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Arab Americans  عرب أمريكا

)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 االسمرار .
313 - 409 - 9541

MINNEAPOLIS – An
American Muslim girl
from Minnesota has
achieved a rare honor
after being accepted by
all 8 Ivy League schools,
crowning a life of social
and community activism
on the local and internan
tional levels.
 “I was very surprised,”
Munira Khalif, senior at
Mounds Park Academy,
told Fox 9 KMSP on
Wednesday, April 8.
 “The best part for me
was being able to call
family members on the
phone and to hear their
excitement. This was
truly a blessing from

God.” The 8 Ivy League
schools are Brown Unin
versity, Columbia Univern
sity, Cornell University,
Dartmouth College, Harn
vard University, the Unin
versity of Pennsylvania,
Princeton University and
Yale University.
 The young Muslim girl
was also accepted to
Stanford, Georgetown,
and the University of
Minnesota.
 “I am humbled to even
have the opportunity to
choose amongst these
schools because they are
all incredible places to
learn and grow,” Khalif
said. Making the rare

achievement, Khalif said
she has yet to decide
which school to attend,
planning to make campus
visits before making her
final decision by May 1.
 Saheela Ibraheem is
another US Muslim girl
who reserved a place
among “The World’s 50

US Muslim Girl Makes
Exceptional Record

األوركسرتا العربية فـي أمريكا.. ثقافة عربية عابرة للقارات
ديتـرويت	 –	العـربي	األمــريكي
اليـوم	-	من	عـماد	هـادي	-		لعب
	دورا الفـنانـون	العـرب	يف	أمريـكا
هاما	يف	إرساء	دعائم	الفن	والثقافة
العـربية	طـوال	عقود	،	منـذ	وفادة
أول	عربـي	الى	أمـريكـا	مع	نهـاية

القرن	التاسع	عشر	.
فكان	للعود	العربي	حضورا	شعبيا
لكنه	ظل	عبر	أفراد	ولم	تؤسس	له
	لألجيـال 	نقلـه 	ليـسـهل مـدرســة
	حـــال 	هـــو 	كـمـــا الـالحقـــة،
األوركسترا	العربـية	التي	ظلت	فنا
	من 	ثلــة 	،	إلـى	أن	جـاء مغمـورا
الشـبان	العرب	ليؤسـسوا	فرقة	هي
أشبه	مبـدرسة	موسيقيـة	متكاملة	،
حازت	إعـجاب	األوسـاط	الفنـية
والشعبية	يف	الواليات	املتحدة.

و"األوركسـترا	العربية	يف	أمريكا"،
	ربحيـة، 	غيـر 	فنيـة 	مـؤسسـة هي
	من 	العــديـــد تــشكلـت	بجهــود
	نـهضـة 	إلـى 	الطــامحني الفنـانـني
	حللم اجلـالية	العـربية،	واختـصاراً
	حتقـيـقه 	عـن 	تغـــاضـت جـــامـع
املؤسسـات	العربية	األمريكية	على

مدار	العقود	املاضية.
بـدأها	شباب	عـرب	وأمريكيون	يف
	بـإمكانـات	ذاتية 	"ميتـشغان" والية
	األمل 	أن	يـزرعـوا ،واسـتطـاعـوا
	لـثقـافـة 	جـديـدا 	مـيالدا معلـنني
	العـم	ســـام، 	يف	بـالد جـــديـــدة
مضيفني	حلنـا	شجيا	إلى	بلد	التنوع
	ثقـافـة 	يف 	املتجـذرة واملــوسيقــى
	قبلـة 	البلــد 	بـاعـتبــار ،	 اجملـتمع
	الفـن 	وعــشـــاق للـمهــاجــريـن

والسينما	على	مر	األزمان.
فكرة	األوركـسترا	بدأت	عـبر	جلنة

مؤلفة	من	مايكـل	إبراهيم	وأسامة
	أرتـينيـان 	فيـسكـان 	ود. بعلبـكي
ومـوسى	شعيب	يف	العام	2010،
	املـشهـد 	إثـراء 	الهـدف	فكـان أمـا
العربي	األمـريكي	مبنبـر	ثقايف	لغته
املـوسيقـى	،	يـوظف	العـديـد	من
	الـــذين 	واملــوسـيقـيني الـفنـــانني
	والقـدرات 	بـاملــواهب يتـمتعـون
	رفع 	،بغيـة 	العــاليــة اإلبــداعيـة
	للجــاليـة 	العـام 	الفـني املـستـوى
والذي	يـطغى?عليه	"الفن	الرديء
	وارتــأت 	بــاألرجـيلــة" املـقتــرن

	ليـس 	أن 	العــربيــة" "األوركـستـرا
هـناك	أثـرى	من	مكتـبة	مـوسيـقى
	يـفتقـدهـا 	الـتي 	اجلـميل" "الــزمن
	العربي	الـذواق	والتوّاق اجلمهـور

إلعادة	إحيائها.
وحـازت	فرقة	"األوركسترا	العربية
	اإلبـداع 	جـائـزة 	علـى الـوطـنيـة"
املـوسيقي	"نايت	آرتـس	تشاالجن"،
بـعد	ابتكـارها	بـرنامـجا	تعليـميا	مت
	مــديـنــة 	مــدارس 	يف اعـتـمــاده
	"األوركـستـرا 	لـتعلـيم ديتــرويت
العربية"	يف	أوقـات	ما	بعد	الدوام،

و
ح

صلت	الفـرقة	أخيـراً	من	صندوق
	على	مـنحة	بقـيمة "نايت	آرتـس"
100	ألف	دوالر	لتـوسيع	نـطاق

توزيع	هذا	البرنامج.
وحـسب	بـيان	صـادر	عن	رئـيس
مجلـس	إدارتهـا	مـوسـى	شـعيب
الذي	قال	إن	الفرقة	حتت	قيادته،
	انـتشـارها 	تـوسيع 	إلى سـتسعـى
ليشمل	أرجـاء	الواليـات	املتحدة
	اجلـديـد 	اسمهـا 	حتـت والعــالم
	الوطـنية"، 	الـعربيـة "األوركـسترا
مضيفاً	أنه	يرى	أن	الفرقة	سيكون
	عــالم 	يف 	مـشـرق 	مـستـقبل لهـا
	علـى 	،وإسهـامـات املــوسيقـى
	فـوزهـا 	بعـد 	العــاملي املـستـوى

بجائزة	موسيقية	مرموقة.
	"األوركــستــرا 	فــرقــة وأقــامت
العربـية	الوطنـية"	حفالت	عدة	يف
الــواليــات	املـتحــدة	،	قـــدمت
	مـوسـيقيـة 	مقطـوعـات خاللهــا
عـربيـة	القت	قـبوال	واسعـا	لدى

اجملتمع	األمريكي.
	

working to promote unin
versal education.
 “I believe Munira has
great potential to affect
change on the world
stage, given her combinan
tion of intelligence, sensin
tivity, powerful internal
drive, practical skills and
charisma,” Lisa Pederson,
director of college counn
seling at MPA, said.
 “She interacts posin
tively with people of difn
ferent backgrounds,
opposing viewpoints and
ignorance.”
 Working for better edun
cation for East African
youth, Khalif founded
Lighting the Way, a nonn
profit campaign which
focuses on scholarships,
building libraries, and
mitigating sanitation
issues.
 Khalif has also served

MPA's rigorous educan
tional environment,
where we challenge stun
dents to be intellectually
curious and confident
communicators,” Randy
Comfort, MPA's upper
school director, said.
 “She already is making
a difference in communin
ties across the globe, and
I know she is ready to
embrace the challenges
that arise in our conn
stantly changing world.”
 Moreover, the Muslim
girl is one of just nine
young people from
around the world to
receive the UN Special
Envoy for Global Educan
tion's Youth Courage
Award for her work as a
young education activist.
 She was also appointed
as A World at School Glon
bal Youth Ambassador,

Smartest Teenagers” list.
The young girl, only 16,
made it to headlines earn
lier in 2013 when she was
accepted into Harvard
University, making her
one of the youngest stun
dents ever to attend that
school.
Making a record in the
US, Saheela was accepted
at 13 other colleges,
including prestigious
MIT, the University of
Pennsylvania, Cornell,
Brown, Princeton,
Columbia, and the Unin
versity of Chicago.
International Recognition
 Along with her excepn
tional academic record,
Khalif was praised a state
speech champion and
founder and leader of
MPA's Social Consciousn
ness Club.
 “Munira has thrived in
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AHRC hosts successful Semi-Annual "Protecting
our Humanity- Erase the Hate" Dinner

are committed to. 
 Congratulations on
your semiannual event
and particularly in honort
ing the humanitarian aid
worker Kayla Muller.
Kayla personified the
commitment to the noble
cause of human rights,"
said H. E.  Ambassador
Clovis Maksoud,
National Chair, AHRC
Honorary Board.
"It was truly an honor to
be invited to the dinner
reception and witnessing
the dedication from so
many individuals in prot
tecting human rights of
those who are at risk.
 Protecting peoples'
rights is the foundation
this country was created
on, and the AHRC stands
above all in serving the
needs of those whose
rights are being denied or
violated. In addition,
Kayla Mueller's heroism
and humanitarianism and
is to be cherished as she
devoted her entire life to
aiding and assisting dist
advantaged groups and
individuals." Jewel Ware,
Wayne County Commist
sion. Ms. Minnie Washt
ington, AHRC Executive
board member and the
AHRC Internship Prot
gram Supervisor delivt
ered the closing remarks,
thanking AHRC's friends
and supporters for their
warm support and invited
them to continue their
support, On behalf of the
AHRC, she expressed
sincere appreciation to all
AHRC's generous spont
sors, to the Byblos Bant
quet Hall team and to all
the volunteers for a job
well done.  
 "The AHRC event was
very uplifting. I was
touched by the story of
Kayla and the fighter she
was, which was given by
her parents. I am encourt
aged by the dedication of
the American Human
Rights Council and its
members. The fight for
equality, fairness, justice,
and peace continue everyt
day and I appreciate my
partnership with the
AHRC and I am optimist
tic we will be successful."
Fred Durhal III, Michigan
House Democratic Assistt
ant Leader
State Representative, Dist
trict 5.

More information will be
shared in the near future
regarding this joint effort
by MLFA and AHRC.
In addition,
 AHRC received sevt
eral proclamations and
citations on behalf of its
work and its dedication to
human rights as well as in
recognition of Kayla's
humanitarian work. These
citations were from: Anita
Peek, Executive Director,
Rosa and Raymond Parks
Institute; State Rep. Mary
C. Robinson, District 4;
 Sherry GaytDagnogo,
State Representative Dist
trict 8; State Rep. Leslie
Love, District 10; State
Representative Alberta
Talabi, District 1,  the 15
members Wayne County
Commission; Councilt
woman Sheffield, City of
Detroit (Spirit of Detroit
Award); Mayor Dan
Paletko, Dearborn
Heights; Mayor Jack
O'Reilly, City of Deart
born; Mayor Karen
Majewski, Hamtramck;
Detroit Board of Educat
tion and Detroit Police
Commissioners' Board
and A badge of Honor
from Dearborn Police
Department.
"You should broaden the
scope of AHRC beyond
the American national
scene into an internat
tional  network of like
minded organizations
working together to
uphold the moral and etht
ical values to which you

AHRC for its work and
recognize its efforts in
advancing the cause of
human rights," said
Sherry GaytDagnogo,
State Representative Dist
trict 8, Urban Education
Reform Adviser and
Chair of the Democratic
Caucus.
 The program included
brief remarks, embracing
the culture of human
rights, by Anita Peek,
Executive Director, Rosa
and Raymond Parks Instit
tute; Judge Denise Langt
ford Morris, Oakland
County Circuit Court;
Judge Michael Warrent
Oakland Circuit Court
and cotfounder of Patriot
Week.  Former judge and
former US attorney, attort
ney Jeff Collins, author of
"Do the Right Thing;
Make Ethics Your Brand"
also made a brief comt
ment and Bachar Sbeiti,
senior DCDS student.
 Abdullah Mamun,
Deputy Director of Must
lim Legal Fund of Amert
ica (MLFA), traveled
from Texas to make a spet
cial appearance highlightt
ing MLFA's work on
behalf of justice in Amert
ica. He noted the future
cooperation and partnert
ship between the MFLA
and the AHRC in providt
ing legal assistance to
community members
through MLFA's newly
formed Constitutional
Law Center for Muslims
in America (CLCMA ).

and clear that terrorism,
hatred, violence and
extremism at home and
abroad are our common
enemy, and that we all
stand united against hate.
 “Kayla was a true
humanitarian hero that
represented our best
American values,” said
Imad Hamad, AHRC
Executive Director.
 “Kayla will be rememt
bered by the people of
conscience  in the world
as a true martyr for
human rights” continued
Hamad.
 "AHRC's tribute to
Kayla Mueller was inspit
rational.  The Tribute
brought together religt
ious, civic, and commut
nity leaders from across
the nation to celebrate
Kayla's life and gave
attendees the opportunity
to express their appreciat
tion for Kayla's sacrifice
and contributions to
humanity.  It is an event
that I will never forget.
We are all committed to
continuing Kayla's mist
sion," said State Repret
sentative Rose Mary C.
Robinson, member of the
Michigan House Judicit
ary Committee.
 "Seeing the dedication
and life commitment of
Kayla Mueller should
inspire us to work harder
to advance human rights.
Let our work reflect the
sacrifice of Kayla as we
work to realize social just
tice for all. We all salute

tative Durhal III asked
the community at large to
work diligently together
to make the prison system
succeed in its mission
serving all stakeholders.
Imad Hamad, AHRC
Executive Director, Imam
Mustapha Elturk, Cot
Chair of the Imams'
Council of MMCC, Imam
and President of the
Islamic Organization of
North America
(IONA)and AHRC Exect
utive Board Member and
Reverend Rani AbdelMat
seeh, Mother of the Savt
ior Lutheran Church,
made a special presentat
tion of a Tribute of Honor
to Kayla Mueller who
was a victim of hate and
terror, who was kidt
napped and killed by the
terrorist group ISIS/
"Islamic State".
 Kayla was an aid
worker who spent years
of her life helping those
in dire need in the refugee
camps in Palestine, Lebat
non and in Syria. Her part
ents, Carl and Marsha
Mueller, were present to
receive the Tribute on
behalf of Kayla. Kayla's
parents made heartfelt
comments resulting in a
spontaneous standing
ovation from the attendt
ees.  Kayla's parents
spoke with tears in their
eyes, moved by being in
Dearborn, Michigan from
Arizona to celebrate
Kayla's legacy.
 The messages was loud

The American Human
Rights Council (AHRCt
USA) extends its heartfelt
appreciation to all of its
friends and supporters
who joined it for its semit
annual "protecting our
Humanity" dinner that
was held on Friday, April
10, 2015 at Byblos Bant
quet Center in Dearborn,
Michigan. It was very
gratifying that close to
500 guests attended the
event among them dignit
taries, elected officials,
law enforcement officials,
members of the bench,
and community leaders.
 Professor Michael
Thomas, AHRC Execut
tive Board Member,
served as the Master of
Ceremony. Ms. NaCarla
Williams, an eleventh
grader at Martin Luther
King Senior High School
in Detroit sang the Amerit
can National Anthem. 
 Dr. Opada Alzohaili,
AHRC President,
addressed the attendees
highlighting the strong
commitment and dedicat
tion of the AHRC to the
cause of human rights. He
noted the human crisis all
over the world and the
vital role of the AHRC in
promoting and advancing
human rights at home and
abroad. 
 Dr. Alzohaili welcomed
the guests, thanking them
for their gracious and
generous support of
AHRC's mission and
vision.  Dr. Alzohaili
acknowledged all the
board and team members
to the audience, thanking
them for their efforts on
behalf of AHRC and nott
ing the promising future
as well as the challenges
facing AHRC.
 State Representative
Fred Durhal III, 5th Dist
trictt Michigan, addressed
the attendees regarding
the state of prisons in
Michigan. He highlighted
the challenges facing the
prison system in the state
as well as the budget allot
cated for the correctional
facilities throughout the
state as well as the impact
on the inmates and their
ability to be rehabilitated.
Representative Durhal III
presented possible solut
tions and reforms needed
to help the system be
more effective. Represent
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A . يو .S.  أس .U.  أيه
يف امريكا أينما ذهبت ستجد علم أمريكا يرفرف فوق رأسك 

حقائق مذهلة عن أمريكا ستعرفها ألول مرة
كتابة وحترير : أميــرة أحمــد

يعتقد كثيرون ان الواليات املتحدة
االمـريكيـة من أكثـر دول العـالم
ثـراءاً وشعبهـا من أكـثر الـشعوب
رفــاهيــة، ولكـن هنــاك حقــائق
مـدهشة قد تغيـر من نظرتك لها ،
فهى دولة كأي دولـة أخرى بها ما
مييزهـا، وبها عيوب .. والغريب
يف األمـــر ان أغلـب االمـــريكـني
يجهلـون هذه احلقائق عن بالدهم
على كل حال هذه احلقائق الغريبة
نـاجتـة عـن إحصـائيـات وأبحـاث
موثقـة، بعضها  قد يكون سخيف
، وبعضها اآلخـر قد يثير دهشتك
فعالً ..دعـونا نـتعرف علـى هذه

احلقائق ..
واحـد من كل ثمـان أمريكـيني قد
عـمل يف سلـسلـة مـاكـدونـالـدز

الشهيرة
واحـد من كل ثمـان أمريكـيني قد
عـمل يف سلـسلـة مـاكـدونـالـدز
الشهـيرة ، بغض النظـر عن ماهية
العـمل ، وحسـب آخر احـصائـية
يــوجــد أكثــر مـن 13 ألف فــرع
ملاكدونالدز يف الواليات املتحدة.

شـركة آبل متتلك أمواالً أكثر مما يف
خزانة الدولة

دائمـا تـتصـدر آبل قـائمـة أعلـى
األربــاح ،فقـــد استـطـــاعت ان
تـتفــوق علــى أشهــر بل وأقــدم
العالمــات الـتجــاريــة، وسحق
الشركات املـنافسة ،حيث حققت
أرباحا قيـاسية خالل الربع الثالث
من هـذا العام احلـالي وصلت إلى

7.7 مليار دوالر .
عدد األبقـار يف والية مونتـانا أكثر
مـن عدد السكان بنـسبة واحد إلى

ثالثة!
إحصـائيـة غـريبـة تقـرّ بـأن عـدد
األبقـار يفوق عـدد األشخاص يف
والية مونتانـا، والسبب يعود إلى
ان اقتـصـاد هـذه الـواليـة قــائم

باألساس على الزراعة.
املـواطن األمـريكي يـستـهلك من
املـوارد مـا يـستهلكـة 32 شخص

من كينيا !!
الشعـب األمريكي يعرف بأنه أكثر
الشعـوب إستهالكاً للـموارد على
كـوكـب األرض، هنــاك نظـريـة
تـقول انـه لو عـاش جميع سـكان
األرض علــــى نفـــس الـنـمــط
االستهالكي الذي يعـيشه املواطن
األمـــريكـي ، فهــذا يـعنـي أننــا
سنـحتـاج إلـى  سـبعـة كــواكب
إضـافيـة، بـنفس مـوارد وثـروات
كــوكـب األرض حتـــى تكفـينــا

جميعاً.
أول شخـص قام بـإمتالك الـرقيق
يف أمريكا هو رجل داكن البشرة !
انـتشـرت ظاهـرة العمـال األجرة
أوالً قبل العبودية بسنوات، حيث
كــان يــدفع االشخــاص تـكلفــة
ذهــابهم إلـى املـسـتعمــرات عن

طـريق العـمل لكـي يتـمكنـوا من
سـداد الــدين، وبعـدهـا ظهـرت
العـبودية وإنتشـرت يف كافة أرجاء
امـريكـا، ولـكن الغـريب أن اول
مـن امتـلك عبـداً هــو رجل داكن
البـشرة،فـمن الطـبيعي ان يـكون

ضد هذه الظاهرة وليس معها !!
يــتــم الــتعـــــامـل مع الـــطالب

الرياضيني على انهم مشاهير
الرياضـة هى النشاط األكثر شعبية
املـرتـبط بـالـتعلـيم يف الـواليـات
املـتحــدة، فـفي كــافــة املــراحل
التعليمية، الثانوية وحتى اجلامعية
توجـد انشطـة رياضـية، أشهـرها
دوري كرة القـدم االمريكيـة على
مــستــوى اجلــامعــات، وعلــى
مستوى املـدارس الثانـوية، حيث

يشاهدها املاليني.
ليس ألمريكا لغة رسمية !

قد تتفاجيء مـن العنوان، لكن ما
قـرأته صحيح ، عـلى الـرغم من
أن أكثـر األمــريكيـني يتحـدثـون
اإلجنليـزيـة، إال أن هـذا لـم  يكن
سبب كـايف جلعل اإلجنليـزيـة لغـة
رسـميــة للـبالد، حـيث تــشيــر
إحصائيـة أجراها مكتب اإلحصاء
األمـريكـي، ان 58 % من سكـان
أمريكـا لغتهم األصل لغـة أخرى
غيــر اإلجنليـزيــة، ويتحـدثـون
اإلجنليـزية فقـط لإلندمـاج مع من

حولهم .
1 من كـل 3 أمريـكيني يعـاني من

السمنة املفرطة
نسب اإلصـابة بـالسمـنة املفـرطة
تزداد يف امـريكـا بسـرعة هـائلة،
على الـرغم من الـدعايـة املكـثفة
للتـوعية بخطـورة هذا األمر ، إال
ان النـسب يف ازديـاد، فقـد زادت
الـسمنـة عن العـام املاضـي بنسـبة
31%، واجلزء األكبر من املصابني

من البالغني.

األمريكيون يؤمنون بالتناسخ !
تقـــريبـــا 25% من األمـــريكـيني
يـؤمنـون بـالتنـاسخ والـذي يعني
رجوع الروح إلى احلياة بعد املوت
ولكن يف جـسد جديـد، يعتقدون
انهـا عـمليـة روحــانيــة لتحـسني

الذات!!
الـتـنــــاسخ كــــان يعـتقــــد به يف
حـضــارات ديــانــات عــديــدة،
كــالبـوذيـة والـهنــدوسيـة، ويف

احلضارة الفرعونية أيضاً.
مسـموح لعدم البـالغني التدخني،

ولكن ممنوع شرائها !
األمــر أشبــة بنـكتـة سـخيفـة ..

أليس كذلك ؟
لـكــنه واقـع ، ففــي القــــانــــون
األمــريـكي يـسـمح ملـن هم دون
السن القـانونـية التـدخني، ولكن
من غـير املـسمـوح لهـم شرائـها،
ومن يخالف القـانون يعاقب على

ذلك!
األخـطــاء الـطـبيــة هي الـسـبب
الـســادس للـوفـاة يف الـواليـات

املتحدة
يف دراسـة أجرتهـا والية تكـساس
األمـريكـية حـول حجم األخـطاء
الـطـبيــة، أظهــرت إن نحــو 12
ملـيون شخص من البـالغني الذين
يـــذهبــون إلــى املــستـشـفيــات
والـعيــادات، يحـصلــون علــى
تـشـخيـص خـــاطئ حلـــالتـهم،
ومعـظم هذه األخـطاء تـؤدي إلى

الوفاة !
يف فـرجيـنيـا ولـد أكبـر عـدد من
الـرؤســاء مقـارنـة بـالـواليـات

األخرى
واليــة فيــرجيـنيـا تـسمـى بـ ” أم
الـرؤساء” فقـد خرج مـنها ثـمانـية
رؤساء للـواليات املتحدة، وهم:
ويلـيام هـنري هـارسني، جـيمس
مـونرو، ودرو ويلسـون، جيمس
ماديسون، جـون تايلور، توماس

جيفـرسـون، زيكـاري تـايلـور،
وجورج واشنطن.

27% مـن األمريكيني ال يـصدقون
قصة الصعود إلى القمر

حقـيقــة انه لـم يعــد األمــريـكني
وحدهم هم مـن يشككوا باألمر،

ويرون انه محض أضحوكة.
ولكـن؛ أول من اكتـشف ان هـذا
احلــدث كــذبــة ،هــو الكـــاتب
االمــريكي بـيل كيـسـينج، الـذي
استـدل علـى ذلك بعـدة بـراهني
وأدلــة، أهـمهــا صـــورة العلـم
االمريكي وهو يرفرف على سطح

القمر اخلالي من الهواء !!
إذا كـــــان يف جــيــبـك 10 دوالر
ولـيس علـيك دين، فـأنت أغنـى

من 25% من األمريكيني
سـبب دين مـعظم األمـريكني هـو
بطـاقات اإلئتـمان، والتي يـرونها
وسـيلــة للـحيــاة، فــإذا لم تـكن
تـستـخدم بـطاقـات االئتمـان فلم
تتمكن من شـراء أي شيء، وهذا
تفكير كـارثي بالـطبع، لكنه واقع
أغلب األمـريكني احملاطني بـالدين

من كل جهة.
البيتزا التي تقدم يومياً يف الواليات

املتحدة تساوي 100 فدان !
مثل كرة القدم وموسيقى البوب،
تـأتـي البـيتـزا يف قــائمــة األشيـاء
التـقليـديـة األمـريـكيـة والـتي يف
األصل، هـى أشيـاء مكتـسبـة من
ثـقافات أخـرى، ولكنها إنـتشرت
إنتشـار ضخم وإلتصـقت بعادات
الشعب األمريـكي ، فال غرابة ان
االمـريكيـون ينفقـون سنـويـاً 37
ملـيار دوالر علـى البيتـزا، أي ما

يساوي ثلث السوق العاملي !!
املـواطن األمـريكـي يغيـر وظـيفته

كل 4 سنوات
تـشير دراسـة ان السـبب الرئـيسي
الــذي يــدفع األمــريكـني لتــرك

عـملهم هـو املـديـر، يتلـوه عـدم
حبهم لطبيعة العمل ،فهو بالنسبة
لـألغلبيـة، مصـدر دخل  فقط ال
غيـر، ولذلك أقصـى فترة يـستمر
فيهـا األمـريـكي يف عـمله هـى 4
سـنوات، ثم يـترك العـمل وينتقل

لعمل جديد .
مكـتبـة الكـوجنــرس حتتفـظ بكل

التغريدات يف األرشيف
الـسؤال هـنا ؛ ملـاذا ياتـرى حتتفظ
مكتبة الكوجنرس بتغريدات تويتر

؟ الـسـبب؛ هــى انهــا تــرى ان
وسـائل االتصـال االجتمـاعيـة مبا
فـيهــا تــويتــر، قــد حلـت محل
اشـكال التوثيـق القدمية، وجعلت
مـهمـــة التــوثـيق أسـهل، فهــذه
التغريـدات ستسـاعد البـاحثني يف
املـسـتقـبل ملعــرفــة املــزيـــد عن
االحــداث التــاريخيـة، املـوثقـة
باليـوم والتاريخ والـساعـة بفضل

تويتر.
قتلت احلكـومة اآلالف عن طريق

تسميم املشروبات الكحولية
حظـرت الـواليــات املتحــدة بيع
وإنتاج الكحوليات لفترة إستمرت
13 عام، طيلة هذه األعوام سقط
آالف القتلـى الـذين لـم يلتـزمـوا
بــاحلظـر، وعـادوا لـشـرب هـذه
الكحــوليــات، حيـنهــا اعلـنت
احلكـومـة ان سـبب مــوتهم هـو
إنتهاء صالحـية هذه املـشروبات،
لكن ظهـر فيمـا بعـد ان احلكـومة
كانـت تقوم بتسميمها لردع الناس

عنها !
40% من املـــواليــد يف أمـــريكــا

ألمهات غير متزوجات
40% من املـواليـد يف امـريكـا من
نسـاء غيـر متـزوجـات، ونتـائج
العـديد من الـدراسات األكـادميية
تـشير إلـى ان الفتيـات احلاصالت
علــــى شهـــادات جــــامعـيـــة،
ومسـتواهـن املادي مـرتفع تـكون
النـسبـة  أقل مقـارنـة مبـن دخلهن

أقل وغير متعلمات .
العلم األمريكي يوجد يف كل شبر

على أرض أمريكا
يف امريكـا أينما ذهبت ستجد علم

أمريكا يرفرف فوق رأسك !
حقـيقــة ال أحــد يعـلم الـسـبب
احلقــيقـي وراء ذلـك، الــبعــض
يعـتقـــد انه إعـالن للقـــومـيـــة،
والـبعض اآلخـر يـرى ان الـدولـة
السـوية الـتي تدرك إنـتماء شـعبها
لهـا لن تـضطـر إلظهـار الـرمـوز
والشعـارات بهـذا الـشكل املبـالغ
فـيه، اي ان هــذا مجــرد غـطــاء
لتـفككهـا، ورأي آخـر يقـول انه
يجب عليك ان تـظل ممسكاً العلم
بـكلتـا يــديك، وأيـنمـا ذهـبت،
حتـى ال يتم اتهـامك انـك معادي
ألمريكا ..وأنت ماذا تعتقد ..؟
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وأخيراً، أعلنت هيالري كلينتون
رسميـاً ترشحهـا إلى االنتخـابات
الرئاسية األمريكية. عرف العرب
املرشحة القويـة حني كانت وزيرة
لـلخارجيـة وعرفـوها حـني كانت
سـيّـــدة أمــــريكـــا األولـــى. يف
السنوات املاضية، اشتهرت بعض
تـصريحاتهـا حول قضايـا عربية.
وهـنــا حتــاول رصـيف22 رسـم
صـورة ملـا ستكـون عليه مـواقف
كـليـنتــون إذا صـــارت رئيـســة

الواليات املتحدة اجلديدة.
االنتخـابات الـرئاسيـة األمريـكية
املقبـلة لـيسـت قريـبة جـداً، فهي
سـتجري يف نوفـمبر 2016 ولكن
يف بـدايـة العــام املقبـل ستجـري
االنـتخابات التمهيـدية التي يختار
فيهـا الـدميقـراطيـون مـرشحـتهم
للرئاسة. ويف ظل غياب منافسني
أقــويــاء لهـيالري داخل احلــزب
الــدميقـــراطي، أشــارت بعـض
استـطالعــات الــرأي إلــى أنهــا
ستحصل علـى 60% من أصوات

الدميقراطيني.
كل املـؤشرات تقـول إن كلينـتون
هي مَـن ستـواجه مـرشح احلـزب
اجلـمهــوري بعــد سنــة ونـصف
الـسنة. الـرئيس األمـريكي باراك
أوبـاما دعمهـا بقوله إنهـا ستكون
"رئيسة ممتـازة" للواليات املتحدة.
ووزيـر اخلارجية جون كيري أشاد
بهـا معتبراً أنها أدت عمالً رائعاً يف
إصالح العالقات الـدولية عنـدما

كانت تشغل منصبه.
مــواقف كليـنتـون البـارزة حـول

القضايا العربية

كـلينتون ليست فقـط سيدة أمريكا
األولـى ســابقــاً. هي شخـصيـة
سيـــاسيــة بــارزة جــداً. فعــام
2000، فـازت مبقعـد يف مجـلس
الـشيـوخ عن واليـة نيـويـورك ثم
تـولـت عضـويــة جلنـتي القـوات
املسلحة واملـوازنة يف الكونغرس.
وعام 2008، نـافست أوبـاما يف
االنتـخابـات التمهـيديـة الختـيار
مــرشح الــدميقــراطـيني قـبل أن
تنسحب من املنـافسة وتتـولى بعد
ذلك وزارة اخلـارجيـة بني عـامي

2009 و2013
يف هذه السنـوات األربع عاصرت
كلـينتـون مـرحلـة الـربيع العـربي
وأدلت مبواقف كثـيرة حول قضايا
املنطقة العـربية يف مرحلـة حساسة

جداً من عمر العالم العربي.
ليبيا غير مصر

ففي لـيبيـا، لعبـت دوراً كبيـراً يف
الـدفع نحو إسقاط الـرئيس الليبي
األســبق معـمـــر القـــذايف بعـمل
عـسكــري كمـا كـشفـت أخيـراً
صحيفـة "واشنطـن تاميـز". ولكن
يف مصر، كـانت تدعو إلى "انتقال
منظـم" للسلطة ولم تكن متحمسة
للـتخـلي الـسـريـع عن الــرئيـس
املصـري األسبق حـسني مـبارك،
على عكـس رئيسهـا أوبامـا الذي
انحاز إلـى الشـباب الـتوّاقـني إلى
التغييـر. هذه االزدواجيـة توضح
طبيعة تفكيـر كلينتون البـراغماتية
مـا يجـعل منهــا شخصـاً يـصعب
تـوقّع املواقـف التي سيتخـذها من

قضية ما.
علمـاً أنهـا لعـبت، بعـد وصـول

الـرئيـس املصـري املعـزول محـمد
مرسي إلى الرئاسة، دوراً مهماً يف
دعم عالقات إسـرائيل مع مصر،
وهو دور شكـرها عليه علناً رئيس
احلكـومـة اإلسـرائـيليـة بـنيــامني

نتنياهو.
سوريا غير ليبيا

يف سوريا، كانت كلينتون أول من
قـال إن "الـرئيـس السـوري بشـار
األسد فقد شـرعيته من وجهة نظر
الـواليـات املتحـدة"، وذلك علـى
أثـر هجـوم مـتظـاهــرين مــوالني
للـنظــام السـوري علـى سفـارتي
الواليات املتحدة وفرنسا يف دمشق
يف منـتصف الـعام 2011 وكـانت
دومـاً تؤكـد أن هدف أمـريكـا هو
"حتقـيق إرادة الـشـعب الـســوري

بتحول دميوقراطي".
ولكـن مــرّة جــديــدة، ظهــرت
واقعـيـتهــا واخـتالف مـــواقفهــا
بحـسب البلـدان. رفضت تـكرار
الـسينـاريو الـليبي علـى أساس أن
هناك "فـروقاً كبـيرة بني الـوضعني
السـوري والـليبـي". ففي سـوريـا
كانت تدعم، هي ومدير اخملابرات
املركزيـة اجلنرال ديفيـد بترايوس،
فكـرة تدريـب املعارضـة السـورية
املسلحة وتسليحها، وهو خيار لم

يتحمّس له أوباما.
صرامة جتاه إيران

إلــى أحــداث الــربـيع العـــربي،
عــاصــرت كـليـنتــون كــوزيــرة
للخـارجيـة مـرحلــة التجـاذبـات
احلـادة بني بالدها وبني إيران حول
امللف النـووي. كانت تقول إنه ال

ميكن االنتظار إلى ما ال نهاية لكي
حتتـرم إيـران التـزامـاتهـا الـدوليـة
وكانت حتـث حلفاء بالدهـا على
اتخـاذ إجـراءات مـتشـددة تـرغم
إيـران علـى "تغـييـر سيـاسـاتهـا"
والــتـخلــي عــن "قــــــراراتهـــــا

االستفزازية".
وكـانت كليـنتون تكـرر أن بالدها
ستستخدم "كل عناصر قوتها" ملنع
إيـــران من امـتالك سالح نــووي
وحتـرص علـى "التـشاور الـوثيق"
مع اسرائـيل حول ذلك. ولـكنها
كــانت أيـضــاً ال تخـفي تفــضيل
بالدهـا "حالً ديبـومـاسيـاً" إذا قـام
القـــادة اإليـــرانـيـــون بـ"اخلـيـــار
الصـائب". من هنـا، رحبت قبل
أيــام بــاتفــاق اإلطــار الــذي مت
التــوصل إليه واعـتبـرتـه "خطـوة
مهمة" وإنْ لفتت إلى أن "الشيطان

يكمن يف التفاصيل".
القضية الفلسطينية

يف مـا خص القضيـة الفلسطـينية،
كــررت كـليـنتــون ثــوابت إدارة
بـالدها. فكـانت تطـالب بـإجراء
مفـاوضـات مبـاشـرة هـادفـة إلـى
إعالن دولـة فلـسطـينيـة "بـسيـادة
حقـيقيـة" وبحـدود 1967 وبـأن
تـشـمل هــذه املفــاوضــات كل
القضـايا مبا فيهـا القدس. وكانت
أيـضاً تنتقـد األنشطـة االستيطـانية
اإلسرائيلية وتـعتبرها غيـر شرعية
من دون أن تـنسـى دعم إسـرائيل
بتصـريحات قوية مثل أن "االلتزام
األمـريكي بـأمن إسـرائـيل صلب

كالصخر وال يتزحزح".

ويف مــا يـتـعلق بــالـصــراعــات
الداخلية بني الفلـسطينيني، كانت
كلينتـون تطالـب إسرائيل بـالقيام
بخـطوات تـقوّي مـكانـة الرئـيس
الفلسطيـني محمود عبـاس كونها
تعـتبــره أفـضل شــريك للـسالم

بالنسبة إلسرائيل.
ما أخفته كلينتون

املواقـف املذكورة أطلقتها كلينتون
عندمـا كانـت وزيرة للخـارجية،
أي عندما كانت مجبرة على اتباع
الــسيـاسـات الـرسـميـة لـلبـيت
األبـيض. وعليه، ال ميكـن القول
إنهـا قد تـتخذ املـواقف نفسهـا لو

كانت رئيسة للواليات املتحدة.
فكلـينتـون تعـدّ من الـشخصـيات
الـــدميقـــراطـيـــة األقـــرب إلـــى
اجلـمهـــوريـني يف الــسـيـــاســـة
اخلــارجيــة. ولعلّ ذلك نــاجت من
كونهـا نشأت يف أسرة متـديّنة ربّها
ينـتمي إلـى احلـزب اجلمهـوري،
ومن كــونهــا بــدأت نـشــاطهــا
الــسـيـــاسـي كجـمهـــوريـــة ال

كدميقراطية.
لذلك مـن املهم البحث عمّـا قالته
كـليـنتــون حـني لم تـكن مـقيّــدة
مبنـصب وزارة اخلـارجيـة. وهنـا
نقع علـى تصـريحـات ذات نكـهة
جمهوريـة مثل تشبيهـها اخلطوات
الـتي قـام بهـا الــرئيـس الــروسي
فـالدمييــر بـــوتني يف أوكـــرانيــا،
بذريعـة حمايـة املواطـنني الروس
واملتحدثني باللغة الروسية يف ذلك
الـبلد، بالعـدوان الذي شنه زعيم
أملــانيــا النـازيـة أدولـف هتلـر يف
ثـالثينيـات القرن املـاضي بـذريعة
حمــايــة املـتحـــدرين مـن أصل

أملاني.
ولعلّ أبـــرز انـتقـــادات هـيالري
إلدارة أوبـاما بعد خـروجها منها،
هــو مـــا متحــور حــول األزمــة
الـسوريـة. فقـد انتقـدت الرئـيس
األمـريكي ألنه لم يقـدم مسـاعدة
عسكرية كافية للمعارضة السورية

تاركاً فراغاً مأله اجلهاديون.
ومن مواقفها الالفتة أيـضاً تأييدها
عام 2005، حني كانت عضواً يف
مجلـس الــشيــوخ، بنـاء اجلـدار
اإلسرائيلي الفاصل معتبرةً أنه غير
موجه ضـد الفلسطـينيني، بل ضد
"اإلرهــــــابــيــني" وأنـه "علــــــى
الفلـسطـينيـني أن يسـاعـدوا علـى
وقف اإلرهاب والقبول باجلدار".
وكـانت كـذلك قـد أيـدت فكـرة
االعتــراف بــالقــدس عــاصمــةً
إلسـرائيل كمـا عارضـت وصول
حمــاس إلــى احلـكم بـــرغم أن
األخيرة وصلت عبر االنتخابات.
وقبل أيام، يف ذروة السجال حول
اتفاق اإلطار املوقع مع إيران، قال
السنـاتور لينـدسي غراهـام، وهو
مـرشح جمهوري محتمل للرئاسة
عــام 2016، إن الــدميقـــراطيــة
هـيالري كلينـتون كـان مبقـدورها
إبـرام اتفاق أفضل مـن الذي أبرمه
أوبــامـــا. "هيـالري ستـبلـي بالء
أفـضل من هـذا"، قـال عـاكـسـاً
النـظرة إلـى هيالري كـدميقراطـية

ليست بعيدة عن اجلمهوريني.

هيالري كلينتون تترشح للرئاسة فكيف ستكون مواقفها من القضايا العربية؟

اعلن معنا
313 -409-9541
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Occupied Palestine

Israel Bids to Turn AliQuds School to Synagogue
ALiQUDS – Amid
increasing threats to
Islamic heritage in
AliQuds (occupied
Jerusalem), a leading
Palestinians foundation
has warned of Israeli
efforts to turn a
historical Islamic
school in AliAqsa
compound into a
Jewish synagogue.
 “What should we
understand of Israel’s
frequent proposals and
bids turning part of ali
Aqsa Mosque into a
Jewish synagogue after
it was misappropriated
by the Israeli
occupation and
transformed into a
military site and, at
times, a synagogue?,”
aliKhatib was quoted
by the Hamasiaffiliated
Palestinian Information
Center, Wafa news
agency reported on
Wednesday, April 8.
 The wakeup calls
were issued by AliAqsa
Foundation for
Endowment and
Heritage which warned
against Israeli illegal
activities in the
Muslims’ third most
sacred mosque of Ali
Aqsa.
 The Israeli efforts
were led by soicalled
Temple Mount groups
groups to officially turn
the historical Tankaziya
School, located within
aliAqsa Mosque comi

pound, into a Jewish
synagogue.
 The efforts came to
light after lawyer Aviad
Visoly, head of the
Temple Mount Coalii
tion, sent an urgent leti
ter to the Jerusalem
District Police, pushing
for allowing them to
enter the Tankaziya
School, claiming it is a
synagogue and a holy
site for Jews.
 Israeli media said
Visoly threatened to
sue the Israeli police in
case his demand, based
on the alleged Proteci
tion of Holy Places
Law, is not met within
24 hours.

The Israeli threats to

AliAqsa mosque are
not the first.
 In recent years, the
Israeli government, in
coordination with powi
erful settler groups,
began digging an
extensive tunnel neti
work throughout the
Old City.
 Israel describes the
tunnels as "tourist proi
jects" that pose no
threat to Islamic holy
places.
 However, Palestini
ians and some Israeli
organizations, includi
ing the Israeli Commiti
tee Against House
Demolition, believe
that the ultimate goal is
to create a subterranean
access route to attack

AliAqsa and other
Islamic shrines in the
area.
 A section of the Aqsa
Mosque’s yard caved in
last year as a result of
Israeli excavations
underneath.
 The collapse hapi
pened near the Qaitbay
fountain in the western
section of the mosque.
 The oneimeter deep
hole was viewed as an
ominous harbinger for
things to come.
 A school in Silwan
neighborhood also pari
tially collapsed due to
Israeli excavations in
the area.

AliAqsa is the Musi
lims’ first Qiblah

[direction Muslims
take during prayers]
and it is the third holii
est shrine after Al
Ka`bah in Makkah and
Prophet Muhammad's
Mosque in Madinah,
Saudi Arabia.
 Its significance has
been reinforced by the
incident of Al Isra'a and
Al Mi'raj — the night
journey from Makkah
to AliQuds and the
ascent to the Heavens
by Prophet Muhammad
(Peace and Blessings
be Upon Him).
 Israeli religious leadi
ers, including Knesset
members, are making
no secret of their
schemes regarding Ali
Aqsa.

 The Temple Mount
Faithful, an extremist
fanatical group, is dedii
cated to the demolition
of Aqsa Mosque and
the Dome of the Rock.
 The Temple Mount
Institute, another extrei
mist Jewish society,
had prepared detailed
plans for the rebuilding
of the alleged Solomon
Temple on the rubble of
AliAqsa.
 It has a large protoi
type of the temple, spei
cial clothes for its rabi
bis, special places for
sacrificial offerings,
incense chalice, copper
vessels for meal offeri
ings, silver vessel for
wine libation and other
offering implements.

Occupied Palestine فلسطني
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Syrian Warاحلرب السورية

املدير العام لـ اليونيسيف يكتب:
أي خيارات سيقوم بها أطفال سوريا وأي مستقبل ينتظرهم ؟

يدخل الصـراع السوري هذا العام
عـامه اخلامس من الـتمزّق، وهذه
اخلطـوة الـرهـيبـة تـشيـر إلـى 4
سنـوات من تصاعد أعمال العنف
واملعــانـــاة بال أفق واضح. وقــد
خـسر عشرات اآلالف من املدنيني
حيــاتـهم، وفــرّ املاليـني منـهم؛
فاملساكن واملـستشفيات واملدارس
جميعهـا مستهـدفة مـن الهجمات
املبـاشـرة، ووجـدت مجـتمعـات
بـأسـرهـا نفـسهـا محـرومــة من
احلصـول على املساعـدة اإلنسانية
ومن املاء واملـواد الغذائية، وانتشر
انعـدام اإلنسـانيـة خـارج احلـدود

كما لو كان مرضًا معديًا.
تخـيّلـوا هـذا الـرعـب يف عيـون
األطفـال الّـذيـن يعيـشـون هـذه
املأساة؛ فـمساكنهم قد قصفت أو
أخلـيـت، واخـتفـــى أقـــاربهـم
وأصـدقـاؤهـم، وقطـع مسـارهم
املـــدرسـي أو لـم يـبـــدأ أبـــدًا،

وطفولتهم قد سرقت.
وحسـب تقديـرات اليـونيـسيف،
أصبح هــذا الصــراع أكبـر أزمـة
إنـســانيــة يف التــاريخ املعـاصـر،
ويضرب نحـو 14 طفالً يف سوريا
والــدول اجملــاورة، ولـم يعــرف
األصغــر سنًّــا من بـني الفـتيــات
والصـبيــان احليـاة بـشكل آخـر؛
فنـظــرتهـم للعـــالم تـســودهــا
االشتبـاكات واحلرمـان. أمّا لدى
املراهقني الّذين دخلوا سنّ التأكيد
علــى شخـصـيـتهـم، فــالعـنف
واملعاناة حدّدوا ماضيهم إلى األبد

وشكّلوا مستقبلهم أيضًا.
ويف حني أنّ الـشبـاب مـن العمـر
نفـسه بدأوا القـيام بخيـاراتهم عن
حـياتهم املسـتقبلية، يعـاني أطفال
سوريـا من أجل البـقاء عـلى قـيد
احليـاة، وقـد واجـهت األغلـبيـة
منهم الوحشيـة املتطرفة واضطروا
إلــى العـمل لـتلـبيــة حــاجيــات
أسـرهم، ويـتمّ إجبـارهم أحيـانًا
على الـزواج، أو يتمّ جتنيدهم من

قبل اجلماعات املسلّحة.

فـأي خيـارات سيقـوم بهـا هؤالء
األطفــال؟ وأي خيــارات تتـوفّـر
أمــامهم؟ هل يـؤمنـون مبـسـتقبل
أفــضل؟ وهل سـيــتخلـــون عـن
فقــدان األمل؟ وهل سـيتـركـون
األفق احملــدود ملـسـتقـبلهـم غيــر
املسـتقرّ؟ واألسـوأ من ذلك كله،
هل سيتحـوّلون إلـى العنف الّذي

أصبح أمرًا اعتياديًا بالنسبة إليهم؟
قـبل عــام، حــذّر املـســؤولــون
اإلنسانـيون من خطر خسارة جيل
بـأكـملـه من الــشبـاب؛ بـسـبب
الـفظــائع واليـأس ورؤيـة فـرص
مـستقبل أفـضل لسـوريا واملنـطقة
تتـضاءل. وال يـزال اخلطـر قائـمًا
إلـى اليوم. فـبينما يـدخل الصراع

عـامه اخلـامـس، ال يـزال هـؤالء
الـصغار معـرضني خلـطر الـبقاء يف
دائرة مفـرغة من الـعنف، وإعادة
مـا عـانـوا مـنه من وحـشيـة علـى

اجليل القادم.
وأمـــام هـــذا األفق املــظلـم، ردّ
اجملتمع الـدولي من خـالل السعي
إلى مسـاعدة هؤالء األطـفال عبر

املسـاعــدات اإلنسـانيـة وأجهـزة
احلمايـة والتربيـة والدعم، ولكن

هذا ليس كافيًا.
ال ميكـنـنــا الـتخلّـي عـن هــؤالء
الـشباب؛ بل علـى العكس علـينا
أن نوفّـر النجـاة للعدد األكـبر من
بينهم قبل أن يبقوا مكتويف األيدي
ويـتخلّون عن مستقبلهم. ال يزال

الـوقت ممكنًـا للتـحرّك فـاألمل ال
يــزال مــوجــودًا، وعلــى رغـم
اجلـروح والظلم وعلـى الرغم من
العجـز الـواضـح للكبـار يف وضع
حـدّ للـصراع الـوحشـي؛ ال يزال
لـدى الفتيات والصبيـان الشجاعة
واإلرادة الـضروريتان ملتـابعة حياة

أفضل.
هناك صـبيان مثل عـالء البالغ من
العمـر 16 عـامًـا فــرّ من مــدينـة
حـمص قـبل سنـتني وانقـطع عن
الـدراسـة، ولكنّه حـظي بفـرصـة
االلتحاق بـبرنامج تـكوين مهني،
واليــوم ينـظّم دروسًـا مــوجّهـة
ألطفـال آخـرين. وهنـاك فتيـات
مثل كريستينا البالغة من العمر 10
سنوات والّـتي جلأت إلـى اجلانب
اآلخـــر مـن احلـــدود يف شـمـــال
العـــراق، وتعـيــش يف مـــسكـن
للعـائـالت النـازحـة وتـسـاعـد
األصغـــر مـنهـــا علـــى القـيـــام
بواجـباتهـم مجاهـدة بذلـك على

متابعة تعليمها.
كـيف لنــا عنـد رؤيــة إرادتهم أن
نــرفض الـذهـاب ملـسـاعــدتهم؟
وعنـدمـا نعلـم أنهم فقـدوا األمل

كيف نستطيع تثبيطهم؟
إذا مــا بقـينـا مـكتـويف األيـدي؛
ستـؤثّـر الـنتــائج علــى األجيـال

القادمة وعلينا جميعًا.
وهذه األزمـة الرهيبـة متسّ ماليني
األطفـال ولكنهـا ال تتـوقّف عـند
هذا احلدّ، وعندما يصبحون كبارًا
سيـقوم هؤالء األطفال باختيارات
ستـؤثــر علـى مـسـتقـبل مـاليني
آخــريـن يف بالدهـم ويف املنـطقــة
بـأسرهـا. فهل سيـكون مـستقبل

أمل ومصاحلة أو عنفًا ويأسًا؟
اخليار الثـاني ال يستحـقونه، وهو

بال شكّ ما ال نريده.

*  الهفنغتون بوست الفرنسية  
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Yemen

By Ishaan Tharoor 

Saudi Arabia may have
changed the name of its
operation in Yemen —
from Decisive Storm to
Restore Hope — but not
much has changed on the
ground. Even after offii
cials declared the near
monthilong Saudiiled
bombing campaign over
on Tuesday, airstrikes
continued, pounding the
capital Sanaa and Houthi
positions in the city of
Taiz. According to figures
from the U.N.'s World
Health Organization, at
least 944 Yemenis have
been killed and nearly
3,500 injured since the
Saudiiled campaign
began.
 The Saudis say the
next phase will scale
back airstrikes and focus
more on providing
humanitarian assistance
and kickistarting a politii
cal process to reconcile
Yemen's warring factions.
The country's toothless
government, driven out
of Sanaa last year, had
come to power in 2012
through a Saudiiauthored
transition.
 It's unlikely Riyadh

will have as much say a
second time around. Criti
ics, including some
American officials, fear
the intervention may
backfire.
Here's what a month of
bombing has achieved:

Rolling back the Houthi
tide

The initial spur to Operai
tion Decisive Storm was
the steady advance of
Houthi rebels, a Shiite
political movement that
receives some support
from Iran, into Yemen's
south last month. The airi
strikes appear to have
thwarted the Houthis coni
tinued takeover of key
military installations in
the country, particularly a
few air bases pulverized
by the Saudi coalition.
 That may reduce
threats posed by the Houi
this to Saudi territory —
one of the supposed justii
fications for the cami
paign. But it does little to
stabilize Yemen itself,
which is in the grips of
continued conflict
between the Houthis and
southern factions arrayed
against it.

 The country's army has
more or less dissolved,
with some units allying
with the Houthis. While
the Saudis have mooted
dispatching ground
troops, no such force has
been cobbled together as
yet. The hope is that a
month of heavy bomi
bardment compels the
Houthis to come to the
negotiating table. But
openings for peace still
look thin.
 Houthi forces continue
to encircle the southern
coastal city of Aden
where, until a month ago,
the erstwhile Yemeni
President Abed Rabbo
Mansour Hadi had taken
sanctuary. It's likely the
Saudis will have to coni
tinue their strikes to prei
vent the Houthis from
taking the city.
 A Houthi spokesman
said the Houthis would
consider dialogue only
after the "complete end"
of Saudi "aggression
against Yemen."

A looming humanitart
ian catastrophe

All the while, civilian
casualties are mounting

and what's left of the
Yemeni state is on the
brink of "an imminent
collapse," reports the
WHO, referring to the
country's health care seri
vices. This is from a press
release issued on Wednesi
day: Health facilities are
struggling to function as
they face increasing
shortages of lifeisaving
medicines and vital
health supplies, frequent
disruptions in power supi
ply and lack of fuel for
generators. Lack of fuel
has also disrupted funci
tionality of ambulances
and the delivery of health
supplies across the couni
try.
 Power cuts and fuel
shortages also threaten to
disrupt the vaccine cold
chain, leaving millions of
children below the age of
five unvaccinated. This
increases the risk of comi
municable diseases such
as measles, which is
prevalent in Yemen, as
well as polio, which has
been eliminated but is
now at risk of reappeari
ing. Shortages of safe
water have resulted in
increased risk of diarrhea,
and other diseases. “Over

the past 4 weeks, national
disease surveillance
reports show a doubling
in the number of cases of
bloody diarrhea in chili
dren below the age of 5,
as well as an increase in
the number of cases of
measles and suspected
malaria. High rates of
malnutrition among
women and children
below the age of 5 have
also been reported,” says
Dr. Ahmed Shadoul,
WHO Representative for
Yemen.

Gains for altQaeda

As WorldViews discussed
on a few occasions, the
conflict in Yemen was
complicated enough
before the Saudis got
directly involved. A capai
ble branch of aliQaeda
operates in parts of
Yemen's south and east,
and has clashed over the
past year with the Houi
this. The turmoil
unleashed by the Saudi
bombing campaign,
according to some
reports, presented the
extremist militants with
an opportunity to make
their own gains, includi

ing a successful assault
on a Yemeni air base and
a major sea port.
 Combating this wing
aliQaeda, known as
AQAP, has been the prii
mary objective of U.S.
policy in Yemen for the
past decade, and has
involved an extensive
drone operation.

A deepening polarizat
tion

Ever since Operation
Decisive Storm began,
experts have looked at
the wider context of
Saudi Arabia's regional
rivalry with Iran: the fori
mer is a Sunni orthodox
kingdom, the latter a
Shiite theocracy; their
proxies are battling in
other pockets of the Midi
dle East.
 Iran's exact role in
Yemen's conflict —
which itself was not a
sectarian battle — is a
matter of debate. Its
shadow in the country, as
well as the heavyi
handedness of the Saudi
response, has led to a biti
ter war of words across
the Middle East and wori
ries that a spiraling crisis
could trigger a larger,
dangerous conflagration.
 Moreover, the enmities
within Yemen are hardeni
ing, with factions in Aden
steeling themselves for a
grim fight against the
Houthis. 
 Ironically, they're all
largely united in their
total disregard for Hadi,
the "legitimate" president
who has taken shelter in
Riyadh and was poweri
less to prevent his couni
try's unraveling in the
preceding years.
 "The strategic chali
lenges of warfare in
failed states must either
address the broader reai
sons for those failures, or
run a critical risk of
becoming failed wars,"
writes Anthony Cordesi
man of the Center for
Strategic and Internai
tional Studies in Washi
ington. In the case of
the Saudi intervention, so
far, that risk seems rather
acute.

The Washington Post
What Saudi Arabia has achieved after bombing Yemen for a month
Yemeni child was killed by a raid of the Saudi Air
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حوار العدد
     Edition dialogue

أعلن استعداد حزبه للمشاركة يف حوار حتت رعاية األمم املتحدة ومجلس التعاون اخلليجي وفق املبادرة اخلليجية
الرئيس صالح : مخطط تدمير اجليش والبنية التحتية للبلد مصيره الفشل

صنعـاء - أكـد الــرئيـس الـيمـني
السـابق عـلي عبـداهلل صـالح، ،
رئيـس حــزب املــؤمتــر الـشعـبي
العام، استعداده الـتعامل بإيجابية
مع قـــرارات اجملـتـمع الـــدولـي
إليقـاف العـدوان وقـطع الطـريق
علـى أعــداء اليـمن، يف الـداخل
واخلــارج، الـســاعـني لتـــدميــر
املـؤسسـتني العـسكـريـة واألمنيـة

والبنية التحتية للبلد.
ونفـى الـرئـيس صـالح- يف حـوار
أجـرته معه صحيفـة "اليمـن اليوم"
اليمنية،   أن يكـون له أية صفة أو
حـق التــدخـل يف شئــون اجليـش
م مقــاليــد واألمـن، بعــد أن سلَـّ
السلطة سلمياً يف فبراير 2012م،
معتبـراً ترديد اسـمه بشكل مكثف
يف قنوات العربية واجلزيرة وغيرها
اسطـوانة مشروخة وشماعة لتبرير

العدوان على بالدنا.
كمـا نفـى وجـود أيـة حتـالفـات أو
تنـسـيق ميــداني مـع أنصـار اهلل،
مــؤكـــداً أن األخيـــرين هـم من
يتـولـون مقــاليـد الـسـلطـة وكل
مفاصل اجليش واألمن، منذ فرار

هادي من صنعاء إلى عدن.
وعن احلوار الـسياسي إلنقاذ البلد
أكـد الزعـيم علي عـبداهلل صـالح
استعداد املـؤمتر املشـاركة يف حوار
حتـت رعاية األمم املتحدة ومجلس
الـتعـاون اخلـليـجي وفـق املبـادرة
اخللـيجيــة وآليـاتهــا التـنفيـذيـة
ومخـرجات احلوار الـوطني املتفق

عليها واتفاق السلم والشراكة.
حاوره / عبدالناصر اململوح

* األخ الــزعـيـم علـي عـبــداهلل
صــالح رئيـس املـؤمتـر الـشعـبي

العام.. كيف تـرون قرار مجلس
األمن رقم 2216؟

- ســوف نتعـامل بـإيجــابيـة مع
قـرارات اجملـتمع الـدولي إليقـاف
العــدوان، ونــدعــو كل القــوى
الـسيـاسيـة اليـمنيـة إلـى التعـامل
اإليجــابـي معـه لتـجنـيب الـبالد
الدمار، وقطع الطريق على أعداء
الـيـمـن يف الـــداخل واخلـــارج،
وإفشـال مخـطط تـدميـر اجلـيش
والبـنيـة الـتحـتيــة االقتـصـاديـة
واخلـدميـة وتضـييق اخلنـاق علـى
أبنـاء شعـبنــا اليـمنـي يف معيـشته

واستقراره.
* القـــرار، كمــا هــو اخلـطــاب
اإلعالمـي التابع لـلعدوان، حمل
إشـارات إلى وجود حتـالف بينكم

مع أنصار اهلل؟
- ال توجـد حتالفات مع أنصار اهلل
أو تنسـيق ميدانـي، ولكن ناقـشنا
معـهم الـتحــالف بعــد العــدوان
الـسعودي عـلى بالدنـا، ولم يتم

ذلك حتى اآلن.
* فخـامـة الـزعـيم مــا حقـيقـة
سيـطرتكم على مـؤسستي اجليش

واألمن؟
- كنـت حتـــى فبــرايــر 2012م
القـائد األعلـى للقوات املـسلحة،
وبعـد تسليم الـسلطة إلـى الرئيس
التوافقي عبدربه منصور هادي لم
يعـد لي صفـة أو حق التـدخل يف
شئون اجليش واألمن، فقد سلمنا

مقاليد السلطة كاملة.
* مـن يتـولــى إذاً قيــادة اجليـش

واألمن يف الوقت الراهن؟

- بعد فـرار هادي من صنـعاء إلى
عــــدن، ثـم مـن عــــدن إلــــى
الـسعـوديـة، أصـبح أنـصـار اهلل
املسـيطـرون علـى الـسلطـة وكل
مفاصل اجلـيش واألمن، كـما أن
لــديهـم مليــشيــاتهم اخلـاصـة،
وأصبحوا بـديالً لسلطـة هادي يف

كل مربعات السلطة.
* تتحدث وسائل اإلعالم التابعة
للعـدوان عن امتالككم ملـيشيات
شعبيـة، قدَّرتهـا تلك الـوسائل بـ

)20( ألف مقاتل؟
- املـؤمتر الشـعبي العام لـيس لديه
مليـشيات، كـونه تنظـيماً سيـاسياً
رائــداً تــرجـم دوره الـتـــاريخـي
وإجنـازاته الـتنمـوية، وهـو حزب
ليس عقائدياً، فهو تنظيم سياسي
مـدني وطني وسـطي ال تتحكم به
احملفـزات اجلهـويـة واالنـتمـاءات

املذهبية.

* فخامة الزعيم، هناك من يقول
إن علـيـكـم إقـنــــاع احلــــوثـي
باالنسحاب من املـدن التي تسيطر
جمـاعتـه عليهـا، التـزامـاً بقـرار

مجلس األمن رقم 2216؟
- نحن ليس لدينا أي سلطة مادية
أو معنـوية علـى أنصـار اهلل، وقد
أصبحـوا اليـوم هم الـسلطـة وقوة
سيــاسيـة علـى األرض، وعلـى
اجملتـمع الــدولـي ودول مجلـس
التعـاون أن تـسعــى إلقنــاعهم،

فنحن ال منلك قوة هذا التأثير.
* فخـامـة الــزعيـم.. القنـوات
التـابعــة للعـدوان مـثل العــربيـة

واجلـزيـرة.. إلخ، تــردد اسمك
بـــشكـل مكــثف يف تغـطـيـتهـــا
للعـدوان، حتـى املتـحدث بـاسم
"عــاصمــة احلــزم" يــردد اسـمك
بشكل رئيسي، كيف ترون ذلك؟
- هــذه اسـطــوانــة مـشــروخــة
وشمـاعــة لتبـريـر العـدوان علـى
بالدنـا، وصـالح هـو الـشمـاعـة

املناسبة لتبرير العدوان.
* كيف تلـقيتـم تصـريحـات بـان
كي مـون األخيـرة، والـذي دعـا
فـيهــا إلــى وقف فــوري إلطالق

النار يف اليمن؟
- نقدر ونثـمِّن موقفـه اإليجابي،
ونتـمنــى أن يـتحــول مـضمــون
تـصريـحاته إلـى قرار مـن مجلس
األمن لـوقف العـدوان وإلخـراج
الـيمـن من الـبنـد الـسـابع وإلغـاء
العقوبات، كونهـا ال تساعد على
إجناح التسـوية السيـاسية يف اليمن

والعودة إلى احلوار السياسي.
* مـاذا عن مـشاركـتكم كمـؤمتر

شعبي عام يف احلوار السياسي؟
- نحــن علـــى أمت االســتعـــداد
للمـشاركـة يف احلوار حتت رعـاية
األمم املتحــدة ومجلــس التعـاون
اخللـيجي، وفق املبـادرة اخلليجـية
وآليـاتهـا التـنفيـذيـة ومخـرجـات
احلوار املتفق عليهـا واتفاق السلم
والشـراكة، ونحن مـنذ البـدء كنا
مع خيـار احلــوار، وهي مـواقف

مبدئية بالنسبة للمؤمتر الشعبي.
* نبذة عن الرئيس صالح

ولـد علـي عبـد اهلل صـالح يف 21

مـــارس 1942 يف قـــريـــة بـيـت
األحمر بسنحان خارج صنعاء .

كانـت أسرته تعمل بالـزراعة وهو
نـفسه كـان يـرعـى الغنم وتـنقلت
أسرته بني القرى أيام اجلفاف بحثا

عن املرعى. 
الـتحق بـ"معالمـة" القـريـة يف سنه
العاشـرة وهو تعلـيم يقتصـر على
حفـظ القــرآن وتعـلم الـكتــابــة
والـتحق بصفوف اجلـيش اإلمامي

يف سن السادسة عشرة.
قـبل إلـتحــاقه بــاجليـش، غــادر
صـالح إلـى مـديـريـة قعـطبـة يف
محافـظة إب حيـث يتواجـد أخاه
األكبـر وأراد االنـضمـام للجـيش

وهو يف سن الثانية عشرة.
الـتحق بــاجليـش اإلمــامي إال أنه
رُفـض لصغـر سنه ولكن وسـاطة
قـبليـة حـسب مـا يـروي صـالح
بنفسه مكنته من االلتحاق باجليش
ومـن ثم ملـدرسـة الـضبـاط عـام
1960 وهو يف الثـامنة عـشرة من

عمره.
مـع قيام ثـورة 26 سبتـمبر 1962
الـتحق علـي عبـد اهلل صـالح هـو
وبـاقي أفـراد قــريته إلـى القـوات
اجلمهـوريـة وكـان صـالح سـائق
مـدرعـة وكُلـف بحمـايـة مـواقع
للجيـش اجلمهـوري يف صنعـاء.
ورقـي إلى مـرتبـة مالزم ثـان عام
1963 شـــارك يف الـــدفـــاع عـن
صنعـاء بـصف اجلمهـوريني أيـام

حصار السبعني.
تدرج صالح يف حياته العسكرية ،
حيث الـتحق مبدرسة املدرعات يف
1964 لـيـتخــصــص يف حـــرب
املدرعات، ويتولى بعدها مهمات
قـيادية يف مجال القتـال باملدرعات
كقـائد فـصيلـة دروع ثم ككقـائد
سـريـة دروع وتـرفع إلـى أركـان
حـرب كتيبة دروع ثم قـائد تسليح

املـدرعـات تالهـا كقـائــد كتـيبـة
مـدرعات إلـى أن وصل إلى قـائد
لـلواء تـعز عـام 1975 ذلك وفـقا

لسيرته الذاتية.
علـي عبـد اهلل صـالح  )ولـد 21
مارس 1942 3(، كـان الرئـيس
الـسـادس لـلجمهـوريـة العــربيـة
الـيمـنيـة مـن 1978 حتـى 1990
لـيصـبح أول رئيـس للجمهـوريـة

اليمنية. 
تعـد فترة حكمه أطـول فترة حكم
لرئيس يف اليـمن منذ العام 1978
وحـتي تــسليـمه للـسـلطـة يف 25
فبراير 2012، يحمل رتـبة املشير
العسـكريـة، وهو صـاحب ثـاني
أطـول فتـرة حكـم من بني احلـكام
العـرب - الـذيـن هم علــى قيـد

احلياة حاليا.
وصل علي إلـى رأس السلـطة يف
الـبالد عقب مقتـل الرئيـس أحمد
الغشـمي بفتــرة قصيـرة إذ تنحـى
عبــد الكــرمي العــرشـي واستـلم
صالح رئاسة الـبالد يف فترة صعبة
قـامـت احتجـاجـات ضــد حكمه
عـــام 2011 )ثـــورة الــشـبـــاب
اليمنيـة( وسلم صالح السلطة بعد
سنـة كـاملـة مـن االحتجـاجـات
مبـوجب "املبادرة اخلليجـية" املوقعة
بني املؤمتـر الشعبي العام و أحزاب

اللقاء املشترك .
والتي أقـرت ضمن بنودهـا تسليم
صـــالح للــسلـطــة بعــد إجــراء
انتخابات عامـة كما أقرت لصالح
حصـانة من املالحقة القـانونية ومت
إقرار قـانون احلـصانـة يف مجلس
النـواب الـيمنـي واعتبـاره قـانـونـا
سـياديا ال يـجوز الطعن فـيه  تولى
نائبه عبد ربه منصور هادي رئاسة

املرحلة االنتقالية.
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الناطق  الرسمي للقوات املسلحة اليمنية  ..استخدام اسلحة محرمة دوليا واألبرياء يتساقطون يف طول وعرض اليمن
إعالن وقف النظام السعودي العدوان مغالطة مكشوفة جلرائم حرب مستمرة على الشعب اليمني

صـنعاء -  العربي االمـريكي اليوم
- اكـد النـاطق الـرسـمي للقـوات
املـسلحـة العـميـد الــركن شـرف
غــالب لـقمــان ، أن قــرار وقف
عـاصفـة املـوت والـدمـار كـشف
بطالن مـا كـان يـروج له الـنظـام
السعـودي لتبـريـر ضـربـاته علـى
وطننـا وشعبنـا وبانه مجـرد كذب

ومغالطات.
وقـال" أن احلرب الـعدوانـية عـلى
اليمن حتـت مسمى عـاصفة احلزم
لـم تكن من قبل حتـالف عدة دول
كـما روجـوا لهـا بل كـانت حـربا
سعـودية خـالصـة أعلنهـا النـظام
الـسعودي واال لكـان قرار إيقـافها
بــاسم الـتحـالـف عبـر نــاطقهـا
الــرسـمـي ولـيـس بــاسـم وزارة

الدفاع السعودية ".
وأوضح النـاطق الرسـمي للقوات
املـسلحـة خالل املـؤمتـر الـصحفي
الـذي عقده لـيلة االثنني  4/27/
2015  بـالعاصمـة اليمنيـة صنعاء
بـان عاصفـة القتل والـتدميـر التي
أوهم الـنظـام الـسعـودي العـالم
بتوقفها لـم تتوقف بل انتقلت إلى
مرحلـة أخرى بعد أن ثبت فشلهم
وفـضـحت قــوى العــدوان أمــام
العـالم يف مـا ارتكبـته من جـرائم
حرب ومجازر جماعية بحق أبناء
الشـعب اليـمني يف حــرب معلنـة

وموثقة .
وأضــاف" ينـبغـي علــى النـظــام
الـسعـودي أن يعـرف أن العـدالـة
قـادمـة وان محـاوالتهـم التـستـر
وإخفـاء ما يرتكبونه من جرائم لن
تـزيدنـا إال إصرارا وعـزمية عـلى
الــرد وفق خيــاراتنـا الـتي نـراهـا

مناسبة ورادعة".
واستعـرض العميد شرف إجمالي
عدد الـضربـات اجلويـة والقصف
الـصـــاروخــي خالل شهـــر مـن
الـعــــــــدوان والـــتـــي بـلـغـــت
حـوالـي3125 منهـا 137 ضـربـة
عـلى أهـداف عسكـرية و 2992
ضــربــة علــى أهــداف مـــدنيــة
وتـوزعت علـى احملـافظـات كمـا

يلي:-
- يف امانة العاصمة644 ضربة.

- يف محافظة صعدة 525 ضربة.
- يف محــافـظــة احلــديــدة 115

ضربة.
- يف محافظة مارب 101 ضربة.
- يف محـــافـظـــة صـنعـــاء 255

ضربة.
- يف محافظة حجة 102 ضربة.

- يف محافظة تعز88 ضربة.
- يف محافظة اب 99 ضربة.

- يف محافظة الضالع 33 ضربة.

- يف محـــافـظـــة عـمـــران 103
ضربة.

- يف محافظة البيضاء 14 ضربة.
- يف محافظة ذمار 13 ضربة.
- يف محافظة عدن 44 ضربة.

وأشـار النـاطق الـرسـمي للقـوات
املسلحـة إلى أن عـدد املديـريات
واملـناطق والقـرى التي استهـدفها
العــدوان 101 يف 13محــافـظــة
وبـالنـسبـة حملـافظـات حلج وأبني
وشبـوة لـم تصـل اإلحصــائيـات

الدقيقة.

وأوضـح النــاطق الــرسـمي بــان
إجمـالـي اخلسـائـر الـبشـريـة من
القــوات املــسلحـــة بلغـت 368
شهيـد وجـريح - الـشهـداء 112
شهيـد منهم 5 ضباط 107 فرد يف
حـني بلغ اجلــرحــى 256جــريح
مـنهم 28 ضـابـط و218 فـرد يف
حني بلغت اخلـسائـر البـشريـة من
قـوات األمن الـشرطـة 132 وبلغ
الشهـداء 43 شهيد منهم 7 ضباط
و 36 فـرد يف حـني بلغ اجلـرحـى
89 جريح مـنهم 13 ضابط و 76
فـرد .. مـشيـرا إلـى أن اخلسـائـر
البـشـريـة مـن اللجـان الـشعـبيـة
بلغـت124 منهم 45 شهـيد و79

جريح .
وأوضح العميد شرف أن إجمالي
الشهـداء واجلرحـى من املـواطنني
املدنيـني اكثر4560 شهيد وجريح
.. متـطـرقـا إلـى أن اخلـسـائـر
البـشريـة من األجـانب بلغت 27
منهم شهـيد واحد صـومالي و26

جريح ) 1 سـوري ( ) 1 عراقي (
) 17 أثيوبي ( ) 4 نيجيريني ( ) 2

صوماليني ( ) 1 فلسطيني (.
وبـني النــاطق الــرسـمي إلــى أن

اخلسائر املادية كما يلي:-
- إجـمالي املنـازل التي استهـدفها
الضرب والقـصف بصورة مباشرة

480 منزال .
- فيمـا بلغ إجمـالي املنـازل التي
تـأثـرت مـن الضـربــات والقصف

7000 منزل.

- بلغ عدد املنشاة احلكومية الهامة
واحليويـة التي اسـتهدفت بـصورة

مباشرة 51
- اسـتهــدف الـضــرب بـصــورة

مباشرة 21مسجدا.
- استهدف الضرب 23مدرسة .

- استهدف الضرب 4 موانئ .
- اســـتهــــــدف الـــضــــــرب 9

مستشفيات.
- اسـتهــدف الـضــرب 36 محل

جتاري وفندق بصورة مباشرة.
- اسـتهــدف الـضــرب بـصــورة

مباشرة 31 محطة غاز ونفط.
- استهـدف الضـرب 5 محـطات

وأبراج كهرباء.
- استهــدف الضــرب والقـصف
بصورة مباشـرة 167 سيارة مدنية
خـاصة بـاملواطـنني  –يف حني بلغ
عـدد الـسيـارات املـتضـررة اكثـر

من4000 سيارة.

- استهـدف الضرب والقصف26
مصنعا.

- استـهدف الـضرب 15 مـزرعة
بصورة مباشرة.

- استهــدف الضــرب والقـصف
200 قاطرة نقل.

- اسـتهــدف الـضــرب7مـالعب
رياضية .

- استهــدف الضــرب6مطـارات
مدنية.

- اسـتهــدف الـضــرب4قـصــور
رئاسية.

وحول اخلـسائـر االقتـصاديـة قال
العـميــد لقمــان "أن التقـديـرات
األوليـة تـشيـر إلــى أن إجمــالي
اخلسـائـر التـي احلقتهـا ضـربـات
وقصف الـعدوان بـلغت اكثـر من
32 مـليـار و179 مـليـون و770
الف دوالر وان خـسـائــر التجـار
جتاوزت اكثر من 8 ترليون ريال.

واسـتعـــرض النــاطق الــرسـمي
للقوات املسلحة خالل املؤمتر ابرز
جرائـم العدوان التي تعتـبر جرائم

حرب وهي:
1- قصف العـدوان ملنطقـة عطان
بـصـنعـــاء وهي جــرميــة حــرب
استخـدمـت فيهـا أسلحــة ذكيـة
محـرمــة دوليـا وراح ضـحيـتهـا

حوالي 84شهيد و 389جريح.
2- جـــرميـــة قــصف الـطـيـــران
السـعودي جلسـر الدليل مبحـافظة
اب والـتي راح ضحيتها 21شهيدا

و 28 جريح من املواطنني.

3- جــرميــة مخـيم املــزرق الـتي
استشهد خاللهـا 30 مواطنا و40

جريح.
4- جرميـة مديـرية حـوث بعمران
والـتي راح ضحـيتهــا 33 شهيـد

واكثر من 30 جريح.
5- مجزرة بنـي حوات اجلمـاعية
التي قتـل فيها 24 مـواطن وجرح

43 مواطن.
6- جــرميــة مـصـنع الــوطـنـيــة
لإلسـمنـت التـي حصـدت أرواح
10 شهـــداء و2 مفقــوديـن و13

جريح .
7- مـجازر كتـاف والبقع بـصعدة
والـتي راح ضحـيتهــا 30 شهيـدا

و41 جريح.
8- جرمية مـصنع األلبان باحلديدة
والـتي راح ضحـيتهــا 38ٍ شهيـد

و80 جريح.
9- جـرميـة مـحطــة الغــاز بيـرمي
واسـتشهد فيهـا 14مواطن وجرح

32 مواطن.
10- جــرميــة محـطــة القـحم يف
مـفرح الـطلح بصعـدة راح فيـها8

شهداء وعشرات اجلرحى.
11- جرميـة محطـة الغاز بـصعدة
والـتي راح ضحـيتهــا 16 شهيـدا

و47 جريح .
وأوضح العميـد شرف لقمان ابرز
جرائم العدوان من بعد بيان وقف
ما يـسمى بالعـاصفة التي لم تقف
رغم حتــول اسـمهــا إلــى إعــادة

األمل كما يلي:-
- اسـتشهـد مـواطنـان وأصيب 9

أخـرين مبـدينـة حـرض محـافظـة
حجـــة جـــراء قــصف العـــدوان
الـسعــودي الـصـــاروخي الــذي
استهـدف مبنـى اجملمع احلكـومي
وبعـض املنـشــآت الـتجــاريــة يف

املدنية.
-قصف طيران العدوان السعودي
مكتب الواجبات مبـديرية الرضمة
مبحــافظـة اب وأسفــر عن تهـدم
مبنى املكتـب بشكل كلي وأضرار

مادية باملنازل اجملاورة.
-قــام طيـران العـدو الـسعـودي
الغــاشم بــاستهـداف دار احلـسن
التـاريخي مبـدينة دمـت السيـاحية
بغـارة جـويـة أدت إلـى إصـابـة
خمـسـة أشخـاص بـينـهم ثالثـة

أطفال بجروح بعضهم خطيرة.
- استشهد ستـة مواطنني وأصيب
ثالثـة آخـرون يف غـارة للعـدوان
الـسعــودي علـى قـريـة الــركب

القريبة من مدينة تعز.
- شـن طيـران العـدو الـسعـودي
الغاشـم عدة غـارات جويـة على
عـدد من املـناطـق يف محافـظة إب
أسفــرت عن استـشهـاد مــواطنني
وإصـابـة 14 أخــرين من أسـرتني
وتـدمير مـباني تـعليميـة وتأهيـلية

وأمنية .
- شن الـطيـران الـسعـودي غـارة
جـويـة علــى كليـة اجملتـمع بيـرمي
أسفـــرت عن أضــرار جـسـيمــة
بـالـكليـة وقـاعـاتهـا الــدراسيـة
ومعـداتهـا وأجهـزتهـا وادى إلـى
انهيـار منـزلني مجـاوريـن للكليـة
علـى رؤوس ساكنيهـا ما ادى الى
استـشهـاد صـاحب احـد املنـزلني
وإصـابـة 14 آخـرين بـإصـابـات
بعضها خطيرة كما تضررت أربعة
منـازل أخـرى مجـاورة بـأضـرار

متفاوتة.
- استهدف طيـران العدوان معهد
الـتــدريـب والـتــأهـيل مبـنـطقــة
السحول يف إب واسفر عن أضرار
جسـيمة يف املبـاني التابعـة للمعهد

بدون أي خسائر يف األرواح.
- اسـتهــدفـت الغــارات اجلــويــة
املـنطقـة األمنـية مبـنطقـة الكـداكد
احملـاذيـة ملـديـريـتي القفـر واخملـادر
وأسفــرت عـن استــشهــاد احــد

املواطنني من أبناء املنطقة.
- أطـلق العـــدوان أكثـــر من 45
صـاروخـا وقــذيفه هــاون علـى
مـديـريـة الظـاهـر احلـدوديـة كمـا
قصف منـطقة كـتفا مبـديريـة منبه

بعدد من القذائف الصاروخية.
- استهدف العـدوان مديريـة باقم
مبختلف األسلحة الثقيلة واملدفعية
مما أدى الـى استشهـاد 15 مواطن
وإصــابــة 20 أخــريـن بجــروح

واحد من مئات الشهداء األبرياء الذين قصفتهم الطائرات السعودية يف اليمن وأزهقت أرواحهم
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Lebanon لبنان

وتدمير عدد من املنازل .
- أصيب 15 مواطـناً جراء غارات
نفـذها طيـران العدوان علـى موقع
للــدفــاع اجلـــوي مبنـطقــة ضالع

همدان .
- استشهد اثنـني مواطنني وأصيب
5 آخـرون جراء اسـتهداف طـيران
العـدو السعـودي الغـاشم حلـافلـة

ركاب مبحافظة حلج.
- استـشهدت طـفلة وجـرح أربعة
آخرون يف منطقـة حزيز بـالعاصمة
صنعـاء جـراء اسـتمـرار العـدوان

السعودي على العاصمة صنعاء.
- استـشهدت امـرأة وأصيب رجل
من الـبدو الـرحل إثـر غارة جـوية
صباح اليوم نفـذها طيران العدوان
السعـودي الغـاشم علـى مـديـريـة

سحار محافظة صعدة.
واكد النـاطق الرسمي أن مـواصلة
العدوان الـغاشم يف تدمير مقدرات
الــشعـب الـيـمـنـي واسـتهـــدافه
للتـجمعـات الـسكـنيــة واملنـاطق
اآلهلة بـالسـكان هي نقـطة ضعف
يف اجليـش السعـودي ومن يحـالفه
ويـدعمه وجـرميـة حـرب مـن قبل
عـــدوان بغـيـض لـم يــراع أدنــى
القـواعـد واملبـادئ اإلنسـانيـة وال

القانون الدولي اإلنساني.
وقال أن القيادات العميلة املوجودة
يف الـسعـوديـة والـتي جتــردت من
مينيتها وبررت وشرعنت وال زالت
تشـرعن للعـدوان والتـدميـر ضـد
شعبنا ووطننـا ستبقى محط امتهان
شعـبنـــا ووصمــة عــار يف جـبني
التـاريخ الـيمنـي بل ومشـاركني يف
جـرائم احلـرب واإلبادة اجلـماعـية

التي يتعرض لها شعبنا.
وأضـاف" اجليـش املصـري جـيش
شقيـق ودماؤه عزيـزة وغاليـة على
الـعرب كافـة وعلى اليمـنيني بوجه
خاص اللـذين لـن ينسـوا مسـاندة
جيـش مـصــر لهـم يف البـدايـات
األولى لـثورة سبتـمبر ومن املـؤكد
انـهم لـن يقـبلــوا بــان يغــامــروا
بدمـاءهم من اجل أسـرة ال سعود
وبقــرار قــد يـتخـــذ بحفـنــة مـن

الدوالرات.
وتـابع قائال "رغم شـراسة العدوان
وشـدة ضـربـاتـه ورغم احلـصـار
والتــدميـر واخلـنق إال أن اجليـش
واألمـن اثـبـت متـــاسـكه وإميـــانه
بقـضايـا الوطـن والشعـب ويدرك
الـواقع بكل تـداعيـاته وقـد اتخـذ
عـدة إجراءات علـى األرض وفقاً
للمـوقف العام والقتـالي وانه مهما
كثف العدوان ضـرباته فهناك واقع
علـى األرض يـثبت أن الـوحـدات
العسكرية واألمنية متواجدة وتقوم
بـدورهــا وواجبهــا القـانــوني يف

ترسيخ األمن واالستقرار".

