحْتَ الشَّمْسِ..
يكادُ املتـأمل يُسْحَرُ بِمَرْأَى
سَمــاءٍ تَـحْتَــضِنُ الــربــوة
بِحُـنُـــوٍّ وسَكِـيْـنَـــةٍ ..وفِـي
الـلَّيَـــالي يـلمـس نُجُــومــاً
مُــــرْتَـجِفَــــةٍ ،تـبــــدو مـن
شـرفـاته دانيــةً مثلَ ثِمَـارِ
شَجَــرٍ ..ويكــادُ عــابــرٌ يف
عَـتْمَــةِ دُروبٍ طــويلــةٍ ال
يَحْتـاجُ إلى ضَوْء قِنْدِيلٍ أَو
شُعَـاع سِــرَاجٍ..حيـث ينـامُ
القمـرُ وتغفــو العصَـافيـر
بأمان وسالم دونَ خَوْفٍ مِنْ
صَيَّـادٍ غادر يَأتيـها بَغْتَةً أو
طامع جائر..
كـــانـت األرانِـبُ تــسـيـــرُ
بِخُــشـــوعٍ آمـنٍ يف جِـــوارِ
الـثعالـبٍ ،وتَرْقُـدُ احلِمْالنٌ
يف سالم قُرْبَ الضِباعٍ..
ومن هُنـاكَ..يف أعلى سَنامِ
الــرَّبْــوةِ كــان بـيت جــده
احلَجَريٌّ القدميٌ..
بـــسـقفـه القَــــرْمِـيْــــد..
وجُدْرانه الصَخْـر وجبينه
الـعــــــــالـــي وهــــــــامَـــتـه
املُـرْتَفِعَـةٌ..ومبَنـارَتـه التي
تَخْــرِقُ الفـضــاءَ ،وتَـــرْمِي
بِــشِبَــاكِهـا حـيثُ تـسـكبُ
أنـواراً بِهَـيْبَــةِ شمـوخٍ ،بال
اسْتِئْذَانٍ..
ومـن هنــاك أيـضــاً ..كــانَ
القمـر اجلميل يُنثـر بَهاءه
علـــى احلَــــدائق والـتِالل
وَالـوِدْيـان واملُــروج ..مُعْلِنـاً
نَفْسَهُ حارِسـاً أميناً للوحةٍ
فـنيــةٍ طَبِـيعِيَّـةٍ سَـاحِـرَةٍ
مُبْدِعَةٍ صَافِيَةٍ.

هؤالء صنعوا التاريخ

صحابي جليل وابن عم الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ..أبوه
العباس بن عبد املطلب شيخ قريش وزعيمها وعم الرسول الكرمي،
وأمه لبابة بنت احلارث الهاللية أخت أم املؤمنني (ميمونة بنت احلارث)
زوج النبي (صلى اهلل عليه وسلم).
أجنب الفضل ابنة واحدة هي أم كلثوم ،تزوجت من احلسن بن علي بن
أبي طالب ثم فارقها فتزوجها أبو موسى األشعري (رضي اهلل عنهم).
كان (رضي اهلل عنه) جسيماً وسيماً وكان يقال :من أراد اجلمال والفقه
والسخاء فليأت دار العباس :اجلمال للفضل ،والفقه لعبداهلل،
والسخاء لعبيد اهلل.
شهد (رضي اهلل عنه) مع الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) فتح مكة سنة
8هـ ،وغزا معه يوم حنني ،وكان ممن ثبت مع الرسول الكرمي من أهل
بيته وأصحابه فيها حني ولّى الناس منهزمني ،وشهد معه حجة الوداع،
وأردفه الرسول صلى اهلل عليه وسلم وراءه من جُمع (املزدلفة) إلى
منى ،فيقال له :رديف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
روى (رضي اهلل عنه) عن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) أربعة
وعشرين حديثاً ،وروى عنه أخوه عبد اهلل ،وأبو هريرة وربيعة بن
احلارث ،وعباس بن عبيد اهلل بن العباس وغيرهم.
شهد (رضي اهلل عنه) موت الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) وشارك يف
غسله فكان يصب املاء على علي بن أبي طالب (رضي اهلل عنه).
خرج (رضي اهلل عنه) إلى بالد الشام مجاهداً ،وتويف يف طاعون
عمواس نواحي األردن سنة 18هـ يف خالفة عمر بن اخلطاب (رضي
اهلل عنهم وأرضاهم).
******************************

اسمها حذافة بنت احلارث السعدية  ،اشتُهرت بـ "الشيماء" ..وهي
أخت الرسول الكرمي (صلى اهلل عليه وسلم) من الرضاعة وابنة حليمة
السعدية مرضعة الرسول الكرمي.
أقام النبي الكرمي يف بني سعد حتى اخلامسة من عمره ،وكانت (رضي
اهلل عنها) أكبر من رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) بخمس أو ست
سنوات ،وكانت شديدة التعلق به حتبه وتالعبه ،وكان (صلى اهلل عليه
وسلم) يحبها ويرتاح لها.
قبل أن تدخل الشيماء يف اإلسالم وقعت أسيرة يف أيدي املسلمني يوم
هوازن حيث ظفر املسلمون بقومها ،وأخذوا الشيماء فيمن أخذوا من
السبي ،فلما انتهت إلى رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قالت له:
 يا رسول اهلل ،إني أختك من الرضاعة.قال (صلى اهلل عليه وسلم) :وما عالمة ذلك؟؟
قالت الشيماء :عضة عضضتها يف ظهري وأنا متوركتك ،فعرف
رسول اهلل العالمة ،فبسط لها رداءه ثم قال لها :هاهنا ،فأجلسها
عليه ،وخيّرها بعد أن أسلمت ،فقال (صلى اهلل عليه وسلم) :إن
أحببت فأقيمي عندي محببة مكرمة ،وإن أحببت أن أمتعك فارجعي
إلى قومك ،فقالت :بل متتعني وتردني إلى قومي ،فمتعها وردها إلى
قومها .ولم يتوقف إكرام النبي الكرمي للشيماء بل شمل قومها بني
سعد جميعهم.
ملا تويف رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ارتد قومها عن اإلسالم،
فوقفت (رضي اهلل عنها) موقفاً شجاعاً ،تدافع عن اإلسالم بكل قوتها
حتى أذهب اهلل الفتنة عن قومها.
كانت (رضي اهلل عنها) كثيرة العبادة والتنسُّك ،واشتهرت بشِعرها
الذي ناصرت فيه اإلسالم ورسوله ،وظلت تساند املسلمني وتشد من
أزرهم حتى توفاها اهلل بعد العام الثامن من الهجرة النبوية الشريفة..
رضي اهلل عنها وأرضاها.
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نيويورك :باتريشيا كوهني
أغلقت بعـض الكليـات الهـادفـة
للربح يف الواليـات املتحدة أبوابها
إثر احلملـة احلكومية علـى صناعة
التـــدريب املـهنـي التـي تتـكلف
مليـارات الــدوالرات ،والقيـود
الصارمة على املساعدات الطالبية
والدعايات املـدمرة حول الطالب
املثقلني بالـديون الدراسية وأوراق
االعتماد عدمية الفائدة.
غيـر أن عـددا قليال مـن الكليـات
األخــرى حتـــولت إلــى إسقــاط
العـمـل الهـــــادف للـــــربح مـن
حساباتها متاما ،لصالح مسار آخر
أكثـر تقليـديـة إلدارة مـؤسسـات
الـتعلـيم العـالـي .ويبــدو ،كمـا
تـبني ،أن قـطــاع الـتعـليـم غيــر
الـربحي ال يـزال يـدر الـكثيـر من
األرباح بالفعل.
ومثل جـامعة كيـسر يف فلـوريدا،
قـامت أسرة كيـسر ،وهي العـائلة
املؤسـسة واملـالكـة للـجامـعة ،يف
عام  2011ببيع اجلـامعة إلى كلية
غـير هـادفة لـلربح معـروفة بـاسم
كـليــة إيفــرغـليــدز ،والـتي قــد
أنشأتها ذات العائلة من قبل.
ويتلقى الـسيد آرثر كـيسر ،رئيس
كلية إيفرغليـدز ،راتبا سنويا يبلغ
 856ألف دوالر ،وهـو أكثـر من
الراتـب الذي يتلقـاه نظيـره رئيس
جامـعة هـارفارد يف الـعام ،وفـقا
لبيـان عوائد ضـرائب الكليـة لعام
 ،2012وهي آخر التقارير املتاحة
للـجمهـور حــول ذلك الـشـأن.
فالـرجل يتلقى مدفـوعات وفوائد
علـى أكثر مـن  321مليون دوالر
كـان قـد تبـرع بهـا لـلكليـة ،غيـر
الهــادفـــة للــربـح واملعفــاة مـن
الضرائـب ،حتى تتمكن من شراء
جامعة كيسر.
كـما أن لـديه فوائـد عن ممتـلكات
تـسدد الكـلية حـيالهـا مبلغـا يُقدر
بـ 14.6مليـون دوالر لإليجـار،
فضال عـن سهم يف شركـة إليجار
الـطائـرات والتي يـستفـيد مـديرو
الـكلية من خدماتهـا باإلضافة إلى
فـندق هـوليـداي إن ،حيـث يقيم
فيه موظفو الكليـة ،كما يظهر من
بيان عـوائد الضرائب .كما ميتلك
أحـد أعضاء العـائلة حصـة ملكية
يف شـركــة للحـاسـوبـات تـوفـر
خدماتها لذات الكلية.
وتعتبـر جامعـة كيسـر ،التي تضم
 20ألف طالـب وتتسـع لعدد 15

جدل واسع يف أميركا حول حتول بعض املؤسسات التعليمية إلى “غير ربحية“

حـرما جـامعيـا ،واحدة مـن عدد
قلـيل من الكليـات الهادفـة للربح
الـتي حتـــولت إلــى اجملـــال غيــر
الـربحـي أو تنظـر حالـيا يف اتـخاذ
تلك اخلطوة.
يعنـي ذلك التحـول فرض املـزيد
من الـقيــود علـى املـشـروعـات
الهادفـة لألرباح وفقـدان امللكية.
غيـر أن الـكليــات غيـر الهـادفـة
للـربح  -والـتي تُعــرف بتــوفيـر
املـصلحـة العـامـة  -غيـر ملـزمـة
بسـداد الضـرائب ،وهي مـؤهلـة
لتلقـي بعض مـن املنح احلكـوميـة
من الـوالية وميكـنها كـذلك تلقي
األموال من برنـامج املنح الطالبية
الفيدرالي.
وحتـذر جمعيـات حمـايـة حقـوق
املستهلك مع اخلبراء القانونيني من
أن بعضـا من تلك املـؤسسـات قد
تعمـد إلى التحـول بصفة أسـاسية
جتـنبــا منهــا للتـدقـيق والتـنظـيم
احلكــومي املتـزايـد .عالوة علـى
ذلك ،كما يقـول لويد ماير ،وهو
عميـد وأستـاذ القـانـون املشـارك
لــدى كليـة نـوتـر دام للقـانـون:
“لـدينـا قلق من أن تلـك الكليـات
غيـر الهادفة للـربح قد توفـر فائدة
خـاصــة غيـر مـسمـوح بهـا إلـى
مالكهـا السـابقـني .وذلك النـوع
من الـترتيبات يـرفع رايات اإلنذار
الصفراء“.
وقد سخر الـدكتور كيـسر ،الذي
أسس جامعة كيسر يف عام 1977
مبعـاونة من والـدته السيـدة إيفلني
التـي تبلغ مـن العمـر ( 91عـامـا)
حـــاليــا ،مـن تلك االنـتقــادات
قائال“ :كان هديف هو تكوين إرث
لعـائلتنـا“ ،وبالـتحول إلـى اجملال
غير الـربحي “يعتبـر حتوال طبـيعيا
بالـنسـبة لـنا ،وبـالنـسبـة لطالبـنا
كـذلك“ .ممــا يسـمح للمــؤسسـة
التعلـيميـة بـالتـوسع لكي تـصبح
جامعة مجتمعية.
وقـال إن العائلـة قررت مـنذ فـترة
طويلـة االنتقـال إلى القـطاع غـير
الهـادف للـربح ،ووضعت حـجر
األســاس لــذلك يف عــام 1998
عندما ابتاعت أول كلية صغيرة يف
فلـوريــدا ثم حتــولت إلــى كليـة
إيـفرغلـيدز غـير الهـادفة لـلربح.
وتقدم جـامعة كيـسر حـاليا 100
درجة وشهادة جامعية يف اجملاالت
الـتـي تـــشــمل فـنــــون اخلـبــــز
واملعجـنـــات ،والـتـمـــريـض،
والعلوم السياسية.
ويقـول السيـد كيـسر إنه بـالنسـبة
ألي تضـارب يف املصـالح املـاليـة
“لقـد أفصحنـا عن كل شيء .وال
يـوجد خـطأ حيـال األمر بـرمته“.
وكان الدكتور كيسر ،وهو مرشح
احلزب اجلمهوري مبجلس النواب
لـرئاسة هيئـة إدارة التعليم ،رئيسا
سابقـا جمللس إدارة رابـطة كلـيات
القـطـاع اخلــاص ،والتـي رفعت
دعوى قضائية يف نـوفمبر (تشرين
الثانـي) ملواجهة اللوائح الفيدرالية
اجلـديدة .مما يتـطلب من الكليات
الهـادفة للربح واملـدارس التجارية
إثبـات أن طالبهم سوف يتمكنون
يف نهـاية املطـاف من جني األموال
الالزمة لسداد ديونهم الدراسية.
وجـاءت تـلك القـواعــد نتـيجـة
لـشكـاوى طـويلـة األمــد من أن
الـصناعـة جتتذب غـالبيـة الطالب
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الفقـراء وطـالب األقليـات وفقـا
ملعلـومـات مـضللـة حـول قـيمـة
الـدرجـات اجلــامعيـة املـمنـوحـة
والتكاليف الدراسية بها ،ومن ثم
تقييدهم بالديون الطويلة املرهقة.
وتفيـد التقـديـرات الصـادرة عن
إدارة الــرئيـس أوبـامـا بـأن نحـو
 1400بـرنـامج تـضم  840ألف
طـالب يف طـريقهـا للفـشل حيـال
قواعد العمل املربح اجلديدة.
وإذا مـا أخفقت بـالفعل ،يـصبح
من حق احلـكومة فرض العقوبات
الـتي تـؤدي يف نهـايـة األمـر إلـى
وقف املـســاعــدات والقــروض
الفيـدراليــة للطالب ،والـتي هي
عصـب احليـاة لـتلك الـكليـات.
تتلقى الـكليات الهـادفة للـربح ما
مقـداره  30مليون دوالر سنويا يف
صـورة املسـاعدات الـطالب التي
ميولها دافعو الضرائب.
وتعاني بعض املؤسسات التعليمية
من املــشكالت بـــالفعل ،حـيث
تعرضت سلسلـة كليات كورينثني
الهادفة للـربح ،والتي تلقت ذات
مرة  1.4مليار دوالر يف العام من
أموال دافعي الضـرائب ،لالنهيار
تقـــريـبـــا عقـب سلــسلـــة مـن
التحقيقـات والدعـاوى القضـائية
من قبل حكومة الوالية واحلكومة
الفيدرالية.
وعارضت الكليات الهادفة للربح
القواعد اجلديدة بشدة ،دافعة بأنه
من شـأنهـا تقـويض املــؤسسـات
الـتعليـميـة التـي تعمل يف خـدمـة
الطالب الـذين ليسـت أمامهم إال
خيارات تعليمية أخرى قليلة.
ويـشيـر املـدافعـون إلــى أن بعض
الكليـات متتلك بـالفعل سجالت
تخرج جيـدة وأفضل من الكليات
اجملتمـعية وتـتمتع مبيـزة أفضل من
حـيث التجـاوب مع سـوق العمل
دائم التقلب.
وفتحت الـواليات خـطا هجـوميا
جـديـدا ،حيـث يعمل مـا ال يقل
عن  24مدع عام على التحقيق يف
مـا إذا كــانت الـكليـات الهـادفـة
للـربح ،واخلـاضعـة لـسلطــانهم
القضائي ،قد انخرطت بالفعل يف
اإلعالنات الـدراسية الوهمية ،أو
ممارسات التوظيف غير القانونية،
أو مخـططـات القـروض املـنهكـة
للطالب.

