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متابعات
مينية

"أين هي أخالق االسالم بقتل النساء واالطفال وأين هي أخالق االسالم يف احلصار على شعبنا؟"

عبد امللك احلوثي :العدوان السعودي الشرعية له وال شيئ يعطيه الشرعية ملهاجمة اليمن وشعبه
صنعاء  -العـربي األمريـكي اليوم
 أكـد زعـيم جمـاعـة أنصـار اهللالــسيـــد عبـــدامللك احلـــوثي ان
العـدوان السـعودي ال شـرعيـة له
علــى االطالق وال شـيء يعـطـيه
الشرعية ملهاجمة اليمن وشعبه.
وقال الـسيد عبـد امللك احلوثي يف
كلـمــة مـتلفــزة  "2015-25ان
املئــات مـن األطفـــال والنـســاء
استـشهـدوا نـتيجـة هـذا العـدوان
وبــشـكل مـتعـمـــد حـيـث يـتـم
اسـتهــداف األحـيـــاء املكـتـظــة
بالسكان وانه مع كل هذا العدوان
فـإن الـشعب اليـمني صـامـد وقـد
عــبـــــر عــن اخـالقه وثــبــــــاته
وصمـوده" ..مـؤكــداً أن ال أفق
للـعدوان وال مكـاسب حقيقـية له
وال نتيجة حتقق أهدافهم.
وأضــاف " استخــدمت األسلحـة
احملـرمــة دوليـا يف العـدوان علـى
اليـمن ومـا يـرتـكبـه املعتـدون يف
اليمن استهـداف لألحياء الـسكنية
واملـستشـفيات واألطـفال والنـساء
والـشيـوخ واملـدارس واملـسـاجـد
ولكن مهما شرعنوا للعدوان على
اليمن فانه غير مشروع".
وتــــابع قــــائالً "أيـن هـي أخالق
االسالم بقـتل النـسـاء واالطفـال
وأيـــن هـــي أخـالق االسـالم يف
احلصـار على شعـبنا؟" ..مـؤكداً
أن النـظـام الـسعــودي تعـرّى يف
عـدوانه على اليمن من خالل قتله
الـنسـاء واالطفـال واستهـدافه كل
مقومات احلياة.
واستطـرد السيد عبد امللك احلوثي
" إن نفسنا طويل وخياراتنا متعددة
ونحـن يف موقـف القوة ال بـنوعـية
العتـاد وحجمه وال مبواقف القوى
املـستكبـرة بل مبظـلوميـتنا وعـدالة
قضيتنـا ومهما كان حجم العدوان
فال قلق واألهم هو االعتماد على
اهلل والعمل اجلاد ومـن مسؤولـيتنا
التحرك الى االمام خطوات".
وأشار إلى أن الشعب اليمني اثبت
انه صـامد وثـابت ويـستمـد عزمه
من اعـتمــاده علـى اهلل سـبحــانه
وتعـالـى رغـم ان هنـاك تـواطـؤ
وغض القــوى الكبـرى واجملـتمع

الــدولي طــرفهم عـن استخـدام
أسلحة محرمة دوليا ..مؤكداً أنه
لـوال اجليـش واللجان الـشعبيـة ملا
تـوفــر األمن للـماليني مـن أبنـاء
الـــشعــب وألرتكــب العـــدوان
األجنبي حماقات أخرى.
وقال " إن اجليش واللجان الشعبية
يتحـركــان بكل أبــاء وشجـاعـة
وصـمود رغم تـوفير املعـتدون من
دعم جوي للقـاعدة والدواعش،
وان الـشعب اليـمني صـمد بـوجه
العدوان على كل املستويات ،وان
هذا الشعب يـدافع عن اليمن امام
عناصـر القاعدة والغزو االجنبي،
وان الدور العظيم واملتميز للجيش
واللجان الشعبـية حال دون حتقيق
العدوان أي مكاسب".
وأكد أن هـذه املعركـة هي معـركة
حترر وعزة واباء وقد صبر الشعب
اليمني وصـمد يف هذه املعركة وان
شعـبنا الـيمني ال يـركع االّ هلل وقد
تعـــــوّد أن يــــــواجه الـــطغـــــاة
واملـسـتكبـرين ..وقــال "مثل مـا
حتـرك شعـبنـا العـظيـم يف ميـدان
القتال يتحرك يف كل اجلهات دعماً
ومــســاعـــدة للجـيــش لـيقــدم
املساعدات له".
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وأشار إلـى أن هادي مـجرد دمـية
غبيـة بيـد االخـرين وهـو يحـاول
حتميل مسؤولية ما يحدث من قبل
املعتـدين الـى الـشعب اليـمني..
الفـتاً إلـى أن من يقـول أن تدمـير
االحـيــاء الـــسكـنـيــة واملـنــازل
واملـدارس والبنيـة التحـتية مـقبول
فهو اجرام وال شرعية له.
وحـول ما يـسمى مبـؤمتر الـرياض
قـال السـيد عـبد املـلك بدر الـدين
احلــوثي "وسـط التـخبـط املــرافق
للعدوان الـسعودي جاء مـا يسمى
مؤمتـر الرياض حيـث جمع النظام
السعودي بعض أدواته ليسمعوا ما
يقال لهم" ..مشيراً إلى أن أبرز ما
فـيه هــو تفعـيل حــالــة الـصــراع
واالقتتال الداخلي يف اليمن وانهم
يريـدون جيشـاً مينـياً جـديداً كـما
فعلــوا يف ســوريــا مـن خالل مــا
يسمى اجليش احلر.
وأكد ان ما يريده النظام السعودي
لشكل الـدولة يف بلـدنا هـو نفس
الـرؤية اإلسـرائيلـية للفـلسطـينيني
وانهـم ال يهـمهـم حل املــشكلــة
السـياسـية بل تـدميـر اليـمن وقتل
اليـمنـيني بـشـكل مبـاشــر وغيـر
مباشر.
واعتبر السيد عبد امللك احلوثي ان
احلل السـياسي الـوحيد هـو حوار
بـرعـايــة أمميـة علـى أرض دولـة
محايدة .
وقال " نحـن اآلن وقبل اآلن وبعد
اآلن جــاهــزون بـكل مكــونــات
الثـورة الـشعـبيـة للـذهـاب إلـى
حوار؛ يتوقف العدوان ،العدوان
الـذي أوقف احلـوار ويحـول دون
احلـوار ويسعـى أصالً إلـى إعـاقـة
احلـوار بـرعـايــة أمميـة واملـسـألـة
واضحـــة ..هنــاك مــرجـعيــات
واضحــــة ،يعـنـي املـــســــألــــة
قـريبة".مـشيراً إلـى أن مرجـعيات
هذا احلـوار هي مخرجـات احلوار
الـــوطـنـي الـــذي اتـفق علـيهـــا
الـيـمـنـيـــون ،واتفـــاق الــسلـم
والشراكـة الذي وقـعته كل القوى
السيـاسية وبـاركته القوى الـدولية
وحتى اجلهـات املعتديـة رحبت به
فيما سلف.

اختتام فعاليات مؤمتر الرياض بشأن اليمن

الــريــاض  -العـــربي االمــريـكي
اليـوم -يف  19مـايـو  -أكـد خـادم
احلرمني الشـريفني امللك سلمان بن
عبـدالعزيز استمـرار وقوف اململكة
العــربيـة الـسعـوديـة إلـى جــانب
الشـعب اليـمني لـيسـتعيـد مـوقعه
الطبيعي يف محيطه العربي.
جـاء ذلك يف كلمـة خادم احلـرمني
الـشريـفني إلى مـؤمتر الـرياض "من
أجل إنقـاذ الـيمـن وبنـاء الـدولـة
االحتـاديـة" يف ختـام أعمـالـه والتي
ألقاهـا األمني العام جمللـس التعاون
الـدكتـور عبــداللطـيف بن راشـد
الزياني.
وأكـد خـادم احلــرمني الـشــريفني
احلـرص الـكبيـر واالهتمـام البـالغ
الــذي تــولـيه املـملكــة العـــربيــة
الـسعوديـة ودول التحالف بـالشأن
الـيمـني انـطالقــا مـن العالقــات
التاريخية واألخـوية التي تربطهم،
وعلى األهميـة البالغة التي اكتسبها
مؤمتـر الرياض كـونه يضم مختلف
مكـونات وأطيـاف الشعب الـيمني
الــذين التقـوا حـاملـني معهم آمـال
الـــشعـب الـيـمـنـي يف الـتــــوافق
والـتصـالـح لبنـاء الـدولـة احلـديثـة
وتـدعـيم أسـس الـسالم واحلـوار
وحتقــيق األمـن واالســتقــــرار يف
اليمن.
وقـال إن اململكة العـربية الـسعودية
ودول الـتحـــالف قـــد شـــرعـت
باالستجابة الفورية لطلب احلكومة
اليمـنية الشـرعية املمثلـة يف الرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي بإنقاذ
اليـمن وحماية شعبه وشرعيته وفقا
ملبـدأ الـدفـاع عـن النفـس حلمـايـة
مكتـسبات الشعب اليمني واجنازاته
التي تـضمـنتهـا املبـادرة اخللـيجيـة
وآليتها التنفيذية ومخرجات احلوار
الـوطنـي الشـامل املـدعـومـة بقـرار
مـجلـــس األمـن رقـم (،)2216
مـتطلعـا بـأن تـسهم عـمليـة إعـادة
األمل بتكـاتف األشقاء واألصدقاء
يف حتقيـق االستقــرار متهيــدا لبـدء
املشروع التنموي يف اليمن.
كمـا أكد حـرص اململـكة الـعربـية

الـسعـوديـة علـى حتـسني أوضـاع
املقيمني يف الـسعوديـة بصـورة غير
نظـاميـة من أبـناء الـيمن ،مـتمثـلة
بـإصـدار أوامـر للجهـات اخملـتصـة
بتصـحيح أوضاعهم والسماح لهم
بـالعـمل لتخفـيف األعبـاء علـيهم
ولتمكينهـم من العيش بكـرامة بني
أهلهم وإخـوانهم ،مـؤكـدا علـى
استمرار اململكـة العربية الـسعودية
يف تقـدمي املـسـاعـدات اإلغــاثيـة
واإلنـســانيـة وتـسـهيل وصـولهـا
للشعب اليمني ،وتخصيص املبالغ
الالزمـة لتــسهيل عـودة اليـمنـيني
العالقني إلى ديارهم.
وقــد صــدر عـن املــؤمتـــر إعالن
الرياض الـذي تضمن مبـادئ تعبر
عـن رأي القــــوى واملكـــونـــات
املـشاركـة يف املؤمتـر ،وتعكـس ما
يتطلع إليـه الشعب اليمني من آمال
وطموحات لبنـاء دولة حديثة تنعم
باألمن واالستقرار والسالم.
وأكــدت بنـوده علــى تبـني رؤيـة
وطـنيـة عـمليـة جــادة الستعـادة
الـدولـة وإعـادة تــرتيـب عالقتهـا
اإلقلـيميـة والـدوليـة علـى النحـو
الـذي يلـبي طمـوح أبنـاء الـشعب
اليـمنـي يف بنــاء دولــة احتــاديــة
دميقـراطيـة حـديثـة تـنشـد العـدالـة
وتقوم على املواطنـة املتساوية بكل
أبنــائه ،وتعـزز مـن دور اليـمن يف
محيطه اخلليجي والعربي ،وحتقيق

األمن اإلقليمي وتفـاعله اإليجابي
مع بقية أعضاء األسرة الدولية.
ويهدف اإلعالن إلـى احملافظة على
أمـن واسـتقــرار الـيـمـن يف إطــار
الـتمــسك بــالـشـــرعيــة ورفـض
االنقالب وإنهـاء مـا تــرتب عـليه
واسـتعـــادة األسلحـــة واملعــدات
املنهوبة وتسليمها إلى الدولة ،كما
يهدف إلى بسط سلطة الدولة على
كـافـة األراضي اليـمنيـة ،وإيقـاف
عدوان قـوى التـمرد حقـنا للـدماء
والوصول لليـمن إلى بر األمان..
إضـافـة إلــى استـئنــاف العـمليـة
السـياسـية وبـناء الـدولة االحتـادية
وفقـا لـلمبـادرة اخللـيجيـة وآلـيتهـا
الـتنـفيـذيــة ومخـرجـات احلـوار
الوطني الشامل ،وجتنيب اليمن أن
تكــون مقــرا جلمــاعــات العـنف
والتنظيـمات اإلرهابـية ومرتـعا لها
وضـمان أال يـكون الـيمن مـصدرا
لـتهــديــد أمـن الــدول اجملــاورة
واسـتقـــرارهـــا واتخـــاذ كـــافـــة
اإلجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.
وشارك يف املـؤمتر الـرئيس الـيمني
عبـدربه مـنصـور هـادي ،ونـائب
الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد
بحـاح ،ووفـود رسـميــة من دول
مجلـس الـتعــاون ،وسفـراء دول
مجمـوعة األربـعة عشـر ،وممثلون
عـن كـــافـــة األطـــراف والقـــوى
الـسياسيـة وأطياف الـشعب اليمني
واملقاومة الشعبية.
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عرب أمريكا Arab Americans

الدكتور خالد املسمري  :اللجنة ستواصل عملها إلغاثة كل اليمنيني دون متييز أو تفرقة وبعيداً عن أي عوامل حزبية ومناطقية

جلنة إلغاثة اليمن بديربورن جتمع اكثر من  130ألف دوالر

ديترويت -العربي األمريكي اليوم
 عمـاد هـادي -جمعـت اللجنـةاليمنية األمريكية لإلغاثة يف مدينة
ديترويت بوالية ميتشغان بالتعاون
مع مــؤسسـة األيـادي الـنقيـة من
جـمع ما يـقارب  130ألف دوالر
أمريكي إلغـاثة نازحـي ومنكوبي
بعض املدن اليمـنية الذين تضرروا
من احلرب الـداخلية مـنذ مارس/
آذار.
ويف الفـعالـية الـتي تخللـها مـأدبة
عـشــاء ألقــى الــدكتــور خــالــد
املـسمـري كلمـة اللجـنة الـيمنـية ـ
األمــريكيـة لإلغـاثـة ،مـوضحـاً
الظـروف واألسبـاب التـي دعتهم
لتشكيـل هذه اللجنة ،واستعرض
األعمال التي قامت وتقوم بها من
أجل ”إخوانـنا اليمنيـني الذين جار
عليهم الزمان”.
وأضــاف املــسمــري إن اللـجنــة
وبالـتنسـيق مع املنظـمة سـتواصل
عملهـا إلغاثـة كل اليمـنيني دون
متييـز أو تفـرقـة ،وبعيـداً عن أي
عـوامل حزبـية ومنـاطقيـة ،داعياً
احلــاضـــرين إلــى بــذل الغـــالي
والـنفـيــس لـــرفع املعــانــاة عـن
املتضـررين ،معتبراً هذا العمل هو
التجسيد احلقيقي لألخوة.
وقـال األستـاذ مـحسـن احلبيـشي
منسق اللجنـة اإلغاثيـة يف تصريح
خاص بأن ”الغـرض من إقامة هذا
الـعشـاء اخليـري هـو وجـود ذلك
العـدد املهـول مـن النـازحـني عن
ديارهم يف محـافظات عدن وحلج
والضالع وتعز.
وأضـاف ”بدأت هـذه اللجنـة بعد
أسـبــوعـني مـن انــدالع احلــرب
املـدمرة يف الـيمن وأملـنا مـن هذه
اللجـنة هـو تكويـن جهة محـايدة
بعيــدا عن االنـتمـاءات احلــزبيـة
الـضيقـة لـتكـون-رافــدا للـعمل
اإلغـاثي يف اليـمن نظـرا ملا تعـانيه

اليـمن اليـوم من حـالـة مـأسـاويـة
نتيجة احلرب”.
وأضـاف احلبيشي ”جمعنا أكثر من
 130ألف دوالر وهنـاك نشاطات
يف األيـام القادمة وقد أعددنا خطة
إلقامة عشاءات خيرية يف نيويورك
وكــاليفــورنيــا وسيـاتل بـواليـة
واشنطن شبـيهة بهذا الـذي أقمناه
اليوم يف ميتشغان”.
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وبخـصــوص طــريقــة إيـصــال
املعونـات قال احلـبيشي ”املعـونات
حــاليــا لم تـصل حـيث حــاولنـا
إيصـال معـونـة بقـيمـة  70ألف
دوالر لكـننـا وجـدنـا مـشكلـة يف
اجلـهة التي ستـوزعها واآلن نعمل
مع بعض اجلهات اخليرية يف اليمن
إليصــال املبلـغ مضـافــا إليه مـا
جمعناه يف هذه الليلة”.

يذكر أن اللجنة اليمنية ـ األمريكية
لإلغـاثـة ،هـي هيئـة شكـلت من
عــدة مــؤسـســـات ومنــظمــات
وجـمعيـات ميـنيـة يف الـواليـات
املتحـدة األمريكـية ال سيمـا والية
متشجن ،وتضم يف عضويتها كل
مـن :صـــالح اجلهـيـم ،محـمــد
احلجـاجـي ،علي سـالـم علي،
دحــان الـنجــار ،علـي بلـعيــد،

محمـد سعيـد عبـداهلل ،محـسن
احلبيـشي ،عبـدالبـاسـط مجلي،
مـرتضـى عبيـد ،حميـد اجلهيم،
لقمـان اليـافعي ،بـدر البعـداني،
ويرأسها الدكتور خالد املسمري.
يشار إلى أن هناك مبادرات شبابية
مينيـة لـلعمل اإلغـاثي كـانت قـد
انــطلقـت يف بعـض الـــواليـــات
األمـريكية قـبل أكثر من شهـر عبر

مــواقـع التــواصل االجـتمـــاعي
إلغــاثــة عــدن وحققـت نتــائج
مـلمــوســة مـن خالل الـتفــاعل
املبـاشــر بني اللجـان املـشكلـة يف
عدن وبني املتبرعني.
أحيـا الفعـاليـة املـنشــد السـوري
العـاملي يحيـى حوى بـأناشـيد من
التراث اليمني.
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Arab Americans عرب أمريكا

Thousands of Muslims
from across the US have
been invited to attend the
annual convention of the
Islamic Circle of North
America
(ICNA)
to
honor Prophet Muhammad (peace be upon
him), as speakers from
across the world provide
a “better understanding”
of the prophet.
When people in the
United States mention
the name of the prophet,
“they actually do not
know much about him,”
Waqas Syed, ICNA deputy secretary general told
Anadolu Agency on Saturday, May 23.
“When
Muslims
do
something bad, people
blame
on
prophet
Muhammad
and
his
thoughts,” he added,
blaming US right-wing
discourse.
More than 20,000 Muslims from across the
United
States
are
expected to attend the
conference, which runs
from Saturday May 23 –
25, 2015.