Yemenis need trade more than Saudi aid الناطق  الرسمي للقوات
املسلحة اليمنية..بقية 14

BEIRUT )  By Joe Dyke(
, 23 April 2015 (IRIN) - If
the Saudi Arabian-led
coalition genuinely wants
to prove its commitment
to the people of Yemen, it
must allow freer access
for trade vessels.
 Trade, not aid, is the
real humanitarian priority
right now.
 After a four-week
bombing campaign tar-
geting Houthi rebels who
had overthrown the
elected president, nearly
1,000 people are con-
firmed dead and 150,000
have been displaced.
 The negative impact of
the scale of the humani-
tarian suffering in the
Middle East’s poorest
country appears to have
finally dawned on the
coalition. Gulf officials
have warned the casualty
list is “becoming an
issue,” with many believ-

ing the whole of Yemen is
being punished, rather
than just the pro-Iranian
Houthis and their allies.
 The coalition has belat-
edly realised the need to
engage in the propaganda
war, in recent days seek-
ing to stress its humani-
tarian commitments.
 The United Nations put
out an emergency appeal
for $274 million for
humanitarian aid in the
next three months.
 Within 48 hours, the
Saudis had pledged the
whole lot.
Then, on Tuesday, Opera-
tion Decisive Storm was
replaced with the warm
apple pie approach of
Operation Restoring
Hope: declared aims -
protecting civilians and
supporting relief opera-
tions.
 The bombing cam-
paign hasn't ended, but it

has at least slowed. The
UN is working with the
Saudis to deliver aid to
the most needy. So far, so
humanitarian.
 Yet what doesn't appear
to have changed are the
restrictions on commer-
cial ships and planes,
which one senior humani-
tarian told IRIN last week
was almost unprece-
dented.
 “In Syria, Iraq and
Libya, the countries have
slid into civil war, but we
haven’t seen free trade
targeted like this,” he
said. Without trade routes
opening up, aid organisa-
tions are putting a band
aid on a gaping wound,
he added.
 A crippling partial
blockade on all trade has
been tightened in recent
days, after the UN Secur-
ity Council passed a reso-
lution imposing an arms

embargo on the Houthis
and their allies.
 To say the blockade has
been clumsily imposed is
an understatement.
Dozens of ships carrying
vital fuel, grain and other
goods have been kept at
anchor for days waiting
to be searched before
they can unload, if indeed
they get to unload at all.
 Aid becomes largely
irrelevant if trade restric-
tions mean Yemeni civil-
ians - both rich and poor -
are starved of fuel and
food imports.
It also means the aid
agencies can’t do their
jobs. Even if they can get
supplies delivered by air
to the capital Sana’a and
other cities, they can’t do
much with them without
fuel.
 As IRIN reported last
week, millions of dollars
of crucial vaccines and

medicine are likely to be
ruined if more fuel does
not arrive to keep the
refrigerators on. Hospitals
are also running out.
 The whole aid system
breaks down if the bare
essentials are not allowed
into the country.
 For example, without
petrol, no one can travel
to areas where water
pumps need fixing, mean-
ing the country effec-
tively runs dry.
 Delivering food
becomes a far more cum-
bersome process, and
prices have soared in
local markets.
 More fundamentally,
while those in the indus-
try are often loath to
admit it, aid is essentially
a sideshow. It can make a
big difference for a small
number of people, but it
can never replace com-
merce.
 Research suggests that
even refugees often treat
aid as an additional bene-
fit, rather than their base-
line.
 Consider Yemeni food
imports. In 2011, the
country imported 2.6 mil-
lion tons of wheat. Aid
agencies brought in about
0.5 percent of that – or
one in every 40 bags of
grain (see chart below).
 Trond Jensen, head at
the UN Office for
Humanitarian Affairs in
Yemen, told IRIN his
office was encouraging
the Saudis to explore
“alternative modalities”
for enforcing the weapons
ban on the Houthis. In
plain-speak, that means
loosening the naval
blockade.
 If it remains in place,
all the humanitarians in
the world won’t make
much difference.

Yemeni children fleeing from the hell of the bombing of the Saudi aircraft
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  Profile بروفايل
رفض ترشيح نفسه لفترة ثالثة ووضع السياسة العرفية ملدة أقصاها واليتني للرئيس

جورج واشنطن قائد الثورة األمريكية وأول رئيس منتخب للواليات املتحدة
جـــورج واشنـطـن )22 فبــرايــر
1732 - 14 ديـسمبـر 1799(،
أول رئيـس للـواليـات املتحـدة.
كـان خـصمًــا لالنفصــاليني وقـاد
الـتمــرد الــذي انـتهــى بــإعالن
انفصـال الـواليــات املتحـدة عن

بريطانيا يف 4 يوليو .1776
حياته

ولـد يف واليـة فيـرجيـنيـا ألسـرة
متتهن الـزراعـة كغـالبيـة الـشعب
األمـريكـي يف تلك احلقبـة. وبعد
انتهــائه مـن تعلـيمه الـتحق عـام
1760 بـاجليـش االجنليـزى الذي
كـان األقـوى ان ذاك يف أمــريكـا
وكان يـامل ان يتـم نسيـان انه من
أبنـاء أمريـكا كي ال يـتعرض الى
مضايقـات النه أمريكـي يف حياته
العسكـرية وعنـدما بلغ العـشرين
مـن عمــره انــدلـعت حــرب بني

اإلجنليز والفرنسيني.
يف ذلك الوقت لم تـكن إجنلترا يف
احــسن حــاالتهــا علــى عكـس
الفـرنسيني الـذين انهوا مـشاكلهم
يف كندا وحتالفـوا مع الهنود احلمر
،و كـانت املعركة يف غرب أمريكا
وهــزم اإلجنليــز وقتل قـائــدهم
وبـالتالـى تولى جـورج قيادة تلك
املنطقـة وقد انـصرف الـفرنـسيني
تاركينه مع جيش ضعيف لم يكن
يقـدر على اصابتهم بضر انصرفوا
إلى الـشرق ملـواجهـة اإلجنلـيز يف
أمــاكن أخـرى وكــانت الهـزميـة
لالجنليـز يف معـظم املعـارك حتـى

انحصروا حول نهر املسيسبى.
ويف الغـرب عنـد جـورج ومـر مـا
يقـرب من 3 سـنوات قـام خاللها
ملك إجنلتـرا بتجهيز جـيش قوامه
)20 الف جنــدي نظـامـى و 18
مـدفع حصار( ونـزل ذلك اجليش
وقـام قـائـده بـاالتصـال بـالهنـود
احلمر فمنهم من لزم احلياد ومنهم
من انـضم لالجنليـز وقام اإلجنـليز
مبهـاجمة الفـرنسيـني الذين كـانوا
ميلكــون جيـشــا قــوامه 8 آالف

جندي .
فلم ميـض كثيـر من الـوقت حـتى
انتصـر اإلجنليـز وصارت أمـريكا
الـشمــاليــة كلهـا تـابعــة للتـاج
البريـطانى فكـثر الظلم علـى أبناء
أمــريكــا وخـصــوصــا الـســود
وفـرضت الضـرائب البـاهظة، يف
ذلك الوقـت كان جورج واشنطن
ه القائـد الفعلـى لألمريكـان فقاد
ثــورة التحـريـر، ثم اخـتيـر عـام
1775 م قــائـــدًا لهــذا اجلـيــش
ليخـوض به حروبـا عنيفـة انتهت

بعد ست سنوات. 
كـما شـارك فيمـا يعرف بـاحلرب
الفـرنسـية الهـنديـة. كان نـاجحًا
جـدًا يف عمله الـذي كـان القـائـد
األعلــى يف اجلـيــشِ القــاريِ يف
احلرب االنفصـالية األمـريكية من
1775 إلـى 1783 والحقًـا كـان
رئـيــس الـــواليـــات املـتحـــدة

األمريكية.
معـظم األقاويل والكتب تقول أنه
انـتخـب مـــرتـــان يف 1789 ويف
1797 يقـول املؤرخـون أنه عمل
أوالً كضابط أثناء احلرب الفرنسية
الهـنديـة وثانـيًا كـزعيم املقـاومة

الشعبيـة االستعمـارية الـتي تدعم
اإلمبراطورية البريطانية.بعد قيادة
الـنـصــر األمـــريكـي يف احلــرب
الثـوريـة، رفـض قيـادة الـنظـام
العـسكري )مع هـذا دفعه البعض
لعمل ذلك( عاد إلى احلـياة املدنية

يف جبل فيرنون. يف 1787 ترأس
االتفـاقية الدستـوريةَ التي صاغت
الدسـتور األمـريكي احلـالي، ويف
1789، اختـارت االنـتخـابـات
واشنـطون كأول رئيـس للواليات

املتحدة األمريكية.

لقـد وضع واشـنطـون الـكثيـر من
السياساتِ والتقاليد التي هي حتى
اآلن مــوجــودة ،بـسـبـب دورِته
املـركـزيـة يف تـأسيـس الـواليـات
املتحـدة، مـدينـة واشـنطـن تطلق
علـيه يف أغلب األحيـان اسم )أبّ

الـبالد(. العـلمــاء يـصـنفــوه مع
أبــراهــام ليـنكــون بني األعــظم

الرؤساء األمريكيني.
إعتمـد سياسة الـتحرش ببريـطانيا
وعـدم خـوض مـواجهـات كبيـرة
ومـباشـرة، كمـا استعـان بفرنـسا

لطـرد اإلجنليـز من كـورنـوليـز يف
مدينة يورك.

استمـر يف جهوده الرامية إلى إقرار
الـنظـام الفـدرالـي بني الـواليـات
األمريكيـة حتى تكللـت يف النهاية
بعقد مـؤمتر دستـوري يف فيالدلفيا
عام 1787 وبعـد إقرار الـدستور
يف مؤمتـر فيالدلـفيا إنـتخبته الهـيئة
االنتخــابيـة بــاإلجمــاع رئيـسًـا
للواليات املتحدة ليبدأ حكم دولة
مقـدر لهـا أن تكـون أكبـر قـوة يف

العالم.
أدى أول قسم دستـوري يف تاريخ
الـواليات املـتحدة يف شـرفة مـبنى
مجـلس الـشيـوخ يـوم 30 أبـريل
1789 لـيحكـم أميـركــا لفتـرتني
متتاليتني من 1797.1789 – 

متيـز بـاحتـرامه العـميق لقـرارات
الكـونغرس، إذ لـم يسع لـتجاوز
صالحـيــــات الـكـــــونغــــرس
الدسـتوريـة. وعمل علـى حتيـيد
أمـريكا وعدم إقحـامها يف الصراع
الـدائـر بني بـريطـانيـا وفــرنسـا،
ورفض األخـذ بـآراء العـديـد من
وزرائه يف الــتحـيــــز إلحــــدى
الـدولتني. وقـبل أن تنتـهي السـنة
الثـالثـة من خـروجه مـن الرئـاسة
أصيب مبرض تويف إلى إثره يف 14

ديسمبر .1799
أهم قراراته الرئاسية

واشـنطـن عمـلت علـى مـضض
لواليـة ثانية. رفـض ترشيح نفسه
لفتـرة ثــالثـة، وضع الـسيـاسـة
العــرفيـة ملــدة أقصـاهـا واليـتني

للرئيس
مرسوم القضاء لعام 1789

مـرسوم مقـر احلكومـة األمريـكية
عـام 1790 والــذي ينـص علـى
تخـصيـص مقـاطعـة كـولـومـبيـا
Potom القريبة من نهر بوتوماك(
 (macكمقـر دائـم للحكـومـة
األمريكيـة والتي سميت فـيما بعد
واشنطن دي سي لتـصبح عاصمة

الواليات املتحدة األمريكية.
يف عهـده وبالـتحديـد عام 1794
اندلع مترد عـرف بتمرد الـويسكي
والـذي سببه فرض ضـرائب على
الـويـسكي يف غـرب بنـسلفـانيـا،
وفـشل الـتمـرد ومت القـبض علـى
اثـنني مـنحـهمــا واشنـطـن عفـوا

رئاسيا.
الرئاسة

يف عــام 1789 تــولــى جــورج
واشنـطن رئاسة الـواليات املتحدة
األمريكية باإلجماع وبذلك يكون
أول رئـيـــس أمــــريـكــي يفــــوز
بـاالنتخـابـات الـرئـاسيـة بنـسبـة
100%، حـدد مجلـس الـشيـوخ
األمـريكي راتب جـورج واشنطن
25.000 دوالر بــالعــام )كــان
رقما ذو قـيمة أكبر ذلك الوقت(،
لـكنـه رفض الــراتب حـيث كـان
يـرى نفـسه خـادم عـام للـدولـة
والـوطـن، لكنـه وافق يف النهـايـة
بعــد حث طــويل ومـسـتمــر من

مجلس الشيوخ األمريكي.
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تقرير: ناصر شريف
حضـر العشرات من سكان اجلالية
الـيـمـنـيــة يف واليــة مـيـتــشجـن
األمـريـكيـة وحتـديـداً يف مــدينـة
ديربورن تظاهـرة نظمها مجموعة
من شبـاب اجلاليـة  اليمنيـة الذين
ليـس لهم أي إنتـماءات سـياسـية
عبروا فيها عن رفضهم لإلنقالب
احلـوثي والعفاشـي على الشـرعية
الدستـورية يف اجلمهـورية اليـمنية
وعن اجملـازر الـتي تـرتكـب بحق
اليميني األبرياء. هذا وقد تظمنت
املظـاهرة العديد من الفعاليات بني

كلمات  وشعر وهتافات.
آدم احلـربي والــذي رأس اللجنـة
التنظميـة للمظاهـرة أكد يف كلمته
للحـضـور أن املـظـاهـرة قــامت
بجهـود فردية لشبابٍ مستقل دون
تلقي أي دعمٍ مـادي من أي جهة
مـن اجلهات الرسميـة يف الواليات
املتحـدة أو من خـارج الـواليـات
املتحــدة كمـا روج لهـا مـن قبل
بعـض منــاصــري اخمللــوع عـلي
صـالح وجمـاعـة احلـوثي الـذين
بـذلـوا جهـوداً كـبيـرة يف إفـشـال
املظاهرة ولكنهـا ومع كل التشوية
الـذي حـصل مـن قبل املغـرضني
لقيت حضـوراً باهـراً من قبل كل
الــشــرفــاء الـيـمـنـيـني يف واليــة

ميتشجن.
أمـا عـادل معـزب أحــد أعضـاء
اللجنـة املنظمـة طالـب يف مستهل
كلـمته اإلجنليـزية مـن احلاضـرين
التـبرع للـمنظمـات اإلغاثيـة التي
تعــمل يف الـيـمـن ودعــــى األمم
املـتحدة الـى إدراج أسمـاء صالح
وعبـدامللك احلوثي وأعـوانهما يف
الئِحة اإلرهاب واملطلوبني حملكمة
اجلانيـة الدولـية إلرتكـاب جرائم
حــرب ضــد االنـســانيــة يف حق
اليمنيـني. كما وجه الدعوة لدول
التحـالف العــربي بــالتعـجيل يف
تقــدمي املعــونــات االنـســـانيــة

للمحافظات املنكوبة.
بدروه حمزة شريف أحد املنظمني
أيضـاً  قال "إنـنا نـقف الى جـانب
الـشعب يف مقـاومته ضـد جـرائم
احلــوثي. وأن احلـريــة شمعـة ال
تنـطفيء. وأن الشعب الـيمني لن
يخـضع ولن يـستكـني ولن يعـود

الى حكمهم مرة أخرى."
كـان لـلنـسـاء حـضـوراً يف هـذه
التظاهـرة أيضاً وقد ألـقت السيدة
لـطيفـة علـي كلمـة بــالنيـابـة عن
النسـاء قالـت فيها"أن احلـوثي هو
الـذي رفضنـا ولسنـا نحن الـذين
رفضنـاه. هومـن رفض التعـايش
الـسلمي مع أبنـاء الشعب الـيمني

ومــد الــسالح يف وجـهه وفجــر
املسـاجـد حيث وأن أسـرائـيل لم
تفعل مبـســاجــد غــزة مــا فعلـته
جـمــاعــة احلــوثـي مبــســاجــد

معارضيها" 
هـذا وقـد رفـع احلضـور األعالم
اليـمنيـة والسعـودية واألمـريكـية
والفتات تدين وتسنكر كل جرائم
علي صـالح وعبـدامللك احلـوثي
وتخللـت املظـاهـرة بــالهتـافـات
املناهظة لتمرد اخمللوع علي عبداهلل
صالح وجمـاعة احلوثي والداعمة

للتحـالف العـربـي بقيــاة اململكـة
العربية السعودية.

بعد هـذا تلى البيان اخلـتامي ناصر
شــريف أحــد أعـضــاء اللـجنــة
التنظمية للمظاهرة  وتضمن البيان

اخلتامي للمظاهرة ما يلي.  
مـظـاهـرة ضـد الـتمـرد احلــوثي
والعفـاشـي والتـدخل اخلــارجي

ومساندة الشرعية الدستورية.
البيان اخلتامي

1 - نؤيـد تأيـيدا كـامالً املقـاومة
الـشعـبيـة يف أرجــاء اجلمهـوريـة

اليمنية.
2 - نـدعــوا لهم بـالـنصـر علـى
عصابـة صالح ومليشـيات احلوثي

املسلحة.
3 - نـطــالـب اجملـتـمع الــدولـي
ومجلس األمن بـإدراج إسم علي
صالح وعبدامللك احلوثي وقادتهم
امليدانيني يف قائمة املطلوبني حملكمة
اجلنـايـات الـدولـيه إلرتكـابـهم
جرائم حرب ضد اليمنيني العزل.
4 - نـطــالـب اجملـتـمع الــدولـي
بـاإلغـاثـة اإلنـســانيـة العـاجلـة

للمتضـررين من املـدنيني الـيمنيني
يف كل أرجاء اليمن.

5 - مطالبة كل من حضر املظاهرة
بـدعم أهـاليهم يف الـيمن والتـبرع

ملنظمات اإلغاثة اإلنسانية.
6 - نـظم املظـاهرة شبـابٌ يهمهم
سالمــة وأمـن اليـمن مـن أبنــاء
اجلاليـة اليمنيـة يف مدينـة ديربورن
وهـمتـرامـك إلستـنكـار الـتمـرد
العفاشي واحلوثي وجرائمهم ضد
الـيمـيني وإسـتنكـارهـم للتـدخل
اخلـارجي من أي طرف بأي شكلٍ

من األشكال.
7 - كل مـن رفع علمـاً أو شعـاراً
غير العلم اليمني واإلمريكي فهوا

لم ميثل إال رأيه.
8 - لـم يـكـن هـنــــاك أي دعـم
للـمظاهـرة ال من السفـارة اليمـنية
وال من الـسفـارة الـسعـوديـة يف
واشـنطـن كمـا روّج لهـا مـن قبل

املغرضني.

مظاهرة يف ديربورن ضد صالح واحلوثي والتدخل اخلارجي
ومساندة الشرعية الدستورية يف اجلمهورية اليمنية
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القوة العربية املشتركة: مَن سيقاتل مَن؟
كتب : وسام متّى 

يف فـيلمه الـشهيـر عن حيـاة فنـان
الكاريكـاتور العربـي ناجي العلي
)1992(، اختـار اخملرج املـصري
الــراحل عــاطف الـطيـب تقـدمي
املـمـثـل محـمـــود اجلـنـــدي يف
شخـصيــة مثيـرة للجـدل. ولعلّ
كـثيرين يتـذكرون السـؤال الشهير
الـذي ظل ذاك "املصـري السكّـير"
يطـرحه علـى نـاجـي العلي )نـور
الـشريف(، حني كـانت صواريخ
الطـائـرات احلـربيـة اإلسـرائـيليـة
تنهمـر علـى مخـيم عني احلـلوة:
"مش هتيجي اجليوش العربية؟".

الـســؤال ذاته تكـرر يف املـشـاهـد
األولــى من الـفيلـم، وقت كـان
نــاجي علـي، الفتــى النــازح من
قرية الشجرة يف اجلليل إلى لبنان،
يـصغي إلـى حـديـث "الكبـار" يف
اخمليّم، وهـم يتحـدثـون عن دور
"جيش اإلنقاذ" يف نكبة فلسطني.

طـال انـتظــار اجليـوش العــربيـة
كثـيراً، واقترب مـن سبعة عقود،
ولكـن يبـدو أن ثمـة خبـراً سـاراً
سيتـصدر أخـيراً عـناويـن وسائل
اإلعالم العـربيـة الـرسميـة وشبه
الرسمية، حني يجتمع كبار القادة
العـسكــريني العـرب يف القـاهـرة
الـيـــوم، للـبحـث يف اخلـطــوات
التنفـيذيـة ملا اتـفق عليه ملـوكهم
وامــراؤهم ورؤســاؤهم، خالل
قـمتهـم األخيـرة يف شـرم الـشيخ
بـشـأن تـشكـيل "القـوة العــربيـة

املشتركة".
وللـمصـادفـة الغـريبـة، فـإنّ هـذا
االجـتمــاع العـسكــري العــربي
يتـزامن مـع ذكرى سقـوط مديـنة
حـيفـــا يف أيـــدي عـصـــابـــات
الـ"هاغانـاه" الصهيونية )22 أبريل
1948(. وبـرغم مـا يحملـه هذا
التـاريخ من رمزيـة، يبقى املـؤكد
أن القضية الفلسـطينية هي آخر ما
ميكـن أن يـفكـــر اجلـنـــراالت يف
إدراجه علـــى جـــدول أعـمـــال
اجتمــاعهم "التـاريخي"، بعـدمـا
غابت إسرائيل عن قـائمة "اخملاطر

احملدقة باألمن القومي العربي".
تناقضات سياسية

القــرار العـربـي بتـشكـيل القـوة

العسـكريـة املشـتركـة كان يف ذاته
غــريبــاً ومفــاجئــاً. صحـيح أن
الــرئيــس املصــري عبــد الفتـاح
السـيسـي سبق أن مهّـد للفكـرة،
قاصداً االستفادة منها يف ليبيا، إال
أن إخفاق الديبلوماسية املصرية يف
توحيد العرب حول فكرة التدخل
العـسكري يف هذا الـبلد الغارق يف
الفوضى، خفّض كثيراً من سقف

التوقعات.
من هنا كان مدهشاً أن يتفق معظم
القـادة العـرب علـى اتخـاذ قـرار
علـى هـذا القـدر مـن احلسـاسيـة
واخلطــورة، نظـراً إلـى تـأثيـراته
اإلستـراتيجيـة علـى أمـن الشـرق
األوسـط، خصـوصـاً أنهم، منـذ
تـأسيـس جــامعتـهم، أخفقـوا يف
تطبـيق ميثـاق التضـامن العـربي،
ومـــا تاله مـن اتفــاقــات دفــاع
مشتـرك، حتى أن قرارات قممهم
بشـأن "التضـامن العـربي" حتـوّلت
على مـدار السنـوات املاضيـة إلى

مادة دسمة للسخرية.
وبرغم أن هذه السخرية انسحبت
علـى التـعليقـات بـشـأن تـشـكيل
"القوة املشتركة"، فما رشح بشأنها
من تفاصيل يف الدوريات األجنبية
اخملتصة بـالعلوم العسكـرية يوحي
بأن ثمة مقاربة جدية للمسألة هذه
املرة. لكن العبرة تكمن يف واقعية

الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق.
وتظهـر التفـاصيل الـعسكـرية أن
القـوة املقتـرحـة ستـضم نحـو 40
ألف جـندي - مبـا يتـجاوز عـديد
"حـلف شـمــــال األطلـــسـي" -
يتـوزعون بني 3534 –  ألفاً من
القـوات البرية، و3 - 5 آالف من
القـوات البحريـة، ونحو ألف من
القـوات اجلوية، مبـا يسمح للدول
املشـاركـة بـنشـر "قـوة مـرنـة للـرد

السريع يف مناطق األزمات".
نظـرياً، يـبدو تشـكيل "قوة عـربية
مـشتـركة" خـطوة مـبشّـرة، إذا ما
عدنا إلى جتربة االنتصار التاريخي
علــى إســرائـيل يف حــرب العــام
.1973 ولكـن مـن الـنـــاحـيـــة
الـعملية، فـإن إسقاط مـا جرى يف
"نصر اكتوبر" على جتربة جديدة يف
مـيدان العمل العربي املشترك يبدو
شـكالً مـن أشكـــال الهــذيــان،
خـصوصـاً أن النظـرة إلى "الـعدو
التـاريخـي" لم تعـد واحـدة بعـد
"كـامـب ديفيـد" و"وادي عـربـة"،

ومـا شهـدته املـنطقـة العـربيـة من
حتـــــوالت، أفـــــرزت أعـــــداء

مستحدثني.
فخـالل األعوام املـاضيـة، برزت
شعـارات جـديـدة إلـى الـواجهـة
علــى شــاكلــة "محــور ممــانعــة"
و"محــور اعـتــدال"، وجــرفـت
الدول العـربية إلى حالة استقطاب
جديدة غـير مسبـوقة. إلى ذلك،
فإن جتـربة الـسنـوات األربع التي
أعقبت "الربيع العربي" أظهرت أن
التناقضات العربية لم تعد مقتصرة
على الـثنائي "املمـانع" و"املعتدل"،
بل صــــارت تـــشــمل حـتــــى

"املعتدلني".
وعلـى سبيل املـثال، فـإنّ التبـاين
ظهـر جليـاً بني املقـاربتني املصـرية
والـسعودية إزاء الصراع الدامي يف
سـوريـا، فـيمـا اتخـذ بعـداً أكثـر
خطـورة والمس مستـوى القطيعة
الديـبلومـاسيـة بني مـصر وقـطر،
واتخذ شكـل "حرب بالـوكالة" يف

ليبيا.
وإذا كان اخلطر "الداعشي" املستمر
واملتمـدد، ورياح "عاصـفة احلزم"
قــد أسهمـا يف تـنحيـة اخلالفـات
القائـمة جـانبـاً - ولو إلـى حني -
فإنّ أولـويات هـذا الطرف أو ذاك
إزاء امللفـات الداخلـية واإلقليـمية
تبدو متفاوتة بـشكل يثير الشكوك
بشأن وحدة القرار السياسي الذي
يفتــرض أن تتــرجمه عـسكـريـاً

"القوة املشتركة".
ولـعلّ ما يـعزز تلـك الشكـوك هو
أن االخــتالف يف األولــــويــــات

واألهـداف ال يقـتصـر علـى دول
ذات ثـقل ضــئــيـل بل يــــشــمل
الدولـتني اللتـني ينتـظر أن تـشكال
مـركـز الـثقل يف "القـوة العــربيـة
املـشتـركة". فـالتـنافـس بني مـصر
)الـثقل العـسكـري( والـسعـوديـة
)الثقل املــالي( تبـدى يف محـاولـة
الطرفني قطف ثمار القوة املشتركة

قبل تشكيلها.
ففـي حني ســارعت مـصــر إلــى
تـسـويق األمـر علـى أنه انـتصـار
سيــاسي يــؤهلهـا إلــى استعـادة
دورهـا اإلقليمي، فـإن السعـودية
حرصت علـى انتزاع دور القيادة،
حني اسـتبقت قـرار القمـة العربـية
بتـشـكيل "حتـالـف إقليـمي" لـشن
احلرب عـلى احلـوثيني يف الـيمن،
وفق مبدأ "هذا قرارنا ومن يريد أن
ينضم لـنا فليـنضم، ومن ال يـريد
فله ما يشاء" الـذي جاء على لسان
املـلك سلمــان بن عبـد العـزيـز يف

افتتاح قمة شرم الشيخ.
أهداف ملتبسة

وبتـطبـيق املبـدأ القـائـل إن العمل
العسكري هو يف خـدمة السياسة،
فـإن التبـاينات بـني الدول العـربية
جتعل أهـداف "القـوة املـشتـركـة"
ملتبسـة، خصوصـاً يف ظل غياب
قضـية جامـعة - وإن كانـت رمزية
- كتلـك التي كانت متثلهـا القضية
الفلـسطينيـة يف وقت سابق. ال بل
أن تل أبيب لم تخفِ، على لسان
معلقيهـا العـسكـريني، ارتيـاحهـا

لتشكيل هذا اإلطار العسكري.
كذلك، يـبدو عبـثياً احلـديث عن
رغبـة عــربيــة يف االستـقالل عن
الــواليــات املـتحــدة، إن علــى
مستوى قرار تشكيل القوة أو على
مـستـوى أي حتـرك عـسكـري قـد
يتمخـض عنها. ويف هذا اإلطار،
لم يـكن مستغـرباً أن يسـارع وزير
الـدفاع األمـريكي أشـتون كـارتر
إلـى تـأييـد فكـرة "القـوة العـربيـة
املـشتركـة"، وتعهده ضـمناً تـوفير

الدعم الالزم لها.
ولعلّ الـواليات املتحـدة قد تكون
املستفيـد األول من قوة كهذه، إذا
تـشكلـت، خصـوصـاً أنهــا متثل
النموذج الـذي حتدث عنه الرئيس
باراك أوبـاما يف أكـادمييـة "ويست
بوينت" قبل أشهر، حني أشار إلى
أن بالده لـن تتـصـــدى للخـطــر
اإلرهـــابـي خـــارج حـــدودهـــا
مبفـردهـا، ولـكنهـا ستـركن إلـى
الشـراكـة مع دول أخـرى تـبحث
الـشبـكات اإلرهـابيـة عن مـوطئ

قدم فيها.
ولكن احلـرب على اإلرهاب تبدو
بـدورهـا مفهـومـاً ملـتبـسـاً لـدى
العـرب، فــالتنـظيمـات املـصنفـة
إرهابية يف بلد مثل مصر )اإلخوان
املــسلمـون(، تـنظــر إليهـا دولـة
أخــرى مـثل قـطـــر كجـمــاعــة
مـضـطهــدة. كــذلك، تـصـنّف
أطـراف خليجية بعـض اجلماعات
املتطـرفة يف سـوريا عـلى أنهـا من

"قوى الثورة".
وإذا كــان قــرار تــشكـيل "القــوة

العـربيـة املـشتـركـة" قـد أنـاط بهـا
"مكـافحـة اإلرهـاب ومـواجهـة
الـتحــديـــات التـي تهـــدد األمن
القومي العربي"، فإن االفتقار إلى
تعـريف مـوحـد لإلرهـاب يجعل
كل مـا كتب يف هـذا اإلطار حـبراً

على ورق.
وال يخــرج عن هـذا الـسيـاق مـا
يتـردد عـن أن القـوة املــشتـركـة
ستكون مبنزلة "ناتو" سنّي يف مقابل
"وارسو" شيـعي. فاملـزاج املعادي
إليـران يف بعض الـدول العربـية،
قد ال يـجد صـدى يف دول أخرى
مـثل مـصـــر، وال حتــى يف دول
خـليـجيــة علـى غــرار الكــويت

وعُمان.
كـذلك، فإن اقـتراب املفـاوضات
النـوويــة بني إيـران والغــرب من
خـواتيمـها "الـسعيـدة" ستكبـل يد
اخلليجيني - السعوديني على وجه
اخلصوص - يف استخدامهم ورقة
اخلطـر اإليــراني لــرفع منـسـوب
االستقطاب االقليـمي، خصوصاً
أن الــرئيـس بــاراك اوبــامــا بــدا
واضحـاً يف تأكيـده أن ثمة مـرحلة
جـديدة تـنتظـر الشـرق األوسط،
وذلك حـني تـــوجه إلـــى القــادة
العرب، بعـد اتفاق لـوزان، قائالً
إن اخلطـر األساسي على أنظمتهم
ال يـأتي من إيران وإمنا من الشباب

الغاضب.
إلـى ذلك، فـإن القلـق السعـودي
من إيــران ال يـصل إلــى درجــة
الـشعــور بــاخلـطــر العــسكــري
املباشر، وإمنـا يتمحور حول تزايد
النفـوذ الـسيـاسي اإليـراني علـى
خط بغـداد - دمشق - بـيروت –
صـنعــاء. ومـن ثم فــإن الــدول
اخلـليـجيــة تـــدرك أن التـصــدي
للطمـوحات اإليـرانيـة اإلقليمـية
تـشـمل خيـارات عـدّة، أبـرزهـا
احلـرب االقتصـادية، وال يـستلزم
بـالضرورة استخدام قـوة عسكرية
يقول القـائمون عـليها أن طـابعها

"دفاعي".
هكذا، ويف ظل العجز العربي عن
حتـديد عـدو مشـترك، وتـضارب
اإلستـــراتيـجيـــات، وغمــوض
األهـداف، تبـدو "القـوة العـربيـة
املشـتركـة" مجرّد وسـيلة لـلضغط
الــسيـاسـي أكثـر ممــا هي طـرح

واقعي.
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 “لو أن عاصفة احلزم شُنت ضد إسرائيل لكنّا جنوداً فيها“
نصراهلل: حجج العدوان واهية والشعب اليمني سينتصر

اكد االمني العـام حلزب اهلل السيد
حـسن نصـر اهلل اجلمـعة 4-17-
2015، ان  عبد امللك بدر الدين
احلوثي قائـد شجاع وحكيم رغم
شبـابه مـشـددا علـى انـه ال ميكن
ألية تـسوية سيـاسية ان تعـيد عبد

ربه منصور هادي رئيسا لليمن.
وقــال نـصـــر اهلل يف مهــرجــان
الـتضــامن والـوفـاء مع الــشعب
اليمـني ان الفـشل يف اعـادة عبـد
ربه منـصـور هـادي الــى اليـمن
مـؤشـر علـى فـشل العـدوان وان
تعـيني بحـاح نـائبـا للـرئـيس قـد
يكــون دليال علـى تـراجع اعـادة
هادي رئيـسا لليـمن، مشيـرا الى
ان الــشعب الـيمـني يقـول انه ال
ميـكن ألية تسوية سـياسية ان تعيد

هادي رئيسا لليمن.
واشـار نصر اهلل الـى ان24 مليون
ميـني يـتعـرضـون حلـصـار بـري
وبحـري وجـوي بحجـة حمـايـة
الشعـب اليمني مـضيفا ان تـدمير
ثـكنــات ومعــسكـــرات اجليـش
الـيـمـنـي وقــصف الـطــائــرات
والدوائـر بحجة الدفاع عن اليمن

امر ال يصدق.
وقال ان مـا يجري علـى الشعب
اليمني يشبه بشـكل كبير ما جرى
علينا يف حرب متوز والنتيجة أيضا
ستكـون واحـدة مـشيـرا الـى ان
اغـلب احملــافـظــات اصبـحت يف
ايــدي اجليـش اليـمنـي واللجـان
الـشعـبيـة وهــذا دليل آخـر علـى
فــشل اهـــداف العـــدوان علــى

اليمن.
واشــار  نصـر اهلل الـى ان اجليـش
السعـودي انفق مئـات املليـارات
الـدوالرات لكـنه ال يتجـرأ علـى
خـوض حرب برية يف اليمن وقال
"لقــد نفــذت أهــداف القـصف
الـسعــودي فعـادت الـطـائـرات

لتقصف أهدافا مقصوفة"
واكد الـسيد نـصر اهلل علـى فشل
العــدوان الــسعــودي يف حتــويل
املواجهـة الى مواجهـة داخلية بني
سنـي وشيـعي، مـضـيفــا" نــرى
صمـودا مينيـا كبيـرا جـدا جـيشـا
وشعبـا وحمـاسـة وطـاقـة علـى
التحمل مـذهلة واقبال كـبير على
التعـبئـة العـامـة والـذهـاب الـى

اجلبهات".
ووصف نـصر اهلل عـبد امللـك بدر
الــدين احلــوثي بـالقـائـد شجـاع

واحلكيم رغم شبابه .
كمـا اكـد االمني العـام حلـزب اهلل
اللبنانـي السيد حسـن نصر اهلل اننا
نعلن رفضـنا وتنديدنـا واستنكارنا
للعـدوان الـسعـودي علـى الـيمن
ونعلن تـأييـدنـا لـلشـعب اليـمني

املظلوم.
وقـــال نـصـــر اهلل يف مهـــرجـــان
الـتضــامن والـوفـاء مع الــشعب
اليمنـي : نعلن رفضـنا وتـنديـدنا
واستنـكارنـا للعـدوان السـعودي
على اليمن ونعلـن تأييدنا للشعب
اليمـني املظلـوم مؤكـدا "لن مينـعنا
التهديـد من مواصلة مـوقفنا املندد
بالعـدوان السعـودي على الـيمن
ومـوقف التـأييـد للـشعب اليـمني

املقاوم".
وضــاف  نصـر اهلل: الـسعـوديـة
تـزعم انهـا تـشن عـدوانهـا علـى
الـيمن نـيابـة عن الـعرب فـمن من
الـشعـوب العــربيـة خـولهـم شن
احلـــرب علــى الـيـمـن، قـــائال"
اليمنـيون ال يحتاجـون الى شهادة
علـى عروبتـهم واسالمهم بل من
يعتــدي عليهـم اليـوم هـو الـذي
يجــب علــيه اثــبـــــات اسـالمه

وعروبته".
واكـد ان اليمنيني يعـشقون رسول
اهلل وحج بيت اهلل ويـشتاقـون الى

زيارة النبي )ص(.
واشــار الــى ان الـتهــديــد االول
للحــرمني الـشـريـفني يـأتـي من
"داعـش" وال يـــاتي مـن اليـمن،
قـائال"اتبـاع امللك عبـد العـزيز ال
سعود دمروا االثـار وكانوا يهمون

بهـدم قبـر الـنبي لـو ال املعـارضـة
بـالبلـدان االسالميــة ال سيمـا يف

مصر والهند".
واضــــاف ان طالب املـــدرســـة
الـوهابـية قـد يفـجرون قـبر الـنبي

محمد بأي حلظة
واوضح  نـصــر اهلل: ان مـــوقف
االزهـر الـشـريف واملعـارضـة يف
العــالم االسـالمي مـنعـت اتبــاع
امللك عبـد العـزيـز من هـدم قبـر

النبي يف شهر نيسان سنة 1926
الى ذلك نـدد األمني العـام حلزب
اهلل الــسـيــد حــسـن نـصــراهلل بـ
"العـدوان الـسعــودي األميــركي"
علـى اليمـن، ويعتبـر أن من حق
الـشـعب الـيمـني أن يــدافـع عن
نفسه، ويؤكـد أن سينتصر يف هذه
املــواجهــة وسـيخــرج الـنـظــام

السعودي مهزوماً.
واعـتـبــر نـصــراهلل أن العـملـيــة
العـسكريـة السعـودية علـى اليمن
هي "عـدوان"، وأنه "علـى مـدى
عقـود لم يتحـرك العرب من أجل
فلـسطـني ولبنـان كمـا حتـركـوا يف
احلملة علـى اليمن"، مسـتغرباً أن
"تهب عاصفة احلـزم على اليمن،
يف حني أن فلـسـطني عـانـت عبـر
عقـود من االحـتالل والقهـر ولم
تهب عليـها وال نسمة حـزم عربية

واحدة".
وأكد نـصر اهلل أن "العـدوان على
الـيمن شهادة جديـدة بأن إسرائيل
ليـست عدواً لدى بعض العرب"،
مضيفاً "لـو أن عاصفة احلزم شُنت

ضد إسرائيل لكنّا جنوداً فيها".
وأدان الـسيــد نصـراهلل "العـدوان
السعـودي األميـركي علـى اليمن

وأبنائه ومقـدراته"، وطالب بوقفه
فوراً، كـما دعـا الستعـادة احلوار
بني األطراف الـيمنيـة، وقال "من
حق الـشـعب الـيمـني املـظلــوم
واملـضـطهــد أن يـــدافع ويقــاوم
ويـتـصـــدى وهـــو يفعـل ذلك،

وسينتصر".
كما اعتـبر نصراهلل أن "شنّ احلرب
علـــى اليـمن اسـتجــابـــة لنــداء
)الرئـيس اليمني عبـدربه منصور(
هـادي حجــة واهيــة"، حيـث لم
تكن هكذا ردة فعل الدول العربية
يف حاالت مماثلة يف تونس وغيرها
مثالً، إضافة إلى أنه "ال دليل على
أن الـوضع اجلديـد يف اليمـن يهدد

أمن السعودية واخلليج".
وشـدد  نصـراهلل على أن "الـسبب
احلقيقـي وراء احلرب علـى اليمن
هو فـشل السعـودية ويـأسهـا من
اجلمــاعــات الـتكـفيــريــة الـتي
تـدعمهـا"، وأن "استعـادة اليـمن
يكـون باحلـوار والتعـاطي الـعاقل

وليس بعاصفة احلزم".
وقال السيـد نصراهلل إن "السعودية
ال تـعتــرف بــوجــود شعــوب يف
املنطقة، بل تعتبـر اجلميع رعايا"،
وأكــد أن "فــشل الــسـيــاســات
اخلـارجيـة السعـودية يفـتح أبواب
املنـطقة أمام إيران حتى لو لم تكن

راغبة بذلك".
وأضــاف إن الـسعــوديــة أنفـقت
مليـارات الـدوالرات علـى شـراء
الذمم ودعـم التكفيريني يف اليمن،
وهـي تهـيمـن علـى الـيمـن منـذ
عـشرات الـسنني، "وعمـلت على
حتـويل مـذاهب عـدد من القبـائل

هناك".
وكشف نـصراهلل أن وفداً من قيادة
حـركة أنصـار اهلل كان مـوجوداً يف
الـسعـوديـة عــشيـة وفــاة امللك
السعـودي السابق عبـداهلل بن عبد
العـزيز، كـما كـان هنـاك تواصل
دائم يـنب أنصـار اهلل والـسعـوديـة
وقطـر وباقي دول اخلليج، وفجأة
تغيـر املـشهـد مـع تغيــر القيـادة

السعودية.
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Arabian Gulf اخلليج العربي
عاصفة احلزم والعالقات الثنائية وأمن اإلقليم ونووي إيران

قبل لقاء قمة كامب ديفيد املرتقبة : قمة مصارحة بني أوباما والشيخ محمد بن زايد
 رصد وكتابة :نصر اجملالي

أجـرى الرئـيس األمـيركـي باراك
أوبــامـــا محــادثــات يف الـبـيـت
األبيض، مع ولي عـهد أبوظبي،
نــائب القـائـد األعلــى للقـوات
املسلحـة الشيخ محمد بن زايد آل
نهيـان الـذي يقـوم بـزيـارة عمل
للــواليــات املـتحــدة، وحـضــر
احملـادثـات نــائب الــرئيـس جـو

بايدن.
وحــسب مـصــادر إمـــاراتيــة يف
واشنـطن، فـإن احملـادثـات الـتي
وصفت بـاملهمـة نظـرا للتـطورات
الراهـنة يف إقلـيم الشـرق األوسط
تـناولت عالقـات التعاون الـثنائي
االستـراتيجيـة وآفاق تـطويـرها،
إضـافة إلـى التطـورات اإلقليمـية
والـدولية الراهنـة، والقضايا ذات

االهتمام املشترك.
ورحب الـرئيـس اوبـامـا بـزيـارة
الـشـيخ مـحمـــد بن زايــد  الــى
واشنـطن ..معـربـا عن سعـادته
بلقــائه والـتبــاحـث معه حــول
القـضــايــا واملـســائل الـتي تـهم
اجلـانـبني ويف مقــدمهــا التعـاون
املشتـرك واملستجدات والتطورات
الـتي تـشهـدهــا منـطقـة الـشـرق

األوسط.
وجــــرى خالل الـلقــــاء بحـث
عالقــات الـصــداقــة والـتعــاون
املتميزة بني دولة اإلمارات العربية
املـتحــدة والــواليــات املـتحــدة
األميــركيـة يف مخـتلف اجملـاالت
وسبل تعزيـزها وتطـويرها يف ظل
ما يربط البلدين من روابط صداقة
متـينـة ومـصــالح استـراتـيجيـة

مشتركة.
التعاون املشترك

وأشار الـشيخ محـمد بـن زايد آل
نهيـان يف هذا الصـدد الى أن دولة
اإلمارات العـربيـة املتـحدة بقـيادة
الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان
رئيـس الدولـة تولي أهـمية كـبيرة
لتعـزيز عالقـات التعاون املـشترك
مع الواليـات املتحدة األميركية يف
مختلف اجملـاالت وتعـزيـزهـا مبـا
يحقـق تطلعـات قيــادتي البلـدين
الـصديقـني وشعبيهمـا وفق أسس
راسخــة مـن االحتــرام املـتبــادل

والثقة واملصالح املشتركة.
وجرى خالل اللـقاء الذي حضره
الشيخ طـحنون بن زايـد آل نهيان
نــائب مـستـشــار األمن الـوطـني
والـشيخ عبداهلل بـن زايد آل نهيان
وزيـر اخلارجـية ووزيـر اخلارجـية
االميـركي جـون كيـري الـتشـاور
حول عـدد من القضـايا اإلقلـيمية
والـدوليـة الراهـنة وبحـث تعاون
الـبلــديـن املــشـتــرك ملـــواجهــة
التحـديــات والتهـديـدات الـتي

تشـهدهـا املنطـقة وجـهودهـما يف
إيجـاد احللــول والصـيغ الالزمـة
للحفـاظ علـى األمن واالستـقرار

إقليميا وعامليا .
نووي ايران

وتـطـــرق اللقــاء الـــى االتفــاق
االطـاري بشـأن البرنـامج النووي
اإليــراني الـذي وقع مـؤخــرا بني
مجمـوعة "5+1" وايران وضرورة
ان يكـون االتفـاق النهـائي ملـزما
للجـــانب اإليـــراني ويــأخــذ يف
االعـتبـار الـقلق العــاملي خملـاطـر
انتـشار الـتسلح النـووي واخملاوف
من تقويض دعـائم األمن والسلم

واالستقرار يف املنطقة والعالم.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن
شكـره للـرئيـس األميـركي علـى
التـزامه الشخصـي كما أثنـى على
اجلـهود احلـثيثـة التي بـذلهـا وزير
اخلـــارجيــة جـــون كيـــري أثنــاء
اجـتمـاعـات الــدول الكبـرى مع

إيران "مجموعة 1+5".
وشـدد علـى أهـميـة منع انـتشـار
األسلحـــة النــوويـــة يف املنـطقــة
واهتـمام دولـة اإلمارات الـعربـية
املـتحــدة بـضـمــان اإلجــراءات
والتـدابيـر الصـارمـة للـتحقق من
سالمـة البرنامج النووي عند ابرام

االتفاق النهائي.

األوضاع العربية
وتناول اللـقاء تطـورات األوضاع
يف املـنطقـة العـربيـة وسـبل حتقيق
األمـن واالســتقـــرار يف الـيـمـن
وسـوريـا ولـيبيـا مبـا يحقق وحـدة
أراضي تلك الـدول ويحقـن دماء

شعوبها البريئة.
وركـز اللقـاء علـى أهميـة تـطبيق
قــرارات مجلــس األمن الــدولي
ومبـادرة مجلـس التعـاون لـدول
اخلليج العـربيـة يف اليـمن بصفـتها
مدخال لتـسوية األزمـة فيها ودور
التحـالف العـربي بقيـادة اململـكة
العربية السعودية والتي تشارك فيه
دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة يف
تـثبـيت الـشــرعيــة وحفــظ امن

واستقرار الشعب اليمني.
وتناول اجلانـبان الضربـات اجلوية
التي يقـوم بهـا التحـالف الـدولي
ضــد تنـظـيم "داعـش" وضـرورة
مـواصلـة اجملـتمع الــدولي ودول
التحالف التزامها التصدي الفاعل
للتـنظيـمات اإلرهـابيـة واحليلـولة
دون انتشـار خطرهـا حفاظـا على

األمن واالستقرار العامليني.
قمة كامب ديفيد

وأعـرب اجلـانبـان عن التـزامهمـا

بـأهـميــة التعـاون والـتنـسـيق بني
مجلـس الـتعــاون لــدول اخللـيج
العربية والواليات املتحدة باعتباره
من الـركـائـز األســاسيــة لألمن
واالسـتقـــرار يف منـطقــة اخللـيج
والـشـرق األوسـط واتفقــا علـى
احلـاجة لتعزيـز التعاون األمني بني
مجلــس الـتعــاون والــواليــات
املـتحــدة جملــابهــة الـتهــديــدات
والتـطــرف والعـنف وهــو احــد
املـواضـيع التـي سيـركـز عـليهـا
االجتماع املـرتقب يف كامب ديفيد
الـشهـر املقبـل حيث أشـاد الـشيخ
محمـد بن زايـد آل نهـيان بـالقـمة
التي دعـا اليها الـرئيس األمـيركي

مع قادة دول مجلس التعاون .
وأشـاد اجلـانبــان بنمـو العالقـات
التجاريـة الثنائية وتوسعها ال سيما
ان دولـة اإلمــارات اكبـر شــريك
جتاري للواليات املتحدة يف الشرق
األوسـط ..كما نـاقشا مـزيدا من
التعـاون االقتصـادي مع التـأكيـد
على أهمية سياسات التجارة احلرة

وتعزيز االستثمارات.
وأكد اجلـانبان أهمـية حتقيق األمن
واالستقـرار والـسالم وتكـريـس
مبادئ التسامح والتعايش املشترك
يف املنـطقـة والعــالم أجـمع ونبـذ
الـتـطــرف والـتعـصـب والعـنف
واإلرهـاب لتحقـيق التـنميــة التي

تــصب يف مــصلحــة الــشعــوب
وتعميق التعاون الدولي.

زيارة مهمة
وإلــى ذلك، اعـتبــرت مـصــادر
إماراتية أن زيارة الشيخ محمد بن
زايـد لواشـنطن "مهـمة يف تـوقيت
بالغ الـدقة "، خصوصا وانها تأتي
مع اسـتمرار العملـيات العسـكرية
لـ)عاصفة احلزم( التي تشارك فيها
اإلمارات بهـدف إعادة الـشرعـية

لليمن.
وقـالت املصادر اإلمـاراتية إن هذه
الـزيــارة ستكـون فـرصـة لـتبـادل
اآلراء بني الشيخ محمـد والرئيس
األميركي حـول التطورات الراهنة
يف إقلـيـم الـــشــــرق األوســط،
وخاصـة تلك القضايـا التي ترتبط
بـأمـن املنـطقــة واستقـرارهـا ويف
مقــدمهــا احلــرب ضـــد تنـظـيم
)داعــش ( وتـطـــورات األزمـــة
الـراهنـة يف كل مـن سوريـا وليبـيا
فضال عن تصـاعد خطـر التطرف
واإلرهــاب يف املنـطقــة وذلك من
أجـل بلـــــورة مــــــواقف ورؤى
مـشتركـة حول كـيفية الـتعامل مع

هذه القضايا.
القمة اخلليجية األميركية

وقالـت نشرة )أخبار الساعة( التي
يـصــدرهــا مــركــز اإلمــارات
للـــــدراســـــات والـــبحـــــوث
اإلستراتيجية إن أهمية الزيارة انها
تـأتي قـبل القمـة املقـررة بني قـادة
دول مجلــس الـتعـــاون لـــدول
اخلليج العـربية والرئيس األميركي
بـاراك أوبـامـا يف يـومي 13 و14
مايو )أيار( املقبل يف منتجع كامب

ديفيد.
واشـارت إلـى الـزيـارة سـتكـون
فــرصــة مهـمــة لـالطالع علــى
وجهات نظر األصـدقاء والشركاء
وخـاصـة يف مـا يـتعلق بـاالتفـاق
النووي بني إيران ومجموعة 5+1
ومـا يثيـره من مخـاوف مشـروعة
لـدول املنطقـة تنبـغي مراعـاتها يف
أي اتفــاق نهــائـي بني الـطــرفني
تعـــزيــــزا لألمـن واالسـتقـــرار

اإلقليمي والدولي.
وبينت أن ثالث االعتبارات هو أن
هذه الزيـارة تعكس قوة العالقات
اإلمـاراتيـة - األميـركيـة التـي تعد
منـوذجـا يـحتــذى  يف العالقـات
املـؤسسيـة القائـمة علـى التفـاهم
والـشفــافيــة واالحتـرام املـتبـادل

واملصالح املشتركة.
التبادل التجاري

وأوضحت أن هذه الزيارة ستمثل
فـرصــة لتعـزيـز هــذه العالقـات
واالنطالق بهـا إلـى آفـاق أرحب
وأوسع يف اجملـاالت كـافـة حـيث
شهدت هذه العالقـات على مدار
األعـوام املـاضيـة نقلـة نـوعيـة يف
الكـثيــر من اجملــاالت لعل أبــرز
مؤشراتها يف هذا السياق أن حجم
التبادل الـتجاري غيـر النفطي بني
الـــدولتـني وصل إلـــى أكثـــر من
26.9 مليار دوالر أميركي " نحو

98.7 مليار درهم إماراتي ".
ويـشـار إلـى أن دولـة اإلمـارات
العربية املتحدة تعد من أكبر الدول
املسـتوردة مـن الواليـات املتـحدة
األميــركيــة يف منـطقـة الـشـرق
األوســط كـمــــا يــصـل حجـم
االسـتـثـمــارات اإلمــاراتـيــة يف
الواليات املتحدة إلى أكثر من 21
مليـار دوالر موزعة بني االستثمار
يف أســـواق املـــال األمـيـــركـيـــة
واالسـتـثـمـــارات املـبـــاشـــرة يف

االقتصاد األميركي.
وهنـــاك أكثــر مـن ألف شــركــة
أميــركيـة يف اإلمـارات وبعـضهـا
يتخـذ من الـدولـة مقــرا إقليـميـا
لعملياتها كل هـذا يؤكد مدى قوة
العالقـات ومتـانتهـا بني الـدولتني
وما يـنتظرها مـن مستقبل واعد يف
ظـل حرص قـيادة الـدولتني عـلى
تـطـويـرهـا بـشكـل متــواصل. 
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هل كان التاريخ كله صراعا بني السنة والشيعة؟
كل ما تريد معرفته عن الصراع السني الشيعي!2

Muslim world العالم االسالمي

كتابة وحترير : عالء الدين السيد

هل كان الـتاريـخ كله صراعًـا بني
السنة والشيعة؟

بالطبع ال.
فهـناك منـاسبات عـديدة علـى مر
التــاريخ ظهــر فـيهــا بــوضــوح
التقـارب بني الـسنـة والـشيعـة.
ولعلنا نسـتعني أيضًا بنفس العصر
العـبـــاسـي الـــذي ذكـــرنـــا فـيه

الصراعات بني السنة والشيعة.
احلمالت الـصليـبيـة علـى سـبيل
املـثال ساعدت على تـوحيد السنة
والـشيعة يف الوقـوف أمام الهجمة
األوروبية عـلى بالد الشـام نتيجة
اإلحـســاس بــأن كال الفــريـقني
يـشارك اآلخـر يف الديـن والتاريخ

والهوية واملصير.
عـدد من اخلفـاء العبــاسيني كـان
لهـم ميـول شـيعيـة واضحــة مثل
املأمـون واملعتصم والـواثق الذين
ظهـرت ميـول شيعـية واضـحة يف
سيـاستهـم. أيضًــا من بني وزراء
اخللفــاء العبـاسـيني كــان هنـاك
الـعديد من الـشيعة مثل أبـو سلمة
اخلالل وزير السفاح، ومحمد بن
األشعث وعلـي بن يقـطني وزيـرا

هارون الرشيد.
املــرحلـة املـصـريــة من الـدولـة
الفـاطميـة شهـدت أيضًـا تـداخالً
سيـاسيًا كـبيرًا بني الـسنة والـشيعة
وشهــدت تسـامحًـا نـسبيًـا علـى
الرغـم من التـنافـس الشـرس بني
العبـاسيني والفـاطميـني للسيـطرة
عـلى الشام والعـراق ومصر. فقد
استخــدم الفـاطـميـون وزيــرين
سنـيني على األقل هما رضوان بن

وخلشي والعادل بن السالر.
مـــا هـــو دور إيـــران وثـــورتهـــا

اإلسالمية على الصراع؟
الثـورة اإلسالميــة التي قـامت يف
إيــران عــام 1979م ضــد حـكم
الـشاه تسببـت يف تأجيج اخلالفات
بني اجلانبني السني والشيعي نتيجة
أن احساس اجملموعات الشيعية يف
هـذه الـدول بـوجـود ظهـر حـامٍ
وداعم لهـا، سـاعـد علــى ذلك
رغبة إيران يف تـصدير ثـورتها إلى
الدول العـربية اجملاورة مما أدى إلى
قيـام احلرب اإليـرانيـة العراقـية يف
ذلـك الوقـت نتيجـة الطمـوحات
اإليــرانيـة يف العـراق الـتي حتـوي
الكـثيـر من الـشيعـة يف منـاطقهـا

اجلنوبية.
الصـراع الذي بـدأ يف هذه املـرحلة
كـصراع فـكري عـبر محـاولة كل

فـريق استـمالـة أكبـر كم من أتـباع
الفــريق اآلخــر حتــول مع مــرور
الوقـت إلى صراع سيـاسي ثم إلى

مواجهات مسلحة.
إيران ومنـذ الثورة اإلسالمية وهي
تسعى جاهـدة إلى تقليص الهيمنة
األمــريـكيــة يف منـطقــة الـشــرق
األوسـط عبر زيادة نفـوذها وبسط
سيطـرتها علـى املنطـقة خصـوصًا
مع وجــود جتمعـات شـيعيـة لهـا
تصلح كـقاعـدة انطالق جـيدة يف
كل مـن البحـريـن ولبنـان والـيمن

والسعودية والعراق وسوريا.
بعض من السياسيني وعلماء السنة
يـرون أن حديث إيـران عن وحدة
املـسلمني وعدم التفريق بني السني
والــشـيعـي هـــو سعـي مـن قـبل
اإليرانيـني لتحقيق حلمهم الواسع
بإعـادة إحياء دولـة فارس القـدمية
الـتي قضى عـليها اخلليفـة عمر بن

اخلطاب.
هل إيـران هي الـسبـب الوحـيد يف

تأجيج الصراع؟

بالـطبع ال، فعلـى اجلانـب اآلخر
نشأت أيدولوجـيات سنية متشددة
ســاهمـت يف عمـليــات تــأجـيج
الـصراع لغت حد تكفيرهم بشكل
كلي دون استثنـاء، ما أنشـأ أرضًا

خصبـة يف املنطـقة العـربيـة لغرس
بذور الكـراهية لكل مـا هو شيعي
خصـوصًـا مع خـروج عــدد من
الـشيعـة يف بعض وسـائل األعالم
ليقـوموا بـسب وقذف شخـصيات
من الصحابـة الذين يعتبرهم السنة
أفـضـل اخللق بعــد األنـبيــاء دون

استثناء.
ظهـرت الـكثيـر من الفتـاوى التي
كفـرت الشـيعة خصـوصًا الطـائفة

الشيعية اإلثنى عشرية.
مع خــشيـة الـسعـوديــة من املـد
الشـيعي جتـاههـا اسـتغلت رجـال
الـدين املنـتمني للفكـر الوهـابي يف
استخراج مثل هذه الفتاوى بهدف
إبعـاد النــاس عن الفكــر الشـيعي
وحماية النظـام السياسي للمملكة

ودول اخلليج بشكل عام.
محمـد بن صـالـح العثيـمني أفتـى
قـائالً “عقـيدة الـرافضـة )الشـيعة(
مبـدأ التقـية وهي أن يـظهر خالف
مـا يبطن وال شك أن هـذا نوع من
النفاق يغتر به من يغتر من الناس،
واملـنافقون أضـر على اإلسالم من

ذوي الكفر الصريح“.
كمـا استشهدوا مبا ذكره اإلمام ابن
تيميـة يف كتاب “مـنهاج الـسنة“ أن
الشيعة هم الذين سعوا جمليء التتار
إلـى بغداد  –دار اخلالفـة آنذاك –
ممـا أدى ملـقتل أعــداد ال تعــد من

املسلمني.
مـاذا عـن اجلمـاعــات املتقــاتلـة

حاليًا؟

مع مرور الـوقت تواجـد عدد من
اجلمــاعــات الــشيـعيــة القــويــة
واملسـلحة أحيـانًا يف بعـض الدول
العـربيــة مثل احلـوثيـني يف اليـمن
وحـزب اهلل يف لبنـان وجمـاعـات
شيعية عديدة يف الـعراق باإلضافة
إلـى انتماء الـنظام العلـوي احلاكم

يف سوريا للشيعة.
يف املقـابل تواجـدت على الـساحة
العديد من اجلمـاعات السنية ذات
الفكر السلفي اجلهادي مثل تنظيم
القـــاعـــدة وتـنـظـيـم الـــدولـــة

اإلسالمية.
ومـع تصـاعــد نبــرة الصــراع بني
الـطــرفـني ويف ظل وجــود أيــادٍ
خــارجيـة لــدول أجنـبيـة تـعمل
ملـصاحلهـا اخلاصـة يف املنطقـة بدأ
صـراع مـسلـح واسع بني الــسنـة
والـشـيعــة يف العــراق يف أعقـاب
الغـزو األمريـكي عبـر السـيارات
املفخخــة واستهـداف املـسـاجـد

السنية والشيعية.
تـصـــاعـــدت األمـــور بــشـكل
درامــاتـيكـي يف أعقــاب ثــورات

الـربيع العربي. فـإيران أيدت تلك
الثـورات التي قـامت ضـد رؤساء
لـيسوا من حلفائها مثل مصر وليبيا
واليمن بـينما رفضت ثورة الشعب
السوري ضد بـشار األسد احلليف
الرئيسي لها يف املـنطقة لتقوم إيران
بـإرسال قـواتها بـشكل مبـاشر أو
عبر أذرعهـا العسكريـة مثل حزب
اهلل وعدد من املـيليشيـات الشـيعية
املسـلحة يف العـراق للمـساهـمة يف
إخماد الثورة الـسورية وإبقاء نظام

األسد يف احلكم.
ومع ظهـــور تـنـظـيـم الـــدولـــة
اإلسالمية يف العراق ومتدده بشكل
ملحــوظ وتهــديــده ومحــاربـته
للـشيعـة واعتبـارهم الـعدو األول
دخلت املـنطقـة يف حـرب طـائفيـة
فعـلية بـني السنـة والشيعـة لتتـطور
األحـداث يف الـيمـن عبـر سـيطـرة
احلــوثيني الـشيعـة املـدعــومني من
إيران على العاصمة اليمنية صنعاء
ومحاولـة االنقالب على الـرئيس

عبد ربه منصور هادي.
وعـندمـا تقـوم السـعوديـة بإنـشاء
حتــالف “سـني“ ضـد احلـوثـيني يف
الـيمـن ومن ورائـهم إيــران فــإن
الـظاهر مـن األمر للعامـة هو أن ما
يحـدث هـو صـراع طــائفي سـني
شـيعـي ولـيـــس مجـــرد صـــراع

سياسي.
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فورين بوليسي: الصني متسك العصا من املنتصف يف الشرق األوسط
املصـدر  |إيالن جولـدنبرغ، إيلي
راتـنـــر – لـفهـم دور الــصـني يف
الـشـرق األوسـط، ليـس علـيك
سوى أن تنظر إلى حدث ذا أهمية
وقع يف اآلونـة األخيـرة، وحـدث
آخر ليـس ذات أهميـة. يف أواخر
مـــارس/آذار املنـصــرم نـشــرت
صحف بكني عناوين تتحدث عن
إرسال سفن حـربية إلنقـاذ املئات
من املواطنني الصـينيني واألجانب
من اليمن التي متزقها الصراعات.
ولكن يف أوائل أبريل/نيسان ألغى
الـرئيس الصيـني )تشي جني بينغ(
مــا كــان مقــررا له كــأول زيــارة
رسـميـة له إلـى املـملكـة العـربيـة
الـسعودية ومصر، بحسب ما ذُكر
بأنـه نتيجـة للقتـال يف اليمـن، ما
يـؤكد أن بكني تـفضل اخلروج من
املـطـبخ علــى مقــاومــة حــرارة

السياسة يف الشرق األوسط.
ويشيـر الواقع إلى أن هـناك غياب
كبيـر وملحـوظ للـصني بـدال من
زيـادة النفـوذ، وهـو األمـر الـذي
يــواصل حتـديـد دورهـا يف هـذه

املنطقة املضطربة.
ولــدى الـصـني أسبــاب وجـيهــة
لـالهتمـام بـاألحــداث يف الشـرق
األوسـط، فمـا يقـرب مـن نصف
وارداتهــا مـن الـنفـط يــأتـي مـن

اخلليج. 
وعالوة علـى ذلـك، يقلق بـكني
العنـاصـر املـتطـرفـة يف املـنطقـة،
والـتي تقــوم بتــوفيــر التــدريب
واإللهـــام إلـــى االنفـصـــالـيـني

املسلمني يف غرب الصني.
ومـع ذلك، فـــإنه ويف تـنـــاقـض
صـارخ جلــدول األعمــال احمللي
لطموح الرئيس الصيني، واملتمثل
يف إصالح القطـاعـات الـرئيـسيـة
لالقتـصاد، مبـا يف ذلك اخلـدمات
املصـرفيـة والـزراعـة، وتـخفيف
الـقيــود املفـروضــة علـى نـظـام
تــسجيل األسـر الـذي عفــا عليه
الـــزمـن يف الــصـني، وتـخفـيف
سيـاسات احلكومة املتعلقة بالطفل
الـواحد سيـئة السـمعة، إال إنه لم
يفعل شـيئـا يـذكـر يف الـسيـاسـة
اخلــارجيــة التـي من شــأنهــا أن
تـسـتحق التــدوين علـى شـاكلـة

“خيارات هيالري كلينتون“.
ويف الواقع، فـإنه على الـرغم من
دعـوة الـرئـيس “تـشي“ ملـزيـد من
الـسيـاسـة اخلــارجيـة الـصيـنيـة
“االستباقية“، إال أن بكني ما زالت
تـسـاهـم فقط يف اجملـاالت اآلمنـة
واللينـة للـسيـاسة الـدوليـة، مثل
التـنميـة االقـتصـاديـة ومكـافحـة
القرصنـة والصحة العـامة العـاملية
وعـمليــات حفظ الـسالم يف األمم
املتحـدة. وال تـنفق الـصني دمـاء
كثـيرة وال أمـواال طائـلة ملكـافحة
التطـرف العنيف خارج حدودها،

وال تسعـى لتسـوية حـروب أهلية
دامـيــة، أو حـتــى تـتــوسـط يف

النزاعات اإلقليمية الرئيسية.
وعـملــت بكـني علـــى تفـــادي
مواجهة القضايا السياسية واألمنية
الصعبة يف اخلارج، ما يحد بشكل

حاد من نفوذها اجليوسياسي.
ونـتيجـة لـذلك، فــإن النـداءات
املـستمـرة لـلصني لـتحقيق تعـاون
يحقق الفوز للطـرفني؛ والذي قد
يكـــون له أهـمـيــة يف الــشــؤون
االقـتصـاديـة والعـوالـم النـزيهـة
األخرى، لـم متسك سـوى بقليل
من املاء، حـيث املعارك السـياسية
تكـون محـصلتهـا صفـر، وتـدور
احلرب عـلى حـصص غيـر قابـلة
للتجزئة يكون الـتنازع عليها على

أشده.
ويـتجلـى هــذا هنـا بـشـكل أكثـر
وضوحـا مما كـان عليه يف الـشرق
األوســط،  حيـث نفــوذ الــصني

حـول القضـايا االقليـمية هـامشي
بشكل مـستغرب، حتى يف الوقت
الــذي يــدفعهــا فـيه اسـتقاللهــا
املتنـامي يف مجال الطاقة إلى إنشاء
شـراكــات أعمق وأقــوى مع من
يروق للمملكة العربية السعودية.
وألنها دائمـا ترفـض حشد قـوتها
خلف مواقفها، فقد قامت الصني
بغزوات مـؤقتة يف مسـتنقع الشرق
األوسط. ويف أكتـوبـر / تشـرين
األول مـن 2012، نــشــر وزيــر
اخلارجية آنذاك “يانغ جيه تشي“ ما
يعـرف بـ “خـطـة الـنقــاط األربع“
لـســوريــا، والـتي دعـت جمـيع
األطــراف إلـــى وقف القـتــال،

وإنهــاء األزمــة، والــشــروع يف
عمـليــة االنـتقــال الــسيـــاسي.
وأشـارت “أسـوشـيتـد بـرس“ أن
اخلـطــة لم جتـد سـوى قـليـل من
االهتـمام الـدولي، فـقد وجـدها
مـعظم املـراقبني “غـامضـة“، ومن
املـرجح أنهـا تهـدف إلـى تعـزيـز
سمعـة الصني يف أعقـاب انتقادات
من حتركـاتها لالنضـمام روسيا يف
عـرقلة قـرارات األمم املتحـدة التي
تهـدف الى إنهـاء إراقة الـدماء يف
سوريـا. ومن نافلة القـول التأكيد

على أن هذا كان فشال.
وتكـمن املــشكلـة يف أن بـكني ال
تـرغب يف اتخاذ مـوقف صريح يف

منطقة دائما ما تتطلب ذلك.
وعلــى النقـيض مـن ذلك، فقـد
تعهدت واشنطن بالـتزامات كبيرة
يف املنطقـة، حيث تبقـى الواليات
املتحــدة الضـامـن الفعلـي لألمن
اخلـــارجي لـلمـملكــة العـــربيــة

الـسعـوديــة وبقيــة دول مجلـس
التعاون اخلليجي. 

ويحـمـي الـــوجـــود الـبحـــري
األمـريكـي املهيـمن حـريـة تـدفق
املــوارد الـنفـطـيــة مـن الــشــرق
األوسـط، كمـا يـضمن االزدهـار
االقتصـادي للـعديـد من اجلـهات
الفــاعلــة يف املـنـطقــة، وظلـت
واشنطـن تشـارك بعمق يف املهـمة
الصعبة املتمثلة يف محاولة التوسط

بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.
وعلــى الـــرغم مـن االستـثمــار
األمـريكي الكبـير حـتى اآلن، إال
إن شـركـاء الـواليـات املتحـدة يف
الـشــرق األوسط يـنتقـدون إدارة

“أوبامـا“ لرفـضها اتخـاذ إجراءات
أكثـر حـسمـا عبـر مجمـوعـة من
الصـراعـات اإلقلـيميـة. وحتتـاج
املنطقـة بشـدة إلى قـوة عظـمى،
وإذا أرادت الـصـني اللعـب علــى
هـذا املستـوى، فإنه سـوف يتحتم

عليها أن تتخذ موقفا.
ومـن الصعب أن نـرى كيف ميكن
لالستـراتيجية الصينـية التي تعتمد
على جتـنب اخملاطـر أن تنقلهـا إلى
دور قيـادي يف أي مـن النـزاعـات
امللـتهبــة يف املنـطقـة. وسـتكـون
املوازنـة األصعب التـي على بكني
أن تقـوم بها هـي محاولـة احلفاظ
علـى عالقـات جيــدة مع كل من
الـرياض وطهـران وسط تصـاعد

املنافسة اإلقليمية والطائفية.
وأكثـر مـا يقلـق اململكـة العـربيـة
الـسعـوديـة هـو االتفـاق النـووي
اإليــرانـي، والــذي قــد يـنـتهـي
بحلول نهاية يـونيو/حزيران، هو

رفع العقوبات املصرفية والنفطية،
مـا يعـطي طهـران املـوارد الالزمـة
لـتعيث بـاملزيـد من الـفوضـى من
خالل وكالئهـا يف اليمن وسـوريا

ولبنان و العراق.
غالبية األموال اجلديدة التي تتدفق
إلـى إيران تـأتي من الصـني، أكبر
شريك جتاري لطهران. وبعد أيام
من التـوصل إلى االتفـاق النووي
اإليراني يف أوائل إبريل / نيسان،
كـان وزير النـفط اإليرانـي “بيجان
زنكـنه“  يف طـــريقه إلـــى بكـني.
والـسؤال اآلن: هل ميكـن للصني
بـالفـعل أن حتل محل الـواليـات
املتحــدة كضـامـن لألمن يف دول

اخللـيج عنـدمـا يقـومـون مبعـاجلـة
تهديداتهم األكثر أهمية؟

عندمـا يتعلق األمر بسـاحة أخرى
ذات أهميـة حاسمة يف دبلـوماسية
الــشـــرق األوســط، الــصـــراع
اإلســرائيلـي الفلـسـطيـني، فـإن
الـصني تخـتفي متـامـا. األعضـاء
األربعــة الــدائـمني اآلخـــرين يف
مـجلــس األمـن لألمم املـتحـــدة
يلـعبــون دورا هــامـــا يف عمـليــة

السالم.
ويف حني أن الـواليات املتحدة هي
الـوسـيط األسـاسي، فـإن الـدول
األوروبيـة الـرئيـسيـة مبـا يف ذلك
فـرنـسـا وبـريـطــانيـا تـتحـمالن
املسؤولية يف االحتاد األوروبي عن
تقـدمي حـوافـز اقـتصـاديـة كـبيـرة
ومـثبـطـــات لكال اجلــانـبني، يف
الـــوقت الــذي يـــدعم الــروس
الفلـسطينيـني بانتظـام. أما الصني
فتبـقى العضـو الوحيـد يف مجلس

األمن الـذي يفـشل يف أن يكـون
إلى جانب هذا أو ذاك.

ويف الوقت نفـسه، فإنه يف سـوريا
والعــراق، حيـث تضـافـر فـشل
الـدولة واحلـرب األهليـة وصعود
الدولـة اإلسالمية خلـلق أزمة أشد
تعقـيــدا يف املـنــطقــة، وتـبقــى
اخلـيارات اجليـدة املتاحـة محدودة

للغاية.
وخلصت الـدول العـربيـة إلى أن
الطـريقة األكـثر وضـوحا لـلقوى
األجنبيـة هي املسـاهمة يف سـوريا
والعـــراق مـن خالل الـتــــدخل
العسكـري الذي يستهـدف الدولة
اإلسالميـة واإلطـاحـة بـالـرئـيس

“بشار األسد“.
وهم يجادلون بـأن مجرد التدخل
فقط بـالغارات اجلـوية والـتدريب
وتـسليـح قوات املـعارضـة، ورمبا
حتــى مـع خيــارات عــسكــريــة
مبـاشرة، ميكن يف هـذه املرحلة أن
ينقـذ سـوريـا. ولكـن الصـني لن

تذهب إلى هناك أيضا. 
وبـدال مـن ذلك، فقــد انحـازت
بـكني إلـى مــوسكــو يف مجلـس
األمـن معرقـلة القـرارات التي من
شــأنهـا أن تـزيـد الـضغـط علـى
“األســـد“. ويف نفــس الــوقـت،
وبيـنمــا تقــوم بـعمـليــة حتــويـط
لرهاناتهـا، فقد استضافت الصني
مرارا جمـاعات املعارضة السورية
يف بـكــني، ويف مـــــــارس/آذار
أرسلت مبعـوثا خاصـا للقائهم يف

دمشق.
واجلديـر بالذكر أن الصني شرعت
يف دبلـومـاسيـة أكثـر استبـاقيـة يف
املـنطقـة. وقـد شـمل ذلك زيـادة
معـدل الزيـارات رفيعة املـستوى،
وكان من بينهـا أول زيارة من قبل
وزيـر خارجيـة صيني إلـى العراق
منـذ 22 عـامـا يف فبـرايـر/شبـاط
2014، وتعـزيـز املـشـاركــة مع
املنظـمات اإلقـليميـة مثل جـامعة
الـدول العربية، واالختيار الناجح
لتـسعـة بلـدان يف مـنطقــة الشـرق
األوسط، مبا يف ذلك مصر وإيران
واملـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة،
لالشتـراك كأعـضاء مـؤسسني يف
بنـك االستثمـار يف البنيـة التحتـية
اآلسيـوي اجلـديـد الــذي تشـرف

عليه الصني.
ولكـن هـــذا ال يـحل القـضـيـــة
األسـاسيـة، واملتـمثلــة يف أنه من
املـستـحيل تقـريبـا إرضـاء جـميع
األطـراف واالسـتمــرار يف اللعب
كـالعب أساسي يف منطـقة الشرق

األوسط.
وبطـبيعـة احلـال، فـإن القلـة قـد
تخـتلف مع تــوصـيف الــرئيـس
“بـاراك أوبـامـا“ للـصيـنيني بـأنهم
“كـانوا يـركبون مجـانا علـى مدار
الثـالثني عـامـا املــاضيـة، وقـد
خدمـتهم الظروف بـشكل جيد يف
الــشــرق األوسـط“. ومـن هــذا
املنـطلق، قـد يكـون مـن احلكمـة
عـدم تـورط بـكني يف الصـراعـات
التي تبدو مسـتعصية على احلل يف
املنـطقــة. ورغـم ذلك، فــإنه ال
ميكن للصـني أن تستمـر يف انتهاج
سيـاسة خارجية قـائمة على جتنب
اخملـاطر والـظهور يف نفـس الوقت
كقـائد يف ساحـة سياسـات الشرق
األوسـط غيـر املـتقيـدة بـنظـام أو
قانون. وبـالنسبـة للرئـيس “تشي“
القـرار سـوف يكـون إمـا هـذا أو

ذاك.
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يثيـر استمـرار الغارات واالقـتتال
يف عـدة مـدن ميـنيــة رغم اعالن
التـحالف العـربي بقيـادة املمـلكة
العربية السعودية ، انتهاء العملية
العـسكـريّـة الـتي يــشنهـا ضـدّ
احلــوثيني يف الـيمن ، حـزمـة من
االسئلة حول حقيقة املشهد العام
هنـاك وتأثيـر االطراف االقليـمية
يف ما يحـدث خاصـة ما تـداولته
مصادر اعالمـية من اقتراب سفن
حربـية ايرانيـة من اليمن ، رافقته

حتذيرات امريكية.
هـــذا وعـبـــر وزيـــر الـــدفـــاع
األمـريكي، أشتـون كارتـر، عن
قلق الـواليـات املـتحــدة من أن
تكـون مجمـوعـة سفن الـشحن
اإليرانيـة محملة بأسلحـة متقدمة
مـوجهة الـى اليمن، ودعـا إيران
إلى جتنب تأجيج الصراع بإرسال

شحنات أسلحة.
ويـرى محللـون ان االنتقـال من
العملية العسكرية “عاصفة احلزم“
الى بادرة “اعادة األمل“ يحمل يف
طياته غموضا كبيرا حول اسباب
هـذا االنتقال حيث يقول شقّ بان
اململكة العـربية السعـودية فشلت
يف حصـد ما كانت تنتظره يف حني

اعتبـر شقّ اخـر ان هـذه اخلطـوة
مبثابـة التكملـة للعمل العـسكري

العربي يف اليمن.
البـديل الـذي حـمل اسم “إعـادة
األمل“، يجعـل من معرفـة الفرق
بـيـنه وبـني “عـــاصفـــة احلـــزم“
ومـــاحققـته حـتــى اآلن ، امــرا
ضـروريا للـوقوف عنـد االسباب
احلقـيقـيــــة وراء انهــــاء العـمل
العسكـري الذي لم يتـرجم على
ارض الـواقع يف وقت تـستمـر فيه
الغـارات اجلـويـة العــربيـة ضـد

معاقل 'انصار اهلل'.

اهداف )عاصفة احلزم( ونتائجها

اوال وجب معـرفة االهـداف التي
شـنّت من اجلها عـاصفة احلزم ،
ففـي البـدايـة تعــالت االصـوات
املنـاديـة بضـرورة القيـام بتـدخل
عسكـري خارجـي النقاذ الـيمن
من قبـضة احلوثيـني ، اوّلها دعوة
الرئيـس اليمنـي عبد ربه مـنصور
هـادي من عـدة منـابـر بضـرورة
ايقـاف املـدّ احلـوثـي يف اليـمن ،
اعقبهـا استجـابـة عـربيـة بقيـادة
اململكة العربية السعودية يف الـ26

من مارس املنقضي .

وقـالت الـدول املشـاركـة يف هـذا
التـدخل ان اهدافها االساسية هي
اعـادة الشرعيـة الى اليمـن متمثلة
يف الـرئيس عبد ربه منصور هادي
،واحلـد من تغـول نفوذ احلـوثيني
ورفع سـيطــرتهم علـى مفـاصل

الدولة ومؤسساتها .
ووفق اخــر تقــريــر صـــادر عن
منظـمة الصحـة العاملـية ، خلفت
عـــاصفــة احلــزم 1080 قـتـيال
و4352 جـريحـا ، عالوة علـى
وضـع اقتصـادي متـأزم وظروف

انسانية كارثية.

“اعادة االمل“

وبعــد اعالن املـتحــدث بـــاسم
عــاصفــة احلــزم انـتهــاء العـمل
العـسكـري بقيـادة الـسعـوديـة يف
اليمن ، مت االعـالن عن بديل لها
وهـو مـاسمـي بحملـة 'اعـادة
األمـل' وهي كـــذلك جــاءت
اسـتجابـة لطلب الـرئيس الـيمني

عبد ربه منصور هادي.
وتتمثل اهم اهـدافها يف اسـتئناف

العـمليـة الـسيــاسيـة بــاليـمن ،
وحمــايــة املــدنيـني ومكــافحــة
اإلرهــاب وتـكثـيف املـســاعــدة
اإلغاثيـة والطبيـة للشعـب اليمني
باإلضافة الى التصدي للتحركات
والعمليـات العسكـرية للحـوثيني
ومن حتـالف معهـا من خالل منع
وصـــول االسلحـــة اليـهم جــوا
وبحرا وفق مـاجاء يف بيـان صادر

عن قيادة التحالف.

استراتيجية بديلة

يف هـذا الــسيـاق قــال البــاحث
واحمللل السيـاسي اللبنـاني محمد
انور احلبيب  أنّ “اعادة االمل“ هي
خـطـــة “النـــزول عن الــشجــرة“
خـصـوصـا وان الـسعـوديـة قـد
احـست انهـا وحدهـا بعـد الدور
املتواضع ملصـر، ورفض باكستان
التـدخل يف احلرب خصـوصا وان
هنــاك معلــومــات افــادت بــان
السعوديـة قد طلبت من بـاكستان
ارسال مقـاتلني سنة فقط من دون
الشيعة )وهم مكون اساسي فيها(
ممـا قـد يـزعـزع الـوضع الـداخلي

الباكستاني.

وتــابـع احلبـيب ان هــذا مــا دفع
بـالبـرملـان ان يـرفض بـاإلجمـاع
املشاركـة يف العمليات العـسكرية
الهجوميـة واكتفى بإعالن موقف
الــدفــاع عن الـسعــوديــة حــال
تعرضها لهجوم على حدّ قوله .

وأضــاف محــدثـنــا ان “ اعــادة
األمل“ هي االستراتيـجيّة اجلديدة
بعد فـشل العمليـة العسكـرية يف
حتقيق اهـدافهـا كـون الضـربـات
اجلـــويـــة لـم حتــسـم احلـــرب.
بـاإلضـافـة الـى ان العـمل البـري
مكلف على عـدّة اصعدة خـاصة
علـى الـداخل الـسعـودي حـيث
يـوجـد العـديـد مـن اليـمنـيني يف
اململكة يف كل من جيـزان وعسير
وجنـــران وهي أراض يــسكـنهــا

مينيون وهو خطر إضايف عليها.
واعتبـر احلبـيب ان كل ذلك ادى
الى تغيير استراتيجية املواجهة الى
استـراتيجية االحتـواء، عبر تقدمي
حــــوالــي 278 ملـيــــون دوالر
للـشعب اليـمني، واحلـديث عن
الوضع االنسـاني اليمني املتدهور
عالوة علـى االقتراحـات املتعددة
ابــرزهــا ضـم اليـمن الــى دول
مجلس التعـاون كخطوة جـديدة

إلبعــاده عمّـا يــسمـى بـاحملـور
االيراني.

الدور اخلارجي

يؤكـد مراقبـون ان احلرب اليـمنية
لم تكن مـنذ أن بـدأت مبنـأى عن
الصـراع االقليمي خاصـة املنافسة
السعودية االيـرانية على النفوذ يف
املنطقة وهـو ماخلق حربـا طائفية
سـنيـة شـيعيــة زادت من تــأجيج

صراعات املنطقة .
لـطــاملــا وجه اجملـتـمع الــدولـي
اتهـامــات متـزايـدة الـى طهـران
بدعم “انصار اهلل“ يف اليمن خاصة
بعد أن سيطر احلوثيّون يف األشهر
األخـيرة علـى مفاصل الـدولة يف
صنعاء . وهـو ما ترفـضه اململكة

العربية السعودية 
الــسيـاســة االقليـميـة لـكل من
طهـران وايران جتعل مـن احلديث
عن انـتهــاء احلــرب الـيمـنيــة يف
الوقـت احلاضر امـرا صعب املنال
خـاصة مع تزايد املطامع اخلارجية

يف اليمن “السعيد“.