وخضعت جـامعة كيسـر للتحقيق
من قـبل املــدعـي العــام بــواليــة
فلـوريدا قبل بيعها إلـى الكلية غير
الهـادفـة للــربح اململـوكـة لـذات
العــــائلـــة .ويف عـــام ،2012
توصلت اجلامعـة لتسوية ووافقت
علـى تقدمي إعادة الـتدريب اجملاني
آلالف الـطالب لـديهــا ،غيـر أن
اجلــامعــة لم تقـر بــارتكـاب أي
ممارسات مخالفة.
يف نـوفمبر (تشـرين الثاني) ،تقدم
روبــرت شيـرمـان ،وهـو نـاقـد
شــرس للــصنــاعــة الـتعـليـميــة
ومسؤول سابق يف وزارة التعليم،
بــشكــوى أمــام إدارة اإليــرادات
الــداخليـة مـتهمـا الـسيـد كيـسـر
وثـالثة من أعضاء اجمللـس بانتهاك
لــوائح الـضـــرائب واسـتخــدام
الضـوابط غـير الـهادفـة للـربح يف
حتقيق مآرب شخصية.
وفقا لـبيان عوائد الـضرائب لكلية
إيفــرغليـدز عـام  ،2012ميـتلك
أحــد األعضـاء التـسعـة مبجلـس
الكلية نـشاطا جتـاريا يوفـر للكلية
نظـاما رقميا إليـداع امللفات .كما
ميـتـلك أحــد أعـضــاء العــائلــة
اآلخرين وهـو عضو ثـان باجمللس
شــركــة كـــاتيـنغ إيــدج حللــول
التـوظيف والتي تستفيد الكلية من
خـدماتـها .وهنـاك عضـو ثالث،
ميـتلك شـركـة لـصيـانـة أحـواض
الـسبـاحـة يف فلـوريـدا ،كـان قـد
تلقى حصـة من صايف األرباح من
برنامج الهندسة املائية.
وجـاء رد من كـيسـر عبـر البـريـد
اإللـكـتــــرونــي يقـــــول إن كل
التـرتيـبات املـاليـة “تخضع لـلقيم
والشروط السـوقية املنصفة“ ،وأن
الـكليـة تلتـزم بـ“مبـادئ التـدقيق
واحملاسبـة املقبولـة عمومـا“ وعلى
النحـو املنصـوص عليه لدى إدارة
اإليرادات الداخلية.
قُـدرت قيمـة جامعـة كيسـر مببلغ
 521مليون دوالر ،كما يبدو من
بيـان الضـرائب املـذكـور .وقـال
الـدكتـور كيـسر ،إن الـتقييـم جاء
مـن قــبل اثـنـني مـن مــــراقـبـي
احلـســابــات املـسـتقـلني .وقــدم
الدكتـور كيسـر قرضـا مببلغ 321
ملـيون دوالر إلى كليـة إيفرغليدز
لصالح عملية الـبيع وتبرع بالكثير
من املبلغ املتبقي ،وهي هبة خيرية

اقـتـــطعـت عـــشــــرات ماليـني
الـدوالرات من فـاتورة ضـرائبه.
وحتـتفظ عـائلـة كيـسـر مبـصلحـة
ملـكـيــــة األرض والـعقــــارات
بالكلية.
اتبع مالك آخــرون ذات املنهج يف
متويل شراء كلياتهم الهادفة للربح
من خالل مجموعـة من القروض
والتبـرعات املعفـاة من الضـرائب
حيال الكليات غيـر الهادفة للربح
التـابعة لـهم .واملؤسـسة اجلـديدة
املعفـاة متامـا من الضـرائب تـؤجر
املكـان من املالك األصليـني مقابل
قيمـة إيجاريـة سنـوية تقـدر بعدة
ماليني من الـدوالرات .يف غالب
األمر يـكون فـريق اإلدارة ملـا قبل
وما بعد البيع هو نفس الفريق.
ومتـــتلـك وزارة الــتـعلــيـــم حق
التصـديق النهـائي علـى التـحول
إلى الوضعية غيـر الهادفة للربح،
بعـد مـراجعـة االلتـزامـات املـاليـة
للكلية واإلمكانيات اإلدارية بها.
ولك تـرفض الـوزارة أي طلب يف
هذا الصدد حتى اآلن.
ويقول ديفيد هالبرين ،وهو محام
مـن واشـنـطـن ومـــؤلف كـتــاب
بعـنوان :سرقـة مستقبل أمـيركا -
كيف تـسـرق الـكليـات الهـادفـة
للـربح دافعـي الضـرائب وتـدمـر
حيـاة الطالب“ ..ال أعتقد أن أي
شخص ذي معرفـة مبدئيـة بكيفية
إدارة املـؤسـســات غيـر الهـادفـة
للربح وبصنـاعة الكليـات الهادفة
للـربح سوف يُخفق يف استنتاج أن
الصفقـات يجري تـرتيبهـا لصالح
املـالك األصـلـــيـــني وأن املـالك
الـسابقني يـكتسبـون أمواال طـائلة
من املـؤسـســات غيــر الهـادفـة
للربح“ .كما يقول نيل ليفكويتز،
وهـو محـام كـذلـك من واشنـطن
ومتـخصـص يف التحـوالت الـتي
تتضمـن الشركات الـتعليمية“ :إن
مثل ذلك الـتوصيف يلـطخ سمعة
الصنـاعة بـأكملـها .لقـد تعرض
مفهـوم الـتعلـيم الهـادف للـربح
للكـثيـر مـن التجـريح ،وتـشعـر
الكثـير مـن املؤسـسات الـتعليمـية
بوطأة ذلك عليها“.
يف عـام  ،2012بـاع كــارل بي.
بارني الـكثير من الكليـات الهادفة
لـلربح ،مبـا يف ذلك كليـة ستيفـنز
هينـاغر أميركا وكليـة كاليفورنيا،

إلى مؤسـسة تعليـمية صغيـرة غير
هـادفة لـلربح مقـرها مـدينـة دنفر
تعـرف بـاسم مـركـز االمـتيـاز يف
الـتعلـيم العــالي ،والـتي ،وفقـا
لـوثائق احملكمة ،تـتألف من عضو
وحيـد :الـسيـد بـارنـي ،رئيـس
مجلس اإلدارة.
وأقرض السيد بارني املؤسسة غير
الهـادفة للـربح مبلغ  431ملـيون
دوالر ألجل عملية الـبيع ،وتبرع
مباليني أخـرى ،كما يبدو من بيان
عـوائد الضرائب ووثائق احملكمة.
كمــا جـمع مــا يقــرب من 5.1
ملـيـــون دوالر مقــــابل إيجـــار
الكـليــات يف عــام  2013وتـبلغ
قيمة األصول غير امللموسة  -مثل
سـمعــة الـكلـيــات وأســرارهــا
الـتجارية اخلـاضعة حلقـوق امللكية
الفكــريــة  -مـبلغ  419مـليــون
دوالر.
وأقيـمت دعوى قضـائية مبـشاركة
وزارة العدل خـالل العام املـاضي
وأشـارت إلى أن عملـية البيع ،يف
جزء منهـا على أدنى تـقدير ،متت
بهــــدف الــتهــــرب مــن بعــض
املتـطلبات التنظيمية التي يُعمل بها
يف الكلـيات الهـادفة لـلربح ،وأن
الكلـيات ال تـزال تعمل ،بـصورة
أقل أو أكثر ،بـذات الطريـقة التي
كانت تعمل بها قبل االندماج.
يف ديـسـمبــر (كــانــون األول)،
قاضـى املدعي العـام يف كولورادو
السيد بارني وكلـياته إثر ممارسات
مضللـة وغيـر مشـروعـة .وقـال
الـسيـد بـارني“ :تلك االدعـاءات
عـارية متـاما عن الـصحة كمـا أنها
تشـوه سـمعتنـا .ولسـوف نقـاتل
للدفاع عن أنفسنا حتى النهاية“.
وسخـر من فكـرة أنه يكـتسب أي
أموال من الكلـيات أو من املركز،
وهي املـنظمـة املكـرسـة بـالكـامل
للتحـررية وفـلسفـة السـوق احلر
لـــدى آين رانــد ،وأضــاف“ :ال
ميكنك جـني األرباح من مـؤسسة
غير هادفة للربح“.
يف عـــام  ،2011بـيعـت كلـيـــة
رميـنغتـون ،وهي إحـدى كليـات
فلـوريـدا الهـادفـة للـربح ،إلـى
مـؤسسة غير هـادفة للربح ،حيث
تبــرع املالك مبـبلغ  136مـليــون
دوالر لـصالح عمليـة البيع ،وفقا
لـبيـان عـوائـد الـضــرائب لعـام
2013.
ويف ينايـر (كانون الثاني) ،أعلنت
جامعة هيرزينغ ،ومقرها يف والية
ويـسكونـسن ومتتلك فـروعا يف 8
واليـات ،أنها اسـتكملت حتـولها
إلـى مـؤسسـة غيـر هـادفـة للـربح
معفـاة مـن الضــرائب .وحتـاول
جامعـة غرانـد كانيـون يف فينكس
الـتحول من شـركة للتـداول العام
تبـلغ قيـمتهــا مليـارا دوالر إلـى
مؤسسة غير ربحية.
ونظرا لـوصمة العـار التي تالحق
الـكليـات الهـادفـة للـربح اآلن،
صـارت الـوضعيـة غيـر الـربحيـة
حاليا من األدوات التسويقية بالغة
األهمية.
ويقول السيد ليفكويتز“ :إن بعضا
من الكليـات ال تقوم بذلك ألجل
التهـرب من اللـوائح فعليـا .إنهم
لــديـهم مــشكالت حـقيـقيــة يف
اجتذاب الطالب إلى كلياتهم“.