US Muslim Convention Honors Prophet

This year's theme of the
three-day
convention,
which opened yesterday,
is “Muhammad (peace be
upon him)”, making
2015 “The Year of
Muhammad
SAS.”
This year ICNA-MAS
Convention would provide the information for
our fellow Americans to
understand
Prophet
Muhammad’s (pbuh) universal message of peace
and love and his role in

building the foundations
of a movement devoted
to truth and social justice,” the convention
website says.
“The
Prophet
has
inspired humanity for the
last fourteen centuries
with his message of faith
in One God and his caring and compassion for
all human beings. In this
convention we aim to
address how Muhammad
(pbuh) instituted univer-

sal principles of human
dignity, justice, fairness,
consultation,
tolerance
and forgiveness, equality
of individuals regardless
of race or ethnicity, and
peaceful
co-existence
among the nations and
peoples of the world.”
This year’s convention
marked the 40th anniversary of the annual gathering, which this year was
honoring the Prophet
Muhammad, as nearly

140 speakers across the
world gave lectures to
provide a “better understanding” of the prophet.
The convention speakers
include Imam Siraj Wahhaj, Naeem Baig, Mazen
Mokhtar, Ustadh Nouman Ali Khan, Imam
Omar Suleiman, Shaykh
Yasir
Birjas,
Imam
Suhaib Webb, Shaykh
Abdul Nasir Jangda,
Ustadha Yasmin
Mogahed, Dr. Mokhtar
Maghraoui,
Shaykh
Abdool Rahman Khan,
and Shaykh Hafiz Inayatullah.
It would also be attended
by Shaykh Hafiz Zafeer
Ali, Dalia Mogahed,
Nihad
Awad,
Imam
Khalid Griggs, Suzy
Ismail, Nahela Morales,
Sheikh Mohammad Qatanani, Docteur Oury
Barry, Dr. Altaf Hussain,
Azhar Azeez, Dr. Anis
Ahmed, Dr. Zahid Parvez, Ustadh AbdelRahman Murphy, Qasim

US Muslims Told to Ignore Hate Film
Following a US appeals
court ruling to return the
trailer of provocative
anti-Islam film to YouTube, American Muslim
leaders have urged their
community to ignore the
provocative film, encouraging the public to pay it
no attention.
"We're doing what the
promoters hate most,
which is to ignore it and
urge other people to
ignore it as well," Ibrahim
Hooper, spokesman for
the Council on AmericanIslamic Relations, told
The Huffington Post on
Wednesday May 20 2015.
"All these kinds of
inflammatory
materials
are just designed to gain
cheap publicity for the
producers, and we're not
buying into their game,"
Hooper added.
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The ruling, issued earlier
this week, overruled an
earlier order to remove
the trailer of a film entitled “Innocence of Muslims” from the video
sharing website.
The provocative film,
which spread angry pro-

tests
from
Muslims
worldwide, portrays the
Prophet as a fool, philanderer and a religious fake.
It was promoted by US
pastor Terry Jones, who
angered Muslims in 2010
with plans to burn the
Noble Qur’an.
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The film triggered protests in several countries
around the world, which
left at least 14 people
dead, including the US
ambassador in Libya.
Imam Zia Sheikh, who
heads the Islamic Center
of Irving in Texas, has

also asked Muslims to
ignore
the
film.
"We are just being
baited, and we shouldn't
fall for it," he said.
A similar reaction came
from
Riham
Osman,
communications coordinator for the Muslim Pub-

Mazhar,
Dr.
Farhan
Abdul Azeez, Saadia Z.
Yunus, Dr. Rida Beshir,
Imam Safi Khan, Sheikh
Ali Suleiman Ali, Shaykh
Saad Tasleem, Dr. Abu
Zayd, Dr. Jamal Badawi,
Br. Hermano Hernan
Guadalupe, Br. Ibrahim
abdul matin, Imam Daud
Haqq, Dr. Jonathan
Brown, Imam Mohamed
Hag Magid, Imam Talib
Abdur Rashid, Joshua
Salaam, and G.I.Jaaber Ibrahim Jaaber.
The United States is
home to a Muslim minority of between six to
eight million.
ICNA is one of the
largest, non-profit, grassroots Muslim organizations in North America
with many projects, programs, and activities
designed to help in
reforming society at
large.
Since 1968, ICNA has
worked to build relations
between communities by
devoting itself to education, outreach, social services and relief efforts.
lic Affairs Council.
"Hate speech is constitutionally protected, but
with free speech comes
civic and social responsibility to overcome bigotry. Islamic teachings ...
uphold the importance of
the freedom to express
one's own thoughts, even
when they may be seen as
disrespectful by others,"
she said in a statement.
"We cannot stop antiMuslim bigotry and hate
speech, but we can take
leadership by educating
others."
Hooper said he had not
watched the film or its
trailer, and encouraged
others not to watch it
either.
"[Bigotry is] not going
to go away," he said.
"The best thing to do is
just promote a positive
message of your own and
marginalize the extremists."
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كيف حتكم الواليات املتحدة العالم؟!

كتابة وحتري  :هيثم قطب

صحيفة يف مجلة للعرب االمريكيني
بصوت دولي
The International
Magazine of Arab
Americans
مجلة ،عربية أمريكية
سياسية  .ثقافية  .شاملة  .مستقلة
تصدر عن (املركز العربي األميركي
لإلعالم والثقافة )
ديربورن  -ميتشغان
IndependentArabAmerican
Magazine published by the
Arab American Center
for Media & Culture
DearbornmMichigan
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الناشر رئيس التحرير
عبدالناصر مجلي

(من تقـود العـالـم هي الـواليـات
املتحـدة األمــريكيـة ،لـدينــا فهم
واضح لذلك ،والصني ليس لديها
أي أفكـــار أو متـتلـك القـــدرات
لتحدي الدور القيادي لها)!
تصـريح عندما تقـرأه للمرة األولى
رمبا تظنه آتيًا علـى لسان أحد أفراد
إدارة أوبــامــا ،أحــد الــصقــور
األمــريكـيني احملـافـظـني أو حتـى
سيـناتـور دميوقـراطي متحـمس يف
تكساس أو كاليفـورنيا ،لكن املثير
لالهتمام أنه أتـى على لسان (وانغ
يانغ) ،نـائب رئيس مجلس الدولة
(مجلــس الــوزراء) وأحـــد أرفع
املسئولني السياسيني الصينيني!
عنـدمـا قـال وانغ ذلـك يف خطـابه
أمام املنتـدى االقتصادي األمريكي
الـصيني املشتـرك يف شيكاغـو نهاية
العـام املــاضي تلقف الـسيـاسيـون
واحملللـون األمـريـكيـون مـا قـال
بالكثير من احلذر ،فبعد عامني من
النـوايا الـصينيـة الواضحـة لكـسر
الـهيمنـة األمريكـية يف آسـيا متهـيدًا
ألخذ عباءة السـوبر مان األمريكي
الذي يحكم العالـم وارتدائها بدالً
منه والتحـركات التي صدقت على
هذه النـوايا ،لم يبـد ما قالـه السيد
وانغ يـعبـر عـن التــوجه احلـقيـقي
لدولته ،لكن أغلب هؤالء احملللني
يـعلمــون فعالً أن مـا قـاله يـحمل
الكثير من الـصحة فيما يخص شق
قــدرات الـصني ،وأن الــواليــات
املتحـدة األمــريكيـة ستـبقي علـى
العــرش مـنـطقـيًّــا ملــدة لـيـسـت
بالقصيرة.
هـذا التقـرير يـشرح لك بـاختـصار
بعـض مرتـكزات القـوة األمريكـية
احلقـيقـيــــة بعـيـــدًا عـن القـــوة
العـسكـريـة ،ويـضعك علـى أول
طـريق إجـابة سـؤال (ملاذا تـستـمر
الــواليــات املـتحــدة علـــى قمــة
العالم؟).
( )1االقتصاد
يف مـنتصف العـام املاضـي خرجت
أغـلب وســـائل اإلعالم العــامليــة
بعنـاويـن ضخمــة تصف الـتطـور
الذي حدث ألول مرة منذ أكثر من
قرن عندما جتاوز االقتصاد الصيني
االقتـصاد األمريـكي ليصبح األول
أكبر اقتصاد يف العالم مبوجب (قوة
التعادل الـشرائية Purchasing
)Power Parityاملعـــروفــــة
بـاالخـتصـار الــشهيـر ()،PPP
تـسلـقت الـصني لـلمـركـز األول
باـــقتصـاـــد ـيكاـــفئ ـ()17.632
ترـيليونـدوالرـمقابلـ()17.416
تــريـليــون للــواليــات املـتحــدة

Publisher & Editor
minmChief
ABDULNASSER
MUGALI
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صنعاء Sanaa -
صالح البيضاني
m Saleh Albaidhani

األمريكية بتفوق يساوي .%1.2
لفهـم أكثــر ،فــإن قــوة الـتعــادل
الـشــرائيــة تعنـي قيـاس مـا ميـكن
شـراؤه يف بلــدين بيـنهمـا املقـارنـة
بعـملـة مـوحـدة ،بــافتـراض أن
متـوسط دخل الفـرد الصـيني ألف
دوالر سـنــويًّــا ومـتــوسـط دخل
األمـريكي ألفني ،إذًا يبلغ مـتوسط
الدخل لألمريكي ضعف الصيني،
لـكن بــاسـتخــدام قــوة الـتعــادل
الـشــرائيــة نقيـس مـا تـستـطيع الـ
( )1000دوالر أن تـشتـريه يف كل
دولـة ،فــإن افتــرضنــا أن األلف
تستطيع شراء IPhoneواحد يف
الـواليـات املتحـدة بـينمـا تـشتـري
اثنـني يف الصني إذًا يـصبح متـوسط
الدخل األمـريكي مساويًـا للصيني
وليس ضعفه.
لكن هـذا لـيس مـؤشــرًا صحيحًـا
بالكلية!
لـو أردنا قياس حجم االقتصاد تبعًا
حلجـم النـاجت القــومي فــإن النـاجت
القــومي األمــريـكي ()17.416
تــريليـون دوالر يـسـاوي تقــريبًـا
ضعف الـنـــاجت احمللـي الـصـيـنـي
( )9.469تـريليـون ،هذا الـتفوق
يتـوقع صنـدوق النقـد الـدولي يف
تقـريره عن آفـاق االقتصـاد العاملي
العام املاضي أن يـستمر لنهـاية هذا
العقــد علــى األقل ،مع تـصــور
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بـبلوغ النـاجت احمللي الصيـني يف عام
 2019ـمبلغ ـ( )15.518تـريليون
دوالرـمقاـبلـ( )22.174تريليون
للواليات املتحدة.
يأتي هـذا الرقم مـن بلد ميـثل عدد
سكـانهـا أقل من ربع عـدد سكـان
الصـني البـالغ عـددهـم أكثــر من
 1.3مليــار إنسـان ،مع متـوسط
دخل سنوي  4000دوالر للصيني
سنويًّا مقابل  53000دوالر سنويًّا
لألمريكي ،وحتى مع تعديل القوة
الـشـــرائيــة ومــراعـــاة التـضـخم
االقـتصادي يظل املتـوسط السنوي
لألمريكي أعلـى من نظيره الصيني
بفارق كبير.
االقتصـاد الصينـي أيضًا يعـاني من
الديـن ،دين بلغ  %251من الـناجت
احمللي الـصيني (رقـم يقارب الـ26
تريليـون دوالر) ،بينما إن أردنا أن
نلقـي نظــرة أكثـر دقـة علـى قـوة
الـواليات املتحـدة اقتصـاديًّا فعـلينا
تقــديــر حجـم الثــروة احملـليــة أو
الـوطـنيــة لكل دولـة ،الـواليـات
املـتحدة تـتربع علـى العرش بـثروة
مقدارها  72تـريليون دوالر مقابل
 22تــريليــون للصـني ،خمـسـون
تريليـون دوالر ال تبدو فـرقًا سهالً
أو بسيطًا!
أهـم شيء والفـارق األســاسي بني

الواليات املتحـدة وأي دولة أخرى
اقتصـاديًّا أن اقتـصادهـا قائـم على
ريادة األعمـال واالبتكاريـة وليس
اقتصادًا مستنـسخًا بعكس الصني،
واالبـتكــاريــة يف أغـلب اجملــاالت
االقتصادية تقريبًا مقابل ابتكارية يف
مجاالت أقل عددًا بالـنسبة لالحتاد
األوروبـي والـيــابـــان علـــى وجه
التحديد ،فضـالً عن أنها على قمة
العــالـم يف األبحــاث والتـطــويــر
(Research & Developm
)mentممـا يكسبهـا هذه الهيـمنة
التجـاريـة املــسبقـة علـى الـستـة
مجـاالت االقـتصـاديـة الـرئيـسيـة
(التكنـولوجيـا /السالح /الدواء/
الغذاء /النقل /الطاقة).
شيء آخـر مهم وهو قـوة الواليات
املتحدة االقتصاديـة الناعمة املتمثلة
يف عالمـاتها التجـارية الـرائدة التي
تـغطى كل شـيء تقريبًـا يف العالم،
أبـل ،مايكـروسوفـت ،فيسـبوك،
جنــرال إلكتـريك ،كـوكـاكـوال،
مـاكـدونـالــدز إنتل ،جـولـدمـان
ســاكــس ،تــويـتــر ،جـــوجل،
نـيــتفلـيكــس ،فـــورد ،جـنـــرال
مـوتورز ،بـوينج ،لـوكهيـد مارتن
ومئات العالمـات األخرى تـشترك
كلها يف كـونها بعـشرات املـليارات
من الدوالرات.

بـالطبع ،وقبل كل ذلك فإن وجود
الـدوالر كعملـة العــالم التجـاريـة
الــرسـميــة الـقيـــاسيــة وعـملــة
االحتياطي الـعاملي لعدد ال يستهان
به مـن البلـدان يعـطي الـواليـات
املتحـدة كثيـرًا من الـزخم والـنفوذ
كمــرجعيـة اقـتصـاديـة أســاسيـة
ووحـيــــدة ،علـــى الـــرغـم مـن
محــــاوالت االحتــــاد األوروبـي
الفـتكــاك ذلك بعـملـته املـوحـدة
اليـورو لكن تلـك احملاوالت حـتى
اآلن مـا زالـت بعيـدة بـشكـل كبيـر
عن النجاح.
يف الربع األول من هذا العام تواجه
الـواليات املـتحدة تبـاطؤًا نـسبيًّا يف
اقتـصادهـا لثـالثة أسـباب رئـيسـية
تُجمل يف قـوة الدوالر؛ ممـا يؤدي
إلحلاق الـضرر بقـوة التصـدير مع
انخفـاض القـوة الـتنـافـسيـة أمـام
االحتـــاد األوروبـي والـيـــابـــان،
وانخفـــاض األسعــار ممـــا يعـنـي
انخفــاضًــا تلقــائيًّــا يف الـسلــوك
الشرائـي العام حتسبًـا النخفاضات
أكـبـــر ،ورفع سعــر الفــائــدة يف
البنوك ،لكـنها كلها عـوامل مؤقتة
يف غـالبهـا وميكـن السيـطرة علـيها
بسهولة وليست أعراضًا مزمنة.

--------------------يتم إرسال جميع املقاالت والرسائل
بإسم رئيس التحرير وال تعبر بالضرورة
عن رأي اجمللة أو املركز.
--------------------لإلعالن يف صحيفة العربي األمريكي
اليوم ..يرجى االتصال
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---------------------

العنوان

Historic Schaefer
13530 Michigan Ave
Dearborn MI 48126
suite 327
-------------------All articles, opinions and
letters are sent in the name
of the editor And do not
necessarily express the
opinion of the newspaper
or the center.
Contact the advertiser in
the Arab American Today
Magazine
please call:313m 409m9541
--------------------االخراج الفني Art direction
AbDuLnAsSeR

( )2النفوذ السياسي

مايو  2015م  -السنة الثالثة  -العددMAY 2015 mVOLUME : 3 m ISSUE :29 :

8

 . A.يو  .S.أس  .U.أيه

كيف حتكم الواليات املتحدة العالم؟!
على الرغم من شيـوع وجهة النظر
القائـلة بأن نـفوذ الواليـات املتحدة
الكـبيـر يـرجع يف معـظمه لقـوتهـا
العسكريـة كأقوى تـسليح منظم يف
العــالم لـكنهــا ليـست صـحيحـة
باملرة ،فمـنطقياًّا لن تغـزو الواليات
املـتحــدة كل دولــة ال تعجـبهــا أو
تتمـرد على سياستهـا ،على الرغم
من أنها فعلتهـا يف العراق وقبلها يف
أفغانستان وفيتنـام وغيرهما بشكل
كلي أو محدود وتستطيع أن تفعلها
مرة أخـرى ،لكنهـا تبقـى حاالت
محـدودة واستثنائيـة مناطها ضعف
اجلـبهـات املــواجهـة مـع التــأييـد
الـــدولـي الــــواسع أو الــصـمـت
والـتمـاهـي واالعتــراض اللفـظي
على أحسن األحوال.
هذا الـتأييـد أو الصمت هـو النفوذ
احلقيقي!
نفـوذ الواليـات املتحـدة األمريـكية
هو شبـكة معقـدة جداًا مـن اخليوط
تتـبع يف تكــوينهــا مبـادئ (القـوة
الـنــــاعـمــــة /االقـتــصــــادي /
املؤسسـاتية) ،فمـثلاً متتلك إعلماًا
هـو الـوحيـد من نـوعه يف األرض
الذي يجمع أغلب الناس ملشاهدته
سـواء كـان إعلماًـا مـرئياًّـا (تلفـاز/
سينما /إنتـرنت) أو إعلماًا مقروءاًا
(صـحف /مـجلت /صـنـــاعـــة
نشـر) ،مثلاً إعلم إخباري ممثل يف
الــوكــالــة األشهــر ( )CNNأو
فـوكـس نيـوز أو  ،ABCوإعلم
مقــروء كــالــواشـنـطـن بــوسـت
والـنيـويـورك تـاميــز الصـحيفـتني
األشهــر يف العــالم ،هــوليـوود،
شبكات املسلسلت كـ NetFlix
و HBOوغـيــــرهــــا ،والـكل
مشتـرك يف العاملية ومـشاهدوهم أو
قارئـوهم بـاملليني حـول العـالم،
وهـو اإلعلم الوحيد املـتوغل بهذا
الشكل.
هذا الـتوغل يتضح أكثـر يف صناعة
النشر (الكتب فقط) على الرغم مما
تـواجهه من انحسـار فيها ،صـناعة
ال جتدهـا ذات حيثيـة اقتصـادية يف
أي دولـة يف العالم إال يف الـواليات
املتحـدة ،إحصائيـات العام املاضي
توضح أن صنـاعة النشـر يف أمريكا
بلـغت  29مـليــار دوالر ،قــرابــة
الثلثني مليـاراًا يف عام واحد ،وهو
رقم ميـثل ميــزانيــة بعـض الـدول
الصغيرة!
هذا فـرع من فـروع القوة الـناعـمة
يخدم الـفرع األهم والرئـيسي وهو
(املؤسسات االقتصادية والسياسية)
الـتـي تـتـحكـم فـيهــا الــواليــات
املتحـدة ،يحضـرنا بـالطبـع البنك
الــدولي وصنـدوق النقـد الـدولي
واالثنـان يشكلن معـالم السيـاسة
االقتصادية العاملية واالثنان تتحكم
فيهمـا الواليات املتحدة بشكل شبه