The File امللف

اليمن بني عاصفة احلزم وإعادة األمل: من املواجهة العسكرية إلى محاولة االحتواء



   APRIL 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :28 :ابريل  2015 م - السنة الثالثة - العدد WWW.ARABAMERICANTODAY.NET24

لويس ريتزينجر
يف 25 مارس/آذار، بدأ التحالف
الـذي تقوده الـسعوديـة من عـشر
دول عـربيـة حملـة قصف جـوي
ضد املتمردين احلوثيني يف اليمن،
الـذين سـيطـروا علـى العـاصمـة
صنعـاء. وكان احلوثيون يتقدمون
بـثبـات إلـى مـدينـة عـدن، الـتي
هــرب إلـيهــا الـــرئيـس الـيمـني
املـدعوم مـن السعـودية ”عـبد ربه
منصور هادي”. لقـد نظر كثيرون
إلـى خطوة عمليـة ”عاصفة احلزم”
بـــأنهـــا محــاولــة مـن جــانـب
الـسعـوديني وحلفـائـهم للحفـاظ
على السيـطرة السنية على جارتها
اجلنوبيـة املضطربـة، اليمن، ضد
احلـوثيني املنتـمني للشيعـة الزيـدية

املدعومني من إيران.
ويف الـــوقت الــذي فـيه تــسعــى
األطراف لـلتوصل إلى تسوية بعد
احلـملة التي مـر عليها شهـر، فإن
هناك حليف سعودي بارز ما يزال
مـفقــــودا لــم يلـحق بــــركـب
االئتالف، إنه بـاكـستـان. فبعـد
أسبوع مـن املداوالت الثقيلة، أقر
البـرملـان البـاكـستـاني بـاإلجمـاع
قرارا يوم 10 إبريل / نيسان يعلن
أن البالد سـتبقـى »محـايـدة» يف
الصــراع اليـمن، مـا يـدل علـى
انقطـاع حـاد بـني الشـريـكني منـذ

فترة طويلة.
قرار باكـستان بعدم االنضمام إلى
التـدخل الـذي تقـوده السعـوديـة
ضـد املتمـردين احلوثـيني يف اليمن
رمبـا يـشيـر إلـى بـرود خـطيـر يف
الـعالقـــــات بــني إسالم آبـــــاد
والرياض، والـتي بنيت منـذ فترة
طـويلة علـى القدرات الـتكميلـية
واملصالح االستراتيجية املشتركة.
فعلى جـانب إسالم آباد استفادت
باكسـتان من السخاء السعودي يف
شكل ضخ النفط بـشكل رخيص
فـضال عـن ضخ الـنقـديــة خالل

أوقات احلاجة. 
وعلـى جـانب الـريــاض استفـاد
الـسعـوديـون بـأن دعــوا اجليـش
الباكـستاني، أحـد أقوى اجليوش
يف املنـطقة والـذي ينعـم بالـسخاء
الــسعــودي، لـــدعم أهــدافـهم
العــسكــريــة. قـــرار البــرملــان
الباكستاني بالوقوف على احلياد،
يف الــوقت الــذي ال تــوجــد فـيه
إشـارة  إلى حتول كـامل بعيدا عن
راعيها منذ فترة طويلة، يشير إلى
أن إسالم آبـاد تتـعامل مع املـشهد
من منـظور اسـتراتـيجي متـطور.

ومـن اجلـيـــد لقــادة الــواليــات
املتحــدة، يف صيـاغـة الـسيـاسـة
اإلقليمـية، أن يضعـوا يف االعتبار
العـــوامل الـتـي تــسهـم يف هــذا
القـرار، يف الوقت الـذي يبحرون
فيه إلى بـيئة حسـاسة تتقـاطع فيها
منطقة جنوب آسيا وإيران والعالم

العربي.
العالقـات التاريخيـة بني باكـستان

والسعودية
تعــود أمـثلــة العالقــة املـتبــادلــة
الــوثيقـة، بـشكل ملحـوظ، بني
املـملكــة العـــربيــة الــسعــوديــة
وباكسـتان إلى املراحل األولى من
احلرب الـباردة، عنـدما تـصرفت
كال البلـدين كـركائـز أساسـية يف
استـراتـيجيـة الـواليــات املتحـدة
الحتــواء التــوسع الـسـوفـييـتي

باعتبارهما  حلفاء لألمريكيني. 
ويف عـــام 1969، علــى سـبـيل
املـثال، دفعت بـاكستـان بطيـاريها
لصد تقـدم قوات اجلنـوب اليمني
الـشيـوعيـة نحـو اململـكة الـعربـية
الـسعـوديـة، ومتـركـز عـشـرات
اآلالف من اجلنـود الباكستانيني يف
جميع أنحـاء اململكـة خالل حقبة
الـسبعـينيــات والثمـانـينيـات من
القـرن املـنصـرم، وكـذلك خالل
حـرب اخلليج األولـى. وال تـزال
هناك قوات باكـستانية متمركزة يف
اململكة العـربية السعـودية، حيث
تـشارك بـانتـظام يف تـدريبـات مع

القوات السعودية.
ويف الـوقت ذاته، قام الـسعوديون
بـتـمـــويل اجملــاهــديـن األفغــان
)بـالتنـسيق مع الـواليات املـتحدة
وبـاكـستـان( الـذين صـدوا الغـزو
السوفـييتي عام 1979، وتـستمر
املؤسـسات الـدينيـة السعـودية يف
بنـاء املـسـاجـد ودعـم شبكـة من
املـدارس الديـنية يف بـاكستـان، ما
يعــزز العالقــات الـثقـــافيـــة بني
البلدين. ويف عام 1998، عندما
واجهت بـاكستـان احتمـال فرض
عقـوبـات دوليـة إلجـراء جتـارب
نـووية، قدمت السعودية 50 ألف
بـــرمـيـل مجـــانـي مـن الــنفــط
للمساعدة يف تخفيف الضربة التي
تعـرضت لـها بـاكسـتان، مـا دفع
كثيـرون إلـى الـتكهن بـأن املقـابل
رمبــا يكــون تــزويــد بــاكــستــان
للسعودية بالتكنولوجيا النووية يف
حال أن األخـيرة شـعرت بحـاجة
ماسـة لذلك. وعززت الـسعودية

مؤخـرا، وحتديدا يف عام 2014،
االحتياطيات البـاكستانية الضعيفة
بــ 1.5 بلـيــون دوالر أمـــريكـي
كــ»مـنحة» بعـد تغييـر إسالم آباد
لــسيــاستهـا احملـايـدة يف احلـرب
األهلية الـسورية، ويتردد أن هناك
مـوافقـة علـى تقـدمي أسلحـة إلـى
قــوات املتمـرديـن السـوريـة. ويف
الوقـت الذي تقـدم فيه املتـمردون
احلوثيـون الشيعة ضـد احلكومة يف
الـسـنيـة يف اليـمن، فقـد طـالـبت
اململكـة مـرة أخـرى من حلفـائهـا
البـاكـستـانـيني تقـدمي املـسـاعـدة

العسكرية.
سياق القرار اليمني

ورغم ذلـك، فقد قدمـت حكومة
رئيس الـوزراء ”نواز شـريف” هذه
املرة القـرار إلى البـرملان، مـؤكدة
حياد باكـستان يف الصـراع الدائر،
وقـد صـدر القـرار يف وقت الحق
بــاإلجمــاع. وينـبغـي أن ينـظــر
املـراقبـون األمـريكيـون إلـى قـرار
بـاكـستـان عـدم االنـضمـام إلـى
حلفــائهم الـسعـوديـني كنـسيـان
مرحب به للماضي لعدة أسباب.

أوال: الصـوت الواضح الذي عبر
أعضــاء البـرملــان من خـالله عن
مـعارضـتهم لتـدخل عسـكري يف
اليـمن يــرسل رسـالـة مـهمـة يف
الـوقت الـذي تراجع فـيه مسـتوى
قـدرات احلكـومـة التـي أضعفتهـا
االحـتجــاجــات الـتي اسـتمــرت
طــوال النـصف الثـانـي من عـام

2014
ثـانيا: إنها جتـنب يف الوقت احلالي
توريط بـاكستان مبـاشرة يف صراع
على السلطة اإلقليمية متداخل مع
السـياسـة الطـائفيـة، ساحـته أفقر
دولـة يف منطقـة الشـرق األوسط.
وهذا يف ظاهره شيء جيد. وبينما
نواصل املسيـرة يف مشروعنا لرسم
الـــدينـــاميـكيــات الــداخـليــة يف
بـاكـستـان، فمـن األهميـة مبكـان
احلفـاظ علـى هـدوء هــذا البلـد

واستقراره.
حـوالي 20% من سكـان باكـستان
البالغ عـددهم 182 مليون نـسمة
من الـشيعـة، وتخـوض الـدولـة
نضـاال طويـال مع املسلحني الـسنة
املـتشـددين، والـذي أخـذ منحـى
طائـفيا منـذ نهايـة التسعيـنيات مع
جـماعـات متـشددة مـثل ”عسـكر
جنجـوي” و”سبــاهي صحـابـة”،
التـي تعمل يف كـثيـر مـن األحيـان
حتت رايـة أهل الـسنـة واجلمـاعـة

واآلن أيـضا ”الـدولة اإلسـالمية”،
لقتلها مئات الشيعة. التقارير التي
تفيد بـأن ما يسمى بـتنظيم ”الدولة
اإلسـالميــة” أنـشــأ فــرعــا له يف
بـاكستـان، ينبغي أن تـكون مبثـابة
حتـذيـر شـديــد اللهجـة ضـد أي
خطـوة قـد تـتبنـاهـا احلكـومـة من
شـأنهـا أن تـزيـد لهيـب املشـاعـر
الطـائفية يف بـاكسـتان، من خالل
السـماح لنفسهـا لتكون مبثـابة قوة
بـالـوكـالـة لقــوة سنيـة سـائـدة يف

منطقة الشرق األوسط.
وإذا وضعنـا هذه الـدينـاميكـيات
الداخليـة جانبـا، فإن الدافع وراء
قرار بـاكستان بعـدم دعم حلفائها
الـسعــوديني هـذه املـرة جـاء، يف
املقام األول، بـناء علـى اثنني من
احلسابات االستراتيجية. األول:

صريح بشكل ال غـبش فيه، وهو
أنه يف الــوقت الـذي ال يــزال فيه
اجليش البـاكسـتاني مـن بني أقوى
اجليـوش يف العالم اإلسالمي، إال
إنه وجد نفسه محاصرا بني حملته
الرامية إلى القضاء على املتشددين
علــى طــول احلــدود االفغــانيــة
)عــملـيـــة ضـــرب عــضـب(،
وانـشغاله احلـالي بتحقـيق التوازن
مع القـوات الهنـديـة علـى طـول

احلدود الشرقية. 
وعالوة علـى ذلك، فقــد الحظ
اخلبيـر بـالشـأن اجلنـوب أسيـوي
”بـــروس ريـــدل” أن احلكـــومـــة
البـاكسـتانيـة من املرجح أن تـشعر
بـأن أهـداف الـسعـوديـة يف الـيمن
غير قـابلة للتحـقيق، وأن محاولة
شـن هجــوم بــري علـــى اليـمن
سـينضـوي سـوء تقـديـر إجمـالي

للموارد املتاحة.
والثاني، وهـو األكثر أهمية، فهو
حـسـاب يـشـمل العـدو الــدائم
واملكايفء الشيعي للمملكة العربية
السعودية وهي إيران. والتي تبدو
على موعد من امتالك احتياطيات
الـنفط والغـاز الهـائلـة، وتشـارك
حـدودها مع بـاكستـان املتعطـشة
للطاقـة، وتستعد لـرفع العقوبات
املفروضة عليـها بعد إنهاء االتفاق
النــووي احملتـمل مع الــواليــات

املتحدة.
العالقـة بني بـاكـستـان واملـملكـة
العربية الـسعودية قد تـكون فريدة
من نوعهـا، ولكن أهميـة احلفاظ
علـى العالقـات مع إيـران يف هـذا
الوقت من احلساسيـة الدبلوماسية
غيـر العـادية أعـطى إسـالم آباد،
علــى أقل تقــديــر، وقفــة. ويف
الــواقع، فــإن نقـص الـطـاقـة يف
بـاكسـتان يـعد أزمـة وطنيـة تشل

حركـة البالد، وتكلـفها مـا يصل
إلى 4% من الناجت احمللي اإلجمالي
كل عـــام. ويف الـــوقـت الـــذي
تعـثرت فـيه اجلهود الـسابقـة لبـناء
خطـوط أنابيـب النفط والـغاز بني
إيـران وبـاكــستـان، فــإنه ميـكن
إليــران املقيـدة نـوويــا أن تكـون
شـريكـا قـيمـا يف معـاجلـة نـقص
الطاقة يف إسالم آبـاد، ناهيك عن
فوائد أخرى تتمثل يف خفض حدة
التـوتـر بـني البلـدين، ميـكنهـا أن
تـنـعكــس علـــى العالقـــات مع
أفغـانـستـان، وهـي البلـد اآلخـر
الذي يشهد حتوال يف العالقات مع

باكستان.
وهـذه املــواضيع الـتي يف الغـالب
متت منـاقشتهـا خالل اجتمـاعات
رفـيعــة املــستــوى يف 9 إبــريل /
نيسـان، فقط قـبل يوم واحـد من
صدور القـرار بني وزير اخلـارجية
اإليـرانـي ”محمـد جـواد ظـريف”
ورئيـس أركان اجليش البـاكستاني
”رحيل شـريف”، بال شك كـانت
هي صانعة قرار السياسة اخلارجية
للـبالد. وعلــى األرجح ســوف
تبقى علـى جدول األعمال خالل
اجـتمــاعــات أمـنيــة مــشتــركــة
ومستـمرة. وتدل حقـيقة أن وزير
املـالية اخلاص الباكستاني ”إسحاق
دار”هـو الـذي قـدم القـرار علـى
وجـود جهد من قبل ”نواز شريف”
يف ضـوء هــذه الضــرورات حلفظ
ماء الـوجه مع احللفاء الـسعوديني
مـن خالل وضع املـســؤوليــة عن
احليـاد البـاكـستـاني علـى بـرملـان

البالد.
مع أخــذ كل هـذا يف االعـتبـار،
فمـن املهـم أن نالحـظ أن القــرار
يتـرك علـى األقل طـريقــا مهمـا
مـفتــوحــا لـــدعم عــسكــري يف
املستقبل للسعوديني، وهناك وعد
بـ”الـوقـوف جـنبـا إلـى جـنب مع
اململكة العـربية السعودية وشعبها”
يف حال وقـوع ”أي انتهاك لـسالمة
اململكة العربية السعودية اإلقليمية
أو أي تهديد للحرمني الشريفني”.
وبالفعل، فقد سعى قادة باكستان
لتبديد اخملاوف بني الزعماء العرب
أنـهم تخلــوا عن حلفــائهم علـى
املـدى الطويل، ومـؤخرا عـرضوا
الــدعم الـبحــري علــى مجلـس
األمـن الـتــــابع لألمم املـتحـــدة،
متـحمـلني مـهمــة تنـفيــذ حـظــر
األسلحة املفروض على املتمردين
احلـوثـيني. وسـيكـون مـن غيـر
املتصور أن تـوقف باكسـتان إرثها
من التعاون العـسكري مع اململكة
العــربيـة الـسعـوديـة يف حـال أن

الــسيـادة اإلقـليـميـة لـلمـملكـة
واجهـت حتــــديــــات. وعلــــى
األرجح، سـوف يستخـدم القادة
البـاكستانيون هـذه اللغة كغطاء يف
الوقت الـذي ينتظـرون فيه خارج
الصـراع على أمل أن هنـاك صفقة
تقــاسم للــسلطـة سيـتم االتفـاق

عليها.
تعقيدات وتوصيات

ومع ذلك، فـإن قـرار بـاكـستـان
بـاالبـتعــاد عن احلـرب األهـليـة
الـدائـرة يف الـيمـن، علــى األقل
حتــى اآلن، ميـثل خــروجــا عن
العالقــة التــاريخيـة الـسعـوديـة
وباكستان. هذا التحول هو نتيجة
حلـســاب الـتفــاضل والـتكــامل
االسـتــراتـيجـي املـنقح مـن قـبل
إسالم آبــــاد، والقـــائـم علـــى
االعـتبارات احملليـة والدوليـة على

حد سواء.
ويـشـمل األول تــوتــرات داخل
اجلـيــش الـبــاكــسـتــانـي املـثقل
باألعباء، فـضال عن تزايد العنف
الـطائفي احمللي، بينمـا يبدو الثاني
أنه يـسـتنـد علــى التفـاؤل بـشـأن
صفقـة نـوويـة شـاملـة مع إيـران،
ورغبـة يف وضـع أفضـل لنفـسهـا
لالسـتفادة بشكل فـعال من فرص
حتـسـني العالقــات مع جــارتهــا
الشـرقية ميكن حـدوثه، وال سيما

يف واردات النفط والغاز. 
ويف حـني أن عملية املـفاوضات ال
تـــزال يف مهــدهــا، إال إن هــذا
التحــول االستـراتـيجي الــوليـد
عالمـة مـبكــرة علـى مـزيــد من
الـتكـــامل اإلقلـيـمـي، والـــذي
ســيكـــون ضـــروريـــا لــتحقـيق
االستقرار يف املستقبل، وينبغي أن
يعـمل صانعو الـسياسة األمـريكية
علـى تيسير ذلك. وميكن للتعاون
يف مجــال الـطــاقــة بـني إيــران
وبــاكــسـتــان أن يــوفـــر دفعــة
للمفـاوضات التجاريـة الفاترة بني
إسالم آباد ونيـودلهي، واملساهمة
مع مـرور الـوقت بقـدر أكبـر من

األمن السياسي والطاقة إقليميا.
عالقـــة الهـنــد بــإيــران دافـئــة
وحميميـة، ورمبا تفـتح العالقات
الـوثيقة بني إيـران وباكستـان آفاقا
جــديـــدة للـتعــاون بـني الــدول
الـثالث. ونظرا لالنتعـاش مؤخرا
يف العـالقات الهنـدية األمـريكية،
فـضـال عن اهـتمــامــات الـهنــد
باملوازنـة مع الصني املتنـامية، فإنه
يـنبغي على املسـؤولني األمريكيني
أن يكـونوا قادرين على تعزيز هذه

“ناشيونال إنترست“: ملاذا اختارت باكستان أن تنأى بنفسها عن التدخل يف اليمن؟
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العالقـــات دون إثـــارة غـضـب
نيــودلـهي، شــريـطــة أن يـبقــى
املسؤولـون يف الهند على اطالع.
ويـتعـني علــى قــادة الــواليــات
املتحـدة يف حال جناح املـفاوضات
النـوويــة مع إيــران أن يتـم بنـاء
الـتعــاون يف مجـال الـطـاقــة بني
طهـــران وإسالم آبـــاد كعـــامل
استقـرار محتمـل، وعلى الـرغم
من الـتنــاقض فـإن العـديــد من
املسـؤولني سوف يسعون بال شك
إلى جس نبض التعاون مع خصم

طال معه أمد اخلصام والشقاق.
وسوف يـراقب حـلفاء الـواليات
املتحـدة الرئـيسـيون، مبـا يف ذلك
املـملكــة العـــربيــة الـسعــوديــة
وإســـــرائــيل، عــن كــثــب أي
تطـورات يـعتبـرونهـا دليال علـى
تقـارب بـني واشنـطن وطهـران.
وبينمـا تستمـر هذه الشـراكات يف
أن تكون عـناصر حيويـة للسياسة

اخلارجيـة األمريـكية، فـإن إعادة
الواليات املتحدة التوازن إلى آسيا
)بـاإلضافة إلـى مصاحلنـا املستمرة
يف أفغـانـستـان( سـوف يـستلـزم
وضـع وزن أكبــر علــى أهـميــة
االستقـرار والتكـامل االقتـصادي
يف شبه القـارة الهنـديـة. وسـوف
تـلعب إيـران، بـاعـتبـارهـا قـوة
إقليـميـة مجـاورة، دورا يف هـذه
الـتطـورات بــالفعل، وسـيكـون
ذلك عــاجـال وليــس آجال إذا مت
االنـتهــاء مـن االتفـــاق النــووي
بنجــاح. والسـؤال الـذي يطـرح
نفـسه عنـدئـذ: مـا حجـم كلمـة
الواليات املتـحدة يف اجتاه اتفاقات
التجارة والطاقة اجلديدة احملتملة.

حتـسـن العالقــات بني بـاكـستـان
وإيـران قــد يكـمل اجلهـود الـتي
تبـذلهـا الـصني، احلـليف األخـر
لبـاكـستــان منــذ فتـرة طـويلـة،
لتوسـيع نفوذهـا يف املنطقـة. وقد

متـثل هـــذا يف إعالن 20 إبـــريل /
نيسـان أن بكني سـوف تستـثمر 46
ملـيــار دوالر أمـــريكـي يف الـبالد
لتعزيـز املمر االقتـصادي بني الصني
وبـاكـستـان، والـذي مت تـصمـيمه
إلمــداد الــصني بــوصــول هــادئ

وموثوق إلى احمليط الهندي.
وال ميكن للـواليات املـتحدة، كـما
ال يجب عليهـا أن تتدخل يف حرب
مـزايـدة مع الـصني علـى النفـوذ يف
بـاكـستــان، ألن مثل هـذا اجلهـد
سيكـون مضـيعة حـمقاء لـلموارد.
ولـطاملـا جمـعت الصني وبـاكسـتان
الرغبة املـتبادلة لـتحقيق التوازن مع
الهـنـــد، وعلـــى الـــرغـم مـن أن
واشـنطـن تشـاطـر بعض األهـداف
املهمة لباكستان مع ، وأقصد بذلك
مـكــــافحــــة اإلرهــــاب وحتقــيق
االستـقرار الـسيـاسي، فـإن الصني
علـى استعـداد كبيـر لغض الـطرف
عن الوسائل التي مبقـتضاها تتحقق

هـــذه األهـــداف )مـثـل احلكـم
العـسكـري أو انتهـاكـات حلقـوق
اإلنـسان(، مـا يسـاعد يف جعـلها
شريكـا أكثـر جاذبـية لـلعديـد من

قادة باكستان. 
والهــدف األكبـر يف بكـني، كمـا
يتـضح من انتقـالهـا لتمـويل خط
أنـابيب الغـاز الطبـيعي بني إيـران
وبـاكستـان، هو تـسهيل الـروابط
اإلقلـيمية يف السعي لتنويع مصادر
الطـاقة وتـأثيـر إقلـيمي أكـبر. إن
وسـيكــون مـن اجلـيــد ان تقــوم
الـواليات املـتحدة بـتقدمي الـبدائل
اخلاصـة بها، ما وراء خـط أنابيب
تـابي، لضمـان أهدافهـا يف حتقيق
االستقـرار يف أفغانستـان واستيفاء

إعادة التوازن إلى املنطقة.
ويتـردد أن املسـؤولني األمـريكيني
ميكـنهـم تهـــدئـــة اخملـــاوف بـني
حلفــائـهم يف الـشــرق األوسـط
بـالــشكـل املنــاسب، مـن خالل

اإلشـارة إلـى أن تعـزيــز التعـاون
اإلقليمي بشكل ال يشير بأي حال
من األحوال إلـى محاوالت خلق
حتــالـف بني الــواليــات املـتحــدة
وإيـــران أو تخلـي واشنـطـن عن
حلفـائهـا احلـالـيني. وكمــا كتب
”روبرت كـابالن”: ”ما حـدث من
انفـراجـة مبثـابـة تعـديل كـبيـر يف
الـسيـاســة، وليــس نفيـا كـامال
وتغـييــرا لهــا”، وســوف يلـعب
دبلوماسيون أمريكيون يف الرياض
والقـدس دورا حيـويـا يف طمـأنـة
حلفــائنـا خالل هــذه الفتــرة من

التسوية.
هــذه مجــرد خـطـــوات أوليــة،
بـاعتـراف اجلميع، ورمبـا يتـسبب
تـراجع إسالم آبـاد بهـذا الـشكل
اجليــد يف حتــول مـســار الــريــاح
الدبلوماسية. وعلى سبيل املثال؛
إذا كان للـمفاوضـات النـووية أن
تـنهـار، ولـلتـوتــرات بني إيـران

وبـاكستـان أن تظهـر من جـديد،
فيمكن للمحللني أن يتوقعوا رؤية
بــاكــستـــان وهي حتــاول إعــادة
الـتوازن مع الـرياض. مـن ناحـية
أخــرى، ينـبغـي للـمفــاوضــات
النـوويــة النـاجحـة مع إيـران أن
تــسـمح مبــزيــد مـن الـتكـــامل
االقتـصادي والـسياسـي، وينبغي
لبـاكستان أن تـستمر يف محاوالت
إيجـاد عالقـات أوثق مع إيـران،
حيث إن ذلك يف مصلحتها، ومن
املــرجح أن العالقـة الـسعـوديـة
البـاكـستــانيـة )وكــذلك عالقـة
بـاكـستـان مع كـثيــر من العــالم
العـربي الـسنـي يف الواقـع( سوف
تـسـتمـر يف البــرود. ويف غضـون
ذلك، يتعني على صناع القرار أال
يقللـوا مـن أهميـة هـذا االنقطـاع
والـتعطل الـذي حدث، وعـليهم
االستعـداد للقيـام بعـمليـة إعـادة

تقييم خاصة بهم.
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صنعـاء - أمجـد عبـد احلفـيظ -
تفكـر الثالثينيـة أم عبد اهلل مبـصير
أسـرتهـا كثيـراً هـذه األيـام، بعـد
انعــدام وجــود عــدد من الــسلع
الغــذائيـة يف أسـواق مــدينـة تعـز
الـيمـنيـة - وسـط اليـمن -، إثـر
انـطالق عمليـات حتالف عـاصفة
احلزم، إذ لم يتبق لديها سوى 10
كيلوجرامات من الدقيق. على أم
عبداهلل أن تـطعم أطفالهـا اخلمسة
هذه الكميـة ملدة ال تعلمـها بسبب
غياب هـذه السلعـة االستراتـيجية
عن األسـواق، ومضـاعفـة عـدد
قلـيل مـن الـتجــار ممـن لـــديهـم
مخزون منها أسعـارها، متذرّعني
بـأن العاصفة منعت اسـتيراد املزيد

من هذه السلعة االستراتيجية.
"مـن أين سـآتـي لهم بـالـطعـام؟"
تتـساءل أم عـبد اهلل، يف حـديثـها
معنــا   بيـنمـا تـســابق دمــوعهـا
صوتها، مضيفةً: "ابني الذي كان
يـصــرف علــى الـبيـت يعـمل يف
مـناطق الصـراع مبحافظـة شبوة -
جنوب اليمن - وهو اليوم متوقف
عــن العـمـل فكــيف ســيكـــون
مصـيرنـا، والغـالء من احملتكـرين
دمـر حيـاتنـا، وكل هـذا بـسـبب
مينـيني مـثلنـا يـرغبــون يف تعظـيم

أرباحهم على حسابنا؟".
احتكار الغذاء

يف طـريق عودته إلـى مدينـة تعز،
بحث مـحمد اليوسـيفي يف العديد
مـن املتـاجـر عـن زيت الـطعـام،
كغيــره من مـواطـني بلـدته بـني
يـوسف، التـي تبعـد عن املـدينـة
قـرابـة سـاعـة ونـصف الـسـاعـة
بـالـسيـارة، جُلّـهم يعـانــون من
غياب سلع الزيت والقمح واألرز
والسكر، بعد أن شهدت أسعارها
ارتفــاعـــاً من 4000 ريــال )18
دوالراً ( للزيت ليصـل السعر إلى
6500 ريـــا،ل مــــا يعـــادل 30
دوالراً بنــسبـة زيـادة تـصل إلـى

 .%30
يف مــدينـة عـدن يـؤكــد جمـال
أحمد،  أن "مادة القمح متوفرة يف

املدينـة إال أن سعر جـوال زنة 50
كيلوجراماً من القمح وصل، بعد
انطالق عمليـات عاصفـة احلزم،
إلـى حـوالــى 11 ألف ريـال مـا
يعــادل 50 دوالراً بعــد كــان يف
الـسـابق 7 آالف ريـال ميـني )32

دوالراً(.
ويـؤكــد خبـراء اقـتصـاديـون "أن
انعدام سلـعة القمح بـشكل كامل
يؤشـر إلى نية أثـرياء احلروب رفع
أسعـارها خالل هـذه الفتـرة على
األقـل، وأن عمـليــة االحـتكــار
للسلع الغذائيـة اليوم، هي خطوة
أوليـة ألثـريـاء احلـرب، الــذين
يتحيّنـون الفرصة لـرفع مكاسبهم
إلـى أضعافهـا، مما يكـدس لديهم
أمـواال طائـلة وقـد يصبـح هؤالء
أهم القـادة املـتحكـمني مبفـاصل
الـدولـة يف املـسـتقـبل، لـوجـود

األموال التي متكنهم من ذلك".
يف هـذا السـياق وثقـت عبر جـولة
مـيدانية يف مـدينة صنعـاء، تخزين
أحد جتـار املواد الغذائـية املعروفني
حوالى مليوني كيس من القمح يف
مخـازنه، وتـؤكد مـصادر كـاتب
الـتحقيق أن التـاجر لـم يوضح أنه
سينـزل بضـاعتـه هذه األيـام إلى
السـوق، رغم حـاجـة املــواطنني
الشديـدة لها. وبلغ سعـر مليوني
كيـس مـن القـمح، قـبل انـطالق
عاصفة احلزم، حوالى 8 مليارات
ريــال مينـي )36 مليـون دوالر(،
فـيما بلغ بعـدها حوالـى 20 مليار
ريــال مينـي )89 مليـون دوالر(،
بفـارق سعـر يصل إلـى 12 ملـيار

ريال )53 مليون دوالر(.
تخزين السلع يف زمن احلرب

يرجع أسـتاذ االقتـصاد يف جـامعة
صنعـاء، الـدكتـور طه الفـسيل،
أسباب أزمة انعدام السلع الغذائية
واملشتقـات النفطية ورفع أسعارها
إلـى غيـاب تنـظيم وتـوزيع هـذه
السلع بني احملـافظات، مبـا يتوافق
مع عـدد السكـان واالحتيـاجات
وعــدد املنـشـآت االقـتصـاديـة،
ويقـــول: "الـنـــاس مع األزمـــة

يحـاولون تخزين أكبـر كمية ممكنة
مـن الــسـلع تفـــوق حـــاجـتهـم
األساسية لفترات طويلة خوفاً من
املستقبل، لكن ليس كل املواطنني
لـديهم إمـكانـيات كـافيـة للتغلب

على ارتفاع األسعار بهذا الشكل
وأضـاف الفسـيل:"املواد الغـذائية
متــوفــرة، لكـن عمـليــة الـهلع
وخاصـة بعد استمـرار أيام احلرب
لليوم الـ 14 واخلـوف من احلصار
مما يـدفع املسـتوردين إلـى اخلوف
علـى اخملـزون، فــالتـاجــر دائمـاً
يـتمـسك بـالـسلعـة عنـدمـا يبـدأ
الـطلـب علـيهــا، ألن احلـصــار
البحري أعـاق تغطية االحتياجات

لهذه السلع مستقبالً.
يف الـســابق كــان جتــار اجلـملــة
يفـتــرشــون أكـيـــاس القـمح يف
الشوارع ويبحثون عمن يشتريها،
لكنهم اليوم بـدون شك يستغلون
هـذه األوضــاع، وهنـاك جتـار ال

يخافون اهلل".
وأوضح أستاذ االقتصاد يف جامعة
صـنعـــاء:"يف كل أزمـــة هـنـــاك
مسـتفيـدون وخـاسـرون، العمل
العـسكـري ال بـد أن يـرافقه عمل
إنساني، أو تفتيش السفن والتأكد
من أنهـا ال حتـمل سالحــاً، لكن
لألسف الشـديد اإلنـسان الـيمني
ــر فـيه مـن قـبل آخـــر مـن يُـفَكَـّ
األحـزاب أو السلطـة يف الداخل،
فمـا بـالك يف اخلــارج" أمتنــى من
األمم املتحـدة أن تتـدخل إلدخـال
السلع األسـاسية للشعب اليمني.
لـسنا كلنا حـوثيني، وال كلنا علي
عبد اهلل صالح. هؤالء  ال يتجاوز
عـددهم 3% لكـن الشعب الـيمني
أكثـر من ذلك بـكثيـر، واآلن هـو
يعــــانـي مـن جتــــار احلــــروب

وأثريائها".
ويـصـف أستـاذ عـلم اإلجـتمـاع
الـسيــاسي يف جـامعــة صنعـاء،
الــدكتــور حمــود العـودي، مـا
يحدث جتاه املـواطنني اليمنيني من
أثـــريـــاء احلـــرب واحملــتكـــريـن
باالنتهازية قائال:"هؤالء يستغلون
الظـروف التـي يعيـشهـا النـاس،
ويـستغلـون مـا تبقـى من مصـادر

العيـش بطـريقـة غيــر إنسـانيـة،
ومبعزل عن وجود رقابة للدولة أو
الـسـلطــة التـي أصبحـت يف خبـر
كـان".  وبحـسب مـنظمـة الغـذاء
العامليـة، يف تقريـر منشـور يف عام
2014، فـــإن 16 ملـيــون ميـنـي
يقعـون حتت خط الفقـر، أكثر من
نصف عـدد الـسكـان البـالغ 26
مليـون نـسمـة، وتـستـورد الـيمن
حـوالى 40 مليـون طن من القمح
سنـوياً، فيما يبـلغ احتياطي اليمن
من مخزون القمح 600 ألف طن
مـا يـكفي مـدة 4 أشهـر، حـسب
وزارة الصناعة والتجارة اليمنية.

أزمة البنزين
يبـحث مــزارع القـات الـيمـني،
كامل محمد سعيد، عن 5 لترات
من البنـزين، لرفع امليـاه ملزرعته،
منذ يـومني، مما يعـرض محصوله
للتلف يف حـال لم يجــد البنـزين
الغائب، الذي تضاعف سعره هو
اآلخر مثل غيـره من السلع، التي
استغل جتار مينيون حـاجة السكان
إلـيهــا، "لـتخــزيـنهــا وتعـطيـش
السـوق، حتقيقـاً ألرباح خـيالـية"

كما يقول سعيد . 
يشرح سعيد األمر قائال:"سعر لتر
البنزين قبل األزمة يف احملطات بلغ
180 ريـاالً مينيّاً )الـدوالر يساوي
215 ريـاالً مينيّاً(، اآلن الـسعر لم
يتغيـر يف احملطـات، لكـن البنـزين
نفسه غائب وال جنده إال نادراً، يف
حـني ارتـفع سعـــره يف الــســـوق
السوداء إلـى 250 رياالً مينيّـاً للتر
ويصل حتى إلى 400 ريال )قرابة

دوالرين(".
أمـا أحمد الـربادي، سـائق سيارة
أجـرة يف العاصـمة صـنعاء فـيقول
إن "الـبنــزين غــائب متـامـاً، وال
يتواجد حتـى يف السوق السوداء،
ممـا أدى إلـى تـوقف العـديــد من
املـركبـات ومحـركـات ضخ امليـاه
ومطـاحن احلبـوب بسبـب انعدام
هذه املادة من األسواق". ويتطابق
كالم مـحمـــد عبــد احلـفيـظ مع
حديث الربـادي مشيراً إلى اختفاء

البـنزين من السـوق، قائال "جميع
احملـطــات تــوقفـت عن تــزويــد
املـواطـنني بـالـوقـود واملـشتقـات
الـنفطـية يف مـدن صنعـاء وذمار،
وبعض محطـات يف تعز يف الوقت
نفسـه، عصر يـوم انطالق عـملية

عاصفة احلزم".
جتار الدم

يبدي الشاب محمد عبده - يعمل
يف جتــــارة القـــات- اسـتعـــداده
للتجنيـد يف صفوف احلـوثيني، إذ
سمع أن اجلمـاعة تدفـع ملن ينتظم
للقتـال يف صفوفهـا، مبلغـاً مالـيّاً
يـصل إلى خمسـة آالف ريال ميني
يـوميـاً )25 دوالراً( ومتنحه 400
طلقـة رصــاص سعـر الـواحـدة
ــــــــــــاالً )دوالر وربـع 270 ري
الـدوالر(، وسالح كـالشنكـوف
تصل قـيمته إلـى 700 ألف ريـال

ميني )3200 دوالر(. 
بالنسبة حملمد، فإنه قد يحقق ثروة
من وراء االلتحـاق باحلـوثيني ألنه
كمـا يقـول "ال يـوفـر مـن عمله يف

جتارة القات نصف هذا املبلغ".
وميتلك اليمنيـون 52 مليون قطعة
سالح، وتعـتبــر جتــارة الـسالح
مـصـــدراً مهـمـــاً للجـمــاعــات
واملليـشيـات الـتي تـعمل خـارج
نـطـاق الـدولـة، وخـالل الفتـرة
املـاضية أثـرى العديد مـن اليمنيني
ممن نـهبــوا معــسكــرات اجليـش
وأفـرغوهـا من األسلـحة اخلفـيفة
والـثقيلــة قبل أن تقـصفهـا قـوات
حتـالف عـاصفـة احلـزم، بحـسب
مصدر مقـرب من القوات اخلاصة
يف تعـز. وأكد املصـدر :" أن قطع
سالح تصل قـيمتهـا إلـى خـمسـة
ماليـن ريـــــال ميـنــي )23 ألف
دوالر( مت نهبهـا من قبل أشخاص
عاديني، يبيعها بعضهم يف شوارع
عـدن بنصف قيـمتها، ممـا يسـاعد
عـلى اشتعال املعركة بني األطراف

املتصارعة، ليربح جتار الدم".
مكاسب سريعة

ـ

"أثـريـاء حـرب عـاصفـة احلـزم"
ليـسوا جتـار السالح أو احملتـكرين
فقط، إذ ظهـرت طائفـة متثل قادة
رأي ومحـللــني ســيـــــاســيــني
وعـسكـرين وبـاحـثني ونــاطقني
بـأسماء املكاتب الـسياسية، وكل
من امتلك شهـرة سريعـة من هذه
العـملية، ممن يشـاركون يف برامج
القنـوات العــامليــة واإلقليـميـة،
العديـد منهم لم يكـن أحد يسمع
عـنهم أو يعـرفـهم قبل الـعمليـة،
أحـدهم نتحفـظ على ذكـر اسمه
طالب مغمور، قريب من جماعة
احلــوثيني، صـار يتقـاضـى 100
دوالر يف كـل استـضــافــة علــى
الشـاشة، رغـم تهافت مـا يقدمه
بحـسب أكـادميـي متخـصص يف

شؤون اإلعالم.
ويضيف األكـادميي، الذي رفض
ذكــر اسمه، أن هـؤالء بعـضهم
أصبح مثـيراً الـتوتـر والكراهـية،
متعمداً ذلك األمر حتى تستضيفه
هذه القنوات مرات عديدة بسبب

شذوذ خطابه وتهافته.
ويعتـبر الـدكتـور حمـود العودي
مَـن يتــاجــرون بــدمــاء وأرزاق
اليمـنيني مجـرمني، قـائالً: "هذه
املكاسب غير املشروعة، يفترض
أن يحــاسبــوا علـيهـا ولــو بعـد

حني". 

أثرياء احلرب.. مينيون يستغلون عاصفة احلزم جلني مكاسب اقتصادية
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Business & Financeمال وأعمال
األناضـول - رغم االتفاق املبدئي
بـنهـــايـــة مـــارس / آذار 2015
املـاضي بـني ايران والـدول الست
الكبـرى، والـذي شـمل املبـادئ
الـرئيسيـة للبرنـامج النووي ورفع
الـعقـــوبـــات االقـتــصـــاديـــة،
واالستعـداد للتـوقيع عـلى اتـفاق
نهائـي يشمل الـتفاصـيل ومراحل
الـتنفيذ قبل نهـاية يونيـو/ حزيران
املقبل، فـهو يـبرز مـشكله معـقدة
عن حاله عدم اليقني وفقدان الثقة
بني اجلــانبـني ومخــاوفـهمــا من
املمــاطلــة يف الـتنـفيــذ وانـتهــاك
نصــوص البنـود الـتي مت االتفـاق

عليها.
الورقة االقتصادية

مع األخذ يف االعتبار التركيز على
املكاسب واخلـسائر االستـراتيجية
احملتمـلة لالتفـاق النـووي يف حال
تـوقيعه يف يونيـو، يبدو أن اجلانب
االقتصـادي هـو الـورقـة الـرابحـة
التي دفعت الواليـات املتحدة إلى
وضع ثقلهـا إلجنـاز هـذا االتفـاق
ودفعت ايـران إلــى ”التــضحيـة”

باإلجناز النووي.
واذا كـانت املكاسب االستراتيجية
للـطـــرفني املـتفــاوضـني ليــست
واضحـة متـامــاً علـى أسـاس أن
الـبعض يعتبـر أن االتفاق يـتضمن
تفاهـمات سـريه غيـر معلنـه على
النفوذ، فإن املكـاسب االقتصادية
واضحـة تقـريبـاً وهي مغـريه وفق

املعايير.
ولــوحظ أن الـنظـام اإليـرانـي لم
يتوان طـوال عدة سنـوات ماضيه
وال يزال عن التفاخر بتراجع تأثير
العقــوبـــات علــى االيــرانـيـني
وصمودهم مدعياً أنها حتثهم على
الـتحدي واإلبـداع للتغلب علـيها
وتـوفيـر كل احتيـاجـاتهم ذاتيـاً.
وفعـال فقــــد مت حتقـيـق قفـــزات
تكنـولـوجيـة كـبيــرة جتلت أبـرز
مالحمهـا يف تطـويـر بـرنــامجهم
النـووي فضالً عن تصـنيع أسلحة
جديدة ومتطـورة من طائرات إلى
غـواصـات وصـواريخ متـوسطـة
وطويلة املدى، حتى إن مناوراتها

العسكرية املتتالية لم تتوقف.
وهـي مبثــابــة رســائـل سيــاسيــة
تــوجههـا إلـى األعـداء وتـؤكـد
خاللهـا صـدقيـة استــراتيجـيتهـا
الـردعيـة وجاهـزيتـها الـعسكـرية

للتصدي ألي تهديد محتمل.
لكن الـنظـام اإليـراني انـزلق إلـى
ارهاق كـاهل اقتصـاده بسيـاسات
استعراضيه مـستفزه جلهة تقدميات
ماليه وعسكـرية لدول وجماعات
وحكـومـات وأحــزاب سيــاسيـة
وتنـظيمـات مسـلحه ومليـشيـات
شبه عـسكريـة يف العراق وسـوريا
ولبنـان وفلسـطني واليمن وتـركيا
وافغــانــسـتـــان وذلك خلــدمــة
استراتيجيتهـا يف توسيع نفوذها يف

املنطقة.
ويف املقـابل لم يتـوان الكـونغرس
األمـريـكي والــدول الغــربيـة يف
مطـالبـة مجلـس األمن واجملـتمع
الــدولـيـني بفــرض مــزيــد مـن
العقوبـات على ايـران ووضع آلية
صــارمــة ملــراقـبه تـطـبـيق تـلك
العقوبات بكل دقـة وحزم. وهذا
يف وقت بـدأت فيه وسـائل إيـران
للـتحـــايل علـــى العقــوبــات يف
االنسداد تدريجياً العتبارات عدة
أهمها اجراءات تشديدها وضمان
تنفيذها إضافة إلى اضطراب البيئة
اإلقلـيميـة احملـيطـة بطهـران علـى
خلفـية الـثورات العـربيـة واحلرب

على داعش.
ومع جنــاح العقـوبــات يف حتقـيق
هـدفهـا أثبتـت الواليـات املتـحدة
ومعهـا اجملتـمع الدولـي أن احلرب
العـاملية الـثالثـة لم تعـد من طبـيعة
عـسكريـة بل اقتصـادية بـامتـياز.
فقد دفعت العقوبات ايران مرغمة
إلــى التـسلـيم بـشــروط اجملتـمع
الــدولي ومعـاييـره النـوويـة ألنه
خـالف ذلك كــان مـن شـــأنه أن

يهدد النظام اإليراني برمته.
وال شك يف أن تـأثيـر العقـوبـات
على االقتصـاد االيراني قد تعاظم
بعدمـا طالت قـطاع الـطاقـة الذي
ميـثل عمـوده الفقـري أثـر صـدور
القـرار األممي رقم 1929 يف يونيو
2012 ثـم تـــوقــيع الـــرئـيــس
االمـيركي قـانونـاً يقضـي بتشـديد
العقـوبـات علـى الـقطـاع املــالي
االيـراني من خالل جتميـد أرصدة
أي مـؤسسـة مـاليـة أجـنبيـة تقـوم
بتبادل جتاري مع املصرف املركزي

االيراني.
وهذا إضـافة إلـى جتميـد األصول
اإليــرانيـة يف الـواليــات املتحـدة
وبذلك حرمت من عـائدات ماليه
تقدر بـ 100 مليار دوالر ومبا ميثل
نــسبـــة 80 يف املئــة مـن العـملــة
الصعبـة التي كـانت حتصل عـليها
خـامس أكبـر دولة مصـدرة للنفط
عـلى مـستـوى العـالم. ثم اضف
صفقات عدة يف مجـال الطاقة بني
ايـران ودول أخـرى مبـا قـيمته 60
ملـيـــار دوالر بعــدمــا حــالـت
العقوبـات دون تنفيذهـا خصوصاً
مـشـروع ”بـاريـس” مع بـاكـستـان

والهند.
أثر رفع العقوبات

تتـطلع إيـران إلـى أن يـؤدي رفع
العقـوبات إلـى االفراج فـوراً عن
100 مليـار دوالر قيـمة عـائدات
نفـطيه عـالقـة يف اخلــارج. ولكن
هل سيـتم ذلك فـوراً بعـد تـوقيع
االتفـاق النهائـي املرتقب يف نهـاية

يونيو املقبل؟
اجلـواب يلفه غموض كـبير. ففي
حـني يؤكـد وزير خـارجيـة ايران
محمد جواد ظـريف أن العقوبات
سـترفع كـلياً فـور تنفيـذ االتفاق،
بقـول الــرئيـس اوبـامــا ان ذلك
سـيحصل ”بـعد الـتأكـد من تنفـيذ
ايـران التـزاماتـها علـى أن تفرض
مجــــدداً يف حــــال لـم تــطــبق

االلتزامات املطلوبة منها”.
وستقوم الـوكالـة الدولـية للطـاقة
الـذرية مبراقبـة اخلطوات التـنفيذية
والتي قد متتد من سنة إلى 15 سنة
أو أكثر، وهو وقت طويل ترفضه
إيران. ويف حال تـوصلت الوكالة
إلى قرار بعـدم االمتثال اإليراني،
تعـني عليهـا رفع الـشكـاوى إلـى

مجلس األمن للفصل فيها.
ويف الــوقـت نفــسه يـتعـني علــى
الواليـات املتـحدة محـاولة إقـناع
الدول األعـضاء باملـنظمة الـدولية
بـأنه قـد جــرى انتهــاك لالتفـاق
املبــرم. ويـتحـتم بــذلك اتخــاذ
االجراءات الفعـالة ضد ايران وقد
يضـيع الوقت يف اجلـدال والنقاش
حــول مخـتلف وجهــات النـظـر
املتباينة مع انتظـار كثير من النتائج

احملتملة.
القدرة املالية

كــشف تقـريــر ملعهـد الـتمــويل
الـدولي أن النـاجت احمللي االيـراني
قد انخفض من 514 مليار دوالر
يف الـسنة املـالية 2011 – 2012
إلـى 342 مليـار دوالر يف الـسنـة
املاليـة 2013 ـ 2014 وهذا يعني

خسائر بلغت 57 مليار دوالر. 
وقد سجل يف السنـة املالية 2014
 –2015 تــراجع كـبيـر بـسـبب
العقـوبات وتـراجع أسعـار النفط
من 115 دوالراً للبـرميل إلى أقل
من 55 دوالر مـع انتـــاج ضئـيل
للتصديـر ال يزيد عن 1.2 مليون

برميل يومياً.
وعـندمـا وضعت إيـران موازنـتها
للـسنـة املـاليـة 2015 – 2016
اعتمـدت سعراً لـبرمـيل النفط يف
حــــدود 72 دوالرا. لـكــنهــــا
اضطـرت مؤخـرا إلى خـفضه إلى
42 دوالرا. والالفـت للنـظـر يف
األمـر زيادة مـخصصـات احلرس
الـثوري الـذي يحمـي النظـام من
الـداخل ويـشكل رأس حـربه يف

اخلارج. 
وينص مشروع املوازنة على زيادة
االنفـاق العسكـري بنسـبة 33 يف
املئـة إلــى عشـرة مليـارات دوالر
رغم أن الــرقـم احلقـيقـي أعلــى
بكثـير. فهـناك مـبالغ ال تـظهر يف
أبواب املـوازنة بل تبقـى محفوظه
يف أدراج مـكتب املـرشـد االعلـى
آيـة اهلل على خـامنئـي فقط. ولم
يـظهر يف كل املـؤشرات املـالية أي
تــراجـع عن تـسلـيح احلــركــات
املـــوالـيـــة إليـــران يف الــشـــرق
األوســـط. ويعــــود اإلصــــرار
اإليــراني علـى مـواصلـة تقـدمي

الدعم إلى أسباب عدة أهمها:
1 ـ تنظر إيران إلى التكلفة البشرية
واالقتصادية لـوجودها العسكري
اخلـارجي بـوصفه ضـرورة ال بـد

منها لضمان امنها القومي .
2 - تـــراهن إيــران علــى هــذا
الوجـود كخـطوة يف سـبيل تغيـير
اجلغـرافيـا الـسيـاسيــة للمـنطقـة
والتـأثيـر علـى ميـزان القـوى مبـا
يـصب يف صالح دورهـا االقليمي
وحتـسني وضعهــا التفــاوضي مع

الغرب.
وحـــســب رأي املـــســـــؤولــني
األميـركيني فـإن االتفاق الـنووي
ينص علـى ان العقوبـات لن ترفع
حـتى يتـم التأكـد من التـزام ايران
بتـنفيـذ البنــود املتعلقـة بـاجلـانب

النـووي وهـو أمـر يتـطلب علـى
األقل ستة أشهـر بعد موعـد تنفيذ
االتفـاق ما يعنـي أن العقوبـات قد
تستمـر إلى آواخر العـام احلالي أو
مـطلع العام املقـبل. وبالتـالي فان
االقـتصـاد اإليـرانـي سيـسـتمـر يف

أزمته املالية.
الصادرات اإليرانية

تـراهن األسـواق النفطـية الـعاملـية
على زيادة الصادرات االيرانية بني
200 ألـف و600 ألف بــــرمــيل
يومياً يف غضون ستة أشهر من بدء

تخفيف العقـوبات. لكـن التعايف
التام لإلنـتاج مستبعد قبل النصف
الثـانـي من العـام 2016 بـسـبب
احلـاجـة إلــى ضخ استـثمـارات

جديدة لتحديث احلقول.
وعلى الـرغم من استعـداد بعض
املشـترين لـزيادة مـشتريـاتهم قبل
توقيع االتفـاق النهائي يف يـونيو/
حـزيران املقـبل رهانـاً منهـم على
اسـتبعاد معـاقبة واشـنطن والدول
األوروبيـة لـهم بـسـبب انـتهـاك
عقوبات على طريق االلغاء، فان
الـواليــات املتحـدة تـسـتبعـد أن
تتـحقق بسرعـة اتفاقـات كبرى يف

مجـــال الـطـــاقـــة والـطـيـــران
والـتكنـولـوجيـا والـسيـارات بني

شركات أمريكية وإيران.
والــسـبـب يف هـــذا هـــو ان رفع
العقــوبـــات يحـتــاج مـــوافقــة
الـكونغـرس، ولهذا فـرمبا تـسبق
الـشـركـات االوروبيـة نـظيـرتهـا
األميـركية إلى عقـد الصفقات مع
ايران بـعدمـا تتجـاوز حالـة عدم

اليقني حيال املمارسة اإليرانية.
مخاوف باقية

تـبقــى اإلشــارة إلـــى أن معهــد
الـتمــويل الــدولي يــستـبعــد أن
يستعـيد االقتصاد االيـراني عافيته
قـبل منتصف عـام 2017 أي بعد
مـرور سنتني علـى توقـيع االتفاق
شـرط أن يـسـتمـر تـنفيــذه بثقـة
مـتبادلـة بني إيران والـدول الست
الـكبـــرى ومن دون انـتهــاكــات

للبنود املتفق عليها.
ومع اسـتـمــرار اخملــاوف مـن أن
تستخـدم إيران رفع العقـوبات يف
تعزيز قـدرات ميليشياتهـا املنتشرة
يف بلدان عربية فال بد من اإلشارة
إلى الفـارق الكبيـر بني مرحلـة ما
قبل التوقيع عـلى االتفاق النووي
وبعــده. فـفي املــرحلــة األولــى
كـانت إيـران تـسعـى ملـد نفـوذهـا
بـأدواتها الـذاتيـة من أجـل حتسني
شــروط مــواجهـتهــا وتعــزيــز
أوراقهـا. أمـا يف مـرحلـة مـا بعـد
التــوقيع فهـي ستـسعــى النتـزاع
إقرار بـدورها ونفوذها من اجملتمع
الدولي وخـصوصاً مـن الواليات
املتحـدة ولـيس بـواسطـة قـوتهـا

الذاتية.

إيران بعد االتفاق النووي... بني رفع العقوبات واستقرار املنطقة
“احلرب العاملية “الثالثة“ لم تعد عسكرية بل اقتصادية بامتياز
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There is none amongst“
the believers who plants a
tree, or sows a seed, and
then a bird, or a person,
or an animal eats thereof,
but it is regarded as havi
ing given a charitable gift
[for which there is great
recompense].”
[AliBukhari, III:513].
 The idea of the Prophet
Mohammed as a pioneer
of environmentalism will
initially strike many as
strange: indeed, the term
“environment” and
related concepts like
“ecology”,
“environmental awarei
ness” and
“sustainability”, are modi
erniday inventions, terms
that were formulated in
the face of the growing
concerns about the coni
temporary state of the
natural world around us.
 And yet a closer readi
ing of the hadith, the
body of work that
recounts significant
events in the Prophet’s
life, reveals that he was a
staunch advocate of envii
ronmental protection.
 One could say he was
an “environmentalist
avant la lettre”, a pioneer
in the domain of conseri
vation, sustainable develi
opment and resource
management, and one
who constantly sought to
maintain a harmonious
balance between man and
nature.  From all
accounts of his life and
deeds, we read that the
Prophet had a profound
respect for fauna and
flora, as well as an almost
visceral connection to the

four elements, earth,
water, fire and air.  He
was a strong proponent of
the sustainable use and
cultivation of land and
water, proper treatment of
animals, plants and birds,
and the equal rights of
users.
 In this context the
modernity of the
Prophet’s view of the
environment and the coni
cepts he introduced to his
followers is particularly
striking; certain passages
of the hadith could easily
be mistaken for discusi
sions about contemporary
environmental issues. 
 Three Principles  The
Prophet’s environmental
philosophy is first of all
holistic: it assumes a funi
damental link and interi
dependency between all
natural elements and
bases its teachings on the
premise that if man
abuses or exhausts one
element, the natural
world as a whole will sufi
fer direct consequences.
 This belief is nowhere
formulated in one concise
phrase; it is rather an
underlying principle that
forms the foundation of
all the Prophet’s actions
and words, a life philosoi
phy that defined him as a
person.  
 The three most impori
tant principles of the
Prophet’s philosophy of
nature are based on the
Qur’anic teachings and
the concepts of tawhid
(unity), khalifa
(stewardship) and amana
(trust).  Tawhid, the onei
ness of God, is a corneri
stone of the Islamic faith.
It recognizes the fact that

there is one absolute
Creator and that man is
responsible to Him for all
his actions: “To God
belongs all that is in the
heavens and in the earth,
for God encompasses
everything [4:126].
 ”  The Prophet
acknowledges that God's
knowledge and power
covers everything. Therei
fore abusing one of his
creations, whether it is a
living being or a natural
resource, is a sin.
 The Prophet considi
ered all of God’s creai
tions to be equal before
God and he believed anii
mals, but also land,
forests and watercourses
should have rights.  The
concepts of khalifa, stei
wardship, and amana,
trust, emerge from the
principle of tawhid. 
 The Qur’an explains
that mankind holds a
privileged position
among God’s creations on
earth: he is chosen as
khalifa, “viceiregent” and
carries the responsibility
of caring for God’s
earthly creations.
 Each individual is
given this task and privii
lege in the form of God’s
trust. But the Qur’an
repeatedly warns believi
ers against arrogance:
they are no better than
other creatures.
“No creature is there on
earth nor a bird flying
with its wings but they
are nations like you
[6:38]”; “Surely the creai
tion of the heavens and
the earth is greater than
the creation of man; but
most people know not
[40:57]”. 

 The Prophet believed
that the universe and the
creations in it – animals,
plants, water, land – were
not created for mankind.
Man is allowed to use the
resources but he can
never own them. Thus
while Islam allows land
ownership, it has limitai
tions: an owner can, for
example, only own land if
he uses it; once he ceases
to use it, he has to part
with his possession. 
 The Prophet recogi
nized man’s responsibility
to God but always maini
tained humility. Thus he
said: “When doomsday
comes, if someone has a
palm shoot in his hand,
he should plant it,” sugi
gesting that even when all
hope is lost for mankind,
one should sustain
nature’s growth.
 He believed that nature
remains a good in itself,
even if man does not beni
efit from it.  Similarly, the
Prophet incited believers
to share the earth’s
resources. He said:
 “Muslims share alike
in three things – water,
herbage and fire,” and he
considered it a sin to
withhold water from the
thirsty. “No one can
refuse surplus water withi
out sinning against Allah
and against man”
[Mishkat al Masabih].
 The Prophet’s attitude
towards sustainable use
of land, conservation of
water and the treatment
of animals is a further
illustration of the humili
ity of his environmental
philosophy. 
 Sustainable Use of
Land 

The earth has been
created for me as a
mosque and as a means of
purification.” [Ali
Bukhari I:331] With these
words the Prophet
emphasizes the sacred
nature of earth or soil, not
only as a pure entity but
also as a purifying agent.
This reverence towards
soil is also demonstrated
in the ritual of tayami
mum, or “dry wudu”
which permits the use of
dust in the performance
of ritual purification
before prayer when water
is not available. 
 The Prophet saw earth
as subservient to man, but
recognised that it should
not be overexploited or
abused, and that it had
rights, like the trees and
wildlife living on it.
 In order to protect land,
forests and wildlife, the
Prophet created inviolai
ble zones known as hima
and haram, in which
resources were to be left
untouched. 
 Both are still in use
today: haram areas are
often drawn up around
wells and water sources
to protect the groundwai
ter table from overi
pumping. Hima applies
particularly to wildlife
and forestry and usually
designates an area of land
where grazing and woodi
cutting are restricted, or
where certain animal spei
cies are protected. 
 The Prophet not only
encouraged the sustainai
ble use of fertile lands, he
also told his followers of
the benefits of making
unused land productive:
planting a tree, sowing a

seed and irrigating dry
land were all regarded as
charitable deeds.
“Whoever brings dead
land to life, that is, cultii
vates wasteland, for him
is a reward therein.”
Thus any person who irrii
gates a plot of “dead”, or
desert land becomes its
rightful owner. 
 Conservation of Water
In the harsh desert envii
ronment where the
Prophet lived, water was
synonymous to life. Water
was a gift from God, the
source of all life on earth
as is testified in the
Qur’an:  “We made from
water every living thing”
[21:30]. 
 The Qur’an constantly
reminds believers that
they are but the guardians
of God’s creation on earth
and that they should
never take this creation
for granted: “Consider the
water which you drink.
 Was it you that brought
it down from the rain
cloud or We? If We had
pleased, We could make it
bitter” [56:68i70]. 
 Saving water and safei
guarding its purity were
two important issues for
the Prophet: we have seen
that his concern about the
sustainable use of water
led to the creation of
haram zones in the vicini
ity of water sources. But
even when water was
abundant, he advocated
thriftiness: 
thus he recommended
that believers perform
wudu no more than three
times, even if they were
near to a flowing spring
or river. ..
Continued on page 71
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with regards to how I’m
treated by my family and
when I go out in public.
 I have never been
openly shunned or
shamed or in any way
mocked. I know that I am
blessed in this regard and
only hope and pray for
the same for my fellow
convert sisters who have
chosen the path of hijab.
 Now that I’ve spent
nearly nine years as a
covered Muslim woman
I’ve adapted my style of
hijab several times,
experimenting and having
fun with it.  When I look
in the mirror, I no longer
have the urge to rip it off
my head and cast it away
forever.
 Now I know the feelp
ing of dignity and protecp
tiveness that it affords me
and I thank Allah for it. I
wish this same sense of
peace for all my fellow
hijabi sisters and for
those who have not yet
taken the step to cover
themselves, which I know
for many, is a difficult
one. Insha’Allah we all
find our own way to celep
brate our hijab, our right
to wear it, and grow in
love for it as a symbol of
worship to Allah.

convert to Islam. As a
result, immediately after
taking my shahada, I
washed, covered my
head, and began to pray.
Alhamdullah!

Unexpected reactions

What’s more, the next
day I walked nervously
into work with my new
accessory and faced evep
ryone’s curious stares. It
was difficult, but my conp
version and outward
change was met with love
and acceptance from my
coworkers, and I was
thankful.
 Their reactions turned
out to be a predictor of
my family’s when they
first laid eyes on my
hijab. I won’t go so far as
to say they loved it, but
they’ve treated me, my
conversion, and my
change of dress with
respect and tolerance.  In
some ways ,it’s as if I
haven’t changed my outp
ward appearance at all

curiosity, which finally
persuaded me to give it a
second chance.  And to
ease the transition, I
decided to head back to
the bookstore to buy
something more appealp
ing to my taste.
 Once I found a few
simple styles that I liked,
I began discreetly wearp
ing them around town,
usually to halal food
stores and other places
where I wouldn’t feel like
all eyes were on me. It
wasn’t until I decided to
wear my hijab while out
to dinner with my husp
band when I realized that
I had turned a corner in
my feelings for covering
my hair and had become
to feel more comfortable
with it.
 I believe those early
hijab trials and allowing
myself to slowly become
accustomed to my new
look helped me to put on
the hijab full time immep
diately after I made the
lifepchanging decision to

negative stereotypes and
images of hijabpclad
women so often seen and
portrayed in the media
fueled my drastic and
horrified response to my
own covered head.
 However, I recovered
quickly and rationalized
that I would buy the hijab
and only wear it if I ever
had need to venture into a
mosque. Now, I look back
at that moment and see
that the purchase of the
hated head cover was a
tiny step toward accepp
tance of what it means
and what it would eventup
ally come to symbolize in
my life, even though I
didn’t realize it at the
time.
 As the months wore
on, Ididn’t find occasion
to wear my new hijab, but
I did continue in my studp
ies and was satisfied with
that. However, as it
turned out, in the end I
didn’t need any special
occasion to don the headp
scarf. Instead, it was mere

played and stacks of hijp
abs were kept.  After winp
dowpshopping lost its
appeal, I finally found the
courage to try on and purp
chase my first head covp
ering.

Wearing hijab for the
first time

I remember putting it on
for the first time. It was
just a simple oneppiece
pull over. Nothing more
intricate would do for a
firstptimer so I stuck with
the basics.
 However, something
strange happened when I
pulled that innocent piece
of green material over my
head. I caught a glimpse
of myself in the mirror,
was appalled at what I
saw and quickly – and
perhaps a little too forcip
bly than necessary –
ripped it off my head. In
addition to seeing myself
in a completely different
and unfamiliar way, I
have no doubt that the

By Carissa D. Lamkah
houan p Freelance Writer, USA

My own experience with
wearing hijab came
before I converted to
Islam. For nearly a year
and a half before I
accepted Islam as my
religion, I had been studp
ying the religion and
learning about its tenets
and characteristics.
 Of course, being a
woman, I was especially
interested in womenp
centered issues. But hijab
being the very visible
symbol it is, I found
myself especially
intrigued with its purpose
and soon found myself
fascinated with the
women who donned it.
 As my studies of Islam
progressed, I began to
wander into and peruse
Islamic bookstores where
English versions of the
Quran lined the shelves
along with collections of
hadith and stories of the
Prophet Muhammad
(peace be upon him) and
his companions. But as
much as I devoured all I
could of writings and lecp
tures on Islam, I found
myself drawn to another
part of the bookstore –
the place where rows and
rows of abayas were disp
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عرف  الثقافة العربية أوال يف أملانيا واطلع عليها عن كثب الحقا يف البلدان العربية التي زارهاالثقافة
غونتر غراس صديق العرب املشاغب اليساري الساحر يرحل

كـتب : إبــرهيـم اجلبـني - رحل
غونـتر غـراس الذي حـصل على
جـائزة نـوبل لآلداب سـنة 1999
) األثنني 13-4-2015( ، كـان
حــــاضــــرا يف ذاكــــرة العــــرب
ويـومياتهم الثـقافية، لـيس بسبب
اجلائزة التـي حصل عليها، ولكن
بــسـبـب انــدفــاع غــراس إلــى
الـتعــاطف مع قـضــايــا العـــالم
الثالـث، على النقيض من تيارات
الثقـافـة الغـربيـة الـتي بقـيت إمّـا

متجاهلة لها، 
وإمّـا ميالـة لسرد روايـات منحازة
ضــدّهـــا، ومن تـلك القـضــايــا
القضـايـا العـربيـة، غـراس الـذي
شـارك يف احلـرب العـامليـة الثـانيـة
كـضـــابــط يف سالح الـطـيـــران
الـنازي، والـذي لم يـنس لـه هذا
مـن حاربـوه الحقـا، كلمـا انتـقد
ظـواهـر العـنصـريـة والكــراهيـة
والتمييـز، رغم أن اجلمـيع يعرف
أنه شـارك مرغـما يف حـرب بالده
حيـنهـــا، ولم يـكن قــد جتــاوز

السابعة عشرة من عمره.
الــنحــــات الـــــذي درس الفـن
وتخصـص فيه يف دوسلـدورف،
غادر برلني وأملانيا نهائيا يف أواسط
اخلمـسينـات للعـيش يف فـرنسـا،
حـتى بـداية الـسبعيـنات، وهـناك
كتـب عن “أوسكـار“ بـطل روايته
“الطبل والصفيح“ التي تشهد على
زمن احلـرب وكوارثها، ورغم أن
غـراس حـارب كـي يظهـر وجهه
السيـاسي االشتـراكي، إال أنه لم
ينخـرط يف السياسـة حزبيا، إال يف
بداية الثمـانينات، ليواصل التعبير
املــسـتـمــر عـن رفـض احلــروب
العدوانية والسياسات الغربية التي
طـاملـا وصفهـا بـاالنتهـازيـة، وال
سـيمــا األميــركيــة منهـا، والـتي
واجهها بقـوة يف زمن احلرب على

العراق.

قال غـراس عن الواليـات املتحدة
“هل هـذه هي الـواليـات املتحـدة
التـي نحـتفـظ لهــا نـحن األملــان
بذكـري طيبـة وألسباب عـديدة؟
الـبلد الـذي موّل بـسخاء مـشروع
مارشال إلعادة بناء أملانيا الغربية،
صــورة أميـركـا بـاتـت حلمـا أو
صورة مشتهاة، واآلن حتوّلت إلى

صورة مشوّهة“.
عـرف غراس الثقـافة العـربية أوال
يف أملانـيا، واطلع عليهـا عن كثب
الحقــا يف البلـدان العــربيـة الـتي
زارهـا، يقـول “تسـنّى لـي أن أقرأ
بعـض النصـوص األدبيـة العربـية
املترجـمة إلى األملانيـة، فاكتشفت
كـم نحن يف حـاجـة إلـى املـزيـد،
ليــس ألنه أدب آخــر فحــسب،
وإمنـا أيضا ألنه أدب على كثير من
اخللق والتنـوع واألهمية، ويعالج
املـوضـوعــات التي تـشغلنـا بعني

أخرى“.
زار غـونتر غـراس الشـرق مرارا،
ورحـل إلى اليـمن التي تعـاني من
احلرب اليوم، بعـد أن حتوّلت إلى
مطمع جديد لإليرانيني الذين كان
غــــراس قــــد دافع عـن حـقهـم
بـامـتالك التقـنيـات النـوويـة، يف
قـصيدته الشهيـرة، وتبرّع يف أولى
زياراته للـيمن مببلغ مـليون دوالر
إلنشـاء مـدارس لـتعليـم العمـارة
اليمنية الطينـية يف حضرموت التي
انـبهر بهـا بعد زيـارته ملدينـة شبام

اليمنية.
قـال غــراس عن زيــارته لـليـمن
“الـتقـيت بــالكـثيــر مـن النــاس
البـسطـاء، وحتـدثت معـهم عنـد
جتوالـي يف املدن الـيمنيـة، وألنني
رسـام أيضا، فقـد قمت بـتخطيط
بـورتـريهـات للعـديــد من النـاس
البسطاء“، فبقي على عالقته تلك
بالبـسطاء يف املشـرق العربي كله،
وطـالب يف بيانـات عديدة بـاحلرية

لشعوبه.

وحذّر من قيام حرب ثـالثة بسبب
مـا يتعـرض له الـشعـب السـوري
على يد النظام السوري، والدعم
الـذي تقــدّمه له روسيـا وكـذلك
مـوقف هذه األخيـرة يف أوكرانيا،
واعتبـر غراس أن إسـرائيل تـهدّد

السلم العاملي.
قـال غــراس عن العـرب وثقـافـة
العــرب “أن أؤكــد أنـنـي أرفـض
مـصــطلح صــراع الـثقــافــات،
وأعـتقـــد أنه اخـتـــراع مـن قـبل
األصــولـيـني علــى اجلــانـبـني،
األصـوليـة الغـربيـة واألصـوليـة
اإلسالمـيــة، وعـنــدمــا صــرح
الــرئيـس بـوش بـشعـاره احلـرب
الـصليبـية كـأنه بهـذا الشـعار أراد
العودة بنـا إلى القرون الـوسطى.
لقـد كـان هنـاك يف الغـرب رفض

كامل لهذا الطرح.
كــــان هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
االعـتـــراضـــات. األصـــولـيـــة
اإلسالميـة يجب عـلينـا أيضـا أن
نـرفضهـا“، وكثيـرا ما حتـدّث عن
تـأثير الثـقافة العـربية علـى أعماله
الروائية “من خالل جتربتي الروائية
التي أضـافت الكثـير مـن روايات
الفـروسية، والتي كـانت تقليدا يف
كتـابـة روايتـي يف إسبـانيـا، هـذا
التقليد يف كتـابة الروايـة يف إسبانيا
يف ذلك الـوقت جـاء نتيجـة تأثـير
الثقـافة املـوريسكـية، التـي كانت

موجودة يف إسبانيا“.
غـونتـر غراس الـذي دافع طـويال
عن اإلنـسـان، دون الـنظـر إلـى
عرقه أو لونه، كان يرى اإلرهاب
واحـدا، سـواء كـان صــادرا عن
متطرفني دينيا أو سياسيا، كان هو
ذاته قـد قـال “هنـاك مجمـوعـات
عديدة متارس اإلرهاب، بن الدن
ميـارس اإلرهــاب، واملنـظمـات
القــريبــة منه متـارس اإلرهـاب،
ولكـن من جــانب آخـر فـإن مـا
متارسـه  CIAهو أيـضا نـوع من

تبرز يف ألبومها “املتكلمون“ جمال
اللغة العربية وانفتاحها

سعاد ماسي تغني لشعراء
عرب قدامى ومعاصرين

بـاريس - تكـرم املغنـية اجلـزائريـة سعاد مـاسي يف مجـموعـتها اجلـديدة
“املتكلمـون“ كبـار الشعـراء العرب، مـؤدية أغـاني من كلـماتهـم بهدف
التعـريف “بـالـوجه اخلـفي للعـالم العـربي“ املـوصـوم غـالبـا بـالـتشـدد

واإلرهاب.
أصـدرت الفنانة اجلزائـرية سعاد ماسي مـؤخرا ألبوما غنـائيا حمل عنوان
“املتكلمـون“ ضمّ عشـر أغان من قـصائـد لشـعراء من عـصور مخـتلفة،
ابتداء من العصر اجلاهلي يف القرن السادس، وصوال إلى القرن العشرين
مع الشاعر أبـوالقاسم الشابي الذي حضرت أبـياته يف هتافات املتظاهرين
أثناء احـتجاجات الربيع العربي، على مـا أوضحته لنا سعاد ماسي. وقد

ترجمت الكلمات إلى الفرنسية واألنكليزية مرفقة بخط عربي أنيق.
وذاع صـيت هذه املغنية الـبالغة من العمـر 42 عاما يف بلدهـا الذي نشأت
فيه ودرست فيه، قبل أن تنـتقل إلى الشهرة العامليـة، ففي فرنسا نالت يف
العام 2001 تكـرميا من أكـادميية “شـارل كرو“ عن مجـموعتـها الغنـائية
األولى “الراوي“، ويف العام 2006، نالت جائزة “فيكتوار دو ال موزيك“

الفرنسية يف فئة موسيقى العالم عن مجموعتها “مسك الليل“.
ويأتي األلبـوم اجلديد “املتكـلمون“ تتويجـا ملشروع “كورس قـرطبة“ الذي
تشارك فيه منذ أربعة أعوام تكرميا للمدينة األندلسية التي عاشت عصرها
الذهبي بني القـرنني التاسع والعاشر يف مجـاالت الفن والفكر والعمارة،
وأيـضا يف مجـال التـسامح الـديني والـتعايـش بني املسلـمني واملسـيحيني
واليهود.ومن خالل الغـوص يف العصر األندلسـي، تعرفت سعاد ماسي
على األعـمال الـشعريـة الكالسيكـية، وأرادت أن تغـني قصـائد لكـبار
الـشعراء العـرب، مستعيـنة مبتخـصصني يف األدب ملسـاعدتهـا على فهم

نصوص شعرية ضاربة يف القدم.
وتقول “إنه ضرب من اجلـنون“، واصفة النـوع املوسيقي الـذي تؤديه بأنه

يزاوج بني املوسيقى الفلكلورية وموسيقى العالم.
وتـضيف سعاد ماسي “تعلمون أني جزائريـة مغاربية، ونحن ينظر إلينا يف
العالم العـربي على أننـا أوروبيون أكثـر مما نحن عـرب، لكني أردت أن
أفعل ما أحب، أنـا من منـطقة القبـائل )األمازيغـية(، لكنـي أحب اللغة

العربية وأحب أن أبيّن جمالها وانفتاحها“.
وتبدي سعاد مـاسي استياءها من األحكام النمطية السائدة يف حق العرب
قـائلة “يحـزنني أن يـربط البعـض العالـم العربي بـاإلرهاب، لقـد عشت
احلرب األهليـة يف اجلزائر وعانيت من اإلرهاب كالكثير من الناس، فمن
الظلـم أن ينسـب اإلرهاب إليـنا، إنه ظـلم بحق الصحـافيني القـابعني يف

السجون، أريد أن أتكلم عن الوجه اخملفي من العالم العربي“.
ومن الشعراء الذين غنت لهم سعاد مـاسي يف عملها اجلديد شاعر الغزل
العذري قيس بن امللوح وامللقب مبجنون ليلى، من خالل أغنية “أيا ليلى“
على أنغـام البـيانـو والقيـثار األنـدلسي، إلـى جانـب القصيـدة احلكمـية
“سئمت تكـاليف احليـاة“ للشـاعر زهـير بن أبي سـلمى وغيـره من شعراء
اجلاهليـة، الذين كانـوا يكرمون بكـتابة قصـائدهم مباء الـذهب وتعليقها
على ستار الكعبة.ومن الشعر احلـديث، تغني سعاد ماسي للتونسي أبي
القاسم الـشابي قصيـدة “أال أيها الظـالم املستـبد“ التي ردد املتـظاهرون يف
تونس والعـالم العربي أبـياتها إبـان احتجاجـات الربيع العـربي يف تونس

ومصر وغيرهما.
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ترجمة وتقدمي ميالد فايزة * 
تُعرف كارولني فورشي يف الساحة
األدبـيــة األمـــريكـيـــة بعـملهــا
األنطـولوجـي ؟ضد الـنسـيان؟،
الذي جـمعت فيه نـصوصـا ألهم
الـشعـراء يف العــالم، ممّنْ عـاشـوا
جتـربـة فـظــائع احلـرب واإلبـادة
واملــوت. وقــد صــاغـت، بعــد
قضـائهـا ثالث عـشــرة سنــة من
الـبحث والقراءة، مصطلح ؟شعر
الشـاهـد؟ لتـصف به حبال سـريـا
يصل الهموم الذاتية بقضايا احلرية
والعـدالــة وااللتـزام يف الـشعـر.
أثّــرت التجـربــة األنطـولــوجيـة
الـضخمـة الـتي جعلـت الشـاعـرة
تـعيـش لــسنــوات مع نـصــوص
ملـيلـــوش رادنـــوتـي ومحـمـــود
درويــش وآنــا أخـمــانــاتــوفــا
وغيــرهم، يف جتــربتهـا اخلـاصـة
ومنحت نصـوصها ثيمات آتية من
منــاطـق النــزاعــات واحلــروب

والديكتاتورية.
ولـدت كــارولني فـورشـي سنـة
1950 يف ديـتـــرويـت بـــواليـــة
ميـشيغـان وقــد قضـت فتــرة من
حـيـــاتهـــا يف العـمل الـصحــايف
والنشاط السياسي املناهض للقمع
والعــنف، فـــــزارت بـيـــــروت
والــسلفـــادور ومنــاطق أخــرى
مـدفـوعـة بـإميــان عمـيق بقـدرة
الـشاعـر على إحـداث التغيـير من
خالل العـمل الصحـايف والكتـابة

اإلبداعية والترجمة.
لكـارولني فـورشي أربعـة دواوين
شعــريــة هـي “جتمـيع الـقبــائل“
و“البالد التي بيننا“ ومالك التاريخ“
و“السـاعة الـزرقاء“ بـاإلضافـة إلى
أنـطــولــوجيــا “ضــد النــسيــان“
وترجـمات كثـيرة حملمـود درويش
وجورج تراكل وروبرت دسنوس

وكالرابيل أالغريا. 
هــذه أربع قـصــائــد لكـــارولني
فــورشي تـتنــوع فيهــا الثـيمـات
والهمـوم الـشعـريــة بني سجـون
الـسلفـادور وجنـراالته وقـصص
املسـافـرين الغـربــاء يف محطـات
القطار يف أوروبـا الوسطى وغرف
الـفنـادق الـضـاجــة بحكـايـات

العشاق العابرين…

 1-الزائر

يهمـس باإلسـبانـية: ال وقـت قد
تبقّى.

إنه صـوت املنـاجل وهـي تنحـني
على سنابل القمح،

آالم أغـنـيـــة أحــــد احلقـــول يف
السلفادور.

حذرةً تهبُّ الريحُ خارج السجنِ
بيـنمـا تلـمسُ يَـدا فـرانـسيـسكـو

اجلدرانَ وهـو ميشـي يف الداخل،
إنها أنفاس زوجته

تتسـرّب إلى زنزانته كلَّ لـيلة بينما
يتخّيل

يدَهُ يدَها.. إنه بلد صغير.
ليـس ثمـة شـيْءٌ لنْ يقتـرفه رجلٌ

بحقّ رجلٍ آخر.

2- إلى غريب

رغم أنك تذكر مدينة البندقية
محتفظا بها على لسانك مثل نواة

وأنا أقـول نعم، رمبا بوخارست،
ال أحد منا

حقّا يعرف، هناك فقط 
هذا القطار

الـذي يـتسـلّل من خالل املـراعي
املغطاة بالثلج، 

مثل عربة زالجة تنحني لتلمس
مزالقيها املدفونني يف الثلج.

نلتقي على رصيف احملطة املهتزّ،
وأسنان الريح املكسورة 

تنغرس فينا.
تُخرِج خبزَك األسود من الكيس

وتشـاركني القهـوةَ التي تنـسكبُ
على قفازاتك.

أعمدةُ التليغراف تقطّع احلقولَ
يف الشتاء إلى

مُكعّبات بيضاء، ويف كل نافذة
هناك لوحة بدائيّة ملزرعة صغيرة.

نُنصت إلى أُمّهات يوبّخن
باألنكليزية أطفالهن وكأنّنا

ال نفهم أيّ كلمة مِمّا يَقلن ـ
اِهْدأوا، اِهْدأوا.
ثمّة بعض األدلّة

علـى مكـانِنـا اآلن: بـاالتُ تِـبْنِ
القمْح مَرميّة 

يف كلّ مكــان كــأنهــا تــوابـيت
مفقودة.

األضواء الصفـراء البعيدة املـنبعثة
من املطابخ

قد مُسِحت بالزيت.
يف كـلّ مكـــان، تــنقـلُ األسالكُ

السوداء املرتخية
الـرسـائلَ من جهـةٍ يف البالد إلـى

أخرى.
الرجالُ الواقفون على احلدود

يلّوحون لنا بأيديهم.
منسحُ دوائـرَ بخـارِ األنفـاس ذات
الشكل البيضويّ من على النوافذ

لنرى أنفسنا. تلمسُ
الـزجــاجَ بحَنـانٍ أَيْـنَمَــا احتـضنَ

وجهي.
بعد أيـام كُنتَ تُـريني صـورَ امرأةٍ

وأطفال
باسمني من نافذة محفظتك.

كلّما تباطأ القطارُ، ميرّ رجلٌ
بني العربات مُغمْغماً اسم مدينة،

وعلـى األزرار الـذهـبيــة ملعـطفهِ
وجوهُنا.

كلّ مـرة نُـضيع أنـاسـاً. كلّ مـرة
أَجدُكَ

ثانيةً بني العربات ماسِكاً
قطعةَ خبز لي، شيئاً

ساخناً ألشربَه، إلى أنْ
لمْ يعُــدْ هنـاك املـزيــد من املـدن

فتضُمَّني إليك 
دافعاً يدك حتت معطفي

مردّداً اسمك لي، مستعجالً
فمك على فمي.

ال ميلكُ كالنا شيئاً
لنعطيه لبعضنا بعضا.

3- لقاء

مـا أن يغيّـر ما بـنفسه حـتى تغـيره
األبدية يف النهاية - مالرميه

على الفونوغراف، صوتُ امرأةٍ
ماتتْ منذُ ثالثةِ عقود

تغنّي عن رجلٍ
كان بـوسعه أنْ يجعلهـا تفعلُ أيَّ

شيء.
على الطاولةِ، كأسانِ هشّتانِ

من النبيذِ األسود،
وقارورةٌ ملفوفةٌ يف منديل.

إنَّها تلك الغرفةُ، الغرفة
التي نزلنا فيها يف كلِّ مدينة، إنَّها

كما أذكر: السريرُ وكتلةٌ
من ضوْء القمرِ ووسائد.

أظافرُ أصابعي نقراتُ ضوْء 
على فخذيْكَ.

الرائحةُ الكريهةُ لِسُلَّم النجاةِ
من احلرائقِ.

بَقايا السجائرِ املبلولة
التـي سحقْـتَهــا الــواحــدةَ تِلــوَ

األخرى.
أتذكّرُ كيفَ راقبتُ الصباحَ يأتي

وأنتَ تنامُ، كُنتَ تبدو مثلَ طفلي
وليسَ رجالً أكبرَ بعشرِ سنواتٍ.