* خـدمة “نيـويورك تـاميز“  +الـشرق االوسط
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سياحة وسفر
& Travel

نهر السني يف باريس وجهة األدباء والفنانني

Tourism

بـاريـس  -تــرسخت علـى مـدى
عقـود صـورة ضفـتي نهـر الـسني
جنــوب العــاصمــة الفـرنــسيـة
بــاريــس ،كمــركــز لـلمـثقـفني
واملبــدعـني واملفكـــرين مـن كل
مكــان يف ليــالي احلـريـة مبــدينـة
النور.
وكنتاج لهـذا املناخ نشـأت ظاهرة
مـــا يعـــرف بـ(ريف غـــوش) أو
اجلانب األيـسر ويقـصد بهـا أكثر
من مـوقع جغرايف متميـز على نهر
السني ،حيث حتـدد أسلوب حياة
كامل يـشمل املتـاحف واملطـاعم
واملقاهي وكل مـا له عالقة باحلياة
البوهيمية لفناني ومثقفي باريس.
وعلى بعد حـوالي  378كيلومترا
مـن منـبعه يـصـبح الـسـني نهــرا
عـريضـا يختـرق قلب بــاريس،
حـيـث ميــر حتـت أكـثــر مـن 30
جسـرا ،بـعضهـا يتجـاوز عمـره
 300سنة .وعلى الضفة اليسرى
ذائعة الصيت جنوب نهر السني يف
بــاريـس يــوجــد احلي الـالتيـني
وجـامعـة الـسـوربـون وحـدائق
لـــوكــسـمـــوبـــرغ وبــــرج إيفل
والـشانزليزيه والتروكاردو .وتقع
عنـدمــا يختـار املـشــاهيـر وجهـة
معينـة ،فاعـرف أن تلـك الوجـهة
سـتفــتح لهـــا أبـــواب الــسـمـــاء
وسـتـصـبح مـن أهـم املقـــاصـــد
السياحيـة على اإلطالق ،فبمجرد
زيـارة املـمثلـة األميـركيـة أجنيـلينـا
جـولي وزوجهـا املـمثل بــراد بيت
لكـمبـوديـا الـتي كـانـت مغمـورة
سـياحـيا ،راح الـسيـاح يتـهافـتون
علـى زيـارة تلـك البالد اجلـميلـة
بعدما كـانت تعاني من سنوات من
العزلـة السـياحيـة ولم تكن حتـظى
بــأي تغـطيــة إعالميــة ولم تـكن
مــوجــودة أصال علــى اخلــارطــة
السيـاحية ،لـتصبح اليـوم من أهم
الوجهات السياحية االستوائية ،ال
سيمـا أنها تـتميـز بروعـة الطبـيعة
وبنفـس الوقت ال تزال حتافظ على
الهـدوء الـذي ال جتـده يف أمــاكن
قـريبـة مثل تـايالنــد ،التي تـعتبـر
مغناطيسـا للسياح ال سـيما العرب
منهم.
فــإذا كــان هــدفـك االستــرخــاء
والتـوجه إلــى مقصـد سيـاحي ال
يـزال يف مستهل الطـريق فال بد من
زيــارة جــزيــرة كــوه رونغ حـيث
يتــأرجح الـزورق الـســريع فـوق
أمـواج املياه الـزرقاء الصـافية قـبالة
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كاتدرائـية نوتردام يف جزيرة بقلب
نهر السني.
منـذ عقود حمل ميلز ديفيز غيتاره
عازفا للعامة مـن عشاق املوسيقى
يف حـي سان جـيرمـان حيـث كان
يقضي ليـاليه مع املغـنية جـولييت
غريغـو وقريبـا منهم كـان يجلس
علـى مقهـى كـارتـييه الفـيلسـوف
الـشهير جان بول سـارتر وسيمون
دي بـــوفـــوار يـتـبـــارون يف حل
املـشـكالت الفكـريـة والفلـسفيـة
كأول مفـكرين مـنذ عهـد سقراط
يهـبطـون بــاألفكــار من بـرجهـا
العــاجي إلــى الـشــارع .وكــان
مفكـرو وأدباء الـواليات املـتحدة
األمـيــركـيـــة يحـتلـــون ”ال ريف
غـــوش” ومـن بـيـنهـم إرنــسـت
هـيـمـنغـــواي وهـنـــري مــيللـــر
وغيرترود ستني.
ومع مــرور الــسنــوات مـــازالت
باريس التي كانت من أكثر مناطق
اجلـذب خاصـة لألجيـال الشـابة
مبتاحفها عـلى الضفة اليمنى للنهر
وحي مـارايس بـالقرب مـن أوبرا
الـباسـتيل هي نفـسها املـدينـة التي
غنـى لها آالن سوشـون آسفا على

مـا حـدث فيـشـدو قـائال ”وداعـا
أرض املـوسيقـى والـشعـر وداعـا
للجاز والليالي الباريسية”.
وعلــى الــرغـم من أن الــسيــاح
مازالـوا يقبلـون بكثـرة علـى حي
”سان جيـرمان دي بـري” يجذبهم
يف ذلك تـاريخ الـعصـر الـذهـبي
لـلمــدينـة ،وتــاريخ األدب بهـا
وبـوهيميـة ”الضفـة اليسـرى” التي
تبدو اآلن وكأنهـا نائمة ومع ذلك
ما زال الكثيرون يـأتون إلى مقهى
”دو مــاغـــو” لكـي يــسـتـمـتعــوا
بـاألجـواء التي عـاشتهـا الكـاتبـة
الفرنسية فرانسواز ساغان صاحبة
رواية (صباح اخلير أيها احلزن).
وحينمـا يحني وقـت التسـوق فإن
السـائحـني يفضلـون عبـور النـهر
للوصول للضفة اليمنى.
يف الــوقت الـراهـن أصبـح معقل
املـثقـفني واألدبــاء يعلـوه الـغبـار
لـدرجــة أن صحيفـة ”لــوفيغـارو”
كتـبت مــستـنكــرة هل ”ال ريف
غوش” مازالت موجودة؟

الغردقة وجهة السياحة العربية 2015

أبوظبي  -أعلن املركز العربي لإلعالم السياحي بدبي عن فوز مدينة
الغردقة يف محافظة البحر األحمر بجائزة أفضل وجهة سياحية عربية لعام
 ، 2015وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية ”وام” أن فوز مدينة الغردقة جاء
بعد منافسة قوية مع مدينة وهران اجلزائرية يف املرحلة األخيرة للمسابقة
التي بدأت منذ شهر نوفمبر عام  2014وانتهت اليوم بإعالن املدينة
العربية املتوجة وبفارق  28صوتا ،حيث حصدت الغردقة اللقب بعد
ترشيحها عن مصر ووسط  15وجهة سياحية عربية.
ويغطي مدينة الغردقة مساحة  40كلم من الشريط الساحلي للبحر األحمر
ومتتاز بشمسها الساطعة على مدار العام وشعابها املرجانية الرائعة
اجلمال ،باإلضافة إلى عشرات مواقع اجلذب املمتعة التي ميكنك التوجه
إليها يف جو من االسترخاء والراحة .وعلى الرغم من كونها من بني ثالث
أفضل مناطق للغطس ،إال أنها تعد مكانا مناسبا للجميع حتى لغير
الغطاسني ،فاملرح على الشاطئ والرياضات املائية املمتعة وارتياد النوادي
وممارسة رياضة الغولف ،جزء بسيط من اخليارات املتاحة أمامك.
وميكن أن يستمتع السائح بإجازة ميلؤها االسترخاء باختيار نوع أو نوعني
من أنواع املعاجلة يف أفضل منتجعات الغردقة الصحية .وتعد الغردقة
مدينة تعج باملنتجعات الفاخرة املنتشرة بني سقالة والضهار
واملمشى.وتضم سقالة عددا كبيرا من املنتجعات املطلة على البحر
والفنادق متوسطة املستوى ،باإلضافة إلى الكثير من املطاعم .أما
املنتجعات الفاخرة ،فهي منتشرة يف جنوب سقالة .أما الضهار ،فتضم
اجلزء القدمي الساحر من املدينة مبا حتويه من بازارات غنية.يف حني يعد
املمشى ،واملقصود به هنا طريق القرية ،اجلزء احلديث من الغردقة ،حيث
ميكنك زيارة عدة أماكن فاخرة يف اجلوار ،مثل خليج سوما وخليج
مقادي وسهل حشيش .وتقع الغردقة أو عاصمة ريفييرا البحر األحمر،
جنوب محافظة السويس على بعد  550كلم من القاهرة .وميكنك
الوصول إليها إما بركوب الزورق من شرم الشيخ عبر األقصر أو من مطار
الغردقة الدولي.وتتمتع الغردقة بدرجة حرارة معتدلة طوال العام،
فمناخها الصحراوي اجلاف يؤدي إلى اختالفات كبيرة يف درجات احلرارة
بني النهار والليل ،حيث يكون اجلو ساخنا نهارا وبارد ليال خاصة خالل
أشهر الشتاء ،وتصل أقصى درجات البرودة إلى  18درجة مئوية وتبلغ
ذروتها عند  42درجة مئوية.

جزيرة كوه رونغ ..اجلنة االستوائية األمثل

الــســـاحـل الكـمـبـــودي ويـبـتل
اجلالسون على حافة الزورق بفعل
املياه املتناثرة.
لكن اجلميع يف حالة مـزاجية جيدة
ألن الوجهـة هي جزيـرة كوه رونغ
الـواقعة على بعـد  25كيلومترا من
الـشـاطـئ يف خليج تـايالنـد وهي
بكل مـظــاهــرهـــا تبـــدو اجلنــة
االستوائية األمثل.
وعنــد رصيـف سفن كـوه رونغ،
يرحب عامل من الفندق بالضيوف
القـادمني للـمسـاعـدة يف تـهيئـتهم
للـمغــامــرات الـتي تـنتـظـــرهم
وتوضيح ”مـا يجب أن تعرفه بشأن
هذه اجلـزيرة لتحـديد اجتـاهاتك”.
ويف احلـقيقـة أنهــا ليـسـت صعبـة
الكتشافها.
تـتمحـور اإلقـامـة يف كـوه رونغ يف
األســـاس حـــول االسـتـمـتـــاع
بالهدوء .فال يـوجد حفالت على
ضوء القمـر مثل تلك الـتي تقام يف
جـزر تايالنـد وال احتسـاء الشراب
حتـى الثمالـة بأسعـار مخفضة وال
الرقص على الشاطئ.
يف كوه رونغ يـستلقي الـزوار حتت

الـشمس ويستـمتعون بالـسباحة يف
البحر ،ورمبا قـراءة كتاب والسعي
إلعـادة شحن الهـواتف النقـالة يف
حـال كـانت مـولـدات الكهـربـاء
دائـرة .ويف املـسـاء رمبــا يحتـسي
الـزوار العصائـر الطبيـعية ولكن يف
وقـت مبكـر للغـايـة يـصبح املكـان
هادئا.
إذا كنت تتـحدث عن مكـان حيث
ميكـن لألفراد التخلص من الضغط
الـيــــومـي حلـيــــاتهـم

الـشخصيـة والعمليـة فجزيـرة كوه
رونغ هي مبتغاك .وهنا مياه البحر
دافئة والرمـال بيضاء وناعمة .ويف
الـــداخل تـــرتفع الـتالل مـن بـني
نباتات الغابة الكثيفة.
الطعام :تقدم الوجبات البسيطة يف
املـطــاعـم املقــامــة يف أكــواخ من
القـش ،فبسـاطة املكـان التي جتعل
اجلزيـرة جذابة للغـاية.وحتى اآلن
لم يكتشف قـطاع السيـاحة الفخم
كـوه رونـغ رغم أنه يـوجـد علـى

الـطـرف الــشمـالـي من اجلـزيـرة
منتجع  5جنـوم بوجـود ”فيال أوف
ذا ووتـر” أو فيال فـوق امليـاه علـى
مسـاحة  308أمتـار مربعـة .ورمبا
تـكون هذه هي البـداية .ويظل من
املمـكن االستمتـاع بنوع مـن املناخ
الهـيبي يف شـاطئ تـوي .والـكثيـر
مـن أعضـاء طـاقـم العمل غـربيني
اختـاروا تــرك حيـاتـهم املـعتـادة
لفتـرة .وميكـن أن يجعل آخـرون
الـضيف يـشعـر أنه يفـرض نفـسه
بشكل سـيئ عليهـم بطلبـاته بيـنما
يأخذون قيلولة استوائية.
لذا ال تأت هنـا إذا كنت تتوقع نوع
اخلدمة الذي سوف حتصل عليه يف
فـندق شـامل كل شيء .كـما أنك
سـتحـصل علــى معلــومــة لــدى
وصــولك أن هــذه قــد ال تكــون
اجلزيرة الفاضلـة التي تبدو عليها.
ويتـم حتذيـرك حتذيـرا صارمـا بأال
تترك أي متعـلقات قيمة يف كوخك
ألن اللصوص يـترصدون للزوار،
وهـــذا حـــال جـمـيع األمـــاكـن
السيـاحية حول العـالم ،لذا يجب
التنبـه لهذه املسـألة يف أي مـدينة أو
بلد تزوره.
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مشروع منتجع “مملكة سبأ“يف هالل جزيرة “النخلة جميرا“ بدبي تكرميا ألرض العرب األولى