كـامـل ،وبنك الـتنـميـة اآلسيـوي
الذي تديره اليابان بتفاهمات دقيقة
مع الـواليــات املتحـدة بـالـطبع،
ولـذلك حتـاول الصـني تغييـر ذلك
عن طـريق تغـييـر البـنيـة العـامليـة
االقتصـادية وصـياغـة مؤسـسات
جــديــدة (ميـكنـك االطلع علــى
تفاصيل أكثر من هنا).
سياسياًّـا فإن الواليـات املتحدة هي
أحد األعـضاء اخلمسـة الدائمني يف
مـجلــــس األمــن األهــم يف األمم
املتحدة ومشكل قراراتها الرئيسية،
وهي أهـم عضو مـؤسس يف حلف
شـمـــال األطلــسـي (الـنـــاتـــو)
وتـستخـدمه يف فـرض سـيطـرتهـا
البحـرية على عـدد من أهم مناطق
الـــنـــــــزاع يف
ـ
الـــشـــــرق
األوســــــط
ـ
وجـنـــــوب
شرق آسيا،
لكن اجلانب
األهــــــــــــم
لتوغلها ليس
قدرتهـا على
خـــــــلــــــــق
الـتحــالفـــات
ـ
والتفـاهمــات
ـ
الــسـيــاسـيـــة
بـالتـرغـيب أو
الضغـط ،وإمنا
تــــوغـلهــــا يف
ميزانيات الدول
املـعـــنـــيــــــــــة
بــــالـعلقـــــات
ـ
االقـتـصـــاديــــة
املتـشـــابكــة أو
املــســـاعـــــدات
احلكـــومـيـــة أو
املنـظمات املـدنية
أو الـكل يف بعض
احلــــاالت (مــثل
مصر).
هــذا الــشكـل من
الـنفـــوذ الـثلثـي
يعـطيهـا مـرونــة كبيـرة يف احلـركـة
والـضغـط علــى أنــظمــة الــدول
لـلتـصــرف بحــسب مـصلحـتهــا
الراسخة ،أو استخدام أوراق دول
للضغط علـى دول أخرى ،بالطبع
هـي ليـست بـتلك القـوة اخلـرافيـة
وتـواجه صعـوبــات يف سيــاستهـا
اخلارجية وحتـديات صينية وروسية
والتينـية يف بعض األحيـان ،لكنها
حتديـات ميكن السيطـرة عليها بأقل
قــدر من األضـرار الـتي تـتنــاسب
عكسياًّـا مع هذا النـوع من الهيـمنة
وتـقل بــشـكل مــــريح ألي إدارة
أمــريكيـة دميـوقــراطيــة أو مييـنيـة
محافظة.
( )3التعليم
فيمـا بعـد احلـرب العـامليـة الثـانيـة
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كـانت الواليات املتحدة تطبق على
نصف اقتصـاد العالم مبفـردها قبل
تراجع النـسبة مع صعـود تدريجي
ألوروبـا يف العقـود التـاليـة ،علـى
املـستـوى العـسكـري كـانت أحـد
قـطبي العالـم مع االحتاد السـوفيتي
بحـكم امـتلكـهمــا لقــوة الــردع
النـووية مع أقـوى جيشني حـينها،
لكـن التعليم األمريـكي كان يواجه
مشـكلة حقيقـية اتضحـت بشدة يف
أوائل عـقد الثـمانيـنيات مـن القرن
املاضي.
قـبلها مـر التعليـم األمريكـي بقفزة
مهمـة عنـدمـا أصـدر الكـوجنـرس
األمـريكـي يف عام  1958ويف أوج
صــراع الفضـاء مـع السـوفـييت

يشتركـون بها خصوصاًـا أمام طلبة
اليابان وأوروبـا وكوريا اجلـنوبية،
وضع كهــذا فهم املـسئـولـون أنه
سيــؤدي إلــى تــأخــر علــى كل
األصعدة ألن الرياضيات والفيزياء
بــالــذات همــا أســاس أي تقــدم
تكنـولـوجـي وتقني؛ ممـا سيـؤدي
بــالتــالي إلـى تـراجع الـواليـات
املـتحدة عن مـكانتهـا إن عاجلاً أو
آجلاً.
رونـالد ريجـان الرئيـس األمريكي
حينها أصـدر قراراًا بتـشكيل البيت
األبيـض للجنـة من ثمـانيـة عشـر
شخـصاًــا مـثلــوا صفـــوة اخلبــراء
الـتعليميني والتربـويني يف الواليات

أحد أهم قـوانني الواليـات املتحدة
األمـريـكيـة وهـو (قـانــون األمن
القومـي للتعليـم) ،القانـون الذي
مبـوجـه يتـم تخـصيـص ميــزانيـة
معيـاريـة تقـدر مبـائـتني وخمـسني
مليــون دوالر لتحـسـني وتطـويـر
التعليم يف مجاالت (الـرياضيات/
الفـيزيـاء /العلـوم التقنـية /عـلوم
الفـضــاء) ،وهــو مـبلغ يــوازي
مليارات مبوجب الوقت احلالي.
ميكن اعـتبار عـام  1982هو نـقطة
التحـول احلقيقية للتعليم األمريكي
ممـا أدى إلـى إحـداث طفـرة قـادت
الدولـة إلى تسيـد تكنولـوجي امتد
مـن التسعيـنيات إلـى اآلن ،يف هذا
العـام وجد األمريكيون أن طلبهم
متـأخــرون بشـدة يف الـريـاضيـات
والعلوم الطـبيعية ،وأنهم ينهزمون
يف أغـلب املسـابقات الـدوليـة التي

املتحدة ،هـذه اللجنة مكثـت عاماًا
كامـلاً تقريباًا ثم خرجت بأحد أهم
وثـائق التعليـم يف التاريـخ احلديث
وهــــــــــــي (A Nation At
)Riskأو (أمة يف خطر)!
هــذه الــوثـيقــة –أو بــاألحــرى
الـتقـريــر -احتــوت علــى ثمـانٍ
وثلثني تـوصيـة تفـصيليـة إلعادة
هيكلة التعليم األمريكي بالكامل،
أهم مـشكلـة ركـز عليهـا التقـريـر
كـانت (تـأهيل املـعلمني) ،لـذلك
أوصـت اللجنـة بـدراسـة أوضـاع
املعلـمـني ومــشـكلت وثغـــرات
النظـام الفيدرالي األمـريكي حللها
ومـن ثم حتـسني أوضـاع املعلـمني
املــاديــة واملـعيــشيــة وكفــاءتـهم
التعليمية.
هذه املـرحلة حـددها خبـراء أمة يف
خـطـــر بـثلث سـنـــوات علـــى

األقـصــى ،بــدأت بعــد إصــدار
التقريـر مباشـرة يف  1983وانتهت
يف عـــام  ،1986حـــددت فـيهـــا
املشكلت ثم بدأت خطوات حلها
سواء بتغييرات جذرية يف النظام أو
بابتكـار اختبـار الكفايـة األمريكي
لـلمعلـمني ،وهـو اخـتبــار متعـدد
املـراحل لتقـومي وتقـييم املـعلمني،
وبعـدهـا بعـامني ويف  1988كـان
االخـتبـار مـطبقاًــا يف أربع وأربعني
والية أمريكية مع هيكلة أدت لرفع
دخل املـعلــم مــن  7423دوالراًا
سنوياًّـا (بواقع  618دوالراًا شهـرياًّا
فقط) إلـى  26551دوالراًا سنـوياًّا
(بـــــــواقـع  2212دوالراًا
شهرياًّا) حينها.
بعـدهـا كــانت املــرحلـة
الثـانيـة (تغـييـر املنـاهج)
واسـتمـرت يف أســاسهـا
ألوائـل التـسـعيـنيــات،
وكــانت معـنيــة بتغـييـر
منــاهج الــريـــاضيــات
والفيـزيـاء والـكيـميـاء
ملــواكبــة تقــدم الــدول
األخــــــرى يف هــــــذه
اجملاالت ،وكـان هدف
املـرحلـة هــو االنتهـاء
بالـطالب األمـريكي يف
املركز األول عاملياًّا.
حــــالـياًــــا الـتـعلـيـم
األمــريكي األســاسي
(مــا قـبل اجلــامـعي)
متـأخر بـشدة ،وتـبعاًا
لبـرنامج تقييـم الطلبة
الـــدولـي ()PISA
الصـادر من منـظمـة
الـتعـــاون الـــدولـي
والـــتـــنـــمـــيـــــــــة
ـ
)OECDفــــإن
(
متوسط نقاط الطلبة
األمريكيني وقوتهم
يف الــريــاضـيــات
والعلـــوم ومعــدالت
القـراءة لـديـهم أقل مـن أكثــر من
عشـرين دولـة تـأتي علـى رأسهم
الـصني ،فمثلاً يف الـرياضيـات جند
الـواليـات املتحـدة حـاصلـة علـى
 481نقـطة ،وهو أقـل من متوسط
البــرنــامج ( ،)494واملــديـنتــان
الوحيـدتان اللـتان تعـدتا املتـوسط
هـما مـاساشـوستس وكـونيـتيكت
بـ 514و  506نقـــــــاط علــــــى
التــرتيب ،أمـا تــرتيب الـواليـات
املتحـدة عـاملياًّـا فهـو املـركـز الـ20
حسب بعض التصنيفات!
كيف تتفوق أمريكا إذاًا؟
عن طـريـق التعلـيم العـالي الـذي
تأخـذ فيه الواليـات املتحدة املـرتبة
األولى عـاملياًّا مـنذ أكثـر من عقد،
فهي متـتلك متـوسـط من 30 -28
جــامعــة من ضـمن أفـضل مـائـة

جــامعــة يف أغلـب التــصنـيفــات
العاملية ،ومتـتلك ست جامعات من
أفضل عـشر جـامعـات يف العـالم،
ومنهـا أفـضل معهــد تكنـولـوجي
وهندسي وهو (ماساتشوستس).
الـتعلـيم اجلــامـعي يف الــواليــات
املتحـدة مــرتفع الـثمـن يف كليـات
النخبـة التـي يبلغ متـوسط تكـاليف
الدراسة فيـها مبلغاًا يقـارب الثمانني
ألف دوالر للبرنامج الواحد ،هناك
بعض اجلامعات (كهارفارد) تتعدى
فيهــا تكلفـة دراسـة بـرنـامج إدارة
أعمال واحد املـائة ألف دوالر ،أما
بقيـة اجلامعـات فتتـراوح بني مـبالغ
مـن  10آالف دوالر للجــامعــات
الـصـغيــرة إلــى  40ألف دوالر أو
أكثر للجامعات املتوسطة.
تتـصـدر الـواليــات املتحـدة دول
العــالـم يف اإلنفــاق علــى البـحث
العلمي والتطوير () ،R&Dعلى
مستـوى نسبـة اإلنفاق إلـى الدخل
القـومي فالـواليات املتحـدة أنفقت
يف  2014مـــا نــسـبـته  2.79مـن
دخلهـا القومي ،ورمبـا جند كيـانات
أخـرى تنفق أكثر كـإسرائيل وأملـانيا
وفنـلنــدا ،لكـن النــسبـة :حـجم
الــدخل القـومـي جتعل الـواليـات
املتحـدة يف الصـدارة بـإنفـاق علـى
البـحث العلـمي يف كـافـة اجملـاالت
يـتعـــدى الـ 627ملـيـــار دوالر يف
العـام ،أمـا يف نــسبـة املـهنــدسني
والتقـنيـني فهي متـتلك ثــاني أعلـى
نـسبـة عــامليـة بعـد إسـرائـيل ،مع
مـراعـاة فـارق عـدد الـسكـان بـالغ
الضخـامة بـينهمـا (ثمـانيـة مليني
إسـرائيـلي :أكثـر مـن  320مليـون
أمريكي).
ليس عليها القلق!
مــا حتــاول الــصني فـعله اآلن هــو
افتكـاك الهيمنـة األمريكيـة من قارة
آسيــا لتـصبـح هي القــوة املهيـمنـة
عليها ،عـن طريق حتدي الـيابان يف
بحــر الـصـني اجلـنــوبـي وإنـشــاء
مـؤسسـات مـاليـة مـوازيـة وإقـامـة
حتالفات آسيوية ليس فيها الواليات
املتحدة كمنظمة شانغهاي مثلاً ،ثم
فيـما بـعد تـبدأ يف حتـدي االقتـصاد
األمريكي على املدى البعيد.
هـذه أحلم مشـروعة متـاماًا لـدولة
متـتلك مـن التـخطـيط واملـوارد مـا
ميكنهـا لذلك ،لكـنها حتتـاج لنفس
طويل فضلاً عن قـدرات ال متتلكها
أي دولـة يف العالم حالـياًا بأي شكل
وال مـستقبـلاً على املـدى املنـظور،
الهـيمنـة األمـريكيـة تتـراجع بفعل
صعـود اآلخـريـن (الصني /االحتـاد
األوروبي) االقـتصـادي أو بـسـبب
قوة عسكـرية ونفوذ إقليمي وموارد
طاقـة (روسيـا) ،لكنهـا يف النهـاية
ستبقـى يف موقعهـا لفترة مـن الزمن
منها بالـتأكيد لنهاية هذا العقد ،رمبا
تغيـر الـصني شكل الـنظـام العـاملي
ويـبدو أنهـا ستـنجح يف ذلك ،لكن
تـغييـر تـرتـيب أحجـار الهـرم شيء
واجللـوس علـى قمـته شيء آخـر.
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 45قانونا “متييزيا“ إسرائيليا بحق عرب 1- 48

القــدس احملتلــة -عبـد الـرؤوف
أرنـاؤوط -األنـاضـول  -تتـسلح
إســرائـيل بـ 45قــانــونــا سنـتهــا
للـسـيطــرة علــى األراضي الـتي
جـرى تهجيـر حـوالي  957ألف
فلـسـطيـني مـنهـا عـام ،1948
وصــوال إلـــى محــاولــة املــس
مبـواطنتهم يف دولة تصـر على أنها
“يهودية“.
وقـال احملــامي حـسـن جبــارين،
مـديـر املـركـز القـانــوني حلقـوق
األقـليــة العـــربيــة يف إســرائـيل
(عـدالـة) إن “احلـديث يـدور عن
 45قـانونـا ميكن اعتبـارها متييـزية
ضد العرب يف إسرائيل“.
جبـارين أوضح ،يف تـصريـحات
لـوكالـة األناضـول ،أن “العملـية
تـدرجـت من قــوانني لهـا عالقـة
بـاألرض إلـى أخـرى لهـا عالقـة
باإلنـسان ..أسـاسا كـان تركـيز
القـــوانـني هــــو علـــى األرض
واملـواطنة ،ثم حتـولت إلى قـضية
الهوية وصوال إلى حرية الرأي“.
يف العــام التـالـي لقيـامهـا علـى
أراض فلسـطينيـة ،وحتديـدا عام
 ،1949اسـتـهلـت إســــرائــيل
تـشريعـاتها بقـوانني تتحـدث عن
الـرموز ،فقـررت أن ختم الـدولة
يشـمل جنمـة داود والـشمعـدان،
وأن علـمهــا هــو عـلم احلــركــة
الصهيونيّة ،الذي يضع جنمة داود
يف مـركزه ،كعلم رسمي للدولة،
وأن تقتـصر أيام العـطلة احملددة يف
إسرائيل على األعياد اليهودية.
ويف مـطـلع خمــسيـنيــات القـرن
املــاضي ،صــدرت  5قــوانني ال
تـزال آثـارهــا متـواصلــة ،وهي
قـوانني أمالك الغائبني ،والعودة،
واملــواطـنــة ،والــدخــول إلــى
إســـرائــيل ،وقـــانـــون شـــراء
األراضي.
وبحـسـب جبــارين فــإن “الـنقل
اجلـارف للسيطـرة على أراضي الـ
 1948مت بــاالستنـاد إلـى قـانـون
شــراء األراضـي الـصــادر عــام
 1953وقـانــون أمالك الغـائـبني
الصادر يف .?1950
كما أنه “اعتمـادا على قانون شراء
األراضي صـادرت إسـرائـيل من
العـرب مـا بـني  1.2مليـون دومن
و 1.3ملـيــــون دومن (الــــدومن
الواحـد يساوي ألف مـتر مربع)،
بـينمـا قـانـون أمالك الغـائبني هـو
األداة األسـاسيـة للـسيطـرة علـى
أمالك الـالجئـني الفلـسـطـينـيني
وكذلك أمالك الـوقف اإلسالمي
يف إسـرائيل“ ،وفقـا ملـديـر مكـرز
“عدالة“ (غير حكومي).
ويعـرّف قانون أمـالك الغائبني من
هُجّر أو نـزح أو ترك حـدود دولة