أتذكَّرُ ملمسَ نهْديَّ بعْدَ
سنواتٍ، احلركةَ الـدائريةَ لأللسنة

النديّة يف فستاني،
بعضها لكَ وبعضها

تركهُ رجالٌ آخرون.
مُنـذئذٍ، أصـبحتُ دائمـاً أوّلَ مَنْ

يستيقظُ 

وتعلّمتُ أنْ أتركَ السريرَ من دونَ
أنْ يراني أحدٌ

وأقِف أمامَ املغسلة
أمــــسح الـــــزيــتَ واملـلحَ عــن

جسدي،
مُحدِّقةً يف املاء بنيَ راحتيْ يديّ.

لقد حافظتُ على كلِّ شيْءٍ
هَمَسْتَ يف أذنيَّ حينَها.

رَ ذلك اآلنَ وأنا أستطـيعُ أن أتذكَـّ
أراكَ مرَّةً أخرى،

كمْ مِـن الرقّـة نستـطيعُ أن نَحْـشر
بنيَ الساللمِ 

ومِــزاْلج البــاب، أو كمــا كــان
احلال،

وكمـا ال يـزالُ، يف صـوتِ امـرأةٍ
تغنّي عن رجلٍ

كانَ بـوسعِهِ أن يَجْعلَهـا تفعلُ كلَّ
شيءٍ.

4- الكولونيل

مـا سمعـته للتـوّ صحيـح كنتُ يف
بيته جاءت زوجته

بـصحن القهـوة والسكـر. بردتْ
ابنتُه أظافرها بينما خرج ابنه

ليسهر. كان هناك جرائد يومية،
كالب أليفة ومسدس

علـى وسـادة الكـرسي بجـانبه.
تـأرجح القـمر عـاريا علـى حبله

األسود
فوق الـبيت. كـان يف التلفـزيون
بــرنـــامج بــولـيــسـي بـــاللغــة

اإلنكليزية.
كـــانت اجلــدران حـــول البـيت

مزروعة بالزجاجات املكسورة
لـتقلـع عظـمتـي ركبـتيْ رجلٍ أو

تشرّح يديه.
الشـبابيك كـانت مغطـاة باحلـديد
املــشـبــوك مـثل حــوانـيـت بـيع

املشروبات الكحولية. تناولنا 
العشـاء، قطعـة من أضالع اوف
ونبيذاً فـاخراً. كان هـناك جرس

ذهبي على الطاولة
ملنـاداة اخلـدم. جـاءت اخلـادمـة
بثمار ماجنو خضراء، ملح ونوع

مـن اخلـبـــــز. سُــئلـتُ كــيف
استـمتعتُ بوقـتي يف البالد. كان

هناك إعالنٌ قصير
باإلسـبانـية. أخـذتْ زوجته كل

شيء إلى املطبخ. كان هناك
حديـثٌ قصيـر حينـئذ عـن مدى
الصعوبـة التي قد أصبحت عليها

شؤونُ احلكم. قال الببغاءُ
مــرحبــا من الـشـرفـة. قــال له

الكولونيل اخرسْ وقام
مـن علــى الـطــاولــة. قـــال لي
صـديقي بحـركــة من عيـنيه: ال

تقولي
شيئـا. رجع الـكولـونيل بكـيس
كان يـستعمل جللـب اخلضروات

والفواكه.
أفـرغ الكثـير مـن اآلذان البشـرية

على الطاولة. كانت مثل
أنصـاف حبـات خـوخ مجففـة.
ليس هـناك طـريقة أخـرى لقول

هذا. أخذ واحدة
منـها بيـده، هزّهـا أمام وجـوهنا

وأسقطها يف كأس ماء.
أصبحت حيّـةً هناك. لقـد تعبتُ

من العبث، قال. أما
بـالنـسبـة ملـوضـوع احلقـوق أليٍّ
كان، فقـولي لشعـبك إنه بوسعه

أن ينيبك
نفــسه. رمـــى بـــاآلذان علـــى

األرض وأمسك بكأسه األخيرة
من النبيـذ عاليـا يف الهواء. شيءٌ
لشِعـرك، ألـيس كـذلك؟ قـال.

بعض
اآلذان علــى األرض الـتقـطـت

شيئا من صوته. وبعض اآلذان
علـــى األرض ضُغـطـت علــى

األرض.

* شــاعــر وكــاتـب ومتـــرجم
تونسي امريكي

األمريكية كارولني فورشي …الشعر ضد النسيان
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مدينة ديترويت تستحضر روح فريدا وتستعيد جداريات دييجو  
كتب : بالل فضل 

بعد سـنوات مـن األزمة الـطاحـنة
التي هـددت مصيـره، قرر مـعهد
ومتحف ديتـرويت للفنـون، وهو
واحد مـن أهم وأقدم املـتاحف يف
الوليـات املتحدة األمـريكية، أن
يعيــد تقــدمي نفـسه للـجمهـور،
بـاللجوء إلـى ما لـديه من مخزون
مبهـر، ألعمال الـفنان املكـسيكي
الـشهيـر دييجـو ريـفييـرا ورفـيقته
الفنانـة املكسـيكية الـشهيرة فـريدا
كالهو، واللـذين اشتهرا يف العالم
العـربي مـن خالل الفيلـم اجلميل
)فـريـدا(، الـذي قـدمته اخملـرجـة
جولي تيمور عن حياتهما، وأدت
فـيه دور فريـدا املمثـلة املكـسيكـية
اجلـميلـة سلمـى حـايك، يف حني
أدى دور دييجــو املمـثل الكـبيـر

ألفريد مولينا.
لم يــأت جلــوء املـتحف لهـــذين
السمـني من فراغ؛ فعالقة دييجو
وفـريـدا مبـدينـة ديتـرويت قـدميـة
جـداًا، حـيث قضـى الثنـان فيهـا
ا كـامالاً يف مـطلع ثالثـينيـات عـاماـً
القـرن املـاضي، وبـالتحـديـد بني
عـــامـي 1932 و1933 كـــانـت
ديتـرويـت وقتهـا أشهـر مــدينـة
صـنــاعـيـــة يف الغــرب األوسـط
للوليـات املتحدة، وقـد ترافقت
زيـارة فـريـدا ودييجـو املتـزوجني

حديثاًا 
لهـا مع بـدايـات الـكسـاد الـكبيـر
الـذي ضـرب أمــريكــا والعــالم
والذي عـانت منه املـدينة بـشدة،
وامللفت أن املدينـة يف ذلك الوقت
الصعـب، قررت أن تقوم بخفض
ميـزانيـة املتحـف بنسـبة تـسعني يف
املئـة، وبدأت تفـكر يف بـيع بعض
مقـتنيـاته الـفنيـة، وهـو مـا تكـرر
بحـذافيـره يف عـام 2013، حني
حاولت املدينـة اخلروج من أزمتها
القتصادية الطاحنة التي استمرت
عــدة سنـوات، والـتي هــددتهـا

بإعالن إفالسها،
لتـظهر أصـوات تطـالب بـالتخلي
عن املتحف وبيع مقتنياته، خاصة
أن تقـييـم األعمـال املـوجـودة يف
املتحف قـام بتقـدير قـيمتهـا مببلغ
يـصل إلـى 20 مـليـار دولر، يف
حـني أن دين املدينـة يصل إلى 18

مليار دولر.
لن تـسـتغــرب القـيمــة العــاليـة
ملقـتنيـات املتحف، إذا عـرفت أنه
أول متحف أمــريكي قــام بشـراء
لوحـات لفان جـوخ وماتـيس بعد
تـأسيـسه يف عام 1885، كـما أنه
يضم يف مجموعة مقتنياته لوحات
لرامبرانـت وبابلو بيكـاسو وأندي
وارهـول، وهـي أعمـال لـم يكن
سيحصل عليها، لول املساهمات
الـتي كـان يقـدمهـا له يف سنـوات
الـرخـاء، كبـار رجـال األعمـال
العـاملني يف صناعة السيارات التي
اشتهرت بهـا املدينة، وقد أكسبت
تلك املـقتـنيـات املـتحف سـمعـة

عـامليـة رفيـعة لـدى محـبي الفن،
وجلــبــت لـه 600 ألف زائـــــر
ا، وألن املتحف ارتبـط عبر سنوياـً
الـسنـني بتـاريخ ديتـرويت؛ فقـد
وقف ضــــــد محـــــاولت بــيع
مقـتنيـاتـه، أغلب سكـان املـدينـة
الـذين أظهرت استطالعات الرأي
يف العـام املـاضـي أن 78 يف املئـة
مـنهـم يعــارضـــون بيـع أعمــاله
الفنية، ويعتبرون أن نهاية املتحف
تعني نهايـة مدينتهم، وأن تعرض
املدينـة لإلفالس أرحم بكثـير من
بـيع املـتحف، لـيـتـم طـــرح نقل
ملكيـة املتحف إلـى هيئـة خيـرية
تــدعـمهـــا احلكــومـــة وبعـض
املؤسسات اخلاصة، ولتقرر ثالث
مناطق يف ولية ميتشيغن التي تتبع
لهـا مـدينـة ديتــرويت، أن تقـوم

بـتمــويل نـشــاط
املتحف من خالل
ضــــريـبــــة يـتـم
فــرضهــا، تـصل
إيـراداتهـا إلى 23
ملــيـــــون دولر

سنوياًا.
ومع ذلك لم تـنته
متـاعب املتحف،
خـاصة بعد إعالن
مـدينـة ديتـرويت
إفالسهـا يف يولـيو
2013، لـيعـــود
احلديث القلق عن
وضع املــتـحف،
وليـستمـر محـبوه
يف املقــاومــة مـن
ــــــــــادة أجـل زي
إيرادات املتحف،
ومـن هنـا جـاءت
إعــــــادة تقـــــدمي

املتحف يف األيـام املـاضيـة يف كل
وسائل اإلعالم األمريكية، بتقدمي
تـغطيـة مـستـفيضـة لهـذا املعـرض

ـ

الذي يضـم حوالي 64 عمالاً، مما
بحوزة املتحف من أعمال لدييجو
ريفييرا وفريـدا كالهو، لستغالل
الشهـرة العاملـية لهـذين الفـنانني،

وارتباطهما مبدينة ديترويت.
املفارقـة أن دييجـو ريفيـيرا الفـنان
ا، كان قد الشيـوعي فكراًا وتوجهاـً
جـاء إلــى ديتــرويت بـدعــوة من
إدسيل ابن الـتايـكون الـرأسمـالي
هنري فورد وصاحب شركة فورد
لـصناعة الـسيارات، ليـقوم برسم
جـداريـات ضخمـة متـول شـركـة
فـورد تـنفيـذهــا، وقتهـا كــانت
ديـترويت تعيش صراعاًا ملتهباًا بني
عـمال الـشركـة وإدارتهـا، وصل
إلـى حد وقـوع مصـادمات دامـية
قبل أسابيع من مـجيء دييجو إلى
املــدينـة؛ حـيث قــام ستـة آلف

عـامـل بتنـظيم إضـراب، تـدخل
الـبـــولـيــس لفــضه، فـــوقعـت
مواجهـات عنيفـة، مت على إثـرها

فتح النـار علـى العمـال، وسقط
أربعـة منهم قـتلى، وأصـيب عدد
آخـر، ومع ذلك فقـد قرر ديـيجو
أن ل يتخـذ موقفاًا انفعـالياًا فيوقف
تعامله مع شـركة فورد؛ بل اختار
أن يـستمـر يف مشـروعه، ليـستغل
اجلـداريــات للتعـبيــر عن أفكـاره
املتـضامـنة مع العـمال، ويحـولها
إلى ملحمة فنية تخلد كفاح عمال
املـــدينــة، مــركــزاًا علــى فكــرة
تضـامنهم يف العمل بـرغم كونهم
من أعــراق مخـتلفــة، جتــسيــداًا

لشعار )يا عمال العالم احتدوا(.
لكـن اجلو العام امللتهب لم يساعد
علـى استقبـال عملـه بشكل جـيد
مـن العمـال، الــذين تـصــور أنه
يتضامن معهم، يف حني رأى كثير
منهـم أن دييجـو قــادم يف مهمـة
عالقـات عامـة، من أجـل جتميل
صـورة الـشـركـة الـتي تـظلـمهم
وتستغل حقوقهم، وأن لوحاته ل
تختلف كـثيراًا عن كونها “بامفلت“
دعــائـي، لكـنه مــوضــوع علــى

احلوائط.
كان دييجـو ريفييـرا قد بـدأ جتربته
يف رسم اجلـداريـات يف الـوليـات
املــتحــــدة قــبل ذلـك يف وليــــة
كاليفورنيا عام 1931؛ حيث قام
بعـمل جـــداريـــات مـــدرســـة
كاليفورنـيا للفنون اجلميلة يف سان
فـرانسيكو، وهـي اجلداريات التي
جلبت له انـتباه ابن فورد، ودفعته
لـلتعـاقـد مـعه، وحني جـاء إلـى
ديتــرويت، أخــذ دييجـو عـمله
هناك بجـدية شـديدة، خـاصة أنه
حني زار مصانع فـورد الضخمة،
انـبهر بـالتكنـولوجـيا املـستخـدمة
فيهـا، والـتي كـانـت وقتهــا هي
ا يف العالم، والتي لم األكثر تقدماـً
تكن تـصنع الـسيـارات فقط؛ بل
والطـائـرات والـسفن واجلـرارات
والــسكك احلـديـديــة؛ بل وزار

ا، وانبهـر بها مـصانع الـدواء أيضاـً
جداًا، واستمرت جـولته امليدانية
ملـدة ثالثة أشهـر، كان يـدون فيها
األفـكار الـتي سيـقوم بـرسمـها يف
ا مبجمـوعة اجلداريـات، مسـتعيناـً
من املصـورين البارعـني، ليتحول
املـشـروع بـالنـسبــة له من مجـرد
فـرصـة فـنيـة إلظهـار مـوهـبته يف
الــرسم، إلـى فـرصــة لتــرجمـة
أفكـاره الـشيـوعيـة يف عمـل فني
ضـخم مكـون من 27 جـداريـة،
بحـيـث يـتــرجـم أفكــار كــارل
ماركـس عن العمـال والصنـاعة

والعالقة بني اإلنسان واآللة،
بــدعـم من أمــوال الــرأسمــالي
فــورد، وهــو مـــا دفعـه للعـمل
بحمـاس شديـد، حتـى إنه أنـهى
العمل يف زمن قـياسـي هو ثـمانـية
أشهــر فقـط، وهـو مـا اضـطـره
للعمل 15 ساعة يومياًا يف كثير من
األحيان دون أوقـات راحة، وهو
مـا جعله يـنقص الـكثيـر من وزنه
الضخـم الذي كـان مشهـوراًا به،
لـكــن ذلــك العــمل الـــشـــــاق
للمفارقـة، جلب له مشاكل كثيرة
مع مـساعـديه العمـال، ليكـتسب
دييجـو املدافع عن حقـوق العمال
سمعــة سيئـة بـأنه ل يـدفع جيـداًا
ملساعديه، وهو ما دفعهم للتظاهر

ضده يف إحدى املرات.
لكن مشاكل دييجو ريفييرا لم تنته
بفراغه من رسم تلك اجلداريات؛
بل أخـذت مـنحنـى أكثـر حـدة،
ففـور عـرضهـا علــى اجلمهـور،
تـلقـت اجلـــداريـــات ردود فـعل
غـاضبـة من بعـض النقـاد الـذين
اتهمـوه بتـحويـل اجلداريـات إلى
دعـاية ماركسية، يف حني مت اتهامه
بـالتجديف وازدراء املسيحية، من
قـبل عـــدد مـن رجـــال الـــديـن
الـكاثـوليـك، الذيـن ركزوا عـلى
لوحة يف إحدى اجلداريات، يظهر

بهـا الــسيـد املــسيح، وهـو يـتم
تطـعيمه على يـد طبيب ميثل دوره
يـوسـف الصــديق وممـرضــة هي
الـسيـدة مـرمي العـذراء، وحـدث
جدل شـديد حول تلك اجلدارية،
ا يف أن يصل عـدد زوار كــان سبباـً
املـتحف يف يـوم أحـد واحـد إلـى
عشرة آلف زائر، ورغم أن كثيراًا
من رجال الدين واملتـدينني طالبوا
بتـدمير تلك اجلداريـة، لكن مدير
املعهد ويهلم فالينتـاينر أخذ موقفاًا

صلباًا ومشرفاًا.
حني رفض ذلك بـشدة، وسـانده
يف مــوقفه أعـضــاء مجلـس إدارة
املعهد، كما تلقـى دعماًا مبطناًا من
أدسـيل فــورد الــذي قــال بعـض
اخلبثاء، إنه هو الذي حض دييجو
علـى رسم تلك اجلـدارية أصالاً،
إلثـارة اجلـدل حـول اجلـداريـات
وجـذب أكبـر عـدد مـن اجلمهـور
لزيارة املتحف، وبغض النظر عن
كل ذلـك اجلــــدل، فــــاملهـم أن
اجلـدارية ل زالت قـائمة كـما هي

حتى اليوم.
علـى عكـس مـا حـدث إلحـدى
جـداريات ديـيجو التـي رسمها يف
مدينة نيويورك بعدها بعام، والتي
كان قـد ذهب إليهـا، بدعـوة من
أسرة رأسمالـية أخرى، هي أسرة
امللياردير روكفلر التي دعته لرسم
جــداريــات يف مــركـــز روكفلــر
الــشهـيـــر، فقـــام بعـمل عـــدة
جـداريات كـان من بيـنها جـدارية
بعنوان )رجل يف مفترق الطرق(،
قام فـيها بـرسم شخصـية الـزعيم
الـشيوعي الـشهير فالدميـير لينني،
دون أن يـدرك أنهـا سـتتحـول من
عـمل فني إلى مثار ألزمـة سياسية
كـبيـرة، يف ظـل تصـاعـد مـوجـة
العـداء للـشيـوعيـة والتي حتـولت
إلى مـحاكم تفتـيش شرسـة قادها
السيناتور جوزيف مكارثي، وهو
مـــا جعل األســرة تـتخلــص من
الصـداع الذي سببته لهـا، فقامت
بــاتالف تلك اجلـداريـة، مـتهمـة
دييجـو بأنه قـام بخداعهـا، ولول
أن دييجـو استخـدم اإلسكتـشات
األصلية الـتي كانت لـديه، ليقوم
بـإعــادة عمل اجلـداريـة ثـانيـة يف
مدينة مكسيـكو، لكانت اجلدارية

قد اختفت إلى األبد.يف نفس
احلقبة املكارثية اللعينة، والتي مت

فيها تعقب أشخاص وأعمال
الفنانني والكتاب اليساريني،

طالب البعض بتدمير جداريات
دييجو املوجودة يف ديترويت

بوصفها أعمالاً من رجس
الشيوعية، لكن ذلك الطلب
وجد مقاومة شرسة من إدارة

معهد ديترويت، التي قررت أن
حتل األمر، بشكل فيه قدر كبير
من التحايل الذكي على الهوس

املكارثي ؛ حيث قامت بتثبيت
لوحة على مدخل القاعة التي

تضم جدرايات دييجو، كتبت
فيها اآلتي..البقية ص 51

دييجو وفريدا يف نيويورك سنة 1933

أشهر جداريات دييجو  التي نفذها لصالح شركة فورد لصناعة السيارات وتوجد يف متحف ديترويت
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ــــــــــــــــــــا ـســــــيــــــنــــــم

“ American Sniper"يعيد كتابة التاريخ بأسوأ الطرق املمكنة
حترير :هـالة أسامـة   يحكي فيلم
 American Sniperعــــن
الفرق بني األبـيض واألسود؛ بني
اخلير والشـر، إال أنه يدور بأكمله
تقريـبًا حول حرب العراق، والتي
ال ميكن وصفهـا سوى بـدرجاتٍ
مختلفـة من اللون الـرمادي. كان
علـى صنـاع الفيلـم االختيـار بني
تغـييـر الـروايـة لـتالئم رمـاديـة
املوقف، أو تغيير حقائق التاريخ،
واختاروا االخـتيار الـثاني.  تـبنى
الفيلم مـنهجًا تـضليليًـا؛ إذ صوّر
احلـرب على العـراق كأنهـا حرب
األمــــريكـيـني الــطـيـبـني ضـــد
اإلرهــابـيـني األشـــرار، بقـيــادة
››كــــريـــس كــــايل ‹‹أطـيـب
األمريكيني. نتيجـة لذلك، خرج
الفـيلم مـشــابهًــا لفيـديـوهـات
العـمليـات االستـشهـاديـة حلـزب
اهلل؛ مـثل تـلك الـتـي تعــرضهــا
قنوات فوكـس اإلخبارية للترويج
للحـرب الثقافـية املتطـرفة. حرب
العـراق يف العالم الـذي ينتمي إليه
الفيلم مـا هي إال امتـداد للـحرب
علـــى اإلرهـــاب، فـــاألبـطـــال
احلــاملــون لألسلحــة هم أمـلنـا
الــوحيــد يف اخلالص، وكـل من
يشكك يف ذلك جزءٌ من املشكلة.
وإن دل جنــاح الفـيلـم الكـبيــر يف
شبـاك التـذاكـر وتـرشـيحه لعـدة
جـوائز علـى شيءٍ فيـدل على أن
الدعـاية فـعّالـة بصـورةٍ مخيـفة!
حرب األبـيض واألسود  تتلخص
احلكـمة األخالقـية املـركزيـة التي
يقــوم علـيهـا الـفيـلم بـأكـمله يف
صـــــوت والـــــد كـــــايـل خالل
استـرجـاعه –كـايل- ملـشهـدٍ من
طفـولته، يشـرح والد كـايل البنه
أن هـناك ثالثة أنـواع من الناس يف
هذا العالم؛ الـذئاب، واخلِراف،
وكالب رعـي األغنـام. الـذئـاب
الشـريرة تهـدد اخلِراف، واخلِراف
أنـاس طـيبــون ولكـنهم عـرضـة
لـألذى ألنهم سـاذجــون للغـايـة
بحيث ال يفهمون أن الشر موجود
بـالفعل، ممـا يعنـي أن على كالب
الرعي حمـايتهم من األذى. ميثل
كـايل وفقًـا لهـذا التـشبـيه الكلب
الـراعي ألمـريكـا، الـذي يـحمي
الـضعفــاء من األذى، والـذئـاب
الـكبــار األشــرار يف الفـيلـم هم
إرهابيـو القاعدة، ويقودهم رجلٌ
ســايكــوبــاتـي يعــذب األطفــال
ورفيـقه الرامـي. أما اخلِـراف فهُم
األمــريـكيــون اآلخــرون الــذين
يفتقـدون لرؤية كـايل وشجاعته،
ويفـشلـون يف اسـتيعــاب مفهـوم
››إذا لــم تكُـن معـنـــا، فـــأنـت
ضدنـا‹‹، ويشمـلون حتـى أفراد
القوات األمريكيـة الذين يفتقدون
ملهـارة كـايل، أو يجـرؤون علـى
الـتـــشكــيك يف احلـــرب. أمـــا
العـراقيــون فهم علـى النقـيض،
ليسـوا خِرافًا؛ ففي هذا الفيلم هُم

إمــا ذئــاب أو مجــرد خـســائــر
مجهــولـــة، ولكـنهـم يف أغلـب
األحيان ذئاب.  الذئاب يف الفيلم
متتلـئ قصـة الفـيلم بـشخـصيـاتٍ
وتاريخٍ خـياليني خللق عـدو شرير
مالئـم ليقـاتله كــايل. ليـس من
اجليـد أبـدًا أن تـرى فـيلمًـا يـزيِّف
قـصــةً حـقيـقيــةً، لـكن مــوقف
American Sniperٍاملـزدري لـلحقيقـة خـادعٌ بصـورة
خـاصـةٍ يف ضـوء رسـالـته األكبـر
››إمــا أن تكــون معنــا أو تكـون
خروفًـا ساذجًـا  .‹‹أعاد الـفيلم
كتـابـة التــاريخ ملضـاعفــة حجم
الـذئاب ومـدى سوئهـم، محوالً
حـــرب العـــراق إلـــى ردٍّ علـــى
هجمات احلـادي عشر من سبتمبر
2001؛ يفــسح الفـيلـم مجــاالً
ملشهدٍ كامل لكايل يشاهد التقارير
اإلخبـارية عـن تفجيرات القـاعدة
للــسفــارات األمـــريكـيــة عــام
1998، واصـطـدام الـطـائـرات
بــالبــرجني يف احلـادي عـشــر من
سبتـمبر، وعندمـا يصل كايل إلى
العــــراق يقـــول قـــائــــده إنهـم
يـصـطــادون قــادة القــاعــدة يف
العراق. االستنتـاج الذي يُفترض
أن نخــــرج بـه واضح؛ كـــــايل
يحـارب نفس األشـخاص الـذين
هاجموا أمريكا يف عامي 1998 و
2001 وعلـى العكس، لم تُـذكَر
األسباب احلقيقـية حلرب العراق،
لم تُنطَق أبدًا خالل الفيلم كلمات
مثل صـدام حسينـأو جورج بوش
أو ›سنــة او شـيعـــة أو  أسلحــة
الدمـار الشامل ، أمـا يف احلقيقة،
فقال كريس كايل أن أمريكا مدينة
جلنودها بالدعم ألن هؤالء اجلنود
لــم يخـتــــاروا احلــــروب الـتـي

خاضـوها، وال االستراتيجية التي
اتبعـوها؛ فقـد كتبـوا شيكًـا على
بيــاض للحكـومــة بحيـاتهـم ثم
انـتظــروا ليـروا إذا مـا كـان هـذا
الــشيـك سيُـصـرَف أم ال. ميـكن
صـنع فيلـم مثيــر لالهتمـام حـول
هــذه الفكـرة، وحــول معنـى أن
يكـــون اجلنــدي بـطالً يف حــربٍ
American مـضللــة، ولـكن
 Sniperلـيــس هـــذا الفـيلـم.
يُعـلي الـفيـلم بــدالً من ذلـك من
قيمة فكرة حرب اخلير مقابل الشر
مـن خالل توفيـر عدويـن تخيليني
لكـايل وهمـا؛ ››اجلـزار ‹‹وهـو
أحــد أذرع القــاعــدة يف العــراق
ويـــشــتهـــــر بـــــوحـــشـيــته،
و››مـصـطفــى ‹‹وهــو ســوري
حاصـل على ميـداليات أوملـبية يف
الرمـاية، ولكنه يـقضي أيامه اآلن
قنـاصًـا تـابعًـا للقـاعـدة، ينـتقي
اجلنود األمـريكيني بيـنما يقـومون
بـعملهم النبيل. يتـجسّد اجلزار يف
صـورةٍ شريرة؛ إذ يستـخدم مِثقابًا
آليًا لتعذيب طفلٍ حتى املوت أمام
أسـرته. يبـدو معـمله الكـامن يف
مطـعمٍ مهجـورٍ كمــوقع تصـويـر
بـرنـامج طـهي يقـدمه هـانـيبـال
ليكتـر، فاجلـثث املشـوهة املقـيدة
بــالـسالسـل تتــدلــى مـن سقف
املطـبخ، ومتتلـئ أرفف التخـزين
بـأعضـاء مبتـورة. أمـا مـصطفـى
على اجلانب اآلخـر، فهو النسخة
غريـبة األطوار من كـريس كايل،
وهـو بـارع يف استخـدام البنـدقيـة
بــالقــدر ذاته، ولـكن بـــدالً من
حـمــايــة اجلـنــود األمـــريكـيـني
كـالبـطل، يصطـادهم واحـدًا تلو
اآلخـر، علـى نحـوٍ شـريــرٍ كمـا

تعلمون!  

اخلِـراف يف الفـيلم  لـيس املــدنيني
العـراقيني الـذين يـروّعهـم اجلزار
هم اخلِـراف، فبـاستـثنـاء الـطفل
القـتـيل ووالــده الــذي طــالـب
بالفـدية، يُصـوَّر العراقـيون كلهم
تقـريبًا يف الفـيلم إما كـإرهابيني أو
متعـاطفني مع اإلرهـابيني. ولكن
اخلِراف الـذين يحميهـم كايل هم
اجلنـود األمــريكيـون اآلخـرون،
وهي رؤية مزدرية لشجاعة اجلنود
ومهــاراتـهم وهــو أمــر مفــاجئ
بـالنـسبـة لفـيلمٍ تلقـى الـكثيـر من
اإلطراء لـدعمه للجنـود. يحكي
الفيـلم أن افتقـاد اجلنـود العـاديني
للتدريب اجلوي والبحري والبري
الالزم يُفقِـدهم أهمـيتهم يف صـد
هجمـات املـتمــردين، ويف أحـد
املـشاهـد يترك كـايل موقـعه ليقود
مجمـوعـةً من جنـود البحـريـة يف
أثـنــــاء تفقـــدهـم للـمـبـــانـي يف
الفـالـوجــة، ويقـول، لـلجنـود
املـنبهــرين املـمتـنني لكــرم البـطل
كريـس كايل وانضـمامه لهم، أن
بإمـكانه تعـليمهم بعـض األمور.
ينتمي حتى شقيق كايل للخراف،
إذ يـنتـشــر مـع جنــود الـبحــريــة
اآلخـريـن، وعنـدمـا يـراه كـايل
الحقًـا علـى ممر طـائرات عـراقي
يـجده يـرجتف منهكًـا من صـدمة
املعـركـة. لـو كـان هــذا الفـيلم
مختلفًـا لكان اعـترف بـأن هؤالء
اجلـنود أكـثر بـطولـةً من كـايل من
عدة جـوانب، فقـد أقدمـوا على
مخـاطـراتٍ أكبـر بتـدريبٍ أقل،
وفقــد العــديــد مـنهـم حيــاته يف
املعــارك نتـيجـة لــذلك. ولكـنه
يــصــــوّرهـم بــــدالً مـن ذلـك
كمجمـوعـةٍ من احليـوانـات غيـر
املتميـزة التي تـنتظـر إنقاذ كـريس
كايل لهـا. واألسوأ من ذلك، أن

الفيـلم يلــومهم بـوضـوحٍ علـى
األخــطــــار الـتــي واجهــتهـم،
فاخلِراف يف خـطرٍ ألنهم ساذجون
لـدرجــة أنهم ال يـفهمـون الـشـر
املـوجـود يف العـالم، ليـس ألنهم
غـير مـدربني وال يـتمتعـون مبواردٍ
كـافية. الـفيلم واضحٌ بال شك يف
هـذه الـنقطـة، يف مـشهــدٍ يصـور
جنـازة مـارك لي؛ صـديق كـايل
وزمـيله الذي قُتل يف احلرب، تقرأ
والدته خطابًا مؤثرًا كتبه قبل وفاته
بـأسـابيع، وشـكك فيه يف شـرف
احلرب وأوضح تخوفه من أنها قد
تـؤدي إلــى حملــةٍ صليـبيـةٍ غيـر
مـبررة. قـد يبـدو لبضعـة ثوانٍ أن
الفـيلـم يحــاول االصـطــدام مع
عـدالـة احلـرب نفـسهـا، أو علـى
األقل الـــوضع يف االعـتـبـــار أن
الشخص قد يكون بطالً ومتناقضًا
وجـدانيًا بـشأن املـهمة الـكبرى يف
الوقت ذاته. لكن الفيلم لم يفعل
ذلك، بل يـظهر يف املـشهد الـتالي
كايل غـاضبًا هائجًـا مُصرًا أن هذا
اخلطـاب هـو مـا تـسبـب يف قتل
مـارك، وليـس الـرصـاصـة الـتي
أصــابـته. فـفي عـــالم الـقنــاص
األمريكي، مجرد الشك يف دورك
كبـطلٍ مـدافع عـن اخليـر وعـدوٍ

للشر حالةٌ قاتلة
كالب الـرعـي  تعبـر نظـرة ››إمـا
معنـا أو ضدنا ‹‹هـذه عن مشكلةٍ
كـبيـرةٍ، فـالفـيلم ال يـروج فـقط
لـرؤية حـرب العراق، وإمنـا يروج
لـرؤيـة العنف بـاعتبـاره املقـاومـة
الــوحيـدة الفعـالـة يف وجه قـوى
الشر. إن كـايل يف الفيلم معصومٌ
مـن اخلطـأ، فال نـراه يـطلق النـار
على مدنيٍ ظنًا منه أنه مقاتل قط.
عندما يخبره جنديٌ آخر أن زوجة

أحــد قـتاله –كــايل- تـــزعم أن
زوجهـا كـان يحـمل القــرآن ولم
يكـن يحـمل مـســدسًــا، يـطــرد
مخـاوفه قـائالً: ››أنـا ال أعـرف
كيـف يبــدو القــرآن‹‹، قـبل أن
يصف له بـالتفصيل نـوع املسدس
الـذي كان يحمله الـرجل. عندما
يطلق كايل النار على طفلٍ وامرأةٍ
يف أحـد املشـاهد، يحـرص الفيلم
علـى تـوضـيح انفجـار الـقنـبلـة
اليـدويـة الـتي كـانـا يـحمالنهـا،
لـيؤكد مبا ال يـدع مجاالً للشك أن
كايل كان محقًا بشأن اخلطر الذي
شـكاله على القـوات األمريـكية.
ويف أحد املـشاهـد عندمـا يخالف
كـايل أمـرًا بـوقـف إطالق النيـران
ويكــاد يتــسبـب يف مقـتل فــريقه
بأكمله، يثـبت الفيلم صحة قراره
يف نهاية األمـر؛ فهو يقتل الـشرير
ويـنجو الـرجال الـطيبـون جمـيعًا
دون خـسـائـر. يعـزز ذلـك بنـاء
الفـيلم القـائم علـى فكـرة صـراع
اخليـر والشر؛ اخلِـراف والذئاب.
ومبا أن كـايل على حقٍّ دائـمًا فأي
حـدودٍ تُفـرَض علــى استخـدامه
للقـوة ستُعرِّض اجلنود األمريكيني
بال شك للـخطـر، وهـذا أمـر ال
يريـده سوى اخلِـراف السـاذجة.
ولكن االدعـاء بأن كالب الـرعي
األبطال احملاربني لم يقتلوا املدنيني
عن طــريق اخلطـأ كـذبـةٌ خـطيـرة
حـول الطبيعة احلقـيقية للقتال. يف
العالم احلقـيقي يقتل حتـى اجلنود
ذوو النوايا احلسنة أشخاصًا أبرياء
أحيـانًـا، ألن هــذه هي احلـرب!
وادعـاء غير ذلك إهانـةٌ للكثير من
قـدامى احملاربني األمـريكيني الذين

أمضوا بقية حياتهم 
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العـربي االمـريكي الـيوم - قـاسم
مـاضـي - ديتـرويـت -  بعـد أن
عـرفتـه يف مديـنة " ديـربورن " ويف
واليـة ميشغن االمـريكية  ،  ومن
خالل عروضه اخملتلفة التي قدمها
،  والـتـي شـكلـت يف مخـيلـتـي
صـورا ً فـريـدة لـشخـصيـة الفـرد
العـربي ، محـاوالً بذلك تـرسيخ
قدمه عـلى األرض اجلديدة بثبات
،  معلـناً بـذلك إنـه جزء مـن هذا
الـوطن اجلديـد الذي حـط رحاله
فيه ، وهو لـيس مجرد زائـر عابر
علـى أمـريكــا التـي إنطـلق منهـا
ليشكّل أول فرقـة مسرحيـة عربية

والتي أسماها فرقة  " أجيال ". 
والتي قدمت العديد من العروض
املسرحيـة املهمة ،  الـتي ساهمت
يف التـرويح عن النـفوس الـعربـية
املـتعبـة ، نـتيجـة العـمل الطـويل
واملـلل وأخـبــــار ومـــشـكالت
األوطان التي ولدوا فيها  ، والتي
غادروهـا رغماً عنهم أو بإرادتهم
، أو  لظروف  إقتصـادية ، ومنها
ضـنك العيش أو لغـرض  التجارة
،ومـن العـروض الـتي قـدمـتهـا
الفرقـة ،  منها مـسرحـية " قصـتنا
قصــة حكـايـتنـا جـرصـة " عـام
1989 ، ومسرحيـة " تالميذ آخر
الـزمان " عام 1990 ، ومـسرحية

" حاميها حراميها " 1991 .
وهذه املسـرحية تـذكرني بـالفنان
واخملـرج العراقي " عبـد علي كعيد
" زميل الـدراسـة يف كليـة الفنـون
اجلميـلة ،وهو الـذي قدم  إحدى
مسرحياته الكـوميدية بهذا اإلسم
على مسارح بغداد ،  ومسرحية "
إبتـسـم أنت يف ديـربـورن " عـام
1993 ، ومسـرحية " تـأمركنـا يا
سندي " عام 1996 ، ومـسرحية
" تـاع تفـرج ، تـاع شـوف " عـام
1998 ، ومسـرحية " هبي باردي

" عام 2000 ، ومسرحية " انا 
مش إرهابية " عام 2002 .

ومسرحية " عـربي وراسي مرفوع
" عام 2005 ، ومسرحية " شوفو
الـــــواوا ويــن " عـــــام 2009 ،
ومـسرحـية " سهـرة اليوبـيل " عام
2014  ، وأخيــرا مـســـرحيــة "
غـاشي وماشي " الـتي نحن بصدد
احلديث عـنها االن ، لعام 2015
، وهي من تأليف " ناجي مندلق "
ومتثيله ، واخراج الفنـان  اللبناني

" عزيز  شراباتي  " .
ويف هذه املـسرحيـة ثمة تـشابه بني
عنــونتهــا وعنــاوين الـنصـوص
السـابقة التي قدمهـا " مندلق " بعد
مضـايقـة العـرب والصـاق تهمـة
االرهاب بهم هنا يف أمريكا كجزء
من تــداعيـات أحــداث سبـتمـر
2001 ، ومن خالل مـا يحـدث
يف الـشـرق األوسـط والنـزاعـات
الـدائــرة بني األخـوة   ، فــأحتج
الفنـان " منـدلق " لـيسلـط الضـوء
عـلى الشخصية العـربية وتاريخها
اإلنـساني ،  ويـوصل فكرة احلب
والـسالم  ، عبـر آليـات  إشتغـال
عـديـدة ومنهـا ، اشتغـاله  علـى

شخصـية مركزية " أم حسني " التي
من خاللهـا عـرف اجلمهـور هـذه
الشخصية التي تسكن يف ديربورن
، وهي الـشخصيـة التي ابتـدعها
الفنـان الكومـيدي " مـندلق " عـبر
عروضه االخـيرة " عـربي ورأسي
مرفـوع " انا مش ارهابـية " وغيرها
من العـروض ،  يقـول املـؤلف "
منـدلق " وحاول مـندلق ان يـنمّط
هذه الشخصيـة العربية وفق رؤيته
اخلاصـة بوصفها شخصـية ايجابية
يف املغتــرب عبـر مـا قـدمـته من
جناحات ،   يف كلمته من خالل " ا
البروشور " من امثالنا الشعبية مثل
يقـول "  إنقر ال تنـاقر ، وأحمق ال

جتاكر ".
ألن اســـوأ أجنـــاس النـــاس هم
احلمقى ، وألن مُجـاكرة األحمق
تزيده حمقـا ً ، هذا ما حاولت أن
ألـقي الضـوء عليه يف  مـسرحـية "
غـــاشـي ومـــاشـي " مــن خالل
شخصيات أحبها اجلمهور وتابعها
، "فـأبو حسني " مدرك بكافة أمور
احليـاة ، ويعتبـر اجلميع حـمقى ،
وهو كمـا تصفه  أم حسني " بيفهم
بـــالـطـب أكـثـــر مـن طـبـيـب ،
وبـالسيـاسة مـا تقولـي إال خريج

اكـسفـورد ، وبـاملـال واالقـتصـاد
والـدين والفن والعلـم والريـاضة
بيفهم ، كلو بـيفهم فيه وهوي اذا
طلـع برات ديـربورن بـيضيـع وما

بيعرف يقرا الساينات "
قصة ومشكلة جديدة تواجهها  أم
حـسني وعــائلتهـا يف هــذا العمل
املـسرحـي اجلديـد " وهو بـالتـالي
ينـطق وعلـى لـسـان الـشخـصيـة
الـرئيـسيـة التـي لعبهـا " منـدلق  "
كشاهد علـى ما يحدث يف مغتربنا
اإلمريكي على زمانه الذي  أدخله
يف " تـشـظيـات " عـديـدة ،مبـررا
بـذلـك من خالل اعـتمـاده علـى
ذاكـرتنــا الثقـافيـة اجلـمعيـة الـتي
نقلنـاهـا إلــى منـافـينـا ، وتقـوم
بــتفعـيل مـــوجهـــاتهـــا وأعـنـي
الـشخصيـة الرئـيسيـة " أم حسني "
لتحـريك السـاكن مـنه باسـتخدام
هذه الشخـصية التي  إخـتارها من
املــاضـي علـــى وفق معـطـيــات

احلاضر .
ولهــذا تـتالعـب  شخــوصـه من
خالل " ام الياس " ابـو الياس " ابو
حسني " يف طـرح احلاضـر املتصل
بـاألمس البعـيد عن طـريق الدمج
الـفني أو التمـاهي بني شخـصيات
املاضي واحلاضر عبر لعبة العرض
املسرحي التي أوهمتنا أن بعض ما
حدث يف العرض املسرحي إمنا هو
إال احلقـيقــــة مجــســــدة  بفـعل

االلـتقــاطـــات التـي عبــر عـنهــا
عبرمواقف جتسدت بآلية

الكـوميـديا  ، وبـالرغـم من أنني
من  هــواة التجــريب يف العـرض

املسرحي ، وغير ميال إلى املسرح
الـواقعـي ، اال أنني أجـد معـاجلـة
اخملرج الـعرض عير اعتماد االيقاع
السـريع وبث الـفوضـى احملسـوبة
التـي خلقهـا " منـدلق " مع فـريقه
املـســرحـي علــى اخلــشبـــة هي
أنعكاس مـدروس ملا نـشهده االن
مـن تــداعـيــات وتـصــدعــات
وانـهيــارات يف القـيم االخـالقيــة
وهي تـعبيـر مقصـود عمــا يسـود
واقعنـا الـراهن محـاوال ً تصـويـر
ظواهر  سلبية باتت تغزوا  مجتمع

بكثرة  .
مثل احتيـاالت " ابو حـسني " على
القوانيني التي وضعتها الدولة التي
نعيـش فيهـا ، وهو بـالتـالي ومن
خالل دميــاغــويـتـه أدار اللعـبــة
بطــريقته اخلـاصـة محـاوالً إيهـام
اجلميع أن ما يجري هو الواقع وال
شيء سواه ،وهو يتطلع إلى الفرد
العـربي الـذي يعيش يف الـواليات
املتحدة االمريكية بإن يكون فاعالً
ويأخذ األشياء التي يستفيد منها ،
وال يتحـايل علـى القـوانني الـتي
وجــدت مـن  أجل راحـته هــو و
أسـرته ، وهـو بالـتالـي يريـد  من
الـفرد العـربي ان يـكون علـى بيـنة

من حقيقـة اجملريـات التـي تتحكم
بحياته وخاصة يف مـشهد الرسائل
الـتـي تـصل مـن خالل الـبــريــد
ومـوعـد " قــدوم املفتـشــة " وهي

املـوظفـة  يف "  مكـتب اإلعـانـات
االجتمـاعيـة  " لـيسـتطلع األمـور
وتلتقي  باحلاجة " أم عبداهلل " التي
تـــوفـيـت قــبل أربع سـنـــوات ،
وظلت العـائلـة تسـتلم " املعـونـة"
املقـدمة لهـا ، دون  إخبار العـائلة
لهـذه املؤسـسة ، وهـنا نـدخل يف
مـشهـد كـوميـدي جمـيل بني " أم
حسـني " وابو حـسني " ام الـياس "
وابـو اليـاس " وشحـصيـة اإلبن "
حسني " يف املواجهـة مع " املفتشة "
لتخدع العائلـة بعد حديثـها باللغة
االنـكليـزيـة ، وهـم يتحـدثـون

العربية بينها ويتحايلون عليها .
وأخيراً تُظهـر نفسها أنهـا عربية ،
وتتصاعد وتيرة الـكوميديا يف هذا
املـشهــد وبقيـة املـشـاهـد ، وهـو
بالتالـي أراد توصيل فكرة التعامل
بـالصـدق مع قوانـني هذه الـدولة
التي تتحكم بنـا كجالية عـربية لها
وخاضع آللياتهـا من حيث يدري
أو ال يــدري ، والـســؤال الــذي
يطرحه املؤلف مع اخملرج هو كيف

نتحايل على هذه القوانني ! 
وأن هـناك الفرص الكـثيرة يف هذه
البالد !  بعـد أن طـردتنـا بلـداننـا

نـتيجـة الفـسـاد اإلداري والـقمع
ومصــادرة اآلراء من قـبل حكـام
هـذه البالد التي تالعبت مبـصائرنا

ومصائر  أجيالنا ! 

ومــن خـالل الـفــــصـل األول ،
والفصل الثـاني تتـضح حقيقـة ما
يتطلع اليه " اخملرج + املؤلف " وهو
وضع مخـطط خاص حلياة العرب
هنـا وحثهم علـى  عكـس صورة
راقـيـــة لهـم مـن خالل إحـتــرام
القـوانني واملضي قـدما ً يف مـسيرة
جنـاحهم املهـني والعلمـي وإظهار
النـوايا احلـسنة و يـتم الولـوج إلى
املاضي بدافع استمراره يف احلاضر
،فكانت املـشاهد يف اللغـة العامية
الدارجة اللبنانية واللغة االنكليزية
الـتـي شجعـت الـتـــواصل علــى
مشـاهدة الـعرض بـسبـب  وجود
جـيل من الـشبـاب ولـدوا  هنـا يف

املنايف.
وجـيل قـدمي  مـن اللـبنــانني لـهم
التـأثيـر الـواضح علــى املظـاهـر
العــربيـة يف مــدينـة " ديـربـورن "
وضــواحـيهــا ، اتخــذت بـيئــة
العـرض الـصيغـة الـواقعيـة  عبـر
مـفردات الـديكـور واالكسـسوار
مـن خالل اثاث البـيت + اإلضاءة

الفيضية + املوسيقى " .
فضال ً عن أداء املمـثلني وتفاعلت
جميع العناصر  العرض  لتعزيز ما
يصبو إليـه العمل وإحداث  التأثير
املطلـوب علـى عقليـة املتفـرج ،
والـتـي سعـت هــذه الـتفــاصـيل
السريعة وراء بيـان مركزية احلدث
هو اجلاليـة العربيـة من خالل " ابو
حـسني " " أم حـسـني " أم اليـاس "
ابو الياس " منطلقاٌ من " الكوميديا

السوداء "  وكوميديا املوقف.
الـتي حتـمل أسـئلـتهــا  الكـبيــرة
بــأسلــوب ســاخــر ومـن خالل
عكس الواقـع املأساوي العربي يف
صـوره الـسيـاسيـة واالجتمـاعيـة
والثقـافيـة واالقتـصاديـة   " ولفت
إنتـباهي ان اخملـرج كان قـد إقتبس
شـيـئــا ً ممــا كـتـبـته عـن إحــدى
العــروض إعـتــزازا ً مـنه بــرأي
النقـدي عن عـرضهـم املسـرحي

السابق .
وجــاء علــى إحـــدى صفحــات
البـروشور " ويف الوقت الذي اقدم
فيه شكـري لكـادر فـرقــة مسـرح
أجيـال أشد على أيـديهم يف تقدمي
املـزيـد من العـروض الـتي تخـدم
جالـيتنا وتسهـم يف تفعيل وتنشيط
املــشهــد املــســرحـي والـثقــايف
االغتـــرابي وتـطـــرح همـــومنــا
املشتركة يف قـوالب فنية مختلفة .

مسرحية " غاشي وماشي " للفنان  ناجي  مندلق 
محاولة إلصالح الواقع عبر الكوميديا  ) على مسرح سفك سنتر ( يف ديربورن 

Theater  مسرح

قاسم ماضي
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Literary criticism نقد

رواية “البطل اخلفي“ تبني عبقرية  ماريو فارغاس يوسا يف الكشف عن السلوك املتوحش  لقاطني مملكة السوق
ماريو فارغاس يوسا يفتح نافذة على ماركس ونيتشة

رياض رمزي
تـــدور أحـــداث روايـــة ”الـبــطل
اخلفـيّ”، الـصـــادرة حـــديـثـــا،
مترجـمة إلى اإلنكلـيزية، عن دار
نشـر ”فـابـر وفـابـر” البـريطـانيـة،
للكاتـب البيرويف مـاريو فـارغاس
يـوسا، حـول االنتقـام وعملـيات
االبتـزاز، وتظهر فيهـا شخصيات
قدمهـا يوسا يف أعمـال سابقة مثل
”الرقيب ليتوما”، كما متزج الرواية
بني الفكـاهة واملـيلودرامـا وتدور
أحـداثهـا يف البيـرو خالل الـوقت

الراهن.
تــركّــز أحــداث روايــة ”الـبـطل
اخلفيّ”، ملـاريـو فـارغـاس يـوسـا
علـى شخـصيـتني يحـاوالن رفع
املبادئ األخـالقية يف بـيئة عـدائية
يـرفض رجـل األعمال ”فـيليسـيتو
يـــانـــاك” دفع أمـــوال جملـــرمـني
يحـاولـون ابتـزازه، بيـنمـا يقـرر
املــستـثمــر ”إسمــاعيل كـاريـرا”
االنتقام من أبنائه الـذين يحاولون

قتله ليرثوا ممتلكاته.
عنـدما أنهيت قـراءة الرواية، التي
تدور جلّ أحـداثها يف مديـنة بيورا
البـيروفيـة السـاحليـة حيث قـضى
يــوســا )79 عــامــا( جـــزءا من
طفولته، حـاولت تنشـيط ذاكرتي
كي أجــد املصـدر الـذي نـهل منه
فـارغاس يـوسا، الـفائـز بجـائزة
نـــوبل عـــام 2010، إبـــداعه،
وملعرفـة اإلجابـة عدت يف البـداية
إلـى األسباب املوجبـة ملنحه جائزة
نـوبل فوجدت ما يلي ”قدرته على
إظهار هيكل السلطة، وحدة ثورة

وهزمية من يتصدى لها”.
خلفية فلسفية

مبــا أني أدرك أن قــدرة الكــاتب
العـظيم مـرتبطـة بخلفيـة فلسفـية
تـشكل النـسغ يف عمله اإلبـداعي
كــان عليّ كــذلك أن أبحـث عن

مصادره الفكرية.
عدت إلى أيام الـدراسة وتذكرت
ما قاله مـاركس عن فيتيـشية أو ما
يسمى صنمية الـبضاعة التي تعني
أن كل املـشــاركـني يف النـشــاط
االقتصـادي داخل مملـكة الـسوق
يـعيـشــون وفق قــوانني داخـليــة
يـضعهـا الـسـوق دون تــدخل من
قـوانني وضعـية: قـوانني املـنافـسة
املتــوحشـة التـي جتعل من صـراع
البقاء لألقوى قانونا سائدا، حيث
يـتجرد املـشاركـون يف نشـاط هذا
السوق من العواطف، األخالق،
العـالقات البشريـة، ليكون املكان
أقرب إلـى غابـة منه إلـى ملكوت
إنـسـاني، مــادام املتعـاملــون فيه
يـؤمنـون بـأن الـبضـاعــة ومن ثمّ
الـربح هـو الصـنم املعبـود يف هذه
اململـكة، والتـي يباح فـيها تـدمير
اآلخـر والغدر بـالقريـب والبعيد،

كمهـنة مـوازية ملـمارسـة النـشاط
االقتصـادي، حيث يكون نـشاطا

مشروعا ميارسه الكل.
حـسنـا لـيس مـاركس وحـده من
يـشكل مصدرا إبـداعيا لـفارغاس
يـوسا، بل وجدت أن نيتـشة أيضا
لم يـفلت مـنه. يقـول نـيتـشـة ال
تـوجـد أخالق بل هنـاك رغبـة يف
السيطرة، وأن مصدر كل الدوافع
هي إرادة القــوة والتــسيّــد علـى

اآلخرين.
إذن لكـي تكـتب روايــة عظـيمـة
كهـذه، علـيك أن تعــرف أفكـار
فالسفــة من مـشـارب مـختلفـة،
وهكـذا فـمن يـرغـب أن يكـون
شـاعـرا علـيه أن يسـتظهـر أشعـار
شعـــراء ينـتمــون إلــى مــدارس

مختلفة.
 

شخصيات متناقضة
أبطـال الـروايـة السـادسـة عشـرة
للكــاتب الـبيــرويف شخـصيـات
متــارس نـشــاطـــا اقتـصــاديــا يف
الـسـوق، بـطالهــا شخـصـيتـان
متـواضعتـان مبواصفـات البطـولة
املعهـودة، فهمـا لـم ينجـزا عمال
استـثنــائيـا يـضعهمــا يف مصـاف
األبطـال الذيـن يخلدون أنـفسهم
مـن خالل إجنــاز يــرفعـهم فــوق
مـستوى البـشر بحيـث يقال عنهم
”أفراد يحـركون التـاريخ ويغيّرون

بأفعالهم مساره”.
بيـد أنهما ينتميان إلى نوع آخر من

األبـطــال: مخـتفـني، ســريــان
ميـارسان عمـال فيه بطولـة من نوع
خـاص، ألنه عـمل فيـه خطـورة
على حياتهـما، الشخصية األولى
فـيليـستـو يـانكـي رجل األعمـال
الـذي ميلـك شركـة نقـل يف مديـنة
بيـورا يحقق جناحـا جاء نتـيجة كد
واجـتهــاد، ولم يــرث ثــروة من
والـده، الـذي لم يـنفك يف حيـاته
ينـصحه، مستـشهدا له بـأمثلـة مما
فعله الـفقر معه؛ فقد كان يقول له
”ال تكـن معـبــرا تــسـمح ألحــد
بـالـدوس علـيك كـي يعبـر إلـى

غايته”.
لكـن هنــاك مـن يجــد يف جنــاح
اآلخــرين -وفقــا ملنـطق قــوانني
الـســوق- مصـدرا لـكي يحـصل
على الـربح، حيث يجـد فيلـستو
صباح يـوم من األيام، وهـو يتهيأ
لفتح بـاب رزقه، ورقـة دُسّت يف
مكتـبه تطــالبه بـدفع فـديـة 500
دوالر شهـريـا لقــاء حمـايـته من

شرور أنفسهم.
الورقـة خاليـة من التـوقيع خال -
زيــادة يف التـرهـيب وكجــزء من
صنـاعة الرعب يف مملـكة السوق-
صـــورة لعـنكـبـــوت مبجــســات
عديـدة، ستضيق اخلـناق عليه إن
قرر عدم الـرضوخ، كما تضمنت
الـورقة تذكيـرا بأن لديه الكـثير مما
سـيـفقــــده إن اخـتــــار جتــــاهل
حتذيراتهم وقرر أال يقدّم الفدية.

لكنه تـذكـر أن والـده قـال له قبل
موتـه ناصحـا ”إياك واخلـضوع أو

الفـرار”. هـذا هــو وضع بطــولته
الـبسـيط: رفـض اخلضـوع الـذي
يجـر علـيه هيـاج وحنق أعـدائه.
وهـذا شكل املواجهة الـبطولية بني
طـرفني أحـدهمـا يـؤمن أن للكـد
واالجـتهاد نتائج مجـزية، وطرف
آخـر يــؤمن أن اجلـرميــة تكــافئ

مرتكبيها.
الشخصية الثـانية إسماعيل كاريرا
صاحب شركة تأمني يف مدينة ليما
العاصمـة والذي بدأ يصيب جناحا
وثـــــروة مـن عـمـله. يـــــواجه
إسماعـيل هجوما ليـس من غرباء
ال يعــــرفهـم، كـمـــا يف مـثـــال
الـشخصية األولـى، بل من ولديه
العـــاطلـني )املعـــروفــني بلقـب
الضـبعني( اللـذين يحـتفالن عنـد
دخول والديهما املستشفى أمال يف
أن يـرثـا ثـروتـه، لكنه يفــاجئهمـا
لـيس بـالشفـاء فقط، بل بـإعالن
نيته الزواج من البنـت اليافعة التي

تخدمه يف البيت.
يقف الـولـدان بقـوة ضـد عالقـة
احلـب التي تـربط والـدهمـا بهـذه
الفتاة التي أحبهـا، ألنهما يسعيان
إلى أن يـرثا ثـروة أبيهمـا خالـصة
دون مشاركـة أي دخيل حتى وإن
كــان حبـيبـا. وكـردّ علــى تعلق
األب بحـبه ينـدفع الـولـدان إلـى
التخـطيط لقتلـه. يف كلتا احلـالتني
ال تبدو الشرطة مهتمة باألمر حتى
أن هنـاك من يـطالـبه بالـسالمة يف

املواجهة.
تـسير حـبكة الـرواية نحـو ذروتها

عنـدمـا يـتم اخـتطـاف احلبـيبـتني
)مـابل حـبيبـة فيلـيسـتو وأرمـاندا
زوجــة إسـمــاعـيل الــشــابــة(
واخـتفــاؤهـمــا مـن احلـيــاة، يف
مواجهـة بني احلب والكره، اآلباء
مقابل األبناء والغرباء، ويف مكان
اسمه الـسـوق يف مــدينـتي لـيمـا

وبيورا.
مرجعية املكان

جتـري أحداث الـرواية يف مكـانني
متباعـدين )العاصـمة ليمـا وبيورا
املديـنة الساحليـة يف شمال البيرو(

لـكن ما يـربط بينـهما
هـي قوانـني واحدة يف
كل مكـان يتقـابل فيه
بائعون مـع مشترين،
أال وهــي قـــــوانــني
السـوق، التي تـوحّد
سلــوك املـشــاركـني

فيه.
تبني هذه الرواية ليس
عـبقــريـــة الكــاتـب
فحـسـب يف الكـشف
عن السلوك املتوحش
لسلـوك قاطـني مملكة
الـسـوق، بل كـذلك
قدرته علـى مسك يد
الشخـصيات الرئيسية
كي يـتحقق مـا كـان
يـسعـى الـراوي إلـى
نقـله من أفكـار علـى
لـســان شخــصيــات

صادقة وحقيقية.
هــذه الـشخــصيــات تـتجــول يف
شوارع املديـنتني اللتني جتري على
أرضهمـا أحـداث الـروايــة، أين
يـتعرف القارئ علـى األمكنة التي
جــرت فـيهــا احلــوادث، حـيث
يحفل نص الروايـة مبشاهد بصرية
للمـدينتـني بشـوارعهـا ومبـانيهـا
وشـرفــاتهــا، وحتــى من املـطـر
املتسـاقط الذي تـشعر، من خالل
نقره علـى النوافذ، بتـسارع وتيرة

هطوله وتباطؤها.

غالف الرواية
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كتاب كريستوفر كالدويل : نظرُة الفرنسيّني للُمسلمني املهاجرين قبل حادثة شاريل إيبدو 

اإلسْالَمُ…هَلْ أَحْدَثَ تَحَوُّالً يف فِرَنْسَا
غرناطـة  )اسبانيا(- محمّد محمّد
خـطّــاب - للكــاتب األمـريـكي
كريستـوفر كالـدويل، املتخصّص
يف شـؤون القارّة العتـيقة )مختلف
البلـدان األوربيـة وبشـكل خاص
فـرنـسـا( كتـاب يحـمل عنـوان:
“ثـــورة نـصـب أعـيـنـنـــا، كـيف
سيحدث اإلسالم حتـواّلً يف فرنسا
وأوروبّـا؟“ صـادر عن دار الـنّشـر
الـفرنسيـة )تُوكَانْ( يف بـاريس قبل
احلـوادث الـتي عــرفتهـا فـرنـسـا
مـؤخّراً ببضع سنـوات. يعالج فيه
مؤلفُه العديـد من القضايا التي لها
صلـــة بــــاإلسالم واملـــسلـمـني
والـهجــــرات اإلسالمـيـــة إلـــى
الغرب. كما يسلط األضواء على
مخـتلـف اإلشكـــالـيـــات الـتـي
تـطــرحهــا إكــراهــات الـعيـش
والتعـايش واملعايشـة يف اجملتمعات
الغـربية للـجانبني، سـواء بالنـسبة
للـمهــاجــريـن علــى اخـتالف
أعـراقـهم وأجنـاسهـم وإثنيـاتهم
وأصـولهم، أو بـالنـسبـة للبـلدان
املُستقـبِلة لهم يف فرنـسا على وجه
اخلصـوص، ويف أوروبّـا بـشكل

عام.
التحوّالت احلتميّة

يتـســاءل املــؤلّف: هـل ستـظلّ
أوروبّـا علـى مـا هي عـليه، بعـد
التطوّرات الدميوغرافية املهمّة التي
طـرأت عليها يف العقـود األخيرة،
بسبب الهجرات األجنبية الواسعة
التي عـرفتهـا والتي جـلبت معـها
اإلسالم؟ هــذه القــارّة العجــوز
املتـعبــة واآليلــة نحــو االنحـدار
واملـتخـبّـطــــة يف العـــديـــد مـن
اإلشكــالـيــات، هل سـتخـضع
للتحواّلت احلتميـة التي تنتظرها؟
يقـدّم الكـاتب حتـليال دقيـقا لـهذه
اإلشكــاليـات، ممّـا يفـضي إلـى
تـشـخيـص معـانــاة وتخـوّفـات
وتوجّـسات األوروبـيني يف فرنـسا
بـوجه خـاص، حـيث لـم يتّـسم
النقــاش فيهـا قـطّ بـالـصّـراحـة
والنزاهـة والشفافـية واملوضـوعية
واجلرأة، حـول هذا املـوضوع بل
كان نقـاشاً كـاريكاتـورياً عـقيماً.
وكأنّه “حرب خنـادق “ما بني مؤيّد
ومعـارض، أو مـرحّـب ورافض
للهجـرة، حيث ال ميكـن التوصّل
إلـى أيّ حلـول نـاجعـة ومنـاسبـة
لها، وسرعـان ما تتبخّر اآلمال يف
حتقيق وفـاق أو اتفاق بـشأنـها بني
الطرفـني. تقوم هذه املـواجهة بني
فئتني اثنتني، الفئة املؤيّدة لالنفتاح
واالندمـاج واملشـاركة، ومـراعاة
مبادئ التسـامح والتعايش، وهي
تتألف عادة من صفـوة السياسيني
واملثقفني. أمّا الفـئة األخرى فإنّها
متيل إلــى االنغالق واالنـكمـاش
حـــــول نفــــسهــــا، وهـي ذات
أيديـولوجيـات متطـرّفة غـارقة يف
التعصّب األعمـى والشوفينية، يف
عـصرٍ أمـست فيه أوروبـا تتـشدّق
كلّ يــوم مببــادئ احتـرام حقـوق
اإلنسـان، وصـون كــرامته. ظلّ
األوروبـيــون سـنــوات طــويلــة
يغـضّــون الـطـــرف عمّــا تعــرفه
بلـدانهـم من حتـوّالت عـميقـة يف
مخـتلـف امليـــادين، يف الـثقــافــة

واالقـتصـاد والـسيـاسـة والفنـون
واللغـة، وطــرائق الـعيــش، من
طبخ ومأكل وملبس ومعامالت،
ويف احليـاة بـشكل عـام، وفجـأة
طفقـوا يشعـرون بـأنـهم أصبحـوا
يتقبّلونها ويهضمـونها ويتعايشون

معها بعفوية وطواعية.
الهِجْرات اإلسالمية مـعايشات أم

مناوشات
يرى كالدويل: “أنّ اجلانب األكثر
أهميّة وجديّة يف هذا النقاش قد متّ
جتــاهله، وهــو اجلـــانب املـتعلق
بـاآلثــار االجتمـاعيـة والـرّوحيـة

والسياسيـة، وهي جوانب
ذات أهميـة قصـوى بـاقيـة
ومـسـتمــرّة، يف حني تـظل
آثارهـا املادية أو االقـتصادية
مرحلـية عابـرة“. وال يتورّع
املؤلف مـن جهة أخـرى عن
اإلشادة بـاجلوانب اإليجـابية
البنّاءة واملفيدة لهذه الهجرة،
ولهـــذا الـــدّيـن اجلـــديـــد
)اإلسالم( الـذي حمله هؤالء
املهـاجـرون مـعهم إلـى هـذه
الـدّيـار. كمـا أنّه يـتسـاءل عن
اللّوم والعتاب اللـذين يوجّهان
لبعـض اجلمـاعـات اإلسالميـة
الـتي ال تـعبّـــر عن تـضــامـنهــا
وتعــاطفهـا صـراحـة مع بـعض
املواقف يف البلـدان التي استقرّت
فيهـا. ويتـسـاءل ملـاذا لم يـوجّه
العتـاب للـمسلـمني البـريطـانيني
لعدم تضامنهم بشكل علني وأمام
املأل مع املـواطنـني اإلنكليـز غـداة
الهـجمات التي عـرفتها لـندن عام
2005؟ وملـــاذا لـم يــطل هـــذا
الـعتـاب املـواطـنني األمــريكـيني
البيض، عنـدما قام أحـدهم وهو
تيـموتي ماكبـيغ بهجوم إرهابي يف
أوكالهمـا سيـتي؟ كمـا لم يـترّدد
الهولـنديون من جهتهم من توجيه
اللّـوم وكيل التهم بشكل عشوائي
للمـواطنني املغاربـة املنحدرين من
أصـــول ريفـيـــة، يف مـــا يـتـعلّق
بـاألحداث التي عرفتـها هولندا يف
العقود املنصـرمة، من دون حترّ أو

متحيص. 
ويتحـدّث الكتاب عـن املواجهات
التي عرفتهـا بعض املدن واألحياء
واملناطق يف هذه البلدان جميعها،
التــى شملـت حتــى ميـدان كـرة
القدم، ففي هـولندا عنـدما كانت
تنظم مـباريـات إقصـائيـات كأس
العالم 2006 قام أحـد املهاجرين
بالتهجّم على أحد الندالء يف أحد
املقـاهـي، ألنه عمـد إلـى حتـويل
القنــاة التلفـزيـونيـة علـى مبـاراة
هولندا- تشيكوسلوفاكيا بدالً من
الـقنـاة الـتي كـانـت تبـثّ مبـارة
املغـرب- تـونـس. إنّ كـالـدويل
يذكّـرنا مبـا كان يـقولـه صامـويل
هنـتينغـتون، عـندمـا تنـبّأ مبـا كان
يـطـلق علـيه “تـصــادم أو صــراع
احلضــارات“، كمـا يـذكّـرنـا أنّ

راميون آرون كان قد عبّرعن القلق
نفسه الـذي كان ينتابه حيال اآلثار
الـسلبيـة التـي ميكن أن تـنجم عن

العوملة.
تشير ميـشيل تريبـاالت يف تقدميها
لهـذا الـكتـاب: “لقـد خـامــرني
الـشكّ يف البـدايـة يف أن تقـدم أيّ
من دور النـشر الفرنسيـة على نشر
هذا الكتاب، إالّ أن الرّياح جاءت
يف مـا بعد مبـا تشتهـيه السفن، ومتّ
حتقيق هـذه األمنيـة“. وتـضيف:
“أنه يتحتّم على الفـرنسيني بشكل

خا

ص، وعلــى األوروبـيـني علــى
العمـوم قراءة هـذا الكـتاب، ألنّ
موضـوعه األساسـي يتعلّق بهم،
إذ لم يجرؤ أحـد على تنـاول هذا
املـوضوع بـالشكل الـذي عاجله به
كــالــدويل العــارف بــالـشــؤون
األوروبـيـــة، واملـتـتـبّع خملـتـلف
التطـوّرات التي شهـدتهـا أوروبـا
بعد احلرب العاملية الثانية“. وتؤكّد
تـريبـالت أنّ نظـرة املـؤلف تتّـسم
باجلديّـة والدقّة، كما أنها ال تخلو
يف بعـض األحيـان من الـسخـريـة
املرّة، لقد أمكنـه غور هذا األمر،
ورؤيته بنظرة عميقة تفوق اخلطب
الغـامضـة، والتحـاليل الـسطحـية
واملبـهمة للـسياسـيني الفرنـسيني،
الـتي حتــول دون معــاجلــة هــذا
املـوضـوع بفكـر نـزيه ومحـايـد.

وتقــول تـــريبــاالت: “إنّه حــان
الــوقت الـذي نــراهن فـيه علـى
الـتحــوّل الــذي أصـبح يعـــرفه
اإلسالم يف بالدنــا، لــدرجــة أنه
صـرنا نـقول“اإلسالم الفـرنسي“،
و“االسالم األملــــــانـــي“ إلخ، يف
الـوقت الذي نـشيد فـيه بالتعـدّدية
الثقــافيـة والـتنـوّع واملعـايـشـة،
فاالسالم يجعل الهـويّات املسلمة
اخملــتلفـــة تـــذوب وتـنــصهـــر يف
اجملتمعات األوروبية، من دون أن

تفقـد أصولها، ويفصح
كالدويل من جهته عن التناقضات
الـتي يغــوص فيهــا األوروبيـون
بخصوص املواضيع التي لها صلة
بالهجـرة على العموم، واإلسالم
عـلى وجه اخلصوص، إنّه يقول:
“إنّ األوروبيني يعـتقدون خـطأ أنّ
املهاجرين يأتون ليضطلعوا ببعض
األعمـال الـتي يــأنفـون هـم من
القـيــام بهــا، والــواقع أنّ هــذا
االدّعاء اختفـى متامـاً بعد انـدماج
وانـصهـار املهـاجــرين يف بـوتقـة
اجملـتمعـات اجلـديــدة، وبعـد أن
حتـسّنت أوضـاعهم االجتـماعـية
واملعيــشيـة والــدراسيـة، حـيث
أصبح بعضهم يتسنّم أعلى املراكز
يف اجملـتـمـع، بل ويف الــــدولــــة

كذلك“.
الهجرة ونيكوال ساركوزي

قبل اإلنتخابات الرئاسية الفرنسية

عـام 2007 كـان املـرشّح احملـافظ
لهـا نيكوال ساركـوزي قد عبّرعن
تخـوّفــاته من اآلثـار الـوخـيمـة ـ
حـسب تعـبيـره ـ الـتي قــد جتلبهـا
الهجـرة للفـرنسـيني منـذ أحداث
خـريف 2005 حيث أشار إلى أنّ
الهجرة مستمرّة وفرنسا لم تعد يف
حـاجة إلـى هؤالء العـمّال الـذين
لهم قـدرة وقوّة العـمل ملدّة عـشر
ســاعـــات متــواصلـــة يف اليــوم
الواحـد، بل أنّ فرنـسا الـيوم يف
حـاجة إلى مهاجرين أكفاء ينبغي
أن يخـضعــوا لـعمـليــة انـتقــاء

دقيقة. 
يــشـيـــر كـــالـــدويل إلـــى إنّ
سـاركـوزي ـ الـذي كـان دائمـا
يفتخر بأصوله التي قامت على
الهجـرة كذلـك، فوالـده كان
قـد فـرّ من اجملـرغـداة احلـرب
العاملـية الثانية ـ لم يكن معادياً
وال منـاوئـاً للهجـرة، إالّ انه
مـال يف ما بـعد إلـى تبنّـي ما
يـــطلـق علــيه بـ“الـهجــــرة
املُختـارة أو املُنتقـاة“، وكان
قـد صــرّح خالل رحلـة له
إلى مـالي عـام 2006 بأن
فـرنسـا ال ميكنهـا أن تكون
البلــد األوروبي الــوحيـد
الـــذي ليـس يف مقــدوره
البتّ يف إشكـاليـة هؤالء
الـذيـن يتـوافـدون عـليه
بـدون انقطـاع. ونتيـجة
هـذه التصـريحات نـشر
معـارضو سـاركوزي يف
ذلك اإلبّـــان أغـنـيـــة
تـهكّـمـيـــة مـبــطّـنـــة
بـالسـخريـة املرّة عـلى
الـشبكـة العنكـبوتـية،
جاءت جـواباً مـفحماً
علــى خطــابه الـذي
رأوه مـــــــــوغـالً يف
العـنصـريـة، وتقـوم
علـى السّـجع املقفّى

يف اللغة الفرنسية تقول:
أنـا اسـمي سـاركـوزي صــاحب
الهجــرة اخملتـارة.. أنـا مهـاجـر
مجـــري أسعــى ألتـــوّج يف بالد
الغـال. لقد ولّى عهـد الزجني ذي
العـضالت املفتـولـة.. واألسنـان
الـناصعـة البـياض.. وجـاء عهد
األسود املُـجاز املـتّسـم بالـذكاء.
وتختتم األغنـية متسـائلة: قل لي
يا ساركوزى بـاهلل عليك، ملاذا فرّ

والدك من اجملر..“
وقد عرف عهد ساركوزي منذ أن
كان وزيراً للداخلـية غير قليل من
املواجهات وأحداث الشغب، من
طـرف املهاجـرين علـى اختالفهم
يف العـديــد من األحيـاء املهـمّشـة
واألربـــاض املتـــاخمــة لـلمــدن
الفـرنسيـة الكبـرى، إال أنّه أصبح
يف مـا بعـد من أوّل املـدافـعني عن
الـتنوّع والتعـدّدية الثقـافية، حيث
عـيّن أكثـر من غيـره من الـرؤساء

الفرنـسيني الـسابقـني، مهاجـرين
عـربا وأمازيغ يف مناصب رفيعة يف
حكومـته مثل رشيـدة داتي وزيرة
للعـدل، وفـضيلـة عمـارة كـاتبـة
الـدولــة مكلّفـة بـسيـاسـة املـدن

وآخرين.
حقائق اإلسالم

وخـصّص الكتـاب بابـاً للحـديث
عــن اإلسـالم، وجهـل بعـــض
األوروبيّني به، مـستشهـداً ببعض
املفكّـريـن والفالسفـة الغــربيـيّن
الـذيـن يكنّـون احتـرامـاً وتقـديـراً
بــــالغـني لـإلسالم مــثل غــــوته
وكارليل اللذين كـانا من املعجبني
باحلـضارة االسالمية. ويـشير إلى
أنّ اإلسالم قـد شكّل بـاسـتمـرار
بالـنسبـة للمـسلمني هـويّة قـويّة،
واستـشهد بـاملستـشرق الفـرنسي
إرنـست رينـان )علـى الـرّغم من
هفـواته وزالّته يف مـواطن أخـرى
يف معرض أحكـامه على اإلسالم
واملـسلمـني( حيث يقـول: “يتمـيّز
اإلميان عنـد املسلمني بقـوّة خارقة
تـتالشى معهـا جميع اجلنـسيات،
إذ يكفـى أن يكـون املـرء مـسلمـاً
لـيتـسـاوى مع مخـتلف األعـراق
واألجـنـــاس علـــى اخــتالفهـــا
وتباينها، كلّهـا تذوب وتنصهر يف
بـــوتقـــة واحـــدة متّحــي معهـــا
اجلنـسيـات، ويصبـحون بـرمّتهم
ذوي هــويّــة واحـــدة ، ويغــدو
اإلسالم هـو مـوطنهـم، ومصـدر
قـوّة وأخوّة بـالنسـبة لهـم، وأكثر
مـن ذلك هم يـشكّلـون بـواسـطته
هويّة واحـدة متماسكـة“. ويؤكّد
مـالكـوم اكـس، امللقّب بـضميـر
األمريكيـني السّود، الـذي عومل
خـالل رحلــته إلـــــى احلجّـــــاز
عــــام1964 بلــطـف وحفــــاوة
بالغني، أنّه عـلى أمريكا أن تعرف
جـيّـــداً أنّ اإلسالم هـــو الـــدّيـن
الوحيـد الذي يخلـو من التعصّب
العــرقـي. كـمـــا أنه ال يعـتــرف
بالفـوارق، و“لو آمـن األمريـكان
بـوحــدانيـة اهلل، فــإنّهم يف هـذه
احلـالـة سـوف يــؤمنـون كــذلك

بوحدانية اإلنسان“. 
ويقــول املــؤلف: “إنّ مـصلحــة
الوثـائق األملـانيـة تقـدّر أنّ األملان
يعـتنقـون االسالم مبعـدّل 4000
أملـاني يف الـسنـة، كمـا يـوجـد يف
إيطـاليـا وحـدهـا مـا يـنيف علـى
50000 إيـطالي اعـتنقوا اإلسالم
منهم دبلـوماسـيان اثـنان، وهـما
سفيــر إيطــاليـا الـسـابق يف األمم
املتحدة مـاريو سيولـوخا، وسفير
إيطـاليا السـابق يف اململكة العـربية
السعـوديـة تـوركـواتـو كـارديللي
فـضالً عن شخصـيات أخـرى من
مختلف اجلنسيات. )ولقد طرأت
تغـييــرات تصـاعـديـة علـى هـذه
اإلحـصاءات التي كـان قد أوردها

كالدويل يف كتابه( .
ويــــرى كــــالــــدويـل أنّ علــــى
األوروبـيّـني االعـتـــراف بفــضل
اإلسالم عـليـهم، وأنّ الـتحــدّي
الـذي واجه به اإلسالم الغـرب .
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Book Review كتب

You Came to Create Change2
By Mats Svensson

Now she was sitting in a
small refugee room
talking about all the terc
rible things that hapc
pened that day. But she
also said that she longed
for the little red and
white bird that used to
come and eat breakfast
with her on the porch. It
struck me then that
occupation, colonialism
or apartheid is not only
about death, death,
death but even more
about constantly losing
something small, day
after day. Every day,
something is lost. But
the little that is graduc
ally and constantly lost
is so small that no one
writes about it.
You do not write about
longing for a little bird.
That decades of occupac
tion are about many
hours, days, nights of
loss. In the end, you
have nothing else to
loose. Only longing
remains.
While something is conc
tinuously being lost, the
talks continue. Somec
times the session leader
was called Kerry, somec
times Blair. He could
also have been called
Bildt. But this changes
very little. The process
continues. The strategy
has already been estabc
lished a very long time
ago.
“We just want to make
sure that the world stays
engaged in a constant

peace process, but we
will never sign the
peace agreement.”
The Shin Bet man
thought it was strange
that the world could not
read. That the message
is clear. Clear both in
writing and in action.
Kerry and Blair have
also failed. They know
it but do not really want
to admit it. Failed when
they experienced that

the last part of Palestine
was stolen. In what
many call the 20th cenc
tury’s greatest theft.
At the same time, the
world is starting to
wake up. Action groups
in South Africa, Austrac
lia, USA, Palestine,
Israel, UK, France,
Sweden and Germany
under the name BDS:
Boycott, Divestment
and Sanctions, are

formed and act on the
basis of a common
front. In the same way,
churches are coming
together under a comc
mon document, “A
moment of Truth, Kaic
ros Palestine.” They are
two movements which
increasingly also collabc
orate. Nothing will stay
forever, everything is
constantly moving. As I

wrote in the preface of
my book:
This is not a book about
hope, for you’d have to
be blind to live in Palesc
tine today and feel hope
for the future. Feelings
are shortclived, though,
and not constant. The
history of the oppressed
tells us that occupation
is just a temporary disc
ease. Even the most
brutal apartheid regime

will not last forever;
they are doomed to fall.
This is, therefore, a
book about a short time
in history. For this too
will pass.”
c Mats Svensson is the
author of Crimes, Vicc
tims and Witnesses:
Apartheid in Palestine.
He contributed this artic
cle to PalestineChronic
cle.com.
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 Reports  تقارير
التريد أن تغضب الرياض أو تخسر طهران ومابينهما مصلحة عميقة غير معلنة

ملاذا انضمت أنقرة إلى احلملة السعودية ضد احلوثيني؟

تقرير : فورن افارس 
يف الـشهـر املـاضي، قـام الـرئـيس
التــركـي رجب طـيب أردوغــان
برحلـة إلى الـرياض للقـاء العاهل
الـسعـودي املـلك سلمـان. اللقـاء
الـــذي أُجـــري خـلف األبـــواب
املغلقة، يبدو أنه زرع بذور ازدهار
العالقـات بني البلدين؛ وبعد ثالثة
أسـابيع، أعربت تركـيا عن دعمها
للمهمـة التي تقـودها السعـودية يف
الـيمن. مـن خالل القيـام بـذلك،
ا على حـملة وافقت تـركيـا رسمياـً
الـريـاض اجلـويـة ضـد احلــوثيني،
أتبـاع الطـائفة الـزيديـة من الشـيعة
الذين اجتاحـوا شمال غرب البالد
بـــدعـم مـن بعــض الفــصــــائل

العسكرية اليمنية.
زادت هـذه األخبـار من التكهـنات
بأن أنقرة مستعدة للدخول صراحةاً
يف الفـتنــة الطــائفيــة يف املنـطقـة.
وخلـص بعض املـراقبـني أن تركـيا
أصـبحـت اآلن جــزءاًا مـن احملــور
السُني بقـيادة السعـودية ومـستعدة
لتحـدي إيران، التي قـدّمت بعض
الـدعم للحوثيني. رمبا يكون هناك
بعـض األسس لـهذه الـتأكـيدات:
أردوغـان ربـط صـراحــةاً صعـود
احلـوثيني بـالدعم اإليـراني، ودعا
”إيــران واجلمـاعـات اإلرهــابيـة”
لالنـسحـاب من الـيمـن. ولكن،
الستنتـاجات من هذا النوع ليست
بهذه البساطة، ول ميكنها مالحظة
النـشقـاقـات الـتي ل تــزال متيـز
العالقـة الـسعـوديــة-التــركيـة أو

البراغماتية التي تقع يف جوهرها.
ويف احلقـيقـة، فـإنّ قـرار تــركيـا
بـالنـضمـام إلـى قـوات التحـالف
التـي تقــودهــا الـسعــوديــة ضــد
احلوثيني ينبع مـن اهتمامها الشامل
بـتعــزيـــز العالقــات مع الـقيــادة
الـسعـوديـة اجلـديـدة. ومن خالل
حتــديــد هــذا الهــدف، يــسعــى
أردوغــان إلصالح العالقــات بني
البلــدين. وعلـى الـرغـم من أن
أنقـرة اتبعت سـياسـة احتـرام جتاه

الـرياض مؤخـراًا أثناء نشـر اململكة
للقــوات يف البحــرين؛ إل أن كال
الـطرفني قـد وجدا نفـسيهمـا على
خـالف كبيـر يف اآلونـة األخيـرة.
ومن بـني النقـاط الـرئـيســة بشـأن
اخلالف بـينـهمــا، كــان صعــود
اإلخـوان املسلـمني يف مصـر )التي
تـدعـمهم تــركيـا ول تـدعـمهم
اململكـة العربية السعودية(، وعلى
نــطـــاق أوسـع، اخلالف حـــول
مـسـتقـبل اإلسالم الــسيــاسي يف

العالم العربي.
بعد بدء الثورات العربية، وضعت
تركيا نفسها بـاعتبارها بطل التغيير
الـدميقــراطي. ويف عـام 2012،
أعلـن أحمـد داود أوغلـو، وزيـر
الشـؤون اخلارجيـة آنذاك، والذي
يـشغل منصب رئـيس الوزراء، أنّ
سـياسـة تركـيا بعـد ثورات الـربيع
العـــربي جتــاه الـشــرق األوسـط
ستكـون سياسة قائمة ”على أساس
القـيمــة”، مـع ”التـــركيــز علــى
الـدميقراطـية والشـرعية الـشعبية”.
وانـتقد ”األنظمة القـدمية” يف املنطقة
بشـأن البقاء إلى اجلـانب اخلطأ من
التاريخ ودعم القمع. ويف ديسمبر
مـن العــام املـــاضي، انـتقــد داود
أوغلـو الريـاض صراحـةاً، بحجة
أن املـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة
تـــواطـــأت مـع الغـــرب لـــردع
الدميـقراطـية وإبـقاء املـنطقـة حتت

عبودية األنظمة املستبدة.
تركزت اخلالفات يف معظمها على
مـصـــر، وبــشـكل أوسع حـــول
سـوريا. يدعم كال الـبلدين الثورة
ضــد نظـام األسـد املـدعــوم من
طهـــران. ولكـن، فــشلهـمــا يف
التفـاق يف الـرأي سـاعــد علـى
تفـتيت املعـارضـة هنـاك، ممـا أدى
لحـتـضـــان كل طــرف لـبعـض
اجلـماعـات التي تقع خـارج التـيار
الرئيس. يف شمال سوريا، تُفضل
اململكة العربية السعودية املنظمات
القــوميــة: جبهـة ثـوار سـوريـا،
وحــركــة حــزم. علــى اجلـــانب
اآلخــر، اجنـــذبت تـــركيــا جتــاه

اجلمـاعات اإلسالميـة، مثل جبهة
النـصرة )اجلماعـة السوريـة التابعة
لتنظـيم القاعـدة(، وحركـة أحرار
الشام )جماعة متمردة سلفية على

عالقات وثيقة مع تركيا(.
أعلنت أنقـرة أن هدفها ليس تغذية
التطـرف. ولكنهـا تأمل يف اخـتيار
املـتمـــردين الـــذين تـــدعمـهم،
وتـدفـعهم إلــى شنّ حــرب ليـس
فقـط علــى نظـام األســد، ولكن
على الـدولة اإلسالميـة يف العراق
والـشـام )داعـش(. كمـا دعـمت
تـركيـا قطـر يف جهـودهـا للـضغط
علـى جبهة الـنصرة لـنبذ عالقـاتها

مع تنظيم القاعدة.
ولكن، عندما يتعلق األمر باجلبهة
الـسورية، فإن كال الـبلدين يتفقان
بـشكل كـبيـر -وهـو تغـييــر سبق
الـتقارب بيـنهما يف اآلونـة األخيرة
بشأن اليمن. يف الواقع، ويف نواح
كثـيرة، تُعـدّ عملـية الـيمن عملـية
عـرضية يف هـذا اجملال النـاشئ من
الـتعــاون، ويف فـهم الـتحــولت
الـسيـاسـة لـكال الطـرفني بـشكل

أفضل.
وبــشكل عـام، كــانت املـملكـة
العربيـة السعـودية هي الـتي أيّدت
الستـراتيجـية الـتركـية يف سـوريا
وبدأت يف التعاون بشكل وثيق مع
جهــود أنقــرة لتــوحيـد الـتمـرد
اإلسالمي يف الشمال. وكان هناك
ثالثــة تطـورات متـزامنـة. أولاً،
انخفـضـت معــارضــة الــريــاض
جلماعة اإلخوان املسلمني مع وفاة
امللـك عبـد اهلل بـن عبــد العـزيـز
وخليفـته سلمـان، الـذي ل يـزال
مـتشكـكاًا للغـاية يف هـذه اجلمـاعة
ولـكن يبــدو أنه يعتقـد أنّ اخلالف
حـول دورها كـان يعيق الـسيـاسة
ا، لقد اخلـارجية الـسعوديـة. ثانياـً
عانـى وكالء السعـودية يف شـمال
سوريـا )جبهة ثوار سـوريا وحركة
حزم( من الهـزمية مـؤخراًا علـى يد
جبهة النصرة، مما أدى إلى حرمان
الـريــاض من حلفـائهـا يف صـراع

ا، حتـاول يــائسـةاً الفـوز به. ثـالثاـً
يتــزايــد قلق املـملكــة العــربيــة
الـسعوديـة من أنّ إيـران قد تـأخذ
زمـام املبـادرة يف سـاحـات القتـال
اإلقليـميـة، وهــو تطــور، عنـد
دمجـه مع األحـــداث يف الـيـمـن
والعـراق، يثيـر مخاوف الـرياض
من وقوعهـا حتت حصار املنافسني

الشيعة.
ولـذلك؛ فمن األسلم أن نفترض
أنه خـالل لقائهمـا، سعى كل من
أردوغــان وسـلمــان إلــى إعــادة
تـدرج نـهج البلـدين يف سـوريـا،
وأن اتفـاقهمــا بشـأن الـيمن كـان
مبثـابـة فـائـدة جــانبيـة. بـالنـسبـة
لـتركيـا، تأييـد املوقف الـسعودي
ضــد احلــوثـيـني تـكلـف القلـيل
وساعد على زيادة تركيز سياستها
األساسيـة: حربهـا ضد حكـومة

األسد.
عامل إيران

ومع ذلك، فـإنّ زواج املـصلحـة
بني تــركيــا واملـملكــة العــربيــة
الـسعــوديــة يُلـقي بـظالله علــى
اخلالفـات الـسيـاسيـة الـرئـيسـة.
األهم من ذلك، أنقـرة ترى إيران
بـشكل مغاير متـاماًا لرؤيـة الرياض
لها. موقفها جتاه طهران له جذور
عـميقـة مـن البــراغمــاتيـة الـتي
تتجاوز الصراع األيديولوجي؛ مما
يجعل من غيـر املرجح أن تضحي
تـركيـا بعالقتهـا مع إيران لـصالح
الطموحات السعودية يف املنطقة.