صنعاء القدمية ..عبق التاريخ وزهرة احلاضر
مديـنة تـاريخيـة تأسـرك بجمـالها
ومبعمـارها الـعريـق الذي يـعكس
حـضارة ومتيـز أهل اليمن القـدماء
يف البـناء واملعـمار ،بعـض مبانـيها
بـنـي قـبل  400عــام ومــا زالـت
صـامـدة ومـأهـولـة بـالـسكـان،
وتصنفها اليونسكو ضمن أهم 25
معلما سياحيا يف العالم.
كــان يـحيـط بهــا ســور مـن كل
اجلـهات ،غـير أن مـعظمه تـهدم،
كـما كـان لهـا سبـعة أبـواب ،هي
باب اليمن ،وبـاب السبح ،وباب
عــامــر ،وبــاب الـبلقــة ،وبــاب
شعــوب ،وبــاب القــاع ،وبــاب
السالم ،ولـم يبق منهـا غيـر باب
اليمن الذي يقـال إنه بني قبل أكثر
من ألف عام.
تقول بعض الروايات التاريخية إن
من بنـاها هو سـام بن نبي اهلل نوح
عليه السالم بعد الـطوفان ،لذلك
فـمن بـني أسمـائهـا القـدميـة اسم
"سام".
كمــا سمـيت "آزال" نـسبـة آلزال
حـفيد سـام بن نوح وذكـرت بهذا
االسـم يف التــوراة وهــو مــا زال
معروفـا حتـى اآلن ،كمـا سميت
صنعـاء وهــو االسم املعـروفـة به
اآلن واألكثــر شهــرة ،ويقـال إن
معنى االسم يرجع جلودة الصناعة
فيها.
مبجرد أن تـعبر "باب اليمن" دخوال
إلى املـدينـة التـاريخيـة تشـعر أنك
عبرت بآلة الزمن إلى ذلك التاريخ
املـــوغل يف القــدم ،ومـبــانـيهــا
متالصقـة ،وبـعضهـا مكـون من
عـدة طبقات مـبنية مـن مادة الطني
والياجـور بشكل أسـاسي ،ومينع
فيها البنـاء احلديث مبواده اخملتلفة،
وفقا الشتراطات اليونسكو.
وتـكثـر املـسـاجـد بهـذه املــدينـة
األثـريـة ،غيـر أن أكثـرهـا سحـرا
وقدمـا "اجلامع الكبيـر" ،الذي أمر
الـرســول محمـد صلــى اهلل عليه
وسلم ببنـائه قبل فتح مكـة ليكون
نـواة للـدعـوة اإلسالميـة يف ذلك
الوقـت ،وهو بالتـالي أول مسجد
بني يف اليمن ومن أقدم املساجد يف
اإلسالم.
حتولت شوارع املـدينة وأزقتها إلى
متاجر لعـرض التراث اليمني بكل
صنـوفه وألـوانه ،وبهــا كثيـر من
األسـواق الـشعـبيـة الـتي تـتنـوع
بضائعهـا ومعروضـاتها ،واملـدينة
وأسواقها قبلة للسياح من مختلف
دول العـالم غير أن الوضع األمني
غيـر املـستقـر أثـر بـوضـوح علـى
حجم السياحة.
صناعة العقيق
ومن هـذه األسواق سـوق العقيق
الـيمـني الـشـهيــر ،وفيـه التـقت
اجلزيـرة نت محمد إسماعيل علي
أبو طـالب الـذي ورث احلرفـة أبا
عن جـد ،وكـان جــده علي أبـو
طالب أول من اشتغل بهذه احلرفة
يف صنعـاء القدميـة -حسبمـا قال-
وتعلـم علــى يـــديه املـئــات مـن
احلـرفيني والهـواة من داخل اليمن
وخارجها.
داخل السـوق جتد أنـواعا مـختلفة
من العقيق ،فـهناك -كـما أخبـرنا

أبو طـالب -ما يربـو على عشرين
نوعا من األحجار الكرمية ،أهمها
العقيق األحمر "الرماني" ،وتصل
قـيمة الفص الـواحد منه إلـى أكثر
مـن ألف دوالر ،إلـــى جـــانـب
"الـكبدي" و"املـزهر" و"الـسماوي"
وأيـضا "األبيـض" و"األرجواني".
وهنـاك العـقيق "املـشجـر" الـذي
يتميز بأشكال ورسوم طبيعية.
وأضـاف أن العقيق مبعـظم أنواعه
وألــوانه يـسـتخــرج مـن اجلبــال
خـاصة من مـنطقتي آنـس وعنس
مبحافظة ذمار ،كمـا يوجد مبنطقة
خــوالن القــريبــة من صـنعــاء،
وتتفـرد جبال خوالن بأجود أنواع
العقيق املشجر.
وتنحصـر عملـية إنتـاج العقيق يف
مدينة صنـعاء القدمية ،وحتديدا يف
"بــاب اليـمن" الـذي يـوجــد فيه
حـرفيـو العقيق وجتـاره ،وتنتـشر
محـالت بيـع العقـيق بـــأشكــاله
املتنوعة بصورة الفتة.
ملهمة الشعراء
تغنى الـشعراء والفنانون بصنعاء،
مـن بيـنهم شـاعــر اليـمن األبـرز
الدكتـور عبد العزيـز املقالح الذي
قـال يف افـتتـاحيـة ديــوانه "كتـاب
صـنعاء" إنهـا "كانت امـرأة هبطت
يف ثيـاب الندا ثم صـارت مدينة"،
ومن بني ما قاله عنها:
للحب فوق رمالها طلل
من حوله نبكي ونحتفل
نقشته كف الشوق يف دمنا
وطوته يف أعماقنا املقل
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هو حلمنا الباقي ومعبدنا
وصالتنا واحلب والغزل
من أجلها تصفو مودتنا
وحلبها نشقى ونقتتل
صنعاء يا أنشودة عبقت
وأجاد يف إنشادها األزل
إن أبعدتني عنك عاصفة
وتفرّقت ما بيننا السبل
فأنا على حبي ويف خجل
روحي إلى عينيك تبتهل
إني إلى صنعاء يحملني
وجه النهار وترحل األصل
فمتى تظللني مآذنها
ويضيء من أحضانها اجلبل
لم يبق يف األيام من سعة
حان الرحيل ونوّر األجل

مشروع منتجع "مملكة
سبأ" يف هالل جزيرة
"النخلة جميرا" بدبي
مـنـتجع "ممـلكــة سـبــأ" يف هالل
جزيرة النخلة جميرا دبي يقترب
بـسـرعــة من اإلجنـاز واإلفـتتـاح
كـأحـدث وأفخم مـنتجع سـكني
وفنـدقي يف إمارة دبي بـاألمارات
العربية املتحدة .
وكــانت شـركــة ايفــا للـفنـادق
واملـنـتجعــات قــد أعلـنـت عـن
مشروعها اإلستـراتيجي الطموح
يف ديسمبر من العام  2006بأسم
مـنـتجع "ممـلكــة سـبــأ" يف هالل
جـزيـرة "النخلـة جميـرا" والـذي

يحمل طابع البناء اليمني .
ويـقع املشـروع مبـوقع استــراتيجي
بالقـرب من فندق "أتالنـتس" وميتد
علـى مـسـاحــة  141,500متـر
مربع.ويـعد "ولكـة سبـأ" من أكـبر
املـشــاريع الـطمـوحــة من حـيث
فكـرتها وقيـمتها ،وهـو عبارة عن
وهي وحـدات سكنية وفـندق ونادٍ
سكـني خــاص ونـــادٍ للعـطالت
وســوق ،بقيـمته تـوفق الـ 3,68
مليار درهم (مليار دوالر) .
وسـيتـولــى فيـرمــونت لـلفنـادق
واملنتجعات إدارة املشروع كواحدة
من الشركات الرائدة املتخصصة يف
هذا اجملال يف املنطقة .
يحتـوي مشـروع بلقـيس الـسكني
علـى  300وحدة سكـنية تتـنوع ما
بـني فلـل و وشقق بـنـتهـــاوس و
منـازل تـاونهـاوس وشقق سـكنيـة
تـتم إدارتهــا من قـبل فيـرمــونت
للفنـادق واملـنتجعـات .وتتـراوح
األسـعار مـا بني مليـون و 7ملـيون
دوالر أمـريكـي لكل فيال شـاطئـية
خـاصة وشقـة بينـتهاوس فـاخرة.
وتتمـيز كـافة الـوحدات الـسكنـية
بإطالالت خالبـة على مياه اخلليج
العـربي أو شواطىء رملـية بيضاء،
كما ستمكن السكان من االستفادة
من املـرافـق املتعـددة يف املـشـروع
والـتي مـن بيـنهـا نـادي شـاطـئي
خــاص ومجمـوعـة مـن املطـاعم
ونــادي صحي ومــسبح وأمــاكن
مخـصصـة الجتـماعـات السـكان
والعديد من التسهيالت األخرى.
ومن بـني امليــزات األخــرى الـتي
توفرهـا "مملكة سبأ" للـسكان إتاحة

اجملـــال أمــــامهـم لـيـــس فقــط
لالستفـادة من املـرافق املـوجـودة
على هالل النخلة وحسب ،وإمنا
االسـتفادة مـن اخلدمـات واملرافق
التي توفـرها كل من ايفـا للفنادق
واملنـتجعــات وفيـرمــونت علـى
النخلــة جميـرا مبـا فيهـا املـنطقـة
اخملـصـصــة للـبيع بــالتجـزئـة يف
مشـروع "بالـم غولـدين مـايل" ،
والتي مـن املقرر أن تـكون منـطقة
التسـوق األولى يف دبي من خالل
استـضافتهـا لـ 220عالمة جتـارية
معروفة على الصعيد العاملي.
وفيمـا يـتعلق املـرافق الـصحيـة،
سيوقع النادي الصحي العديد من
اتفــاقيــات التعـاون املـتبـادل مع
مـجمــوعــة النــوادي الـصـحيــة
والريـاضيـة على جـزيرة "الـنخلة
جـميــرا" والتـي تتـولــى إدارتهـا
فيرمونت.
وسيتضمن فندق "فيرمونت مملكة
سبـأ"  550غرفـة من فئـة اخلمس
جنـوم ،بـاإلضـافـة إلـى قـاعـات
لـلمــؤمتــرات ومـطــاعم ونــادي
لألطفـال ومناطق للترفيه وشاطئ
خـاص ونـادي ريـاضي ومـنتجع
"ويلو سترمي سبا" الصحي.
أمـا اجلــزء الثـالـث من املـشـروع
"نادي فيرمونت السكني اخلاص،
مملـكة الـسبـأ" فيتـضمن  50شـقة
طـابقني فـاخـرة بـإطالالت رائعـة
علــى ميــاه البحــر كمــا يحتـوي
بـعضهـا علـى مـسـابح خـاصـة،
وسـيـتـم بـيع هــذه الــوحــدات
للـمسـتثمـرين جـزئيـا حيـث يتيح
لكل واحد منهم فرصة االستفادة
من الـوحدة علـى حدة .يـحتوي

املـشــروع علــى نــادي خــاص
بالسكان ومسابح وممرات خاصة
إلى الشاطئ ،ويـوفر هذا النادي
ميزة امتالك وحدات سكنية دون
حتـمّل نفقــات إضــافيــة .ومن
جملـة امليـزات التـي يتـمتع بهـا
أعضاء هذا النـادي إمكانية تبادل
وحــداتهـم مع شـبكــة نــوادي
فـيرمونت للـسكن اخلاص ضمن
أي منتجع تابع لها حول العالم.
وسيــوفــر "نـــادي فيــرمـــونت
للعـطالت ،مملكـة سبـأ"  ،اجلزء
الـرابع من املشـروع  ،والذي من
املقــرر أن يكـون أول نــادي من
نــــوعه يف دبـي 100 ،وحــــدة
عقاريـة تتنـوع يف حجمهـا ما بني
شقق تتضمن غرفتي نوم أو ثالثة
أو أربعــة أو خمـســة ،وستـتيح
العضـوية يف هـذا النادي إمكـانية
التنقـل بني عقارات ايفـا للفنادق
واملنـتجعــات املـنتـشــرة حــول
العـالم ،حـيث ميكـن لألعضـاء
استخـدام عقـارات الـشـركـة يف
البرتغـال ولبنان وجنـوب أفريقيا
وتنزانيا بقصد العمل أو الترفيه.
كـما ستحـتوي 'مملكـة سبأ'
أيضاً سـوقاً ،متيحـة بذلك اجملال
أمـام الزوار والـسكان االسـتفادة
من مجـموعـة كبيـرة من املتـاجر
واملطـاعم .هـذا بـاإلضـافـة الـى
طريق تـربط بني املـناطق اخلمـسة
التي تـتضمنـها 'مملكـة سبأ'
وتصل بـني كافـة املشـاريع عـلى
هالل النخلة.

مارس  2015م  -السنة الثالثة  -العددMARCH 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :27 :

73

سيارات Cars
“موستانغ
 "2015تنال أعلى
تصنيف أميركي
لسالمة السير
على الطرقات
السريعة
منحت اإلدارة الوطنية
لسالمة السير على الطرقات
السريعة األميركية أعلى
تصنيف على صعيد السالمة
لطراز عام  2015من سيارة
“فورد -موستانغ“ ،إذ نال هذا
الطراز اجلديد تصنيف  5جنوم
كنتيجة إجمالية له ضمن
برنامج تقييم السيارات
اجلديدة التابع لإلدارة الوطنية
األميركية ( NHTSA).
وهذا البرنامج تعتمده اإلدارة
الوطنية لسالمة السير على
الطرقات السريعة األميركية يف
تقييم السيارات اجلديدة ،إذ
إنه أنشأ الختبار أداء
السيارات اجلديدة لدى
مواجهتها تهديدات لسالمة
السير .وقد نالت “موستانغ“
تصنيف  5جنوم يف اختبار
االصطدامات األمامية ،و3
جنوم يف اختبار االصطدامات
اجلانبية و 5جنوم يف اختبار
التدهور.واجلدير بالذكر أن
طراز “موستانغ “2015
اجلديد كليا يضم مجموعة
واسعة من ميزات السالمة
القياسية اخملصصة حماية
السائقني والركاب ،باإلضافة
إلى ميزات شبه آلية وميزات
مساعدة السائق اجلديدة يف
املركبة.وتشتمل ميزات
“موستانغ“ على تصميم جديد
كليا للوسائد الهوائية القابلة
لالنتفاخ إلى جانب مضاعفة
عدد هذه الوسائد يف املركبة،
وإلى عدد كبير من أجهزة
استشعار االصطدام إلضافة
إلى إضاءة خارجية
محسنة.وتضم “فورد-
موستانغ“ اجلديدة أنظمة
تكنولوجية شبه آلية مبتكرة
مثل مثبت السرعة التفاعلي
ونظام معلومات خاص
بالزوايا غير املرئية ملساعدة
السائق مع نظام إنذار عند
الرجوع بالسيارة إلى الوراء.
وتتمتع “موستانغ“ اجلديدة
بأداء قوي عالي املستوى
توفره تشكيلة من احملركات مبا
فيها محرك “إيكوبوست“
اجلديد سعة  2.3لتر املزود
بشاحن توربيني والذي ينتج
 325حصانا ،ومحرك V8
سعة  5.0لتر محسّن ينتج
قوة تزيد على  420حصانا.
وعالوة على وجود أحدث
أنظمة الربط والتواصل،
يحوي الطراز تطبيقات خاصة
بالسباقات على احللبات
ونظاما لضبط انطالقة السيارة
من وضع الوقوف.