من مظاهرة سابقة لعرب  48ضد القوانني االسرائيلية املتعسفة

إسـرائيل حتـى نـوفمبـر/تشـرين
الـثانـي  ،1947خاصـةً علـى إثر
احلرب ،عـلى أنّه غـائب ،وعليه
تعتبـر كل أمالكه (أراض وبـيوت
وحسـابات بنـكية وغيـرها) مبثـابة
“أمالك غائبني“ تـنقل ملكيّتهـا إلى
دولـة إسـرائيل ،ويـديـرهـا وصيّ
من قبل الـدولة يـسمـى “احلارس
على أمالك الغائبني“.
ومع الــسيـطــرة علـــى األراضي
سـنت إســرائـيل قــوانني تــشجع
هجـرة اليهـود إليـها ،بـينمـا حترم
هذه القـوانني نفسهـا الفلسـطينيني
من العودة.
وبحـسب مـركـز “عـدالـة“ ،فـإن
قـانون العودة الـصادر عام 1950
ميكّن كل يهودي حـول العالم من
أن يحــصـل علـــى اجلـنــسـيـــة
اإلسرائـيلية يف اللحظة التي يهاجر
فيها إلى إسرائيل.
ويـشـمل القـانــون أبنـاء وأحفـاد
اليهـود ،فيما ال يـوجد أي قـانون
مـواز يضمن حق الـفلسطـينيني يف
العـودة إلـى بالدهم الـتي هجـروا
مـنهــا ،حتــى وإن ولــدوا داخل
إسرائيل.
باملقابل فإن قانون املواطنة الصادر
عـام  1952ميـنع الفلـسـطـينـيني
الـذين كانـوا يسكنـون البالد حتى
عــام  1948مـن احلـصـــول عل
اجلنسية اإلسرائيليّة وال حتى إقامة
علـى أسـاس قـواعــد ملنع عـودة
الالجئـني الفلـسـطـينـيني ،وفقـا
للمركز احلقوقي.
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الحقــا ،انـتقـلت إســرائـيل إلــى
قــوانـني تعـتبــر أن هــدف جهــاز
الـتعلـيم هــو “تـــرسّيـخ املبــادئ
املـذكـورة يف إعالن إقـامـة دولـة
إسـرائيل“ وأن مهمـة سلطـة البث
أن تقـدم بـرامج هـدفهـا “تـرسيخ
الهـوية الصهـيونية لـدولة إسرائيل
كــدولــة يهــوديّــة ودميقـــراطيّــة
ومـضـــامني تـسـتقـبل القـــادمني
اجلدد“ ،إضافـة إلى قانـون يحظر
تـسجـيل حــزب إذا كــان ضـمن
أهـدافه أو نشـاطه ،بشكل واضح
أو ضمني ،معـارضة وجـود دولة
إســـرائـيل كـــدولـــة يهـــوديـــة
ودميقراطية.
وثمة قانون آخر يخول وزير املالية
تقـليـص الـتمــويل احلكــومي أو
الدعم للمؤسسة التي تقوم بنشاط
يعـارض تعـريف دولـة إســرائيل
كـدولـة “يهـوديـة ودميقـراطيـة“ أو
“يحيي يوم استقالل الدولة أو يوم
تأسيس الدولـة على أنه يوم حزن
وحـداد“ ،وقـانـون مينع املــوطنني
اإلســـرائـيلـيـني واملـنــظـمـــات
اإلسـرائـيليـة من العـمل من أجل
فرض املقـاطعة علـى املؤسـسات
اإلســرائيـليــة أو املــستــوطنــات
اإلسرائيلية.
كل هذه القـوانني ،بـحسب وديع
أبــو نصـار ،اخلـبيـر يف الـشـؤون
اإلسـرائيلية ومـدير املركـز الدولي
لالسـتشارات يف مدينـة حيفا (غير
حكومي) ،هي “وصـمة عار على

جـبني دولـة إسـرائـيل؛ ألنهـا إن
دلت علـى شيء فـإمنـا تـدل علـى
عـدم دميقـراطيتهـا؛ ألن أي دولة
دميقراطية حتـترم نفسها ال ميكن أن
تسن هكذا قوانني“.
أبــو نـصــار مـضــى قـــائال ،يف
تصريحات لـوكالة األناضول ،إن
“هذه القوانني تزايـدت مؤخرا كما
وكيفـا ،مبعنـى أن األمـر ال يتعلق
فقط بعـدد القوانـني وإمنا محـاولة
مـحاصرة الوجـود العربي ،وليس
فقط الوجود العربي وإمنا أيضا كل
من يحاول أن يبـدو وكأنه مـناصر
للقضية الفلسطينية“.
وأشار أبو نصـار بذلك إلى “قانون
منع املس بدولـة إسرائيل بـواسطة
املقاطعـة“ الصـادر يف العام 2011
والذي ميـنع املوطنني اإلسـرائيليني
أو املنظمات اإلسرائيلية من العمل
ألجل فـــرض املقـــاطعـــة علــى
املــؤســســات اإلســرائـيلـيــة أو
املستوطنات اإلسرائيلية.
وقــال جبــارين ،الــذي اعتـرض
علـى عـدة قــوانني أمــام احملكمـة
العليـا اإلسـرائـيليـة (أعلــى هيئـة
قضائـية) إن “قسـما كبيـرا من هذه
القـوانني صـدر يف اخلمـسيـنيـات
ولكن هـذه القــوانني العـنصـريـة
الـتمييـزية ازدادت بـشكل كبـير يف
الفتـرة مـن بني حكـومـة (حـزب
كادميا) عام  2001وحتى اآلن“.
ورأى أن “إســرائـيل اسـتخــدمت
االنتفـاضـة الفلـسطـينيـة الثـانيـة
(انتفـاضـة األقصـى عـام )2000

كغـطاء لـهذه الـقوانـني ،فأقـامت
اجلدار (يف الضفة الغربية) ومن ثم
فصلت غـزة ،وبعدهـا جرى سن
قـانـون لم الـشمل الـذي ميـنع لم
شـمل عــائالت فلـســطيـنيــة يف
إسرائـيل والضفة الغـربية ،وذلك
بدعوى األمن“.
وتـابع جبـارين بـقولـه إن “موافـقة
احملكمـة الـعليـا علـى قـانــون لم
الـشمل أعطت شـرعية لـلكنيست
(البـرملـان اإلسـرائـيلي) أن تـسن
قـوانني إضافيـة ،فشاهـدنا مـوجة
من القوانني ضد العرب“.
ومينع القـانون لم شـمل العائالت
الفلـسـطيـنيــة التـي فيهـا زوج أو
زوجـــة من مــواطـني إســرائـيل
واآلخر من سكّـان الضفة الغـربية
أو قطـاع غـزّة ولـيس يهـوديًـا من
سكان املستوطنات.
هذا الـقانون ميـس آالف العائالت
الفلسـطينية التي جتـبر على العيش
منفصلة.
وأشار جبـارين إلى أن “قـانون لم
الـشـمل تـسـبب يف جـــدل دولي
حــول نصـوصه وشـرعـيته ،ويف
اللحظـة التي قـالت فيهـا احملكـمة
الـعليـا اإلسـرائـيليـة إن القـانـون
شرعـي حتت عنـوان األمن مع أن
الهدف كان دميغرايف يف األساس،
فإن الكـنيست رأى يف هـذا القرار
ضـوء أخـضـر لــسن املـزيــد من
القـوانني وهـو ما مت ..وتـدرجت
هـذه القوانني من مصادرة األرض
إلـى املس بوجـود السكـان العرب

يف إسرائيل“.
ومضـى مـوضحـا أنه “بـينمـا كـان
التـركيــز يف السـابق علـى املكـان
وعلــى من هـو مـسمـوح له بـأن
يدخل اجلغـرافيا (األرضـي احملتلة
عـــام  ،)1948فقـــد مت الحقـــا
التعرض للهويـة واملواطنة وقضايا
حرية التعبير“.
وأضــاف“ :انـظــر مـثال قــانــون
املقـاطعـة فهـو يسـري بـاألسـاس
علـى مـواطـني دولـة إســرائيل،
والعرب هم أكثر مجمـوعة قومية
بــداخلهـا مـجمـوعــات تنـادي
بـاملقـاطعـة ألسبـاب متعـددة من
بينها إنهاء االحتالل (اإلسرائيلي)
وحق العــودة (لـالجئـني) ووقف
التمييـز ضدهم وبالتالي فإنه ميكن
الـنظر إلى قانـون املقاطعة على أنه
موجه ضد العرب يف إسرائيل“.
و“مع تــزايــد تــواجــد الـيـمـني
اإلسرائيلي يف الـكنيست فـإن ثمة
مخاطر مـن تزايد هـذه القوانني“،
بحسب جبارين.
وخالل احلملـة االنتخابية األخيرة
للـكـنـيـــسـت يف مــــارس/آذار
املـــاضي ،تــوعـــد سيـــاسيــون
إسرائيليون باملزيد من القوانني.
فمثال توعد زعيم حزب “إسرائيل
بيتـنا“ اليميني ،أفيغـدور ليبرمان،
بسن قـانون إلعـدام الفلسـطينيني
املـدانـني بتـنفيـذ عـمليـات ضـد
إسرائـيل ،إضافـة إلى اصـطفاف
اليمني اإلسـرائيلي خلـف مشروع
قـانـون طـرحه حـزب “الـليكـود“
اليميني ،بزعامـة بنيامني نتنياهو،
باعـتبار إسـرائيل “الوطـن القومي
لليهود“.
وقال جـباريـن “ال ميكننـي أن اقرأ
املسـتقبل ولكن اليمـني يهدد مبا يف
ذلك املــس بـــاحملكـمـــة العلـيــا
اإلسـرائيليـة لنـزع صالحيـاتها يف
الـنظـر يف اعتـراضـات تقـدم ضـد
قــوانني يقـرهـا الكـنيـسـت كي ال
يكــون هنـاك أي أمل بـإمكــانيـة
تعديل قوانني“.
ويـتــــابـع بقـــــوله إن “الـيـمـني
اإلسـرائيلـي ال يقول إن مـا قام به
خطأ ،بل على العكس هو مستمر
واعـتقــد أنـه سيـسـتمــر بــاملـس
مبؤسسات حـقوق اإلنسان أيضا،
ويبـدو أن قــوة اليـمني والــدعم
اجلمــاهيــري لـه لن يــردعـه عن
االستمرار بهذا العمل“.
ويعيش حوالي مليون و 400ألف
فلـســطيـني عــربي يف إســرائـيل
(األراضي الفلسـطينية احملـتلة عام
 ،)48ويشكلـون أقلية تبلغ %20
من مجـمل عدد الـسكان الـبالغ،
بحـــسـب مـكـتـب اإلحــصــــاء
اإلســرائيـلي ،نحــو  8.3ماليني
شخص.
ويشكـو هؤالء الـعرب من “متـييز“
من جانب احلكومـات اإلسرائيلية
بحقهم ،وهو ما تنفيه إسرائيل.
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تكاليف
احلرب ..دراسة
لتبعات إنهيار
النظام التعليمي
يف سوريا على
مستقبل الدولة
عـن save the children :
ترجمة  :دمية الغزي
مع نهـايـة العـام الـرابـع من عمـر
احلـرب يف سـوريــا هنــاك ثالثـة
مـاليني طفل سـوري ال يـذهبـون
إلى املـدرسة ممـا يجعلهم عـرضة
لالسـتغالل ويهـدد مـستقـبلهم.
ومـا لم نقـم بعمل مـا حيـال ذلك
فــــوراً فــــإن مـــســتقــبل األمـن
واالستقـرار االقتصادي يف سوريا
غير مضمون.
يـشكل حرمـان الطفل من حقه يف
التعلـيم اعتـداء بـطيئـاً وصـامتـاً.
وثـمـــة حتلـيالت جـــديـــدة مـن
منـظمات (انقذوا األطـفال ومركز
املـعلمـني البــريطـانـيني ومعـاهـد
األبحاث األمريكية) تسلط الضوء
علـى التكلفة االقـتصادية الـباهظة
التـي يتــسبـب بهــا غيــاب 2.8
مليــون طفل عن املـدرسـة علـى
األطفال السـوريني أنفسهم وعلى
مستقبل بلدهم.
وقـد بلـغت تقـديــراتنـا لـتكلفـة
استبدال ما مت تخريبه أو تدميره أو
احتالله من مـدراس وما فقـد من
معـدات بحـوالـي  2مليـار جـنيه
اسـتـــرلـيـنـي ( 3ملـيـــار دوالر
أمريكي).
وجـدير بـالذكـر أننا وجـدنا تـأثير
انقـطاع  2.8مليـون طفل سوري
عن الـدراسـة نهـائيـاً علـى املـدى
البعيد قد يبلغ  %5.4من إجمالي
النـاجت احمللي ،أي ما يعادل حوالي
 1.5ملـيــار جـنـيه اسـتــرلـيـنـي
( 2.18مليار دوالر أمريكي).
لــذلك تــدعــو منـظمــة انقــذوا
األطفـال جميع املتبـرعني والدول
الـتي تستضـيف الالجئني األطفال
الـسوريـني باإلضـافة إلـى أطراف
النزاع يف سـوريا واجملتـمع الدولي
كـكل إلـــى جـعل  2015العـــام
الــذي نعيــد فيه مـستـقبل أطفـال
سوريا إلى طريق الصواب.
ولـتحقـيق ذلك ال بـد مـن القيـام
باآلتي بصورة عاجلة:
•إعطـاء التعـليم األولـويـة عنـد
الـتعــامل مع األزمــة الـســوريــة
ومتويل مشـاريع األمم املتحدة التي
تـتــطلــب  224ملـيــــون دوالر

أمـريـكي لــدعم الـتعلـيم و445
مليـون دوالر أمـريكـي املطلـوبـة
للمنطقة يف مؤمتر مانحي سوريا يف
الكـويت الـذي سيعقـد يف نهـايـة
آذار.
 •دعوة مـؤسسـي مبادرة "الجيـل ضائع" لتحديث اسـتراتيجية
جـديـدة لألعـوام 2018-2015
مبن فيهم شركاء التنمية واألعمال
اإلنـســانيــة من املـملكــة املتحـدة
والـواليــات املتحـدة ومنـظمـات
األمم املـتحــدة واملنـظمــات غيـر
الربـحية باإلضافـة إلى احلكومات
اإلقليمية.
علــى أن تكــون االستـراتـيجيـة
اجلديـدة شاملـة وممولـة بالـكامل
لتعليم وحـماية أطفـال سوريا من
الالجئني وممن بقوا داخل سوريا.
• العمل املـشتـرك لـلتخلـص من
العـوائـق التي حتـول دون وصـول
األطفال إلى مـراكز التعليم داخل
سوريا ويف املناطق اجملاورة.
• الضغـط لتـطبـيق بنـود حمـايـة
املــــدارس واجلـــــامعــــات مـن
االسـتخـدامــات العـسكـريـة يف
النزاعات املسلحة ووقف العدوان
على الـتعليم يف سـوريا ،وتـأمني
املدارس كمناطق آمنة لألطفال.
أزمة التعليم يف سـوريا كان جميع
أطفـال سوريـا تقريبـاً مسجلني يف
املـدارس االبتـدائيــة قبل احلـرب
وكانـت نسـبة الـتعليـم تبلغ %95
لألعـمار مـا بني  24-15أمـا بعد
مــرور أربع سنـوات علـى النـزاع
فهنـاك اآلن ثالثـة ماليني طفل ال
يذهبون إلى املدارس.
وأصـبحت سـوريــا حتتل املــرتبـة
األولـى يف أقل نـسبـة تـسجيل يف
املـدارس عاملـياً .كـما تـبلغ نسـبة
التــسجـيل يف حلـب  %6بيـنمــا
نــصـف األطفــــال الالجـئـني ال
يتلقون أي تعليم على اإلطالق.
داخل سوريا لم نشهد وقتاً أخطر
من الوقت احلالـي للحصول على
التعليـم يف سوريا حيـث تستهدف
املدارس.
فقـد عـانت ربع مـدارس سـوريـا
علـى األقل تخـريبـاً أو تدمـيراً أو
استخـداماً ألغـراض عسكـرية أو
متـوضع النـازحني فيهـا .بينـما مت
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هجر غيرها بسبب خوف األهالي
مـن تعـــريـض أوالدهـم خلـطـــر
التفجيرات والقـصف العشوائي.
حتـى أن بــرامج منـظمـة انقـذوا
األطفـال نفسهـا قد تـأثرت بـهذه
االعتداءات.
فقد شهدت مرافق عملنا واملناطق
احملـيطة بهـا ثالثاً وعـشرين حـادثة
علــى األقل بني قـصف وغـارات
جويـة وتفجيرات يف الفتـرة ما بني
آب  2013وشبــاط  2015وقــد
تكيف املعلمون الـشجعان يف هذه
املنـاطق ملـواصلـة تعـليم األطفـال
رغم اخملـاطـر بتخـفيض سـاعـات
الــدراســة أو تعـليـم األطفــال يف
منازلهم.
لـكن بــالــرغـم من هــول حـجم
االعتداءات علـى التعليم واخملاطر
الـتي يتعـرض لها األطـفال إال أنه
من الـضروري أن نـتذكـر أن ذلك
ال يعني أن يتوقف التعليم.
فـكمـا بـيّنــا من خالل بــرامجنـا
الـتعليـميـة يف شمـال سـوريـا من
املمكن االستمـرار بالتعليـم بأمان
حتـى يف منــاطق النـزاع شــريطـة
مشاركة اجملتمع يف ذلك من البداية
وإيجاد خطة شاملة لضمان أماكن
آمنــة لتلقـي العلم والـعمل علـى
توفيـر أنشطة الـتعليم يف املنازل يف
حال كـان الذهـاب إلى املـدرسة
يشكل خطراً على الطالب.
إن حصـول األطفال علـى التعليم
يف جـميع الظـروف ليـس فقط من
حقهم وإمنـا ميكنه أن يحـميهم يف
أوقـات النـزاع .فعنـدمـا يـذهب
األطفـال إلى املدرسة يكونون أقل
عرضة خملـاطر مثل عمالة األطفال
والــزواج املـبكــر واالنخــراط يف
اجملموعات املسلحة.
كمــا تسـاهم املـدرسـة يف حتـسني
حـالة الـطفل حيث تـوفر شـعوراً
بـاالستقرار يف حياته وتعلمه كيفية
التـكيف مع ظـروفه .ويف احلـالـة
الـسوريـة تقع سـالمة األطـفال يف
صلب مسؤوليتنا يف التعليم.
فنحـن نعمل مـع السكـان احملليني
لنكـون مـهيئـني للتعـامل مع آثـار
النـزاع علـى تعلـيم أطفـالهم ويف
املقابل يـشعر الـسكان بـامتالكهم
بعض الـسـيطـرة علـى ظــروفهم
ويـشعـر األطفـال بـالـطمـأنـينـة