ملرة واحـدة، تعتـرف تركيـا بدور
إيـران القوي يف الـشرق األوسط،
ول تسعـى لالعتـراض عليه. يف
كــتـــــــابه املــبـــــــدع، ”العـــمق
السـتـــراتــيجــي”، وصف داود
أوغلـو إيـران وتــركيـا، بــأنهمـا
طـرفــان من األطــراف الثالثـة يف
املثلث اإلقليـمي )والطرف الثالث
هـو مصر(. هـذه الدول الثالث،
قال أوغلو، حتيط بـالدول العربية
الضعيفـة التي مت إنـشاؤهـا بشكل
مـصـطـنع، ومتــارس نفـوذهـا يف

مـنـــاطق مخـتلفــة مـن الــشــرق
األوسـط: تـــركـيـــا يف حـــوض
األنـاضـول، وسـوريــا وشمـال
العراق؛ وإيـران يف حوض بالد ما
بـني النهـريـن وجنــوب العـراق؛
ومصـر يف املشـرق العربـي وشمال

إفريقيا.
تعنـي هذه الرؤيـة اجليوسيـاسية أن
تــركيــا تـعتــرف بـبعـض احلــدود
الطبيعية لنفوذها يف املناطق املتنازع
عليهـا، حتى لـو إنها تعتبـر نفسها
مـنــافــســة إليـــران يف نفــوذهــا
اإلقليـمي. ويف الـواقع، تـشتـرك
الـدولتان يف مصلحـة واحدة: منع
الستقالل الكردي. وعلى الرغم
من دعـمهمـا لـلفصـائل الكـرديـة
مختلفـة؛ إل أنهمـا يف حاجـة إلى
مــراقبـة وكـالئهمـا، أو اخملـاطـرة
مبـواجهـة تهـديـد أكبـر بـكثيـر من
النـزعة النفـصالـية الكـردية. من
الناحية التاريخية، يعني ذلك أنّه،
حتى يف أوقات التوتر، ل أحد من
الـطـرفـني يعـمل علـى تـصـاعـد
العدائية بدرجة تتجاوز حد معني.
وبـاإلضـافـة إلـى ذلك، تـركيـا ل
تـشارك مخـاوف السعـودية بـشأن
البـرنــامج النـووي اإليــراني؛ إذ
حتـدثت أنقـرة أكثـر من مـرة أنهـا
تـؤيد إيـران يف ”حقها يف تـخصيب
اليـورانيوم”، طاملـا تتمسك طهران
بالتزاماتها بعدم النتشار النووي.
الكـثيــر مـن دول اخللـيج، علــى
ا النقـيض مـن ذلك، أيّــدوا نهجاـً
أكثر تشدداًا. وعلى عكس تركيا،
تعتقد السعوديـة أن القدرة النووية
الكـامنة إليـران ستمـنح البالد قوة
قسرية أكبر إلثارة الفتنة الطائفية.

ا بـني أنقـرة هنـاك اخـتالف أيـضاـً
والـريــاض عنـدمـا يـتعلق األمـر
بسيـاسات الطاقـة. يف هذا اجملال،
يـوجـد تـرابـط عمـيق بني تــركيـا
ا على وإيران. حتـصل تركيـا حالياـً
أكثـر من 90% من صـادرات الغاز
الـطبيعي اإليـرانيـة، والتـي تشكّل
20% من اسـتهالكهـا الـسنـوي.

وهـذا ما يفـسر ملـاذا رفضـت أنقرة
العقـوبـات الــدوليـة علـى إيـران
وحتوّلت يف نهايـة املطاف إلى نظام
مـشــروع ســري ”الـنفـط مقــابل
الذهب” لدفع ثمن شحنات الطاقة
اإليــرانيــة؛ لــذا، فــإنّ التفــاق
الـنــــووي مع إيـــران -ومـن ثـم
تخـفيف العقـوبـات علـى البالد-

هو أمر يصب يف مصلحة تركيا.
يف الـنهــايـــة، هنــاك اخـتالفــات
هيكليـة كامنـة بني تركيـا واململكة
الـعربيـة السعـودية. تعـتمد تـركيا
علــى الصـادرات لتـحقيق الـنمـو
القتصـادي، يف حني أن السعودية
دولـة ريعيـة. ويف الـواقع، سعت
أنقرة بـاستمـرار لتعمـيق العالقات
القـتـصــاديـــة مع اجلـمهــوريــة
اإلسالمـيـــة، ولكـن مت عـــرقلــة
جهــودهـــا من خـالل القتـصــاد

اإليراني املغلق.
املمـلكة العـربية الـسعوديـة، على
النقيض من ذلك، ل يـوجد لديها
مـثل هــذه اخملــاوف وسـتــرحـب
بـالعـزلـة القـتصـاديـة املـسـتمـرة

إليران.
نـتيجـة لـذلك؛ تـتطلـب املصـالح
اإلقليميـة لتركيا أن تتجاوز احلاجز
الرفـيع بني إيران واملـملكة العـربية
الـسعوديـة. على مـدى السـنوات
األربع املاضيـة، كانت أنقرة قادرة
على جتـزئة عالقـتها مـع طهران؛
حيث واصل كال الطـرفني التعاون
يف ظل تصارع القوى التي دعماها
يف سوريـا. تكتـيك تركـيا اجلـديد
فـيمـا يـتعلق بـاملـملكـة العــربيـة
السعـودية مشابه لذلك: سيواصل
اجلـانبان الخـتالف بشأن اإلسالم
السيـاسي، على الرغم من تقارب
سـياسـاتهـما يف سـوريا، واآلن يف
اليـمن. وبــدلاً من اإلشـارة الـى
تغييـر كبير يف األولويـات التركية،
فإنّ هـذا النهج هو مجـرد استمرار
للـتكتيكـات التي اعتـمدت علـيها
تـركيا لـسنوات يف املـنطقة يف حـالة

حرب.
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Report : AFFAN
CHOWDHRY-Published
Thursday, Mar. 26 2015-
A large-scale military
operation is under way in
the Middle East and it’s
being led by Saudi Arabia
– with more than 100
fighter jets and 150,000
ground forces, according
to Saudi-owned Al-
Arabiya News. And the
Saudis are not alone.
 More than half a dozen
countries from the Middle
East – plus Pakistan,
Sudan and Turkey – are
offering military help to
the Saudis.
 The U.S. – a long-time
ally of the Saudis – has
said it will provide
logistical and intelligence
support, but American
troops will not be directly
involved.
 Operation Decisive
Storm is focussed on
Saudi Arabia’s neighbour
– the often volatile
country that is Yemen,
where rival Sunni and
Shia groups have fought
for control.
 The Saudis say they
are coming to the aid of
the government of
President Abed Rabbo
Mansour Hadi, who has
been under increasing
pressure from a growing
Houthi insurgency.
The Houthis belong to a
collection of tribes that
identify with a branch of
Shia Islam, Zaidism, and

represent a third of
Yemen’s population – and
they no longer see Mr.
Hadi’s government as
legitimate. If the Houthis
succeed and take over,
that outcome would be
bitterly resisted by Sunni
groups who say the
Houthis are backed by
Saudi Arabia’s rival –
Iran. As the conflict
develops, there are
worries about a broader
regional war – and that’s
in a region where Iraq
and Syria are already
conflict zones and a
major focus of Western
military efforts.
 The Yemen conflict is
also important because it
intersects with four
ongoing problems.

1. The fight against
AQAP
Islamic State advances in
Syria and Iraq have been
the main pre-occupation
of Western and Middle
Eastern countries over the
last year. But for years,
the West has been trying
to defeat al-Qaeda in the
Arabian Peninsula, a
group based in eastern
Yemen. The United States
has carried out drone
strikes targeting its
fighters and leaders, and
it has bolstered the
Yemeni government and
military with
counterterrorism training
and resources.
AQAP has carried out
attacks in Yemen, Saudi
Arabia and one of its
most important

ideologues, the U.S.-born
cleric Anwar al-Awlaki,
has inspired attacks
abroad – the Fort Hood
army base shootings in
Texas in 2009; the failed
underwear bombing plot
on a Detroit-bound
Christmas-day flight in
the same year; and a 2010
printer cartridge plot that
was intercepted on cargo
planes destined for the
United States. Mr.
Awlaki’s convoy was hit
by a U.S. drone and
fighter strike in
September, 2011.
But even as the U.S. has
lauded its
counterterrorism success
in Yemen, AQAP’s
influence has not entirely
waned. One of the
brothers involved in the

shootings at the offices of
satirical newspaper
Charlie Hebdo in Paris
told a French TV network
that he had been trained
and financed by AQAP.
The fear now is that years
of building up
counterterrorism efforts
and intelligence-gathering
on the ground in Yemen
will be washed away –
and AQAP could flourish.
The U.S. embassy in
Sana closed last month.
Over the weekend, 100
U.S. special forces were
pulled out. “If at some
future point you want to
go back in there, you’re
starting from scratch,” a
U.S. special operations
officer told Foreign
Policy magazine.

2. The piracy fight

A ship is docked outside
the container terminal at
the southern Yemeni port
of Aden on June 16, 2010.
(Khaled Abdullah/
Reuters)
For years, Somali pirates
targeted cargo ships
carrying goods and
humanitarian aid through
shipping lanes in the Gulf
of Aden. Occasionally,
pirates used remote
Yemeni islands as
launching points.
But a lot has changed
thanks to an international
armada of ships from
NATO, the EU and the

United States that has
been patrolling and
protecting ships in the
waters off of the Horn of
Africa. There were 176
attacks on ships in 2011,
but that fell to only two in
2014, figures from the
EU Naval Force show.
Could there be a full-
blown return to the days
of pirates preying on
cargo ships? The presence
of a large-scale
international effort to
protect the shipping lanes
makes it unlikely. But
anti-piracy efforts are not
meant to carry on
indefinitely. NATO says
its mission will end next
year and its ultimate goal
is to help countries in the
region, like Yemen, fight
piracy themselves. As
Yemen descends in to
further conflict, chances
are remote that Yemen
would be capable of
monitoring its coasts and
curbing smuggling and
piracy.
The price of oil 3
Saudi Arabia, with 16 per
cent of the world’s oil
reserves, is the world’s
largest producer and
exporter of oil. By
moving against the
Houthi Shia militias in
Yemen, it runs the risk of
the conflict spilling over
in to Saudi territory – and
that would raise questions
about the security of
Saudi oil fields and
supply. It’s that kind of
scenario – and worries
around the security of oil
shipments – that will ...
Continued on page 51
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Writings  كتابات
 جتاهل االعالم لضحايا العدوان السعودي على اليمن

عبدالباري عطوان 
ملـاذا يغـيب قتلـى احلـرب اليـمنيـة
وجـرحـاهـا عن معـظم شـاشـات
الفضائيات الـعربية واين سيتوقف
العـداد؟ وملـاذا نـرحب بـاملبـادرة
اجلـزائـريــة ملنع "حــرب اقليـميـة"
وشـيكــة بني الـسعـوديـة وايـران

انطالقا من باب املندب؟
تزدحم شـاشات محطـات التلفزة
العربيـة، واخلليجية منها بالذات،
بأخبار الـقصف اجلوي يف اليمن،
واالهـداف التي تـدمرهـا، وسط
حـالة مـن النشـوة غيـر مسبـوقة،
ولكن من النـادر ان تعرض صورا
للقتلـى من املدنيني االبـرياء الذين
يسقطون مـن جراء هذا القصف،
وتـؤكـد االمم املتحـدة ان عـددهم
وصل الـى مـا يقـرب االلـف قتيل
وثالثـة آالف جـريح حتـى كتـابـة

هذه السطور.
الـشاشات نفسهـا كانت وما زالت
تــزدحم بجـثث الـقتلـى املـدنـيني
الذين حولتهم الى اشالء القذائف
الصاروخية يف سورية، او ضحايا
تنـظـيم "الــدولــة االسـالميــة" يف
العراق وجبـل سنجار، ولـكنها،
ونعرف االسـباب حتمـا، لم تبث
صـورة واحدة لـطفل مينـي قتيل،
او حتــى مـصــابـني، وهي الـتي
تــدعي املهـنيـة واملـوضــوعيـة،
ويـطــرح بعـضهــا شعـار "الـرأي
والـرأي اآلخـر"، وكـأن احلـرب
الدائرة حالياً يف اليمن ملا يقرب من
االربعة اسـابيع تـستخـدم قذائف
الــورود والــريــاحـني، ولـيــس
صـواريخ امريـكية الـصنع، حتمل
رؤوسـا شديـدة التـدميـر للحـجر

والبشر معاً.
الوضع االنساني يف اليمن يف ذروة
الـســوء، وهـــذا ليـس كـالمنــا
وحدنـا، وامنا بـان كي مـون امني
عــام االمم املتحـدة الـذي طــالب
بهـدنة فوريـة اليصال املـساعدات
االنسانية واملواد الغذائية الكثر من
25 مليـون مينـي باتـوا مقطـوعني
عن العـالم بـسبب هـذه احلرب،
ولـكن جميع نـداءاته هذه لـم جتد

آذانا صاغية.

غالـبية املـدن اليمنيـة، مبا يف ذلك
العاصمـتان الشمـالية واجلنـوبية،
املــؤقتـة والــدائمـة، تعـانـي من
انقطـاع شبه كامل للكهـرباء واملاء
والــــوقــــود، ومعــظـم املــــواد
االساسـية، الغـذائية والـدوائية،
فـاملــوانيء معـطلــة، واملطـارات
مـدمرة، والـبالد تعيش حـالة من
العـــزلـــة املــطلقـــة مع العـــالـم
اخلارجي، واملـواطنون اليمنيون،
بغض النظـر عن مذهـبهم، ممنوع
علــيهـم الـهجـــــرة للــنجـــــاة
بـأرواحـهم، الـى دول اجلـوار،
مثـلمــا يحــدث يف كل احلــروب
)بــاستـثنـاء حـرب غــزة(. ومن
الغـريب ان دول اجلوار تقـول انها
تخـوض هذه احلرب دفـاعا عنهم

وحقنا لدمائهم.
***

ال نفهم ملـاذا لم يتم التوصل حتى
اآلن الـى هـدنـة انـســانيـة متـكن
اجلـميعــات اخليـريـة مـن ايصـال

املـســاعــدات الــى املـــواطنـيني
الـيمنـيني، واالطبـاء من معـاجلـة
اجلـرحـى، وهم بـاآلالف؟ فـأين
قيم الـرحمـة واالنسـانيـة، وملاذا

اختفت من قلوب املتصارعني؟
ما نسـمعه هذه االيام هـو احلديث
عن تـــدميــر اهــداف ومخــازن
اسلحـة هنـا وهنـاك، ومنـاورات
عسكـرية جـوية وبـرية وبحـرية،
ومشاركـة طائرات هـذه الدولة او
تلك يف الغارات اجلوية، يف تسابق
يتحـسـر علـيه اهل غـزة، وكـأن
صنعـاء عـاصمـة الـريخ االملـانيـة
بــرلني يف ذروة احلــرب العــامليــة
الثانيـة، وعدن مـدينة ليـننغراد او

بطرسبرغ الروسية.
ثالثـة اسـابـيع )عنـد كتـابـة هـذه
املقالة( اكتملت منذ بدء القصف،
ونفـاذ بنك االهداف، ولم نشاهد
اي جهـد حقيقي جلمع املـتحاربني
الى مائدة احلوار للتوصل الى حل
"سـيــاسـي" يـضع حــدا لــسـفك
الـدمـاء، وكـأن اليـمنـيني الـذين
يـقتلـون يف هـذه احلــرب ليـسـوا

بـشـرا، ونحـن هنــا نتحـدث عن
جميـعهم، دون اي تفرقـة بني من
يقف يف خـندق التحالف احلوثي،
او خنـدق الرئيـس هادي وداعميه
يف دول اخلـليج، فهـؤالء جـميعـا
اهلنـا واخوانـنا وابنـاؤنا واخـواتنا

وامهاتنا واطفالنا.
مـسلــسل القـتل يف سـوريـة بـدأ
بـالـعشـرات ثـم انتقل الـى خـانـة
املـئات واآلالف ومـئات اآلالف،
ونتضـرع الى اهلل ان يتـوقف عداد
املـوت البريـاء اليـمن عنـد األلف
االولـى، النه يكفـي هذا الـشعب
العربـي االصيل املضـياف الـشهم
اجلــوع واحلــرمـــان والفــاقــة،
واحـتالله مكـان بـارزة يف قـائمـة
الـدول العشرين االفقر يف العالم،
وهـو احملـاط بـ "اشقـاء" يـستعـصي
علـيهـم احــصـــاء املـئـــات مـن
ملياراتهم الفائضة التي ال يعرفون
مــــاذا يفـعلــــون بهــــا او كــيف

ينفقونها.
اسعدنا كثيرا ما كشف عنه مصدر
دبلومـاسي جزائري اجلمعة من ان

بالده "نقلت رسـائل متبـادلـة بني
الريـاض وطهـران يف االسبـوعني
املـاضيـني تتعلق جـميعهـا بـوضع
حـدود صارمـة للـنزاع املـسلح يف
اليـمن، ملـنع حتــوله الـى حـرب

اقليمية اوسع".
وقال "ان احدى الـرسائل تتضمن
اجــراء مت الـتـــوافق علـيه، ملـنع
الـصــدام بـني سالح الـبحــريــة
السعـودي، وسفن شحن ايـرانية
متــر عبـر مـضيق بــاب املنـدب،
واجــراء ثــان ملـنع الـصـــدام بني
سالح البحـرية االيـراني ونظـيره

السعودي".
نقــول اسعـدنـا هــذا الكالم الن
"احلـرب االقلـيميـة" علـى ارضيـة
الصـراع يف الـيمـن، هي آخـر مـا
ننتـظر او نـتمنـى، النهـا ستـكون
كــارثــة اخــرى علـــى املنـطقــة
وابنـائهـا، تضـاف الـى كـوارثنـا
االخـــرى يف العــراق وســوريــة

وليبيا.
***

نعـم.. احـتـمــاالت الـصــدام
واردة، فمضيق باب املندب بات
يزدحم بالسفن احلربية السعودية
واملصـرية وااليرانية، وهي سفن
لم نسمع عن وجـودها مطلقا يف
احلروب والعدوانات االسرائيلية
املتعــددة، وسنـظل نكـرر ذلك
حتـــى اللحـظـــة االخيـــرة من
حيـاتنـا، متـامـا مـثل الطـائـرات
احلربية التي بـاتت االنظمة تتبرع
بارسـالهـا للمـشاركـة يف حرب
اليمن يف تسـابق لم تشهد املنطقة

له مثيال.
التصادم وارد.. فهناك من يهدد
)السعوديـة( بتفتيش سفن ايرانية
بشبهـة نقل اسلحة الـى احلوثيني
وحلفائهـم، واي مبالغـة يف هذا
التفتيش، او اي "حترش" مقصود
او غير مقصود، رمبا يشعل فتيل
هـذه احلرب االقليمـة التي يكون
حجم القتل والدمار فيها هائال،
وقـد تـسـتمـر لـسنـوات دون ان
يخـرج منـها مـنيتـصر او مـهزوم
علـى غـرار مـا حـرب الـثمـاني

سنوات العراقية االيرانية.
لهذه االسباب، وغيرها، نتمنى
ان تتطـور املبادرة اجلزائـرية لكي
تـشـمل وقفــا الطـالق النــار،
واعـــادة جمـيع االطــراف الــى
مـائـدة احلـوار، دون اي شـروط
مـسـبقــة، غيــر احلفــاظ علــى
الـوحدتني الـترابيـة والدميغـرافية
للـيمن واعـادة بنـاء مــؤسسـات
الدولـة على اسـس الدميقـراطية
والعدالـة واملسـاواة، وتكـريس
التـعايش بني ابناء الشعب واالمة

الواحدة.
الشعب اليمنـي الذي يجسد قمة
الكــرامــة واملــروءة واحـتــرام
النفـس، لن يـستجـدي العطف
مـن اشقــائه الــذين جـوعـوه،
وهمـشـــوه، واغلقــوا ابــواب
العـيـــش يف وجهـه، ولكــنه يف
الــوقت نفـسه لـن ينـسـى، وان
غفر، انطالقا من اصالته وشيمه
االخالقـية يف الـتسـامح، واتـقوا
غضـب هذا الـشعب الـذي هزم
كل الغـزاة علـى مــر التـاريخ،
وظل شـــامخـــا مـثل جـبـــاله

الشماء.

ما يتجاوز استقالة ممثل األمم املتحدة يف اليمن خيراهلل خيراهلل
علـى خـلفيـة الـتطـور املـهمّ، بل
املفــصلـي، إقلـيـمـيـــا املـتـمـثّل
بـ"عاصفـة احلزم"، استقـال جمال
بنـعمــر ممـثل األمـني العــام لألمم
املتحدة يف اليمن. إستقال بنعمر،
أم لم يستقل، يظلّ السؤال هل يف
اإلمكـان إيجــاد صيغـة جـديـدة
لـلبلـد، الـذي انهـارت فـيه تلك
الـتي كــانـت جتعـل من صـنعــاء

العاصمة ومركز القرار؟
هنـاك مـا يتجـاوز جمـال بـنعمـر
الــذي لـم يعــرف الـيمـن علــى
حقيقـته يوما والـذي لم يحسن يف
أي وقت التعاطـي مع املستجدات
والتعقيـدات التي جتعل هـذا البلد
فــريـــدا من نــوعه علــى الكــرة
األرضـية. هـناك عـالم بحـد ذاته
وخصـوصيـاته اسـمه اليـمن، بل

كوكب آخر اسمه اليمن.
أخـذ جمال بنعمـر اليمن من فشل
إلى آخـر طوال املـرحلة اإلنتقـالية
التـي بدأت بـتسليـم الرئـيس علي
عبـداهلل صالح الـسلطـة إلى نـائبه
عبدربّه مـنصور هـادي يف شباط ـ

فبـرايــر من العـام .2012 جـاء
التـسلّـم والتـسلـيم اسـتنـادا إلـى
املبـادرة اخلـليـجيـة الـتي كــانت
مـحاولـة جدّيـة، بقيـادة اململـكة
العربيـة السعـودية، إلنقـاذ اليمن
وإخـراجه من أزمته املـستعصـية.
جعـلت تلك األزمـة مـن الصـراع
عـلى اليـمن صراعـا داخل أسوار
صنعاء بني مجموعـة من الشركاء
يف الـسلـطــة والثـروة يف الــوقت
ذاته. جنـمت األزمـة أسـاسـا من
قيـام قـسـم من هـؤالء مبحـاولـة
إنقالبية استهدفت اإلستيالء على
السلطـة، كلّ السلطـة. لم يدرك
هـذا القـسـم أنّه يضـرب األسـس

التي يف أساس وجوده.
ال مفـرّ من اإلعـتراف بـأنّه كـانت
هنـاك ثـورة شعـبيـة حقـيقيـة يف
اليمن. كان هنـاك شبّان صادقون
آمنـوا بالتغييـر ونزلوا إلـى الشارع
مـعتقدين أن رياح "الـربيع العربي"
بلغت اليمن. لـم يدرك هؤالء يف
أيّ حلظة أن هناك من انضمّ اليهم
من أجل خـطف الثــورة والقيـام

بإنقالب توّج مبحاولة إغتيال علي
عبـداهلل صالح يف مسجـد النهدين
الــــذي يـقع ضـمـن حــــرم دار

الرئاسة.
بـقي علـي عبـداهلل صــالح حيّـا.
كـانـت العبــارة التي قـالهـا ألحـد
الـذين التقـوه يف املسـتشفـى الذي
عولج فيه، قـبل نقله إلى املـملكة
العــربيـة الـسعـوديـة: "يـظهـر أن
القـــاعـــدة إخـتـــرقـت احلـــرس

الرئاسي".
حــصل مـــا حــصل، وتـبـيّـن أن
اإلخـوان املـسلمني كـانـوا ينـوون
التخلّـص منه وتـسلّم الـسلطـة،
مـتجــاهـلني يف الــوقـت ذاته قــوّة
احلوثيني ومـا ميثّلونه على األرض
وأنّهم استغـلوا بـدورهم "الـثورة"

كي يعززوا وجودهم يف صنعاء.
لم يـدرك اإلخـوان، الـذين كـان
ميثّلهم "الـتجمع اليمني لإلصالح"
املتحـالف مع قـادة عـسكــريني،
علـى رأسهم اللـواء علي محـسن
األحمـر، قـريـب علـي عبـداهلل

صـالح، أنّ احتـواء احلـوثيـني لم
يعد سهال.

كان مفترضـا يف املرحلة اإلنـتقالية
أنّ تهيّـئ ليـمن جـديــد ودستـور
جديد والمـركزية حقيقـية استنادا
إلـى مـا سـمّي مخـرجـات احلـوار
الـوطـني. إسـتمـرّ مـؤمتـر احلـوار
الــوطـني، الــذين شــاركت فـيه
اطــراف وأحــزاب، ال وزن لهــا
على األرض، أكثر مما يجب وأقرّ
يف نهـايـة املطـاف صيغـة "الـدولـة

اإلحتادية ذات األقاليم الستّة".
لم يكـن احلوثـيون، الـذين بـاتوا
يــسمّــون نفــسهم "انـصـار اهلل"،
راضـني عن هـذه الــصيغــة وعن
حـدود األقــاليـم، خصـوصـا أن
اإلقلـيم الـذي خُـصّـص لهـم لم

يكن ميتلك منفذا بحريا.
يف كلّ األحوال جتاهل ممثل األمني
العام لألمم املتحدة التطورات التي
كان يـشهدهـا اليمـن، مبا يف ذلك
ضعف الرئيس اإلنتقالي يف مقابل

صعــود "انـصــار اهلل" املــرتبـطني
ارتبـاطا وثيقا بإيران. ركّز اكثر مما
يجب علـى عـلي عبـداهلل صـالح
الـعائـد من فـترة عـالج طويـلة يف
اململكـة العربـية السعـودية سـاعيا
إلـى فـرض مـزيـد من العقـوبـات
عليه... مما دفع إلـى تقارب بينه
وبـني احلـــوثـيـني. حتـــوّل هـــذا
التقـارب إلى حلف، خصوصا يف
مرحلة مـا بعد وصول "انصار اهلل"
إلـى تعـز وانتقـالهـم من هنـاك يف
اجتاه عـدن. مثل هـذا التطـوّر ما
كان ليـحصل لوال القوات التي ال
تـزال موالية للرئيس السابق والتي

لديها انتشار يف غير منطقة مينية.
لم يحـسن بـنعمـر تقـديــر حجم
القوى املتصارعة يف اليمن والتأثير
احلـقيقـي لكـلّ منهــا. لم يعـرف
مثال أنّه كان علـى عبدربّه منصور
اسـتخدام القوّة باكرا ملنع احلوثيني
من الـتمدّد وصـوال إلى صـنعاء،
بـدل الـرهـان علــى أنّه سيخـرج
مـنتصـرا من احلـروب التـي تواجه
فـيهــا احلـــوثيــون مع اإلخــوان
املـسلمني، خصـوصا يف محـافظة

عمران.
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The battle for the Middle East's future begins
in Yemen as Saudi Arabia jumps into the abyss
ROBERT FISK  

Saudi Arabia has jumped
into the abyss.
Its air attacks on Yemen
are a historic and
potentially fatal blow to
the Kingdom and to the
Middle East.
 Who decided that this
extraordinary battle
should take shape in the
poorest of Arab nations?
 The Saudis, whose
King is widely rumoured
in the Arab world to be
incapable of taking
decisions of state? Or the
princes within the Saudi
army who fear that their
own security forces may
not be loyal to the
monarchy?
 The “story” of Yemen
appears simple. Houthi
rebels, who are Shia
Muslims, have captured
the capital of Sanaa with
the help – so say the
Saudis – of the Iranians.
 The legitimate
President – Abed Rabou
Mansour Hadi – has fled
to the Saudi capital of
Riyadh from his bolthole
in the old southern
Yemeni capital of Aden.
The Saudis will not
permit an Iranian proxy
state to be set up on their
border – always
forgetting that they
already have an Iranian-
proxy state called Iraq on
their northern border,
courtesy of the 2003
Anglo-American invasion
of Iraq. The real “story”
is more important.
 Perhaps half of the
Saudi army is of Yemeni
tribal origin. Saudi
soldiers are intimately –
through their own
families – involved in
Yemen, and the Yemen
revolution is a stab in the
guts of the Saudi royal
family. No wonder King
Salman of Saudi Arabia –
if he indeed rules his
nation – wishes to bring
this crisis to an end.
 But are his bombing
raids on Sanaa going to
crush a Shia Muslim
rebellion?
 You can understand
what it looks like from
Riyadh. To the north, the
Shia Muslim Iranian
Revolutionary Guards are

assisting the Shia-
dominated Iraqi
government in their battle
against Sunni Muslim
Isis. To the north-west,
the Iranian Revolutionary
Guards are assisting the
government of Alawite
(for which read, Shia)
president Bashar al-Assad
against Isis and al-Nusrah
and whatever is left of the
so-called “Free Syrian
Army”. 
 The Shia Hezbollah
from Lebanon are
fighting alongside
Assad’s army. 
 So are Shia Muslims
from Afghanistan,
wearing Syrian uniforms.
Saudi Arabia claims the
Iranians are in Yemen
with the Houthis.
Unlikely. But be sure
their weapons are in
Yemen.
 Unprecedented in
modern Arab history, a
Sunni Muslim coalition
of 10 nations – including
non-Arab Pakistan – has
attacked another Arab
nation. The Sunnis and
the Shia of the Middle
East are now at war with
each other in Iraq, in
Syria and Yemen.

Pakistan is a nuclear
power. The armies of
Bahrain and the Gulf
states include Pakistani
soldiers. Pakistanis were
among the dead in the
first great battle against
Iraqi troops in the 1991
Gulf War.
 But already, the battle
for Yemen is dividing
other Arab countries. In
Lebanon, the former
Sunni Muslim Prime
Minister Saad Hariri has
praised the “brave and
wise” decision of King
Salman to attack.
Mr Hariri is not only a 
Sunni – he is also a Saudi
citizen. But the Shia
Hezbollah, who oppose
Saudi intervention, called
the Saudi assault an
“uncalculated adventure”.
 These words were
chosen with care.
 They are exactly the
words the Saudis used
against Hezbollah after it
captured three Israeli
soldiers in 2006, a stupid
political act which started
the Israeli bombardment
of Lebanon that year.
 The Americans do not
know what to do. They
cannot give the Saudis

direct military assistance
– their nuclear talks with
Iran are more important –
and so their soft verbal
support for King Salman
is supposed to mollify
their Sunni allies and
avoid antagonising the
Iranians. But the closer a
nuclear deal comes
between the US and Iran,
the more forcefully their
partners in the Arab world
will push their cards.
 What provoked the
Saudis into their
extraordinary adventure
in Yemen was not the
approach of Houthis
towards Aden but the
approach of US-Iranian
agreement at Lausanne.
 Hezbollah may call the
Saudi attacks a “Saudi-
American conspiracy” –
an overused phrase which
contains some truth – but
the reality, evident to
every Arab, is that the
Saudis, armed (or over-
armed, as many might
say) by the US, are
clearly prepared to use
their firepower against
another Arab nation rather
than the traditional enemy
further north. Listening to
the rhetoric of the Saudis,

you might think that they
were bombing Israel.
 History may say that
the attacks on Yemen are
the start of a great civil
war between Sunnis and
Shia in the Middle East.
 This would satisfy the
West – and Israel – in a
belief that the Arabs are at
war with themselves. But
it may also be true that
this is the last attempt by
the Saudis to prove that
they are a major military
power. In 1990, faced
with the arrival of
Saddam’s legions in
Kuwait, they asked
infidel America to protect
them (to the fury of
Osama bin Laden). They
are a Wahabi nation, loyal
– officially, at least – to
the same theology as the
Taliban and Isis.
 Saudi provided 15 of
the 19 hijackers of 9/11.
They gave us Bin Laden,
who – let us not forget –
was also of Yemeni tribal
origin. After Yemen
supported Saddam’s
invasion of Kuwait, the
Saudis threw tens of
thousands of Yemenis out
of the Kingdom. In
revenge for their

disloyalty. Do they expect
Yemenis now to rally to
their support?
 The last time the
Saudis involved
themselves in Yemen,
they fought Nasser’s
Egyptian army. It was a
disaster. Now they have
the Egyptians on their
side. Indeed, they even
suggest the Egyptians
may stage a landing in
Yemen.
 But to do what? To
ensure that Yemen
remains a faithful Sunni
nation? Will this assuage
the Sunni militias
battering the Egyptian
army in Sinai?
 More seriously, will it
resolve the coming
struggle within the royal
family, whose princes do
not all believe Yemen
must be the cornerstone
of Saudi power – nor that
Wahabism must be the
permanent sectional
belief. And who gains
from the new Yemen
crisis? The oil producers,
of course. And that means
Saudi Arabia – and Iran.

TheIndependent - Friday 27.
March 2015
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بزنس انسايدر : السعودية حققت
اهدافاً ساذجة بحربها على اليمن 

بعـد نحـو شهـر من القـصف وأكثـر من 2300 طلعـة جـويـة، أعـلنت
اململكـة العربيـة السعـودية أنهـا أوقفت حملـة القصف ضـد احلوثيني يف
الـيمن. ومع ذلـك، تدعـي السعـودية بـأنهـا حققت حـقا كـل أهدافـها

الساذجة.
وقالت صحيفـة "بزنس انسايدر" األمريـكية، إن تدهور األوضاع األمنية
وتفـاقم األزمات اإلنـسانيـة بالـيمن، جعلهـا محط اهتـمام العـديد من
املنظـمات احلقـوقيـة واإلنسـانيـة التـي طالـبت اجملتمع الـدولي بـضرورة
التدخل الـسريع والعـاجل لتلبـية االحتيـاجات اإلنسـانية وتـوفير األمن
الغذائي والـصحي لنحـو 7.5 ماليني مينـي كما يقـول بعض املـراقبني،
الذين أكدوا عـلى أن طائرات التحـالف استهدفت املستـشفيات واملنازل
واملدارس ومحطات توليد الطاقة واملياه وباقي البنى التحتية يف هذا البلد
الذي يـعاني مـن مشكالت وأزمـات اقتصـادية وإنـسانيـة كبيـرة، حيث

يتجاوز معدل الفقر يف اليمن نسبة الـ60 باملئة.
وتـضيف الـصحيفـة أن العـدوان أدى إلـى إغالق العـديـد من املـوانئ
البحـرية يف مـدينتي عـدن واحلديـدة، حيث إن آخـر سفينـة وصلت إلى
البالد كانت يف 10 أبـريل املاضي، فالغذاء يـأتي من اخلارج وعن طريق
البحـر، ومع عـدم االستقـرار الـداخلي وعـاصفـة احلـزم، أصـبح من

الصعب وصول الغذاء إلى السكان.
وتشيـر "بزنـس انسـايدر" إلـى أنه مت السـماح لـعدد قلـيل من الطـائرات
بالهـبوط إليـصال املـواد االغذائـية، وبـالتـالي هنـاك نقص حـاد جدا يف
السلع األسـاسية، وتـؤكد األمم املتحـدة أن مخزونـات الغذاء اخملـصصة
لـلحاالت اإلنـسانـية داخل الـبالد ال تكفي لـتلبيـة احلاجـات املتـنامـية،
والتراجع احلاد يف الـواردات التجارية يهـدد املعروض الغذائي األوسع،
والذي يعد من أكبـر التحديات، علما بأن القليل من املنظمات االنسانية
ال تزال تعمـل يف اليمن، ومنهـا منظمـة أطباء بال حـدود التي أكدت أن
كثيـر من املـدنيني بحـاجـة إلـى مسـاعـدة طبيـة.وقـالت الـصحيفـة أن
السعـودية لم حتقق أهدافها ودحـر احلوثيني من املدن اليمنـية التي يسيطر
عليها، معلقةً "أن ما حققته السعودية هو أهداف ساذجة، بل ومزيد من
الضحايـا األبرياء"واعتبـرت الصحيفة أن "األهداف األسـاسية للحرب،
والتي تـركزت على دفع احلوثيني للتراجع من املـراكز السكانية الكبرى،
ومن بينهـا العاصمة صنعاء، لم تتحقق، كـما أنه من غير الواضح كيفية
عودة الرئيس اليمني عبـد ربه منصور هادي إلى اليمن، على الرغم من
أن احلـوثيني مازالـوا يسيطـرون أراض كثيرة هنـاك."ويخشى مـسئوليني

أمريكيني من أن التدخل يف اليمن قد يأتي بنتائج عكسية.

االيكونومست  البريطانية:
السعودية زادت الطني بلة يف حربها على اليمن وهادي لن يعود

قـالـت صحيفـة "االيكـونـومـست"
البـريطـانيــة، إن اململكـة العـربيـة
الـسعـوديـة زادت الــطني بلــة من
خالل خوضها احلرب على اليمن،
حيث تفـاقم الـتوتـر مع منـافسـتها
اإلقليمية إيران. وقالت التقارير إن
الطـائرات الـسعوديـة قتلت 1000
من املـدنـيني وجـرحـت أكثــر من
4000 معـظمـهم أطفـال ونـسـاء

وقصفت عشرات املباني.
ولـذلـك، تنفــس معظـم اليـمنـيني
والعــرب عبــر املنـطقـة الـصعـداء
عنـدمــا أعلن الـسعـوديـون يف 21
أبـريـل أنهم سـينهــون الضـربـات
اجلـــويـــة اخلـــاصـــة بهـم، إال أن
الـسعوديني احتفظوا بحقهم يف الرد
مـن جديـد، وإن كان عـلى نـطاق

أضيق.
ويف اليوم التالي، قصفت طائراتهم
قوة من احلوثيـني، كانت تقاتل من
أجل السـيطرة على قـاعدة للجيش

قرب تعز.
وتعد مـزاعم السعوديني يف أنهم قد
أحـرزوا أهدافا جوفاء. قد يكونون
دمروا العـديد من أسلحـة احلوثيني
الثقيـلة. وهم يقولون إنهم شجعوا
مجلس األمن الدولي إلصدار قرار
لـوضع حظـر علـى األسلحـة إلـى
احلـوثيني. ولكنهم ليسـوا أكثر قربا
مــن وقف زحف احلـــوثـيـني. وال
يبدو السعوديون أيضا قادرين على

إعــادة تثـبيـت عبـد ربـه منـصـور
هادي، الـذي حل محـل صالح يف
الـرئـاســة، ولكنه فـر مـؤخـرا إلـى

العاصمة السعودية، الرياض.
وعلقـت الصـحيفـة علـى مــزاعم
املـمـلكـــة بـــأنهـــا أوقفـت زحف
احلوثيني، وهـاهم اليوم يـسيطرون
على منـاطق كبرى يف الـيمن، منها

تعز وصنعاء وعدن واحلديدة.
وأشـارت الـصحيفـة الـى أن هنـاك
حـــديثــاً عـن صفقــة ســريـــة بني
السعـودية وإيـران لوقـف الغارات
اجلـويــة السعـوديـة علـى صنعـاء،
وهي عاصـمة اليـمن التي استـولى
عـليها احلـوثيون العـام املاضي، يف
مقـــابل الــسـمـــاح للـضــربــات
بـاالستمرار يف أجـزاء من اجلنوب،
مــثل تعـــز، حـيـث الــسـنـــة هـم
األغلبيـة. وقد سارعـت إيران إلى
الثنـاء على نهـاية الهجمـات اجلوية

السعودية.
ويبـدو أن أمريكـا قد لعـبت دورها
أيضـا، مع تـوكـؤ الـرئـيس بـاراك
أوبـــامـــا علـــى امللـك سلـمـــان

للتخفيف.
ويخـاف األمـريكيـون، جنبـا إلـى
جنـب مع الدول العـربية األعـضاء
يف الــتحـــــالف الـــــذي تقــــوده
السعودية، من أن احلرب قد تخرج
عن نـطاق الـسيطـرة. وباإلضـافة
إلـى القتلى املـدنيني نتيـجة الغارات

اجلـوية السعوديـة، انهار الكثير من
الـبنيـة الـتحتيـة املتـداعيـة أصال يف
الـيـمـن، مبـــا يف ذلك اخلــدمــات

الصحية.
وتقـول وكاالت غـربية إن العـملية
الـتي تقـودهـا الـسعـوديــة أغلقت
الـطريـق أمام وصـول املسـاعدات

اإلنسانية.
وال يــزال مـن الــصعـب الـتـنـبــؤ
بـالـسيـاســة السعـوديـة، حيث إن
دافعهــا ليـس فقـط عــدم مـحبــة
حكامـها إليران، أو شعـورهم بأن
الـيـمـن هــو احلـــديقـــة اخللفـيــة
للـمملكة، بل يـدرك امللك سلمان
أيضا أن نتـائج احلرب ستـؤثر على
مكانته اخلـاصة، وعلى مكـانة ابنه
األصغــر، محمـد، الـذي يقـول
الـبعــض إنـه يهـيء للـخالفـــة يف
الـوقت املـناسـب. وأعطي األمـير
مـحمد بـالفعل وظيـفتان هـامتان،
همـا رئيس الـديوان امللـكي ووزير

الدفاع.
وسـوف تنشر أمـريكا سفينـة حربية
ثــانيــة قبــالــة شــواطـئ اليـمن،
ويفترض أنهـا ستقوم بذلك حلماية
املمرات املالحية، ولكنها يف الواقع
تهـدف لردع الـسفن اإليـرانيـة من
تسليم أسلـحة إلى احلـوثيني. وقد
يؤدي هـذا إلى طمـأنة الـسعوديني
من أنه، وكنـتيجة إليقاف غاراتهم
اجلوية، لن يكون احلوثيون قادرين

علـــى جتـــديـــد إمـــداداتهـم مـن
األسلحـــة من إيـــران عن طــريق

البحر.
وال يزال احلوثيـون يسيطرون على
صـنعــاء، وتعهــد حلفــاء هــادي
باالستمـرار مبحاربتهم ولذا، فمن

املرجح أن القتال سوف يستمر.
وتخـشــى أمــريكــا مـن سيـطــرة
القـاعدة علـى املزيـد من األراضي
يف اجلنـوب والشـرق، ولذا يـؤكد
خـبـــراء أن أحـــد أسـبـــاب وقف
"عـــاصمــة احلــزم"، أن يـتمـكن
القاعدة وأنصـارهم من التوغل يف

اجلنوب كما يف املكال.
ولذا يـؤكد اخلبـراء، أن السعـودية
حتارب احلـوثيني، وبـالتالـي يتقدم
ويتوغل القـاعدة وأنصـارهم اكثر

عمقاً وسيطرةً يف اجلنوب.
ويخشـى كثيـر من اليمـنيني من أن
الـسعــوديني سـوف ميـولـون اآلن
وكالء سـنــة ومـتــشــددون. ويف
غـضـــون ذلك، مـن املـــرجح أن
تستـمر الفوضـى يف اليمن. وليس
من املــرجح أن يــوافق اخلـصــوم
املـدعـومـون من الـسعـوديـة علـى
مـطالب احلـوثيني بنـيل دور رئيس
يف أي حكـومـة وحـدة وطـنيـة.
وهـناك الكثيـر من اجلنوبـيني الذين
يـريـدون االنـفصـال. وتـسـيطـر
القـاعدة علـى املزيـد من األراضي

يف اجلنوب والشرق.

 * بقلم/ تانغ جيان دوان
 

قـررت جـامعـة الـدول العـربيـة يف
أواخـر الشهـر املاضـي تشكـيل قوة
عـربية عـسكريـة مشتـركة من اجل
حـمــايــة االمـن القــومـي لــدول
االعـضــاء. وقــال األمـني العــام
جلامـعة الدول العـربية نـبيل العربي
عنـد اعالن القـرار، أن مهمـة قـوة
عـسكريـة عربيـة مشتـركة مـواجهة
اجلمـاعــات اإلسالميـة املـسلحـة
املـتطـرفـة الـتي تــواجههـا الـدول
العـربية. كـما ميكـن للقوة العـربية
العـسكريـة املشتـركة املـشار الـيها "
التحـالف" ان تلعـب دورا مهمـا يف
احلفاظ علـى امن واستقـرار الدول
العـربيـة الـتي عـانـت من تـنظـيم "
الــدولــة االسـالميـــة " وتنـظـيم "
القاعـدة" يف شمال افـريقيـا وشرق
آسيا، وسـوف يساعد التحالف بال
شك يف استقـرار وإعـادة بنـاء دول
ومنطقة، لكن يف ظـل التدقيق تبني
ان الــوضع الفعلـي ليـس هكـذا.
فباإلضافة إلى حجم القوة و توزيع
القيـادة وشروط ارسال القوات الى
اخلارج وقضايا فنية االخرى، تبقى
أربعــة عـيــوب جــوهــريــة يف "

التحالف":
أوال: قضية الشرعية

ذكـرت جـامعـة الـدول العـربيـة ان
الـهدف مـن انشـاء " التـحالـف" هو
الـدفاع عن " احلكـومات الشـرعية"
يف املستقبل. وجتدر االشارة الى أن
شن حتـالف يـضم اكثـر مـن عشـر
دول عــربيــة بـقيــادة الـسعــوديــة
ضـربـات جـويـة يف الـيمـن تلـبي
مطـالب الـرئيـس عبـدربه منـصور
هـادي "الـشــرعي". لـذلك، فـإن
التحالف قـد يضطر الى التدخل برا
للدفـاع عن " احلكومة الـشرعية" يف

اليـمن مـستقـبال. يف حني أن االمم
املتحـدة تعتـمد عـلى اربـع حاالت
وفقا لـ"نـتائج مـؤمتر القـمة العـاملي
لعام 2005 " يف التدخل العسكري
يف أي دولـة، االبــادة اجلمــاعيـة،
تـطـهيــر عــرقي، جــرائم حــرب
واجلــرائم ضـد االنـســانيـة. وقـد
شهـدت اليمن قبل الغـارات اجلوية
هيـمنــة جمـاعـة احلـوثـيني علـى
الـسلـطــة، ولم تـظهــر احلــاالت
االربعـة املذكـورة اعاله. والوضع
الـيمـني مجـرد حــرب اهليـة. و"
التحـالف " العربي بقيـادة السعودية
حليف امريكا يشبه نوعا ما حلف "
الناتو" يف استخـدام القوة العسكرية
ضـــد احلكـم وجتـــاهل القــانــون

الدولي.
ثـــانيــا: قــضيــة االهـــداف غيــر

الواضحة
تعتبر مواجهة اجلماعات اإلسالمية
املسلحة املتطـرفة املهمة الرئيسية لـ "
التـحالف". وتأمل الدول اجلوهرية
يف " الـتحــالف" بــالقـضــاء علــى
الـتطـرف. وقـد اطلقـت مصـر يف
فبـراير غـارات جويـة ضد الـدولة
االسـالميــة. وإن مـصــر هـي من
اقـتــرحـت هــذه املــرة تــشكـيل "
التحـالف"، مما يعكس امل مصر يف
استخـدام قـوة متعـددة اجلنـسيـات
لـضـــرب املتـطــرفـني االسالمـيني
املــسلحـني يف ليـبيــا، واحلـــد من
اضرارها يف مصر. ومع ذلك، منذ
عـام 2011 حتى اآلن، تدعم قطر
الـتي تعتبـر عضـوا هامـا يف مجلس
التعـاون اخلـليجـي انصـار تـنظـيم
أنصـار الشريعة الليبيـة. أما بالنسبة
للسعوديـة ، ذكر مسؤول يف وزارة
اخلارجيـة االمريـكية العـام املاضي
أن بعــد منــو تـنـظـيـم " الــدولــة
االسالمية"، تقـوم السعودية بتعزيز

اســتحقـــاقهـــا يف ظل الـتقـــارب
االمـريكي االيـراني. وهـذا سبب
عدم رد السعوديـة إيجابيا للغارات
اجلوية تقـودها أمريكـا ضد تنظيم "
الـدولة االسالمـية". ونـظرا ملكـانة
السعودية يف جامعة الدول العربية،
بـاالضـافـة الـى التـرابط بـني قطـر
واملـنظمـات االسالميـة املتطـرفة،
فــإنه ال ميكـن ان يكـون مكـافحـة
االرهـاب الغـرض املوضـوعي من
انـشاء " التحـالف" . وبالـتالي يـثير

النقطة الثالثة.
ثالثا: الدوافع احلقيقة

تـدعم مـصر الغـارات اجلويـة التي
تقودها السعودية يف اليمن من اجل
كـسب دعم االخيرة يف حـربها ضد
املتشـددين االسالميني يف لـيبيا. يف
حني أن اهـداف الـسعـوديـة وقطـر
مشكـوك فيها. حـيث أن دعم قطر
للجماعـات االسالمية املـتشددة يف
ليـبيـا، يـؤثـر علـى جهــود مصـر
واإلمـــارات يف دعــم احلكـــومـــة
الــوطـنيـــة يف ليـبيـــا. يف حني أن
الـطمـوح الـسعـودي أكبــر، حيث
تـريد من " الـتحالف" انـشاء نـسخة
عـربيـة من " النـاتـو"، وتلعب دور
القــائــد مـثل امــريكــا يف حلف "
الناتـو"حملاربـة اخلصـم. وإذا كانت
القيـم التي تسود حلـف "الناتو" هي
الـدميقـراطيـة الغـربيـة، فـإن قـيم
النـسخـة العــربيــة لـ" النـاتــو" هي

العقيدة االسالمية السنية.
وإن عمل التـحالف العـربي بقـيادة
الـسعودية يف شن ضـربات جوية يف
اليمن واضحة: الطرف الرئيسي ـ ـ
السعـودية، االطـراف املشـاركة ـ ـ
الــدول الــسـنـيـــة، محــاربــة ـ ـ
املـيليـشيـات الـشيعـة. كمـا أنه يف
االشهـر االخيـرة، اكـدت جـامعـة
الـدول العـربيـة " احلـاجـة املـاسـة"

إلنشاء قـوة عربية عسكرية مشتركة
ملكــافحــة االرهـــاب، وتنـظـيم "
الـدولــة االسالميــة" وغيـرهــا من
املنـظمات املتطرفة. وتـشير الدعاية
والـــواقع املـتـنـــاقـضـني الـــى ان
"الـتحالف" قـد تصبح اداة سعـودية

يف املستقبل.
رابعا: الطرف الداعم للتحالف

زعـمـت الــسعــوديــة ان حتــسـن
العالقات بـني امريكا وايران جعلها
تـضطـر الــى انشـاء حتـالف عـربي
يعـتمــد علــى نفـسهــا. ولـكن،
السـعوديـة التي كـانت دائمـا حتت
احلـمايـة االمريكـية قـد ال تسـتطيع
"اإلعتمـاد على نفـسها". وأمـريكا
لم تدعم الغـارات اجلوية السعودية
يف الـيمن فقـط، وإمنا تـدعم ايـضا
انشاء " التحـالف". والسبب هو أن
الـرئيـس الشـرعي للـيمن هـو من
طلـب الـتـــدخل، وان اعـضــاء "
التحـالف" هــو حلفـاء امــريكـا.
لكـن، السبـب األول ليس قـائما،
ألن الرئيس اليمنـي االنتقالي عبده
ربه منـصور هـادي استقـال وهرب
الـى السـعوديـة يف شهـر ينـاير بـعد
نهـاية واليـته يف العام املـاضي. أما
السـبب الثـاني، فـهو مجـرد سبب
ظـاهري. وامريكا تخترع االسباب
وراء دعـم " التحـالف" ، بـبسـاطـة
هـي نسخـة صغيـرة من " النـاتـو"،
ومـساعـدة امريـكا لـتنفيـذ " اعادة
التوازن يف الـشرق االوسط" ،أي،
التوازن بني السعودية وايران وقوى
االرهـاب. ولكن، السعـودية التي
تـسـتنـسخ منـط " النـاتــو" لتحـقيق
أهدافها ، قد تصاب بخيبة امل مرة
اخرى بعد القضـية النووية االيرانية

وسوريا.
*  بـاحـث يف معهـد دراسـات الـشـرق
االوسط يف جـامعــة اللغــات األجنـبيـة
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حتليل صيني  |يف ضوء التدخل يف اليمن: اربعة عيوب يف التحالف
العسكري العربي.. "القوة املشتركة" كـ "أداة بيد السعودية"

إعلن معنا
313-409-9541



   APRIL 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :28 :ابريل  2015 م - السنة الثالثة - العدد WWW.ARABAMERICANTODAY.NET45

حملهـا املـسعفـون بـسيـارة إلـى
مستـشفى الروضـة. تقول: "كنا
ثالثـة يف الـسيـارة. علـى مييـني
رجل يصـرخ من ألم يف ظـهره،
وعلــى يـســـاري طفل نـــائم،
والـتـــراب يُغـطـي جــســـده".
وتـضيف يف إشـارة إلـى أهلهـا:

"لم يكن أحد منهم معي". 
لكـنّ العائلـة املؤلفـة من أب وأم
حـــامل وخـمــس بـنــات وابـن

واحد، بقي منها إلى 
جـانب ابتـسام شقيـقتها الـكبرى
املتـزوجـة التـي لم تكـن معهم،
وشقيقهـا أسـامـة )13 عـامـاً(.
بدوره، وجد أسامـة نفسه مرمياً
يف الـشــارع عنـدمـا اسـتيقـظ،
وفوق ساقـيه حجر ضخم. كان
يـصرخ من األلم ويـسمع صراخ
الـنــســاء واألطفــال. يقــول:
"شعـرت بألم شـديد يف رجليّ يف
البـدايـة، وأحـســست بـصعق
كهـــربـــائـي ضـــربهـمـــا. ويف
املستـشفى، طـلبت من أحـدهم
االتصـال بــزوج أختي، بعـد أن
عـرفت أنّ أهلـي ماتـوا جمـيعاً،
فـاكتـشفت حـينهــا أنّ شقيقـتي

ابتسام بخير". 
وجد املـسعفون أسـامة وابتـسام

بعيدين عـن منزلهمـا. ويبدو أنّ
ضغـط انفجــار الصـاروخ ألقـى
بهمـا خارج املـنزل املـدمر عـلى

رؤوس ساكنيه. 
أصـيب أسـامـة بكـسـر يف قـدمه
وابتسـام بكسـر يف األنف ومتزق
يف الفم. وأخرجهما األطباء من
املــسـتــشفــى، رغـم احلــاجــة
لبقـائهمـا، بحجـة عـدم وجـود
أسرّة كـافية. ويعيـشان اليوم مع

شقيقتهما الكبرى املتزوجة. 
تـشبه مـأســاة ابتـسـام وأسـامـة

عشرات املآسي األخرى،
التي أصـابت الطفـولة يف مقتل،
مـن جراء مـسلسل العـنف الذي
يـــدور يف الـيـمـن بال تـــوقف.
وخالل أسـبوع فقـط على بـداية
"عاصفـة احلزم"، قـتل ما ال يقل

عن 62 طفالً ،
وأصيب 30 آخـرون. وبحسب
تقــريــر ملنــظمــة األمم املـتحــدة
للـطفـولـة )يــونيـسف(، فـإنّ
احلــروب خلفت أضـراراً بـالغـة
باخلـدمات الـصحيـة األساسـية
والـتعلـيم يف الـيمـن. كمــا أنّ
أعمـال الـعنف والنـزوح تـسبب
الـهلـع يف نفــــوس األطفــــال.
وتـضيف املـنظمـة يف تقـريـرهـا:

"األطفال اليمنيون، الذين قضوا
يف هـذه الغـارات وحـرب املـدن
الدائـرة حالـياً، أكـثر عـدداً من
الـذيـن سقـطــوا ضحـايـا عـام
2004 )حــــــــرب صـعــــــــدة

األولى(". 
ويشعر كثير من األطفال، الذين
يـعيـشــون يف صـنعـــاء اليــوم،
بــاخلــوف الـنــاجت عـن سـمــاع
االنفجـــارات، وإطالق الـنــار
املتكـرر والكثيف، خصـوصاً يف

ساعات الليل. 
من جـهته، غــادر محمــد عبـد
الغـنـي، وهـــو أحــــد سكّـــان
صنعـاء، مع أســرته، منــزلهم
اجملـــاور إلحـــدى الـتالل الـتـي
نصبت عليها مضادات الطيران.
ويقـول: "كانت أصوات طلقات
مضاد الطائرات تخيف أطفالي،
فال ينـامـون. ويف مــرات كثيـرة
يبكـون من الذعـر". ويشيـر إلى
أنّ أحد أطـفاله يبقـى يف أحضان
والـــدته مـن اخلـــوف، طـــوال

سماعه أصوات املضاد. 
ويعبّـر عبــد الغنـي عن خـشـيته
على مستقـبل أطفاله، خصوصاً
مع علمه بـأنّ خوفهم قـد يسبب
لهم مـشــاكل نفـسيـة تـالزمهم

طوال حياتهم. وهو ما دفعه إلى
نقل أســرته مـن املـنــزل الــذي

يسكنونه منذ سنوات طويلة. 
ويف هـذا اإلطار، تـؤكد اخملـتصة
النفـسية، هـند ناصـر، لـ"العربي
اجلـديـد"، أنّ كـثيــراً من أطفـال
اليمن يعـاني من مـشاكل نفـسية
تصيـبه بسـبب سمـاعه أصـوات
االنفجارات القوية. وتلفت إلى
أهمية اطالع اآلباء على أساليب
معـاجلـة االنعكـاسـات النفـسيـة
السـلبيـة علـى األطفـال بـسبب
احلروب وأصـواتها. كمـا تشدد
علـى ضــرورة "استـقطــاع وقت
كبيـر من وقت اآلبـاء واألمهات
للجلـوس مع أطفــالهم يف هـذه

الظروف". 
من جـانبه، يؤكـد رئيس منـظمة
"سـيـــاج"، املهـتـمــــة بحقـــوق
األطفـال، أحمـد القـرشي، أنّ
أطفـال اليمن هم أكثر املتضررين
من احلروب والصراعات القائمة
حـالياً على مخـتلف املستويات.
ويــشيـر إلـى أنّ األضـرار الـتي
تطال األطـفال كثيـرة ومتعددة،
وال تقـتــصـــــر علـــــى القــتل
واإلصابـات اجلسديـة. ويفسر:

"تنـزح أسـر كـثيــرة من أمــاكن
سكـنهـــا، ويـتـــرك األطفـــال
مـدارسهـم. كمـا أنّ كـثيــراً من
األسـر يقـطن يف مخيـمات، ويف
بيئات غيـر صحية ال يتـوافر فيها

الغذاء الكايف". 
ويشير القرشي إلى أنّ الكثير من
األطفـال يعـانـون من صـدمـات
نفـسية ال يـشعر بهـا اآلباء، وأنّ
هــذه الصـدمـات بحـاجـة إلـى
عالج مـسـتمــر، وإالّ سـتلـعب
دوراً سلبيـاً يف تكـوين شخصـية

األطفال يف املستقبل. 
كما يعبّر القرشي عن حزنه لعدم
توافر "الـدعم النفسي لألطفال،
الذين يتعـرضون ملـشاكل نفـسية
بـسبب الـصراعـات املستـمرة يف
محيطهم". ويشـير إلى أنّ اليمن
يفـتقر إلـى املراكـز املعنـية بـتقدمي
الـدعم النفـسي لألطـفال. كـما
يوجه من خالل "العـربي اجلديد"
نداء لـدول التحـالف وجلمـاعة
أنصـار اهلل، علـى حـد سـواء،
لـتجـنيـب األطفــال واملــدنـيني
الـصراع الـدائر حـاليـاً، وتوفـير
مـواد إغـاثيـة والـسمــاح بعبـور

احملتاجني.

صـنعاء ــ همدان العليي- احلرب
يف اليمن تسرق فرحة االطفال

فجأة، وجـدت ابتسـام حمـيد،
)12 عـاماً(، نفـسها يف الـشارع
بني أكوام من احلجارة والتراب،
بيـنمــا كـســر أنفهــا وأصيـبت
بجـروح كبيـرة يف شفـتيهـا. من
حـولهـا كـانت تـسمع صـراخـاً
وأنيناً، فيما حـال الغبار الكثيف

دون أن تدرك ما يحدث.
نهضت بـوهن، وعنـدما تـبينت
املشهـد رأت حطـام املنـازل التي
دمــرتهـا غـارة جـويــة يف أوائل
عملـيات "عـاصفـة احلزم" عـلى
قـاعدة الـديلمي اجلـوية شـمال
العــاصمـة الـيمـنيــة، صنعـاء،

القريبة من منزل أهلها. 
تقول لـ"العـربي اجلديـد": "كنت
عـطشـانـة عنـدمـا اسـتيقـظت.
احلجـارة والتـراب فـوقي والـدم
يـنـــزف مــن أنفــي وشفـتـي".
وعندمـا رأت حطام منـزل أهلها
ومـنــــازل اجلـيــــران، بــــدأت
بــالصــراخ. لتعـلم بعـدهــا من
املـسعفني أنّ والـدهـا ووالـدتهـا
وشقـيقـــاتهـــا األربع دفـنــوا يف

أنقاض املنزل. 

The rights &freedomsحقوق وحريات

أطفال احلرب يف اليمن
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كتب : آدم بارون 
يف 26 نـيسـان/ أبـريل، حـصلتُ
علــى فــرصــة مـشــاهــدة وزيــر
اخلـارجيـة اليـمني احلـالي ريـاض
ياسـني يف مؤمتـر صحفي جلـمهور
كـبيــر يف لنـدن. يف أحــد فنـادق
كينسينجتون الفاخرة، ألقى دفاعا
حادا عن رئيسه، الرئيس عبد ربه
منـصــور هــادي، املــوجــود يف
الـريـاض، بعـد أن انـسحب بعـد
تقـدم احلـوثـيني. أكـد يـاسني أن
احلوثيني وعلي عبد اهلل صالح هم
املسـؤولـون عن أمـراض الـيمن،
مـشيـرا إلـى أن احلل الـوحيـد هـو
الـدعم الـدولي لهـادي والهـزميـة

الكاملة خلصومهم.
هـذا اخلطـاب يف العالقات العـامة
أصبح أكـثر شيـوعا منـذ أن قادت
الـسعـوديــة التحـالف الـذي شن
عـمليـة عـاصفـة احلـزم السـاعيـة
لــدعم هـادي وهـزميـة احلـوثـيني
وحليفهم الرئيس السابق صالح.
الرسالة الرئيسة من هذه اخلطابات
هي دائمـا -بالـرغم من الـطبيـعة
املـؤذيــة خلصــومهم- أن الـنصـر
قــريب جــدا. النـاطق الـرسـمي
الــسعــودي بــاسـم العلـمـيــات

الـعسكـرية قـال إن الهجـوم جناح
تــاريخي، مـضيفــا أن التحـالف
حقق أهــدافـه منــذ الـ15 دقـيقــة
األولـى من بـدء الـعمليـة. القـادة
احلـوثيـون، بكل حـال، يـدعـون
أنهم أضعفـوا الـسعـوديـة بـشكل
كـبيـر، شــاطحني حلـد ادعــائهم
بأنهم سيكونون قريبا على عتبات

مكة.
أمتت الـسعـوديـة جـولـة أخـرى
األسبـوع املـاضـي، معلنـة نهـايـة
عملية عاصفة احلزم وبادئة عملية
إعـادة األمل. بيان الـرياض فـسر
التغير بأن العملية السابقة ”حققت
أهـــدافهـــا” وجنحـت بحـمــايــة
السعـودية والـبلدان الـشقيقـة من
احلــوثيـني. لكن بـالـرغـم من أن
إشارة اململكـة إلى أن نهاية احلملة
اجلويـة وبدء عملية سـياسية، فلم
يـتغير شيء عـملي على األرض؛
إذ اسـتمــرت الضـربـات اجلـويـة
للتـحالف علـى العاصـمة صـنعاء
وأمـاكن أخـرى، بينـما يـبدو كال
الـطرفني عـالقا يف معـادلة صفـرية

للصراع على السلطة.
احلقيقة بكل حال، هي أن ال أحد
ينتصر بهـذه احلرب، وبينـما تبدو
كل األطـراف يف اليمن بعـيدة عن

حتقيق أهدافها، فـإن هناك خاسرا
واحدا واضحا: الشعب اليمني.

حتـى لـو تــوقفت احلـرب غـدا،
إعـادة البنـاء ستسـتغرق أعـواما.
دمرت الضربـات اجلوية مساحات
كبيرة من صـنعاء، معقل احلوثيني
يف صعــدة، مـــدينــة تعــز وسـط
البالد، ومـدنا أخـرى، بينـما منع
احلظــر البحـري واجلـوي الغـداء
واملــاء من الـوصـول إلــى البالد
الفقـيرة. منـظمة الـصحة العـاملية
حـذرت مـن ”االنهيـار الـوشـيك
خلـدمات الـرعايـة الصحـية”، يف
وقت تقول به التقارير إن الضحايا
جتـاوزوا األلف يف املـدن الكـبيـرة
فـقط. عــدد من الـدبلـومـاسـيني
واملـسؤولـني من البـلدان الـنشـطة
بتمـويل مشـاريع التنميـة يف اليمن
أبــدوا امتعـاضـهم بهــدوء من أن
التحـركات الـعسكـرية يف الـشهر
املــاضـي أزالت عـمال اسـتغــرق

عقودا.
وبــــالــــرغـم مــن العــملـيــــات
الدبـلومـاسيـة الكبـيرة، فـإنه من
الـصعب الـتصــديق بــأن اتفـاقـا
سيـاسيـا سيـكون قـريبـا. يف هذه
األجواء احلادة، فـإن أي تنازالت

من أحد األطراف سينظر لها على
أنهــا عالمــات ضعـف. زعمــاء
احلـوثيني دافعـوا عن تـصرفـاتهم
بعـرض احلالـة علـى أنهـا معـركة
وجودية، وممـا ال يثير الـدهشة أن
العـديـد مـن خصـومهم يـعتبـرهـا
كذلك. األقلمة املتـزايدة للصراع
شـطحـت حلــد كـبـيــر أزال دور
اليمنـيني يف الصراع كـكل، مشيرا
إلى أن حل الصـراع قد يـنزلق من

أيديهم.
هنـاك قدر قليـل جدا -إن لم يكن
معدومـا- من الـثقة بـني األطراف
اليـمنيـة اخملتلفـة. بني الـركام، مت
تدميـر البنـية االجتـماعيـة اليمـنية
كـــذلـك: هجـمــــات القـــوات
املـدعـومـة من صـالح ومـسلحي
احلوثيني أدت لتدميـر القلة القليلة
الباقية مـن وحدة اليمن؛ إذ ألقت
هـذه القوات الـشماليـة بكل ثقلها
علـى مــدينـة عـدن الـســاحليـة
اجلمـيلة، مؤديـة لعشرات -إن لم
يكن مئات- من اخلسائر البشرية.
اخلطاب املزدري املليء بـالكراهية
مـوجه بـشـدة ضـد احلـوثيـني من
اليـمنـيني الــسنـة، الــذين كـان
معــظــمهـم ال يــتخـيـل أنه قـــد
يــستخـدمـه قبل بـضعـة

سـنوات. يف األيـام املبكـرة املليـئة
بـاألمل مـن مظـاهـرات 2011،
أفـــــراد مــن حــــــزب اإلصالح
اإلسالمـي الــسـنـي عـملـــوا مع
احلوثيني ضد صالح، معتبرين أي
توتـرات نتيجـة ملشاكـل من العهد
القــدمي. العــديـــد منـهم اآلن يف
معــتقالت احلـــوثـيـني، بـيـنـمـــا
يــدعــوهـم اآلخــرون -الــذيـن
تعتبرهم دعاية احلوثيني التي تعتبر
اإلصـالح الــــــــذراع الـفـعـلـــي
للقاعـدة- دعوا احلـوثيني بـأعداء

اهلل.
يـذكـر أن التحـالف الـذي تقـوده
الـسعـوديـة حقق بعـض التقـدم.
الـسعـوديـون وحلفـاؤهم جنحـوا
بتـحييـد معـظم القـدرات اجلـويـة
والبـالستـية للحـوثيني وحلفـائهم
من القـوات اليمنية املسلحة. لكن
السعوديني فشلوا بإضعاف سيطرة
احلـوثـيني علــى صنعــاء لتـمهيـد
الطـريق لعـودة هـادي، كمـا لم
ينجحـوا بتـشـكيل قـوة مـوحـدة
مضـادة للحـوثـيني. اخلليـط غيـر
املـتجانس مـن اإلسالميني ورجال
القبـائـل واالنفصـاليـني اليـمنـيني

يوحدهم فقط عدوهم.
أنـا -باعترايف، وبـشكل أناني إلى

حــد مــا- أفكــر بــشكل ثـــابت
بـأصدقـائي اليمـنيني الكثـر. هذه
احلـرب لم تنته، وخـسر اليـمنيون
بهـا كثيـرا. كـان ممـا يثيـر اخلـوف
سمـاع األصـدقـاء يتحـدثـون عن
دمار منازلهم برمشة عني، وشكر

اهلل على بقاء من يحبون أحياء.
خالل األزمات املـاضيـة، عنـدما
كــان أحــد األصــدقــاء يـقتــرح
احتمـاليـة مغـادرة البالد لفـرص
أفـضل، كـنت أنـصـحهم بـشـدة
بعكـس ذلك، مـشـددا علـى مـا
يــستـطـيعــون فعلـه ببـالدهم. يف
ضــــوء األحــــداث األخـيــــرة،
تساءلت كثيـرا عن حكمة نصيحة
كهـذه. هل البقــاء يف اليمـن ميثل
مقـتال للـيـمـنـيـني الـطـمــوحـني
واملفكـريـن؟ هل علقـت بالدهم
بـدوامـة ال تبقـي شيئـا ميـكن فعله
إلى الهـروب وعدم النظر للوراء؟
أم أنهـم، عنــدمـــا يبــدأ الـغبــار
بـالزوال، سـيكونـون األشخاص
الــذين يجب أن يـتحملـوا العبء
األكبــر بـبنــاء الـيمـن، ممهــدين
الـطــريـق أخيــرا لـليـــوم األكثــر
نصاعة، والـذي كان -قبل بضعة

أعوام- قريبا جدا؟

الشعب هو اخلاسر األكبر يف هذه احلرب اجملنونة
فورين بوليسي : اجلميع يخسر حرب اليمن

politics سياسة
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ضد الفساد
كلنا 

كتبت - رشا جوهر 
30 مليون كـرونة نـرويجية قـيمة
منحة - إضـافية - أقرتـها حكومة
أوسلـو - فبرايـر املاضـي - لدعم
جهـود بـنك الـتنـميـة ألمــريكـا
الالتيـنيـة يف مكـافحـة الفـسـاد،
وضمـان الـشفــافيـة، وتـشـجيع
الدميقراطية بها، على أن تتواصل

عملية الضخ املالي حتى 2016
وكـانت الـدولـة النــرويجيـة قـد
أشـارت إلى مـا حققـته من نتـائج
خالل الـسنــوات الـ6 األخيـرة،
والتي أثمرت معدالت منو مرتفعة
يف العــــديــــد مــن دول القــــارة
الالتينـية، رغم أن مـا يزيـد على
12% من مجموع السكان ال تزال

حتت خط الفقر.
فنزويال األكثر فسادا

وبحسب تصورات الفساد - التي

كـانت مقيـاسا ملـنظمـة الشـفافـية
العـــامليــة يف إعــدادهــا لـتقــريــر
مدركـات مؤشـرات الفسـاد للعام
اجلارى - فـإن نتائج دول أمـريكا
الــوسـطــى والـالتيـنيــة جــاءت
"رديـئــة"، حـيـث حلـت كل مـن
فـنزويال، وهـاييتـي، وهندوراس
من بني األسوأ، واألكثر فسادا. 

اجلرمية ومؤسسات الدولة
يف ضوء مـا اعتبـره مديـر منظـمة
الـشفــافيـة الــدوليـة، خــوسي
أوجاث، بأن دول أمريكا الالتينية
بالكاد حققـت بعض التقدم، فإن
العـديد من دول القـارة قد حققت
مكـاسـب مهمــة يف بنـاء قـدرات
الـدولـة وتقـويـة الـدميقـراطيـة يف
العقـود األخيـرة، إال أن اجلـرميـة
ومـــا تـلعـبه مـن دور كـبـيـــر يف

االقتـصـادات الـرسـميــة وغيـر
الــرسميـة لتـلك البلــدان، تشـوه

مالمح التقدم الذي تشهده.
فبـدال من مقاومـة التغييـر، قامت
الشبـكات اإلجراميـة بالتكيف مع
قـوى التحـديث، مـستغلـة أوجه
الـضعف يف دميقـراطيـات أمـريكـا
الـالتيـنيـــة، وهنـــا تكـمن قــوة
الـشـبكـات اإلجــراميــة، أمثـال
"الكـــارتـيـالت" يف املكــســيك،
وعصابات اإلجـرام يف كولومبيا،
أو "املغـاويـر" يف البـرازيـل، والتي
تعتمد يف املقام األول على األفراد
واملؤسـسات بالـدولة، مبا يف ذلك
رجال األعمال الذين يتبعون نهج
غـسـيل األمــوال، إضــافــة إلــى
السياسـيني والقضاة الـذين لديهم
استعـداد لـتغييـر األحكـام مقـابل
املــــال، فــضال عــن الفـــســــاد
املستـشري داخل كيانـات الشرطة

واجليـش، املنخـرط أفـرادهمـا يف
النـشاطـات غيـر القانـونيـة، وفقا
للـتقـريـر الـصـادر عـن منـظمـة
"بـروجـيكـت سنـديـكيـت" غيـر

الربحية.
شراء الذمم 

بحسب تقرير نشر مؤخرا يف مجلة
نيكسـوس فإن إجمالي املبالغ التي
تدفعهـا ما تعرف بـ"اجلرمية املنظمة"
لشـراء الذمم وصل 8 مـليار دوالر
أمـريكي سنـويا، والـذى ال يقارن
بحجـم األربــاح الـتـي يجـنـيهــا
قيـاصـرة املــافيــا يف دول القـارة

الالتينية. 
يـشار إلـى أن األرباح من مـبيعات
الكوكـايني يف أمريكـا الشمـالية -
طــبقــــا ملـكـتـب األمم املــتحــــدة
للمخـدرات واجلرميـة - 35 مليار

دوالر أمريكي.
هندوراس وجرائم القتل 

إلـى ذلك يعد العنف العملة الثانية
األكثـر تداوال يف أمريكا الالتينية،
وبحـسب منظمة الصـحة العاملية،
فـإن معـظم دول القـارة الالتـينيـة
تتجـاوز بشـكل كبيـر عتبـة الـ10
جــــرائـم قــتل لـكـل 100 ألف
نـسمـة، فـيمــا تصـنف املنـظمـة
الدولـية هـذا املستـوى من العنف
على أنه "وبـائي"، كـما هـو احلال
يف هـنــــدرواس، وهــــايـتــــى،
والسلفادور، وجواتيماال، والتي
تسجل أعلـى معدل جلـرائم القتل
يف العـالم، نظـرا للكثـافة الكـبيرة

للهياكل اإلجرامية بها. 
جتـدر اإلشـارة إلـى أن - حـسب
تقريـر منظمـة الشفـافية الـدولية،

الـذي تـداولـته مخـتلف وســائل
اإلعالم مـــؤخـــرا - فـنــــزويال
حصـلت على 19 نقـطة من أصل
100 نقطـة ضـمن تـصنـيف مينح
صفـر للـدولـة التي يـراهـا األكثـر
فـســادا، و100 نقـطــة للـدولـة
األكـثــــر شفـــافـيـــة، احـتلـت
األوروجواي وتشيلي املرتبة 21،
بعـد أن حصلتا علـى 73 نقطة من
أصل 100، مــتــبـــــــوعــتــني
ببـويـرتـوريكــو بـ 63 نقطـة، ثم

كوستاريكا بـ54 نقطة.
كمـا احـتلت كـوبـا املــرتبـة 63
بحصولها على 46 نقطة، متبوعة
بـــــالــبـــــرازيـل 43 نقـــطـــــة،
والـسالفـادور39 نقطـة، والبـيرو
38 نقطـة، وكولـومبيـا وبنـما37
نقطـة، وبــوليفيـا واملكـسيك 35
نقطة، واألرجنتني والتى حصلت

على 34 نقطة.

إجمالي املبالغ التي تدفعها ما تعرف بـ"اجلرمية املنظمة" لشراء الذمم وصل 8 مليار دوالر أمريكي سنويا
جتارة الفساد يف القارة الالتينية... العنف "عملة" متداولة
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Sciences  علوم

Amazon: 1% of tree
species store 50% of

region's carbon

Although the region is home to an estimated 16,000
tree species, researchers found that just 182 species
dominated the carbon storage process.
Amazonia is vital to the Earth's carbon cycle, storing
more of the element than any other terrestrial ecosyse
tem. The findings appear in the journal Nature Come
munications.
 "Considering that the Amazon is massively impore
tant for the global carbon cycle and stores so much of
the planet's biomass, finding out just how that carbon
is stored and produced is very important if we want to
understand what might happen in the future in differe
ent environmental conditions," explained coeauthor
Sophie Fauset from the University of Leeds, UK.
The tropical forest covers an estimated 5.3 million sq
km and holds 17% of the global terrestrial vegetation
carbon stock. The findings build on a study pube
lished in Science in October 2013 that found that
despite being home to an estimated 390 billion trees e
made up by 16,000 species e just 227
"hyperdominant" species accounted for half of Amae
zonia's total trees.
 Dr Fauset observed: "If you then take abundance
into account and then analyse the data again, then
maximum size is very important as well. Trees that
are able to reach a large size contribute more to the
carbon cycle." As trees grow larger, they develop
more biomass, which contains carbon. So the larger
the tree, the greater quantity of carbon locked within
its wood. As trees are longelived organisms, this
means the carbon is removed from the atmosphere for
decades, if not centuries. However, Dr Fauset caue
tioned against the idea of focusing attention on the
182 species and embarking on a vast planting proe
gramme to lock more carbon away from the atmose
phere, where it contributes to global warming.
 "While we have shown that there are a small nume
ber of species having a disproportionate influence on
the carbon cycle, that is only what we have been able
to measure right now," she told BBC News.
"Given the amount of changes that are occurring in
tropical regions, such as with the climate and with
landeuse changes, in the future there might be differe
ent species that become more important."