يف جتربة مرشحة لقلب معادلة القوة يف قطاع سيارات السيدان

“سي تي إس ـ يف“  2016الرياضية اإلطاللة..
أقوى سيارة تطرحها كاديالك منذ  112عاما

ديتـرويت -كشفـت كاديالك عن
أقـوى سيارة لهـا على اإلطالق يف
تــاريخهــا البــالغ  112عـامـا يف
معــرض ديـتــرويـت األخـيــر،
وقالـت :إنها سـوف تطـرحها يف
األسواق يف عـام  2016وجذبت
“ســي تـــي إس -يف“ إعجــــــاب
احلـضـــور يف ديـتـــرويـت يف أول
ظهـور عــاملي لهـا بجـسم أبـيض
اللون ومعالم رياضية واضحة.
وتعتـمد السيارة علـى محرك كبير
احلـجم سعـته  6.2لتـر بـثمــاني
أسطـوانات وشـاحن سـوبر يـوفر
لها  640حصانا و 850نيوتن متر
من عـزم الـدوران .وهـو محـرك
يعمل بـاحلقن املبـاشر للـوقود مع
نـظام إلـكترونـي للتحكم ابـتكرته
مـجمـوعــة جنـرال
موتورز.
وتعـد الــسيـارة أول
جهـــد مـن مـــديـــر
الشركة اجلديد يوهان
دي نـيــشـن ،الـــذي
انـتقل إلى الشـركة من
انفـيـنـيـتـي ،بغــرض
إعــادة بـــريق عالمــة
كـــاديالك الــســـابق.
وقـــال دي نـيــشـن يف
معـرض ديتـرويت بـأن
هــذا الطـراز هـو األول
بني عدة سيارات متميزة
ســوف تكــشف عـنهــا
الشركة قريبا.
وقــــال دي نـيـــشـن يف
املعــرض بــأن الــسيــارة
املعــروضــة جـــاءت من
أجل قلـب األوضـــاع يف
الـسـوق وأنهـا تـوفــر من
القـدرة مــا يتفـوق علـى
املنـافـسـة بـال استـثنـاء.
وتتفوق “سي تي إس  -يف“
علـى مـرسيـدس فئـة “إيه إم جي“
الـتي تعـتمـد علـى محــرك سعته
 5.5لتـر بشاحن تـوربو مزدوج،
وبي إم دبليـو من الفـئة الـرياضـية
“إم  “5التـي تنـطلق مبحــرك سعته
 4.4لتـر بشاحن مـزدوج وثماني
أسطوانات.
وتـشيـر أرقـام الـسيـارة إلـى إجنـاز
مياثـل ذلك الذي حتققه الـسيارات
السوبـر ،حيث تنطلق إلـى سرعة
 60ميال يف الـسـاعــة يف غضـون
 3.7ثــانيـة وتـصل إلـى سـرعـة
قصوى قياسيـة تتخطى مائتي ميل
يف الساعـة .وهي بذلك حتقق قوة
انـطالق مماثلة ملـا حتققه سيارة مثل
ماكالرين  650إس.
واعتــرف دي نيـشن أن كل هـذه
القوة التي تضارع أي سيارة سوبر
أخرى متاحة حاليا يف األسواق قد
ال تكـــون ضـــروريـــة لــســـائق
كاديالك ،ولكنه أراد أن يتيحها له

لتعزيز سمعة الشركة .وأكد املدير
اجلـديد على فـصل طراز كاديالك
عن بقية مجمـوعة جنرال موتورز
بــالقــول :إن “سـي تي إس  -يف“
بـنـيـت “بـــأسلــوب كـــاديالك“.
وأضــاف أن تــصمـيم الــسيــارة
وقدرتها جتعلها ابعد من أن تطالها
أي سيـارة أخرى يف القـطاع .وال
حتدد الـشركـة السـرعة القـصوى
لكاديالك اجلديدة إلكترونيا.
تـطــرح الــسـيــارة اجلــديــدة يف
األسـواق يف صـيف العــام املقـبل
وسـوف تزود بنـاقل حركـة يدوي
بـثماني سـرعات ميـكن التحكم به
من على املقـود .وأشار دي نيشن
إلـى أن كـاديـالك بصـدد تــدشني

ثـمانـية طـرازات قبـل عام 2020
املـقبـل بيـنهــا خمـســة طــرازات
جديدة بالكامل.
وتعد “سي تي إس -يف“ أول عودة
أميــركيـة لـسيـارات “العـضالت“
ذات احملـركـات الكـبيـرة بـثمـاني
أسطـوانــات .وتنـطلق كـاديالك
اجلـــديــــدة علــــى عجالت مـن
األملـنيوم قطـرها  19بوصـة عليها
إطارات من نـوع “ميشالن بايلوت
سـوير سبـور“ .وهي تتـميز بـنظام
التعلـيق املغناطيسي بأربع درجات
من التحكم.
وحتمل الــسيـارة غـطــاء محـرك
مـصنــوع من خالئـط الكـربـون
اخلفيفـة ذات الفتحـات اخملصـصة
لتبريد احملرك وتعزيز ثبات السيارة
علـى سـرعـات عــاليــة .وميكن
ضبط املقاعد األمامية كهربائيا من
 20زاويــة كمــا ميكـن تبـريـدهـا
وتدفئتها أيضـا .وتعرض السيارة

كـافة مـعلومـات القيـادة واملالحة
اإللكتـرونية على شاشـة مساحتها
 12.3بــوصـــة .وميكـن شحـن
الهواتف اجلـوالة الذكـية ال سلكيا
يف السيـارة كما تـتواصل الـسيارة
مع اإلنترنت طوال فترة تشغيلها.
وهي حتمل أيضـا نظام “كيو“ الذي
يـسمح بـالتـواصل الـالسلكي مع
الهـاتف اجلوال وسـماع الـرسائل
النصية على نظام السيارة .وميكن
استخـدام زر على املقـود لتنـشيط
التواصل الصوتي مع الهاتف.
وهي حتمل شعـار كاديالك اجلديد
الــذي جــرى تـصـمـيـمه العــام
املـــاضـي .كـمــــا تخــتلف عـن

ـ
الــــســيــــــارات
املـنافـسة لـها بـاخلطـوط الرأسـية
للتصـميم من املـصابـيح األمامـية
وحتـى أنـابـيب العــادم اخللفيـة.
وتقول الشركـة بأنها توفر أسلوب
قيـادة أكثـر دينـاميكـية مـن جميع
منافساتها ألنها اخف وزنا.
وهي بـالطـبع تتفـوق يف الـتجهيـز
الداخلي املعتمـد على اجللود التي
حتاك يـدويا والتـصميم الـرياضي
ملقصورة سيارة سيدان متفوقة.
وقـد ركـزت كـاديالك اهـتمـامـا
واضحـا علـى املـقصـورة وراحـة
السائق سواء على صعيد التقنيات
احلديثة املتاحـة له أو الدقة اليدوية
لألدوات التي يـستـخدمـها ابـتداء
بـاملقـود وانتهـاء بلـوحـة القيـادة.
وتـوفر الـشركـة ثمـانيـة تصـاميم
داخلية مختلـفة ميكن االختيار من
بينـها ومتـزج فيهـا بني األخـشاب
والكـربــون واألملنيـوم مع تـوفيـر
األلوان التي يفضلها املشتري.
ويف جـوانب األمان تـوفر الـسيارة

منظـومة تـتكون مـن أجهزة رادار
وكــاميــرات وأدوات استـشعـار
أخـرى تـركـز جـميعهـا علـى منع
اصطدام السيارة بأي جسم آخر.
وحتــافـظ الــسيــارة علــى حــارة
مسـارها بتـنبيه السـائق يف حاالت
االنحـراف عنه كمـا تنـبه السـائق
إلى املنـاطق “العمياء“ التي ال يراها
على جانبيـه .وتوفر السيارة أيضا
خـاصية املـكابح األوتومـاتيكية يف
حــاالت الـطــوارئ حـتــى متـنع
االصـطــدام أو علـى األقـل تقلل
اخلـسائـر يف حال حـدوثه .وميكن
تـفعيل هـذه اخلـاصيـة يف حـالـتي
االنـطالق قــدمــا إلــى األمــام أو
التراجع بـالسيارة
إلــــى الــــوراء.
ويـتعــزز األمــان
أيضــا بكــاميـرا
الرؤية اخللفية.
ويـحاول رئـيس
كـــــــــــاديــالك
اجلــديــد ،دي
نـيشن ،أن يغير
الصـورة العامة
ـ
لـــسـيــــــارات
كـــاديالك مـن
كونـها شـركة
أميركية تتوجه
إلـى األسواق
األميركية إلى
عالمة فاخرة
عاملية تباع يف
كـــــــافـــــــة
ـ
األســـواق.
وهــو يــرى
ـفــــــــــرص
توسع هائلة
لكــــاديالك
يف أسـواق جـديــدة ومنهـا سـوق
الـصني التـي دخلها األملـان بقوة.
وهو يشيـر إلى “سي تي إس  -يف“
عـلى أنـها بـداية املـؤشرات عـلى
نـوايــا التحـدي لـدى كـاديالك.
وهــو ال يخفـي أنه يعـني حتــدي
الـشــركــات األملـــانيــة يف القــوة
والتصـميم واألسعـار ويعتـقد أن
تلك سـوف تكـون أجــرأ خطـوة
اتخذتها الشركة يف تاريخها.
ويتـطلـع دي نيــشن إلــى عــودة
كـاديالك إلــى االنتعـاش بعـد أن
تـراجعت مبيعـاتها بنـسبة  6.5يف
املـائـة يف العـام املـاضـي يف وقت
زادت فــيه مـبــيعـــــات معــظـم
الشركـات املنافسة .ويف لقاء على
هامـش معرض ديتـرويت اعترف
دي نيشن بأنه يحلم بسيارة رباعية
متوسطة احلجم بني “إس آر إكس“
وايسكاليد تـندفع بقدرة أعلى من
تلك التـي توفـرها “كـايني تـوربو
إس“ .ويبـدو أن طمـوحـات دي
نـيشن سوف تغيـر صورة كاديالك
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اخبار رسيعة
* بعد سنوات من التراجع
املتواصل يف دول اليورو عائدات
مبيعات السيارات األملانية تعود
لالرتفاع
* خلصت دراسة متخصصة إلى
أن قطاع صناعة السيارات
األملاني استطاع أن يعاود ارتفاع
عائدات مبيعاته يف دول اليورو
العام املاضي وذلك بعد سنوات
من التراجع.
جاء ذلك يف دراسة أجرتها
مؤسسة “إرنست آند يونغ“
لالستشارات وحصلت وكالة
األنباء األملانية على نسخة منها،
وأوضحت أن عائدات مبيعات
قطاع السيارات األملاني يف دول
اليورو بلغت العام املاضي نحو
 65مليار يورو بارتفاع بنسبة 9
يف املائة مقارنة بعام ، 2013
ولم تشمل الدراسة مبيعات
قطاع السيارات األملاني داخل
السوق احمللية األملانية.
علق خبير السيارات مبؤسسة
“إرنست آند يونغ“ لالستشارات،
بيتر فوس ،على هذه النتائج
بقوله“ :لقد جرى اجتياز وادي
الدموع“.
يذكر أن إجمالي عائدات
مبيعات السيارات األملانية سجل
العام املاضي ارتفاعا بنسبة نحو
 7يف املائة ليصل إلى 385.5
مليار يورو؛ منها نحو 133
مليار يورو من السوق احمللية
داخل أملانيا.
* انخفاض سعر الني الياباني
يدفع “تويوتا“ لرفع توقعات أرباح
العام املالي احلالي .
* رفعت شركة تويوتا موتور
كورب اليابانية ،أكبر منتج
للسيارات يف العالم ،توقعات
أرباح التشغيل خالل العام املالي
احلالي مبقدار  200مليار ين
( 1.7مليار دوالر) إلى 2.7
تريليون ين بفضل إجراءات
خفض النفقات وتراجع قيمة
الني الياباني.
كما عدلت توقعات صايف
األرباح إلى  2.13تريليون ين
خالل العام املالي املنتهي يف 31
مارس (آذار) املقبل ،يف حني
كانت تتوقع يف أكتوبر (تشرين
األول) املاضي حتقيق أرباح
صافية خالل العام احلالي قدرها
 600مليار ين فقط .وتزيد
األرباح املتوقعة للعام احلالي
بنسبة  14.2يف املائة عن العام
املالي املاضي.
يأتي ذلك فيما زادت مبيعات
“تويوتا“ خالل الربع الثالث من
العام املالي احلالي بنسبة  8.9يف
املائة إلى  7.17تريليون ين
بحسب الشركة.
يذكر أن انخفاض قيمة الني أمام
العمالت الرئيسية يعزز القدرة
التنافسية للمنتجات اليابانية يف
األسواق الدولية ويحسن قيمة
أرباح عمليات الشركات اليابانية
يف اخلارج.
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سيارات Cars
السيارات الذكية بخدمات مثيرة ووسائل راحة كثيرة