إلدراكهم أن هناك من يعمل على
تــأمـني سالمـتهـم وتعلـيـمهـم.
ورغم النجـاحات العـظيمـة التي
حققنـاها يف شمـال سوريـا إال أننا
لم نـصل إال إلى  %2مـن األطفال
الذين ال يذهبون إلى املدارس.
لدينـا القدرة لـدعم املزيـد وإعادة
التعـليم إلـى العـديـد من املنـاطق
ولــدينــا الـنمــوذج الــذي ميـكن
استنسـاخه يف مناطق أخـرى لكننا
محدودون بـانعدام األمان ونقص
التمـويل املـزمن الـذي تعـاني منه
املهمـات التـعليميـة ...لذلك ال
ميكننا توسيع نطاق عملنا .الدول
املسـتضيفـة لالجئـني يعد الـتعليم
الكـــامل للعــديــد مـن األطفــال
الـســوريني الالجـئني ضـربــاً من
الرفاهية.
إذ ال يـحظـى قـرابــة النـصف من
الالجـئني يف العمـر الدراسـي بأي
تعلـيم وعـدد املـسجلـني ببـرامج
التعليم الـرسميـة ال يتجاوز 340
ألفاً .ينخفض هـذا الرقم كثيراً يف
بعض املنـاطق ،ففـي لبنـان الذي
اتـخذ الـعدد األكـبر مـن الالجئني
 %78من األطفـال الـســوريني ال
يتلقون تعليـماً .أما الـتعليم الذي
ينـاله الـبعض فهـو متقـطع وغيـر
كافٍ.
فـاملنـاهج غـير املـألوفـة والعـوائق
اللغوية والـزحام والعنصـرية ضد
األطفـال السـوريني كلهـا عـوائق
حتـــول دون حـصـــولهـم علـــى
الـتـعلـيـم .ومعــظـم األطفـــال
الالجئني يعيـشون خارج اخمليمات
الرسمـية يف مجتمعـات مضيفة أو
مستوطنات غير رسمية.
وحصولهـم على التعـليم مقوض
مبحدوديـة استيعاب أنظمة التعليم
احلكــوميــة يف الــدول املـضـيفــة
والضغوط املالية الهائلة التي يرزح
األهل حتتهـا .وبالنسـبة للعائالت
الالجئة التـي خسرت كل ما متلك
فإن كسب القوت قد يدفع نشأهم
إلى عمالة األطفال والزواج املبكر
مما يبعدهم عن املدرسة ويقلل من
فرصة عودتهم إليها.
ملاذا يجب االستثمار يف التعليم يف
أوقـات النزاع؟ لكل طفل احلق يف
التـعليـم مهمـا كــانت ظــروفه.
وهنـاك أيضـاً اعتـبارات سـياسـية

واقـتصـاديــة جتعل مـن احلصـول
علـى الـتعلـيم أولـويــة حتـى يف
الـدول الـتي تخـوض احلـروب.
فـسوريـا يجب أن تـنهي وتتعـافى
مـن احلـــرب الــضـــروس الـتـي
تخـوضهـا ،والتـعليم هـو العـماد
الـذي ستـرتكـز عليـه لالستقـرار
وإعادة اإلعمار.
وهنـاك إجمـاع واسـع بني خبـراء
االقـتصـاد علـى أهـميـة الـتعلـيم
كـــدافع للـنـمــو االقـتـصــادي،
واحلـصــول علــى تعـليـم جيــد
سيكون أمراً أساسياً ليخرج الناس
مـن احلضـيض الـذي وقعــوا فيه
حيث أن التعليم العالي يؤدي إلى
رواتب عالية.
ويقدر خبراء االقتصاد أن كل سنة
دراسيــة يضـيفهــا الطــالب إلـى
رصيـده تزيـد من دخله املـستقبلي
بـنــسـبــة  .%10وقـــد أظهــرت
الـبحـــوث أن انخفــاض جــودة
التعلـيم أو انعدامه يعـرض النشء
إلـى البطـالة أو انخفـاض األجور
ممـــا يجـعلهـم لقـمـــة ســـائغـــة
للمجـموعات املـسلحة التـي توفر
لهم مصدراً للدخل والهيبة.
كمـا تـشيـر األدلـة بقـوة إلـى أن
التعـليم -وبـاألخص يف املـرحلـة
الثانوية  -يقلل من فرص حصول
النــزاعــات ألنه يفـتح مجــاالت
أوسع أمــام الــشبـــاب للكــسب
ولـرغـد احليـاة .حتلـيل :التـأثيـر
املالي ألزمة التعليم يف سوريا لقد
رأينا كيف دمرت احلرب يف سوريا
قطـاع التعلـيم وخلـفت أكثـر من
مليون طفل الجـيء بعمر املدرسة
يتلقون إما النذر اليسير من التعليم
أو ال تعليم على اإلطالق.
وبـاإلضـافـة خلـســارتهم فـوائـد
الـتعليم يف احلمـاية والفـرص التي
يـوفرها لتوسيع مداركهم وآفاقهم
يف املـستـقبل هنـاك أيضـاً التكلفـة
االقتصـادية الـباهظـة التي حتـملها
تلك األعـوام من التـعليم املفـقود
يف طـياتها .وقد قـام كل من مركز
املـعلمـني البـريـطــانيـني واملعهـد
األمــريكـي للـبحــوث ومنـظمـة
أنقـذوا األطفـال بـدراسـة اآلثـار
املـاليـة املبـاشـرة وغيـر املبـاشـرة
لـذلك .األثـر املبـاشـر مبـراجعـة
البيـانات املتـوفرة يف هـذا التحليل

جنــد أن عــدد املــدارس الـتـي مت
تدميـرها أو تخـريبها أو احـتاللها
منـذ بـدايـة األزمـة يف آذار 2011
يتراوح بني  4955و 14080وقد
كـانت الـتكلفـة الـبشـريـة هـائلـة
لالعتـداءات علـى املـدارس كمـا
بـينت مـنظمـة أنقـذوا األطفـال يف
تقـريرها املـعنون مسـتقبل يف خطر
يف عام  2014.وبهـدف التحليل
االقتصـادي قدمت أيضـاً تكاليف
مـاليـة واضحـة إلعـادة اإلعمـار
وإصالح ما تخـرب واستبـدال ما
فقــد من معـدات ،نقــدر أن تبلغ
هذه الـتكاليف  2.01ملـيار جنيه
اسـتـــرلـيـنـي ( 3ملـيـــار دوالر
أمريكي).
وعنـد األخـذ بـاحلـسبــان تكلفـة
تــدريـب معلـمني لـيحلــوا محل
أولئك الـذين قتلـوا ودفع رواتب
املعلمني الـذين ال يستطيعون بلوغ
طالبهم فإنـنا نقدر التكـلفة الكلية
لآلثــار املبـاشــرة للعـدوان علـى
التعليم أن تبلغ  2.14مليار جنيه
استـــرليـني ( 3.2مـليــار دوالر
أمريكي ) .األثر غير املباشر إن
التـأثيـر الذي يحـدثه النـزاع على
قطـاع الـتعليـم يحمل مـعه أيضـاَ
تكلفة يـتكبدهـا اجملتمع من خالل
تـــأثيـــر النــزاع علــى األهــداف
االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة
األوسع .ورغـم أنه من الـصعب
تقــديــر تلـك التـــأثيــرات لكـنه
بــــاإلمكـــان اسـتـنـبـــاط بعـض
االستنتاجات املهمة.
قـبل نشـوب النـزاع كان األطـفال
الـسـوريـون الـذيـن لم يـكملـوا
تعـليـمهـم االبتــدائـي معـــرضني
النـخفــــاض أجــــورهـم يف أول
وظيفـة بنـسبـة  %32عن رفـاقهم
الـذين أكملـوا دراستهم الـثانـوية
وبنـسبـة  %56عـن أولئك الـذين
أنهوا دراستهم اجلامعية.
نتوقع مواجهة أطفال سوريا اليوم
ممن خـسـروا مــدارسهم مـصيـراً
مـشابهاً إن لم يكن أسوأ من ناحية
األجور إذا ما بقوا من غير تعليم.
إن انـخفــــاض أجـــــر كل طـفل
سيـكون له تـبعات تـؤثر بـاجملتمع
بأكمله. .
البقية يف العدد القادمصفحة51
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Yemen
يف حوار مع قناة امليادين ..أكد أن امريكا متورطة يف احلرب على اليمن وان االخوان املسلمني استنسخوا من الوهابية

صالح  :السعودية تقوم بتدمير اليمن وهادي سلم
الدولة للحوثيني وإذا كانت اسرائيل هي الشماعة
لتدمير الوطن العربي فلنطبع معها العالقات ونخلص

صـنعــاء  -العــربي األمـريـكي
اليوم  -يف لقـاء مع قناة املـيادين
شكل مفـاجأة خلـصوم الـرئيس
الـيمـني الـســابق علـي عبـداهلل
صـالح نظـرا  ،ألنه اليـزال حي
يرزق ويتمتع مبعنـويات عالية ،
ولـيــس كـمـــا صــــرح اعالم
خـصومـه بأنـه قد قـضي عليه .
احلــوار كــان شــامال وتـطــرق
لـألسبــاب احلقـيقــة للعــدوان
السـعودي علـى اليمن  ،ونـظر
ألن املقابلة وصلـتنا واجمللة ماثلة
للـطـبع أضـطــررنـــا لتــوقـيف
طباعتها عدة ساعات حتى نقوم
بنشر أهم النقاط اتي تطرق اليها
احلوار ألهميته وحساسية توقيته
وايضـا لكشف كل مـاخفي عن
القـراء العـرب االمـريكـان عمـا
يجري يف اليمن
بـاالنسـبة لقـراءة احلوار سـيجد
القارئ الكرمي رابطا ملوقع شبكة
األمـة برس الـعربـية االمـريكـية
اإلخبـاريـة الـتي قـامـت بنـشـر
احلوار كامال علـى الرابط املرفق
يف نهاية هذا املوضوع.
هنـا أبرز ما قـاله الرئيـس اليمني
السـابق علي عـبداهلل صـالح يف
لقـائه األخيـر مع قنـاة امليـادين
الذي بث لـيلة اجلـمعة -5-29
2015
 -1اليـمن :الــرئيـس الـيمـني
السـابق عـلي عبـد اهلل صـالح:
ملاذا هـذا العـدوان السـافر غـير
املبرر شعبا وقانونا
 -2اليـمن :صــالح :الـسـبب
األول الستهدايف شخـصيا ألني
رفـضـت طلـب الــسعـــوديـــة
بالـتحالف مع هـادي واإلخوان
املسلمني ضد احلوثيني
 -3الـيمن :صـالح :خاليف مع
احلوثـيني كان خالفـا إداريا ولم
يكن خالفا عقائديا
 -4اليـمن :صــالح :عــرض
الــسعــوديــون علـينــا مـاليني
الـدوالرات لنتحالف معهم ضد
احلوثيني
 -5الـيمن :صـالح :فـاوضتنـا
الـسعـوديــة قبل الـوحـدة علـى
ترسيم ما تبقى من احلدود
 -6اليـمن  :صــالح :حــاول
نـايـف بن عبـد العـزيـز تــرسيم

موجـود يف قلب الـيمن ويف كل
قـرية ويف قلـب كل مواطـن وانا
ابن الشعب
 -37الـيمن :صـالح :وراء مـا
يجـري يف العراق وسوريـا وليبيا
هي السعودية

احلـدود معنـا لكنـنا أعـربنـا عن
رفضنـا إجراء هـذه اخلطـوة قبل
أن تتحقق الوحدة
 -7اليمـن :صالح :كـان هناك
خالف مع السعودية على بعض
األراضي اليمنية
 -8اليمـن :صالح :استـرجعنا
مـن السعـودية حـوالي  37ألف
كيلـو متـر مـربع وأكثـر من 50
إلى  60ألف ميل بحري

 -38اليـمن :صــالـح :هنــاك
استهداف للنظام القومي العربي
يف هذه الدول
 -39اليمن :صالح :السعودية
تـظـن ان النـظــام اجلـمهــوري
والقـومـي يشـكل خطـرا عليهـا
ولكن هذا غير صحيح

 -9اليمن :صالح :هناك جرح
قدمي مع الـسعوديـة يعود إلـى ما
قبل عام 1934
 -10اليمن :صالح :السعودية
تنزعـج كثيرا من أي حديث عن
الـدميقـراطيـة واحتـرام حقـوق
اإلنسان وحرية الصحافة

 -40اليمن :صـالح :نديـن ما
يجــري يف ســوريــا ونحـن مع
الـشـعب الـسـوري والــرئيـس
االسد بالقلب

 -11اليـمن :صـالح :سلـمت
اجلـيش ومـؤسسـات الـدولـة يف
إطــار املبـادرة اخلـليـجيـة الـتي
سـاهـمنــا يف صنعهـا ونحـن لم
نخلع
 -12اليمن :صـالح :لن أعود
إلى الـسلطة مطلقـا ولن أقبل أنا
أو أوالدي للعودة إليها

 -41اليـمن :صالح :ما يجري
يف سوريـا والعراق واليمن هدفه
حماية اسـرائيل تنفيذا للـسياسة
االميركية
 -42الـيمن :صـالح :اميـركـا
تــسـتـغل العـــرب وتخـلق لهـم
االعداء من اجل بيعهم السالح

 -13اليـمن :صـــالح :حقــد
الـسعـوديـة علـى احلــوثيني هـو
حقد مذهبي
 -14اليمـن :صالـح :الزيـدية
هـم أقرب إلـى السـنة واملـذهب
الــوهـــابي مــذهـب متـطــرف
واإلخـوان خـرجـوا مـن عبـاءة
الوهابيني
 -15اليمن :صالح :السعودية
تريد ضـرب اجليش واملؤسسات
وحتاول أن متارس الوصاية على
اليمن وإحداث فتنة بني أبنائه
 -16اليـمن :صـالح :سلـمت
جـامعـة اإلميـان إلـى اإلخـوان
املسلـمني ألنهم وقفوا مـعنا ضد
االنفصال
 -17اليمن :صـالح :اإلخوان
املــسلـمـني كـــانـــوا يــسعـــون
لالنقضـاض على الـسلطـة بعد
حـرب  94ليحلـوا محل احلزب
االشتراكي
 -18اليـمن :صـالـح :كل من
حضر مؤمتر الرياض حكم على
نفـسه بـأنه لن يعـود إلـى الـيمن
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ألنه بارك العدوان
 -19اليـمن :صـالح :دعـوت
الــشعـب إلــى حـمل الــسالح
ملــواجهـة الـطـائـفيـة واحلـرب
األهلية
 -20الـيمن :صـالح :مجـلس
األمن واملؤسسـة الدولية هو من
يـتحـمل مـســؤوليـة اسـتمـرار
العدوان
 -21اليـمن :صــالح :القـوى
األسـاسيـة يف اليـمن هم املـؤمتـر
وأنصار اهلل واإلخوان املسلمني
 -22اليمن :صـالح :نحن من
وحـدنـا الـبالد وبنـينــا اجليـش
ومؤسسات الدولة
 -23الـيـمـن :صـــالح :نحـن
متحـالفني مع أنصار اهلل دون أن
نتحـالف رسمـيا ألن مـا جمعـنا
هــو العـدوان الـوحــشي علـى
بالدنا
 -24اليـمن  :صــالح :نـحن
متحالفون مع أنصار اهلل دون أن
نتحـالف رسمـيا ألن مـا جمعـنا
هــو العـدوان الـوحــشي علـى
بالدنا

 -25اليـمن :صـالح :سلـمت
هـادي زمام األمـور كاملـة لكنه
لم يـسـتطع إدارة الــسلطـة ألنه
عدمي اخلبرة
 -26اليـمن :صــالح :هـادي
اسـتعـــدى اجليـش واسـتعــدى
احلــوثيـني واستعـدى اإلخـوان
املسلمني ولم يـستطع كسب أي
طرف إلى جانبه
 -27اليمن :صـالح :القـاعدة
خــــرجـت مـن حتـت عـبــــاءة
اإلخـوان املسلمـني وهادي سلم
البالد للقاعدة
 -28الـيـمـن :صـــــالح :إذا
دخلت الـسعـوديـة إلــى اليـمن
سـتكــون ورطـتهــا كــورطــة
اإلخوان يف مصر
 -29اليمن :صـالح :نحن من
طــالب بعقـد املـؤمتـر يف جـنيف
واالمم املتحدة وافقت
 -30اليـمن :صالح :نـحن كنا
مع مقــرارات مــؤمتــر احلــوار
الـوطـني ولـكن بعــد العـدوان

انتهى هذا احلوار
 -31اليمـن :صالح :احلوار يف
جنيف له شقني حـوار ميني ميني
وحوار مع السعودية
 -32اليمن :صالح :نحن اخر
من علـم بذهاب وفـد انصار اهلل
الـى مسقـط وهم لم يـتشـاوروا
معنا
 -33اليـمن :صــالح :نحن ال
نعـتمــد علـى احــد اال شعـبنـا
وحـزبنـا وال نتخلـى عن انـصار
اهلل الننا حلفاء يف امليدان
 -34اليـمن :صــالح :حــوار
جـنيف يجب ان يـبدأ مـن حيث
تـوقنـا ويبحث مـوضوع انـتقال
الــسلطـة والعـدوان الـسعـودي
واالنتخابات
 -35الـيـمـن :صـــالح :نحـن
ضـربنا بـصواريخ اميـركية بـينها
صـواريخ فـراغيـة يف فج عطـان
وهـنـــاك اعـتـــراف امـيـــركـي
باملشاركة يف العمل اللوجستي
 -36الـيـمـن :صــــالح :انـــا

 -43اليـمن :صـالـح :نحتـرم
الـشعـب املصـري وتـضحيـات
اجليش املـصري ونقول لـلرئيس
السيسـي هل من املنطقي اغالق
قناة اليمن اليوم
 -44الـيـمـن :صـــالح :جنلـي
أحمــد ذهب الـى الـسعـوديـة
بطلب مـنهم يف محاولـة إليجاد
مسعى خير
 -45الـيـمـن :صـــالح :قلـنــا
للسـعوديني ان القـرار السـياسي
اليـوم بيـد انصـاراهلل وعليهم ان
يتواصلوا معهم وهم رفضوا
 -46الــيــمــن :صــــــالح :ال
تـواصل مع علي سـالم الـبيض
وانا احتـرم موقفـه وانه صاحب
قرار
 -47اليـمن :صــالح :اتــوجه
بالـتحية للشعب اليـمني الصامد
يف وجه العــدوان واقـــول لهـم
الصبر مفتاح الفرج
www.
thenationpress.net
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خبير أمريكي ومشارك يف حرب فيتنام :السعودية استخدمت سالح "نيوتروني" يف قصف جبل نقم