فتح علمي على األبواب.. نقل رأس مريض الى جسد
مـوسكو - يقـول الروسي فـاليري
سبيـريـدونـوف الـذي يُعــاني من
حال مـرضية رمبا تكـون قاتلة، انه
يرغب يف املـساعـدة بأي شكل يف
إمتـام أول عـمليـة لـزراعـة رأس

إنسان على جسد آخر.
وسبيـريـدونـوف، الـذي يُـقيم يف
مدينـة فالدميير عـلى مسـافة 200
كيلـومتـر شـرق مـوسكـو، عـالم
كمبيـوتر يعـاني مـن نوع نـادر من
ضمـور العضالت الـشوكيـة الذي
يـتسـبب يف ضعف حـاد بعضالت

اجلسم.
ويعد مـتوسط أعمار املصابني بهذا
املـرض قصير فغالـبيتهم ال يبلغون
سن املـراهقة، لكن سبيـريدونوف
البالغ من العـمر 30 عاماً يقول ان

حاله تتدهور بشكل سريع.
وقــال األربعــاء 2015-4-23:
"أنـــا واضح يف شــأن فــرصـي يف
الـنجـــاة - أتفهـم أن مـثل هـــذه
اجلـراحة قـد متثل لـي فرصـة طيـبة

ملواصلة حياتي".
وأضـاف: "وإذا وقع األسـوأ. إذا
لم يـتحـقق ذلك، ســأعـلم أنـني
ساعـدت يف توفـير قـدر كبيـر من
البيـانات بعـد اجلراحـة ستسـاعد
األطبـاء يف املـستـقبل علـى إجنـاح

مثل هذه اجلراحات".
واجلراحـة فكرة طبـيب األعصاب
اإليطالي سيـرجيو كانـافيرو الذي
يقـول إنه يُـحَضـر بــالفعل لهـذه
اجلراحـة املثيرة للجـدل التي يعتقد

أنها ستمثل فتحاً علمياً جديداً.
ويقـول سـبيـريـدونـوف إنه علـى
اتصـال مع كانـافيرو، يف مـا يقول
الـطبـيب ان اجلـراحـة قـد تُجـرى

خالل عـامني، مـوضحاً ان رأس
سبيـريدونوف ستُـزرع على جسد
مـتبـــرع عن طــريق ربـط احلـبل
الشـوكي. وهي جـراحة يـشارك
فيهـا أكثر من مئـة عامل طبي وقد

تستغرق 36 ساعة.
وقـال سبيـريـدونـوف: "لـم ألتقه
بعــد. ننـسق خـطـطنــا ونحـدد
اخلطـوات التـاليـة. ولم أدخل يف
تفاصـيل ماذا سـيحدث لـي على
مـدى العـامني. أنــا فقط أحـاول

مساعدته يف ما يقوم به اآلن".
وبحــسب تقـديـرات كـانــافيـرو
ستتكلف اجلراحة نحو 15 مليون
دوالر أميـركـي وستجـرى إمـا يف

الصني أو الواليات املتحدة.
ولـكن تـظـل هنــاك تـســاؤالت
واخملـاوف يف شـأن مـا إذا كــانت
اجلـراحة تـتعارض مع أخـالقيات
مهنـة الطب. لكـن يبدو املـريض
الـروسي مُـصممـاً علـى خـوض

التجربة.
ويقول: "أريد ان أضع ذلك على
املـســار العـملـي ألن ذلك مـهم
بـالنسـبة لي مـن هذه النـاحية. ال
أرغـب يف االنـتحــار بـطـــريقــة
مـبتكرة. األمـر ليس كـذلك. أنا
أحـب احليــاة جــداً وسـعيــد مبــا
عـنـــدي، ولــــدي ثقــــة أن كل
شخص يعـرف ما يـقوم به. ومن

الـناحـية الـعمليـة يجب أن يـكون
هنـاك شخـص يبـدأ ذلك ويكـون
األول. فلـمــــا ال يـكــــون ذلـك

الشخص أنا؟".
ومـازال كـانــافيـرو يـسعـى إلـى
احلصـول علـى متـويل ملشـروعه،
ومن املقــرر ان يخــاطب املـؤمتـر
الــسـنـــوي الـتـــاسع والـثالثـني
لـ"األكادميـية األميـركية جلـراحات
األعـصاب والعظـام" يف أنابـوليس
يف مـاريالند يف حـزيران/ يـونيو،
ويرى ان املوعد املناسب للجراحة

يوم عيد امليالد يف العام 2017

قريبا.. تعميم أول لقاح يف العالم لعالج املالريا
لندن ـ من املرجح ان
توافق جهـات رقابية
دولـــــــيــــــــــــــــــة
للـمــسـتحـضــــرات
الدوائـية علـى طرح
أول لقـاح يف العـالم
لعالج املالريـا تنتجه
شــركــة غالكـســو
سميثكالين لتعميمه
يف القـارة االفـريقيـة
بـدءا مـن اكتـوبـر/
تشرين االول بعد ان
أوضحت بـيانات انه
يكفـل وقايـة جزئـية

تصل الى أربع سنوات.
وسيكـون هذا العقار الـذي يعطى
عـن طــــريق احلقـن واخملـصـص
الطفـال افريقيا أول لقاح مرخص
لـلبشـر ضد هـذا املرض الـطفيلي

ـ
ـ

وقـــد يقـي املاليـني مـن حــاالت
املالريـا التي تقتل حـاليا أكـثر من

600 ألف شخص سنويا.
وكـان العلـماء يـأملـون منـذ زمن
طويـل ان يصبح مبقدورهم ابتكار

لقــاح فعــال ضــد املالريــا وظل
البــاحثـون يف شـركـة غالكـسـو
سمـيثكالين الـبريـطانـية يعـكفون

على ذلك طيلة 30 عاما.
وكانت امـال بان ميثل هـذا اللقاح

الرد النـهائي للقضـاء على املالريا
قد تبددت عندما أوضحت بيانات
جتـريـبيـة صـدرت عــامي 2011
و2012 انه يخفف نوبات املالريا
لدى رضع تـتراوح أعمـارهم بني
ستـة و12 اسبـوعـا بنـسبـة 27 يف
املئـة فقط وبـنسبـة تصل الـى نحو
46 يف املئــة يف االطفــال الـــذين
تتراوح اعمارهم بني خمسة أشهر

و17 شهرا.
اال ان بيـانـات مـرحلــة املتـابعـة
النهــائيـة الـتي نـشــرتهـا دوريـة
"النسيت" الطبيـة االسبوع املاضي
بـينت ان االطـفال الـذين تعـاطوا
اللقـاح متتعـوا بوقـاية مـن املرض
أربع سنـوات رغم حـدوث ذلك
مبعدل متناقـص -وهو عامل مهم
بـالنظـر الى استفحـال املرض- يف
حني تضـاعفت معـدالت الوقـاية

مع تعاطي اجلرعة املنشطة.
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Technology  تكنولوجيا

مـوسكـو - أعلنت كـاسبـرسكي
الب، عـن إطالق مــشـــروعهــا
الـتفــاعـلي اجلــديــد “وان دوالر
ليسن“ لـتعليم األفراد كيفية حماية
أمـــوالهـم مـن االحـتـيــال عـبــر
اإلنـتـــرنـت، والــــذي يُعـــرّف
املـستخــدمني علــى التهـديـدات
املصـرفية الـشائعـة عبر اإلنـترنت
ويعـرض لـهم طــريقــة حمـايـة
أمــــوالهــم يف كل مـن حــــاالت

االحتيال املمكنة.
ويـوفر املـشروع التـفاعلي اجلـديد
القــائـم علـــى اإلنتــرنـت ثالث
وحـدات تـدريـبيـة، تـرصـد كل
واحدة الـرحلة االفتراضـية لعملية
إجنـاز دفعـة قيـمتهـا دوالر واحـد
وهي تـنتقل عبـر فضـاء اإلنتـرنت
بـاجتـاه خـادم الـبنك، وتعـرضهـا
لعقبـات مثل التـصيد اإللكـتروني
وبـرمجيـات “تـروجـانـز? اخلـبيثـة
وهجمـات “مــان ان ذي ميـدل“،
أي حني يـقوم اجملـرم اإللكتـروني
بـالـعمل كـوسـيط بـني الطــرفني
فيـستلـم البيـانـات من طـرف ثم
ميـررها للـطرف اآلخـر، وغيـرها
من العقبـات. وهكذا يـتم عرض
التـهديـدات بكـل وضوح، إال أن
الفـائز هو من يتمكـن من مساعدة
الدفعة بقيمة دوالر على الوصول

إلى وجهتها بأمان.

ويرى املـراقبون أن االحتيال املالي
عبر اإلنترنت هـو اخلطر املتفاقم،
حـيث تــوصلت دراسـة أجــريت
بـــــالــتعـــــاون بــني “بــي2 بــي
انترنـاشيونال“ وكـاسبرسكي الب
إلى أن 43 باملئة من املستطلعني قد

تعـرضـوا لـهجمــات إلكتــرونيـة
استهدفت معلوماتهم املالية خالل
فترة 12 شهـرا. وأن 44 باملئة من
األفـراد الذين سرقت أموالهم عن
طريق عمليـات االحتيال املصرفية
عبــر اإلنتــرنت لـم يتـمكنــوا من

استرجاعها كاملة.
ويقول املسؤول الرئيسي للتسويق
يف كـاسبـرسكـي الب، الكسـندر
ايـروفيف “لقد أصـبحت اخلدمات
املـصرفـية والـدفع عبـر اإلنتـرنت
شـائعــة يف وقتنـا الـراهـن، فنجـد
املاليـني مـن األفـــراد يـــدفعـــون
الفـواتير أو يقـدمون التبـرعات أو

يتسوقون عبر اإلنترنت.
إال أن البعـض من هـؤالء األفـراد
ال يـدركـون اخملـاطـر الـتي تهـدد
أموالهـم، وهذا مـا يجعلهم غـير
مكتـرثني بـالتـعرف علـى أسلوب
إجنـاز املعـامالت عبـر اإلنتـرنت.
وقـد قمـنا بـإعداد هـذه الدروس
التفـاعليـة ملسـاعدة األفـراد على
إدراك التهـديــدات بشـكل أفضل
وإدارة معـامـالتهم املــاليــة عبـر

اإلنترنت مبسؤولية أكبر“.
وجتـدر اإلشـارة إلـى أنه مت إعـداد
حلقات البرنامج بأسلوب إبداعي
مـدعوم بـالرسـوم التـوضيحـية،
واحملتــوى ذي الـصلــة بــاخلــدع
واألسـاليـب اخملتلفـة التي يـتبعهـا
احملتالـون لالستيالء علـى األموال

واملعلومات املصرفية األمنية.
وسـيحـصل كل مـن يتـمكـن من
استكـمال الوحـدات الثالث على
مكـافـأة عبــارة عن فتــرة اختبـار
جتــريبي مجـاني ملـدة ثالثـة أشهـر
لبـرنـامج “كــاسبــرسكي تـوتـال
سكيــورتي“ لألجهــزة املتعـددة.
والذي يـشمل تكنولـوجيا “سايف
مـاني“ التي تـوفر حـمايـة إضافـية
للمعامالت املالية على اإلنترنت.

“وان دوالر ليسن“ دروس يف حماية األموال من االحتيال عبر اإلنترنت

*  شركـة آيسر النقاب عن هاتفها
الـذكي “ليكـيد ام 220“ اجلـديد،
الذي يعتبـر أول هاتف ذكي مزود
بـنظـام تــشغيل مـايكـروســوفت
وينـدوز فون 8.1 وميتـاز الهاتف
الذكـي اجلديـد بتـصميم عـصري
وأنيق لإلطار والهيكل ومستوحى

من احلرير التايالندي.
ويـدعم اجلهـاز اجلديـد تطبـيقات
وخدمـات شركـة مايكـروسوفت
مثل خـدمة “وان درايف“ وخـدمة
الـتـــراسل الفـــوري “سكــايـب“

الشهيرة وحزمة البرامج املكتبية.
ويـزخـر الهـاتف الـذكي اجلـديـد
بالعديد مـن املزايا الرئـيسية، التي
تلبي متـطلبات املـستخدمـني أثناء

احلركة والتنقل.
* مـايكـروسـوفـت تتــراجع عن
قـرارها الـسابق بـتشغـيل خاصـية
“عــدم التـتبـع“ افتــراضيــا علــى
متـصفحـاتهـا، وقـررت مـؤخـرا
إلغـاءهـا مـن املتـصفح اجلـديـد.
وتــأتي هــذه اخلطــوة من جــانب
مــايكـروســوفت بعــد انتقـادات
وجهت إليهـا على خلفية التشغيل
الـتلقــائـي لهــذه اخلــاصـيــة يف

إصداري ويندوز 8 وأي إي 10
وأكدت مايـكروسوفـت حينها أن
قــرارهــا بنـي علــى نقــاشــات،
خـلصـت يف النهـايـة إلـى أهـميـة
احـتــرام خـصــوصـيــة األفــراد

وتفضيالتهم الشخصية.
*  مــوقـع فيــسبـــوك يعلـن عن
إطالق إصــــدار مُخــصــص مـن

خــدمـــة التـــراسل واملكــاملــات
“فـيسبوك مـاسنجر“ علـى الويب،
لتـسهيل إجـراء احملـادثـات سـواء
الهـاتفـية أو الـنصيـة من املـتصفح
مبـاشـرة بــاستخـدام احلـاسـوب
الـشـخصـي أو احملمـول بــدال من
االلتفـات يف كل مرة إلـى الهاتف

ملراسلة األصدقاء.

أخبار :  آيسر تطلق هاتفا جديدا

‘Next generation’
Muslim prayer 

calculator launched

The “world’s first” multi-functional next generation
prayer calculator has been launched by an online
Islamic travel platform.
Halal Trip, an online travel website specializing in
halal and family-friendly travel, has allowed its mobile
app to give Muslim travelers a simple way to find
prayer times and locations whether on air, land or sea.
The new feature instantly calculates the prayer times
for the current location, the distances for nearby
mosques and the time it will take to reach them.
For travelers it will also work out whether a user can
reach their hotel in time for prayers, according to a
statement from the company.
The new feature is an addition to the existing in-flight
prayer calculator.
“The Muslim traveler is now much more technology
savvy than ever before. They are increasingly coming
from a younger demographic and are now some of the
early adopters of online innovations,” Fazal Bahar-
deen, CEO of HalalTrip and parent company Crescen-
tRating said in a statement.
The Halal tourism sector is estimated to be valued at
$145 billion, according to figures in the MasterCard-
CrescentRating Global Muslim Travel Index 2015.
“The HalalTrip app now brings together a number of
key essential travel resources for Muslims which
includes Halal food discovery.
The Halal food spotting feature allows users to ‘spot’
Halal food dishes and upload images, comment and
share via social media to millions across the world,”
the statement added. 
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Success Story    قصة جناح كيف تصنع "ستايل" خاص بك وحدك؟

هكذا وصل ستيف جوبز 
إىل النجاح املبهر!

لم يُطلِق ستيـف جوبز شـركتَني أصبحتـا من األغلى عـاملياً عبـر التزامه
Apple القواعـد، فهو واجه الكثـير من املشكالت قـبل إطالق شركة
لـتصمـيم وتصـنيع االلكتـرونيـات االستهالكيـة ومنـتجات الـكمبيـوتر
وبعدهـا  Pixarإلنتاج أفالم الـرسوم املتحـركة، حسـب النهار، لكن
استراتيجـيته التي أوصلَته إلـى النجاح املبهـر كانت قـائمة علـى "تشويه
Busin امليدان" كـما كتـب احملرر التـكنولـوجي دايف سمـيث يف موقع
ness Insider:
 1nحصلَ على االحتـرام: بالنسبة إلى جـوبز، كان مقتنعاً أنه إذا عمل
بجهدٍ كبيـر من غير تـوقّف أو تعبير عـن استسالم، سيحتـرمه الناس ال
محالة. وهذا مـا يسعى العديـد من املهنيني أن يقومـوا به، فأن تستحوذ
على احترام غيرك، خطوة تلقائيـة إلى األمام للحصول على ما تريده.
إذ إن جوبز عـانى من البحص يف كلـيتَيه منذ عام 1996، حـينما كانت
شـركة  Appleتـهتز جـراء عدم جهـوز نظـام التشغـيل اجلديـد الذي
كـانت حتـضّره، فـاستعـانت بـشركـة  NeXTالتـي قدّرت تـواجده يف
 Appleليحفّـز املـوظفني علـى الـرَّغـم من آالمه يف كـليتَـيه، وأنهت

الشركتان نظام التشغيل ما ساهم يف جناحٍ زائدٍ لـ Appleحينها.
2- حتدّثَ بشغف: ما من أحـدٍ لم يتأثر بخطابات جوبز عند كل إعالن
عن مـنتوجـات جديـدة من Apple، وجوبـز يعلم أن اإلنـسان يتـأثر
بانفعـاالت غيره، فهـو كان يتحـدّث بشغف وحـماس عن كل مـنتوج
جـديد، مـا جعل النـاس يتطلعـون إليه أكـثر مـن احلاسـوب أو الهاتف
Apple اجلديـد. إذ كان اجلـمهور مـأخوذاً به، واسـتحوذت شـركة

على أفكارهم ما جعلهم يستهلكون منتجاتها عند كل إعالن جديد.
3- تبـنّى األفكـار اجليـدة: لم يكـن جوبـز على حـق يف كل األوقات،
لكنه أقـنعَ الناس أنـه كذلك. فعل ذلـك عبر اتّـخاذ رأي معني والـدفاع
عنه، أما إذا وجد أن رأي غيره أفـضل أو أن فكرة غيره أجنح، يعتمدها
ويـدعمهـا ما يـجعل صاحـبها األسـاسي يخـسرهـا من غيـر أن يالحظ
ذلك. فجوبز يتبنى الفكرة اجليدة عندما يالحظها ويطوّرها فتصبح له.
4- اتّخذَ القرارات بـسرعة: خالفـاً لشركاتٍ أخـرى، لم يستنـد جوبز
إلى دراسات واستفتاءات لتحديد ماذا سيفعل يف الشركة وماذا سيسمّي
أو كيف سيصنّع املنـتوجات. بل اعتمد علـى حدسه يف اتخاذ القرارات
ولطـاملا أصـاب يف قراره. أمـا يف احلاالت الـتي واجه فيـها مـأزقاً بـعد
اتّخاذه لقرار بناءً على حدسه، فأيضاً لم ينتظر الكثير من الوقت ملعاجلة
املسألـة، بل قام بـأول ما فكّـر به بعد بـروز املأزق، كمـا يُخبر املقـرّبون

منه.
5- لم يؤجل حل املشكالت، بل حلّهـا على الفور: عندمـا كان جوبز
Disn غيّـرت شركة ،Pixar يف شـركةToy Story  يحـضّر لفيلم
 neyاملساهمـة يف الفيلم من شخصيـته. رفض جوبز األمـر ولم ينتظر
كما تفعل باقي الشركات حللّ املشكالت، بل رفض استكمال الفيلم يف
هذه الـطريقـة وعالج األمـر على الفـور، معتـبراً أنه إذا هـناك مـا ليس
صحيحـاً، ال يجب الـتنكـر له وإصالحه الحقـاً، ألن "الحقـاً" تـصبح

"أبداً"، وهذا ال يجوز إذا ما أراد الشخص النجاح.

كتب : حسني فاروق
عنـدمـا يـتعلق األمــر بخيـارات
املالبس للرجال فإن األمر يشتمل
على الـتصميـم واأللوان وغيـرها
من اخليـارات الهـائلــة التي حتـدد
أسلـوب احلياة اخلـاص بك، وهو
ما يجب على الرجال االلتفات له
لتـطوير الشخصية وإبرازها بشكل
أفـضل، وفـيمـا يلـي 4 خطـوات
بــسـيـطــة مـن أجل إبــراز هــذا

املفهوم.
1( حــدد مــا إذا كـــان اسلــوب
حـياتك قد تغـير أم ال، فمع مرور

الـوقت تتغـير احلـياة واسـاليبـها،
وتـتغيـر معهـا منـط احليـاة اخلـاص
بنـا، وتختلف أذواقنـا يف املالبس
معهـا، فعـليك أن حتـدد افكـارك
بدقة واسلوب حياتك الذي تريده

بدقه قبل اختيار املالبس.
2( القى نظـرة فاحصة على خزانة
املالبس اخلـاصة بك، ملعـرفة ماذا
ميـكن أن يـضــاف إلــى خــزانــة
مالبسك اخلـاصة، وماذا ميكن أن
يخـــرج مـنهـــا، مع الـــوضع يف
االعـتبار النقطـة السابقـة من تغيير
أسلـوب حيـاتك وتغيـر الذوق يف

اختيار املالبس.

3( حــافـظ علــى االســـاسيــات
اخلـاصة بك فيما يتعلق باملالبس،
مثل القمـصان البيضـاء والزرقاء،
واملالبـــس االبـيــض واألســــود
والـبيح، واملالبـس احملـايـدة الـتي
تــنــــــاســـب مخــتـلف األذواق

والتغيرات.
4( وسع من طـريقتـك يف اختيـار
املالبس وحـاول إدخـال عنـاصـر
جديدة لم تكن تختارها من قبل،
مـع إنشـاء العـديــد من امللحقـات
خلـزانـة مالبـسك التـي تفيـدك يف

االختيار. 

للرجال: 4 أسباب متنعك من أن تصبح ثريًا

وأحيانًا نطرح على أنفسنا السؤال
بطـريقة أخرى "لـم لست غنيا ؟؟"
إذا كنـت تشعـر باحلـيرة جتـاه هذا
السؤال، إليك هذه األسباب التى
ـــــــــــوقـع ـــــــــــا م أوضـحـه
" "ficoachingللـتــــدريـب

املالى:
ألنك تـنفق املــال كـــأنك ثــريًــا
بـالفعل: عـندمـا تشـترى األشـياء
بــاهـظــة الـثمـن من دون تــردد،
واملـالبس الفـاخـرة أو تخـرج فـى
عطلة مكلفة وتـتنزه مع األصدقاء
فـى أماكـن غالـية فـأنت تتـصرف
كأنك ثـرى بالفعل، ولـن تتمكن
أبـــدًا مـن االدخـــار إذا اسـتـمـــر

ـ ـ

أسلـــوبك فـــى اإلنفـــاق بهـــذا
الـشكل، ال ميكنـك البدء فـى بناء
ثروة إلـى إذا تصـرفت كـأنك من

الفقراء.
ألنـك تنفق من دون خطـة: بدون
خطـة قصـيرة مـحددة بـوضوح،
وأهـداف طـويلـة األجـل لتكـون
ثريًا، لـن تصبح كذلـك أبدًا، لذا
يـجب أن تـضع خـطــة واضحــة
ومـنـطقــة تـشـمل األولــويــات
واألهــداف، لتـســاعــدك علــى

االستمرار فى املسار الصحيح.
ألنك ال تـدخر نقـودًا للطوارئ :
إذا لم تتـضمن خطـتك املاليـة بندًا
للطـوارئ فكل مـا فعلته عـرضـة

لالنهيـار، ومجرد حـادث طارئ
واحــد يـكفــى لإلطــاحــة بـكل
مدخـراتك ويخـرج بخـطتك عن

السيطرة.
ألنك ال تغيـر عـاداتك اإلنفـاقيـة
الـسيئـة: إذا كـنت دائمًـا مـا تـردد
شكـــاوى من حــالـتك املــاديــة
املتـدهـورة وظـروفك الـسيئـة وال
تـفعل شيئًا حيـال تغييرهـا فستظل
هكـذا لألبد، عندمـا تدرك وجود
مشكلة فـى أوضاعك املالية يجب
أن تـعيـــد النـظــر فــى سلــوكك
اإلنـفاقـى وتغـير الـعادات الـسيـئة
وتـركز على ما ميـكنك فعله لتغيير

هذا الوضع. 
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أفضـى يف آخر املـطاف إلـى تقـوية
هـذا األخيـر وتـكتّله. ويـستـشهـد
بـبسّـام الطـيبي الـذي كـان يقـول:
بـدون حتـدّي اإلسالم فـإنّ غـرب
شـارملـان مـا كـان له وجــود قطّ.
وتعـرّض الكتاب إلـى التأثـير الذي
أحـــــدثه اإلسـالم يف العــصــــور
الوسطى يف مختلف مناحى احلياة.
والـدور الـكبيـر الـذي لـعبه يف نقل
وشـرح والـتعلـيق علــى الفلـسفـة
اإلغــريقيـة، فلـوال هـذه الـنهضـة
احلضارية والعلميـة لكان الغرب ملّا
يـزل يغطّ يف ديـاجي الظـالم، وقد
جعـل اإلسالم دمه يـســري بقــوّة
وميـتزج بـدم الغـربيّني عـلى امـتداد
الثمانية قرون للوجود اإلسالمي يف

األندلس
الهجــوم علــى أبــراج نيــويــورك
2001 كــان له حـضــور واسع يف
هـذا الكتـاب، فضالً عن إشكـالية
احلجــاب واخلِمــار وغـطــاء رأس
املـرأة والـزّواج والعـذريـة وتعـدّد
الـزيجـات، وقـضيّـة املـنتـوجـات
احلالل، وأزمـة الكـاريكـاتـورات
الدمنـاركية وما نتج عنها من أزمات
ومقـاطعـات اقـتصـاديـة يف العـالم

االسالمي قاطبة.
ديانة وثقافة جديدتان

ويـشير كـالدويل إلـى أنه إذا كانت
مـعضلـة أمـريكـا يف تـاريخهـا هي
حترير السّـود، ومشكلتها الـرئيسية
الـيوم هي مكـافحة اإلرهـاب، فإنّ
مشكلة أوروبّا حـضارية من الطراز
األوّل، تتمـثّل يف االقتنـاع الـعميق
بأنّ املسألة ال صلة لها بلون اجللد،
بــــل ألنّ أوروبّــا أضحـت اليــوم
تـسيـر نحـو منحـدر سحيق بـسبب
االنخفــــاض الــسكّــانـي الــذي
أصبحت تعرفه مؤخّراً. مبعنى آخر
أنّهـا غــدت تتّجه نحـو شيخـوخـة
وَهِـنَة مـقابـل املوجـات املتصـاعدة
واملتزايـدة للهجـرة، التي مـا فتئت
تعـرفهـا ربـوعهـا بـدون انـقطـاع
وانتشار ديانة وثقـافة جديدتني فيها

بسرعة مذهلة.
ويرى املؤلف أنّ اجلمـاعات األكثر
قوّة واألكبر تأثيراً يف القارة العجوز
اليـوم لم تعـد جماعـات أوروبية،
بل إنـها إسالميـة، على الـرّغم من
اإلجراءات التي متّ اتّخـاذها يف هذا
املـضمــار، من فـرض صعـوبـات
متـشـدّدة علـى الهجــرة، وتعقيـد
القـوانني املتـعلّقة بـشأنهـا، أو عقد
اتفــاقيـات مـع البلــدان املتــاخمـة
ألوروبّـا ملكافحـة الهجرة الـسرية،
مع ذلك فإنّ املـشكل ما زال قـائماً
بحـــــدّة يف مخـتـلف الــبلـــــدان

األوروبية. 
ويخلص املـؤلف إلى القـول: ”من
املنتـظر أن يطـرأ على أوروبّـا حتوّلٌ
كبيـر يف مخـتلف منــاحي احليـاة،
نـظراً لتـزايد وتكـاثر عـدد املسلمني
فيهـا، وال ميكن ألحدٍ أنّ يـنكر بأنّ
االسالم يـوجـد يف مــوقع قـوّة يف
أوروبـا اليوم، خـاصّة يف مـا يتعلّق
بـالنمـوّ الدميـوغرايف الـهائـل الذي
يشهـده”. وعلى الـرّغم مـن اجلهد
املضنى الذي بذله املؤلف يف كتابه،
إالّ انّه مع ذلك ال يخلـو مـن بعض
الهفــوات والـــزالّت والتــرّهــات
خـاصّــة عنـد معــاجلته ملـوضـوع

اإلسالم وجوهره وشرائعه.

اإلسْالَمُ…هَلْ أَحْدَثَ
تَحَوُّالً ..بقية ص 38 

مـروعة للعراقيني أنفسهم، ولكنه
أسوأ من ذلك، ألنه يـغذي رواية
أن العـالم املـتحضـر يف حـربٍ مع
املـسلمني، وأن احلل الـوحيـد هو
الـرد بـالعـنف السـاحق، وأن من
يرفضـون تصديق ذلـك ساذجون
 –أو خِـراف- يقللـون بشـدة من
أمن أمريـكا. ليـست هذه الـقصة
قـــاصـــرة علــــى أفالم كلـيـنـت
إيـستـوود الـتي تـستغل احلـرب،
ولكنـك ستسـمع الشـيء نفسه يف
قنـاة فـوكـس اإلخبـاريــة؛ حيث
طــالبـت جَنـني بيـرو يف الـشهـر
اجلـاري يف غضبٍ شـديد بـالقتل
اجلمــاعي كحلٍ ملـشكلـة تطـرف
املسلمني، وتزعم القناة على نحوٍ
متكررٍ أن اإلسالميني الراديكاليني
قـد سيطـروا على أجـزاءٍ من مدنٍ
أوروبـيــة وحــولــوهــا ملـنــاطق
لـلمـسـلمـني فقـط. وهـي بهــذا
املنـطق تتبع أسلـوبها اخلـاص من
الـتطـرف اخلـطيــر، فمقـدمـاتهـا
خاطئة ونتائجها خطيرة. ويشكِّل
American Sniper فــيلـم ِ
بتعـزيـزه لهـذه الـروايـة جـزءًا من

املشكلة.  
Every Movie مترجم عن

Rewrites History. What
American Sniper Did Is

Much, Much Worse

.    يتـأملون بسـبب أفعالهم خالل
حــرب العـراق، وإهـانـةٌ آلالف
العـراقيني األبرياء الـذين قُتِلوا منذ
بدء الـصراع. وهـو خطـير أيـضًا
ألنه يقول لألمريـكيني أالّ يشعروا
بقلقٍ بـشأن األذى الذي قـد تسببه
حروبنا للمدنيني؛ فجميعهم على
األرجح إرهابيون على أي حال.
من الــسيء إخفــاء تلك احلقـائق
وراء تعـبـيـــراتٍ مـثل ››أضـــرار
تبعيـة‹‹، ولكن األسـوأ من ذلك
بكـثيـر عـدم ذكـرهـا يف الـقصـة
مـطلقًا.   النتيجة  من غير املفاجئ
أن جند بعـد كل ذلك أن أثر رسالة
الفـيلـم هي أن املـسلـمني أشــرار
ويـنـبغـي قـتلهـم. تــوضح تـلك
التغـريدات مدى تأثر بعض الناس
بـالفيلم لـدرجة أن يقـول أحدهم
إن الفـيلم:  ››يجعلـني أرغب يف
قتل بعض العرب‹‹، ويقول آخر
أنه من اجليـد مشاهـدة فيلم يصور
العـرب علـى حـقيقـتهم؛ بـعض
احلثالـة الطفيلـية التي تـريد تـدمير
أمـريكـا، بيـنمـا يقـول ثـالث إن
الفيلـم جعله يقــدّر اجلنــود أكثـر
ويكره املسلمني أكثـر وأكثر. كان
الفيلم سـيكون سـيئًا مبـا يكفي إذا
كـان مجــرد تصـويــر غيــر دقيق
صـادم حلـرب العـراق، وإهـانـة

“ American Sniper"يعيد كتابة التاريخ
بأسوأ الطرق املمكنة ..بقية صفحة 35

لتبـدو تلك اللـوحات أشـد تأثـيرًا
على من يـشاهـدها، من لـوحات
دييجـو ريفـييـرا الـتي بــذل فيهـا
مجهــودًا ضـخمًــا، لـكن إعــادة
عـــرضهـــا اآلن، وبعـــد كل مــا
تعـرضت له مـدينـة ديتـرويت من
استنزاف اقتصادي، أحال نهضتها
الصناعية إلى ذكرى غابرة، جعل
تلك الـلوحات مـثيرة للحـزن أكثر
من إثــارتهـــا لإلعجـــاب، ومن
يـدري فقد تستعـيد املدينـة مجدها
الصنـاعي يومًـا ما، ويجـد عمال
مـصانعـها يف تلـك اللوحـات التي
رسمهـا دييجـو ريـفييـرا مـا يعبـر
عنهم ويلهب حمـاسهم ويدفعهم
لـلتضـامن مـن أجل نيل حقـوقهم
كاملة وعدم الـتفريط فيها ملصلحة
الشـركات الـتي يعملـون لديـها،
لـيصـل املعنـى الــذي أراد دييجـو
ريفييرا إلى مستحقيه ولو بعد عمر

طويل. التقرير

نشاط سياسي ينسينا ذلك”.
حـني رسـم ديــيجــــو ريفـيـيـــرا
جـداريــاته، كـان وقـتهــا يف سن
اخلامسة واألربعني، يف حني كانت
زوجته فـريدا يف الرابعـة والعشرين
من عمـرها، كـان دييـجو قـد بلغ
ذروة جنـاحه وقتهــا، فيمـا كـانت
فـريـدا ال تـزال تبـحث عن طـريق
مـستقل لهـويتهـا الفنـية، وهـو ما
حتـقق لهــا بــشكل مــؤلـم، حني
تعــــرضـت حلــــادث إجهــــاض
مــؤسـف، ففقــدت جـنـيـنهــا يف
مسـتشفـى هنـري فـورد يف مـدينـة
ديتــرويت، وقــررت خالل فتـرة
النقاهة التي قضتها، يف غرفة مطلة
علـى املدينـة من أعلـى، أن ترسم
لـوحات تعـبر عن جتـربتها املـؤملة،
مـدمجـة املــدينــة كمـا رأتهــا من
مـوقعهــا، داخل تلك اللـوحـات
التي يتـم عرضهـا اآلن يف املعرض
الــذي يقيـمه متـحف ديتــرويت،

” قد تكـون أنشـطة ديـيجو ريفـييرا
واهتمـاماته الـسياسـية التي يـسعى
لهـا بغـيضـة  ، لكن دعـونـا نضع
األمـور يف نصابـها الصـحيح حول
ما فعله هـنا، لقـد جاء دييـجو من
املكسيك إلى ديترويت، معتقدًا أن
صنـاعاتنا الـضخمة والتكنـولوجيا
التـي لديـنا رائعـة ومثيـرة للغـاية،
وقـام برسمهـا بوصفهـا واحدة من
اإلجنــازات العـظـيمــة يف القــرن
العـشريـن، حدث ذلك يف الـوقت
الذي كـان فيه الفنـانون والكـتاب
األمريكان ال يرون يف أمـريكا شيئًا
جـديرًا بـاالهتمـام، ويعتـبرون أن
أسـوأ مـا يف أمــريكـا هـو الغـرب
األوســط، يف ذلك الـــوقـت رأى
ريفييـرا ديتـرويت كمـدينـة عاملـية
مهمة، وإذا كنا فخورين بإجنازات
هــذه املــدينــة، يجـب أن نكــون
فخـورين بهذه اللوحات، وال ندع
مـا يقوم به ريفييـرا يف املكسيك من

مدينة ديترويت تستحضر روح فريدا وتستعيد ..بقية ص 34

Battle for Yemen: Four reasons why Operation 
Decisive Storm is a big deal..From Pg41

push global oil prices up,
as it did on the morning
after the military
operation was
announced. But the
prices appeared to slide
back as markets realized
that there is no imminent
threat to oil shipments.
“The risk for oil-supply
disruption due to this
conflict is low, but the
bullish fear reaction on

the back of the headline
alone is very strong,”
Bjarne Schieldrop of SEB
Markets told The Wall
Street Journal.
How the conflict unfolds
in the coming days and
weeks – and whether it
impacts the movement of
oil tankers in the waters
off Yemen – will be
watched closely.

Much of the world’s oil
passes through a narrow
passage called Bab el-
Mandeb, between Yemen
and the Arabian
peninsula and Djibouti
on the African continent.
The passage is less than
40 kilometres across and
is described by analysts
as a “chokepoint” when it
comes to global oil
supply. If there is any

disruption to global oil
shipments, it could have
a significant impact on
oil prices.
As a security measure,
Saudi Arabia’s ally Egypt
has sent four warships to
protect the Gulf of Aden,
according to Reuters.

4. Iran’s role

For years, Yemeni
governments have
accused Iran of backing
the Houthi militias in the
north. Now that Saudi
Arabia and its allies have
launched their military
operations, Iran’s
response will be key.
Saudi Arabia and Iran
have been conducting a
proxy war in the region.
In Syria, for instance,
Iran backs the regime of
President Bashar al-
Assad, while the Saudis
fund Sunni Syrian rebels.
The latest escalation in
Yemen will put Iranian-
Saudi rivalries on a
different level and raise
concerns about a wider
conflict.
“What has until now
been an unacknowledged
proxy war between Iran
and Saudi Arabia, the
two great powers of the
Middle East, has now
burst into an open
confrontation that

appears to be escalating
rapidly as other countries
and players are sucked in.
The primary Saudi aim is
to pacify Yemen, but its
wider objective is to send
a powerful message to
Iran: stop meddling in
Arab affairs,” writes The
Guardian’s foreign affairs
columnist Simon Tisdall.
The United States is also
wary of Iran’s growing
influence and foothold in
Middle Eastern countries
like Yemen and Iraq. But
in Iraq, it gets
complicated. The United
States and its allies are
trying to push back
Islamic State fighter
through air strikes. Iran is
backing Shia militias on
the ground in Iraq as they
encircle Islamic State
strongholds.
And just to add another
layer of complexity: U.S.
and Iranian negotiators
are in the home stretch in
negotiations towards deal
over Iran’s nuclear
program

لإلعالن يف
العربي
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تلوث الهواء و عواقبه

ميكن أن نعرف تلوث الهواء :
هو وجود أي مواد صلبه أو سائلة
أو غازيـة بالهـواء بكميـات تؤدي
إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية
وحيـويـة بـاالنـســان واحليـوان
والنباتات واالالت واملعدات ، او
تـؤثـر يف طـبيعــة االشيـاء وتقـدر
خسـارة العــالم سنـويـا بحـوالي
5000مليون دوالر ، بسبب تأثير
الهواء ، على احملـاصيل والنباتات

الزراعية
ويعـتبـر تلـوث الهــواء من أسـوأ
امللوثات باجلو ، وكلما ازداد عدد
السـكان يف املـنطقـة امللـوثة زادت
نسبـة تلوث الهـواء , و ليس فقط
مـن أسبــاب الـتلــوث اإلعــاقــة
اجلسدية , بل أيـضا اإلضطرابات

النفسية و السلوكية لدى الناس
من األمـراض التي يـسببهـا تلوث

الهواء :
1- إنخفاض أداء الرئة

2- تـهيج العيـون و األنف و الفم
و احلنجرة و التحسس

3- أعراض تنفسية مثل السعال و
الصفير عند التنفس

4- أمراض اجلهـاز التنفـسي مثل
إلتهاب الشعب الهوائية

5- إنخفاض مستويات الطاقة
6- إختالل الغدد الصماء

7- الصداع و الدوار
8- إخـتالل الغـدد الـصمـاء , و

الصحة اإلجنابية و املناعية
9- اضطرابات سلوكية و عصبية

10- مـشــاكل القلـب و األوعيـة
الدموية

11- سرطان
12- الوفاة املبكرة

آثار تلوث الهواء على البيئة :
1- املطـر احلمضـي ميكن أن يقتل
األشجـــار ، ويـــدمـيـــر أوراق
الـنبـاتـات ، ميكـن أن يتـسلل من
التـربـة ممـا يجعلهـا غيـر صـاحلـة

ألغراض التغذية والسكن

2- ثقـــوب طــبقـــة األوزون يف
الغالف اجلـوي العلــوي ميكن أن
تـسمح مبـرور مفـرط من األشعـة
فـوق الـبنفــسجيــة من الـشمـس
لــدخــول األرض ممــا تـسـبب يف
أضـــرار لألشجــار والـنبــاتــات
األوزون يف الـغـالف اجلـــــــــوي
السفـلي مما يـؤدي إلى مـنع تنفس
النبات عن طـريق عرقلة الفتحات
فقـد تعطل عملية التمثيل الضوئي
يف النبـاتات املائية ، وبـالتالي يؤثر
علـى النـظم االيكـولـوجيــة التي

تعتمد على هذه النباتات
3- النبـاتـات البـريـة واملـائيـة قـد
متتـص امللوثات من املياه )كمصدر
املغـذيات الرئيـسية( ومتريـرها عبر
الـسلـسلـة الغـذائيــة للحيـوانـات

والبشر املستهلك
4- قـد يكون موت النـباتات على

يد الكثير من كلوريد الصوديوم
5- قـد يكون موت النـباتات على
يد الطني من مـواقع البناء وكذلك
قـــــطـع اخلـــــــشـــب واوراق ،
والـصلصـال وغيـرهـا من املـواد

املشابهة
6- قـد يكون موت النـباتات على
يــد مصـانع املـبيــدات يف امليـاه ،
ومـبـيــدات األعــشــاب واملــواد
الكيـميائيـة التي هي األكـثر ضررا

للنباتات
طرق تلوث الهواء :

1- مبواد صلبـة معلقة : كالدخان
، وعوادم السـارات ، واألتربة ،
وحبوب اللقاح ، وغبار القطن ،
وأتــربــة االسـمـنـت ، وأتــربــة

املبيدات احلشرية
2- مبـواد غـازيـة أو أبخـرة سـامـة
وخـانقة مثل الكلور ، أول أكسيد
الـكربـون ، أكسيـد النتـروجني ،

ثاني أكسيد الكبريت ، األوزون
3- بالبكتيـريا واجلراثيم، والعفن
الـنـــاجت مـن حتـلل الـنـبـــاتـــات
واحليـوانـات املـيتــة والنفـايـات

االدمية

4- باإلشعاعـات الذرية الـطبيعية
والصناعية 

5- التلـوث اإللكتـروني : و هـو
تلوث حديـث جدا يف عاملـنا و هو
ناجت عن الـكم الهائل املـوجود من
األجهـزة اإللكتـرونيـة إبتـداء من
اجلــرس الكهـربــائي و املـذيـاع و
الـتلفـزيـون و إنـتهـاء بــاألقمـار
الـصنـاعيـة , فقــد أصبح عـاملنـا
محاطا مبـوجات كهرومغنـاطيسية
تؤثر علـى اخلاليا العصبية للمخ و
تؤدي إلـى عدم افتـزان و الصداع
املـزمـن , و أيضـا الـتغيــرات التي
حتـدث يف املنـاخ هذه األيـام حيث
جتـد أيـام شـديـدة البـرودة و أيـام
شــديــدة احلــرارة مـن املمـكن أن
يـكــــون سـبـب ذلـك الــتلــــوث
اإللكتــروني يف الهـواء حــولنـا و
خـاصة بعـد انتشـار آالف األقمار

الصناعية حول األرض
اآلثـار املاديـة التي يـسببـها تـلوث

الهواء :
1- تـراكم التـراب والضبـاب إلى
عـدم إمكــانيـة الـرؤيـة بــالطـرق

األرضية واجلوية
2- حدوث صدأ وتأكل للمعدات
واملـبانـي ، مما يـؤثر علـى عمـرها

املفيد ، ويف ذلك خسارة كبيرة
3- التلـوث مبــواد صلبـة يحجـز
جزءاً كبيراً من اشعة الشمس ، مما
يؤدي إلى زيادة اإلضاءة الصناعية
4- علـــــى املـنـــــاخ : تـــــؤدي
اإلشعاعات الـذرية واالنفجارات
النـوويـة إلــى تغيـرات كـبيـرة يف
الدورة الطبيعية للحياة على سطح
األرض ، كـما أن بعـض الغازات
الـناجتـة من عـوادم املصـانع يؤدي
وجـودهـا إلـى تكـسيــر يف طبقـة
األوزون التـي حتيـط بــاألرض ،
والتي قال عنـها القران :) وجعلنا
السـماء سقفـاً محفوظـاً وهم عن

آياتها معرضون (

What Is Air Pollution?

The Importance Of Air
Other planets have sunlight, but the Earth is the only
planet we know that has air and water. Without air and
water, the Earth would be unable to sustain life.
A diverse community of plant and animal life has
thrived on this planet for millions of years, sustained
by the sun and supported by the soil, water and air.
Definition Of Air Pollution
Air pollution occurs when the air contains gases, dust,
fumes or odour in harmful amounts. That is, amounts
which could be harmful to the health or comfort of
humans and animals or which could cause damage to
plants and materials.
 The substances that cause air pollution are called
pollutants. Pollutants that are pumped into our atmos-
phere and directly pollute the air are called primary
pollutants. Primary pollutant examples include carbon
monoxide from car exhausts and sulfur dioxide from
the combustion of coal. Further pollution can arise if
primary pollutants in the atmosphere undergo chemi-
cal reactions. The resulting compounds are called sec-
ondary pollutants. Photochemical smog is an example
of this.
Historical Explanation
In the days before the proliferation of large cities and
industry, nature's own systems kept the air fairly clean.
Wind mixed and dispersed the gases, rain washed the
dust and other easily dissolved substances to the
ground and plants absorbed carbon dioxide and
replaced it with oxygen. With increasing urbanisation
and industrialisation, humans started to release more
wastes into the atmosphere than nature could cope
with.
 Since then, more pollution has been added to the air
by industrial, commercial and domestic sources. As
these sources are usually found in major cities, the
gases that are produced are usually concentrated in the
air around them. The adverse effects of air pollution
were graphically illustrated in London in 1952 when,
in just a few days, an estimated 4000 people died from
effects of fine particle pollution. It is when these con-
centrated gases exceed safe limits that we have a pol-
lution problem. Nature can no longer manage air pol-
lution without our help.
More About Pollutants
Air pollutants mainly occur as a result of gaseous dis-
charges from industry and motor vehicles. There are
also natural sources such as wind-blown dust and
smoke from fires. Some forms of air pollution create
global problems, such as upper atmosphere ozone
depletion and global warming. These problems are
very complex, and require international cooperative
efforts to find solutions.
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طعـامـك عمـوديـا يف سـلطــانيـة
األرز، ولكن ضعـها عـلى الـطبق
اخلاص بك. والسبب هو أن ذلك
نذير سىء لـدى الشعب الصيني،
وتأكد مـن أن صنبور إبريق الشاي
ال يــواجه أي شخـص، حتـى ال

تخرج عن حدود اللياقة.
تركيا:

يـتصـف املطـبخ التـركـي بتـاريخ
طـويل حـيث تـأثــر عبـر الــزمن
بــاملـطـبـخ الكـــردي والفــارسـي
والـهنــدي والعــربي واألرمـني،
وكـان ذلك الـتأثـر نتيجـة طبيعـية
لـنشـأة االمبـراطـوريـة الـعثمـانيـة
وسـيطـرتهـا علـى بالد كـثيـرة يف
منـطقــة شــرق الـبحـــر األبيـض

املتوسط عبر نحو 500 سنة.
وقــد تغيـرت العـادات الغــذائيـة
التـركيــة كثيـرا يف القـرن ال 20،
فــأصبـح اخلبـز يـؤكـل يف جمـيع
الـوجبات من قبل الـشعب التركي
وتعتبـر املواد الغـذائيـة األساسـية
األخـرى مـثل اللحــوم من املـواد
الغذائـية الفـاخرة يف تـركيـا والتي

تـؤكل يف بعض املناسبـات اخلاصة
مــثل حـفالت الــــزواج وعـيــــد
األضحى، يعتـبر استخدام اللحم
املفـروض يف أطبــاق اخلضـروات
الـسمـة املـشتـركـة بـني النـاس يف

تركيا.
الشعب الـتركي يأكل ثالث مرات
يف اليـوم مثـل العديـد من الـبلدان

األخرى.
إسبانيا:

يعتبـر أسبوع العمل يف إسـبانيا من
أطـول أسابـيع العمـل يف أوروبا،
ولــذا فيعـطي الـشعـب اإلسبـاني
للـطعام والـوجبـات أهميـة كبـيرة
خالل اليـوم، خـاصـة مـا يـتعلق
بـوجبـة االفطــار التي تـعتبـر أهم
الـوجبـات وكـذلك الغـذاء الـذي
يحب هـذا الشعـب القيلـوله بـعد
تـناولـه ولذا فـستجـدهم يغلـقون
متاجـرهم بني الثـانية واخلـامسة،
أمـا وجبـة العـشــاء فليـست ذات
أهميـة كبـيرة لـدى الكثيـرين من
هـذا الـشـعب وعـادة مــا تكـون

متأخرة يف حوالـي الساعة التاسعة
والنصف أو العـاشرة ، وال يكون
الطعـام خاللهـا ثقيال بـأي شكل

من األشكال.
إيطاليا:

العديـد من اإليطـاليـني يتنـاولون
فطـارهم بـالكـاد داخل منـازلهم
قبـل اخلروج للعمل والذي يتكون
عـادة من القهـوة أو الكـابتـشينـو
وكـرواسون، ويعتبر تناول القهوة
هو أحد الـطقوس التي تتكرر عند
اإليطـاليني عـدة مرات يف الـيوم،
فاإلفطـار ليس كـامال لديهم دون

القهوة.
يف الـسنـوات األخيـرة كـان هنـاك
تغيـر تـدريجي يف عـادات تنـاول
الطعـام، وقـد سـاهـمت العـوملـة
كـثيـرا يف تغـييـر هـذه العـادات،
فعلــى سـبيـل املثـــال، انخفـض
اسـتهـالك املعكــرونــة يـــوميــا،
وأصبحـت وجبـة الـفطــور أكثـر
دسامة ولـكنها ال تخلو تـقريبا من
منتجات مثل الـبسكويت احللو أو

اخلبز واملربى.
ويـعد الغداء هـو الوجبـة الرئيـسية
يف اليـوم، ومع ذلك قـد يـختلف
وفقـا للعـادات أو االحـتيـاجـات
الشخصـية؛ فبعض الناس ميكنهم
العــودة إلــى ديـــارهم والـبعـض
األخــر يــذهـب إلــى املــطعـم،
وتتكون وجبة الغداء اإليطالية من
املعكـرونــة واللـحم أو الـسـمك
واخلضار من جانب، والفواكه أو

احللوى من جانب أخر.
كما تخضع وجبة العشاء للعادات
الــشخــصيــة أيـضــا، ويـتنــاول
اإليطـاليـني عشـاءهم يف حـوالي
الثـامنـة والنصف مـساءا ويـتكون
من البيـض واخلضروات والفواكه

أو اجلنب.
املكسيك:

يعتبر املطبخ املكسيكي ذات شعبية
كـبـيــرة خــاصــة يف الــواليــات
املـتحــدة، ويعـتبــر من املـطــابخ
العـــامليــة مـــرتفعــة الــسعــرات
احلـرارية، فيـتم إعداد املـأكوالت
املكـسيكـية بـاستخـدام املكـونات
الـطازجة واملغـذية إلى حـد كبير،
ويدخل الفلفل احلار واجلنب بكثرة
يف الـطهـي املكــسيـكي، ويــأكل
املكسيكيني “التورتيا“ وهو نوع من
اخلـبــــز يف اإلفــطــــار والغــــداء

والعشاء.

اخلـبز الغـربي فهـو إضافـة حديـثة
نسـبياً إلـى الطعـام املالـيزي، ولم
يجــد إقبــاالً إال لــدى األجيــال

اجلديدة من املاليزيني.
الهند:

يـؤكـد الـكثيـر مـن زوار الهنـد أن
املطبخ الهندي حار بدرجة كبيرة،
فمعـظم األطبـاق الهنـدية حتـتوي
عـلى مـزيج من الـدقيق والتـوابل
مثل الـزجنبيل، والثـوم، والفلفل
احلار، والكـركم والهيل والقـرفة
والقـرنفل والكـزبرة، ومـسحوق
الكمــون والفلفل احلـار األحمـر

اجملفف، وأوراق الكاري.
احللـويــات شعبيـة جــدا يف جميع
أنحـاء الـهنـد وعـادة مــا تكـون
مـصنـوعــة من املكـونـات الـغنيـة
بـالدهـون، يتم تـقدمي مـا يسـمى
“البـــان“ وهي نــوع مـن األكالت
الهنـديـة بـوصفهـا عالج للجهـاز

الهضمي بعد بعض الوجبات.
واحـدة من التـأثيـرات الـرئيـسيـة
علـى املطبخ الهـندي هـي الديـانة

الـهنــدوسيـة الـتي حتــرم تنـاول
الـلحـــــوم، ولـــــذا أصــبحــت
اخلضـروات من األساسـيات على
املائدة الهندية يف أغلب األحوال.

الصني:
يتسم املطبخ الصيني بطرقه املميزة
يف طهــو األطعمـة حتـى أنه بـات
مـنتشر يف جميع أنحـاء العالم وقد
أدخل الــصيـنيــون املقـيمــون يف
محتـلف أنحاء الـواليات املـتحدة
األمريكيـة املطعم الصـيني هناك،
واآلن تـنتـشــر املطـاعم الـصيـنيـة
تقـريبـا يف جميع املـدن يف أملانـيا،
وبـدأت االنتشار يف شرق أوروبا،
وتعـتبر شـوربة وان تـان من أشهر

األكالت الصينية.
تـدخل العـديـد مـن اخلضـروات
املعــروفــة يف الـبالد العـــربيــة يف
املـأكوالت الصـينية، مـنها الفلفل
الـــرومـي األحـمــــر واألصفـــر
والقـرنـبيـط والكـرنـب واخليـار

والبازالء.
ويف الــصـني ال تـــضع مـلقــــاط
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 تختلف املطـاعم باختالف الدول
واملدن، فلكل دولـة نكهة مميزة يف
طعـامهـا وعـاداتهـا وتقــاليـدهـا
الغـذائية، فـإذا كانت الـتوابل هي
الــسمــة الــرئيــسيــة يف الـطعــام
الـهنــدي، فـطـبق الـسلـطــة هــو
الـضيف األشهـر علــى الطـاولـة
اللـبنـانيـة، أمـا املـائـدة املغـربيـة
فتتخلـى عن الطـاولة والكـراسي
وإمنا تـوضع على األرض لتجتمع
حــولهـا األســرة ثالث مـرات يف
اليـوم، وقـد جـمعت “مـوسـوعـة
املسافر“ بعض هذه العادات املميزة
ألشهــر املطـابخ العــامليـة يف هـذا

التقرير:
تايالند:

عــادة مــا تـتـــألف الــوجـبــات
التايالندية من طبق واحد، وغالبا
مــايكـون األرز املـسـمي بــاللغـة
التــايالنـديـة “خـاو“، وميـكن أن
يـضـاف إلـى هـذا الـطـبق بعـض

األطباق التكميلية األخرى.
يـؤكـل الطعـام التـايالنـدي عـادة
بـاليـد اليـمني ومـع دخول أدوات
املـائدة إلى الـبالد أصبح استخدام
الشـوكـة وامللعقـة هـو السـائـد يف
تـناول الـطعام، وكـان ذلك جزءا
من الـتغــريب الــذي مت يف عهــد
امللـك راما الـرابع، ويبـقى تـناول
األرز املـسلوق باليـد وعملها علي
شكل كـرات بــاليــد هي الـسمـة

املميزة للشعب التايالندي.
ماليزيا:

تأثر املطبخ املاليزي احمللي باملطابخ
الصـينيـة والهنـديـة والتـايلنـديـة
والعـديـد مـن الثقـافـات األخـرى
لينـتج يف النهـايـة مـطبخـاً جـديـدا
متنـوعاً وشـديد الـثراء. وحتـتوي
الكثـير من األطـباق املالويـة على
Rempah)( “مـا يسمـى “رمباه
وهـو عـجينـة من التـوابل شـبيهـة
باملـساال ) (Masalaالهنـدية،
وتـصنع الـرمبــاه بطحـن التـوابل
الطـازجـة أو اجملففــة واألعشـاب
لتنتج عجينة توابل تقلى بعد ذلك
يف الزيت لـتنتج رائحتهـا العطـرية

املميزة.
ويعـتـبـــر األرز مــن األطعـمـــة
األسـاسية يف ماليزيا ومن األطعمة
الشعـبية أيضاً النـودل )الشعرية(،
ويـسـتهلـك اخلبــز الهنــدي )مثل
النـان والبـوري والـروتي كـانـاي
والثـوساي واإلدلـي( على نـطاق
واسـع يف إفطـار املــاليــزيني، أمـا
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مدونة ابن عبد ربه األدبية: العقد الفريد
شمس الدين الكيالني 

ابن عبد ربه أبو عمر شهاب الدين
القــرطبي األنـدلـسي )ت327(،
ولـد ونشـأ يف قرطـبه ومتثل ثقـافة
عـصـــره الغـنـيـــة. درس الـفقه
والـتفــسيــر واحلـــديث والـنحــو
والــتـــــــاريـخ واألدب. أحــب
املــوسيقــى والغنــاء والزم أميـر

قرطبة عبدالرحمن الناصر.
كان أهـم كتبه )العـقد الفـريد( يف
مـجال األدب، وهـو العلـم الذي
يهـدف، يف عـرف ذلك الـزمـان،
إلـى صـالح اللسـان مـن فصـاحـة
وبالغة وغيـرها، وصالح النفس
يف حتــسني الـسلــوك األخـالقي،
ويــشمل الــسيـاســة واألخالق،
ويقتـضـي االنفتــاح علــى شتـى

صنوف الثقافات.
نـشأت عمـلية جـمع موضـوعات
األدب ســاذجــة إلــى أن غــدت
ناضجـة لدى اجلـاحظ يف )البـيان
والتـبيـني( و )كتـــاب احليــوان(
اللــذين جعـلهمـا معـرضــاً لكل
الثقـافـات من عـربيـة ويـونـانيـة
ز أسلوبه وفارسـية وهنـدية، ومتيَـّ
بفـوضى املـوضوعـات، ففي كل
فـصل من فصـول الكـتاب انـتقال
سريع للـموضوعـات، واستطراد

ال يُحد. 
واحلق أن اجلـاحـظ -كمـا يقـول
أحـمـــد أمـني- مــســـؤول عـن
الفـوضى التي سادت كتب األدب
العربي، فجـرى على منواله املبرد
يف )الكـــامل(، وابـن قـتـيـبــة يف
)عيـون األخبـار(، وابن عـبد ربه
يف )العقــــد الفـــريـــد(، فـتـلك
املــؤلفــات فـيهــا شـيء من روح
اجلــاحــظ وإن دخلهــا شـيء من

التبويب. 
بتهـا ابـن قتـيبـة وابـن عبـد ربه رتَـّ
بحسب املـوضوعـات املتشـابهة.
ومع تشعب مـوضوعات األدب،
حتولـت تلك الكتـب إلى مـا يُشبه
املـوسوعات، جتمع شتى العلوم،
وأطـرافاً مـن السيـاسة والـتاريخ،
إلى اجلغرافية، واآلداب والسلوك
واإلنــســـان والغـنــاء واألحلــان
والـبخـل والكـــرم والــصفـــات

والطباع.
قـدَّم ابـن عبــد ربه كتــابه )العقـد
الفـريـد(، خيـر مثـال علـى ذلك
التـــأليـف األدبي، حـيث جـعله
يشتـمل –كما يقـول أحمد أمني-
علـــى فـنــــون اآلداب واحلكـم
والنـوادر واألمثـال، وأيضـاً على
مـا يسميه صـناعة األحلـان والغناء

واحلـديث عن الـنسـاء، ثم يـعرج
علــى مـــدعي الـنبــوة واجملـــانني
والـبخـالء، وال ينـســـى طبــائع
اإلنـســان واألمم والـتفــاضـل بني
صفاتهـا، ومزج فيه بني الـثقافات
العربية والـثقافات األخرى. لكن
ابـن عبـد ربه لـم يتـأثــر يف شكل
واضح بـاألدب اليـونـاني، بقـدر
تأثره باألدبني الفارسي والهندي.
فـضمَّن كتـابه حِكَمـاً من أردشـير
وبــزرجمهــر أكثــر من أفالطـون
وأرسطـو، وضمَّنه اقتبـاسات من
نظـام احلكم الفـارسي، وتـصوره
للعـدل والتـراتـبيـة االجـتمـاعيـة

وحكايا امللوك.
يــشبَـه كتـــابه )العقــد الفــريــد(
بـإخراجه )عِقْـد النسـاء(، املكوّن
مـن خمـس وعشـرين جـوهـرة،
تتـوسـطهـا الــواسطـة. وقـال:
”سمـيته كتاب العـقد الفريـد ملا فيه
من مخـتلف جـواهــر الكالم مع

دقة السِّلك وحسن النظام”.
وجـزأته علـى خـمســة وعشـرين
كتـاباً، وقـد انفرد كل كتـاب منها

بــاسـم جــوهــرة مـن جــواهــر
الـعقــــد... لـي فــيه تــــألــيف
األخـبــار، وفـضل االخـتـيــار،
وحـسن االخـتصـار...وفـرش
)قـدَّم( يف صــدر كل كتـاب ...
مأخـوذ من أفواه الـعلماء ومـأثور
عن احلكماء واألدباء... جعلت
هذا الكـتاب كـافيـاً شافـياً جـامعاً
ألكثـر املعــاني الـتي جتـري علـى
أفـواه العـامـة واخلـاصـة، وتـدور

على ألسنة امللوك والسوقة”.
يبـدأ بـالـكتـاب األول املــسمـى
)اللـؤلـؤة يف الـسلطـان(. ويقـدِّم
لكتـابه الثاني )الفـريدة يف احلرب(
بـالقـول: ”حـرب رحـى، ثقـالهـا
الصبـر، وقطبهـا املكر، ومـدادها
االجـتهــاد، وثقــافـتهــا األنــاة،

وزمامها احلذر”.
ويقتبس من الهند قولهم: ”احلازم
يحــذر عــدوه علــى كل حــال،
يـحذر املواثبـة إن قرب، واملعاودة
إن بعـد”. ثم )كتاب الـزبرجدة يف

األجواد واألصفياء(.
و )الـكتـاب الــرابع:اجلمـانـة يف

الوفـود(. وفود احلكـام وامللوك.
والكتـاب اخلــامس )املـرجـانـة يف
مخاطبة امللوك(. إن الكالم جعله
اهلل بينه وبـني خلقه وسيلـة نـافعـة

وشافعاً مقبوالً. 
بعدها الكتـاب السادس )اليـاقوتة
يف العلــم واألدب(. والكـتـــاب
السـابع )اجلـوهـرة يف األمثـال(.
وهـي وشـي الـكالم وجـــوهـــر
اللفـظ، وحكي املعـاني... هي
أبقـــى من الــشعــر وأشـــرف من
اخلـطــابــة. والـكتـــاب الثـــامن
)الـزمـردة يف املـواعظ والـزهـد(.
ومـا تفننـوا فيه علـى كل لسـان،

ومع كل زمان. واملوعظة ثقيلة
علـى الـسـمع، مُحـرجــة علـى
الـنفــس، بعـيــدة عـن القـبــول
العتـراضهـا الشهـوة ومضـادتهـا
الهـوى الـذي هــو ربيع الـقلب.
والكـتـــاب الـتـــاسع )الـــدرَّة يف

التعازي واملراثي(.
يبـدأ هـذا الـكتـاب بـالقــول عن
املــوت، اجلـــزع من املـــوت، ثم
البكـاء على امليـت، ثم القول عن

املقـابر وتأبني املـوتى، ثم إملراثي.
والـكتــاب العـاشـر )الـيتـيمـة يف
الـنــسـب وفـضـــائل العــرب(.
تتعاطف األرحام بالنسب. وعليه

حتافظ األواصر القريبة. 
فمن لـم يعرف الـنسب لـم يعرف
الـناس، ومن لم يعـرف الناس لم
يعـد من الـناس. والكـتاب الـ 11
)العسجـدة يف كالم العـرب(. ثم
الكتـاب الـ 12 )كتــاب اجملنبـة يف

األجوبة(.
والـكتــاب الـ 13 )الــواسـطــة يف
اخلـطب(. يـصـبح هنـا يف وسـط
عقـد الكتـاب. ”واعلـم أن جميع
اخلطب علـى خبرين منهـا الطوال
ومـنهـــا القـصـــار، ولكـل ذلك
موضع يليق به ومكان حتسُن فيه.
وأول مـا نبدأ به خـطب النبي، ثم
الـسلف املتقـدمـني، ثم اجللـة من
التابعني واجللة من اخللفاء املاضني
والفصحـاء املتكلمـني”. والكتاب
الـ 14 )العــسجــدة الـثــانـيــة يف

اخللفاء(.
والكـتاب الـ 16 )الـيتيـمة الـثانـية

أخبار احلجاج وزياد والطالبيني(.
والكتـاب 17 )الدرة الثانية يف أيام
العــــرب(. والـكـتــــاب الـ 18
)الــزمـــردة الثـــانيــة يف فـضــائل
الشعـر(، والكتاب 19 )اجلـوهرة
الــثــــــانــيــــــة يف أعــــــاريـــض
الشعر(.والكتاب الـ 20 )الياقوتة
الثــانيـة يف اإلحلــان أو الغنـاء(.
والكتاب الـ 21 )املرجانة الثانية يف

النساء وصفاتهم(.
والكـتاب الـ 22 )اجلمانة الثانية يف
املتنبئـني ”مدعي النبوة” واحملرورين
)اجملـانني( والبخالء والـطفيلني(.
والكتاب الـ 23 )الزبـرجدة الثانية
يف بيـان طبـائع اإلنـسـان وسـائـر
احليوان وتفـاضل البلـدان( يجمع
بني البحث عـن النفس، والبـنيان
والدور، إلى الزي واللباس، إلى
أنـواع احليـوان، واملفـاضالت بني
البلـدان. وأخبـار الطب والـرَّقى
واحلجـامة والسحـر. والكتاب الـ
24 )الفـريـدة الثـانيــة يف الطعـام
والـشراب(، وهـما قـوام األبدان
وعليهما بـقاء األرواح. والكتاب
الـ 25 )اللؤلـؤة الثانيـة يف الفكاهة
وامللَـح(، وهي نــزهــة الـنفـس،

وربيع القلب.
ويف كتاب السلطان يكثُرُ النقل من
الفرس والهـند. استهله بـالقول:
”الـسلطـان زمـام األمـور، ونظـام
احلقــــوق، وقــــوام احلــــدود،
والـقطب الـذي عليـه مدار الـدين
والـدنيـا، وهو حـمى اهلل يف بالده
وظله املـمـــدود علــى عـبــاده”،
لـيخلـص إلــى القــول: ”طــاعــة
السلـطان مـن طاعـة اهلل”. وهذه
األقــوال ومـثـيلـتهـــا تلـتقـي مع
املـوروث الفـارسي الــذي يحض
علــى تقــديـس احلــاكـم وعلــى
أخالق الطاعة. ثم تتوالى فصول
الـكتاب مُكـرِّساً فيهـا قيم الطـاعة

الكسروية.
وهـو ما يتجـلى بوضـوح يف كتاب
السلطـان، و كتاب املـرأة، حيث
ترتـسم فيه النظـرة الدونيـة للمرأة
)امـــرأة الفـــراش(. ويعــرض لـ
)صفـة املرأة الـسوء( و )قـولهم يف
اجلـاريــة( ويف )مكــر النـسـاء(،
وأفــضل الـنــســاء ”الـتـي تـطـيع

زوجها، وتلزم بيتها”.
فتشبعت صفحات الكتاب بأقوال
ومــرويــات وصــور، مُـشـبعــة
بأخالق الـطاعة، ورسـمت سلَّماً
للقيم يحتل السلطان ذروته، تليه
درجات تـتحدد وضعـية كل مـنها
علـى كونهـا )مطيـعة( للتي فـوقها

ومطاعة من التي حتتها.
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هافانا القدمية متحف ال ميكن إغالقه

هافانا - فتحت العاصمة الكوبية “هافانا“ أبوابها للسياحة العاملية مستقطبة
أعدادا كـبيرة من السائحـني، حيث زاد إقبالهم بعد الـتوجه نحو التقارب
مع الـواليــات املتحــدة األميــركيــة، ووصل عــددهم نحــو مليــوني
سائح.وتتضمن هافانا القدميـة املنطقةَ الرئيسيةَ مِنْ املدينةِ األصليةِ. وحتد

مواقعَ جدران مدينةِ هافانا احلدود احلديثة لهافانا القدمية.
وهـافانا القدميـة موقع تراثِي ملنظمـة األمم املتحدة للعلوم والتـربية والثقافةِ
العامليِة )يونيسكو( واسمِ هـافانا القدمية يُشير أيضاً إلى أحد بلدياتِ مدينةِ
هافانا، كوبا، باحلدودِ األخيرةِ املمتدة إلى اجلنوبِ والغربِ ما بعد املدينةِ
األصليةِ.وقد تأسسـت هافانا على يـد اإلسبان عام 1519م واستحالت
يف القـرن السـابع عشـر مركـزاً عمالقـاً لبنـاء السفـن يف جزر الكـاريبي.
ويحافظ وسطها القـدمي على مزيجٍ مهم من املبـاني ذات الطراز الباروكي

والكالسيكي اجلديد.
وما إن يـدلف السائح أزقتها حـتى يسمع األهازيج الالتـينية، وسط مبانٍ
مـدهشة يف هندسـتها املعمارية وحـميمية تعلو محـيا سكانها، ومع إدراج
“هافانا القدميـة“ ضمن قائمة الـ “يونيسكو“ ملـواقع التراث العاملية، وحتولها
إلــى مـتحف مـفتــوح يف الهــواء الـطلق، ازدادت حــركــة الــسيــاحــة
إلـيها.وحتافـظ “هافانـا القدمية“ عـلى مزيجٍ مـتنوع من املبـاني ذات الطراز
الـباروكـي والكالسيكـي اجلديـد، كمبـنى “الكـابيتـول“ و“بالزا أراميس“
و“بالزا فييجا“، إضـافةً إلى مجموعـة متجانسة من املـساكن ذات القناطر
والشـرفات والـشبابـيك احلديـدية، التـي تتميـز بأشكـال معماريـة الفتة

لألنظار.
وتزين كل هذا عشـرات احلدائق الصغيرة الداخليّـة واملتاحف التاريخية،
والقلعة األثريـة التي شكلت حصنـا منيعا يف مواجهـة القراصنة.وأوضح
املـواطن التركي ألتغ أوغوروال الـذي يعيش يف هافانـا منذ فترة ويعمل يف
قطـاع السياحة بأن املنـاخ املعتدل طوال شهور العـام من العوامل املشجعة
على زيـارة العاصمة، كـما أن التوجه نـحو تطبيع العالقـات مع أميركا،
وكثرة االستـثمارات واملنتجعـات السياحـية فيها، زادت يف أسـباب إقبال

السائحني القادمني من كندا، ودول أميركا الالتينية، ومن تركيا أيضا.
وتتجـول يف شـوارع هـافـانـا حنـاطيـر خـدمـة للـسيـاح، عالوة علـى
الدراجات، والسيـارات األميركية القـدمية، غير أن سيـارة “الكوكو“التي
تعرف بهذا االسـم لكونها تـشبه جوز الهنـد، تنتزع إعجـاب الزوار أكثر

من غيرها.

“الفليحي“.. جامع “األربعني حلقة“ يف صنعاء

صنعـاء ـ مـن علي عــويضـة ـ يف
العـام 665 هجريا، اشترى احلاج
أحمــد الفليحـي قطعـة أرض من
إحدى النـساء يف صنعـاء القدمية،
يف احلـارة التي أصـبحت فيمـا بعد
تـسمـى بحـارة الـفليحـي، وبنـى
عليها املـسجد الذي عـرف باسمه
فـيمـا بعـد، ليـصبح ثــاني أشهـر
جوامع صنعاء بعد اجلامع الكبير.
واشـتهـــر اجلـــامع يف فـتـــرة مـن
الفتـرات بجامع “األربعني حلقة“،
حـيـث كــانـت تقــام يف اجلـــامع
عـشــرات احللقـات والـتي وصل
عـددهـا ألربـعني حلقـة، تُـدَرس
فيها مـعظم علوم الـدين والعقيدة
واللغــة، ويقـوم عـليهــا علمـاء
أجالء يف صـنعــاء، ويحـضـرهـا
مئات الـطالب قبل دخول العملية
التعليمية يف البالد بشكل رسمي.
ويـتكــون اجلــامـع من 3 أقـســام
رئيـسيـة، سـاحـة الـصالة، وهي
اجلزء الـرئيسي يف اجلـامع، والقبة
البيـضاء، وهي عبـارة عن مصلى
صغـير، كـان عامـراً قبل أن يكـثر
الـسكـان احملـيطـون بـاجلـامع، ثم
املـدرسـة، والـتي كـانت تـسمـى
قـدميـاً “املعالمـة“، وكــانت تقـوم

قدميـاً مقـام املدارس احلـكومـية،
ومنها تخرج عدد كبير من العلماء
وطـالب العلـم، وحتـــولـت اآلن
ملدرسة حكومية لتعليم البنات من

طالب املرحلة االبتدائية.
وبحسـب القاضي العالمـة محمد
بـن أحمــد احلجـــري، يف كتــابه
“مـسـاجــد صنعـاء.. عـامـرهـا
ومــوفيهــا“، فقــد شهـد اجلــامع
توسعـات عدة، أهـمها مـا قام به
اإلمــام املتــوكل علـى اهلل شـرف
الديـن بن يحيى )912 - 965 هـ
/ 15581507 – م(، يف اجلهة
الغــربيـة والقـبليــة للجـامع، يف
الـنصف األول من الـقرن العـاشر
الهجـــري، وهـــو الـــذي بـنـــى
احلمـامـات وحفــر البئـر التـابعـة

للجامع.
ثـم شهـــد اجلـــامع تـــوسعـتـني
يسيرتني، مطلع القرن الثاني عشر
الهجري، ثم سنة 1170هجريا،
قبل أن تأتي تـوسعة السيد محسن
بـن محـمـــد فـــايـع، يف العـــام
1194هـ، وتـــاريخ الـتـــوسعــة
مكـتــوب بــاجلـص يف مقــدمــة
اجلامع، وهي تـوسعة نـافعة أنفق

عليها الكثير من املال.
وبجـوار القبة، يقع ضـريح احلاج
الفلـيحي بــاني اجلـامع، إضـافـة
لضـريح اإلمــام محمـد بـن علي
الـشوكـاني )1759 - 1834م(،

و3 آخرين.
ويقــول عبـد اخلــالق عكـارس،
مـوظـف متقـاعـد وأحـد سكـان
احلـارة، إن “اجلــامع كــان منـارة
للعلم إلـى نهايـة الثمـانينـيات من
القـرن املــاضي، حـيث تــدخلت
السياسـة واألحزاب وقضت على

دور اجلوامع التعليمي“.
ويضـيف عكارس لألناضول، أن
“أبرز العلماء الذين كانوا يدرسون
يف اجلامع مفتي اجلمهـورية اليمنية
أحــمــــــد زبــــــارة )1325هـ –
1421هـ(، أول مفت بعد الثورة
)1962م(، والقـاضـي عبـد اهلل
السـرحـي )ت 1989م(، امللقب
بـ“سـيبــويه اليـمن“،  بـاإلضـافـة
للقـاضـي محمـد بـن إسمــاعيل
العمـرانـي، مفتـي اجلمهـوريـة،
والــذي كــان يـتجــاوز اجلــوامع
القــريبــة منه ويـأتـي لـ“الفلـيحي“
ليـدرس لطالبه فيه ملـا للجامع من

مكـانـة خـاصـة يف نفـوس طالب
العلم“.

ويف صنعاء القدمية، يقولون “كُمُل
الفلـيحـي“، مبعـنــى مت واكـتـمل
بناؤه، وهو أحـد األمثال املتداولة
بـاللهجـة الـشعـبيـة يف العـاصمـة
الـيمنيـة، ويضـرب املثـل لإلشارة
إلـى اكـتمـال الـشـيء وانتهـائه،
وأصل املثل أنه عندما متت توسعة
جـامع الفلـيحي بـشكلهـا القـائم
اآلن، قـال أهل املـدينـة بلـهجهتم
الـشعبيـة “كُمُل الفلـيحي“، حتـى
أصبح مثالً شائعاً، وهناك قصص
أخرى مرتبطة باجلامع تنسب املثل
للمرحلة األولـى من بنائه على يد

مؤسسه األول.
ورغـم تــــراجع دور اجلــــوامع،
الزال جلامع الفليحي مكانة كبيرة
يف نفـوس أبنـاء صنعـاء القـدميـة،
خـصوصـاً من كـبار الـسن الـذين
درسوا يف اجلـامع، وتتلمذوا على
يــد العلمـاء الـذين احـتضـنهم يف
جوانـبه يف يوم مـن األيام، ومتـنوا
أن يـواصل أبنـاؤهم الـدراسـة يف
اجلامع قبل أن تـختطفهم املدارس
واجلـامعات، وتغـزو املدينـة قلب

صنعاء القدمية.
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خــاص - العــربي األمـريـكي
اليـوم - أنشـأ ناشـطون ميـنيون
أمــريكيـون مـؤسـسـة إغـاثيـة
وذلك بــالتعــاون مع منـظمـة
األيــادي الـنقـيـــة لإلعـمــال
اإلنـســانـيــة ، تقــوم بجـمع
التبـرعات يف واليـة ميـتشـغان
وبقـيــة الــواليــات االخــرى
،لتـقدمي عـون إنسـاني عـاجل
وسريع  الالف األسـر اليمنـية
احملاصرة ، بـني نيران االطراف
املتصارعة يف اجلمهورية اليمنية
، وقد عقـدت عدة جلسات مت
فـيها مـناقـشة آخـر مسـتجدات
الــوضع االنـسـانـي يف اليـمن
وكيفية التعامل مـعه مبا تقتضية
الضرورة اإلغاثية واالنسانية .
ويف تصريح للعـربي األمريكي

اليـوم قـال الــدكتـور خـالـد
املسمـري رئيس اللجنـة :" لقد
هـالنـا االنفـجار الـسريـع الذي
اخـذ يعـصف ببالدنـا وانـتشـار
النـار يف عمـوم البـيت اليـمني
الـواحـد ، ونحـن كنــاشطـون
مينيون امريكيـون سارعنا لنقوم
مبـــا نقـــدر علـيـه ، وذلك مـن
خالل دعـوة اخليرين والـنشطاء
مـن ابنـاء جــاليـتنــا، لتـدارس
الــوضع اإلنـســـاني املــريع يف
بالدنا ، الـذي يحيط بعـشرات
االف من األســر الـتي وقـعت
ضحية للصراع املسلح يف بالدنا
"واضـاف الـدكتـور املـسمـري "
لـذلك فـقد عقـدنا العـزم على
سـرعـة املبـادرة ، وقـد تـوفقنـا
بـحمـــد اهلل وشكــره إلنـشــاء

مـؤسـسـة إغـاثيـة حتـت إسم )
الـلجنـة الـيمـنيـة األمـريـكيـة
لإلغاثـة( ، وذلك لتقوم بجمع
التبـرعـات مـن كل اخليـرين يف
جـاليتنـا اليمـنية ، وكـذلك من
بقـيــة اجلــالـيـــات العــربـيــة
ـــــــة " ، وأردف واالسـالمـــي
الدكتور املسمـري بالقول " كما
أنـنــا سـنـتـــواصل مع كــافــة
املؤسسات اإلغاثية والعاملة  يف
هـــذا اجملـــال ،   يف الــــداخل
األمـريكي  ونـسال اهلل التـوفيق
يف مـشروعـنا االنـسانـي هذا ،
وبقـي كلمـة اقـولهـا بـأن بـاب
اللجنة مفـتوح وسيبقـى كذلك
لكل الراغبني باإلنضمام الينا".
من جهـته ثمن االسـتاذ محـمد
احلجــاجي املـديــر التـنفيـذي

ـ

اجلالية اليمنية يف والية ميتشغان تشكل جلنة إنسانية إلغاثة الشعب اليمني

ملنظمـة األيادي النقيـة لألعمال
االنسانية ، سرعة مبادرة اجلالية
إلغاثة اهلنا يف اليمن ، وقال يف
تصريـح للعربي األمريكي اليوم
:" لقد دأبنا منذ تـأسيس منظمة
األيــادي النقيـة علـى التـواصل
اإلغاثي مع الـداخل اليمـن منذ
ثالث سـنــــوات  وذلـك قــبل
األحداث األخيرة ، وقد توفقنا
يف إجنـاز الكـثيــر من املـشـاريع
األغاثـية واإلمنائيـة يف بلدنا األم
اليمن ، لكن االحداث األخيرة
جعلـتنا نشمـر السواعـد بأقصى
طـاقـو ممكنـة لنـا يف املنـظمـة" ،
وقــال احلجــاجـي يف معــرض
تـصــــريحه " ولـــذلك قـمـنـــا
بـالتـواصل مع كل اخليـرين من
أبنـاء جاليتنا الكرمية واملعطاءة ،

لـنكــون يــدا واحــدة يف هــذا
اخلـطـب الـــذي ألـم بـبالدنـــا
وشعبنا وهـذا هو وقت التعاون
احلقـيقـي واجلـــاد واخمللـص ،
بعيدا عـن احلسابـات السيـاسية
الضيقة التي أوصلت بالدنا الى

ماهي عليه االن".
اجلـديـر بـالـذكـر ان النـاشـطني
اليمنيـني االمريكيني  نكـانوا قد
انتخبـوا منـهم هيئـة إشرافـية ،
تقـوم بـاالشـراف  علــى عمل
اللجنـة  وتسييـر امورهـا هنا يف
الـداخل االمــريكي ، علـى ان
تقـوم منـظمـة األيـادي الـنقيـة
بتـسـييـر القـوافل اإلغـاثيـة يف
الـيـمـن ، وتـــوزيع الـــسالت
الـغذائـية عـلى االسـر احملتـاجة
هنـــاك ، بنــاء علــى قــرارت

وتــوصيـات الـلجنـة الـيمـنيـة
االمـريكية لإلغاثـة  على النحو

التالي :
الدكتور خالد املسمري    رئيسا
علي سالم علي    نائبا للرئيس

محمـد سعـيد عـبداهلل    مـقررا
للجنة ، وعضوية كال من :

صالح اجلهيم
بدر البعداني

عبدالباسط مجلي
محمد احلجاجي
محسن احلبيشي

هـذا وقد مت إضافـة  االخ لقمان
اليافعي الى جلنة التواصل وبدر

البعداني الى جلنة االغاثة.
اجلـديـر بـالـذكـر ان املـسـؤل
اإلعالمي لـلجنـة هـو الــزميل

مرتضى عبيد

تصوير مرتضى عبيد
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Eve عربيات مسلمات ينجحن يف الغرب ويصلن الى السلطةحواء
جناة بلقاسم..أول امرأة تتولى حقيبة وزارة التعليم بفرنسا

"ليـس عـيبـا أن نفـشل طـاملـا أننـا
نـستمر يف احملـاولة لقـد كانت أمي
دائمــا تقــول لي: ال تقـلقي، إن
بـاحليـاة خيـاال وأحالمـا أكبـر ممـا

تتصورين."
هكذا ظلت تردد الوزيرة الفرنسية
من أصل مغـربي جنـاة بلقـاسم،
فـهي وإن كانـت تقر بـأن مسـارها
لـيس اعتيـاديا لكـونها تـنحدر من
أصـول مهـاجـرة، فهـي ال تكف
عـن تشجيع أبنـاء املهاجـرين على
عـــدم الــتخلـي عــن أحالمهـم،
داعيـة إياهـم الى الـتحلي بـالثـقة
بالذات واإلصرار والتحدي لبلوغ

األهداف.
راعية الغنم..!

إنها أول امرأة تتـولى حقيبة وزارة
التعليم بفـرنسا، معروف عن جناة
فالـو بلقـاسم أفـكارهـا اليسـارية
بحكم تـاريخ عــائلتهـا واملنـاطق
الـتي كبـرت فيهـا، وهي مـن أبرز
املدافعـات عن حقـوق املرأة وعن
نضـالها السياسـي ضد التمييز، ال

سيما يف املناطق الفقيرة.
من أصول مغربـية، أبصرت النور
يف قـرية بنـي شيقر اجلـبلية بـإقبليم
النـاظـور بــاملغـرب عـام 1977
حيث كانت ترعـى الغنم وتشاهد
سيــارة واحــدة مــرة كل شهــر،
التحقت رفقـة والدتـها وشقيـقتها
الكبرى بـوالدها الـذي كان يعمل
يف املعمـار بفـرنـسـا عـام 1982

وهي لم تتخطى سـن اخلامسة من
عمرها.