معرض جنيف يدشن عالم السيارات الرقمية

جـنـيف  -رغـم أن االسـتخــدام
املتـنامي داخل الـسيارات ألنـظمة
الكمبـيوتـر واالتصـال بالـهواتف
الذكية يوفر لشركات التكنولوجيا
وشركات صناعة السيارات فرص
عمل جـديـدة ،إال أنه يف الـوقت
عينه يزيد من اخلصومة بينها.
اجـتمـعت شــركـــات صنــاعــة
الـسيـارات يف العــالم بجـنيف يف
سـبيل الترويج ألحـدث احلافالت
الـصغيـرة والـسيـارات الـريـاضيـة
واملدنية ،يف ظل مؤشرات متزايدة
عن انتعاش يف أوروبا يقابله تباطؤ
الطلب يف األسواق الناشئة.
لكن مخـاوف مصممي احملـركات
الـتقليـديني علـى املــدى الطـويل
تلـوح أيضا ،علـى ضوء التقـارير
التـي تفيد بأن شـركة التكنـولوجيا
العـمالقــة آبل تــسيــر يف طــريق
تصنيع سيارة خالقة .
وقــال احمللل هـينـــر ليـنه ”2015
سيكون عاما جيدا ،على مستوى
عـاملي ،ولـكن ذلك يعتـمد دائـما
علـى مكـان وجــودك إذا كنت يف
األســواق النــاشئـة ،مـثل بلـدان
بـريـكس مـاعــدا الصني ،فـالعـام
ليس جيدا”.
وتـزايــد استخـدام اإلمكــانيـات
احلـاســوبيـة يف املــركبـات ،إلـى
جـانـب القــدرة علـى االتـصـال
بــالهــواتف الــذكيــة واألجهــزة
األخـــرى ،من شــأنه أن يــوفــر
لـشركـات التكنـولوجـيا وعمـالقة
صنـاعـة الــسيـارات املـزيــد من
الفــرص يف األعمـال ويــرفع من
مستوى التنافسية على نحو أكبر.
وقــال فـــرانك رنــدركـنيـخت،
الرئيس التـنفيذي لشركـة رينسبيد
”اجليل الرقمي ال يعرف شيئا آخرا
ســوى اإلنتــرنت ،لــذلك إنهــا
مــســـألـــة أجـيـــال وتكــيف مع
التكنـولوجيـا .وأنا متـأكد من أن

أحفادنـا سيقولـون يف يوم مـا  :يا
للعجب ،لقد كـان لديكم سائقي
وسـائقـات احلـافالت .هـذا مـا
تفعله اآلالت اليوم.
ال ريب أن مـا يثيـر فـزع مـصنعي
الــسيـارات هـو قـدرة شـركـات
البـرمجيـات مثل آبل وغـوغل -
التي تعمل علـى السيـارات بدون
ســائق -علــى االبـتكــار وخلق
مصادر جديدة للدخل.
ويــــرى الـبــــاحـث يف مـعهــــد
ماسـاتشوستس للتقـنية براين رمير

كـاليـفورنـيا  -أثـار إعالن شـركة
آبـل دخول عالم تصنيع السيارات
ردود أفعـال متعددة أغلـبها تصب
يف خانة صعـوبة بداية هذه الشركة
الـعمالقـة دخـول اجملـال خـاصـة
وأنهـا ستـواجه أبـاطـرة صنـاعـة
السيارات.
ويقول برايان رمير ،املدير املشارك
يف مركز املواصـالت التابع جلامعة
نـيو أنغالنـد ،واخلبيـر بشـركة ”إم
تي آي أيدج-الب” ،إن خبرة آبل
يف إنتاج مـصنوعـات يرغب فـيها
املـستهلـك تعطـي الشـركـة ميـزة
فريدة فيما يـتعلق مبا ستكون عليه
سيارات املستقـبل ،مضيفا ”أعتقد
أن مـا ستضيـفه آبل إذا وجلت هذا
اجملـال هو الـقدرة واملـال الالزمني
إلنتاج شيء مختلف”.
ويبدو جيفـري ميلر ،وهـو عضو
مبعهــد املهنـدسـني الكهـربـائـيني
واإللـكتــرونيـني أكثــر ثقـة يف أن
شـركـة آبل مـهتمـة أكثـر بـتصـنيع
أجهزة تـستخدمها الـسيارات أكثر
من اهـتمامهـا بصنـاعة الـسيارات
ذاتها.

ويضـيف ميلــر ”ال أعتقـد أن آبل
مهتمـة بدخول سـوق السيارات،
وكما تفـعل غوغل باشـتراكها مع
شركات تصنـيع السيارات بإضافة
تقنيـات القـيادة الـذاتيـة ،ستفعل
آبل نفـس الشيء ،وتتنـافس معها
على إضافة تقنيات مختلفة”.
ويتــابع ”تتنـافس شـركتـا غـوغل
وآبـل كفرسـي رهان علـى إدخال
نظـامي التـشغيل أنـدرويد ،و”آي

أن صنـاعـة الـسيـارات ستـشهـد
حتـوالت كـبيـرة خالل الـسنـوات
القادمـة بشكل يـسمح للشـركات
التـقنيـة علـى غـرار غـوغل وآبل
بلعب دور كبـير ومـنافـسة صـناع
السيارات التقليديني.
ووفقا لـرمير فقد جنحت آبل بطرح
منتجـات مبتكـرة وحتقـيق شعبـية
كبيـرة بني مـستخـدمي الـتقنيـات
احلديـثة ،ممـا يشكل قـاعدة قـوية
ميكن للـشركـة االرتكاز علـيها يف
حــال رغبـتهــا يف دخــول ســوق
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أو أس? إلـى سيـارات مـختلفـة.
وتـتمتع الـشركـتان مبـيزة يف إنـتاج
البــرمـجيــات ،ويـعمـل فيـهمــا
مهـندسون عـلى مستـوى عال من
الـذكـاء ،ممـا يـشكل إضـافـة إلـى
سوق السيارات ذاتية القيادة”.
ويضيف ميلـر قائال ”طـريقة عمل
أجهزة الكـمبيوتر مـازالت بحاجة
إلى حتسني لتحديـد عوائق احلركة
والتـوقف علــى الطــرق .هنـاك

ويـؤكــد ميلـر وجـود صعـوبـات
كبـيرة تعـترض طـريق الشـركات
الراغـبة يف صنـاعة سيـارات ذاتية
القيادة ،فعلـى سبيل املثـال حتتاج
أنظمة الرؤية احلـاسوبية إلى املزيد
مـن التطـويـر لتكـون قـادرة علـى
التعـرف علــى األجسـام الثـابتـة
واملـتحــركـــة واتخــاذ قــرارات
سليمة ،إضـافة إلى وجود العديد

من الصعوبات الـتقنية والقانونية
التي قد تـؤخر وصـول مثل هذه
السيارات إلى الشوارع.
ويــرى ميلـر أن هنـاك حتـديـات
متنـوعة قد متـنع آبل من الدخول
يف مجــال صنـاعـة الــسيـارات
وعلــى رأسهــا أن الـشــركــة ال
متتلك اخلـبرة الـكافـية يف مـجال
برعـت فيه العديد مـن الشركات
العمالقة منذ عقود ،على الرغم
من قدرات آبل الهائلة.
وعبـر نائب رئيـس قسم صنـاعة
الـسيـارات يف شـركـة غــارتنـر
لألبحـاث املتخـصصـة يف سـوق
التكنـولوجيا ثيلـو كوسلوفسكي
عن اعـتقاده بـأن السبـاق انطلق
حـاليـا بني صــانعي الـسيـارات
وشـركات التكنولوجـيا للسيطرة
علـى أدمغــة اجليل اجلـديــد من
املركبات.
وقال ”سيظهر فريقان يف شركات
صنـاعة السـيارات :األول يفهم
هــذا اجملـــال والثـــاني سـيمـنح
شركـات التكنولـوجيا اخلـارجية
فرصة الـدخول إلى قلب صناعة
الــسيـارات .هـذه الـشـركـات
ستـظهر خالل السـنوات اخلمس
املقبلة”.
وأثــــارت قــــدرة شــــركــــات
تكنولـوجيا البـرمجيات مثل آبل
وغــوغل اختـراع خـط جـديـد
لإلنتاج مخاوف شركات صناعة
السيارات التقليدية.
والعــامل الثــاني الـذي يــرهب
صــانعي الـسيـارات هــو حجم
شركـة آبل التـي تبلغ قـيمتـها يف
السـوق  750مليـار دوالر ،أي
مـا يعادل قيـمة كل من شـركات
داميلـر وفــولكـسفـاغـن ورينـو
وبيجـو وفيات كـرايسلـر وفورد
وجنـرال مـوتــورز مجـتمعـة.
لـكنهـم لم يـستـسلمـوا بعـد..
وبـدأ كثيـرون مـنهم االسـتثمـار
بقـوة لتعزيـز مكانتهم كـشركات
عالية التقنية.

صنـاعة الـسيـارات ،إضافـة إلى
امـتالكهـــا القــدرات واألمــوال
الالزمــة لالنـطالق بقـوة يف هـذا
اجملـــال.وعلــــى عكـــس ذلك،
يـستبعد أستـاذ الهندسـة يف جامعة
كاليفـورنيا اجلنـوبية جيفـري ميلر
وجود أي رغبة لـدى آبل لدخول
يف صناعة السيارات ،فهو يرى أن
الـشـركــة متلك اهـتمـامـا كـبيـرا
بصناعة التقنيات القابلة للدمج يف
السـيارات وليس صنـاعتها يف حد
ذاتها.

ما أمهية زيت املحرك؟ وماذا حيدث إذا

حاجـة التخاذ قـرارات بنـاء على
املعلـومـات الـتي تـزوّد بهـا هـذه
األجهزة ،كما أن هناك حاجة إلى
تشـريعـات وقـوانني جتـعل العمل
أكثر سهـولة .ويقول رميـر ”العقبة
يف طريق آبل لدخول عالم صناعة
الـسيارات تتمثل يف أن الـشركة لم
تعـمل يف بيئـة قانـونيـة محكـمة”.
ويعـتقـــد أيـضـــا أن صـنـــاعـــة
اإللـكتـــرونيــات االسـتهـالكيــة
مختلفـة متامـا عن قطـاع صنـاعة
الـسيـارات الـتي حتـكمهـا قـوانني
صارمة تتفاوت يف طبيعتها من بلد
إلى آخر”.
ومعــروف عن شـركــة آبل أنهـا
تفـضل التـمهل حتــى تتمـكن من
إطالق منتجات ال تشوبها شائبة،
بــدال من االسـتعجـال لـدخـول
الـســوق مبنـتجــات فـيهــا بعـض
العيـوب .وال ترى آبل بأسا يف أن
يكـون غيرها يف املقـدمة ،على أن
تـطــرح هـي مـنـتجـــات يكــون
لتصميمها متيز كبير يف السوق.
وإذا ما طبقت آبل املـبدأ ذاته على
السيارات ،فستجـد نفسها تدخل
مجـــاال حتتـــدم فيـه املنــافـســة.

الوسيط األهم
تعـتمد محـركات الـسيارات علـى حركـة أجزائهـا املعدنيـة بسـرعات
كبيرة لتحرك بقـية منظومة الدفع وتـنطلق السيارة ،وألن تلك احلركة
ناجتـة عن عملـية حـرق للوقـود ،فتـلك العمليـة العنيفـة من احلـركة
املتتـالية يتخللها قدر كبير مـن احلرارة ،واحتكاكات قادرة على إحلاق
الضرر بقطع احملرك ،وهنا يأتي دور زيت احملرك.
فزيوت احملـركات تتكون من تركيبـة كيميائية خاصـة تقوم بالعديد من
املهـام التـي تسـاهم يف إطـالـة عمـر محـرك سيـارتك واحلفـاظ عليه
وكذلك رفع كفـائتة ،حيـث يعمل الزيـت على تقليل االحـتكاك بني
أجزاء احملـرك ومنـع تآكلهـا آثر هـذا االحتـكاك ،مع خفـض درجات
احلرارة الناجتـة عن هذا االحتـكاك ونقلها مـن خالل دورة الزيت إلى
خارج قلب احملرك.
كذلك يعمل زيت احملرك على حمل البقايا املعدنية الدقيقة الناجتة عن
عمليات االحتكاك املتتـالية تلك والتي قد تتـسبب يف اإلضرار بأجزاء
احملرك ،ليـقوم الزيت بالتخلص منها خالل مـرحلة التنقية التي مير بها
خالل دورة مروره داخل احملرك ،إضـافة إلى قـيام الزيت بـتنقية قلب
احملرك من الـشوائب الـتي قد يحـملها الـوقود والهـواء وتتسـرب إلى
احملرك.
وأخيـرًا يـعمل الــزيت علـى خـفض صـوت احملـرك بـتنعـيم أسـطح
االحتكـاك لتـصبح سيـارة أكثـر هدوءًا علـى الطـريق.وكأي مـركب
كيميائي يتعرض لقدر كبير من الضغط واحلرارة على املدى الطويل،
يفقـد الزيت خـواصه تدريجيًـا ويصبح أقل فـاعلية مع الـوقت ،وهو
السـبب يف جعل زيوت احملـركات ذات أعمـار معروفـة يجب تغييـرها
بعد مرورها ،فماذا إذا لم يتم تغيير الزيت?