الطائرتان اللتان أسقطتا يف صنعاء وصعدة باليمن إسرائيليتان مطليتان بعالمات سالح اجلو السعودي
ترجمة -خاصة  -فارس سعيد
نــــشـــــر مــــــوقع Veterans
Todayحتلـــيالً لـلخــبــــــراء
العــسكـــريني غــوردون دوف،
وإيـان جريـنهالغ ،كـشفا بـاألدلة
أن الـطائـرتني اللـتني سقطـتا هـما
طـائراتـان اسرائـيليتـان مطليـتان
بعالمات سالح اجلو السعودي.
وقــال اخلـبيــران ،إن طــائــرتني
اسرائيليتني مطليتني بعالمة سالح
اجلــو الــسعــودي اسقــطتـهمــا
الدفـاعات اليمنـية ،وعند فحص
حـطام الطـائرتني ،لم يـتم العثور
على دليل بأن أياً من الطائرتني قد
اسـتوردتها دولة عربية ،وال حتى
الـسعـوديـة .وأكـدا أن املـستـورد
الـوحيد يف املـنطقة لهـذا النوع من
الطائرات هي إسرائيل.
وأوضـح اخلبيـران أن الطـائـرتني
االسرائـيليتني اللـتني أسقطتـا هذا
األسـبوع ،طُليتـا بعالمات سالح
اجلــو الـسعــودي ،مــؤكــدان يف
الــوقت نفـسه ،علــى استخـدام
الـطيــران االســرائيـلي الـقنـبلــة
النيوترونية.
وأضافـا ،أن احلرب علـى اليمن
اآلن من الـواضح أصبحت حـرباً
إسرائيلية على اليمنيني.
وبـينـا ،أن الـدفـاعـات اجلـويـة
اليـمنية أسقطـت ،هذا االسبوع،
طـائـرة مقـاتلـة من طـراز اف 16
السعـودية يف منـطقة بـني احلارث
يف اجلزء الشمالي من صنعاء.
واوضحـا أن هـذه هـي الطـائـرة
 F16الثـانيـة التـي اسقطـت هذا
األسبـوع  -مما يدل أن الـدفاعات
اجلـويـة اليـمنيـة بـاتت أقـوى ممـا
كانت يف بداية احلرب.
وذكـرا أنه يف  11مايـو ،صرحت
قنـاة املسيرة الـتابعة للحـوثيني بأن
مقاتلي أنـصار اهلل اسقطـوا طائرة
مغــربيــة مقــاتلـة طـراز اف 16
انتـهكت اجملـال اجلــوي للبالد يف
وادي نشـور يف محـافظـة صعـدة
الشمالية.
وأبــرز اخلـبيــران اجلــزء املـثيــر
لالهـتمـام علـى حـد تعـبيـرهمـا
بالقول  -حيث ظهر حتليل حطام
هذه الـطائرات أنهـا من أصل غير
معــروف .يف حـني حتـمل هــذه
الطـائرات االسـرائيلـية عـالمات
"طازجـة" لسالح اجلو السعودي،
ونحن نعلم أنه ال ميـكن أن تكون

UN human rights
office urges all parties
to
protect civilians

صورة للقنبلة النيترونية التي قصفت جبل نقم وخلفت املئات من الشهداء واجلرحى املدنيني

طـائـرة سعـوديــة .مضـيفني ،يف
واقع األمــــر ،هـي طــــائــــرات
اسـرائيليـة جويـة من قبل طـياري
سالح اجلـو اإلسرائـيلي النـاطقني
باللغة العربية.
ووفقـاً للخـبيـر غـوردون دوف،
فـإن احـد هـذه الطـائـرات كـانت
مـسـؤولـة عـن إسقـاط الـقنـبلـة
الـنيــوتـــرونيــة علــى جـبل نـقم
بالعـاصمة اليـمنية قبل بـضعة أيام
علــى األرجح .يف حـني تقـاريـر
وسـائل االعالم اليـمنيـة اكدت،
ان اثـنـني مـن "الـصـــواريخ الـتـي
حتـملها هـذه الطـائرة لم يـنفجرا،
وعثـر عليهـا يف حطـام الطـائرة.
هـذه هي علـى األرجح صـواريخ
سايد.
وأكــد اخلـبيــر غــوردون دوف،
استخـدام سالح نـيوتـروني عـلى
جبل نقم.
وقـال غـوردون دوف ،إن طـائـرة
اسرائيلية مطلية بالوان سالح اجلو
السعـودي هي من القت بـالقنـبلة
النيوترونية.
وأضــــاف أن حجـم االنـفجـــار
يفتـرض ان يكـون ناجت عـن قنبـلة
تقليـدية وزن  4االف رطل ،لكن
هـذا وزن زائد عـن قدرة  16الف

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

رطـل ،وعليه االحـتمـال املـؤكـد
انها قنبلة نـيوترونية مصغرة بالنظر
الـى قوة االنـفجار ومـدته وشكله
الـذي يشبه الفطر باالضافة الى ان
الفيـديـو اظهـر ومضـات صغيـرة
بـيـضــاء تـــدل علــى اصـطــدام
نيـوتـرونـات بـشـاشـة الـتصـويـر
ولكنهـا الحتتوي اشعاعـات كبيرة
واال كــانت عــدســة التـصــويــر
ستحترق.
وأكـد أنه مت اسقـاط الطـائـرة عن
طريق نظام BUKاملتطورة التي
قــدمتهــا روسيــا لليـمن ،وهـذا
النـظـــام مجهــز جتـهيـــزا جيــدا
باالسلحـة الروسيـة احلديثـة مبا يف
ذلك طـراز مـيج S 29وأنـظمـة
دفاع جوية متطورة ،وهذه حقيقة
من الواضح أنه مت جتاهلها من قبل
الــــسعـــــوديـني وحـلفـــــائهـم
اإلسرائيليني.
وأظهـر حتليل صـورة الطـائرة F-
 16التي اسقـطت يف صنعـاء انها
نـوع قـدمي من طـراز A / B F-
 ،16حـيث انه نسختها الـتكوينية
حتـمل ذيل قصيـر ،لكن مت طلـيها
بـعالمــــات القـــوات اجلـــويـــة

الـسعــوديــة .أمــا كل طــائــرات
مـايسمـى بالتـحالف العـربي التي
تـشارك يف احلرب على اليمن فانها
من طراز حديث F-16 C / D
وليس من طراز A / B F-16.
ورجح اخلبيـران ان هـذه الطـائـرة
هي واحـــدة من الـ 50الـطــائــرة
الفائضـة التابعة للـواليات املتحدة
F-16 Aالتي اعـطيت كنـماذج
معـينــة إلســرائـيل يف عهــد إدارة
كلينتون.
.................

* إيان جـرينهالغ :مصور ومؤرخ يف
الـتـــاريـخ العـــسكـــري ودارس يف
"األسباب احلقيقية للصراعات"
* غوردون دوف :محارب مخضرم
يف البحـريـة األمـريـكيـة وشـارك يف
حرب فيـتنام ،وهو دبلوماسي معتمد
ومقبـول بــاعتبـاره واحــداً من كبـار
خـبراء االستخبـارات العامليـة وخبراء
االسلحة النوويـة .ويدير أكبر منظمة
يف االسـتخبـارات اخلـاصـة يف العـالم
وكمـا يعمل اسـتشـاريـاً لـدى بعض
احلكومات بخصوص القضايا األمنية

NEW YORK, May 24 – The United Nations Human Rights
Office has urged all parties to do all in their power to protect
civilians, as the number of civilian casualties in the Yemen
conflict tops 1,000.
In a statement issued on Friday, the UN organization urged
all parties – coalition forces, the Yemeni armed forces, Houthis and other non-State armed groups – to adhere strictly to
their obligations under international law. At least 1,037 civilians, including 130 women and 234 children, lost their lives in
Yemen between 26 March and 20 May, while at least another
2,453 civilians have been injured, the Office of the UN High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) has announced.
"There has also been massive destruction of civilian infrastructure, particularly in Aden and Sa'ada," Cécile Pouilly,
OHCHR spokesperson told reporters in Geneva.
Ms. Pouilly said that while the five-day humanitarian pause
between 12 May and 17 May provided some respite, there are
still reports of ground combat and shelling, and millions
remain in need of humanitarian assistance.
She drew attention as well to the situation in prisons and
rehabilitation facilities in Yemen. "Many such facilities have
been affected by airstrikes or by armed clashes. More than
4,000 inmates have fled while several have been killed or
injured," she added.
Conditions in correctional facilities in Yemen, many of
which were chronically poor even prior to the current conflict,
have deteriorated considerably.
"The general shortage of food and fuel means that prisoners
lack access to sufficient food, electricity, water, proper sanitation facilities and necessary healthcare," Ms. Pouilly said.
There has reportedly been an outbreak of diseases such as
scabies and mycosis, she added.
The OHCHR echoed UN Secretary-General Ban Ki-moon's
call for all sides to engage in the upcoming consultations in
Geneva in good faith. It also urged an extension of the humanitarian pause, as a first step towards a permanent ceasefire and
an end to all hostilities by all parties to the conflict.
The consultations, set to begin on 28 May in Geneva, will
bring together a broad range of Yemeni governmental and
other actors, and follow extensive consultations by Mr. Ban's
Special Envoy, Ismail Ould Cheikh Ahmed, together with
strong expressions of support by the Security Council in several resolutions seeking a peaceful and Yemeni-led political
transition process.
In addition, as many Yemeni parties as possible have been
invited and Mr. Ban has urged participants to come without
preconditions, according to the UN. The conference was
expected to run for four to five days.
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قوات العدوان حتكم احلصار على اليمن ومتنع دخول األغذيةواألدوية واملشتقات النفطية

منظمة إغاثة 16 :مليون ميني دون مياه نظيفة ودون صرف صحي
قـالت منظـمة أوكسفـام اإلغاثيـة الثالثاء
إن حـوالي  16مليـون ميني ال يحـصلون
على مياه صاحلة للشرب ما ينذر بعواقب
صحية كبـيرة على هذا البـلد بعد شهرين
من انطالق احلملة العسكرية التي يقودها
حتـالف عــربي تتـزعمه الـسعـوديـة ضـد
اليمن.
وقـالـت املنـظمــة يف بيـان إن "الغـارات
اجلـوية املـستمـرة والقتـال البـري ونقص
الـوقـود تـسبـبت بقـطع امليــاه الصـاحلـة
للشرب عن ثالثـة ماليني شخص إضايف
منذ بدء احلـرب يف اليمن ،ليـرتفع بذلك
عـدد اليمنيـني الذين ال ميلكـون إمدادات
املياه النـظيفة والصـرف الصحي إلى 16
مليون شخص على األقل".
وأشـارت املنظمـة إلى أن هـذا العدد ميثل
ثلثي سكان البالد تقريبا.
وقــالت أوكـسفــام يف بيــان إن "النـاس
يجبرون علـى شرب مياه غيـر آمنة نتيجة
لتفـكك شبكـات امليـاه احملليـة ،وبـذلك
تصبح األمراض خطرا حقيقيا يهدد حياة
الناس".
وأشـارت املنظمـة خصوصـا إلى أمراض
مثل املالريا والكوليرا واإلسهال.
ويـعتمــد مينيـون كثـر علـى حفـر اآلبـار
وعلى امليـاه التي تنـقل عبر الـصهاريج،
إال أن هذا اخليـار األخير "لـم يعد متـاحا
ملعظم الـيمنيـني" بحسـب أوكسفـام التي
أشـارت إلــى أن "سعــر امليــاه املنقـولـة
بالـشاحنات تضاعف ثالث مرات تقريبا"
يف عدد من احملافظات اليمنية.

وقــالت غـريـس أوميـر مـديـرة مكـتب
أوكـسفــام يف اليمـن "إذا لم يكـن القتـال
ونقـص الوقود ونقص اإلمـدادات الطبية
وقلـة النــوم بسـبب القـصف وتصـاعـد
األسعار كافيـا ،فإن أكثر من ثلثي سكان

الـيمن ال تصلـهم حالـيا امليـاه النظـيفة أو
خدمات الصرف الصحي".
وأضـافت "هذا الرقم يعـادل سكان برلني
ولندن وباريس وروما مجتمعة".

االمم املتحدة تتهم السعودية
بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق االطفال يف اليمن

صنعـاء -فــرانس  ،24أ ف ب،
رويتــرز  -إتهمـت األمم املتحـدة
املـملكـة الـسعـوديـة بــإرتكـاب
إنتهاكـات جسميـة بحق األطفال
يف الـيـمـن ،مــؤكـــدة إرتكــاب
العـدوان العـسكـري الـسعـودي
بـحق األطفال الـيمنيـني مجازر ال
توصف .
وقال عضو مكتب األمم املتحدة يف
الـيـمـن عــاصـم الـبلــونــدي يف
تـصريحات له السبت 30 ،مايو/
ايـــار  2015أن قــصف طـيـــران
الـسعـودي أدى الـى مقـتل املئـات
مـن االطفــال الـــذين كــانــوا يف
املـــدرســـة أو يف الــشـــارع أو يف
البيوت.
وأوضـح البلـونــدي أن التقـاريـر
تـــؤكـــد ان غــــارات العـــدوان
الـعسكـري السعـودي أستهـدفت
االبـريـاء واالطفـال يف الـيمن ..
مضيـفاً بـان الشـواهد تـوضح ان
قـــوات الـنــظـــام الـــسعـــودي
استخدمت أساليب قتال عسكرية

وغيـر متـناسـبة إدت إلـى حاالت
الحتــصـــى مـن قـتـل االطفـــال
وتشوييهم.
ولـفت املــسئـــول االممي الــى أن
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مـكتب االمم املتحـدة أرسل جميع
الـوثـائق الـتي تـوثق اجملـازر الـى
مـكتـب األمني العــام للـمنـظمـة
وسائر املنظمات الدولية.
مـن جــانـبه ،اتهـم مـنــسق األمم

وحتـذر األمم املتحـدة ووكـاالت اإلغـاثـة
العـامليــة من وضع إنـسـاني "كـارثي" يف
اليمن الذي هو يف األساس من أفقر دول
العالم.

املتحـدة للـشـؤون اإلنـســانيـة يف
اليمـن التحـالف العـربي ،الـذي
تقوده السعوديـة ،بانتهاك القانون
الدولي.
وقال مـنسق األمم املتحدة للشؤون
اإلنسـانيـة يف اليـمن إن الضـربات
اجلويـة التي ينفـذها حتـالف بقيادة
الـسعوديـة على مـدينـة صعدة يف
اليمـن ،حيث يـوجد الـكثيـر من
املدنيني احملـاصرين هنـاك ،تنتهك
القانـون الدولـي على الـرغم من
تـوجيه نـداءات للمـدنيني ملـغادرة
املنطقة.
وقال يوهانيس فان دير كالوف يف
بـيان "القصف العشـوائي للمناطق
الـسكنيـة سواء بـتحذيـر مسبق أو
بدونه يتـنافى مع القانون اإلنساني
الدولي".
وحذرت منظمة "أطباء بال حدود"
مـن "استحـالــة" أن يغـادر كـافـة
سكـان محــافظـة صعـدة خالل
ســاعــات فقـط ،ودعـت علــى
حـســابهــا علـى مــوقع "تــويتـر"
التحـالف إلـى تفـادي استهـداف
املناطق السكنية.

Oxfam:Stop the
violence in Yemen

Escalating conflict in Yemen is making a dire humanii
tarian situation worse. We must do all we can to push
for a permanent and immediate ceasefire.
Before the current conflict, Yemen was already the
poorest country in the Middle East. Over 10 million
people were going hungry, including 1 million acutely
malnourished children. This number has increased by
nearly 2 million since the conflict began.
There was a moment of hope when an announcement
came that airstrikes would stop but they have since
resumed.
Violence has damaged homes, schools and even hosi
pitals. So far, over 400 civilians have lost their lives
and over 150,000 people have been displaced.
Food and diesel, which is needed to pump clean water,
are increasingly in short supply and their prices are
rising – putting these basic necessities out of reach for
ordinary families. And at a time when people desperi
ately need them, vital supplies can't enter the country.
That could prove disastrous, because Yemen relies on
imports for 90 per cent of its food.
Escalating violence is making an already dire humanii
tarian situation much worse. The conflict must stop.
It is critical that the government pushes for an immei
diate and permanent ceasefire, so that vital humanitari
ian assistance can be delivered to people in Yemen.
We must do all we can to prevent any further suffering
to those who already desperately need help.
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العدوان السعودي على اليمنSaudi
aggression against Yemen

غياب القوات الباكستانية أو املصرية جعل السعودية تلجاء الى تنظيم القاعدة حملاربة احلوثيني

هافينغتون بوست  :ما هي الدوافع احلقيقية للسعودية يف اليمن؟
ترجمة خاصة -فارس سعيد:

يصرون أيضا أن اليمن ال ميكن أن
حتكم من دونهم".

نـشـرت صـحيفـة "هــافيـنغتـون
بــوسـت" األمـــريكـيـــة ،مقــاالً
للمـؤلف واملـراسل يف الـشـؤون
اخلارجيـة ،جو لـوريا بعنـوان "ما
هي الدوافع احلقيقية للسعودية يف
اليمن؟".
وقــال جــو لــوريـــا ،إن جمــال
بـنعمـر ،الـوسـيط الـسـابق لألمم
املتحـدة يف اليمن ،أحـدث ضجة
عندمـا قال لي مؤخرأ أن نحو 10
أحـزاب مينـية مبـا فيـها احلـوثيني،
كــانت قــريبـة مـن التـوصل الـى
اتفــاق لتقــاسم الـسـلطــة حتـى
أسـقطت أول قنبلـة سعوديـة على
اليمن يوم  26مارس املاضي.
وقـال بنعمـر" :كان هـناك اتـفاق
علـى جـميـع النقـاط الــرئيـسيـة
باستثنـاء دور رئاسة اجلـمهورية،
ولـكن احلملـة اجلويـة السعـودية
عرقلة تلك اجلهود املتقدمة".
وعلـى الــرغم مـن أن جمـاعـة
احلــوثيني كـانـت حتتل العـاصمـة
والقت القبـض على الرئـيس عبد
ربه منصور هادي حتى هروبه إلى
عـدن ،إلــى أنهـا ال تــزال تقـبل
بـدوره كــرئيـس انتقــالي ،وفقـا
لبنعمـر .كما اتفقـوا على سحب
مـيليـشيـاتهـا مـن صنعـاء لـتحل
محلها قوة أمنيـة من وحدة وطنية
أعـــدت مـن قـبل خـبـــراء األمم
املتحـدة ،على أن يكون يف املقابل
 %20مـن حــصــــة احلكـــومـــة
للحوثيني.
وقــال إنـه عنــدمــا بــدأت هــذه
احلملـة ،كان الشيء الوحيد املهم
"ذهـب" دون أن يالحـظه أحــد،
وهو أن اليمنيـني كانوا على مقربة
من صفقـة من شـأنها أن تـؤسس
لتقـاسم الـسلطـة مع احلــوثيني.
لـذلك كـان لنـا ان نتــوقف عنـد
ذلك.
وردا على سؤال حول تصريحات
وزارة اخلارجية االمـريكية عن أن
احلـوثيـني يعملـون علـى عـرقلـة
احملــادثــات يقــول بنـعمــر لي -
الكــاتب ،جـو لـوريـا  .-كـان
احلوثـيون يف اجلدول حتـى النهاية
ولم يـكن هنـاك حـاجــة للحملـة
السعـودية يف اليـمن .وأضاف بن
عمر سـاخطاً" :احلـوثيني أنفسهم
يعـرفون أنهم ليـسوا أقويـاء مبا فيه
الكفـاية حلكم كـل اليمن ،لكنهم