مـن قرية بني شقيـر بشمال املغرب
الى مـدينة أبيفـيل بشمال فـرنسا،
حيث شاءت األقـدار ان تنشأ هذه
الطفلة التي سيـكون لها شأن كبير
يف عالـم السـياسـة وإدارة مقالـيد

احلكم بفرنسا.
لقائها بزوج املستقبل  

نـشأت داخل أسـرة محافـظة، إذ
كان والدهـا صارما جدا ولم يكن
يسـمح لها مبقابلة الشبان، وهو ما
جعل الكتـب خير جليـس لنجاة،
ليبزغ جنمهـا يف الصف الدراسي.
التحقت بكليـة احلقوق، ثـم كلية
بـاريـس للـدراسـات الـسيــاسيـة
املـرموقة، وهناك تقابلت مع زوج
املسـتقبل، بــوريس فـالـو، أحـد
املقـربـني من الــرئيـس هـوالنـد
ويشغل حـاليا مـنصب نائـب كبير

املوظفني بقصر اإلليزيه.
بـدأت جناة بلقاسم مـسارها املهني
كمـستـشـارة قـانـونيـة يف مكـتب
محــامـــاة مبجلـس الــدولــة ويف
محـكمــة النـقض حـيث أمـضت

ثالث سنوات.
مقاومتها للتمييز العنصري 

يف عـــام 2002 انـضـمـت إلـــى
احلـــزب االشـتـــراكـي وعـملـت
كمستـشارة يف ديوان رئيـس بلدية
لـيون، جـيرار كـولومـب، الذي
كــان أيـضــا عـضــوا يف مجلـس

الشـيوخ الفـرنسي، حـيث كلفت
مبهمات من قبيل تعزيز الدميقراطية
يف األحيـاء الـشعبيـة ملـدينـة ليـون
ومقاومة التمييز العنصري والدفاع
عـن حقـوق اإلنـسـان، إضـافـة
إليجـاد فـرص عـمل ومـســاكن
للشـبان الـذين يعيـشون يف أحـياء

شعبية ويعانون من البطالة.
شغلـت جناة بلقاسم مـناصب عدة
داخل احلـزب االشتـراكـي، كمـا
كانت ثـالث ناطـقة رسميـة حلملة
سيغـولني روايـال يف االنتخـابـات
الـرئاسـية 2007 بـرفقـة فانـسون

بيون وأرنو مونتبور.
يف عام 2012 اخـتارهـا فرانـسوا
هـوالنـد كنـاطقـة رسميـة حلـملته
اإلنتخـابية مـستفيـدة من التـزامها
السيـاسي بجانب سـيغولني رويال
يف 2007 ثــــم يف 2011 خـالل
االنتخـابـات الـتمهيـديـة من اجل
اختيار مرشح احلزب االشتراكي.
دافعت جنـاة بلقــاسم عن مـرشح
احلزب فرانسوا هوالند بقوة برفقة
اوريلـي فلـيـبـيـتـي ومــســؤولـني

آخرين.
تعيينها وزيرة حلقوق املرأة 

وبعـد فوز هـوالند يف االنتخـابات
الـرئاسية يف مايـو 2012 مت تعيينها
وزيـرة حلقـوق املــرأة واملتحـدثـة
الـرسمـية بـاسم احلـكومـة لتـكون
بذلك أصغر وزيرة سنا يف حكومة

جان مارك إيرولت.

بعــزم وإرادة قــويــة، بــاشــرت
الـوزيرة الشـابة عملهـا الوزاري،
حيث وضعت نصب أعينها حتقيق
املـســـاواة بني الــرجل واملــرأة يف
جميع مـيادين اجملـتمع إضافـة إلى
محـاربـة األفكـار الـنمـطيـة جتـاه
النسـاء، حيث قـادها نضـالها من
أجل املـساوة بني اجلـنسني إلنـشاء
"اجمللـس األعلــى للمـســاواة بني

الرجال والنساء" عام 2013 .
الوزيرة املثيرة للجدل 

بـزوغ جنم جنـاة بلقـاسم يف عـالم
الــسيــاسيـة، لـم يكـن ليــرضي
الـكثيرين الـذين شرعـوا يف توجيه
سهام النقذ الالذع، سواء من قبل
املـسلمني الـذين اتهمـوهـا بـدعم
اخلـط العلمــاني الفـرنـسي علـى
حـســاب اإلسالم، وهــو األمــر
الـذي تنفيه جنـاة بشـدة أو من قبل
وسـائل اإلعالم احملــافظـة، الـتي
وصفــتهــــا ب "آيــــة اهلل" وســط
توقعات من جانبهم بكونها تسعى

ألسلمة املدارس الفرنسية.
تقول جناة بلقاسم بهذا اخلصوص
"إن" املناقـشات واجلدال الـسياسي
غيــر املـنتـهي قـــد وصم األســر
املسلـمة يف البالد. حتتـاج املدرسة
إلـى تعليم الـناس أن اجلمـيع جزء
من نفـس اجملتـمع وأننـا جـميعـا

أحرار ومتساوون ".
وتضيف "كنت خجـولة ومتحفظة
للغاية، ولذلك كان أمرا يتعارض
مع شخصيتي أن أنخرط يف العمل

السيـاسي. لكنني قررت أن أعلن
التزامي مدى احلياة مبحاربة الظلم
االجـتمـاعـي، ومنــاهضـة عـدم
املـساواة، وكـان ذلك هو الـسبب
وراء كوني يسارية حتى النخاع".

قربها من الشباب املغترب 
قد تبـدو جناة بلقاسـم األكثر قدرة
علــى الـتـــواصل مع الــشـبــاب
املـغتــرب، حـيث تــرعــرعت يف
أحيـاء فرنـسا الفقـيرة، لكـنها مع
ذلك، تــرفــض االعتــراف بــأن
أصـــولهــا متـيــزهــا عـن بــاقـي

السياسيني.
تديـن بنجاحهـا إلى نظـام التعليم
الفرنسي. تقول فالو بلقاسم "كان
للمـدرسـة دورا كبيـرا ومـؤثـرا يف
رحلـتي الشخصيـة، فقد سمحت
لي بــاالنـفتــاح علــى العـــالم،
وباحلركـية االجتماعية كذلك كما
سمحت لي بإثراء ذاتي، وبالتعلم

واإلدراك".
شعبيتها الواسعة..

يف عام 2014 عيـنت جناة بلقاسم
وزيــرة حلقــوق املــرأة واملـــدينــة
والريـاضة والـشبـاب يف حكـومة
مـانويل فـالس الـسابقـة ثم وزيرة
لـلتـــربيــة، وظـلت جنـــاة وفيــة
إللتـزامـاتهـا احلكـوميـة، حـيث
دافعت بـشجـاعـة عـن سيـاسـة
احلكومات التي شاركت فيها، مما
جعلها حتـظى بشعبيـة واسعة لدى

الفرنسيني.
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Maternity أمومة

أثبـتت الـدراســات العلـميـة أن
اسـتخـــدام األطفـــال لألجهــزة
الـتكنولـوجية احلـديثة كـالهواتف
الـذكيـة والكـومبـيوتـر يتـسبب يف
تــأثيــرات صحيـة سلـبيـة علـى

الطفل.
تستـعرض مجلـة حيـاتكِ يف هذه
املقــالــة األخـطــار الــصحـيــة
السـتخــدام األطفــال لألجهــزة
التكنولوجيـة احلديثة لتتمكني من
إبعـاد طفلك عن إدمـان استخدام

هذه األجهزة.
الذاكرة

أثبـتت الـدراســات العلـميـة أن
اسـتخـــدام األطفـــال لألجهــزة
اللـوحية واالب تـوب يعمل على

ضعف الذاكرة لدى الطفل.
الصداع النصفي

تعــرض األطفــال لإلضـاء الـتي
تصـدرها األجـهزة التـكنولـوجية
احلديثة واإلشـارات اخملتلفة يعمل
علـى إصـابـة الـطفل بــالصـداع
النـصفي، لـذلك احـرصي علـى
إبعـاد طفـلك عن هـذه األجهـزة
وقــومـي بـتحــديــد مــواعـيــد

الستخدام الطفل لألجهزة.
تشنج الرقبة

قضـاء األطفـال الـوقـت الطـويل
أمام شـاشات األجـهزة الـلوحـية
يتـسبب يف إصـابتـهم بتـشنجـات

الرقـبة الـناجتـة عن اجللـوس على
نفـس الــوضعيـة لـوقت طـويل،
لـذلك احرصـي على أن تـنصحي
طفـلك بتجـديــد وضعيه جلـوسه
أثناء استخدامه لألجهزة اللوحية.

زيادة الوزن
يتـسـبب جلــوس األطفـال أمـام
شــاشــات األجهــزة اللــوحـيــة
والـهواتف الذكيـة لوقت طويل يف
إصـابتهم بـالسمـنة وزيـادة الوزن
الغيـر مرغـوب فيهـا والتـي تؤذي
صحـة الـطفل، لـذلك احــرصي
علــى أن جتعـلي طـفلك يـشــارك
إخــوته يف األلعـاب الـتي تعـتمـد
علـى النـشـاط احلـركي لـيتـمكن
جـسم الطفـل من حرق الـسعرات
احلـراريـة التـي يتنـاولهـا فيحـافظ

على وزنه وصحته.
التوحد

أثـبتت الدراسات العلمية أن قضاء
األطفـال الـكثيـر من الـوقت أمـام
شاشـات األجهـزة التكنـولوجـية
احلـديثة يـساعـد يف زيادة التـوحد
واإلصابة بالعـزلة وعدم الرغبة يف
مشـاركة اآلخـرين، لذلـك قومي
بتعـزيز رغـبة الـطفل يف املشـاركة
عـن طــــريـق إبعــــاده عــن تلـك

األجهزة.

منها مرض التوحد وضعف الذاكرة وزيادة الوزن 
كيفية جتنب مواقفأخطار األجهزة التكنولوجية على طفلك

طفلك احملرجة

نتعرض للمـواقف احملرجة طـوال اليوم لكن قـد يزيد اإلحـراج يف حالة
قول األطفال لبعض األسرار أو اجلمل أمام أشخاص آخرين.

لتتفادي الوقـوع يف املواقف احملرجـة التي قد يوقعـكِ فيها طفلك عليكِ
باتباع النصائح التي تستعرضها مجلة حياتكِ يف هذه املقالة لتتمكني من
حمـاية نفـسك من الـوقوع يف املـواقف احملرجـة التي قـد يتـسبب فـيها

طفلك.
ال تغضبي

حني تتعـرضني ملـوقف محـرج يتـسبب طـفلك فيه ال تغـضبي وقـومي
بامتالك أعصابك وتعاملي بهدوء مع املوقف فاألطفال ال يعون يف كثير

من األحيان نتائج ما يقولون.
السخرية

ميكنك أن تـستغلي السخرية يف املوقف احملرج الذي وقعت فيه لتخرجي
من ذلك املـوقف بكل ذكاء، لكن عليكي أن تعاتبي طفلك على ما قال
وإن اضطرك ما قام به طفلك إلى معاقبته فقومي باختيار عقاب مناسب

وال تبالغي يف العقاب.
احلزم

إذا كـان التصـرف الذي قـام به طفلك مـسيئًـا إلى أحـد األشخاص أو
يحتوي على ألفـاظ ال يصح أن تقال تصـريف بحزم وعاتـبيه على الفور

على ما قال حتى ال يكرر ذلك األمر مرة أخرى.
األسرار

ال تظني أن األطفـال ميكنهم كتم األسـرار، لذلك ال تقومـي بالتحدث
أمام األطفال يف أسرار تخشني من يقولها طفلك أمام اآلخرين.

ال حترجي طفلك
ال تقـومي بإحـراج طفلك أمام اآلخـرين يف املواقف الـبسيطـة وعامليه

بلطف حتى ال تتسبب يف أذيته نفسيًا.
توعية الطفل

إذا رغبت يف قـول شيء لطفلك وال تريدين منه نقله إلى اآلخرين قولي
له أنك ترغبني يف ذلـك وقومي بتوعـيته إلى عدم صحـة قول ذلك أمام

اآلخرين حتى ال يتسبب يف إحراجك أمام أصدقائك وعائلتك.

النظام الغذائي املناسب 
للمرأة احلامل يف الشهر السابع

ابتداءا من الشهر السابع تبدأ االستعدادات النفسية للوالدة واستقبال اجلنني، لذا من الواجب 
على املرأة احلامل اتباع نصائح خبراء التغذية، حرصا على صحتها وصحة اجلنني.  

وزن اجلنني
يزن الطفل حوالي 2 كلغ . يستطيع اجلنني فتح عينيه حيث تكونت الرموش اآلن، كما يستطيع لف رأسه يف

حركات مستمرة جتاه الضوء الذي يشعر به من اخلارج
نظامك الغذائي يف الشهر السابع

1- لتفادي احلرقة خالل الشهر السابع، ينصحك خبراء التغذية بعدم البقاء لفترة طويلة دون تناول الطعام،
احرصي على تفادي مأل معدتك لدرجة الشعور باإلنتفاخ، ومن األفضل تناول وجبات خفيفة ومغذية.

جتنبي األطعمة املقلية والدسمة التي قد تسبب لك احلرقة.
2- أكثري من تناول السوائل وقللي من مصادر الصوديوم املوجودة يف امللح والطعمة املعلبة، الصلصات،

اخمللالت لتفادي الشعور باإلنتفاخ.
3- أكثري من تناول األلياف املوجودة يف اخلضار، الفاكهة الطازجة واجملففة واحلبوب الكاملة، لتجنب

اإلمساك، واحرصي على زيادة تناول املاء والسوائل، فاأللياف متتص كمية من املاء يف اجلهاز الهضمي.
4- ينصحك اخلبراء يف الشهر السابع باإلكثار من تناول اللحم والدجاج، باإلضافة إلى املصادر النباتية الغنية

باحلديد كالعدس، الفاصوليا، الفول، واخلضار ذات األوراق اخلضراء )السبانخ والسلق(. ال تنسي أن تتناولي
مصدر فيتامني ج )ليمون، برتقال، بروكولي، فلفل أخضر( خالل وجباتك لتزودي امتصاص احلديد من

البقوليات واخلضار.
واحرصي على املداومة على تناول أقراص الفيتامينات واملعادن التي ينصحك بها الطبيب خاصة أقراص احلديد

اذا كان قد وصفها لك.
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Health & beauty

صحتك وجمالك

Why working out on a
weight machine could

be harming you
By Vahdaneh Vahid 

Fixed resistance equipment can be found in most gyms
worldwide. However, what some don’t realize is that
these machines do not have a significant impact on
improving our functional activity as they cause muscle
imbalances, leading to an increased risk of injury.

The problem with fixed resistance machines

Isolated activation
The body’s musculoskeletal system acts as a complete
unit. For example, if you throw a ball, the force that is
initiated comes from your entire body. Or if you were
to go for a run, your body works as an integrated syso
tem that mobilizes all your joints in your structure in
order to produce a running action.
Fixed resistance machines only activate the muscles in
an isolated manner therefore have no carry over to
what we do in reality and do not provide stabilization
for everyday movement or when we play any sports.
The loss of dynamic support and muscle fatigue is a
risk.

Failing to stack our joints

In our culture today, we tend to remain in a seated
position for long periods of time.
Fixed resistance machines require us to sit down some
more which increases the deficenices we have develo
oped in our bodies. These deficiencies cause certain
muscles to become tight and others to become weak.
This translates throughout our entire body and leads to
bad posture, pain and even injury.
So, sitting down and exercising only adds to creating
future dysfunctions in our body.

Over dependence on the muscles that ‘look good’

Your nervous system would not work to activate your
deep abdominal muscles (core) if it is not challenged
to. Therefore, sitting down or lying down doing fixed
abs crunches without the help of a machine will work.
The brain only activates the muscles in the body when
there is direct demand placed upon that area. These
machines may challanege the outer mucsles that “look
good,” such as the abdominals, but the deep inner
muscles are not being worked.
This strengthening of the outer muscles could lead to
injury as you may over depend on them for tasks such
as heavy lifting.

تدرك املرأة الفرنسية أن املاء هو املفتاح لبشرة صحية وجميلة
أسرار جمال النساء الفرنسيات لتتألقي على عرش اجلمال

تـتمتع النـساء الفـرنسـيات ببـشرة
ذات ملـمــس نـــاعـم ونــضـــر
ومـشدود، فـما هي األسـرار التي
يعتـمدنهـا يف احلفاظ علـى جمال
بشـرتهن وتألقها? إليكم من "هي"

أهمها:
1- شـرب املـاء بكـميـة كـافيـة:
تدرك املـرأة الفرنـسية أن املـاء هو
املفتـاح لـبشـرة صحيـة وجـميلـة
ورطـبة. وتـركز خـصوصـا على
شـرب امليـاه علـى الـريق صبـاحـا
لـطــرد الــسمـــوم من اجلــسم،
ولـترطيب البشـرة واحلصول على
ملمـس نـاعـم. كمــا ان كمـا أن
امليـاه تـسـاعــد الفـرنــسيـات يف

السيطرة على أوزانهنّ.
2- اإلستحـمام بـاملاء الـبارد: ال
تخــاف املــرأة الفــرنــسـيــة مـن
اإلستحمـام صبـاحا بـاملاء الـبارد
وغسل بشرتهـا ايضا باملاء البارد.
فهي تـدرك أسـرار هـذه الـوصفـة
جيـدا والتـي تعمل علـى تـنشـيط
الـدورة الـدمـويـة وشــد البـشـرة
واغالق املـســام املفتـوحـة، مـا
ميـنحها بـشرة متـوردة وخالـية من

التجاعيد.
3- عناية يـومية بالبـشرة: تتناقل
النـســاء الفـرنــسيــات وصفـات
جمــاليــة ورثنهــا من جــداتهن
وأبـرزهـا، وضع شــرائح اخليـار
علـــى العـيـنـني للــتخلـص مـن
اجهـادهمـا والهـاالت السـوداء،
كمــا يسـتعمـلن قنـاع العـسل مع
الفـراولــة لشـد الـبشــرة ومنحهـا
نـضــارة، وال يـهمـلن كــرميــات

التــرطيـب اليــوميــة ملكــافحــة
التجاعـيد، وينظفن املكـياج جيدا

قبيل خلودهن الى النوم.
4- واقٍ من الــشمـس: حتـرص
املـرأة الفرنـسية دومـا على حمـاية
بـشــرتهــا مـن أشعــة الــشمـس
بـإسـتعمـال كـرمي واقـي حلمـايـة
بشـرتهـا من الـتأثـيرات الـضارة.
ويـلجأن الـى تنـاول حبـوب غنـية
بـفيتـامني " "Eوالكــاروتينـات،

وهي مكونات حتـافظ على رطوبة
الـبشـرة وتعــزز من إنتـاج اخلاليـا
الصبـاغية. كـما إنها حتـتوي على
أحـمــــاض دهــــون األومــيغــــا
ومـضـادات األكـســدة التـي متنع
إحـداث أيّ ضــرر للبـشـرة قـبيل

التعرض للشمس.
5- الـنظــام الغــذائي الـصحي:
تـشتهـر الفـرنـسيـات بـرشـاقـتهن
وببشرتهن الناعمة والنقية، والسر

يف ذلـك إتبــاعهن نـظـام غــذائي
صحي يــرتكــز علــى العـصـائـر
وخصوصا الليـمون عند الفطور،
ووجبــات اخلضــار ليال بـدال من
العشاء الـدسم. كما انهن يفضلن
النـوم ملـدة 6-8 سـاعـات يـوميـا
للحفــاظ علــى صحــة البـشــرة
واشـراقتهـا.طبقي هـذا النصـائح
من أسـرار الـنسـاء الفـرنـسيـات،
وتبــاهي بجمـال سـاحـر وأخـاذ.

طـاملـا أعـتبــر األطبـاء مـوضـوع
فـيـتـــامـني  D3، أو "فـيـتـــامـني
الــشمــس"، من املــوضــوعــات
السـاخنة يف عـالم الصحـة. فهذا
الفـيتــامـني الهــام مـســؤول عن
مزاجنا باالضـافة إلى أمور أخرى

مرتبطة بالصحة.
وتـشيـر بعـض البحـوث الـى أن
اختبـار مستـويات فـيتامـني د غير
ضروري ملعظـم الناس - وخاصة
أن الـكثيـر من اخلبـراء ال يتفقـون
علـى تعـريـف نقص فـيتـامني د.
وبـالفعل قـد ال يـستحق اخـتبـار
مـستـويـات فـيتــامني د كل هـذا
العـناء، ولكن من الضروري جدا
أخذ الكـمية الـيوميـة املوصـى بها
منـه وهي 1000 وحـــدة دوليــة
يوميـا أو شرب كـوب من احلليب

اخلــــال مـن الــــدسـم املــــدعـم
بـالفيـتامـني. ولكن يجب أوال أن
تتــأكــد مـن انك ال تعــانـي من
انخفـــاض يف هـــذا الفـيـتـــامـني
الـضروري، حـيث تشـير العـديد
من الـدراسات إلـى أن فيتـامني د
مفيد يف الـوقاية من األمراض مثل
السـرطان. يف الـواقع، اكتـشفت
دراسـة نـشـرت مـؤخـرا يف اجمللـة
الـطـبيــة البــريـطــانيــة وحلـلت
الـسجالت الـصحيـة احلكــوميـة
للــسكــان يف الــدامنــارك والـتي
شـملـت 95.766 شخـص، أن
األشخاص الـذي يحملون مـتغير
وراثي يسبب انخفـاض مستويات

فيـتامني د ارتفعـت لديهم مخـاطر
املـوت من مـرض السـرطان أكـثر
من 40 يف املئـة. يف الواقـع، كان
لديهـم ارتفاع بـنسـبة 30? خلـطر
الـوفاة مـن أي سبب، مقـارنة مع
أولـئك الـذيـن ال ميلكـون عـامال
جينيا يسبب املستويات املنخفضة 

فيتامني د ضـروري لتقويـة العظام
كمـا يزيـد من إنتـاج الكوالجني،
وهـذا يعنـي جتاعـيد أقل. كـما ان
هـناك سبب آخـر إيجابيـا للحفاظ
على مستـويات عاليـة من فيتامني
الشمـس، فاحلصـول على القليل
من أشعة الشمس كل صباح يقلل
من خطـر االكتئاب. وفـقا لبحث

جديـد من جامعـة جورجيـا وجد
البـاحثـون صلـة قـويـة بـني نقص
فـيتامني د واالضطرابـات العاطفية
املـوسمية ) (SADوهـو نوع من
االكـتئاب املـوسمي الـذي يحدث
يف فـصل الشتـاء عندمـا تقل أشعة
الـشمس االمر الـذي يسبب تقلب
D3 حـالتك املـزاجيــة. فيتـامني
مهـم ايضـا إلنتـاج الـسيـروتـونني
والـدوبــامني املـواد الـكيـميــائيـة
املسـؤولة عن الشعـور بالسعادة يف

الدماغ. 

ملاذا ال يجب أن ال تتجاهلي فيتامني الشمس ؟
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أزياء للمحجبات من مجموعة
 Kayraربيع وصيف

2015

طرحت عالمة  Kayraالتركيـة مجموعتهـا اجلديدة مـن أزياء احملجبات
ملوسمي ربيع وصيف 2015، والتي تألفت من تشكيلة مميزة من الفساتني

احملتشمة، والتنانير الطويلة الواسعة بكسرات أو مستقيمة القصة.
أيضـاً برز دور التونيك الطـويل احملبب لدى الكثيرات، وقـدم هنا بنقشات
وألـوان حتمل إيقـاعـات الـربيع املـرحـة واملبهجـة، وإلـى جـانبه قـدمت

 Kayraالبونشو احلرير.
لن تستطيعي هـذا املوسم أن تتجاهلي هـذة اجملموعة األنيقـة، ومن جانبنا
أحضرنـا لكِ منها أجمل القـطع لكي تكون مبثـابة الدليل الـذي تتعريف من

خالله على أحدث صيحات موضة احملجبات.

مجوهرات معوض حتتفل بعيدها الـ125 يف الشرق األوسط

اسم ملع عـاليـاً يف سمـاء املـوضـة
الراقـية، ومـاركةٌ تـركت بصـمةً
خاصة بني األوسـاط البورجوازية
وأصحـاب الـذوق الـرفـيع، هي
طبعـاً مجوهـرات معوض املـميزة
بتصاميمها السرمدية ومجوهراتها
املفرطـة الفخامـة والرقـي. تتمتّع
مجـوهرات معوض بـتاريخ حافل
بـالقـطع األيقـونيـة واجملـوهـرات
الفـخمــة الـتي تــألّقـت بهــا أهم
النجمـات يف كـافـة أنحـاء العـالم
مثـل جنـيفــر لـــوبيــز وجــانـيت
جــاكـســون وبــاريــس هيـلتــون
ووبــريتـني سـبيـرز وجنـوى كـرم
ويـسرى، وغـيرهـن من املغنـيات

واملمثالت العربيات والعامليات.
إن هـذه السنـة مميزة جـداً بالنـسبة

جملوهرات معوض، 
فهذه األخيـرة حتتفل بعيـدها ال-
125 منـذ انطالقهـا يف مـسيـرتهـا
الالمعـة يف تصـميم اجملـوهـرات.
قـامت هذه املـاركة منـذ تأسيـسها
سـنـــة 1890 بخـطــوات ممـيــزة
ومرمـوقة، جعلتها تـتألّق يف عالم
اجملــوهــرات الفـخمــة وحقّـقت
لنـفسها درجـةً مرمـوقة يف صنـاعة
اجملـوهرات وصقل األملـاس، كما
أتقـنت صنـاعـة السـاعـات بـدقـة
متنـاهيـة. واليـوم، ال تـزال هـذه
املاركـة تخطف أنفاسنا بتصاميمها
املبتكـرة واملرصّعـة بأنـدر أحجار
األملـــــاس وأجــمـل األحجـــــار

الكرمية.
يقـول الـسيـد بـاسكـال معـوض،

املـدير الـتنفيـذي للبيع بـالتجـزئة
لدى مجوهـرات معوض بأن هذه
الـسنــوات ال-125 هي فـرصـة
مثـالية لالحتفال والـنظر قليالً إلى
الـوراء عنـر الـزمن، وأنهـا أيضـاً
فرصـة للتقـدّم وتقـدمي األفضل.
يـضيف السيـد باسـكال أيضـاً بأنه
مــســـرور جـــداً لـإلعالن بـــأن
مجـوهرات معـوض ستسـتضيف
أحــداثــاً عبــر الـشــرق األوسـط
لالحتـفال بـهذه الـذكرى وتـقدمي
تصامـيم خالّقة ولم يسبق للزبائن

أن رأوا مثيالً لها من قبل.
قامت هذه اجملوهرات بإضافة ملسة
مميـزة وفريـدة من األلوان الـزاهية
لهــذه املنــاسبــة، وعبّــرت عن
الفخـامــة يف القطـع التي قـدّمتهـا

بكل وضــوح من خالل األملـاس
البراق واألحجار الكـرمية املتأللئة
مثل النجـوم يف السماء. تـظهر لنا
هذه التصاميم اجلديدة مدى إتقان

معـوض يف تـصمـيم اجملـوهـرات
واحلـرفية العاليـة التي تتمتع بها يف
التنفيـذ، باإلضـافة إلـى أفضل ما
لـديهـا من الـروائع املتقـنة الـصنع
بـدءًا مـن التـصمـيم علـى الـورق
وصــوالً إلــى تــصمـيم الــذهب
وانتـهاءً بـترصـيع القطـعة بـأجمل
األحجـار الكرميـة وإضافـة ملسات

مميزة إليها.
إن هـــذه القـطع الـتـي أطلقـتهــا
مجـوهـرات معـوض مـؤخـراً هي
حصريـة جداً ومحـدودة الكمية،
وتـتضـمّن قـطعـاً مـن مجمـوعـة
Flower of Eternityاملـستـوحاة مـن األزهار الـناعـمة
واملـرصّعــة ببـاقــة من األحجـار

الكـرميــة امللـونـة، إلـى جــانب
Grande Ellipse مجمـوعة
املـمـيـــزة بـــأسلـــوبهــــا الفخـم
وتصـاميمهـا املميـزة، وال ننـسى

مجموعة  Rosetteالتي جتدين
من ضمنهـا تصاميم أنيقـة وناعمة
يف الـوقت نفـسه ومـستـوحـاة من
الـتصـاميـم البـسـيطـة ومـرصّعـة

باألملاس واألحجار امللوّنة.
سـنعـــرض علـيـك بعـضـــاً مـن
الـتصـامـيم اجلـديــدة من ضـمن
Flower of Etern مجموعة
 nityباإلضافة إلى القطع األكثر
مبيعـاً من هذه الـتشكيلـة، ونقدّم
لـك مجـمـــوعـــةً مــن القالدات
الناعـمة التـي تتدلّـى من سلـسال
نـــاعم ومــصنـــوع من الـــذهب
األبيـض مع ملـســة خفـيفـــة من
األملـاس األبـيض ملـنحهـا بـريقـاً

وفخامة.
إن كالًّ مـن هذه القـالدات مصمّم
علــى شكل الـزهـرة املـؤلّفــة من
ثالث بـتالت، وتــأتـي كل بـتلــة
على شكل قلـب، واملميز بـها هو
أنها مرصّعة بـأحجار كرمية باللون
األصفـر أو األزرق أو األخضر أو
الـبنفــسجي إمنـا بـدرجـات هـذه
األلوان، ويصبح لونها أفتح كلما
اقتربنا من الوسط. إن هذه التقنية
متـنح كل قـطعــة حيــاةً ورونقـاً،
وجتـــدين يف وسـطهـــا حبّـــة من
األملــاس األبيـض الــذي يعكـس
جمـال هـذه األحجـار. تتنـاسب
هـذه الـقالدات مع مجمـوعـة من
اخلـوامت واألقــراط وغيـرهــا من
القـطع املصمّمـة بالطـريقة نفـسها
واملـرصّعـة بـاألحجــار الكـرميـة

نفسها.

Fashion & Jewelry موضة ومجوهرات
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Your home & kitchen بيتك ومطبخك
عنـد تخطيط ديكـور املنزل نقع يف
بـعض األخطاء الشـائعة والتي من
شــانهــا افـســـاد اجلمــال الفـني
للـديكور واحلـصول علـى اطاللة
محبطة أو مملة عـكس التوقعات،
واليوم نـوضح لكِ سيـدتي بعض
األخـطـاء يف تـصمـيم الــديكـور
لـتجنب الـوقـوع فيهـا واحلصـول
على منزل يتمتع بالذوق الراقي:
التعجل يف اختيار ألوان احلوائط 

ال تتـعجلي يف اخـتيـار لـون طالء
احلـوائـط، فهـذا اللــون سيحـدد
الديكـور بأكـمله، وميكنك تغـيير
األثـاث بـسهـولـة امـا تـغييـر لـون
احلــوائـط فهــو األصعـب، لــذا
علـيـك اتخــاذ الــوقـت الكــايف
لتحـديد البـالتة اللـونية للـحوائط
واملفروشات وعدم االنسياق وراء

صيحات الكتالوجات.
اختيار اضاءة غير مناسبة

تتـوفر أنـواع مختلفـة من االضاءة
يف املتاجـر وجاليـريهات الـديكور
حـاليـاً، حيث أصبحـت لالضاءة
صيحـات خاصـة بها تلقـى رواجا
كـبيـرا، اال ان ذلك ال يعـني انهـا
مناسبة ملنزلك، فبعد اختيار افخم
االنــواع واغالهـا ثـمنــا نفـاجـأ
بإضـاءةٍ ال تنـاسب املنـزل وألوان
الديـكور متاماً وقد تـصيب بالكآبة
و يــرجع ذلك إمــا لعــدم صحـة
اخـتيار األمـاكن التـى توضـع فيها
اإلضـــاءة او اخـتـيـــار خـــاطـئ
لالضاءة الشـديدة او اخلافتة، فقد
تنـاسب االضـاءة اخلـافتـة غـرفـة
النــوم وال تنـاسـب الصـالـون،
ويفــضل اسـتخـــدام مهـنـــدس
مـتخـصـص لهــذا الغــرض ألن
االضـاءة هي الـعاطفـة التي تـربط

بني ألوان الغرف و األثاث.
اغفال قواعد تناسق األلوان

تنـاسق األلـوان هـو مـا مييـز ذوق
االشخـاص وقـدراتـهم الفـنيـة،
وقـد يكـون مـن الصـعب أحيـانـاً
علـى الشـخص غيـر املتـمرس ان
يقوم بـتنسيق احلـوائط مع االثاث
واالقــمــــشـــــة والـــــسجـــــاد
واالكـسـسـوارات، وقــد يغـلب
عليه الـرغبـة يف اقتـناء كل مـا هو

جميل اللون يف محل الديكور.
عـليكِ معـرفـة أن لأللـوان تـأثيـر
علـى املزاج فال يجب االكـثار من
األلـوان الـصــاخبــة واستخـدام
األلــوان القـويــة بحـذر شـديـد

كاألحمر.
تأثيث الغرف بأثاث مفرط

التـنوع الهـائل يف االكسـسوارات
ووحـدات االثــاث املبـتكـرة قـد
يـدفعك لشـراء الكثيـر من القطع
اجلـميلــة، ولكن هـذه القـطع لن
تـبدو جمـيلة يف غـرفة مـزدحمة،
فديكورات الغرف تعكس حالتك
العـقليـة، فـاذا بـدت مــزدحمـة
سـتؤدي لـتشـتيت عقلـك، وهذه
الفــوضـــى جتعل املـنــزل يـبــدو
كمخـزن لعرض االثـاث بدال من
الـديكــور االنيق.. لهـذا ينـبغي
حسـاب أماكن االثـاث بدقـة قبل

الشراء.
عدم مراعاة حجم األثاث بالنسبة

الى الغرفة
قبل التـوجه الـى االسـواق يجب
اخذ قـياسات الغرف بدقة ومعرفة
املكـــان املـنـــاسـب لـالريكـــة
والـدوالب واملكـتبــة وغيـرهـا،
حلتى ال تفـاجئي بأن االثـاث اكبر
مـن الغــرفــة ويـسـبب ضـيق يف

املساحة.
االفراط يف الزخارف

يختل التـوازن البصـري لتـصميم
ديكور الغرفة عند إنتقاء مجموعة
نقوش غير متنـاغمة ولتجنب هذا
اخلطـأ يجب إنـتقاء نقـشة رئيـسية
)كبيرة احلجـم( من مجموعة بالتة
ألوان تصمـيم الديكـور  الرئيـسية
ثم مـزجها مع نقشة أخرى صغيرة
احلجم وخطوط رأسية أو عرضية

حسب ديكور الغرفة. 
تفـضـيل الـشـكل علــى عــوامل

الراحة
االجنــراف وراء الـتـصـمـيـمــات

العصريـة قد يقود الى اختيار اثاث
ال يتـمتع بعـوامل الـراحـة، فمـا
فائدة مقاعد للسفرة حتمل تصميم
غيـر منطي وغـريـب ولكنهـا غيـر
مريحة لتناول وجبتك باسترخاء؟
نـسيـان أهـميـة عــزل الصـوت يف

بعض الغرف
نحن نعيـش عصر املعادن البراقة،
فـاالثـاث املعــدني أو بـاالسـطح
املعـــدنـيـــة صـيحـــة رائجـــة يف
املفروشات العصـرية، ولكن هذه
االســطح املعـــدنـيـــة واألســطح
الصـلبة كالـسيراميك والـرخام قد
جتعل املـوجات الـصوتـية تـرتد و

مسببة ضوضاءً يف غرفة التلفاز أو
املــوسيقـى لهـذا يفـضل اخـتيـار
األثـــــاث اخلـــشـبـي واآلرائـك
القماشيـة الناعمة، او تـنفيذ نظام
لعــزل الـصــوت يف الغــرفــة ان
امـكن، وهــذا يـجب حتــضيــره
مــسبقــا قبـل ان متتلــىء الغـرفـة

باالثاث.
عــدم ادراك أهـميــة الـنبــات يف

الديكور
النبـاتـات عـنصـر يغـيب عن بـال
الكـثيـريـن عنـد تـأثـيث غـرف
املنزل، اال ان اضافـة عنصر نباتي
يف ركـن ممـيـــز يــضفـي سعـــادة

واسترخاء ال يضاهى، مما
يجعـله خيـار أفـضل مـن شغل
الــركـن مبقعــد أو طــاولــة او

صندوق خشبي.
اغفـال القـواعــد الفنيـة لـوضع

الصور واالطارات
يجب أن تكون الصور يف مكان
منــاسـب للــرؤيـــة فال تكــون
منخفضة وال مرتفعة ويجب أن
يـتنـاسـب حجـمهــا مع حـجم
اجلدار، فال ميكن اضافة صورة
صـغيــرة علــى جـــدار متــسع

وكبير.
عـرض املقتنـيات بـطريـقة غـير

مالئمة
بعــض االشخــــاص يعـــشق
االقتناء، ولكن تنسيق املقتنيات
يتطلب احلرص واالملام بقواعد
تــرتيـب االعمـال الفـنيـة، فال
ميكن وضع لـوحة فن تـشكيلي
كالسيـكيـة اال وفقـاً لقـواعـد
معـينـة، وكــذلك اللـوحـات
العصـرية واملـنحوتـات والقطع
الـتـــاريخـيـــة ومجـمــوعــات
املقتـنيــات التـي تنـتمـي حلقبـة

معينة.
ديكور تنقصه املرايا

ال يهتم الكـثيرون بعنصـر املرايا
يف الــديكـور، اال انهـا تـضفي
فخـامــة مميـزة وسـاحـرة علـى
الـديكــور، كمـا انهـا تـضيف

ايهاماً باتساع املساحة. 
يف النهـايــة علـيكِ معـرفـة أن
الـبسـاطـة وعـدم الـتعقيـد سـر
الـديكـور النـاجح، واالهتـمام
ببعض النقـاط هو ما مييز ديكور
املنـزل ويـضفي الـيه الفخـامـة

رغم بساطته.

جتنبي أخطاء ديكور املنزل ومتتعي باطاللة راقية

طريقة عمل صدور الدجاج احملشية باجلنب واملشروم
املكونات واملقادير:

4 قطع صدور دجاج
2 بيض

2 معلقة كبيرة حليب
4/3 كوب بقسماط

4/1 كوب مرق دجاج
3/1 كوب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود حسب الذوق
للحشو:

رأس بروكلى مقـطع الي زهيرات
ومسلوق

جنب شيدر
النشون دجاج

زيتون اسود
مشروم

طريقة التحضير:
- اقــسـمـي صـــدر مـن صـــدور
الـدجـاج الـي نصفـني . اضغطـى
علـيه بـيـــديك ثـم قــسـمـيه مـن

املنتصف بسكني حاد.
يعض-

كل صدر مـن صدور الدجاج بني
كـيــس بالسـتـيكـي ثـم افـــرديه
بـالـشــوبك حتـى تكـون صـدور

الدجاج رفيعة السمك .
- ضعي يف مـنتصف كل شـريحة
من الدجاج حبة من البروكلي مع
النـشون الـدجاج واجلنب الـشيدر
والـــزيتــون االســود واملـشــروم
املقـطعني قـطع صغيـرة ثم رشـى

ملح وفلفل أسود .
- لفي صدر الدجاج حول احلشو

وأغلقيه بخلة أسنان خشبية.
- جهــزى طبـقني واحــد امـلئـيه
بــالـبيـض اخملفـــوق مع احللـيب
والثاني به بقـسماط . ثم اغمسي
صدر الـدجاج يف البـيض اخملفوق

مع احلليب .
- أخـيرا ضعـي صدر الـدجاج يف
البقـسماط . أكملي بـاقي الكمية
ثـم رصـي صــدور الــدجــاج يف

طبق.
- قومي بـتحمير صـدور الدجاج

احملشية يف الزيت الغزير.
- ضـعي صدور الـدجاج احملـشية

يف طبق التقدمي.
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 Your Voice  صوتك
Success story قصة جناح

ليلى احلسيني

إعالميـة أمريكيـة من أصل سوري،  حـائزة على جـائزة الصحـافة من
مؤسسـة "ويسترن وين كـاونتي"  للنسـاء املتميزات يف حقـل الصحافة.
اختيـرت كسفيـرة للنوايـا احلسنـة يف عام 2014 عن عـملها يف  إعالم
املهجر و حقوق املرأة من قبل منظـمة االحتاد البرملاني املتعدد اإلغراض
بالتعاون مع االحتاد األوربـي واالتفاق العاملي لألمم املتحدة ،  حصلت
على وثقة تـقدير من منـظمة "التسـامح و السالم"  للمسـاهمة يف العمل
اإلنسـاني و نشـر و تعزيـز قيم التـسامح و الـسالم يف اجملتمع الـعربي و
الدولي.متـتلك خبرة يف الصحافة املسموعة واملقروءة واملرئية ألكثر من
15 عـاما،و تعمل كصحفية ومـترجمة " كفرى النسـر مع زاوية التابعة
لـتومـسون رويـترز .حـاصلة علـى الليسـانس يف األدب اإلجنلـيزي  و

دبلوم يف التغطية اإلذاعية و التلفزيونية  .
ساهمت يف تطوير مفهـوم الصحافة املهجريـة يف أمريكا، حيث أنشأت
إذاعـة صوت العرب من أمـريكا و التي من خاللهـا تتواصل مع العرب
األمريكـان يف عدة واليات و منهـا تقدم مجموعـة متنوعـة من البرامج

اليومية، السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية املتنوعة.
اسـتطاعت مـن خالل مشوارهـا اإلعالمي خلق نافـذة صحفية مـتميزة
تربط بني الصحفيني األمريكان من أصل عربي،واإلعالميني العرب يف
الـشــرق األوسط.،شـاركـت يف بحث حتـت عنــوان "استخـدامـات
اجلمهـور العربي يف املهجـر لوسـائل اإلعالم الناطق بـالعربيـة ورغباته
املشـبعة جـراء ذلك "  يف مـؤمتر لـإلعالم املؤمتـر العلمي الـدولي األول
لكلية اإلعالم وفنون االتصال جـامعة فاروس باإلسكندرية  مبصر عام
2014 حـول مستقـبل اإلعالم يف ظل التحـوالت اجملتمعيـة الراهـنة ،
حيث مت إجـازة البحث و سـوف يتم نـشره يف كـتاب خـاص باملـؤمتر

يحصل عليه الباحثون و املؤسسات املتنوعة . 
حصلت على عدة جوائز تقديرية من مؤسسات أمريكية و عربية تقديرا

جلهودها يف تطوير اإلعالم املهجري .

Laila Alhusini
Laila Alhusini is an awardpwinning American journalp
ist of Syrian decent, who immigrated to the United
States in 2001. She received a bachelor's in English
Literature in 1989; and has more than 15 years of
experience in print and broadcast journalism. She also
worked as a freelance writer and translator for Busip
ness Reporting, Zawya, a Thomson Reuters Company.
In 2007, Mrs. Alhusini founded the Voice of Arabs
from America, a radio program which broadcasts in
Arabic and English. Through this initiative, she comp
municates with a vast audience base in the United
States and Canada, and presents a variety of daily
political, economic and social programs. As the host
of three U.S. Arab Radio programs, Mrs. Alhusini
continues to interview national and international leadp
ers in politics, business, academia, and serves to
bridge both American and Arab journalists with
diverse audiences.
Laila has been nominated to receive many important
awards. Among them are the following: she was the
recipient of the YMCA Western Wayne County
Women of Achievement Award in Communication/
Arts (2011). She was also awarded by the American
Arab Women's Community Network for playing an
important role in the community and within the field
of Media and Communication (2012). Laila was nomp
inated for Goodwill Ambassador for TMIPU in
Media& Women’s Rights on behalf of the Multipurp
pose Inter Parliamentary Union of the Middle East
Region (2014). 

نادية خياري..رسامة الكاريكاتير التي
تقض مضاجع السلطة اجلديدة

تتمتع نادية خياري بجرأة كبيرة يف
مواجهـة السلطة اجلديدة يف تونس
وال تـتوانى عن تـوجيه االنتقادات
الالذعـة لهـا. نـاديـة خيـاري هي
الـتي قــالت بـانهــا سنـضطـر يف
األخيـر الـى رفع "ديغـاج" يف وجه
السلطة والذهـاب الى ثورة شعبية
جـديدة، واسقـاط احلكومـة التي
انـتخـبهــا الــشعـب بعــد ثــورة

الكرامة..
نـاديـة خيـاري، تـعتبـر من أشهـر
رسامي الكاريكـاتير يف تونس بعد
انـدالع ثورة اليـاسمني، اكـتسبت
شـخصـيتهــا الكـارتــونيـة "الهـر
ويليس" شهرة واسعة يف الشبكات
اإلجـتمـاعيـة، وحتـول الـى رمـز
للناقمني على السلطة، إذ غالبا ما
تـــرفع يف مخـتلف املـظــاهــرات
واإلحتجاجات التي تعم الشوارع
التـونـسيـة يف مـواجهـة الـنظـام
التـونـسي اجلـديـد بقيـادة حـركـة

النهضة.
الكاريكاتير يف تونس

أصبح فن الـكاريكـاتير يف تـونس
جــــزء اليــتجــــزء مـن احلــــدث
السـباسي، فهنـاك أعمال الزالت
تصـر علـى إكمـال مـابـدأته ثـورة
الياسمني، لكـن بالريشة واأللوان

واألفكار الساخرة.
فن الكـاريكاتـير أداة للـتعبيـر عن
الذات، ولعل هـذا ما يفسر اتساع
دائـرة هـواة هـذا الفن لـتصل إلـى
قـــرابـــة عــشـــرة آالف شخـص
بتـونـس، ممن يتـابعـون تعليقـات
القطة الذكية التي حتمل نفس اسم
قـطة قنـانة الكـاريكاتيـر التونـسية

نادية خياري احلقيقية.
نادية خياري حتت األضوء

جنـاح فنـانـة الكـاريكـاتيـر نـاديـة
خيــاري، زكــاه إصـــدار كتــاب
لرسـوماتها وإقامـة معرضها "ارتي
شـو" يف إحدى ضواحي الـعاصمة
التــونــسيــة. وتقــول رســامــة
الكاريكـاتير إنها تـستلهم أفكارها
مـن وحي أحــاديثهـا مع ســائقي
سيارات األجـرة والطـلبة وبـائعي

اجلرائد واجليران.
"ويليـس من تـونـس" هــو كتـاب
جديـد يف شكله ومضـمونه، وفيه
تعتـمد الكاتبة والرسامة على ناديا
خـياري على األسلـوب الغربي يف
تعـاملهـا مع األحـداث الغـربيـة،
وقــد قــدّم هــذا الـكتــاب رســام
الكاريكـاتور العـاملي سيـنيه الذي
كتـب عنه قـائالً: "نـاديـا مبـدعـة
ويلـيس من تـونس شـابة تـونسـية
مـوهـوبـة، ال تهــاب شيئـاً. وقـد
يــدعــوهــا الــذكــوريــون "أخت

الرجال".
وهي عـدا ذلك، جميلة جداً. أمّا
"ويليـس" هـرّهـا فهـو فـوضـوي
وقلـيل الـتهــذيـب... يُــشـكّل
اإلثنـان زوجـاً اسـتثنـائيـاً، وهمـا
متـــواطئــان متــامــاً يف مجــابهــة
السلطـة... يكشفان القناع يومياً
عـن انتهـاكـات حقـوق اإلنـسـان

والهررة يف بلدهما...
وعـلى الـرغم من أنهـا كانـت قد

عـــرضـت قـبل الـثـــورة بعـض
أعـمالهـا، إال أن نقدهـا السـاخر
للـواقع التونـسي كان يتـم بصورة
مـبهمــة، حيـث تتـرك للـمتـلقي
مهمـة فهم املعـاني املزدوجـة التي
تعبـر عنهـا من خالل رسـوماتـها
الـسـاخـرة. وتقـول نـاديـة "إنهـا
سعيدة بـحالة احلـراك الفني الذي
تعيـشه البالد وبـزوغ العـديـد من
املواهـب الشابـة التي طاملـا غابت
عن الـسـاحـة الفـنيـة خـوفــاً من

املالحقة القانونية.
الهــر املـشــاغب "ويـليـس"...

وجائزة الرسوم للسالم
اكتشفت نـادية خياري موهبتها يف
رسم الكـاريكاتـير يف اليـوم الذي
ألقى فيه بن عـلي خطابه األخير.
وكـانت حبيـسة املـنزل مثلـها مثل
كـل التــونـسـيني بـسـبب حـظــر
التجول املفروض. وتقول نادية:
"كـان الرسـم بالـنسبـة إلي وسـيلة
للتـخفيف عـن الضـغط العـصبي
الـــذي كـنـت أعـيـــشه يف هـــذه

اللحظة".
أبـطــال رســوم نــاديــة اخليــاري
الـكاريكـاتوريـة هم من الـقطط،
التي تدعوا للخروج يف مظاهرات
ألنهـا ال جتـد طعـامـاً يف صنـاديق
القمـامـة التـي امتألت بـالـوثـائق
احملترقة. وتعبر عن غضبها بسبب
الـرقـابـة املفـروضـة علـى األفالم
اجلنسـية، رافـعة شعـار: "اجلنس
حق للجـميع". وتقـول اخليـاري
التي تعـرضت لنـقد الذع بـسبب
رسـوماتها املستفزة: "أحاول عدم
جتـريح اآلخـرين، لكـنني يف ذات
الـوقت ال أضع لنفـسي أي حدود
يف التـعبيـر عمـا أريـد"، وتتـستـر
ناديـة خلف شخصـية كـارتونـية

لقط مـن تونـس العاصـمة يـدعى
"ويليس" يقـوم بالتعـليق يف جميع
شبكــات التـواصل االجـتمــاعي
علــى األحــداث والتـظــاهــرات

السياسية التي جتري يف تونس.
نــاديـــة خيـــاري هي صـــاحبــة
الرسومات االنتقادية، هي رسامة
حـائــزة علـى جـائـزة الـرسـوم

للسالم. 
ملاذا وملن ترسم نادية خياري؟

تقـول نـاديــة خيـاري إن هـدف
رسـوماتهـا ليس اسـتفزازيـا بقدر
مـاهـو اسـتعمــال للفكـاهـة الـتي
تـتنــاول احليــاة بعـنف و قـســوة
مـاساويـة اي الدعـابة الـسوداء،
فنـاديــة خيـاري تــرسم وتـعبـر
بواسطة هذا االسلوب الذي متلكه
اي الــرسم بـاعـتبـارهـا مــواطنـة
تونسية تبدي رايها بواسطة الرسم

االنتقادي".
"ويليـس من تــونس"، وهـو اسم
لقـط يتكـرر ظهـوره يف لـوحـاتهـا
اجلـميلــة. لقــد تنــاولت نـاديـة
أقالمهــا وراحـت تـنفـث عـمــا
احتبـس يف صدرها مـن ثورة على
مدى سـنوات طوال. ومـن يومها
والقط "ويلـيس" ضيـف دائم على
صفحة صـاحبته يف "فيـس بوك"،
يـقوم بـدوره املرسـوم له كشـاهد
على تـتابع األحـداث التـونسـية،
حيث يتحول البـشر، أحيانا، إلى
قـطـط تـتنــازع علــى املكـــاسب
والـغنـــائم. وال تـكتـفي نــاديــة
بذلك، بل هـي تنزل إلى الشوارع
لتـرسم قطهـا الذي صـار شهيرا،
علـى اجلـدران. وقـد اسـتخـدم
املعتصمـون أمام مبـنى البـرملان يف
تونس صورة "ويليس" للتعبير عن

مطالبهم.

الثورة التونسية
خالل الثورة التونـسية بدأت نادية
خيـاري تــؤرّخ للثـورة بـرسـوم
ويليس التي نشرتها عبر الفيسبوك
ونـالت اهتمـام أكثـر من عشـرين
ألف شخـص خالل أشهر قلـيلة.

فازت بجائزة هونوريه دومييه. 
بـأسلوب تهكمي الذع تُقـدّم ناديا
وويليـس رؤيـتهمــا للتـراجيـديـا
العـربية، الـتي أصبح فيهـا العرب

يحتمل كلّ الفصول. 
تستعيـر ناديا مـن قصص األطفال
رســومهـا وأجــوائهـا، فـتكـتب
وتـرسم بـأسلـوب سـاخـر بسـيط
وإمنا يحمـل من احلقيقة املـؤامة ما
يـصـــدم القــارئ ويـــدفعه إلــى
الضحك مرّة والبكاء مرّة أخرى.
تتمتع نـادية خيـاري بجرأة كـبيرة
حـيث صـوّرت الـنظـام بعـد 23
اكتـوبـر علـى انـه يشـبه حكـم بن
علي وقـالت بـاننـا سنـضطـر يف
األخيـر الـى رفع "ديغـاج" يف وجه
السلطة والذهـاب الى ثورة شعبية
جـديدة، واسقـاط احلكومـة التي
انـتخـبهــا الــشعـب بعــد ثــورة
الكـرامـة، ولم تـوعـز نـشـاطهـا
املكثف واملفتـوح على النـيت الى
منـاخ احلريـة الذي تـعيشه تـونس
وامنا ردته الـى عجز السلـطة على
سجن كل الذين ميارسـون الكتابة
والتعـبير. وقالت ان اكثر رسومها
جــــرأة رمبــــا تـكــــون حــــول

السلفيني...
وقـــالت ان انـتقــاد الــسلفـيني ال
ينـصح به عــامـــة الن اإلنتـــاقم
فـوري، وانتقاد األصـولية خـطير
يف كل االحـــــــوال النهــــــا "اي
األصـولية" بال شفقة، فهل سيقود
الهــر ويليــس حملـة جـديـدة يف

مواجهة السلطة اجلديدة؟
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Pioneering Womenنساء رائدات
رائدات قهرن اخلوف واستطعن التغلب على الصعوبات التي واجهتهن 

مقوالت ملهمة من نساء تصاحلن مع العالم

كتابة وحترير : نورا ناجي 
يف اعتقـادي، تنظـر املرأة نـظرة
مختلفة إلى العالم عن الرجل،
رمبا يعتبره الرجل مكانًا للسعي
الـدائم، من العـمل إلى متـابعة
األخبـار إلـى الـرغبـة يف حتقيق
إجنـازاته اليوميـة أو املستـقبلية،
كل هـذه املـشــاغل ال تتـرك له
فرصة لـلنظر نحو العـالم بنظرة
أكثــر تفـهمًـا وعـمقًــا. علـى
عكــس املــرأة، الـتـي وعلــى
الرغم مـن انشغالهـا الدائم هي
األخـرى يف احليـاة وواجبـاتهـا
التي ميـكننـا أن نـعتبـرهـا أكثـر
زخمًـا من واجبـات ومشـاغل
الـرجـال، إال أنهـا متلـك تلك
النـظرة، أو احلـاسة رمبـا، التي
متكنـها مـن فهم العـالم بـشكل
أكثــر عـمقًـــا، أكثــر فـهمًــا،

واألهم أكثر تصاحلًا.
اخترت لك اليوم مقوالت لعدة
نساء يجمـعهن النجاح املؤثر يف
حياتهن، والقوة يف مناصبهن،
بـــاخـتالف هـــذه املـنـــاصـب
واألعمـال، إال أنـهن يحـملن
تلك الـنظـرة التـي أقصـدهـا،
وهي إمكانية فهم العالم بشكل

مختلف وملهم.

“لقد قـررت أن أرفع صوتي..
ليس من أجل أن يتم سماعي،
ولكـن مـن أجل سـمــــاع كل

هؤالء الذين ال صوت لهم“.
كـــانت هــذه كـلمــات الـفتــاة
البـاكستـانية مالال يـوسف عند
اسـتالمها جـائزة نـوبل للسالم
العـام املاضي، عـن جهودها يف
منــاصــرة تعـليـم الفـتيــات يف
باكـستان، األمر الـذي عرضها
لطلق ناري يف عام 2012 على
يـد حـركـة طـالبــان، وتكفلت
اإلمــارات العـــربيــة املـتحــدة
بعالجهـا يف بـريـطــانيــا بعـد
إصـابتهـا اخلطيـرة وهي دون الـ
15 وتعـتـبــــر مـالال أصغــــر
الفائزات بنوبل على اإلطالق؛
حيث يـبلغ عمـرهـا اليـوم 17
عـامًا، وفـازت بها منـاصفة مع
الهندي كايالش ساتيارثي لعام

2014
“ال مفــر مـن بعـض الفــشل يف
احليـاة، من املسـتحيل أن نحـيا
دون فــشل يف أمــر مــا، إال إن
كنت حتيا بحـذر شديد يجعلك
يف الــــواقع لــم تعـــش علـــى
اإلطالق. يف هــذه احلــالــة؛

ستكون قد فشلت عن عمد“.

“ج. ك. رولـيـنـج“ الكـــاتـبـــة
البـريطانـية التـي حولت فـشلها
إلــى جنــاح مـبهـــر. تعلـمـت
الـتصــالح مع هــذا الفـشل بل
والتفـاخـر به، ألنه كـان أولـى
خـطواتـها إلـى النـجاح، عـلى
عكس اآلخـرين، لم تسـتسلم
رولـيـنغ لالكـتـئــاب وقــررت
اسـتثمـاره يف سلـسلـة روايـات
هـاري بـوتـر فـائقــة النجـاح؛
األمر الذي حـولها ملليارديرة يف
فتـرة قصـيرة، كـما كـرمت من
امللكـة شخـصيًـا. الفـشل أمـر
البـد منـه، لكنه ال يبـرر هؤالء
الذين يخشون عيش حياتهم يف
خــوف، ألنهـم يكــونــون يف
حقيقـة األمر قد فشلوا افتراضيًا
يف الــــشــيء األهـــم علــــــى
اإلطالق، وهــو االسـتـمـتــاع

بحياتهم بأكملها.
“ينعـم اهلل علينـا مبـواجهـة هـذه
اللـحظات احلـرجة يف رحلـتنا،
لنـتمكن مـن لم شتـات أنفسـنا
من جـديد، لنصـبح متواضعني
مبا يكفي للـتعلم، وأن ال نقسو

أبدًا على أنفسنا“.
ميـشـيل بيلـوســو هي املـديـرة
Gilt. الـتـنفـيـــذيـــة ملــــوقع

استطـاعت يف فتـرة قصيـرة من
2013 فـقط إبـراز اسم املـوقع
ضـمن أهم مـواقع الـتسـوق يف
العالم، ال متلك ميشيل مكتبًا،
بل جتلـس وسـط مــوظفـيهــا
لـلتعـاون علـى ابـتكـار أفـضل
العـروض وتـسـهيل عـمليـات
البـيع والشـراء لعمالئهـا حول
العــالم؛ األمـر الـذي ميـكنهـا
اليـوم مـن منـافـســة عمـالقـة
التـســوق اإللـكتـــروني مـثل

أمازون.
“كنـت دائمًا أفعل تـلك األشياء
التـي لم أكـن علــى اسـتعــداد
للقيام بهـا بسبب سنـي الصغير
وقلة اخلبـرة، عندمـا تفكر أنك
لـن تستطـيع أبدًا القيـام بذلك،
لكنـك تدفع نفـسك للمحـاولة
ثم الـوصــول؛ عنـدهــا فقـط
تكـون قــد انطلقـت يف رحلتك

للنجاح“.
رغـم سنها الصغير، استطاعت
مـاريسـا مايـر أن تصبح املـديرة
التنفيـذية ورئيـسة شـركة يـاهو
مـنــذ عــام 2012، وقـبلهــا
شغلت منـصب املديرة التنفيذية
لـشـركـة جـوجـل واملتحـدثـة
الرسمية عنهـا. صنفت ماير يف
املــرتبــة الـ 18 ضمـن النـسـاء

األقوى تأثيرًا يف العالم يف قائمة
“فوربس“ السنوية.

“األحالم جميلة، لكـنها مجرد
أحالم؛ عـــــابـــــرة وزائلـــــة
وســاحـــرة. لكـن األحالم ال
تـتحـــول لـــواقع ألنـك فقـط
حلمت بهـا، إنه العمل الـشاق
الــذي يجعل األمـور تـتحقق،
إنه العـمل الشـاق الـذي يـصنع

التغيير“.
شـوندا راميـز الكـاتبـة واملنتـجة
الـتليفـزيونـية األشـهر الـيوم يف
أمـريكــا، وهي أول أمــريكيـة
إفـــريقـيـــة تكـتـب وتـنـتج 11
مـسلـسالً نـاجحًـا يف أمـريكـا،
علـى رأسهم مـسلـسل جـرايـز
آنتومي الذي يعرض موسمه الـ
11 اآلن بـنجــاح مــسـتـمــر؛
جعلها ضـمن الكاتـبات الالتي
يـسعـى أشهــر النجـوم لـلعمل

معها.
“تعلم مـن كل غلطـة، ألن كل
خبــرة )بــالــذات أخـطــاءك(
وجـدت لـتعليـمك، وإجبـارك
على أن تكـون الشـخص الذي

تريد أن تكونه“.
أوبـــرا ويـنفـــري غـنـيـــة عـن
الـتعريف، شـاركت مـؤخرًا يف

اإلنـتـــاج والـتـمـثــيل بفـيلـم
Selma، الـذي يسـرد فتـرة
هـامة يف مسـيرة الزعـيم مارتن
لـوثـر كـينـج، وهي معـروفـة
بنـشاطـاتهـا احلقـوقيـة يف عدة
مجاالت مثل التعليم ومقاومة

العنصرية ضد األقليات.
“يجـب أن نتقـبل أننـا ال نتخـذ
دومًـا القـرارات الـصحيحـة،
وأننـا سنفـشل متامًـا يف أوقات
كـثيرة أخـرى، يجب أن نفهم
أن الفـــشل لـيـــس نقـيــض
النجاح، بل إنه جـزء ال يتجزأ

منه“.
بدأت أريانا هافينجتون حياتها
كنـاشطة ومـدونة، ليـنتهي بها
،AOL األمر رئيسـة لشركة
ورئـيــســـة حتـــريـــر مــــوقع
هـافـينجتـون الـذي يـستـقطب
25 مـليــون زائــر يف الــشهــر
الواحد. اختـارتها مجلة “تامي“
عـــــام 2006 يف قـــــائـمـــــة
للـشخـصيـات الـ100 األكثـر
أهـمـيـــة يف العــالـم. وعــام
2010، احتلّـت املرتـبة الـ28
يف قــائمـة “فـوربـس“ للنـسـاء

األكثر تأثيرًا يف العالم.

مالال يوسف 

ج. ك. رولينج

ميشيل بيلوسو 

ماريسا ماير  شوندا راميز 

أوبرا وينفري 

أريانا هافينجتون 
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ميديا

10 سنوات من النجاح والتميز

باراك أوباما نال نصيبا كبيرا من سخرية رسامي الكاريكاتير
الصحف االمريكية الساخرة تفضل رجال السياسة على رجال الدين

رسـامو الكـاريكاتـير املعـاصرون
يـسـتمــرون يف الــسخــريـــة من
الـسياسيـني حيث يتمتعـون بحرية
أكبـر مبهاجمـتهم لكنهم ممـنوعون
مـن السخـرية مـن الديـن ألنه أمر

محرم
يفـضل رســامــو الكــاريكــاتيــر
األمـيركيون تناول رجـال السياسة
واملـوضـوعـات الـتي تخـصهم،
ويحظـون بحـريـة كـبيـرة يف هـذا
الشـأن دون التعــرض للمالحقـة
القانـونية، يف حني تعتبـر السخرية
مـن الـــديـن مـن احملـظـــورات يف

الصحافة األميركية الساخرة.
ال حتظـى رسـوم الكـاريكـاتيـر يف
الصحافة األميركية باحلرية املطلقة
يف جتـاوز احملـظـورات الـديـنيـة،
لـكنها تـكفلت بتنـاول السيـاسيني
وانـتقـــادهـم دون أن تـتعـــرض
ملـشـاكل قـانــونيـة أو مالحقـات

قضائية.
وتـؤكـد سـاره ديـوك التـي تنـظم
معـرضـا يف مكـتبـة الكـونغـرس
بواشنطن، أن هيربلوك أحد أشهر
رسـامي الكاريكـاتير الـسياسي يف
الصحـافـة األميـركيـة أجنـز ”274
رسما كـاريكاتيريا عن ووترغيت”
دون أن يـواجه أي محـاكمـة لكن
”الـسخـريـة من الـدين كمـا تفعل
شــارلـي إيبــدو أمــر محــرم” يف

الواليات املتحدة.
وقـــالت ديــوك املـســؤولـــة عن
املعرض الـذي يستعيـد عقودا من
الرسوم الكاريكاتيرية يف الواليات
املتحـدة مـن خالل أعمـال أحـد
أبــرز ممثـليهــا، إنه يف الـواليـات
املتحــدة ”ميكن اسـتعمـال الـرسم
الـديـني، ميكـن استخــدام يسـوع
املسـيح، لكن ال ميكـن السخـرية

منه”.
فالـرسام الكـريكاتـيري هيـربلوك
واسـمه الكــامل هيـربـرت بلـوك
الــذي تــويف عـن 91 عــامــا يف
2001، ويعـتـبـــر مـن أركـــان
صحيفـة واشنطن بـوست، تناول
بريـشته فضـيحة ووتـرغيـت التي
أدت إلى سقوط الرئـيس ريتشارد
نيكسون وأزمة الصواريخ الكوبية
والــرئيـس لـينـدون جـونـسـون

وحرب فيتنام.

هيــربلـوك أحــد أشهـر رســامي
الكـاريكاتيـر السيـاسي أجنز 274
رسمـــا عن ووتــرغـيت دون أن

يواجه أي محاكمة
وهــو الــذي اسـتحـــدث عبــارة
”املكارثيـة”، كما أضـافت منـظمة
معرض ”بوينتينغ ذير بنز )يف مرمى
ريـشـتهم( الـذي يـسـتمــر حتـى
مـارس 2016، ويستعـرض فترة
احلملـة الـشـرســة التـي أطلقهـا
الـسناتـور جوزف مكـارثي الثقايف
ضـد الكتاب واملثقفـني يف أميركا،
يف اخلمـسينات. وقد ذاعت شهرة
مكـارثي نتـيجة ادعـائه دون دليل
أن هنـاك الـكثيـر من الـشيـوعيني
واجلــواسيـس الـســوفيـيت داخل

احلكومة األميركية.
وأضافت ديـوك أن رسامـي اليوم
يستمرون يف السخرية من السياسة
والسيـاسيني، مـشيرة علـى سبيل

املثال إلى وزيرة اخلـارجية السابقة
هيالري كليـنتون التـي دار مؤخرا
جـدل حول بـريدهـا اإللكتـروني
اخلــاص والعــام، وتـسـتهــدف
خـاصـة مـن أكثـر الـتقـدمـيني.
وتـابـعت إن ”دعــاوى التـشـهيـر
لـيست منتـشرة مثلمـا هو األمر يف
أوروبـــا” مبـــوجــب تعــــديل يف

الدستور يكرس حرية التعبير.
ولفــتــت إلـــــى ”أن رســـــامــي
الـكاريكاتيـر يتمتعون بحـرية أكبر
مبهاجمـة رجل سياسـي”. وقالت
إن هيربلوك ”استطاع القيام بـ274
رسمـا حول ووترغـيت ونيكسون

ألن القانون كان حليفه”.
لكن ”الـسخـريــة من الــدين أمـر
محــرم” كمـا أكـدت املـؤرخـة.
وقـالت ”إن قلة ضئيـلة من رسامي
الكاريكـاتير األميـركيني تعـرضوا
لـ)الـنبي( محـمد”، يف إشـارة إلى

رســوم صحـيفـة شـارلـي إيبـدو
الفـرنسيـة الساخـرة التي أدت إلى
مقتل رساميها يف باريس يف يناير.
وروت ديوك ”هنـاك واحدة قامت
بــذلك، فغيـرت اسمهـا وتعـيش
اآلن مختبئـة” يف إشارة إلـى مولي
نـوريس رسـامـة الكـاريكـاتيـر يف
سيـاتل )غـرب( الـتي أطـلقت يف
2010 ”يومـا حيث اجلمـيع يرسم
محمد”. وتذكر ديوك رسما لبات
أوليفـانـت نشـر يف الـوقت الـذي
اتهم فيه جنم الغناء الراحل مايكل
جـاكسـون بـالتحـرش بـأطفـال،

وكذلك الكنيسة الكاثوليكية.
ونرى فيه املغني أمام كنيسة يخرج
منها أطفال اجلوقـة وكهنة يقولون
”يبـدو أن جاكـسون يـريد سـلوك
طريق الكهنوت”. ولفتت إلى ”أن
بعض الرسامني الكاريكاتيريني قد
يتحـدثـون عن الـديـن لكنـهم لن

يقـــولـــوا ”إن الـــديـن سـيـئ”،
سيـتحدثـون عن مشـكلة ضـالعة
فيـها كنيسة مـا”. ويتناول املعرض
املمـول من صنـدوق بلـوك الـذي
متلكه املـكتبة املرموقة، مهنة بدأت
بالدعـوة إلى التدخل األميركي يف

أوروبا ضد أملانيا النازية.
وحـاز رسم كـاريكـاتيـري للفـنان
هيــربلــوك علــى ثالث جــوائــز
بـوليتـزر، ظهر فـيه نيكسـون وهو
يشـد علـى طنجـرة ضغط مـليئـة
بـالـفضـائح ويقــول ”يجب إبقـاء
الغـطـــاء حتــى االنـتخــابــات”.
وأكـــدت ديـــوك أن الـــرســـوم
الكـاريكـاتيـرية ”أسـقطت ملـوكا
وحكـومـات مـحليــة وأغضـبت
رؤسـاء”.وكان ولـيام تـويد رجل
سياسـة فاسد يف نيويورك يف القرن
التـاسع عـشـر وصف بـ”قـذارات
الـرسوم” مـا خطته ريـشة الـرسام

تـومـاس نـاست الـذي يـعتبـر أب
الكاريكاتـير األميركي. وأضافت
ديـــوك ”إنهـم ميـلكـــون القـــدرة
ويـلعبـون دورا هـامــا يف تكــوين
الـرأي العـام، لكنـهم ال يفعلـون

كل شيء مبفردهم”.
رسم كاريكاتيري للفنان هيربلوك
حـاز على ثالث جـوائز بـوليتزر،
ظهر فيه نيكـسون وهو يـشد على

طنجرة ضغط مليئة بالفضائح
تصريحات ديوك تأتي متوافقة مع
آراء رسام الكاريـكاتير يف صحيفة
نيـويورك تـاميز بـاتريك شـابات،
الــذي وصف رسـومــات مجلـة
شارلـي إيبدو الفـرنسيـة السـاخرة
بــاالستفـزازيـة، قــائال إنه ”يجـد

أحيانا صعوبة يف فهمها”.
وقـال شابات، إنه عند الدفاع عن
حريـة التعبير البـد من احترام قيم
اآلخرين، يف معـرض تقييمه جمللة
شــارلـي إيبـــدو التـي تعـــرضت
لهجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا

بينهم 4 من رسامي اجمللة.
وأشار شابات إلـى قدسية الدين،
ودعا إلى الـدفاع عن حرية التعبير
مبعــزل عن الــدين، وإلـى عـدم
إدراج الــنــبــي يف الــــــرســــــوم
الكاريكـاتيريـة. كما أكـد شابات
علـى ضــرورة أال يتـم استخـدام
رسـامي الـكاريكـاتيـر من قبل أي
مـن فـئــــات اجملـتــمع، قـــــائال
”الكـاريكـاتيـر مهـم للمجـتمع،
ويعتـبر صوته، لـذا البد أن تكون
رسـوم الكاريـكاتيـر صوتـا حرا،
وأال تُستخدم من طـرف املتطرفني
أو األطــراف املعـاديــة لإلسالم،
إلننــا رأينــا مثـاال علــى ذلك يف
الغرب، وال نريد أن نصبح جنودا

يف معركة لصالح أي شخص”.
وقال رسام الكاريكاتير شابات إن
صحيفـة شـارلـي إيبـدو لـم تكن
تهـدف إلـى إيـذاء أحـد، وال إلـى
الــتحقـيـــر مـن شـــأن اإلسالم،
مسـتدركـا ”إال أننـي أجد صعـوبة
أحيانـا يف فهم شارلي إيبدو، التي
تـكــــــون يف بعـــض األوقـــــات
استفزازيـة جدا، ويتم استخدامها

من قبل الراديكاليني”.العرب
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R e a l E s t a t eعقارات

نيويورك: بول سوليفان
انتهت تـشطيـبات مـنزل سـكوت
سيلتزر على شاطئ ساغابوناك يف
واليـة نيـويـورك قـبل نصف املـدة
احملـددة تقـريبـا، بـاسـتثنـاء غـرفـة
األفالم، حيـث استغـرقـت تلك
الغـرفة عامـني من العمل، غير أن
الـسيـد سـيلتـزر، الــذي يعمل يف
مجـال الـتمـويل، لـيس لـديه مـا

يندم عليه.
حيـث قال سيلتزر البالغ من العمر
)52 عـامـا( الـذي نـشــأ يف حي
كـوينـز الفقيـر من املـدينـة ويقطن
حاليا يف مانهاتن: “عشت يف شقق
صـغيرة طيلة حيـاتي. وملا بدأنا يف
بنـاء ذلك املنـزل، قلت إنـني أريد
غــرفــة لألفالم، حـيث ميـكنـني
مشاهـدة األفالم ومتابعـة األخبار
منهـا، ثـم خطــرت لي فكـرة أن
تكون تلك الغرفة ذات خصوصية

متميزة“.
كـانـت لفظـة “مـتميـزة“ تلـك التي
ضـــاعفـت مـن وقـت املــشــروع
للعمل علـى غرفـة واحدة بـاملنزل
الـذي تبلـغ مسـاحته 8000 قـدم
مـربع، حيث استغرقـت املزيد من
الــوقت لـالنتهــاء منهــا أكثـر ممـا
احتيج لالنتهاء من املنتجع اخلاص
ذي األرضيات من الرخام التركي

أو قبو النبيذ بأسفل املنزل.
تـابع السيد سيـلتزر يقول: “معظم
الناس يشيـرون إلى غرف األفالم
التي هي عبارة عن أوكار فاخرة،
حيـث شاشـات التلفـاز الضخـمة
والـكراسي اجللـدية، ورمبـا بعض
مقــاعـــد االستــاد. إن مــا أردته
لـنفــسي كــان عبــارة عن رؤيــة
مختلفـة. أشعر بـأنها واحـدة من
أكـثـــر غـــرف األفالم إبهـــارا يف

البالد“.
يوجـد بغرفـة األفالم ذات الشكل
الـبيضـاوي سقف مـرسـوم بـاليـد
متتــزج فيه الـفضـة بـالــذهب مع

كريستاالت سواروفسكي.
ولقد أحجم سيلتزر عن اإلفصاح
عن التكلفة اإلجمالية للمشروع،
ولكـنه قـــال إنه أنـفق 350 ألف
دوالر علـى غـرفـة األفالم فقط.
وقد قدرت قـيمة املنزل لألغراض
الضريـبية مببلغ 3 ماليني دوالر يف
العـام املـاضـي، رغم أن القـيمـة
الـفعليـة هـي أكبـر مـن ذلك بكل
تأكيـد، إذا ما أضـفنا إلـيه عوامل

التجديد واألراضي.
تشهـد حركة تشييد املباني الفاخرة
ازدهـارا جـديـدا، بعـد قلـيل من
الـتعثــر، يف املنـاطق الــراقيــة من
الـبالد، مثــاال بجنـوب فلـوريـدا
وهـــامـبـتــــون، مع اإلشـــارات
الـصحيـة الـتي صــار يبـعث بهـا
االقتصاد أخيرا، على حد وصف

املصممني واملهندسني املعماريني.
لكنّ الـراغـبني يف امـتالك منـازل
مـتواضعـة القيـمة بـدأوا يف حتويل
رغبـاتهم إلى واقع. تقـول دراسة
يتـوقع نشـرها األسبـوع املقبل من
جانب “ليبرتي ميوتشوال“ إن نسبة
44 يف املـائة من األمـيركيني كـانوا
يخـطـطـون لـالنتقـال أو جتـديـد

منازلهم خالل هذا العام.
تستـحوذ فكرة بنـاء وامتالك منزل
األحالم علــى خيــال كـثيــر من
النـاس. حيث يسمح لهـم بإيجاد
مـساحـات واسعة كغـرفة األفالم
التي يتميزون بامتالكها. وهناك،
بعـد كل شيء، الكـثير ممـا ميكنك
فـعله يف غـــرف الـنـــوم وغـــرف

الطعام.
غيـر أن تلـك اخلطـط الكـبيـرة ال
تتحـول إلى واقع بتلك الـسهولة.
وهنــاك أسبـاب وراء ذلك ولـوم
يتقــاسمـه العمـالء واملهنـدسـون

املعماريون، وعمال البناء.
يقول السيـد كامبيون بالت، وهو

مهندس

م
ع

ما
ري ومـصمم ديـكورات داخلـية،
وعـمل مع الــسيـــد سيـلتــزر يف
منزله: “ليس من السهل متاما على
اإلنـســان غيـر املـدرب أن يـتقن
الفروق الـدقيقة يف املنـازل جيدا.
إن األمـــر يعــود إلــى الـنــسـبــة
والـتنـاسـب. حتــى يتجـمع كل
شيء أمام ناظـريك، وقتها تكمن

املفاجأة.
وتـابع يقـول إن “أصعب األمـاكن
ليـست غرفة األفالم بـكل تأكيد،
ولـكنهـا الغــرف الكـبيــرة، تلك
املـساحات الـواسعة املفتـوحة التي
تعـد نـقطــة التقـاء جـميع أجـزاء
املنـزل يــرجع األمـر إلـى حـجم

وتوزيع قطع األثاث“.
يقع الناس علـى ما يبدو يف أخطاء

صغيـرة تعـود بتـداعيـات كبـيرة،
حيث يقـول السيـد شني اينـمان،
وهــو مصـمم ديكــورات داخليـة
مخـتـص يف أعـمـــال املـطـــابخ
واحلمــامــات: “إنهـم يهـملــون

اإلضاءة واألرضيات“.
وبقـدر الـسـوء الـذي يـستــدعيه
تكديس الكثير من قطع األثاث يف
الغـرف الكبيرة، ال يـسمح الناس
مبساحـة كافية للمـطابخ حتى تفي
بـوظـيفتهـا، حـيث تـابع الـسيـد
اينمان يقول: “إنهم يجهلون عدد
الـبوصـات املطلـوب للـذهاب أو

املرور داخل املطبخ“.
وللحــد مـن تلك الــزالت الـتي
تنتقـص من قيمـة منزل األحالم،
يسـعى الكثير من الـناس املوسرين
إلـى استئجـار فريـق للمسـاعدة،
مثـاال بــاملهنـدسـني املعمــاريني،
واملقـــــاولــني، واحلـــــرفــيــني،
ومصـممي املناظـر الطبيعيـة. غير
أن العثـور على هؤالء ليس باألمر

ال

سهـل. وأحد اخليارات املـطروحة
هـو الذهـاب إلى أحـد املعمـاريني
املشهـورين، مثل الـسيد ريـتشارد
مـيــر أو الــسـيــد روبـــرت إيه إم
سـتيـرن، عـميـد كليـة الهنـدسـة
املعمـاريـة بجـامعـة ييـل. ولكن
ذلك يقـصر عـن نيل الكثـيرين إال
األثرياء من الناس، وحتى أولئك
الــذين يتـمتعـون بـسعـة من املـال
عليهم أن يتخيروا منزل أحالمهم
لـيــطــــابق الـنـمــط املعـمـــاري
للـمهنـدس. واخليـار اآلخـر هـو
الــسعـي وراء األصــدقــاء ومـن

يحيلونك عليه.
يحـاول الـسيـد جـون بـاتـريك،
مـؤسس شركـة )أبوف ذا فـولد“،
وهي وكالـة للمواهب يف نيويورك
تتـركــز أعمـالهـا علـى تـشـييـد

املنازل، وإنشاء نظام للمعارض،
حـيــث ميكـنه جتـمـيع فـــرق مـن
املهنــدسني املعمـاريني واملقـاولني
لصالح أولئك الـذين يسعون لبناء

املنازل الفاخرة.
ويقـول: “ليـس هنــاك من مكـان
للنـاس يتخـذون قـرارا ثـاقبـا وذا
مصـداقيـة حيـاله بشـأن التـصميم
املعـماري أو الـديكور الـداخلي.
كـما أن املـيزانـية ال تفـرض عليك
أن يكـون منـزلـك أو مبنـاك مميـزا
وفريـدا. فإذا كانـت لدى أحدهم
الـنيـة، فـيمكـنهم حتـويلهـا إلـى

واقع“.
تـوجيه تلك النيـة، بالنـسبة لـكثير
من النـاس، يأتي من العـثور على
املهندس املعماري الذي يثقون فيه
ويتفـهمون قـدراته، حيث حتـافظ
مـثل تلك العـالقات عـلى اتـساق
املـشروع يف مساره يف الوقت الذي

ـسم يُ
ح فيه للعمالء بتحقيق رؤاهم.

تقــول الــسيــدة جني ســاكـس،
مسؤولة الـتصميمات لـدى شركة
)إتـش إس تو( املعـماريـة: “ال بد
من الـثقة يف أن املهنـدس املعماري
أو املقـاول الذي لديك ال يستنزف
منك األموال ليحصل على أقصى
ما يـستطيـع. فاللحـظة التـي تبدأ
فـيها اخلـصومـة ينهـار فيهـا كامل
املشروع. علينا اإلميان بأن اجلميع
ممن حولنا يفعلون أفضل ما لديهم

للخروج بأفضل األعمال“.
حينمـا قرر روبرت وكـارول ايشر
جتديـد منـزلهم الـذي ميتلـكونه يف
مدينـة ترافيرس بواليـة ميشيغان،
كـانوا يعيـشون خالل تلـك الفترة
يف مـدينـة نيـويـورك، حيث كـان
يعمل محاميا. وكـانت أعصابهم
تثور بسبب طـول املسافة، غير أن

ـ

قلقهم باألسـاس كان علـى إعادة
جتـديـد املنـزل الـذي يتقـاسمـون

ملكيته مع شقيقة كارول.
ومن ثم استـأجروا الـسيد ايـنمان
لتجـديـد املنـزل الـذي يطل علـى
اخللـيج. يقـول الــسيـد ايـشـر:
“أعطانا يف بداية األمر رقما معينا،
ثم انـتهى األمـر بإنفـاق ما نـسبته
15 إلــى 20 يف املــائــة أكثــر من
ذلك، ولـكن يف الغــالب بـسـبب

التغييرات التي كنا نطلبها“.
اقتـرح الـسيـد اينمـان بنـاء طـابق
جـديد لالستـمتاع مبـنظر املـياه من
أعلى، مع ملسات خفيفة مثل لوح
الـتقطيع الـذي ميكن طـيه إلسقاط
قطع النفـايات الـصغيرة إلـى سلة
املهـمالت أسـفله. ويف غـــرفـــة
الغـسـيل، وضع رفــوف جتفـيف
املالبـس التي تـختفي عن األنـظار

حينما ال تُستخدم.
يقــول الــسيــد ايـشــر:
“جـعلت تلـك التفــاصيل
الــصغـيـــرة مـن املهـــام
اليـومية أمرا يـسيرا. إنها
ليست باملهام الضخمة،
ولكن كـان من اللطيف

استمتاعنا بها“.
لم يُفصح الـسيد ايـشر
عن تـكلفـــة عمـليــة
الـتجــديـــد، ولكـنه
قال: “بالنسبة للمكان
هـنا، لقـد كان مـبلغا
ضخـمـــا مـن املـــال
بحق. فإن اللمسات
اإلضـافيـة األخيـرة
هــي مـــــا تــــــدفع

باألسعار عاليا“.
قـال السيد اينمان:
“كــان الفــارق بني
أمـرين: إمـا املـال
أو إلـى أي درجـة
من القبح تريد أن
يـبدو املـكان. أحـد العمـالء لدي
ابتاع جـهاز للشواء بقيمة 20 ألف
دوالر. ومـــــا كــــــان علــي إال

الشراء“.
بالنسبة ألولئك الذي يبنون منازل
األحالم مـن خالل الـتجـــديـــد
واإلضافات، فهـناك، كما يبدو،
ارتبـاط مبـاشر مـا بني األصـالة،

والصبر، والتكلفة.
أحـد املنـازل التـي عملـت عليهـا
الـسيـدة سـاكــس لصـالح بـوب
دويل، الذي يدير الفرق املوسيقية
علــى غــرار غــراث بــروكـس،
ولـصــالح زوجـته الـكيـس فــون
هـوفمـان، بلغـت مسـاحته 750
فـدانا خارج مدينة ناشفيل. حيث
قــررا استعـادة اجلـزء القــدمي من
املنــزل واسـتخــدام األخـشــاب
الواردة مـن مبان أخـرى يف املوقع

نفسه ألجل التـشطيبات الـداخلية
اإلضافية.