مل تغري زيت سيارتك أب ًدا؟
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شباب Youth
القيادة يمكنك تعلمها بل جيب أن تتعلمها إهنا مهارة وليست عادة مكتسبة

كيف تكون قائدا ناجحا وفعاال وحتقق اهدافك الشخصية ويف العمل ؟؟؟
افضل طريقة للتبؤ باملستقبل هي إن ختلقه فالذي اليفكر فيه لن يأيت اليه

عبد الرحمن تيشوري
إن العـالم الـذي نعيـش فيه عـالم
مـتغيـر بـشكل سـريع وهـو عــالم
متشـابك يف العالقات واالنفعاالت
ويف هـذا العـالم علـينـا جـميعـا إن
نبحـث عن مـستـويـات اعلـى من
النجاح والصحـة والسعادة وحتقيق
االهـداف الـشخـصيـة واالداريـة
واملهنيـة وهناك اشخـاص كان لهم
جتــارب متـميـزة اسـتفـادوا مـنهـا
ويقدمـون لنا خبراتهم فعلينا التعلم
منهـا واالستفـادة واخـذ الـدروس
والعبر وانا اقدم اليوم لقرائي وابناء
بلدي واشقائي العرب يف كل مكان
بعـض املبـادئ اجملـربــة واالفكـار
امللهمـة يف مجـال مهم هـو القيـادة
الفعــالـــة والنــاجحـــة التـي حتقق
االهداف املوضـوعة وميكن لك إن
تطـبق ذلك يف املنـزل أو االعمل أو
املنظـمة أو مع االوالد حسب احلال
والواقع الذي انت فيه
• ليست هناك قيود ملا ميكنك اجنازه
اال الـقيــود التـي تفــرضهــا علــى
تفكيرك
•إن حيـاتك ترتـقي عندمـا تتحسن
انت وعـندمـا تصـبح مديـرا افضل
يتحسن موظفوك فاجتهد يف العمل
من اجل ذلك
• القيــادة هي القـدرة علــى حتقيق
اجنـــازات متـميــزة مـن اشخــاص
عاديني
• القـادة هم الذين يحـددون منطقة
االمتياز للجماعة
• إن نتيـجة القائـد هي نتيجـة فريقه
لذا يتم اجناز العمل بروح الفريق
• من اجل إن تـنهي االمـور وحتقق
اهـــدافك منـي الـــرغـبـــة للعـمل
واالحساس بالسرعة
• كن قـائدا يف مجـالك ابـدا مبـكرا
واعمل بجـديـة اكثـر وامكث مـدة
اطول
• حـدد نقـاط قـوتك وركـز عليهـا
واذا ماركـزت عليهـا ميكـنك عمل
اسهامات عظيمة
• بسط املـهمة دائـما وابحـث دائما
عن طـرق اسـرع وافـضل واسهل
النهاء العمل
• االيقاع الـسريع اسـاسي للـنجاح
فدائمـا اعمل به وعززه واجتهد فيه
وال تتخلى عنه
• الوضوح هو مفتاح القيادة الفعالة
فحـدد ووضح اهدافك • إن املرونة
يف اوقـات التـغييـرات الـكبيـرة هي

صفـة حيـوية للقـيادة لـذا يجب إن
تكون مرنا يف هذه االوقات
• إن قـدرتك علـى اتخـاذ قـرارات
صحيحـة ستحدد جنـاحك اكثر من
أي عــــــامل
اخــــــــر الن
الـقــــــــــــرار
الــــصحــــيح
ـ
اســــــــــــاس
النجاح
• احصل على
احلقائق وليس
ـ
احلـقـــــــــائــق
ـ
الـظــاهــريـــــة
وليـس احلقائق
املامول فيها بل
ـ
احلـقــــــــــائــق
الــواقـعيــة لــذا
دقق جيدا
• اذا فعـلت مــا
تـفعـله دائـمــــا
ســـوف حتــصل
علـى مـا حتـصل
عليه دائما
• لــكـــي حتـقـق
شـيئا مـا لم حتققه
مـن قبل يجب إن
تصبح شخصا لم
تكونه ابدا من قبل
• واجه العالم كمـا هو وليـس كما
تتمنى إن يكون
• انشـد دائمـا طرقـا لزيـادة معدل
االنتـاج واالداء بـاالضـافـة إلـى
النتائج
• تـخيل البـدء من جـديـد كل يـوم
وفكـــر يف اعــــادة خلـق نفـــسك
وعملك كل يوم
• إن النــاس هم اثـمن مــا ميكـنك
اقـتنــاؤه والنـاس فقـط هم الــذين
ميكنهم إن يقدروا قيمة االشياء
• كن شخصـا من النوع الذي يتبعه
الـناس طـواعيـة حتـى وان لم يكن
لديك لقب أو منصب
• اخبـر النـاس بــاستمــرار كم هم
اكفـاء ومـدى قـيمــة العمل الـذي
يعملـونه هـذا اذا كـانـوا يـستحقـوا
ذلك
• كن مـستعدا دائما الن تتنازل عن
افكـارك القدمية اذا جـاء شخص مبا
هو احدث اوفضل وانـا اقول دائما
لزمالئي إن التمسك بالثوابت يعني
اننا نغرق
• يحـدد القـادة دائمـا مـستـويـات
عالية فال تقبل مـطلقا التسامح عن
االداء املتوسط أو الضعيف

• الشخص العـادي هو الذي يعمل
علــــى  % 50أو اقل مـن قــــدراته
ومهـمتـك انت إن تــطلق الـعنــان
لــــــــــل% 50

االضــافيـة وانـا اقـول لـرفــاقي إن
عقولنا ما زالت خام لم نستخدم 5
 %من قدراتها
• هـل تهتـم بي ؟؟ اجـب عن هـذا
السـؤال ملـوظفـيك يف كل منـاسبـة
ممكنة
• قم باالدارة مبوضوعية أي ال حتل
محل احــد واخبـر املـوظفـني ومن
يـعمـل معك بــدقــة مــا تــريــد إن
يفعلونه ثم ابتعد عن طريقهم
• قم باالدارة باالسـتثناء فال تطلب
تقريرا اال عندما يوجد انحراف عن
اخلطـة أي ال تطلـب اشياء وتقـارير
ال لزوم لها
• مارس فلـسفة الـتحسـن املستـمر
وحتسن قليال كل يوم
• طور رؤيـة واضحة ملـؤسستك أو
ادارتـك واين تــود إن تكــون بعـد
خمس سنوات هذا امر هام جدا
• مـاهي قـيمك ؟ مـاهـو مبـدؤك ؟
مـاهي رسـالتـك ؟ هل كل شخص
يعرفهما ؟؟؟
• كـرس نفسك للتطـوير الشخصي
املـسـتمــر فـــانت اثـمن مــواردك
واالنسان يبقـى يتعلم حتى اللحظة
التي يغادر فيه احلياة
• الفـــشل يف الـتخــطـيــط يعـنـي

التـخطيط لـلفشل فال تنـسى ذلك
وحـدد اهــدافك بـدقــة واركض
لتحقيقها

• القـادة
العـظمـاء هـم االكثـر اهـتمـامـا
بالتفاصـيل فال تترك شيئا للصدفة
علما إن البعض يقول إن الشيطان
يف التفاصيل
• فــوض الــشخـص املـنــاسـب
للــوظيفــة املنــاسبـة ويف الــوقت
املنــاسب وكن مـستعـدا للتـغييـر
السريع
• اختـر مــوظفـيك بـعنـايـة الن
االختـيار الـسليم ملـن يعمل معك
هــو  % 95من جنــاحك كقــائــد
وكمدير
• إن افضل وقت لكي تدع موظفا
يرحل هـو عادة اول مـرة تفكر يف
ذلك وال تترد د
• لـن ميكـنك حل مــشكلـة ابـدا
بـنفـس طــريقــة الـتفـكيــر الـتي
اوجـدت املـشكلـة اوال لـذا يجب
إن تفكر بطريقة مغايرة
• االدارة هي لعبـة فكـرية وكلـما
فكــرت بـطــريقــة افـضل كـلمــا
حققت نتـائج اعظم لذا فكر جيدا
وانتقـي من يفكـر واعـمل مع من
يفكر
• اسـال نفـسك بـانـتظـام مـا هـو
االسـتخدام االمثل لـوقتي يف هذه
اللحظة وال تقتل الوقت وتهدره
• ركـــز دائمــا علــى االجنــارات
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والـنـتــائج اكـثــر مـن االنـشـطــة
واالجراءات
• إن وظــائف املــديــر املـنفــذ هي
التجـديد والتـسويق فكم
مـن الوقت تقضيه يف كل
منهما ؟؟
• داوم علـــــــى اطالع
االشخــاص علــى كل
شيء فكـل واحد يـريد
إن يعــرف مــاذا يــدور
بالفعل
• انني احتفـظ بستة من
اخلـــدم واالصـــدقـــاء
اخمللـصني جــدا ولقـد
علمـوني كل مـا اعلم
واسماؤهم  -:ماذا -
ملـاذا  -متـى -كيف -
اين -ومن -
• يتـصــرف القــائــد
واملديـر النـاجح كـما
لــو كــان كل واحــد
يراقبه حـتى عندما ال
يوجد احد يراقبه
• القــادة يـفكــرون
ويـتحـــدثـــون عـن
احللـول واالتبـاع فقـط هم الـذين
يفكرون ويتحدثون عن املشكالت
• فضل دائما املستقبل على املاضي
ولكن اسال دائما ماذا نفعل االن ؟
• فكـر علـى الـورق الن من يفكـر
علـى الـورق ميـسك القلـم وينجح
اكثر من غيره
• إن االنـتقاء والـتعيني معـيار ممـتاز
لذا اختـر االشخاص الـذين حتبهم
وتـسعــد بهم والـذيـن يحتـاجـون
للـوظيـفة بـالفعل هـؤالء يحقـقون
نتائج عظيمة
• مــراجعــة الـنفــس هي افـطــار
االبطال وغذاء املتفوقني
• إن احملبــط رقم واحــد يف عـــالم
الـعمل واالدارة هـو عـدم معـرفـة
ماهـو متـوقع ومـا تريـد وما يـريد
االخر
• ابـدا بحـزم مع املــوظفني اجلـدد
ودعهـم يتـحملـون املـســؤليــة من
اليوم االول
• مارس القاعدة الذهبية يف االدارة
يف كل شـيء تـفعـله وقـم بـــادارة
االخـريـن بنفـس الـطــريقـة الـتي
ترغبها
•اعـنت بصحتك اجلـسمانـية عنـاية
فــائقــة الن الـطــاقـــة واحليــويــة
اساسـيتان للقيادة الفعالة وقد روى
لنا استاذنا الـدكتور الياس جنمة اننا
نحـن العــرب ال نـتحـمل كـثـيــرا
ونفرط اخر املؤمتـرات بعد ساعات
طـــويلـــة مـن العـمل لـــذا يــضع
االخــرين كـل التــوصيــات الـتي
تخدمهم
• إن اهم موردين للقيمة اليوم هما

الــوقـت واملعــرفــة لــذا علـيك إن
تكـتشف طـرقا جـديدة كـل يوم ال
ستخدامها بطريقة افضل
• االطالع املـسمـتر هـو اقل مـطلب
للـنجاح يف مـجالك وعلـيك القراءة
ساعـة يومـيا يف مجـالك لكي متلك
حد اعلى وافضل للمنافسة
• إن الظروف ال تصنع اإلنسان وامنا
تكـشفه لـنفسـه لذا اكـتشف نـفسك
واسع لتغييرها دائما نحو االحسن
• إن اهم ثالث صـفات للقـيادة هي
الـرعايـة واالهتمـام واللطف وادب
الـسلـوك فـكن كــرمي اخللق مع كل
شخص
• كن متـعلما للكـمبيوتـر واستخدم
الـتكنولـوجية لـتدعيم قـدراتك هذا
اسـاسي اليوم وقدميـا قال طه حسني
إن امي هذا العصـر هو من ال يعرف
لغـة ثانية وانا اقول اليوم إن امي هذا
العـصر هـو من ال يـعرف لغـة ثانـية
ومن ال يعـرف استثـمار واسـتخدام
احلاسوب
•إن افـضل طريقـة للتبـؤ باملـستقبل
هـي إن تـخلـقه ال مــن ال يفـكــــر
باملستقبل ال ميكنه احلصول عليه
•ميـكنك إن تـتعلم أي شـيء حتتـاج
لـتعلمـه لكي حتقق أي هـدف تضعه
لنفسك ال مـن يريد إن يكـسب اكثر
ال بد إن يتعلم اكثر
• ال يـوجد شيء تقـريبا ال تـستطيع
اجنـازه اذا كنت تـريده بـرغبة كـافية
وقوة كافيـة واذا كنت على استعداد
الن تعمل بجدية كافية
• القيــادة هي شخـصـيتـك قبل إن
تكـــون عمـلك واول صفـــة مميــزة
للقادة هي قوة العزمية
• ال يـوجـد عـامل أو مـوظف سيء
حتت قيادة مدير أو قائد ناجح وجيد
الن وظيفة القائد هي إن يضمن اداء
ممتاز
• انت يف مكـانتك وواقعك بـسببك
انت وبسبب اختياراتك وقراراتك
• انشئ منـصبا جديدا اذا كان لديك
شخص موهوب مبهارات معينة
• ال تـشكـو ابـدا وال تفـصح عمـا
بـنفــسك ابـدا وكـن القــدوة يف كل
شيء تفعله ال اجلميع يراقب
• كن نـاصح للمـوظفني واسـتثمـر
كثيـرا يف تـدريـب وتطـويـر نفـسك
وموظفيك
• ارتدي ثـوبا للنـجاح فاملـظهر مهم
جـدا الن النـاس يـحكمـون عـليك
عن طـريق مـا تبـدو عليـه مبظهـرك
اخلارجي
• اذا كـنت ال تـعلم إلـى ايـن ذاهب
فان أي طريق سيوصلك إلى هناك
• تخـيل دائمـا انـك تعمـل حلسـاب
نفــسك وتعــامل مع الـشــركــة أو
االدارة الـتي تعمل بهـا كما لـوكنت
متلكها سواء كنت يف القطاع اخلاص
أو العام
• لـكي تـكتـشف قـارات جـديـدة
يجب إن تكـون راغبـا يف إن يـغيب
الشـاطئ عن نظـرك أي مبعنى يجب
إن تدير االزمات بكفاءة
• اقض  % 90من وقتك مركزا على
فرص الغد بدال من مشاكل االمس
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بعيـداً عن مبالغات األفالم
هل توجـد بالفعل حيـاة عاقلة فى الفضـاء ؟ 2