وقـال بنعمر  ،أن هادي رفض أي
تخفـيف مـن صالحـيـــاته .ومع
ذلك ،استـمر يف الـبحث عن حل
وسـط حتـى دعـا هـادي التـدخل
الـسعودي عـندمـا انتقل احلـوثيني
عــــدن .ثـم حــطــم القـــصف
السعـودي "عمليـة" توسطـت فيها
االمم املتحدة .واستقال بنعمر.
وســــائـل اإلعالم املــملــــوكــــة
للسعوديـة المت بنعمر وقالت إنه
"مبعوث حلركة احلوثيني".
أسبــاب التــدخل الـسعــودي يف
اليمن
ولكن يـبقى الـسؤال األهـم :ملاذا
يقـصف السعـوديني الـيمن ألكـثر
مـن ستـة أسـابيع ،ممـا أسفـر عن
مقــتل مــــا يقــــرب مـن 1600
شخــص ،وفقــــاً الرقــــام االمم
املتحدة؟
وقـد ذكر الـسعوديـون علنـاً ثالثة
دوافع :عــودة هــادي رئـيــســاً
للـيمن ،سحق حـركة احلـوثيني،
واحلـــد من الـنفــوذ اإليـــراني يف
البالد.
وبعد شهـر ونصف من الضـربات
اجلـويــة لم تـستـطع الـسعـوديـة
اسـتعـــادت هـــادي ولـم تهـــزم
احلـوثـيني .وعلـى الـرغـم من أن
هنـاك أنبـاء بأن اإليـرانيني قـدموا
الــدعـم ،يـنكــر مــســؤولــون
أمريكيـون ان تكون طهـران لديها
أي تأثير تشغيلي يف اليمن.
دبلـومــاسي علـى معـرفــة وثيقـة
باليمن قال لي ،إن احلوثيني ليسوا
"عـمالء ايرانيـني" ،وأنهم "اتخذوا
قـراراتهم بأنفـسهم" و "لم تكن يف
الـتكتيكـات اإلرهابيـة ".وأضاف
أنهـم طائفـة زيديـة ،وهي طـائفة
شـيعية مخـتلفة عن إيـران .بدأت
حـركـة احلـوثـيني يف s 1990يف
وقت مبكـر ،لكنها لم تتلق سوى
الــدعـم اإليــرانـي علــى مــدى
السنـوات اخلمـس املاضـية .كـما
انتقـدت طهـران احلوثـيني عنـدما
حلت البرملان اليمني.
وقـدم هذا الـدبلـوماسـي فرضـية
أخـــرى عـن الـــدافـع احلقـيقـي
للتـدخل الـسعـودي :إن الـدافع
وراء الـتدخل الـسعودي هـو أبعد
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من احلـوثـيني وايـران .وقـال ان
"بيـت القصيد" يف الـرياض لسحق
التهـديـد الـدميقـراطي النـاشئ يف
عقر دارها.
وقـال هذا الدبلوماسي أن اليمنيني
هم من يحـددوا مستقبلـهم بحرية
من خالل املفاوضات التي يشارك
فيها احلوثيون أيضاً.
وأضـاف الـدبلـومــاسي ،كمـا ان
صفقـة بنعمـر توصلت إلـى اتفاق
كبير والتي شملت منح املرأة 30؟
من املـناصب الـوزارية و 30؟ من
املقـاعــد يف البـرملـان .وقـال "يف
اململكة العـربية السعـودية اجملاورة
ال يـزالـون ينــاقشـون مـا إذا كـان
ميكن القيادة أم ال".
استـراتيجيـة السعـودية لـ"الـربيع
العربي"
ويقول الـكاتـب ،جو لـوريا ،إن
مايسـمى بالربيـع العربي ،يناسب
االستـراتيجيـة السعـودية يف :منع
الدميقراطية من اخلروج الى جميع
أنحـاء املنطقـة خشيـة أن ينتـشر يف
عقـر دارهـا ،ممــا يهــدد امللـكيـة
اخلاصة بها.

ويـضـيف ،ذلك هــو الـسـبب يف
أنهم عبروا اجلسر إلى البحرين مع
 1000جنــدي يف عــام 2011.
وهنــاك أيضـا كـان احلـديـث عن
النفوذ اإليراني.
ويف مـصـر ،مـول الـسعـوديـون
اإلطاحـة العسكريـة ألول حكومة
منتخبة يف البالد دميقراطيا.
ويف ســوريــا والعــراق ،تـــدعم
اململكة العربية السعودية املتطرفني
والقاعدة وجبهة النصرة.
لم يـكن األمــريكـيني حـريـصني
بشكل كبير على مغامرة السعودية
يف اليـمن ،ولقـد ضغـطت علـى
الرياض من أجل الهـدنة اإلنسانية
(التي بـدأت رسميـاً يـوم الثالثـاء
بعد حملة قصف واسعة النطاق يف
محافظـة صعدة) .رمبـا للتخفيف
مـن حـــدة الغـضـب الــسعــودي
للـتقــارب مع إيـــران ،وسمــاح
األميـركيني السعـوديني بصب جل
غضبهم علـى اليمن ،لرش بعض
البخـار علـى اإليـرانـيني  -علـى
حساب اليمنيني األبرياء.
احلاجة للقوات البرية

قــامـت الــسعــوديــة مـن خالل
رشاويها الطائلة على باكستان من
أجل شراء مـرتزقة تـستخدمهم يف
التـدخل البري علـى اليمن ،لكن
الـــرفـض جـــاء مـن الـبـــرملـــان
الباكستاني بعدم التدخل يف اليمن
عسكرياً.
من جانب أخـر ،دفعت املليارات
من الـدوالرات للـسيـسي ،لـزج
اجلنود املصريني يف حرب ضروس
سـتــــأكل كل مـن يقـتـــربهـــا.
وللـمـصــريـني عـبــرة يف حــرب
الـسـتيـنيــات ،حني أرسـل عبـد
النـاصـر مـا يقـرب من 000،70
من جـنوده الـى اليـمن وقتل أكـثر
من  10آالف منهم.
ان عودة مـصر إلى مـستنقع اليمن
سـتكـون مـثل فيـتنـام الـواليـات
املتحدة اليوم.
يف غضــون ذلك ،الـسعـوديـون
يــستهـدفـون احلـوثـيني فقـط من
اجلـو ،القوة الـرئيسـة التي حتارب
تنـظيم القـاعـدة ،يف حني تـركت
املتـطـــرفني الــسنــة مـن تنـظـيم
القاعدة.
عـالوة علـــــى ذلـك ،دعــمــت
السعودية القـاعدة باملال والسالح

يف حضـرمـوت وشبـوة ومـأرب،
وذلك ممـا عـزز وجــود وحظـوظ
القاعدة يف تلك املدن .كما قامت
بـإسقـاط األسلحـة إلــى القبـائل
املتحـالفـة بـالقــرب من احلـدود
السعودية.
ولـــذا ،فـــإن غـيـــاب القـــوات
البـاكـستـانيـة أو املصـريـة ،جعل
الـسعـوديــة تلجـاء الــى تنـظـيم
القـاعـدة ،واعتبـاره كقـوة فعليـة
علـــــى االرض يف محـــــاربـــــة
احلوثيني.
من الـواضـح أن امللك سلمـان لم
يـصغي جيـداً الـى كلمـات والـده
امللك عبـد العـزيـز آل سعـود ،يف
عـام  1934عنـدمـا قـال للعـميل
البـريطاني جـون فيلبي" :لم ميلك
آباءي وأجدادي اليمن ،ولم يكن
احــد قـــادر علـــى حتقـيق األمـن
واالستقرار هناك .من يستطيع أن
يـحكـم الـيـمـن بـــزيـــديــتهـــا
ومشاكلها؟"
بل من الواضح أن الرياض تبحث
عن مــستـنقع تــزج بـنفـسهــا يف
اليمن.
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Saudi aggreslالعدوان السعودي على اليمن
sion against Yemen

Huffingtonpost: What Are the Real Saudi Motives in Yemen?
Joe Lauria
Jamal Benomar, the forl
mer UN mediator in
Yemen, caused a diplol
matic stir when he told
me recently that a dozen
Yemeni parties, including
the Houthis, were close to
a powerlsharing deal until
the first Saudi bomb
dropped on Yemen on
March 26.
Benomar said there
was agreement on all
major points except for
the role of the presidency,
but that this progress was
disrupted by the Saudi air
campaign.
Though the Houthis
were occupying the capil
tal and had arrested Presil
dent AbdlRabbuh Manl
sour Hadi until his escape
to Aden, they still
accepted a reduced role
for him as a transitional
president, according to
Benomar. They also
agreed to withdraw their
militia from Sanaa to be
replaced by a national
unity security force that
UN experts had prepared.
In return, the Houthis
would have gotten about
a 20 percent share in govl
ernment.
"When this campaign
started, one thing that was
significant but went
unnoticed is that the
Yemenis were close to a
deal that would institute a
powerlsharing with the
Houthis," Benomar told
me. "So there was a way
of stopping that."
Asked about Benol
mar's remarks to me, the
US State Department
blamed the Houthis for
derailing the talks. But
Benomar strongly disl
putes this. The Houthis

16

were at the table until the
end and didn't need to be
bombed to return to it, he
told me. They know they
aren't strong enough to
rule all of Yemen, but
likewise insist that Yemen
cannot be ruled without
them.
Hadi rejected any dilul
tion of his powers. Still,
the search for a comprol
mise continued until Hadi
called for Saudi intervenl
tion as the Houthis
moved southward. The
Saudi bombing then shatl
tered the UNlbrokered
process. And Benomar
quit. Saudilowned media
has vilified him as "the
envoy for the Houthi
movement" who is
"promoting a ridiculous
story that Operation Decil
sive Storm aborted a
potential political deal in
Yemen."
Reasons for Saudi interl
vention
But the question remains:
Why have the Saudis
pounded Yemen for more
than six weeks, killing
nearly 1,500 people,
according to UN figures?
The Saudis have publ
licly stated three motives:
to return Hadi to Yemen
as president, to crush the
Houthi movement and to
curb Iranian influence in
the country.
A month and a half of
airstrikes have neither
restored Hadi nor
defeated the Houthi. And
though the Iranians are
providing support, even
US officials deny that
Tehran has operational
influence in Yemen.
A diplomat with intil
mate knowledge of

Yemeni citizen killed by the Saudi bombing
Yemen told me the Houl
this aren't "Iranian
agents", they "make their
own decisions" and "are
not into terrorist tactics."
They are Zaidi, a different
Shi'ite sect than Iran's.
The Houthi movement
began in the early 1990s,
but have only received
Iranian support for the
last five years. Tehran
also criticised the Houthis
when they dissolved parl
liament.
The Houthis aren't in
need of massive Iranian
arms supplies either.
Yemen is one of the most
armed places on earth and
the Houthis have raided
government stocks and
been supplied by forces
that remained loyal to forl
mer president Ali Abdull
lah Saleh, who never
went away and continued
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to have a destabilizing
influence so he could be
seen as the only one to
return stability to the
country.
This diplomat put forl
ward another hypothesis:
that the motive of the
Saudi intervention went
beyond the Houthis and
Iran. He said Riyadh's
"bottom line" was to
crush the threat of a prol
gressive democracy
emerging in their backl
yard.
"These were Yemenis
freely determining their
future," he said. "Through
negotiations. And negotil
ations in which the Houl
this would have a share."
The deal Benomar had
reached major agreement
on included giving
women 30 percent of cabl
inet posts and 30 percent
of seats in parliament. "In

Saudi Arabia next door
they are still discussing
whether they can drive or
not," the diplomat said.
A progressive agenda
evolved that their neighl
bours were not that
excited about," he said.
"The Saudis are asserting
themselves and they want
to impose whatever solul
tion they want."
He said it's been an hisl
torical imperative. Riyadh
has long tried to impose
its "own political dispenl
sation" in Yemen.
"Everybody who ruled
Yemen was appointed by
them," he said.
Saudi 'Arab Spring'
strategy
This fits the Saudi stratl
egy throughout the sol
called Arab Spring: prel
vent democracy from
breaking out across the

region lest it spreads
home, threatening their
monarchy.
It's why they crossed
the causeway into Bahl
rain with 1,000 troops in
2011. There too the talk
was of Iranian influence.
But the bigger threat was
a vast Shia majority that
with democratic rights
would turn out the Sunni
monarchy and embolden
the Saudi's own Shia
minority.
In Egypt, the Saudis
have bankrolled the milil
tary overthrow of the
country's first democratil
cally elected government.
Yes, the late King Abdull
lah was an opponent of
the Muslim Brotherhood.
But how it came to power
may have been of even
more concern...
Continued on page 51
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ما هي اسباب نكبة الشعب الفلسطيني؟!

ابراهيم قندلفت

سـؤال يتـردد علـى الـشفـاه منـذ
وقـوع الـنكبـة يف فـلسـطني حتـى
اليوم ،وعـبثاً حـاول املتسـائلون
الـوصـول الـى جــواب يكـشف
سـراً ،ويـوضح سـببـاً ،ويـشفي
صدراً!
فـأسرار النكبـة عميقة الغـور متتد
جذورهـا عبـر حدود فلـسطني،
وتتـصل يف كثيـر من اسبـابهـا مبا
وراء كواليس السياسة العربية من
اسبـاب ومالبـسـات أدت بـدول
اجلـامعة العـربية الـسبع ،آنذاك،
الــى الفــشل والهــزميــة وشـعب
فلسطني الى التشرد!
ومنذ عـام  ،1948عام الـنكبة،
الــى يــومـنــا هـــذا والالجــىء
الفلــسطـينـي البــريء يقف وراء
حـدود الـوطن ويـتسـاءل وااللم
يُـدمي صـدره ،واحلـسـرة تـأكل
قلـبه ،ودمــوع املـتبــاكني تـنكــأ
جـراحه! اذن ...كيـف ضاعت
فلسطني؟.
وهنا يأتي دور التاريخ ،والتاريخ
ال يرحم وال يجامل ،وال تأخذه
يف احلق لومة الئم!
ومن احلقـائق التي دونهـا التاريخ
عن حـرب فلـسطـني ،والنتـائج
التـي انتـهت الـيهــا ،يــستـطـيع
املـواطن العـربي يف اي جـزء من
بالد العــروبــة ،ان يـصل الــى
اجلواب الـذي طاملا تـساءلت عنه
املاليني..
والواقع .،اننـا ال جنهل ان لنكبة
فـلسـطني اسبـابــاً كثيـرة سـادهـا
التعقيـد لكثـرة ما كـتب عنـها ال
بدوافع االخالص احملـض ،وامنا
بــدوافع االجتـار بــالنـكبــة ،مع
االسف ،ومــن جــمـله هـــــذه
االسبـاب الفعـاليــات اليهـوديـة
وجهـودهـا املـسـتمــرة ،ونفـوذ

الهيئات اليهودية يف كثير من دول
الغــرب ،وبعض دول الـشـرق،
على اننـا نعتقد ان هـذه االسباب
ال تــرفع عن العــرب املسـؤوليـة
التاريخية ملا اصاب فلسطني!.
لقـد قضت الـدول العربيـة احلقبة
املمتـدة من كارثة  1948الى عام
 1954وهـي حتــــاول مبخـتـلف
الـوسـائل اقنـاع الـدول الغـربيـة
ارغــام اســرائـيل علـــى تنـفيــذ
مقـررات االمم املتحـدة ،وكـانت
تلك الـدول تـصم آذانهـا عن اي
طلب ،وجتـيب ان االمـر الـواقع
استبق تلـك املقررات فـأصبحت
ذكـــرى للـتـــاريخ ،ال وثـيقـــة
للتنفيذ!!
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حتـى ذلك احلـني ،كانـت الدول
العربية متفقة على مبدأ التسوية،
ولكن بعد وقوع النـزاع بينها عام
 1954بـات مـستـحيالً علـى اي
منهـا ان تتـولـى زمـام املبـادأة يف
بحث اي تـسوية خـشية ان تطعن
دول عربيـة اخرى فيهـا ،وهكذا
اصـيبـت كل محــاولـــة لبـحث
التسوية بالشلل ،وجتمدت قضية
فلسطـني ،يف انتظار مـا يقضي به
عالم الغيوب ،واستفحل الشلل
عـنــدمـــا طغــى الـصــراع بـني
املعسـكرين .ويف اعقـاب احلرب
العاملـية االولـى وعنـدما هـزمت
الدول الـغربيـة الدولـة العثمـانية
فـاحـتلت عـاصـمتهـا استـانبـول
أساطـيل وجيوش خمس او سبع
دول منـتصــرة ،وعنـدمـا املـى

املنـتصـرون شـروط الصلح كـان
مؤمتر الصلح قد قرر تكوين دولة
لالرمـن يف واليــــات غــــربـي
االنـاضول ،أوضروم وؤن وديار
بكر ،وقرر ان تكـون هذه الدولة
حتـت االنـتـــداب االمـيـــركـي،
واعتــذرت اميـركـا عـن قبـول
ذلك ،لـكن مـصـطفـــى كمــال
رفض قـبل ان يجـدوا لهـا دولـة
اخرى تقبل االنتداب عليها!.
وقرار مؤمتـر الصلح ذاك كان من
الوجهة القـانونية والـدولية اقوى
بكثيـر من قرار هيئـة االمم املتحدة
اخلــاص بتقـسـيم فلـسـطني اذ ان
قـرار هيئة االمم ليـس قراراً بل هو
مـجرد اقتـراح او توصيـة من حق
العـــرب ان يـــرفـضـــوه و ان ال

يعتـرفــوا به ،ورفـضهم وعـدم
اعترافهم به هو عمل قانوني!
ويف احلـرب العـامليـة الثـانيـة كان
الروس الذين احتلوا نصف ايران
الـشمـالي قـد اقـامـوا فيهـا دولـة
شيـوعيـة واسبغـوا عليهـا كل ما
استـطاعـوا من الصفـات ،ولكن
بعــد انسحـاب روسيـا من ايـران
قضـى جيـش الـشـاه علـى تلك
الـدولة ولم ترسل روسـيا جيشها
وال ارسلـت متطـوعني رغـم انها
كانت على حدودها مباشرة!.
ويف احـــدى حــــروب القـــرون
الــوسـطــى كــانـت روسيــا قــد
اقتطعت من بـولونيا ارضاً أقامت
عليهـا دولة لليهود ولكن الشعب
البولوني املغلوب ما لبث ان قاوم
ذلك الوجود!.