تقول الـسيدة ساكس: “كان األمر
شبيها بـإعادة تدويـر املوارد وكان
غير اعتيـادي. كان األمر أرخص
بـالنـسبـة لي إذا مـا هـدمنـا البنـاء
بــأكـملـه واشتـــرينــا أخـشــابــا
مستصلحة من شخص آخر. كان

رأيا غير مسؤول من جانبهم“.
استغـرق األمــر من الـشـركـة 3
سنـوات لينتهوا مـن األعمال. أما
بـالنـسبـة ألغلـب املشـروعـات،
فـاألمـر ال يـتعـدى 12 إلـى 18
شهــرا من الـعمل، فــالتغـييـرات
البسيطـة للغاية ميـكنها أن متدد من

عمر املشروع بأكمله.
تـابعت الـسيـدة سـاكـس تقـول:
»ليس األمـر كالتسوق حيث أعيد
الـبنـطـــال وأستـعيــد نقــودي يف
املقـابل. فـاألمـر هنـا أن الـبنطـال
مقيـد مبـؤسـسـتي، وهـي مقيـدة
بقـدراتي، وهي مقـيدة بـرؤيتي.
إن مثـل تلك اخلـطـط ليــست إال
لغـزا مـحكمـا: فـبمجــرد سحب
قطعـة واحدة تنسحب باقي القطع

تباعا وبتلقائية“.
وضعـت شركة الـسيد بالت كـتابا
لألفكـار من 260 صفحة، ألجل
مشـروع التصمـيم الداخلـي ملنزل
مبـسـاحـة 10 آالف قـدم مـربع،
ومن بـينهــا األفكـار مــستـحيلـة
الـتـطـبـيق. ولــم تكـن تـلك إال

اخلطوة األولى.
يقول الـسيد تـوني اينغـراو، وهو
مهنــدس معمـاري قـد عـمل مع
مـشاهيـر من أمثـال كيم كـاترال،
إنه يتعني علـى املبتدئني أن يتمتعوا
بـاملـرونـة الكـافيـة قـبل أي شيء
آخــــر، وأضــــاف: “إن أفـــضل
املشـروعـات علـى الـدوام عبـارة
عن حالـة من التعـاون بني العميل
واملـصمم. ميكنكما التناقش معًا،
وتـذهبـون وتـرجعـون معـا، وإنه
ألمـر رائع بحق“.يـواصل الـسيـد
سيـلتـزر عـشقـه ملنــزله وغـرفـة
األفالم هناك. ولكنه ال يـزال قيد
التعـديل. ولقـد عـمل أخيـرا مع
السيـد بالت على كـوخ للقمـامة

ذي تصميم خاص.
يقـول الــسيــد سيـلتـزر: “ميـكن
للـمـنـــزل أن يكــون للــشخـص
العـادي مبثابـة القطعـة الفنيـة التي
تعبـر عن ذاتك. أردنـا بنـاء شيء
مريـح ومثير يف الـوقت ذاته، وقد
حققناه، ولكنه ليس مكانا رسميا
للغاية. ولـيس ريفيا كـذلك. إننا

أردناه مكانا أنيقا للغاية“.
بعـبـــارة أخـــرى، مــــزيج مـن
اجلمــاليــات التـي تعكـس ذوق

وتفضيالت الشخصية.
* خدمة “نيويورك تاميز“

حركة تشييد املباني الفاخرة تشهد ازدهارًا جديدًا بعد قليل من التعثر
حتول التوجهات نحو منازل األحالم مع انتعاش االقتصاد يف الواليات املتحدة
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هناك العـديد من األغذية الطبيعية
التـي تفيـد يف الـشعـور بــالبهجـة
والـسعـادة، وتقــاوم اإلكتئـاب،
كما تزيد من قوة ومناعة اجلسم.

إليـكِ بعض هــذه األطعمـة الـتي
تـسـبب الـسعــادة ومتنح اجلــسم

املناعة واحليوية:
1-اخلضروات الورقية الداكنة:

ومن أشهـرها: السبانخ واجلرجير
والسلق والكرات : وحتتوى على
حامض الفـوليك الذى يؤدى إلى
انخفــاض اإلصــابــة بـــالتــوتــر

والقلق.
2-الطماطم:

وحتتـوى الطمـاطم عـلى مـركب
الليكـوبني، الـذى مينحهـا لونـها
األحمــر الالمع، ويُعـد مــركب
)اللـيكــوبني( عالجـا فعـاال فـى
محــاربــة االكـتئــاب، وحتــسني
املزاج، كمـا مينع تكون املـركبات
التي تـسبب االلتهـاب فى الـدماغ
والـتى تـرتبط بـالكـآبة. وحتـتوى
الطـماطم علـى محسنـات أخرى
للمـزاج، مثل حـامض الفـوليك

واملغنيسيوم واحلديد.
طبق الـسلطـة اخلضـراء احملتـوي
علـى الـطمـاطـم واخلس واجلـزر
واجلـرجيـر والفلفـل، يحمل لكِ

الكثير من السعادة.
3-األسـمــــاك واملــــأكــــوالت

البحرية:
أثبـتت الدراسـات أن األشخاص
الذين يعيشون بالقرب من البحار
يبـدون أكثر سـعادة من غـيرهم،
ويعـــود ذلك لـكثـــرة تنــاولـهم
لألسمـاك واملـأكـوالت البحـريـة
احملتـويـة علــى أوميجــا 3 التـى
تـسـاعـد بـدورهـا علـى تهـدئـة
األعصـاب، وكـذلك إستـنشـاق
سـكان املنـاطق السـاحليـة للهواء

احململ باليود.
كما أظهـرت الدراسة أن املـعاجلة
من الكـآبة بزيت السمك ميكن أن

تكون فعالة جدا.
4-البنجر األحمر:

ويعـتبـر الـبنجــر مصــدرا جيـدا
لفيتـامـني )ب( الضـرورى لعمل
الـذاكـرة، والـشعـور بـالـراحـة
والـسعادة، والـقدرة علـى إيجاد

املعلـومــات بسـرعـة ومعـاجلتهـا
بـالـدمـاغ، كمـا يفيـد الـبنجـر يف

جتديد اخلاليا.
5-الشوكوالتة:

وحتتـوى علـى مـادة )الكـافـيني(
الـتى تعتـبر منـشطا فعـاال للجهاز
العـصبى، وعـامال مهمـا يخلصه
مـن التـعب واإلجهــاد، كمـا أن
الـشوكوالتة حتتوى على نسبة من
السـكر تساعد فـى رفع مستويات
هرمـون السيروتونني احملسن ملزاج

اإلنسان.
6-املوز:

ويحـتوى علـى مركـب كيميـائى
طبيعـى مينح الثقـة بالنفـس، كما
يـحتوي على نسبة من البوتاسيوم
واملغـنــسـيــوم الـضــروريـني يف

اإلحساس بالراحة والتوازن.
7-الثوم:

ويحتـوى كميـة كبـيرة مـن معدن
الكروم، الـذى يؤثر على هرمون
)الــسيـروتــونني( املــسئــول عن

السعادة.
8 –الفلفل احلار:

يحتـوي الفلفل احلـارعلـى مـادة

)الكابسـاسني(، والتى تساعد فى
إذابـة الـدهـون فـى الـدم، وإنتـاج
الـدمـاغ ملـركبـات )اإلنـدروفني(
والـتـــى تعــمل علـــى تهـــدئـــة

األعصاب.
9 –العسل:

يحتوى العسل على كثير من املواد
احملـسنة للـمزاج كفيتـامينات )ب(
وحــامض الفـوليك، واحلـديـد،
واملنجنـيز والعـديد مـن املركـبات
احليـوية األخـرى الالزمة لتجـديد
اخلاليا، وتسـاعد على الشفاء من

العديد من األمراض.
10 –الكرز والتوت:

وهــو مــسكـن لآلالم طـبـيعـي،
ويــســاعـــد علــى اإلحــســاس
بالبهجة، ومينح من يتناوله شعوراً

كبيرا بالسعادة والفرح.
تنــاول األطـعمــة الـتي  تـسـبب
السعادة  والفرح ال يقل أهمية عن
عالج العــديـــد من األمــراض،
حيـث البعد عن الـقلق واالكتئاب
هـي سبـيل الـصحــة والعــافيـة.

10An apple a day may not keep أطعمة متنحك السعادة وتقوي املناعة
the doctor away, study says

An apple a day doesn’t necessarily keep the doctor away. That’s
according to proverbsbusting research that found daily apple eats
ers had just as many doctor visits as those who ate fewer or no
apples. The findings don’t mean apples aren’t good for you but
they do underscore that it takes more than just one kind of food
to make a healthy diet and avoid illness.
 About onesthird of the adults studied said they had no more
than one doctor visit in the previous year; the remainder reported
at least two visits. A preliminary analysis found apple eaters had
slightly fewer visits than apple avoiders – those who ate less than
one daily or no apples. But that difference disappeared when the
researchers considered weight, race, education, health insurance
and other factors that can influence frequency of medical visits.

Study Details
The researchers looked at data on about 8,400 U.S. adults who
took part in government health surveys in 2007s08 and 2009s10.
The adults answered questionnaires that included queries about
foods they’d eaten in the previous 24 hours and medical care in
the past year. About 9 percent of adults studied ate the equivalent
of at least one small apple daily. Those who ate less than that
were considered apple shunners.
 Apple eaters had more education and were less likely to
smoke than apple shunners. Apple eaters were slightly less likely
to use prescription drugs, but the study lacks information on use
of oversthescounter medication and alternative medicine.

Study Limitations
Adults’ food choices in the previous 24 hours don’t necessarily
reflect usual eating habits. The study lacks information on other
foods people ate and it isn’t rigorous enough to determine
whether people who choose to eat apples are healthier or
unhealthier than those who don’t. The reason for the reported
doctor visits also isn’t included in the study.
 Lead author Matthew Davis, a health services researcher at the
University of Michigan, said while the study questions the provs
erb, “to really disprove it, you would need a different study
design.”

Apples’ nutrients
Apples are a good source of vitamin C; one medium apple has
about 100 calories and provides nearly 20 percent of the daily
recommended amount of fiber. Apples also contain small
amounts of vitamin A, calcium and iron. The proverb is thought
to have originated in Wales in the 1800s. Apples, which have a
long shelf life, were likely one of the few fruits that were availas
ble throughout the year, said Alice Lichtenstein, a Tufts Univers
sity professor of nutrition science and policy. She wasn’t
involved in the study.
 Nutritionists generally agree that apples can be a good food
choice. But, said Dr. Steven Zeisel, director of the University of
North Carolina’s Nutrition Research Institute, “One apple isn’t
going to be enough to make a difference unless it’s part of a
healthy food pattern.”
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بإشراف خبير األعشاب : جمال عرقوب

إستشارة الطبيب أمر ضروري ومهم خصوصا للمرضى !!

)Ginkgo شجرة اجلنكه بـيلوبا
 (bilobaوتسـمى أيـضا كـزبرة

البئر أو عشبة الذكاء ..
تعتبـر اجلنكـة  GINKGOمن
أقدم األشجـار التي ال زالـت حية
علــى وجه األرض وهـي شجـرة
جميلة مهيبة فسبحان الذي خلقها

ما أجملها !!!
دائمــة اخلضـرة لهـا أوراق قلـبيـة
الــشـكل وثـمــار تــشـبه اجلــوزه
وموطنها األصلـي الصني واليابان
، وتــزرع أيـضــا يف الــواليــات
املتحدة للزينة وللفوائد الطبية معا

ترمـز هذه الـشجرة لـطول العـمر
والـبقـاء والـعنـاد فـهي الـشجـرة
الوحيـدة التي استطاعت أن تقاوم
قـنبلــة هيـروشـيمـا حـيث بقـيت
صامدة ولم تتأثر بقوتها التدميرية

يـبلغ ارتفـاعهـا حـوالـي 30 متـر
وعرض سـاقها حـوالي 6 أمتار ،
وميـكن للشجـرة الواحـدة أن تظل

حية حوالي 1000 سنة .
تستخدم أوراق اجلنكة على نطاق
واسع كمـادة منـبهة لـدوران الدم
ومقـوية ومـضادة للـربو والـتشنج
وااللتهـابــات وتعتبـر اجلنكـة من
مضـادات األكسـدة القـويـة وهي
معـروفـة بقـوتهـا وقـدرتهـا علـى
تـنشيط الـدورة الدمويـة وخالصة
العـشب ميكنهـا الوصـول ألضيق
األوعيـة الدمـوية مـن أجل توارد
األكـسجني لـلقلب واملخ وجـميع
أجــزاء اجلـسـم األخــرى وهــذا
يساعد على أداء الوظائف الذهنية
وتعتبـر اجلنكة هي الـدواء العشبي
األكثر مبيعا يف فرنسا وأملانيا حيث

يأخذها املاليني يوميا .
وللـعلـم يـتــــواجــــد مــنهــــا يف
الـصيـدليـات ومحالت األغـذيـة
الطبـية مـستحـضرات صـيدالنـية
جـاهزة علـى شكل كبـسوالت أو
مـــسحــــوق ، تعـــرف بـــاسـم

Ginkgo( اوGINCATA 
 ,(bilobaعلــى أن ال تتجـاوز
اجلرعة الـيومية 120 مـلغم تؤخذ

صباحا بعد الفطور .
االستعماالت الطبية :

من املعروف أن الذاكرة والقدرات
الـذهنيـة والتـركيـز تتحـسن كلـما
ارتـفع منـسـوب الـدم يف الـدمـاغ
وهذا ما تعمل علـيه مستحضرات
اجلنكـاتـا حيث تـزيـد ورود الـدم
للـدمـاغ فـتسـاعـد علـى التـركيـز
واحلفظ وحتـارب النسيان وضعف
الذاكرة وميكن أن يـكون لها فائدة
ملريض الزهامير ويفضل استعمالها
للـوقـايـة من هـذا املـرض ولـيس
لعالجه علما بأنها قد تفيد مريض

الزهامير ولو لدرجة خفيفة .
وبـإمكان اجلنكة تخفيض أعراض
العجـز اجلنـسي النـاجت عن تـضيق
الـشــرايني الـتي تـنقل الـدم إلـى
األعضـاء التنـاسليـة ، فقد تـلقى
60 شخـصا مصـابا مبشـاكل عجز
جنــسي سـواء نـتيجـة اإلصـابـة
مبرض السكـري أو التقدم بـالعمر
أو أي مـرض وعـائي قـد يعـرقل
وصول الدم لهـذه املنطقة ، 120
ملغم يـوميـا وكــانت النـتيجـة أن
شـفي حوالي 60% منهـم بعد عام
من العالج واجلـديـر بـالـذكـر أن
املـزايـا الـعالجيـة لهـذا الـشجـرة
وغيـرها من النبـاتات الطبيـة تعتبر
ذات مـفعـــول تـــراكـمـي أي أن
الفـائـدة املـرجـوة منهـا ال تالحظ
قبل مرور شهر أو أكـثر على بداية
االســتعـمـــال لـــذا ال بـــد مـن
االستمـرار يف تناولهـا ملدة طـويلة
حتى ينتفع من مزاياها العالجية .
ميكن لهذه العشبة أن تؤثر يف إفراز

األنسـولني حيث ميكن أن تخفض
مــستــوى الــسكــر يف الــدم لــذا
يتـوجب علـى مـريض الـسكـري
مـراجعـة طـبيـبه عنـد اسـتعمـال
مستحـضر اجلـنكة هـذا إلمكانـية
تعــديل جـرعـة الـسكـري الـتي

يتناولها .
السكتة الدماغية:

مع التقـدم يف العمـر ونقص ورود
الــدم للـمخ يكــون األكـسـجني
والغذاء الواصل للمخ أقل كذلك
حتـدث الـسكتـة الـدمـاغيـة عنـد
تـوقف وصـول الــدم للمخ وهـو
ثالـث سبب للـوفاة يف الـواليات
املتحـدة وأوروبـا لـذا يـتم وصف
اجلــنكــــة علـــى نــطــــاق واسع
للمساعدة يف الشفاء من السكتات
الـدمـاغيـة أو التقلـيل من آثـارهـا

اجلانبية التي حدثت للمريض .
أمراض القلب:

حتسـن اجلنكـة سـريـان الـدم فقط

للمخ ولكـن كذلك لعضلة القلب
، حتـتوي الـعشبـة على مـضادات
األكسـدة الطـبيعيـة التـي تسـاعد
علـى مـنع أمــراض القلـب كمـا
تـساعـد يف منع حـدوث جلـطات

الدم التي تسبب األزمات القلبية
أشارت دراسة فـرنسية مؤخرا إلى
أن عالج مرضـى القلـب باجلـنكة
قـد يسـرع شفاؤهـم من عملـيات
جراحة الشرايني التاجية للقلب .

العرج املتقطع:
عـندمـا يتـرسب الكـولسـترول يف
شرايـني السـاق تضيـق مما يـسبب
العرج املتقطع والـذي يصحبه ألم
وتقلـصــات وضعف خــاصــة يف
عضلـة سمـانــة السـاق ، حتـسن
اجلنكة سـريان الدم يف الـساقني مما

يعالج هذه األعراض .
الضمور البقعي:

يعـد ضمـور مركـز العني الـسبب
الرئيسي لفقدان الـبصر بني الكبار

وهـو يـتضـمن تـدهـورا يف حـالـة
البقعة الصفراء يف العني وهي أكثر
املـنـــاطق يف الــشـبكـيـــة ملـيـئــة
باألعصاب والتي تستجيب للرؤيا
املركـزية والتفـاصيل الدقـيقة ففي
دراسـة فـرنــسيــة صغيــرة شعـر
املرضـى املصابـون بضمـور البقعة
الصـفراء يف العني بتحسن ملحوظ

ببصرهم بعد تناول اجلنكة .
الطنني املزمن يف األذن:

يف دراسـة فـرنـسيــة استغـرقت 3
شهــور وتضـمنـت 130 شخصـا
اعتبر مستخلص اجلنكة فعاال جدا
يف عـالج طنني األذن املـزمن فقـد
قامت اجلنكة بتحسني حالة جميع
الذيـن تعاطـوه لذا أقـرت اللجـنة
استـعمــال اجلـنكــة لعالج طـنني

األذن املزمن .
تــوصف خالصــة أوراق اجلـنكه
علـى نطـاق واسع يف أوروبـا ضد
الـدوار والـدوخـة بجـرعـة 60-

240 ملغم يـوميـا لكـن ال يجب
تعــدي هــذه اجلــرعــة حـيث أن
اجلـرعة الـزائدة تـسبب اإلسـهال

والقلق الشديد .
يف الهنـد تستخـدم خالصة أوراق
اجلنكـة على نـطاق واسع ملعـاجلة
الـربــو والكحـة واملــادة الفعـالـة
املـفـــيـــــــــدة هـــنـــــــــا هـــي
 GINKOLIDESعلــى أن
تعطـى مبعـدل 120 ملغم يـوميـا
وتبـاع هنـاك على نـطاق واسع يف
معظم محالت األغذية التكميلية 
خالصة ما أظهرته األبحاث حول

نبات اجلنكة :
تستعمل اجلنكـة ملعاجلة العوارض
املـرتـبطـة بـتضـاؤل تـدفق الـدم
للـدمـاغ والــذراعني والـســاقني
واألعضاء التناسليه عند الكبار يف

السن .
ال تـزال هنـاك حـاجـة ملـزيـد من
الــدراســات حــول االستـعمــال
طويل األمـد ويقال أن االستعمال
يجـب أال يــزيــد عـن شهــريـن
متواصلني سـواء للجنكة أو لنبات
اجلنـسنج يلي ذلك اسـتراحـة مدة

أسبوعني ثم البدء من جديد .
للجنكة خاصيـة القدرة على متييع
وسـيــولــة الــدم لـــذا ال يجــوز
استـعمــالهــا مع ممـيعــات الــدم
املوجودة يف السوق مثل األسبرين

والوارفرين .

حتذير !!!!
ال يجـــوز استـعمــالهـــا من قـبل
احلـامل واملـرضع واألطفـال دون

سن 12 سنة .
التأثيرات اجلانبية احملتملة :
1- تشنجات يف العضالت

2- حساسية وحكة يف اجللد
3- مشاكل هضمية خفيفة

4- نزف وخـصوصـا مع مميـعات
الدم

فوائد أوراق اجلنكو- عشبه الذكاء
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النفقات الباهظة والرعاية الصحية أبرز املطالب.. واجلامعات تخشى التوترات
حتديات الدراسات العليا يف أميركا تدفع الطالب إلى املطالبة بتأسيس احتاد

نيويورك: ستيفن غرينهاوس
“اسـمـي آنــــا وأدرس يف قـــسـم
الـتاريخ. وأريـد احتادا ألنـي أريد
أن أمتكن مـن القيام بـالعمل الذي
أحـبـه ويكـــون لـــدي شــبكـــة
أمــان“... “اسمي بـرادلي. وأنـا
أدرس اللـغات الـسالفيـة، وأؤيد
إنـشاء احتـاد ألن نفقـات الرعـاية

الصحية باهظة“.
يف فتـرة مـا بعـد ظهيـرة أحـد أيـام
فبـرايــر )شبــاط(، احتـشـد 60
طـالب دراسـات عليـا يف جـامعـة
كـولومبيـا األميركيـة ممن يدرسون
علـم اإلنسـان وعلم احلـيوان، يف
غرفـة اجتمـاعات مـن أجل تبادل
األفكار بشأن كيفيـة إقناع اجلامعة
بــاالعـتــراف بــاالحتــاد الــذي
يـنـــاضلـــون مـن أجل إقـــامـته
والتفاوض معه. وبدأوا االجتماع
بـسـؤال الـطلبـة تقـدمي أنفــسهم
وتوضيح سـبب رغبتهم يف إنـشاء

احتاد.
وكان األمـر يبدو أحيانا مثل حلقة
عالج نفسـي يتشارك فـيها األفراد
شكواهم بشأن مستشاري اجلامعة
غيـر املبالني، وإجـازة الوضع غير
الكافـية، وغـيرهـا من الـشؤون،
لكنه كـان يف الوقت ذاته اجتـماعا

لوضع االستراتيجية واحلشد.
وقــال آخــر طــالـب ينـضم إلــى
الـنقاش: “اسمي نيـك، وأنا أيضا
أدرس التاريخ. نحن بحـاجة إلى
احتـاد ألن الـسلطـة ال تتنـازل عن

أي شيء دون صراع ومقاومة“.
وذكـرت اجملموعة أن 1.700 من
طالب الـدراسات العلـيا بجـامعة
)كــولــومـبيــا( البــالغ عــددهم
2.800 من مسـاعدي األسـاتذة
ومعـاوني األبحاث قد وقعوا على

استمارات تطالب بإنشاء احتاد.
واحتـشد أكثر من مائة مؤخرا أمام
مكـتب رئيس اجلامعـة لتقدمي تلك
االستمـارات، واملطالبـة باعتراف
اجلـامعة بهم كـاحتاد عـمال، لكن
اجلــامعــة رفــضت وقـــالت، إن
“معـاملـة طلبـة الـدراسـات العليـا
كعـــاملـني مـن شـــأنه اإلضـــرار

بدراستهم وتعليمهم“.
وأشارت اجلامعة إلى قانون صادر
عــام 2004 عن اجمللـس القـومي
لعالقــات العـمل ينـص علـى أن
مسـاعـدي األسـاتـذة، ومعـاوني

األبحاث، طلبـة وليسوا عاملني،
مما ال يلـزم اجلامعـات بالـتفاوض
معهـم حتـى إذا أرادت األغلـبيـة

منهم إنشاء احتاد.
وأمـام هـذه العقبــة يضغـط طلبـة
الــدراســـات العلـيـــا بجـــامعــة
)كولومـبيا( على اجلامعة من أجل
اتخــاذ خطـوة ممـاثلـة لـتلك الـتي
اتخذتها جـامعة )نيويـورك( نهاية
عام 2013، وهـي املوافقـة على
التطـوع باالعتراف والتفاوض مع
احتــاد طلبـة الـدراســات العليـا.
خالل األشهر القليلة املاضية، بدأ
طلبة الـدراسات العلـيا يف كل من
جـامعـة )براون(، و )كـورنيل(،
و)نيـو سكـول(، و)ييـل(، الدفع
باجتاه إنشاء احتاد، لكنهم واجهوا
العقبة نفسهـا. وأثر هذا القانون،
الذي ينـطبق على طلبة الدراسات
العلـيا يف جـامعـة )براون(، عـلى

اجلامعات اخلاصة فقط.
وطلب طلبة جامعة “كولومبيا“ من
مكتب مجلس العمال يف نيويورك
اإلشـراف على انتخابات االحتاد،
لكن اجملـلس رفض بـسبب قـانون

عام 2004 املذكور آنفا. 
ويأمل الطلبة أن يتمكنوا من إقناع
اجمللــس املكــون مـن 5 أفــراد يف
واشنـطن بـإلغـاء ذلك القـانـون،
الـذي اتخذه اجمللس الـسابق الذي
يـعمل لـصــالح أصحـاب الـعمل
والــــذي كــــان يهـيـمــن علــيه
اجلمهوريـون. أما اليـوم فيسـيطر
الـدميقراطيـون على اجمللـس الذي
بــات أكـثــر ودا يف الـتعـــامل مع
العـمال. وقـال روث ميلكـمان،
اخلبير يف شؤون العـمال يف جامعة

“سـيـتـي يـــونفـيـــرسـيـتـي أوف
نيـويورك“: “بـالنظـر إلى الـنجاح
الــــذي مت حتقـيـقه يف جــــامعــــة
)نيـويـورك(، وبعض املـؤشـرات
اإليجــابيـة القـادمــة من اجمللـس
القـومي لعالقـات العمل، يـتطلع
الطلبة يف عدة جامعات إلى التمتع
بحق إنشاء احتاد. وهناك ما يدعو
إلى االعـتقاد يف أن اجمللـس سوف

يدير األمور بطريقته“.
ويقـول مـسـوؤلـون يف جــامعـة
كولـومبيا إن “اجلامعـة كانت كرمية
مـع مساعـدي األساتـذة ومعاوني
األبحاث، وإنها تدفع املصروفات
الـدراسيـة بـالكـامل، فـضال عن
األجور وتتراوح تلك النفقات بني
22 و40 ألف دوالر، بــاختالف

األقسام“. 
ومـثل الكـثيــر من اجلــامعــات،
تخشـى جامعـة كولـومبيـا من أن
يـتــسـبـب االحتـــاد يف حـــدوث

توترات، وينظم إضرابات.
وصرحـت اجلامعـة قائلـة: “نحن
نفهم متـامـا أن السعـي للحصـول
علـى درجة دكـتوراه طـريق مليء
بـالتـحديـات الكبيـرة سواء عـلى

املستوى الفكري واإلنساني.
طلبـة الـدراسـات الـعليـا لــدينـا
باحثون يف التدريب، وما يقومون
به من تدريس أو عمل بحثي جزء

ال يتجزأ من دراستهم العليا“.
وكما رأى اجمللس القومي يف حالة
جامعة )براون(، نحن أيضا نعتقد
أن معـاملة طلـبة الدراسـات العليا
كعــامـلني ســوف يــأتي بـنتــائج
عكـسية تـؤثر سلبـا على جتـربتهم

الدراسية.
وأكد سيث برينس، الباحث لنيل

درجة الدكتـوراه يف علم األوبئة،
أن جـامعـة كـولـومـبيـا ومجلـس
العمال كانا مخـطئني يف النظر إلى
مسـاعـدي األسـاتـذة، ومعـاوني
األبحـاث، بـاعـتبــارهم مجـرد
طلبـة. وأوضح قائال: “إذا امتنعنا
عن تقـدمي خدمـاتنـا يف التـدريس
والـبحـث داخل اجلـــامعــة، لـن
تصبح مـؤسسـة مرمـوقة كـما هي
اآلن. كونـك طالـبا ال يـعني أنك

لست عامال“.
ويسعى طلـبة جامعة كولومبيا إلى
االنضـمام إلـى عمـال السـيارات
املتحدين، وهو التنظيم الذي ميثل
آالف العـــاملـني اإلداريـني، مـن
بـيـنهـم اإلداريـــون يف جـــامعـــة
كــولــومـبيــا، وكـــذلك طـلبــة
الــدراســات العـليــا يف جــامعــة

نيويورك وكونيتيكت.
على اجلانب اآلخر، لدى أليكس
بيتشر، طالب دكتوراه يف الكيمياء
ألربع سنوات، حتفظات على أمر
إنشاء احتاد. وقال: “أنا راض عن
الــوضع احلــالـي. نحـن نحـصل
علـى حزمـة جيدة مـن االمتيازات
مـن جامعـة كولـومبيـا“. وأضاف
بـيتـشــر قــائال: “نـحن كـطـلبــة
دراســــات علـيــــا نعــمل مــثل
املـوظـفني، لكـننــا أيضــا طلبـة،
وبـتغييـر طبيعـة دورنا الـوظيفي،
سوف يغيـر االحتاد طـبيعة جتـربتنا

كطلبة“.
وجمع مـنظمـو االحتاد يف جـامعة
ييل أكثـر من ألف توقـيع من طلبة
الـدراسات العليا، الـذين يؤيدون
إنشاء االحتاد، وطلبوا من اجلامعة
االعتـراف بهم. ونـظم أكثـر من

ألف طـــالـب دراســــات علـيـــا
ومـؤيدوهم احتجاجا داخل احلرم
اجلــامعـي خالل شهـــر أكتــوبــر
)تشـريـن األول( مبشـاركـة دانيل
مالوي، حاكم كونيتيكت، لدعم
مطلبهم. وقـال أرون غريـنبيرغ،
طــالب دراسـات عـليـا يف قــسم
العلــوم الــسيـــاسيـــة، ورئيـس
العــاملـني من خــريـجي وطـلبــة
جـامعـة يـيل: “لقـد كـان منـوذج
جـامعـة نيـويـورك هـو وقـود هـذا
اجلهــد. نحـن نــريــد اجللــوس
والتفـاوض بشـأن مـزايـانـا، ومـا
نتقاضـاه، وعملنا يف اجلامعة“، يف
حني قـال تـومـاس كـونـروي،
متحـدث باسـم اجلامـعة: “تعـتقد
جـامعـة يـيل أن طلبـة الـدراسـات

العليا طلبة وليسوا عاملني.
كــذلـك نحـن ال نعـتقـــد أنه مـن
مــصلحــة الــطلـبــة، أو هـيـئــة
التدريـس، أو العملية الـتعليمية،
تغيير العالقة بني الطالب واألستاذ
لـتــصـبـح عالقـــة بـني رئـيـــس
ومــرؤوس“. ووصف كـونـروي
املزايـا املاليـة، التي متنحهـا جامعة
ييل إلـى طلبة الـدراسات الـعليا،
بأنهـا “من أفضل املـزايا الـتي تقدم
يف هـذا الـبلـد“، حـيث تـبلغ 65
ألف دوالر سـنــويــا. ويـضـمـن
الطلبـة احلصول علـى املصروفات
الدراسـية خلمـسة أو ستـة أعوام،
إضافـة إلى أجـر، وتغطيـة صحية

مدعمة إلى حد كبير.
وعبر لويـس لي، طالب دراسات
عليا يف قـسم الفلسفة بجـامعة نيو
سكــول، عن حـســده للمـزايـا
املالية، التي متنحها كل من جامعة
كولومبيا وييل؛ ففي نيو سكول،

يدفع طلبة الـدراسات العليا بوجه
عام اجلـزء األكبر من املـصروفات
الــدراسيـة وال يحـصلـون سـوى
على أجـور متدنيـة مقابـل قيامهم
مبهــام يف التـدريـس أو الـبحث.
ووقع أغـلب طـلبــة الــدراســات
العليـا يف جامعـة نيو سكـول على
استمـارة تدعـم العضويـة يف احتاد

عمال السيارات.
وقـــال لي: “تـتمـثل املــشكالت
األســاسيــة يف األجــور، وعــدم
وجود أمان وظيفي، وعدم التأثير
يف عـمليـة اتخـاذ القـرار اخلـاصـة
بظـروف العـمل“. ولم تـرد )نيـو
سكول( بعـد على مطـالبة الـطلبة
باالعتـراف باالحتـاد، مشيـرة إلى
أنهـا تنظـر يف اخليـارات املتـاحـة.
وقـالت جـوزيفني بـار، متحـدثـة
بـاسم )نيـو سكول(: “نـحن نقيم
تـأثيـر االعتـراف علـى تعـليم كل
طلبتنـا. املوارد املتوفرة لدينا حاليا
أقل من مـوارد اجلامـعات البحـثية

األكبر“.
ولـــم يـخـــتـلـف رأي أولـغـــــــا
بروداسـتوفـا، طالـبة دكـتوراه يف
قسم الهندسـة امليكانيكيـة بجامعة
كولومبيا، كـثيرا، حيث قالت إن
“إصدار الـشيكات بـأجرها أحـيانا
يتـأخر 3 أشهـر. ويف هذه احلـالة
يـشعــر طلبـة الـدراسـات الـعليـا
بالـقلق من احتمال تـأخير منحهم
الـشيكـات أكثـر من ذلـك يف حال
ضغـطــوا كـثيــرا بــاجتــاه إنـشــاء
االحتـاد، فـذلك قــد يثيـر غـضب
املستشـارين من هيئـة التدريس أو
اإلدارة“. وأضافت بـروداستوفا:
“قد يكون إنشـاء احتاد أمرا نافعا“.

* خدمة “نيويورك تاميز“ + الشرق االوسط
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The theologian Elr         
Bukhari added: “ The men
of science disapprove of
exaggeration and also of
exceeding the number of
ablutions of the Prophet.
 ” The Prophet also
warned against water polr
lution by forbidding urir
nation in stagnant water.
The Treatment of Anir
mals:  “If anyone wrongr
fully kills even a sparrow,
let alone anything greater,
he will face God’s interror
gation” [Mishkat al Masar
bih].  
 These words reflect the

great reverence, respect
and love that the Prophet
always showed towards
animals.
He believed that as part of
God’s creation, animals
should be treated with
dignity, and the hadith
contains a large collection
of traditions, admonitions
and stories about his relar
tionship to animals. It
shows that he had particur
lar consideration for
horses and camels: to him
they were valiant companr
ions during journey and
battle, and he found great

solace and wisdom in
their presence as the folr
lowing tradition reveals:
“In the forehead of horses
are tied up welfare and
bliss until the Day of Resr
urrection.”    Even in
the slaughter of animals,
the Prophet showed great
gentleness and sensitivity.
 While he did not pracr
tice vegetarianism, the
hadiths clearly show that
the Prophet was
extremely sensitive to the
suffering of animals,
almost as though he
shared their pain viscerr

ally.
 Thus he recommends
using sharp knives and a
good method so that the
animal can die a quick
death with as little pain as
possible. He also warned
against slaughtering an
animal in the presence of
other animals, or letting
the animal witness the
sharpening of blades: to
him that was equal to
“slaughtering the animal
twice” and he emphatir
cally condemned such
practices as
“abominable”.  Conclur

sion  It is impossible to do
justice to the full scope
and significance of
Prophet Mohammed’s
environmental philosophy
in this short article.
 His holistic view of
nature and his understandr
ing of man’s place within
the natural world pior
neered environmental
awareness within the
Muslim community.
 Sadly, the harmony that
the Prophet advocated
between man and his
environment has today all
too often been lost.

 As we face the effects
of pollution and overexr
ploitation, desertification
and water scarcity in
some parts of the world
and floods and violent
storms elsewhere, it is
perhaps time for the
world community as a
whole, Muslims, Chrisr
tians and Jews, Hindus
and Buddhists, atheists
and agnostics, to take a
leaf out of the Prophet’s
book and address the curr
rent environmental crisis
seriously and wisely.

Prophet Mohammed: A Pioneer of the Environment..From Pg28

Sportرياضة

كرة القدم يف سوريا .. لم تبقَ سوى األحالم سـواء يف حـايـته اليـوميـة أو علـى
البـســاط األخضــر يبـدو طـارق
هنــداوي دائمـا شـابــا طمـوحـا
وحــازمـــا. "هنــاك الكـثيـــر من
الالعبني الـذين يـرفضـون اللعب
للـمـنـتخـب الـــوطـنـي، ألنهـم
يعتقـدون أنهم بـذلك يـدعمـون
طـرفا )سيـاسيا( معيـنا"، ويضيف
هـنداوي قائـال: "أما أنا فـأرى أننا
منـثل علـم بالدنــا. والؤنــا هــو
لبلدنا. نحن نلعب لـنزرع البسمة
عـلى شفـاه كل مشـجع سوري".
الالعب الشـاب )19 عاما( سعيد
بأنه يقود منتخب بالده للشباب يف

سن أقل من 20 عاما.
معـظـم فتــرة شبــابه قـضـاهـا يف
صفوف فـريق االحتاد، أحـد أكبر
وأعرق األنديـة السوريـة املوجود
يف حلب. تلك املـدينة الـتي باتت

من أخطر مدن البالد.
كـانت بـدايـة طـارق هنـداوي يف
نادي االحتـاد وهو يف التـاسعة من
العمر. وتـدرج يف الفئات العمرية
للنـادي، قـبل أن ينـضم للفـريق
األول. ويف مــــــوســم 2010/
2011 لعـب مبـاراته األولـى مع
الفـــــــريق األول يف الــــــدوري

السوري.
أثــار أداؤه مع االحتــاد يف مــركــز
الــوسـط املــدافع انـتبــاه مــدرب
املننتخـب الوطني لـألشبال )حتت
15 عامـا( فتم ضمه إلـى صفوف
الفريـق. "كنت يف حلظـتها سـيعدا
جـــدا"، يـتـــذكـــر طـــارق تـلك
اللـحظات. وبعـدها حجـز طارق
مكـانـا ثـابتـا يف تـشكيلـة الفـريق
األول لنادي االحتـاد، رغم صغر

سنه.
كرة القدم واألطفال

يف شهر مـارس/ آذار 2011 تغير

كل شيء يف سـوريـا. ويف مـدينـة
درعـا قـام أطفــال بكتـابــة بعض
العـابارات املنـاهضة لعـائلة األسد

احلاكمة منذ عقود يف سوريا.
فكــان رد احلكــومــة علــى تلك
الكتابات قاسيا واعتقلت األطفال
الـ15 وتفجــر غــضب عــارم يف
نفوس سكان مـدينة درعا، الذين
انـتفضـوا بعـدهـا بـأسبـوع واحـد
فقـط، فخـرجــوا مظـاهــرة غيـر
مـسبـوقـة يـوم 18 آذار/ مـارس
2011 ورأى الكـثيــرون يف ذلك
نقـطة الـبدايـة للثـورة السـورية.

وبالفعل انتلقت الشرارة من مدينة
إلـى أخرى، قبـل دخول البالد يف
وضع املـواجهـات العسـكريـة بني
قـوات النـظام ووحـدات مسلـحة
للمـعارضـة. ثم تـشعبـت األمور
أكثـر عنـدمـا دخلـت جمـاعـات
جهاديـة على اخلط ملقـاتلة الـنظام

واملعارضة على السواء.
احلــرب خلفت عـشـرات اآلالف
مـن الـضحــايــا. وقــدرت األمم
املــتحــــدة عــــددهـم يف آخــــر
احصـائيـاتهـا مبئـتي ألف قـتيل.
إضــافــة إلــى مـاليني املـشــردين

والالجئني.
هـذا النـزاع املدمـر أدخل البالد يف
حالة تشـبه الشلل التام علـى كافة
األصعـدة، مبـا فيهـا كـرة القـدم.
لقـد غادرعـدد كبيـر من الالعبني
البالد، إمـا خوفـا على حـياتهم،
أو لإلشــارة إلـــى معــارضـتهـم

للنظام.
كـابـنت املنـتخب الـسـوري األول
فــــراس اخلــطـيــب، والالعـب
احملتـرف منـذ سنـوات يف اخلـارج
وأحــد أفـضل مـــا أجنبـته الكــرة
السـورية طـوال تاريخهـا، رفض

االسـتمـرار يف الـلعب للـمنـتخب
الـوطني، احتجـاجا علـى تصرف

النظام.
مدرجات فارغة

احلكـومة الـسوريـة عملـت كل ما
بـوسعها كي يستمر الدوري احمللي
ولـو صـوريـا، فـغيـرت نـظــامه
وجعلته علـى شكل مجمـوعات
تقام يف جتمع واحد. يف مدينة آمنة
كـي جتنب الفرق خطـر التنقل غير
اآلمـن. غيــر أن املبـاريـات تقـام

اآلن بـدون جمهـور. وهـو شيء
طبيـعي ألن للنـاس همـومـا أكبـر

بكثير من كرة القدم.
البنـية التحـتية للـرياضـة السـورية
بـاتت يف وضع مأساوي، وأصبح
عجـزها املـالي كبيـرا جدا. فـأكثر
مـن 200 العب محتـرف غادروا
الـبالد، معظمـهم باجتـاه العراق،
كما يشير اخلبير يف شؤون الرياضة

السورية محمد ناصر.
ورغم الـظـروف الــراهنـة متـكن
املنتخـب األول يف عام 2012 من
الفـوز بلقب بـطولـة غرب آسـيا،
ولـكن بعـدهـا ســاءت الظـروف
كثيـرا، لدرجة أن "بعض الالعبني
قتلوا خالل مبـاريات"، كما يقول

ناصر.
آثـار األزمـة علـى نـادي االحتـاد
احللبـي كانـت كارثـية حـقا. لـقد
فقد النادي معظم العبيه، لدرجة
دعــوة العـبـي الـصف الـثــالـث

للمشاركة يف املباريات. 
" كان االحتاد يقوم مببارياته الكبيرة
أمــام 75 ألف متفـرج ، أمـا اآلن
فلـم يعد يحضر إلـى النادي سوى
بضـعة العـبني" كمـا يقـول طارق

هنداوي.
الـالعب الـشـاب االنـدي غـادر
أيضـا بسـبب مثل تـلك الظـروف
وانـتقل علـى سـبيل اإلعـارة إلـى
صفـوف نـادي اجملـد يف العـاصمـة

دمشق. 
"طارق العب دفاع قوي وذكي"،
كمـا يقول زميله يف النـادي اجلديد

رجا رافع.
منذ خمسة أشهر لم يتمكن طارق
مـن القــدوم إلـــى حلـب للقــاء
عائلته، ورغم ذلك فـإنه لم ينس
النـاس هنـاك، ولم يـنس كـذلك
نــــاديه األصلـي، حـيـث قـــال:
"االحتاد نـاد كبـير، ميـرض ولكن
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ترغب بالسفر وال متلك املال؟ هذا املقال لك!

ارخص الوجهات السياحية للعام 2015
حتلم بـالسفـر إلى مـواقع جميـلة
ومـثيـرة حــول العـالـم وال متلك
النقـود الكـافيـة؟ مـوقع بطـوطـة
يـعرض أمامك قـائمة 10 أرخص
وجهات سياحية حول العالم التي
ميكنك السفر إليها يف العام اجلديد
2015 .خــطـــط رحلـتـك اآلن
واكتشف هذه الوجهات الرخيصة

والساحرة.. 

1- تونس 

بعـد ظهـور بــوادر انتهـاء األزمـة
الـسيــاسيـة يف تـونــس يف الفتـرة
األخيرة، بدأت تعـود هذه الدولة
اجلـميلـة إلـى قــائمـة الـوجهـات
السيـاحية املطلـوبة عاملـيًا. سوف
يستمـتع املسافـرون األوائل الذين
يقـصــدونهــا يف عــام 2015 من
األسعــار املـنخفـضــة يف كـل من
اإلقـامـة والفعـاليـات الـسيـاحيـة
واملطـاعم وهـذا بـسبب تـشجيع
الـسيـاحـة مـن قبل الـدولـة بعـد
الـتقلص الـذي شهـدته يف الـسنني

األخيرة. 
تـــونــس أرخـص الـــوجهـــات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

طبيعية جميلة

2- أفريقيا اجلنوبية 
تـوفر أفـريقيـا اجلنوبـية امكـانيات
عـديـديـة ورخـيصــة للتجـول يف
املساحات الطبيعية األفريقية برفقة
املـرشـديـن احمللّـيني ومـشـاهـدة
احليـوانات البـريّة املدهـشة، وهذا
يختلف عـن باقي املواقع األفريقية
الـتي تعــرض رحلت السـافـاري
عاليـة الثمن. بـاإلضافـة لذلك،
تشتهـر أفريقيـا اجلنوبـية مبتـاحفها
الـرائعـة واجملّــانيــة ومبطــاعمهـا

وأسواقها الرخيصة واجلميلة. 
أفـريفيا اجلنوبية أرخص الوجهات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

طبيعية جميلة

3 - شنغهاي  |الصني 
بالرغم من أنها إحدى أشهر املدن
الصـينية وأكثـرها تطـوراً وعوملة،
تتمـيز شنغهاي بامكـانيات اإلقامة
والنـوم الرخيصة والـرائعة املتوفرة
بهـا، وميتد األمـر أيضاً إلـى عالم
الطعام، حيـث ميكن تناول أشهى
األطـبـــاق احمللـيـــة يف األســـواق
والشوارع مبقابل دوالرين فقط. 

شـــانغهــاي الــصني شـــانغهــاي
أرخص الـوجهات السيـاحية لعام
2015 صور مناظر طبيعية جميلة

4- ساموا 

إذا كنـت حتلم يف رحلـة نقـاهـة يف
جـزيـرة نـائيـة تـشمـل الشـواطئ
بـيضـاء الـرمل وأشجــار النـخيل
والبيوت اخلشبيـة اجلميلة، ساموا
هي موقعـك املثالي، كـونها تـوفر
جتربة ساحرة وباألسعار املنخفضة

جداً. 
ســـامـــوا أرخـص الـــوجهـــات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

طبيعية جميلة

5 - بالي  |إندونيسيا 
تعتبـر إحدى أجمل الـوجهات يف
العالـم، كونها تـذخر بالفعـاليات
واملعـالم املتنـوعة، منهـا السبـاحة
وركـوب األمــواج وحتـى زيـارة
املعابد املـدهشة والتنـزه باألسواق
واحلـــوانـيـت. تــشـتهـــر بـــالـي
اإلنـدونيـسيـة بفنـادقهـا الفـاخـرة
ولكن ما يجهله البعض أنها تذخر
بـامكـانيـات اإلقـامـة بـاألسعـار

املنخفضة أيضاً! 
بالي إندونيـسيا أرخص الوجهات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

طبيعية جميلة

6 - أوروغواي 

بـالـرغم مـن أن الشهـرة تـصحب
دائمً ا جـارتها الـبرازيـل، تعرض
أوروغــواي امكــانيــة سيــاحيـة
بـاألسعار الـرخيصـة التي تـشمل
تنـاول أشهـى املـأكــوالت احملليـة
ومبعظمها اللحوم املشوية، وأيضاً
االسـتجمـام يف أروع الـشــواطئ

وزيارة القرى اخملتلفة. 
األوروغـواي أرخص الـوجهـات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

طبيعية جميلة

7- البرتغال 

متتاز البرتغال بخلق النسيج املثالي
بني احلـضارة األوروبيـة وحضارة
حـوض البحـر األبيـض املتـوسط
مـن خلل أروع مبـانيهـا وقـراهـا
اجلميلة، ومـساحاتها الكبيرة التي
تعـتبر املوقع املـثالي للسـياح الذين
ميلكـون القليل من النقـود، كونها
مليئة بـالفنادق الرخيصة واملطاعم
الـشعبية البـسيطة وأيـضاً األسواق

التقليدية. 
البــرتغــال أرخـص الــوجهــات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

طبيعية جميلة
8- تايوان 

طبيعية جميلة
10- بوركينا فاسو

انـها لؤلؤة مخفيـة، لم يتم كشفها
للعـالم حتـى يـومنـا هـذا، وهـذا
يجعلهـا مــوقع مثــالي ورخـيص
للـسفــر يف عــام .2015 تــوفــر
بـوركـينـا فـاسـو امكــانيـة نـادرة
للتــواصل املبـاشـر مع الـسكـان
احملليـني واإلشتـراك مبنـاسبــاتهم
واحتـفاالتهـم التقليـدية، وأيـضاً
زيارة أسـواقهم املثيرة والتجول يف
الـطبـيعــة البــرّيــة وجمـيع هــذا

باألسعار املنخفضة جداً. 

تايوان هي لؤلؤة آسيوية فريدة من
نـوعها، كـونها تـدمج بني حـداثة
وتطور يبـرزان من خلل شبكات
املـواصلت العمومية القـائمة فيها
وبني العـديد من املتـاحف واملعابد
واملـنتـزهـات الـوطـنيـة اجملّــانيـة
واملفـتوحـة للجـمهور يـوميـاً، مما
يجعلهـا إحـدى أروع الـوجهـات
السياحية الرخيصة لعام .2015 

تـــايـــوان أرخـص الـــوجهـــات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

طبيعية جميلة

9 - رومانيا 
رومانيـا هي البديل األفضل لدول
أوروبـا الغـربيـة واجلـميلـة، فهي
تـشـمل أكثـر املــواقع الـطبـيعيـة
والغابـات والقرى اخللّبـة وأيضاً
املدن احلـديثة املليـئة باملبـاني الفنّية
التي تعـود إلـى القـرون السـادس
عـشـر والـسـابع عـشـر، ولـكنهـا
تختلف عـن دول أوروبا الـغربـية

بأسعارها املنخفضة نسبياً! 
رومــانـيــا أرخـص الـــوجهــات
السياحية لعام 2015 صور مناظر

لإلعالن يف مجلة
العربي

األمريكي اليوم
313

409 - 9541
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إذا كنت تخطط لزيارة ماليزيا يوما ما فال تنسى تفقد حالة الطقس كي تنعم بعطلة مثالية

ما هي أفضل الفترات للسفر إلى ماليزيا
ماليزيا.. أين ومتى بحسب حالة

الطقس
تتميز مـاليزيا بـالطقس االستوائي
احلــار بــشكل عــام طــوال أيــام
السنـة، وفيهـا نسـب مرتفعـة من
الـرطـوبــة، ومع هبـوب الـريـاح
املـوسـميــة عليهــا يكثــر هطـول
األمطـار الغـزيــرة التي غـالبـا مـا
تكــون مـصحــوبــة بــالــرعــد و
العواصف الفجائيـة السريعة، إذا
كنت تخطط لزيارة ماليزيا يوما ما
فال تنسـى تفقد حالـة الطقس كي
تنعم بعـطلة مـثاليـة، بالتـأكيد ال
أحد يـرغب أن يقضـي إجازته يف
مراقبة األمطار من النافذة! تعرف
علــى أفـضل األوقــات لــزيــارة
مـــاليــزيــا، ومــا هـي العـطالت
الرسمـية واالحتفاالت الشائعة يف
هذا البلد املتنوع ثقافيا وتاريخيا.

دليل السياحة يف ماليزيا
أفضل األوقات لزيـارة كواالملبور

وملقا ومرتفعات الكاميرون
متـتاز كـوااللبمـور وملقا بـارتفاع
درجـات احلرارة والرطـوبة بشكل
عـام طوال أيـام السنـة، وتتراوح
معدالت درجـات احلرارة مـا بني
22 إلـى 32 درجـة، وألنّ املنـاخ
االستــوائي هــو الـســائــد فـمن
الـطبيعي واملـتوقع سقـوط زخات
املطـر كل يـوم تقـريبـا، وتـصبح
األمـطار أخف حـدة ما بـني أبريل
إلى أكتوبر، حيث أنّ هطول املطر
يخفف قـليـال من شــدة احلــرارة

والرطوبة اخلانقة أحيانا.
ويُعد الـطقس يف ملقا ألطف قليال
من كـواالملبـور ألنها تـستفيـد من
"نـسـيم الـبحــر" الــذي يخفـض
درجـــات احلـــرارة بـــدرجـــة أو
درجـتـني، أمــــا "مــــرتـفعــــات
الكامـيرون" فتمتـاز مبناخ مختلف
متامـا عن بقيـة منـاطق مـاليـزيا،
ترـتفع قرـابة 1,500 متـر حيث 
فـوق سـطح البحـر، األمـر الـذي
ساعـد يف اعتـدال احلرارة وحـتى
بـرودة الطقـس أثنـاء اللـيل، تبلغ
درجات احلـرارة قرابـة 22 درجة
يف النهــار وتنخـفض لـيال لتـصل
15 درجـة مئويـة، وهذا الـطقس
املتقلب شكل بـيئة مـناسبـة ملزارع
الشـاي والزهـور والفـاكهـة التي
تنمو بكثـرة على سفوح مرتفعات

الكاميرون.
دليل السياحة يف كواالملبور

دلـيل الــسيــاحــة يف مــرتفعــات

ـ ـ ـ

الكاميرون )كاميرون هايالند(
الـطقـس يف الـســاحل الغــربي )

النكاوي، بيناجن، بانكور(

متتـاز شــواطئ وجـزر الـسـاحل
الغـــربي بــأنهــا حـــارة ورطبــة
ومـشمـسـة طـوال أيـام الـسنـة،
وتشهـد هذه املنطقة هـطوال غزيرا

لألمـطار املـوسيـمة تقـريبـا معظم
العــام وخــاصـــة بني سـبتـمبــر
وأكتـوبـر، ويتـطلب األمـر بعض
"احلـظ" اجليد كي تنعم بـإجازة ملدة

اسبـوع أو اسبوعـني خالل موسم
املطـر دون أن يـزعجـك الهطـول
الـكثـيف طـــوال اليــوم، وهــذا
الطقس يؤثر أيضا على الرياضات

املـائيـة املمـارسة يف هـذه املنـطقة،
حـيـث يــصـبـح الغــــوص شــبه
مـستحيل نـظرا للـظروف املنـاخية
الـسيئـة يف البـحر وانـعدام الـرؤية
متاما بني شهري سبتمبر وأكتوبر.

دليل السياحة يف لنكاوي

الـطقـس يف الـسـاحل الـشــرقي )
كوانـتان، جـزيرة تـيومـان، جزر
برهـنتيان، تـرجنانـو، كوتـا بارو،

ريداجن(
يـسود طقس حار ورطب الساحل
الـشرقي من مـاليزيـا طوال العام،
مع هبوب نـسائم لطيفـة قادمة من
بحـر الصني اجلنوبـي مما يؤدي إلى
تلـطيف اجلـو نـسـبيــا، ويُنـصح
بـتجنب هـذه املنطقـة بني نـوفمـبر
وفبرايـر وذلك بسبب هبوب رياح
"املونسون" الشمالية الشرقية والتي
تكون محملـة باألمطـار الغزيرة؛
حـيث تشهـد هذه املـناطق أمـطارا
وعـواصف قوية لـدرجة أنها تعيق
سـير املـراكب وتـؤدي إلى إغالق
بعض املنتجعات السـياحية أبوابها
حتـى شهر مارس،  ومـا عدا هذه
الفتـرة )نـوفمبـر-فبـرايـر( يكـون
الـساحل الـشرقـي يف مالـيزيـا من
أكثر املناطق جـفافا وجذبا للسياح

الباحثني عن روعة البحر.
أهــم العـــطالت الــــرسـمـيــــة

واالحتفاالت يف ماليزيا
عيـد الـسنـة الصـينيـة اجلـديـدة )

يناير، فبراير أو مارس(
عيد العمال ) األول من مارس(

"ويـساك داي" أو "عيـد ميالد بوذا"
حـيث يحتفل املالـيزيون الـبوذيون
بهـذا العيـد ويتبـادلون "الـظروف

احلمراء".
"عيد ميالد امللك" يوم 5 يونيو

"ميرديكا داي" أو "عيد احلرية" يوم
31 أغـسـطــس، حيـث يحـتفل
املاليـزيون بـذكرى اسـتقالل احتاد

املاليا.
"هـاري كيبـانغسـان" يف أغسـطس

وهو "يوم االستقالل"
"يوم االحتاد املاليزي" 16 سبتمبر

"ديبـافــالي" وهــو "عيــد الضـوء"
يحتفل به الهـندوس يف أكتـوبر أو

نوفمبر
"هــاري رايــا حـجي" وهــو عيــد
األضحــى يف األول مـن محــرم/

نوفمبر
"هاري رايا إيـديلفتري" وهـو عيد

الفطر السعيد
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Cars سيارات

غوغل تبتكر وسادات
هوائية خارجية

لسيارتها ذاتية القيادة

كاليفورنيا - تقوم بعض الشركات املصنعة للسيارات مثل فولفو السويدية
حاليا بالبحث عن طريقة لوضع وسائد هوائية خارج السيارة من أجل

حماية املشاة يف حال حدوث أي اصطدام معهم، لكن يبدو أن هذا األمر
سيطبق على سيارة غوغل ذاتية القيادة التي تنفرد بالعديد من امليزات.

فقد حصل عمالق اإلنترنت غوغل على براءة اختراع لسيارة ذاتية القيادة
بنظام مؤلف من وسائد هوائية موضوعة خارج السيارة.

من الواضح أن النظام مكون من وسائد هوائية خارجية إلى جانب
صدامات مصنعة من مواد مرنة مشابهة ملا تسمى برغوة الذاكرة أو

“ميموري فووم“ والسبب وراء ذلك إيقاف هذه الوسائد من دفع املشاة يف
االجتاه املعاكس وجتنّب إصابتهم بأذى.

الوسادة الهوائية يف سيارة غوغل على حد قول الشركة ستقوم بسند املشاة
من تأثير االصطدام، ومن ثم ستقوم الصدامات املرنة بتطبيق القوة على

هذا التأثير، وهذا سيخفف كثيرا من اإلصابات التي حتدث عادة يف
حوادث السيارات. حتى اآلن لم تصرح غوغل عن موعد محدد إلطالق

سيارتها، فما زالت حتصل على حتسينات متتالية بني احلني واألخر، وما
زالت الشركة تقوم باختبارها على الشوارع والطرقات.

وسيارة غوغل، التي أعلن عنها يف ديسمبر املاضي وتعمل بالكهرباء،
ليس بها عجلة قيادة أو وسائل التحكم التقليدية، لكن من املتوقع أن
تضاف وسائل حتكم تقليدية لسيارات االختبار، بحيث يستطيع قائد

السيارة أن يتحكم فيها حال حدوث مشكلة.
وقال مدير مشروع السيارات ذاتية القيادة من غوغل، كريس أورمسون

إن إقبال الناس على قيادة السيارات، والزحام املروري كانا وراء اإلسراع
يف إنتاج هذه التكنولوجيا قدر اإلمكان، واألهم أن السيارات ذاتية القيادة

قد تقلل من حوادث الطرق بشكل كبير.
وتابع أورمسون “ال أعني أن السيارات التي بها خواص للمساعدة يف
القيادة غير مفيدة، لكن إذا أردنا إحداث تغيير يف املدن والتخلص من

ساحات االنتظار، فإننا بحاجة إلى السيارات ذاتية القيادة“. وخضعت
سيارات غوغل ذاتية القيادة الختبارات مكثفة، إذ قطعت أكثر من 700

ألف ميل على الطريق، ويف عام 2013، اختبر مئة من موظفي غوغل
السيارة.

لإلعالن يف مجلة العربي
األمريكي اليوم

313 -4099541

سيارة طائرة ذاتية القيادة تالمس الواقع
براغ - لطـاملا كانت فكـرة السيارة
الطـائـرة فكـرة خيـاليـة ال نـراهـا
سـوى يف أفالم اخليـال الـعلمي أو
يف الـصــور املتحـركــة أو ألعـاب
الفيـديــو. ولم نـظن يف يــوم من
األيام أن هذه الفكرة املستقبلية قد

تصبح حقيقة يف وقت قريب.
تعـمل شـــركـــة “ايـــرومـــوبـيل“
الـسلوفـاكية الـناشئـة على تطـوير
أول سيـارة طـائـرة ذاتيــة القيـادة
وتتسع لشخصني، كمـا أنها تسير
يف الطـرقـات العـامــة وتتـسع يف
مواقف السيارات العادية عند طي
أجـنحتهـا. كمـا ميـكنهـا اإلقالع
والهبوط يف مطـار وسيتم طـرحها
يف األســــواق خـالل العــــامـني

املقبلني.
ومع االرتفـــاع الكـبـيـــر لعـــدد
الــسيـارات املــستـعملـة وازديـاد
اكتظـاظ الطـرقات فـإن الشـركة
الـسلـوفـاكيــة متفـائلـة مبـسـتقبل
الـسيارات الطـائرة التي مـن شأنها
أن تغير من طبيعة السفر والتنقل،
وبـإمكـانهــا أيضـا أن حتـل بعض
املشـاكل القائمـة مثل االزدحام يف
الـطــرقــات ويف حــركــة الـنقل
اجلـوي، خاصـة ملسـافات قـصيرة

أقل من 600 كيلومتر.
وأشار املوقع إلى أن الشركة بدأت

بـالـعمل علــى تطـويـر الـنمـوذج
األولي مـن هذه املـركبـة املتـطورة
التـي يبـدو أن األثـريـاء وحـدهم
سيكونون قادريـن على اقتنائها يف
السنوات الالحقة لـطرحها، الفتا
إلـى أن الـسيـارة الـذاتيـة القيـادة
قادرة على نشر جناحيها واإلقالع
من مـدرج يبلغ طـوله 243 متـرا
وبـالتالـي ال حتتاج إلـى الهبوط يف

املطارات التقليدية.
وقال املـدير الـتنفيـذي للشـركة،
يـوراي فـاكــوليك، إنّ الـنمـوذج
اجلديد من السـيارة ستصل أقصى
ســرعــة له لـ100 كـيلـــومتــر يف

الـساعـة، وتطيـر السيـارة يف إطار
430 مـيـال، وارتفــــاع يــصل لـ
9800 قدم لتفـادي زيادة الضغط
داخل الــسيـارة مبـا يـؤثــر علـى
السائق.وستكون مجهّزة بخاصية
الطـيار اآللـي ومظلـة للـطوارئ،
الذين يعمالن تلقائيّا حال حدوث
مكـروه للسـائق. وتعمل الـسيارة
بالـوقود التـقليدي وتـستهلك 15

لتر بنزين يف الساعة.
وتـسعـى الـشـركــة من وراء هـذا
االبتـكار إلـى جعل جتـربة الـتنقل
مسليـة وفعالـة ومستـدامة. ومع
االزدياد املـطّرد يف عدد الـسيارات

ومع ازديـاد اكـتظــاظ املطـارات،
تغيرت طبيعة السفر والتنقل.

قـــال هنــري فــورد عــام 1940
“احفظـوا كلمـاتي، املـركبـة التي
جتمع بـني الطائـرة والسيـارة آتية،
قد تضحكون اآلن، لكنها ستأتي“
وقـال املــوقع إن الفكـرة من وراء
تطوير السيارة الطائرة ذاتية القيادة
هـي التخلي عن ساعـات االنتظار
الطـويلــة يف املطــارات، إذ ميكن
بواسطتهـا القيام بـرحلة سفـر متتد
ملـسافـة 500 ميـل دون أي تدخل

من السائق.
وطــارد حلم الــسيــارة الطـائـرة
الـكثيــرين، وهنـاك أكثـر من 80
بـراءة اختـراع مـسجلـة يف مـكتب
بـــراءات االختـــراع والعالمــات
التجـاريـة بـالـواليــات املتحـدة
األميــركيـة ألنـواع مخـتلفــة من
الـسيـارات الطـائـرة، بعض هـذه
االختـراعـات قــامت بـالـطيـران
بالـفعل، وقدم مخترعـوها كل ما
وصلــوا إلـيه لـتقـــريب هــدفـهم
املتمـثل يف إنتـاج ضخم للـسيـارة

الطائرة.
يـذكـر أن الـسيـارة الطـائـرة “ايـرو
مـوبـيل3.0“ مـن إنتـاج شـركـة
“ايرومـوبيل“ شقت طريقها يف أول
رحلـة حقـيقيــة من األرض إلـى
الــسمـــاء ثم األرض، فـهي أول
سيــارة يف العـــالم قــادرة علــى

الطيران ملسافات طويلة.

“هارد ستايل“ من فئة جيب رينيغيد

ديترويت - كشفت شركة “جيب“
عن تـصمـيمهـا املـبتكـر لـسيـارة
“جـيب رينـيغيـد“ والــذي أطلقت
عليه اسم “هـارد ستيل“، ويجمع
بــني األنـــــــاقــــــــة والقـــــــدرة
والتـكنـولــوجيـا، وذلك ضـمن
فعالـيات معـرض جنيف الـدولي
للسـيارات لعام 2015 الذي أقيم

يف سويسرا.
السيارة التي مت بـناؤها استنادا إلى
مــوديل “تــريل هــاوك“ اخلــاص
بـالطـرق الـوعـرة تعتبـر محـاولـة
جـادة الستـكشـاف اإلمكـانيـات
احملتملـة لبنـاء طراز جـديد مبـزايا
وخيـارات ال تعـد وال حتصـى مع
إمكــانيـة ابـتكـار إكـسـسـوارات

جديـدة من “موبار“ خـاصة بجيب
رينيغيد.

يتحقق اجلـانب اجلمـالي انطـالقا
مـن شكل الــسيــارة اخلــارجي،
الـذي مت طالؤه بـاللـون املعــدني
املصقـول، مـرورا بـإعـادة نحت
الهيكل بطريقـة تتماهى مع جوهر
الطـراز وانتهاء بتعـزيز كل ما سبق
بلمسـات من اللون األسـود القامت
يف كل مـن شــبكــــة الفـتحـــات
األمـامية، فـتحات غطـاء احملرك،
حـمـــاالت الـــسقف، عـتـبـــات
األبــواب، املـصــدات وعجالت

األلومينوم السوداء.
وفيـما يتعلق بـاملقصورة الـداخلية
يظهر اللون اخلارجي املميز جليا،

إذ تتزين به كل مـن علبة الغيارات
وفـتحــات التـكيـيف ومـكبــرات
الصـوت، حيث تـندمـج كل هذه
الـتفــاصـيل مع درزات بــاللــون
الفـضي تغـطي املقـاعـد، مسـانـد
الــرأس واجلهــة الــداخـليـــة من

األبواب.
يف اجلـانب التقنـي، تتباهـى سيارة
جـيب ريـنيـغيــد “هـــارد ستـيل“
بعجالت ضخمـة منـاسبـة جلميع
املـســارات، نظـام تـعليق هـوائي
جـديـد وقـدرات حقـيقيـة علـى
الـطرق الـوعرة. وتتـميز الـسيارة
بـاملـقطـورة الـتي تـرتـبط بـاجلـزء
اخلـلفي، والتي تتمـاهى مع شكل
السيارة يف تصـميمها، إذ مت تزويد

املقطــورة بشـاشـة عــرض كبيـرة
تعمل بـاللـمس تـرتبـط مبكبـرات
صـوت جتعل منهـا محطـة حقيـقة
لـلتــرفـيه بفـضل تــوفــر شـبكــة
اإلنترنت الالسلكيـة فيها والتي مت

تطويرها من قبل “موبار“.
ويــسمح هـذا الـطــراز للـركـاب
بتـصفح مــواقعهـم وتطـبيقــاتهم
املـفضلــة وهم يخـوضـون غمـار
الطـرق الوعـرة، بدءا بـاملوسـيقى
والـراديو، مرورا مبـواقع التواصل
االجـتمـاعـي وانتهـاء بـتطـبيقـات
األخبار وتفـاصيل حركـة املرور.
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Cars سيارات
سيارة بكثير من اإلبداعات التكنولوجية

فيراري تفوز بلقب “أفضل األفضل“
رومــا - فــازت 3 طــرازات مـن
فيراري بجوائز “ريد دوت“ العاملية
املـرموقـة لتصمـيم املنتجـات التي

حتتفل هذا العام بعيدها الستني.
ويف هــذا الــسـيــاق، حـصــدت
فيــراري “اف اكـس اكــس ـ كي“
احلـديثـة جـائـزة “أفـضل األفضل“

لتصميمها املتميّز واملبتكر.
ومت تـطــويــر فيــراري “اف اكـس
اكس ـ كي“ لتكون متينة، بجمعها
بـني كـثـيـــر مـن اإلبـــداعـــات
التكنولوجية التي ستظهر يف اجليل
املقـبل مـن سـيـــارات الــطـــرق
والـسبـاقـات اخلـاصـة بـشـركـة
فيــراري. وستبـدأ تلك الـسيـارة
اجلـديـدة يف الـسيـر علـى حلبـات
السبـاق حول العـالم اعتبـارا من
العـام املقـبل كجــزء من بـرنـامج
مـدته عامـان. فيمـا خصّت جلـنة
الـتـحكـيـم العـــاملـيـــة طـــرازي
“كــاليفــورنيـا تـي“ و“الفيـراري“
بـجائزة يستحقـانها بجدارة بفضل

تصميمهما االستثنائي.
وتـتمتّع سيّارة “فيراري كـاليفورنيا
تي“ بــالعـديــد من املــواصفـات
اإلبـداعيّـة والتقنيّـات احلديـثة مع
محافظتهـا على امليّزات التي لطاملا
متتّعت بها الـسيارات املكشوفة من
“فيــراري“: مثل تـصمـيم كــوبّيه
بـأربعـة مقـاعـد )2+2(، وطبعـا
الـسقف الـصلب القـابـل للطـوي
والـذي يحوّلهـا من سـيّارة كـوبّيه
أنيقة إلى تصميم “فيراري سبايدر“

املـتطــوّر واملتـألّق يف حــوالي 14
ثــانيــة.ويعـطي احملـرك اخلـاص
بـسيــارة فيــراري الفيـراري قـوة
950 حصـانا، والهيكل األحادي
بـها مت صـنعه من أليـاف الكـربون
كي تـصـبح الــسيــارة ذات وزن
أخف، ولكـي يسـاعـد يف تثـبيت

الثقل النصفي للسيارة.
أمـا املكـابح فـسـيتـم صنعهــا من
الـسيراميك والكـربون، وستكون

سريعة االستجابة حلركة السائق.
سيـارة فيراري الفيراري ذات دفع
خلفي ومحـركهـا ذي سعـة 6.3
لتـر، مع 12 أسطـوانـة، ويـعطي
قوة 789 حصانا، وعزم الدوران
يـبلغ 516 رطال للقدم الـواحدة،
بـينمـا احملـرك الكهـربـائي املـدمج
ينتج قوة 161 حصـانا لكي تصل
القوة مجتمعـة إلى 950 حصانا،
وناقل احلركة سيكون أوتوماتيكيا

ذي سبع سـرعــات مع إمكــانيـة
حتويله إلى يدوي.

واستقـطبت جوائـز ريد دوت هذا
الـعام مـا يقـارب 5 آالف منـافس
مـشتـرك من 56 بلـدا يف العـالم،
وقـد اختارت جلنة الـتحكيم تقدير
اجلهـود التي بذلهـا فريق العمل يف
مـركـز فيـراري للـتصـميم بـإدارة
وإشــراف فالفـيــو مــانــزونـي.

The New
Supra Will Be
More BMW
Than Toyota

Nicole Wakelin

The next Toyota Supra will be a collaboration
between Toyota and BMW. We pretty much already
knew that. Problem is, it’s going to look like a Toy-
ota, but underneath it’s going to be a lot of BMW
that makes the new Supra tick. That might not sit
well with hardcore enthusiasts on either side.
 According to Car and Driver, this new Supra will
debut in two years as a 2018 model. It’s part of a
collaboration code named “Silk Road” and will
have a Toyota body with a turbocharged, inline, 6-

cylinder engine from BMW. The Germans will also
be contributing a rear-drive chassis.
 It’s not just the Supra body Toyota will be con-
tributing to the joint venture. They will be chipping
in some cash and sharing some of their technologi-
cal expertise. Specifically, they will be sharing their
knowledge on hybrids, which might not come into
play with the Supra, but could figure into the devel-
opment of future BMWs.
 If you’re looking for hints on what exactly this
new Supra will look like, then check out the FT-1
concept that was unveiled at the Detroit Auto Show
back in 2014. It’s larger than than the Supra, but
shrink it all down and you’ve got a good idea of
what you’ll be looking at when the Supra debuts in
a few more years.Boldride

مع قرار شركة الند روفر اإلجنليزية وقف إنتاج
سيارة الند روفر ديفندر ديسمبر املقبل، قرر

املصمم البريطاني الشهير بول سميث التعاون مع
سم العمليات اخلاصة بالشركة واملدير املبدع

جيري ماكجفرن إلنتاج طبعة محدودة من
السيارة بـ 27 لون فريد.

وذلك إلحياء ذكرى السيارة التي شاركت العديد
من فروع القوات املسلحة البريطانية عملياتها
العسكرية كما كان لها تواجد قوي يف الريف

االجنليزي.
وكشف سميث النقاب عن السيارة يف املتجر

الرئيسي بشار بامارل مايفير يف العاصمة
البريطانية لندن.

ويقول سميث: إن األلوان املتعددة الذي
استخدمها غنية ومتعددة، تشعر املستخدم

بالترف  من خالل اجللود ونسيج املقاعد التي
صممتها شركة مفروشات أمريكية الشهير

بصناعة مفروشات السيارات الفاخرة. 

الند روفر ديفندر يف طبعة محدودة بـ 27 لونا



   APRIL 2015 -VOLUME : 3 - ISSUE :28 :ابريل  2015 م - السنة الثالثة - العدد WWW.ARABAMERICANTODAY.NET76

Youth   شباب

لإلعالن يف مجلة العربي األمريكي اليوم 9541 - 409 - 313

ما الذي يبقيك يف مكانك ومينعك من التقدم لألمام؟
كيف تتغلب على مخاوفك .. 7 طرق فعالة للتغلب على اخلوف

أيا كانت اجابتك . فسوف تتمثل
يف الـنهــايــة يف اخلــوف بــشـكل
ما... وملواصلـة تقدمك فعليك
بـازالـة هـذا اخلـوف مـن حيـاتك
لـتخــوض بــدايــة جــديــدة مع

املغامرة.
قد يكون اخلوف مفيدا لتبقى على
قـيــد احلـيـــاة. لكـن يف أحـيــان
عديـدة. يكون اخلـوف هو مجرد
عقبـة كبيرة يف طـريقك متنعك من

حتقيق كثيرا مما حتلم به...
حلسـن احلظ هنـاك طـرق عـديـدة

تساعدك للتغلب على اخلوف 
1- تعرف أكثر على مخاوفك

من السهـل أن ننكر مخـاوفنا. أو
نتجاهلها يف مـجتمع يؤمن بأهمية
أن تكـون قويـا وشجاعـا.. لكن
ليس من املمكن أن تأتي الشجاعة

قبل أن تواجه مخاوفك أوال.
قـــد تـظـن أن الـتعـــرف علـــى
مخاوفـك قد يـكون مخـيفا أكـثر
وسيجعلهـا حقيـقة. ممـا يجعلك
ترفض اطالقها.. احلقيقة هي أن
أفــضل وسـيلـــة للـتخلـص مـن
مخــاوفـك هي الـتعــرف علـيهــا
واطالقهـا.. حيـنمــا تفعل ذلك
فــأنت فـقط تـنقل مخـاوفـك من
عـقلـك الالواعـي الــــى عقـلك
الــواعـي... حيـث سيـمكـنك

التخلص منها بسهولة أكبر...
2- واجه مخاوفك

"أنت تكتـسب القـوة والشجـاعة
والثقة من كل جتـربة واجهت فيها
اخلــوف. بـــامكـــانك أن تقــول
لنفـسك. "لقـد مـررت بهـذا من
قـبل. بامكـاني التغلب علـى هذا
واملـرور مـنه".. فيجـب أن تفعل
الـشـئ الــذي تخـشــى  فـعله".

اليانور روزفلت
يف كل مـرة تـواجـه فيهـا اخلـوف
تكـتسـب الثالث صفـات الهـامـة
الـتي ذكـرتهــا اليـانــور روزفلت
)القوة. الـشجاعة. الثقة(. وكل
مـاهـو قـادم سـوف يـصبح أسهل

للمواجهة.
وكـلمــا تعــاملـت مع مخــاوف
عـظـيمــة كـلمــا ازدادت ثقـتك
بـنفــسك وقـلت حـجم اخملــاوف

بداخلك مقارنة مبا مررت به.
3- توقف عن تخيل األسوأ

بعـضنــا يتـخيل حـدوث األسـوأ
ليهيـأ نفسه حلـدوثه . احلقـيقة أن
عن طـريق تـخيل األسـوأ فــأنت
تعـمق بــــداخل ذهـنـك فكـــرة
اخلوف. فلـذلك بينما أنت حتاول
جتنب خـوفك . أنـت يف احلقيقـة
تقوم بثبيت هذه اخملاوف بداخلك

أكثر.
حاول أال تفكـر كثيرا فيـما تخاف
منه... فليس باستطاعتك معرفة
الغـيـب...وأكـــد لـنفـــسك أن
مـاتخاف مـنه ليس بـاحلجم الذي

تتخيله.
4-  ضع مخــاوفك يف حجـمهــا

احلقيقي
بـالتأكيـد شعرت يف مـرات عديدة
أن ماظـننته يـوما خـوف كبيـر لم
يكن يستحق كل هذا اخلوف على
االطالق. كل األشيـاء مـرتـبطـة
بـبعضهـا. فحجم كـل مشكـلة أو
خـوف أوجتـربـة يكـون كـبيـرا أو
صغـيرا اعتمـادا على مـامت مقارنته

به.
عـادة مــانبـني وحـوشـا مـخيفـة
بداخل رؤوسنا الوجـود لها على

أرض الواقع.
رمبا بسبـب ما اكتسبـناه عن طريق
مـشاهـدة التلفـزيون أو االفالم أو
من خـبرات سيئة سـابقة انعكست
على أذهاننا بشكل سلبي. أو رمبا
ألنـنا نفـكر أكـثر مـن الالزم حول
شـيئ مـا فـتبـدأ أذهــاننـا يف خلق
رعب غيـر محتمل ملـا من املمكن

أن يحدث.
ولعـلك الحــظـت يف حـيــــاتك
اخلـاصة أن حـوالى 80-90% من
مخاوفك ال تتحقق أبدا. بل على

العكـس فـاألمـور تخف حـدتهـا
حينما تبادر باألفعال.

نحـن كبـشـر كـثيـرا مــا منيل الـى
تـضخـيـم األحــداث الــسلـبـيــة
مـستنـدين يف ذلك الـى جتـربـة أو
جتـربتـني فقط. أو بـسبـب احلكم
اخلـاطئ علـى املـواقف. أو حتـى

بسبب سوء الفهم.
5- كف عن مقاومة مخاوفك

حيـنما تقاوم مخـاوفك - تكرهها
بشـدة وتسعـى جاهـدا للـتخلص
منهـا بتسرع -  فستكـون سيطرتها
كـــاملـــة علــيك. وقـــد تفـنـي

حياتك...
ولـتنفيـذ ذلك .. عليـك فقط أن
تـأخـذ القـرار بــاالستـسالم. ال
تـشعر بـتأنيـب الضميـر وال حتاول
مـنـع نفـــسـك مـن الــــشعــــور
بــــاخلــــوف...بـل علـيـك أن
تــستـرخـي وأن تقـنع نفــسك أنه
احـساس طبـيعي وال بأس به...
ثـم تتــركـه يتـســرب خـــارجك

بهدوء.
تعـامل معه فقـط كشـعور طـبيعي
سيــأخــذ وقـته ويــرحل...وال
تـترك لـه الفرصـة ليـسيطـر عليك

ويتحكم يف تصرفاتك.
6- حترك وانشغل

أحيــانــا كـثيــرة نحــصل علــى
الـشجاعـة التي نحـتاجهـا بعد أن

نقوم بعمل ما نخشاه. وليس بأي
طريقة أخرى..

فلـيــس مـن املـنـطقـي أن جتلــس
مكــانك منـتظــرا من الـشجـاعـة
والثقـة أن تـأتيـا اليـك. اذا فعلت
ذلك فرمبـا لن جتنـي سوى التـأثير
العكسي... فكلما فكرت أكثر.
كـلمـــا بنـيت اخلــوف بـــداخلك
أكثـر..حتـرك سـريعـا وال تعـطي
الفــرصــة لــدوافـعك أن تهــدأ.
فالتفكير يف األمر كثيرا قد يجعلك
محاطـا باخملـاوف السلبيـة التي قد
تــدفـعك يف الـنهــايــة للـتــوقف

واالستسالم.
7- ال تتعلق ببراألمان الوهمي

ال جتلـس مكتـوف اليـديـن مقيـدا
باخلوف... وال تظن أنك بالبقاء
يف مكانك قـد أصبحت مبـأمن من
اخلوف.  فكمـا تقول هيلني كيلر "
جتـنب اخلطر لـيس أكثر أمـانا على
املـدى الـبعيـد مـن التعـرض له..
فــاخملــاوف سـتالحقـك يف جمـيع

احلاالت."
فلــــذلـك علـيـك أن تـتـحلــــى
بـالـشجـاعــة وأن يكـون لــديك
استعـداد لـلمخـاطــرة. فبقـائك
حـيثمــا أنت ليـس أقل خطـرا من
كسر قيود اخلوف والقيام مبا تتمنى

فعله.

كيف تقنع العميل بالشراء

سوف تبيع اكثر اذا حتـدثت عن منتجك بلغة يفهـمها العميل. فالعمالء
ال يشترون املنتج ملمـيزاته ابدا. بل يشتروه القتنـاعهم ببعض فوائد هذه
املميـزات.لسوء احلظ. مـعظم رسائل التـسويق واملبيعـات تتحدث عن
اخلصائص وتترك للعميل محاولة اكتـشاف الفوائد الناجتة عنها. كأنهم

يسندون واجبهم الثقيل على العميل.
سـوف حتصل علـى عمالء اكثـر وبسـرعـة اكبـر اذا ربـطت بني فـوائـد
استخدام املنتج بـدال من السمات التي ميتلكهـا. اليك ستة قواعد لعمل

ذلك :
1 - اعرف الفارق بني الفائدة وامليزة 

امليـزة هي شيئ ما يقوم بـه املنتج او اخلدمة املقدمـة. الفائدة هي ما ميكن
لهذه امليزة أن تفعله.

فعلى سبيل املثال :
* خطأ : هذه السيارة مدعمة بـسقف أمان صلب.

*  صواب : هذه السيارة تبقيك انت وعائلك يف امان.
2 - استخدم لغة قوية لكن واضحة :

العمالء سوف يتـذكرون الفائـدة لفترة اطـول واكثر سهـولة اذا وصلت
اليهم بشكل مبسط وقوي ويداعب مشاعرهم.

* خـطأ : هـذا السـقف يوفـر احلمـاية يف حـالة وقـوع حادثـة وانقالب
السيارة.

*  صواب : اذا حـدثث حادثـة وانقلبت الـسيارة فهـذا السقف مينحك
فرصة للنجاة بحياتك.

3 - جتنب الثرثرة واملصطلحات املعقدة 
ال شيئ يجعـل العميل يـتشـتت تفكـيره عـن فوائـد املنتج كـالثـرثرة أو

استخدام املصطلحات التقنية بشكل مبالغ فيه.
4 - اجعل الفوائد محددة

العمالء يـتجاهلون الفائـدة امللخصة والتي تصل الـيهم بشكل غامض.
الفوائد احملددة مقنعة أكثر وتلتصق يف أذهانهم.

* خطأ : "بامكاننا  تقليل تكاليف التخزين"
* صواب : "نحن نقلل تكاليف التخزين بنسبة %25"

5 - اجعل قائمة الفوائد قصيرة :
معـظم االشخاص يستطـيعون االحتفاظ بفكـرة او اثنني يف نفس الوقت
علـى املـدى القـصيـر للـذاكـرة. القـوائـم الطـويلـة للفـوائـد تـصيـبهم

باالرتباك.
* خطأ : اليك اهم 10 فوائد للمنتج

* صواب : أهم شيئني عليك ان تتذكرهم هما .
6 - أبرز الشيئ الفريد يف شركتك

الفوائـد العامة للـشركة التي يـنتمي اليها منـتجك بامكانهـا اقناع العميل
بالشـراء... استخدم الفوائد التي متـيز الشركة التي تقـوم بالتسويق لها

كجودة الصناعة والضمان وكل ما مييزها عن املنافسني.
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