فضاء

ا

Space
عماد أبو الفتوح
هـو البروفسيــر ( جـان بييــر بوتي
) االستـاذ ومـديــر األبحـاث يف
املـركز القــومي لألبحاث الـعلمية
يف فرنســا  ..أي أنه قامة علميــة
جادة جداً بـالفعل  ،وليس هاويـاً
او مبتــدئاً..
الـرجل لم يـقـل أنه ( يفتـــرض )
وجـود مخلـوقـات فـى كــواكب
أخــــرى فحـسـب  ،بل زعـم أنه
الـتقــى بهـم بالفعــل
 ..وأنــــهــــــــــــم
متـواجــدون بيـننـــا
ويــرسلــون رســائل
منــظمــة لـلمــراكــز
البحثيــة  ..من بينهم
سكـــــان كـــوكـب (
أومــو )(UMMO
الـذين يعيـشــون بيـننــا
ويشبهـــوننا متـاماً  ،إال
أنهـم أكـثــــــر طــــوالً
وشحـــوبـاً وجـميـعهم
شقـــــر الـــشعـــــر زرق
العيــون ..
الرجل لم يكتف بذلك ،
بل حـدد بـشكــل واضح
مـــوقـع الكـــوكـب  ،انه
يبعـــد عن االرض مسـافة
 5سـنوات ضـوئيـة  ،وهو
كله عـبـــــارة عـن قـــــارة
واحــدة  ،يـتحـــدث أهله
كلهـم نفــس اللغـــة  ،وال
توجد بينهم أية فروقات ..
بل وصــل الــى درجــــة أنه
ذكــر أن هذا الكـوكب كــان
محـكــومـاً بإمـــرأة طاغـيــة
لسـنني طويلة  ،قـاموا بثــورة
ضـدهــا  ،وأسســــوا حلــكم
رشــيـــــــد قـــــوي جعـلهــم
يتقـــدمـون علـميـــاً لـدرجـة
كبيــرة
حتـى كـــانت أول زيـــارة لهم
لـكــــوكـب االرض يــــوم 28
مـارس سنـة  .. 1950يحـدد
التاريخ بدقة كذلك !
أيضـاً يـؤكـد أنه يـتلقـى رسـائل
منتظمة من علـمــاء هذا الكوكب
 ،يـشرحون له معـضالت علميــة
 ،ويفـســـــرون له الكـثيـــــر من
االمـور املـستعـصيـة عـلميـــاً ..
وأنهم لـهم مقــر يف قلب الـغابات
الفـرنـسيــــة  ،وسيـعلنــــون عن
نفـســهم يومـاً من األيــام عـامليــاً
 ..ولكن اللحظة لم تأت بعــد
احلقـيقـــــة ان الـكالم عـن هـــذا
املوضوع اخلاصة بكوكب أومو أو
يـــومــو يطـول جـداً  ،وتنــاولته
الكثـير جـداً من املـواقع االجنبـية
العلميــة العـامليــة  ،ومازال لغــزاً
محيـــراً ال يقــل عن لغـــز سفيـنة
الـفضــاء التى سقطت فى امريكــا
( روزويـــل ) عــــــــام ، 1947

وشـملت تشـريحاً كـامالً لكـــائن
يعتقد أنه فضــائي ..
هل هــــذا الكالم صحـيح فعالً ؟
 ..ام أن العــالم الفرنسي أصــابه
( اجلنون ) من وراء بحثــه الطويل
للكائنـات الفضائيـة  ،حتى توهم
وجـــــودهم  ،وقـــــام بتــألـيــف
قصص كاملة حولهم ؟
ال أحد يعرف !
ميكـنك الـبحـــث عن

سيـكون هناك –علميــاً ومنطقيـاً
بـني هذا الـعدد الـضخم –تـكرار
لنـفس أوضـــاع وظــروف نشـــأة
االرض بالنسبـة لكواكب أخــرى
 ..وبــالتــأكيـد اسـتطـاع بـعض
سكـــان هـذه الكــواكب الـسفـر
عبـــر الفضـــاء بأسـاليب مـتطوّرة
جداً ..
وبـالتالـي  ،يجب أن جند سكـــاناً
للفضــاء حولنــا بأي طريقة ممكنة
ولكـن الــســـؤال  :أيـن ذهـــب
اجلميــع ؟!
هذا مـاتوقف فـيرمي عـنده  :نعم
انهم هنـــاك حتمـاً  ،ولـكــن أين
هم ؟!
الفـــريق

نستـطيــع إلتقـــاطها  ..رمبـا هي
غيـر راغبـة فـى االتصـال بنـا ..
رمبــــا أصالً مـن املــسـتحـيــل أن
نتـواصل معاً ألن التـواصل يحتاج
الـى السفـــر بسـرعة ( أسـرع من
الـضــــوء )  ..وهــذا عـملـيـــاً
مــستـحيـل حتــى اآلن  ..أي أن
وصـولهـم لنـا  ،ووصــولنــا لهم
مستحيــل..

وهنــاك من هـو مقـتنع متـامـاً أننـا
كبـشـر لـم نبـحث فــى الفـضـاء
الـشاسع مبــا يـكفي  ،ألن توجيــه
األبحاث للفضـــاء بشكــل عملي
وعلـمـي  ،والـتـنـصـــت علـــى

منـذ قرن كامل (  100عـام تقريباً
)  ،واالرض مـحاطـة بنطـاق من
املـوجــات الكهــرومغنــاطيـسيـة
سـمكهــا  200سنـة ضــوئيـة ..
ومن البديهـي ان اي حضارة ذكية
يف أي كوكب قـد توصـلت لصنع
موجــات الراديـــو اخلاصـة بها ،
من بـيــن مـليـــارات الكـــواكب
احمليطة بالنجــوم يف مجرتنــا ..
بـإخـتصـــار  ،لـو كـانـت هنـــاك
حضـارات قريبــة منــا  ،فكان من
املفتــرض أننا نسبح باملعنى احلريف
فى املـوجات الـكهرومغـناطيـسية
القـادمـة منهـــا  ،وكنـا سنـجلس

وانقراضهـا من على وجه األرض
 ..وهـذا مـايحـــدث فـى الكـون
كله بال توقف ..
الفــريق التــــاسع  :تفــسيـــرات
افتــراضية
وهـو الفـريق الـذي ميثـله العلمـاء
ذوي اخليــــال  ،والــذيـن ليـس
لديهم أدلة علمية جتريبية  ..رمبـا
يكون هناك سكــان للفضــاء فعالً
ولـكنهـم أكثـر غـرابـة بكـثيـر ممـا
تـوقعنـا  ..رمبا هـم غير مـرئييــن
أصالً  ..رمبـا هم أطيــاف هـائمة
فـى الكواكب واجملــرات وال نراها
 ..رمبــــا هم مـوجــودون فعالً
ويراقبــوننا بدون أي تدخل ..
رمبـــا املــؤامــرة التــى يـعتـنقهــا
االمـريكيـــون ( احلكـــومات ال
تخـبــرنـا مبا يعـرفون )  ..وان
حكـومات العـالم تتـعــامل مع
الفضـائيني ببـســاطة وسـهــولة
وينظمــون حفالت الباربيكيــو
بـإنـتظـام طـوال العـام  ،وال
يخبـــروننا النهم يخـافون من
ردود فعل اجلـماهيـــر ..رمبا
!
الفـــريق العــاشــــر  :نـحن
مبفــردنا متاماً !

موضوع هـذا الكـوكب  ،وكل ما
اثيـر حولـه ببحــث بـسيــط عـلى
جــوجل..
الـفريق اخلامـس  :موجودون ..
ولكــن أين هم ؟!
عالم الفيــزيـاء الشهيــر ( انريكــو
فيرمـي ) ناقش هذا املــوضوع عن
كثــب بـشكــل متناقـض وحائر ،
لدرجة أنهم أطلقــوا على أبحــاثه
مسمى ( تنــاقض فيــرمي ) ..
الــرجل يقــول ان الــشمــس جنم
صغيـــر ويـوجــد مثلـه مليـارات
الـنجــوم يف الفـضــــاء  ..نـحن
نتكلم عـن كون منـظــور ال يقــل
عن (  80مـليـــــار مجـــــرة فــى
الكون علـى األقل )  ..بالتـأكيد
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الـســـادس  :الفـضـــاء مــزدحم
باحليــاة أصالً !
يف العــام  ، 1961أسـس العـالم
الفـرنـسي معـادلـة دريك ملعـادلـة
رياضية شديدة التعقيــد  ،حتــاول
حــســـــاب عـــدد احلـضـــــارات
املتقدمـة التى ميكن أن توجــد ( يف
مجــرتنــا فقـــط )  ..وكــــانت
النتيجة رقمـاً عاليـاً جداً ..
أي ان املعــادلة  ،ومن وراءها كل
املــؤيــديـن  ،يـــرون أن الكــون
مزدحم أصالً بـاحليـــاة  ..ولكن
لـم نصــل بعـد الـى املـنهجيـــة أو
التكنولوجيا الصحيحة التى متكننا
من التــواصل معهم ..
رمبـا هـذه اخمللوقـات على مـوجة
أخرى أو بُعـــد آخر  ،أو تستعمل
مـوجــات راديـــو ال نعـرفهـا وال

أصـــــوات الفــضــــاء
القــريب بــدأ فقــــط منــذ العــام
 .. 1936وهــو وقت مُـنعـــــدم
متاماً وليس لـه أي قيمة  ،بالنسبــة
للـمسـافـات واألزمنـة الكـونيـــة
الهائلة احمليطة بنــا..
الفريق الـسـابع  :مـوجودون ..
ولكنهم بدائيني جداً !
هذا الفـريق من العلـماء اسـتخدم
املنـطق ببســاطة شـديدة  ،مـؤكداً
أنه ال تـوجــد حضــــارات ذكيـــة
مـتـطــورة مـن أي نـــوع  ،علــى
املستــوى القريب على األقــل من
هذا الكوكب ..
ببساطة  ،لو كانت هنــاك حضارة
متطورة بالفعــل  ،فـكنــا تواصلنا
معهـم منـذ فتـرة طـويلـة  ..ألن
موجـات الراديو تـنطلق يف الفضاء

لنـشــــاهــد أفالمـهم ونـسـمع
إذاعــاتهم ونقـــرأ رســائلهم فـى
شغــف كل يوم !
الفــــريق الـثــــامـن  :كـــــانـــوا
موجــودين يومـاً ما ..
هذا الفـريق يؤمن أنه ( كان هنــاك
حيـــوات اخـــرى علـى كـواكب
بعيـــدة )  ،ولكــن مت تـدميـــرهـا
بـالكــامل ( كـارل سـاغـان كـان
يــؤمن بهــذا أيضــاً )  ..سـواءاً
بـاحلــروب أو القتـــل أو الـدمـــار
بني سكـــان الكـواكب وبـعضهـا
البعــض –مثلمـا سيحدث قـريباً
فــى األرض غـــالبــاً – ،أو من
خالل نيــازك وشُهــب ومذنبــات
أحـالت كـواكـبهم الــى حطــــام
وأطالل ..
مثـلمــا حدث مع الـدينــاصورات

رمبـــا –بــالفعــل –نـحن
مبفـــردنـا يف هـذا الكـــون
الفسيـــح  ،وال يوجــد أي
مخلــوقــــات مــــاديــة أو
حيـــة أو بسيطة غيــرنا فى
كل هـذا العدد الـهائل من
اجملــرات !
نظـرية األرض الفـــريدة
 ..ال يـوجد مخلـوقات
حـيـــــة عـــاقلـــة يف أي
كـــواكـب أخـــــرى ..
نحن مبفـــردنـا متـامـاً ،
وظــــــــــروف األرض
كــــانـت استـثنــــائيــة
مُـطلقـة  ،شـاء اهلل –
عـــــــــــــز وجـــل –
بحكمـتــه أن يجعلهـا
مقصــورة على حيــاة
االنـســــان ونـشــــاة احلـضــــارة
الـبشـريـة  ،وهـذه الظـــروف لم
تــتكـــــرر قــــط يف أي كـــوكـب
آخر..
فقـــط هــــذا الفــريق  -وأنــا من
مؤيــديه الـى حــد ما  -يستــريح
مـن عنــــاء الـبحـث  ..ولكـــنه
يـعيــش يف هلـع دائم مـن فكــــرة
الوحــدة املُـطلقة  ..الرعــب ممــا
هو وراء الغالف اجلــوي األرضي
الظالم الشديد والبــرد واالمتــداد
الالمـتـنــــاهـي فــى اخلــــارج ،
والـضـــــوء واالمـــان والـــدفء
والغـذاء يف الـداخل  ..هـذا هـو
التنـاقض الذي كــان ومازال يثيــر
رعب اإلنســان الى أقصــى درجة
..بدون ان نعرف السبب !
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