فـمن هــو املـســؤول عن نـكبــة
الــشعـب الفلـسـطـينـي و قيــام
اسرائيل علي انقاضه؟
ان اسـرائيل ليسـت مسؤولـة امام
اليهـود ،او امــام العــالم النهـا
اقامـت نفسها ،بل كـانت لتكون
مسؤولة لـو لم تقم نفسها ،وكل
دولة من دول العالم مسؤولة عن
مصـاحلها هي وليس عن مصلحة
العــرب ،فكـــان من مـصلحــة
بـريطـانيـا ان تـعطي وعـد بلفـور
وكان من مصلحة اميركا وروسيا
ان تعمال علـى تقـسيـم فلسـطني
فيـما بـينهمـا وان تعـدا االكثـرية
الالزمة مـن االصوات القراره يف
هيئة االمم املتحدة.
وان بريـطانيـا التي كـانت احلرب
العـاملية االولـى قد انهـكتها مـالياً
وعسكـرياً وكـان عدوهـا ال يزال
قـوياً جداً كانت بحـاجة الى نفوذ
اليهـود يف اميـركـا ال القـراضهـا
مـئـــات املاليـني فحــسـب ،بل
الدخال اميـركا بكل امـكانيـاتها
الـــى احلـــرب ،وقـــد حـققـت
مصـلحتهـا املـشتـركـة بـاخـراج
بربطانيا يف هذا اجلزء من العالم،
ثم كــانت لكل مـنهمـا مـصلحـة
اخرى.
فـمــصلحـــة امـيـــركـــا هـي يف
االصوات االنتخابيـة التي ميلكها
يهــود اميـركـا والــواقعـني حتت
نفوذهم.
امـا مصلحة روسيا من اقامة دولة
لليهود يف بالد العرب فهي لتغذية
هـذا القـلق واالضطـراب الـدائم
واملـسـتمــر يف هــذه الـبالد لـكي
تستـطيع ان تتـدخل وها هـي قد
جنحت! امـا فرنـسا الـتي لم يكن
لهــا اي ضلع قـط ولم تـصـوت
علـى قــرار التقـسـيم بل خـطب
ممـثلهـا خـطبــة لصــالح العـرب
وانسحبت من اجلـلسة ،فصارت
اآلن داعمـا السـرائـيل اكثـر من
سائر الدول!!.
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يعد أكثر من ثلث الالجئني يف العالم من سكان املنطقة العربية

ثالثة اجتاهات كبيرة ستعيد تشكيل العالم العربي
مها يحيى  -ناشيونال إنترست
تـتواجـد الدول العـربيـة يف خضم
تـشنجـات عـنيفــة تعيـد تـشـكيل
املنطقـة جذرياًـا .ويف حني أنه من
املسـتحيل الـتنبـؤ بـالـضبـط عمـا
ســــوف تـتـكـــشف عــنه هــــذه
الفــوضــى؛ إال أن هنــاك ثالثــة
اجتاهـات رئيسة من شأنها أن حتدد
مسـتقبل املـنطقـة .وستـؤدي كل
مـن هذه االجتـاهات إلـى حدوث
سيـناريـوهات كـارثيـة أكثـر على
مدى السنـوات القليلة املـقبلة ،ما
لـم تـعكــس احلكــومــات هــذه
االجتاهات.
أوالاً :يقــوم العـنف الــسيـــاسي
بإعادة تشكيل اجملتمعات العربية
لقد أدى عنف الدولة اإلسالمية،
وفقــدان سيـطـرة الـدولــة علـى
األراضي الـوطـنيـة ،إلــى اقتالع
املاليـني من األفــراد ،واألســر،
ومجـتـمعــات بــأكـملهــا ،مـن
أرضها ،بشكل رئيس يف العراق،
وســوريــا ،والـيمـن ،وليـبيــا.
والـيـــوم ،يعــد أكـثــر مـن ثلـث
الـالجئـني يف العــالم مـن سكــان
املنـطقة العربية ،التي هي موطن لـ

 %5فقط مـن سكان العـالم ،وقد
أثـر الصـراع على تـسع دول على
األقل يف هذه املنطقة.
وتذهب أهمية هذه العملية إلى ما
هـو أبعـد من آثـارهـا اإلنسـانيـة.
ومن نـاحيـة ،جتـري اليـوم إعـادة
صيـاغـة للفـسيـفسـاء الـغنيـة من
األديــان واألعــراق التـي ميــزت
اجملتـمعــات العــربيــة منـذ آالف
الـسـنني ،ويعــد املنفـى القـسـري
لأليــزيــديـني ،واملــسـيحـيـني،
والـشبـك ،والطــوائف العــرقيـة
والـديـنيـة األخــرى ،من سهـول
الـعراق ،مـثاالاً واحـداًا فقط عـلى
هذا.
ومن نـاحيـة أخــرى ،تعيـد هـذه
التحـركـات الـسكــانيـة تـشـكيل
الدول التي يفر الـناس إليها ،مثل
لبنان ،واألردن ،وتونس.
وداخل الــــــدول ،أصـــبحــت
االستجـابـات اإلقلـيميـة واحملليـة
لـلمـظـــالم الــسيـــاسيــة تغــذي
االستقطـاب اجملتمعي علـى نطاق
غير مسبـوق .ويف مصر ،اليمن،
ليبيـا ،سوريـا ،العراق ،وغيـرها
من الــدول ،مت إخضـاع العـمليـة
الــسيــاسيـة لــشكل خـبيـث من
سيـاسات الهـوية ،وهـو ما كـسر
أواصــر الثقـة داخل اجملـتمعـات.
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وبــــــدأت الــتـــصــــــدعــــــات
األيــديــولــوجيــة ،والــديـنيــة،
والطائفيـة ،والعرقيـة ،والقبلية،
يف الظهور يف هذه الدول ،وهو ما
يـؤدي إلى نـدوب مجتمعيـة قد ال
تشفى.
ثـانياًـا :شـرعيــة وسلطـة الـدول
العربية آخذة يف التفكك
لقد عكست االنتفاضات االستياء
واسع الـنطـاق من أنـظمـة احلكم
السـائدة .ومتثلت االستجابة لهذه
احلـركـات الـشعـبيـة يف عــدد من
الدول بخليط من العنف واستبعاد
املظالم األساسية.
واليـوم ،تتواجـد عواصم وطـنية
حتـت احلصـار ،وفقـدت بغـداد،
وصنعـاء ،وطرابلـس ،ودمشق،
الـسيطـرة علـى األراضي لصـالح
كيانات مختلفة.
وبــدأت الـتعـبيــرات الــرسـميــة
للـدولـة ،مثل الـسيـادة الـدوليـة

هل الوطن
العربي
يحتضر؟!

والــسـيــطــــرة علـــى األراضـي
الوطنية ،وحتـى اجليوش ،تتآكل
يف مــواجهــة هيـاكـل وكيـانـات
تنظيمية بديلة.
وتـتحــدى اجلهــات العـسكـريـة
الفاعلـة غير احلكـومية اجلـديدة،
وال سـيمـا الـدولــة اإلسالميـة،
فكـرة الدولـة القـوميـة ،وتسـعى
لبناء حقائق سياسية بديلة.
وقد ظهـرت مناذج جـديدة وغـير
مـألـوفــة من أنـظمـة “الـدولـة“،
وتقتـرح هـذه الـكيـانـات تغـييـر
املفـاهيـم فيمـا يـتعلق بـالـدولـة،
والهوية ،واجملتمع.
وحتـى يف البلـدان التـي لم تفقـد
فـيهــا الــدولــة الــسيـطــرة علــى
أراضـيهـــا ،هنــاك إمــا زيــادة يف
تـشــرذم اجملــال الــسيـــاسي ،أو
انحدار إلى حكم أكثر استبداداًا.
ويف حني قـد تبشـر الزيـادة املطردة
يف عــدد األحــزاب الــسيـــاسيــة
اجلــديــدة ،ومنـظمــات اجملتـمع
املــدني ،يف بلــدان مثل تـونـس،
مبـستقبل أكـثر دميـقراطـية؛ إال أن
فك االرتـباط األوسع مع العـملية
السياسية ،وال سيما بني الشباب،
قد يهدد هذا املستقبل.
وأمـا يف بلــدان مثـل مصـر ،فـإن
احلــريــات املــدنـيـــة واحلقــوق
األســاسيـة تـداس بـاسـم األمن

القومي ومكافحة التطرف.
ويـؤدي هذا االنحـدار الشـديد يف
احلكـم الدميـقراطـي إلى تـضخيم
التـشققـات اجملـتمعيـة فقط ،وقـد
يقـود املواطنني الـساخطـني حملاولة
احلصـول علــى خيـارات بـديلـة
للتعبير عن معارضتهم.
ثالثاًا :هناك شعور كبير بقوة الفرد
يجتاح الدول العربية
لـم يتم بعـد فهم التـأثيـر النفـسي
العـميق لـالنتفـاضـات الـشعـبيـة
وإسقـاط األنظمة بـشكل تام؛ إال
أن هنـاك نـتيجـة واحـدة واضحـة
لهذه األحـداث ،وهي خلق إميان
شخـصـي أكبـر لـدى املـواطـنني
العـرب يف قـدرتهم علـى إحـداث
التغيير يف حياتهم.
وتعكـس اجملمـوعـة املـذهلـة من
املبـادرات املــدنيـة الـتي تقـوم يف
جميع أنحـاء املنطقـة هذه النـتيجة
مبعناها اإليجابي.
وعلى اجلـانب السـلبي ،أدى هذا
اإلميان إلـى عسـكرة مـتزايـدة بني
الــشـبــاب غـيــر الــراضـني عـن
احلكومات احلالية.
ويـــؤدي تـصـــاعـــد وحــشـيـــة
احلكـــومـــات ،وإغالق جـمـيع
املـسـاحـات أمـام املعـارضـة ،يف

مختلـف الدول العربيـة ،إلى ترك
املـواطـنني العــرب ،وخصـوصاًـا
الــشـبـــاب ،أمــــام القلـيل مـن
اخليارات إلحداث التغيير.
وقد يكـون املظهـر األكثـر ضراوة
لهـذا الشعـور هو صـعود الـدولة
اإلسالميـة ،التـي ،وعلى الـرغم
من جــدول أعمــالهــا البـغيـض
وتكتـيكاتها العـنيفة ،تعد بـالنسبة
لعدد كبـير من الـشباب يف املـنطقة
اجلهة الوحيـدة التي تقدم مستقبالاً
بديالاً ميكنهم أن يكـونوا جزءاًا من
بنائه.
هـذا ،وسـوف تـستمـر العـواقب
الـسلبيـة لهذه االجتـاهات الـثالثة
حتـى حتـدد احلكـومــات والنخب
العربية سبالاً إلعـادة بناء عالقاتها
مع املواطنني.
ويجب على احلكـومات أن تعمل
مع اجلهـات املــدنيـة لــرسم نـظم
سيـاسيـة جديـدة وشاملـة ،تقوم
بـإصالح املـؤسـســات ،وتطـبيق
الالمـركزيـة يف هيـاكل السلـطة،
وإعـادة حقوق املـواطنـة ،وتأيـيد
ودعم التنـوع اجملتمعي ،وتـسخير
اإلبداع اجملتمعي ،ومعاجلة املظالم
املوجودة منذ فترة طويلة.
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اخلليج العربي Arabian Gulf
باتت الدول العربية ويف مقدمتها دول مجلس التعاون اخلليجي الست ،تواجه تهديدات متزايدة الستقرارها وأمنها الوطني واإلقليمي

قوة اخلليج العسكرية بني التحالفات املؤقتة واآلليات الدائمة

تـسعـى هـذه الـورقـة إلـى حتـليل
طبـيعـــة التـطــورات اإلقـليـميــة
والـدوليـة الـراهنـة يف ظـل عمليـة
“عاصفـة احلزم“ التي أعلـنت عنها
املـملكة الـعربيـة السعـودية يف 26
مارس /آذار املاضي ضمن حتالفٍ
إقليمي.
ويـنطلق الـباحـث من التـمييـز بني
مــصــطـلحـي “الــتحــــالفــــات
واألحالف“؛ حـيـث يـــوضح أن
التحالفات يتم تشكيلها من خالل
تـوافق اإلرادة الـسيـاسيـة للـدول
التي تشارك فيها ،وغالبًا ما تكون
تلك التـحالـفات مـؤقتـة؛ بحيث
تـنتهي بإجنـاز املهمة الـتي تشكَّلت
مــن أجـلهـــــا .أمــــــا األحالف
العـسكريـة ،فتتخـذ من الدميـومة
صفـة لها؛ ويتم تأسـيسها مبوجب
معـاهـدات أو اتفـاقيـات دوليـة،
تـتضـمن حتـديــدًا دقيقًـا للهـيكل
املـــؤســسـي للـحلف وطـبـيعـته
وأهـدافه وشــروط العضـويـة فيه
ونوعيتها.
كمـا يـسبــر البــاحث يف طـبيعـة
الـتحديـات األمنيـة التي تـواجهها
املنـطقة العـربية ،وحتـديدًا منـطقة
اخلليج ،والضرورة الـتي تقتضيها
تلك التحـديات لبناء قوة عسكرية
مــشتـركـة .ويـرى أن أهـم تلك
التحـديات يكمن يف تـوسع النفوذ
اإليرانـي يف املنطقـة وامتـداده إلى
اجلــوار املبـاشـر لـدول اخلـليج؛
وكذلك يف تعاظـم خطر اإلرهاب
السيما مع الصعود السريع لبعض
التنظيمات املـتطرفة التي أصبحت
تـشكل حتـديًـا وجـوديًّـا للـدولـة
الوطنية.
وجتمل الـورقة محـددات مستقبل
القــوة العــسكــريــة اخلـليـجيــة
كالتالي:
احملـدد اخلليجي :ويـتمثل يف مدى
جناح دول اخلليج العربية يف حتقيق
مـزيد من التـعاون العسكـري فيما
بـينها ،علـى نحو مـؤسسي ممنهج
ومتكامل.
احملـدد العـربي :ويـرتـبط بـطبيعـة
القيـود الداخلـية التي قـد تتعرض
لها الدول العربية الفاعلة املرشحة
لالنـضمـام ألي حتـالـف إقليـمي
مستقبالً.
احملــــدد اإلقلـيـمـي والـــدولـي:
ويتصل بنوعية التحوالت التي قد
تطرأ على أمنـاط العالقات الراهنة
بني القــوى اإلقليـميـة والـدوليـة
املعنية بأمن املنطقة.
وأخيرًا يجتهد الباحث باستشراف
ثالثة سينـاريوهات ملـستقبل القوة
العسكـرية اجلماعـية لدول اخلليج
العربية:
حـلف خلـيجـي-خلـيجـي :مـن
خالل منـظومـة تعـاون عسـكري
خـليجي-خليجي يف إطار مجلس
التعاون اخلليجي.
حتــالف خلـيجي-عـربـي :عبـر
انـضمــام دول اخلليج إلـى القـوة
العسكريـة العربية املشتركة املقترح
تشكيلها.

حتالـف خليجي-إقليـمي :بحيث
تشكل دول اخلليج نـواته ،إضافة
إلى دول عـربيـة وإقلـيميـة معنـية
بـأمن دول اخلليج العـربية كـمصر
واألردن وتركيا.
مقدمة
أصبـحت األوضاع اجلـيوسيـاسية
يف منطقـة الشرق األوسط عـمومًا
واخلليج بـشكل خـاص ،تـشكِّل
عامالً مـساعدًا على بـناء حتالفات
عربية-عربية أو عربية-إقليمية.
ويُشير املشهد اجليوسياسي الراهن
يف الـشرق األوسـط مبا يكـتنفه من
تهـديـدات أمـنيـة ،إلـى حتـوالت
جوهـرية يف أدوار القـوى الرئـيسة
الفـاعلة وحتـالفاتهـا ومصـاحلها،
وهــو األمــر الــذي سـتكــون له
تـداعيـاته على حـاضر ومـستقبل
الـتوازنـات اإلقلـيميـة والدولـية؛
السيما يف منطقة اخلليج.
جتتـهد هذه الورقـة يف حتليل طبيعة
الـتطــورات اإلقليـميـة والـدوليـة
الـراهنـة يف ظل عـمليـة “عـاصفـة
احلزم“ ،وحتاول رصـد التداعيات
النــاشئـة عـنهــا ،كمـا تـسعـى
السـتشراف مآالتهـا على مستقبل
الوضع الـسياسي يف ظل التوترات
القائمة.
الفـوارق بـني التحـالفـات املـؤقتـة
واألحالف الدائمة
ثمة مالحظة متهيدية جتدر اإلشارة
إلـيها منعًا اللتبـاس املفاهيم ودفعًا
لغمــوض املصـطلحـات؛ حـيث
يــسـتخـــدم الـبـــاحــث مفهـــوم
“الـتحـــالفـــات أو االئـتالفـــات“
لإلشــارة إلــى أمنــاط الـتعــاون
العـسكــري واألمنـي التـي جتمع
عـددًا من الـدول ملـواجهـة خطـر
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ماثل ،أو للتصدي لتهديد قائم أو
محتمل.
ويتم تشكـيل هذه التحـالفات من
خالل تـوافق اإلرادة الـسيــاسيـة
للـدول التي تشـارك فيها ،وغـالبًا
مـا تكـون هــذه االئتالفـات ذات
صفة مـؤقتة؛ بحيث تنـتهي بإجناز
املهمـة التي تـشكَّلت من أجـلها،
وقد يـتمُّ إعادة تشكيلها مجددًا إن
اقتضت الضرورة ذلك.
ومن أبـرز أمثـلة هـذه التـحالـفات
املعاصرة :التحالف الدولي الذي
قادته الـواليات املتحدة األمـيركية
لـتحريـر دولة الكـويت مـن الغزو
العـراقي يف  2مـن أغسـطس/آب
عـام 1990؛ حيـث أطلقت دول
الـتحـــالف عـملـيــة “عـــاصفــة
الصحـراء“ يف  17من يناير/كانون
الثاني عام 1991؛ التي استمرت
حتـى  26من فبـرايـر/شبـاط من
العام ذاته.
أمَّـا األحالف العـسكـريـة فتـأخـذ
صفــة الــدميــومــة؛ حـيث يـتم
تـأسـيسهـا مبـوجب معـاهـدات أو
اتفـاقيات دوليـة ،تتضمن حتـديدًا
دقيقًـا للهيكـل املؤسـسي للحلف
وطـبــيعــته وأهــــدافه وشـــروط
العضـويــة فيه ونـوعـيتهـا ،كمـا
تتضمن الـتزامات الدول األعضاء
فيها وحقوقها.
كـمـــا يُـنـص بــشـكل واضح يف
معـاهدة تأسيس احللف العسكري
على اآللـيات العسكرية للحلف؛
مبــــا يف ذلـك :نُــظــم القـيــــادة
والــسيـطــرة ،وحجـم القـوات،
ونـوعهــا ،وطبيعـة مشـاركـة كل
دولـة عضو فيهـا ،وضوابط زيادة
أو تقلـيص هذه القـوات ،وأنظمة
عملهـا ،وخطط انتشـارها ،ومقر
متــركــزهــا ،فـضالً عـن طبـيعــة

العـقيــدة العــسكـريـة لـلحلف،
وغيرها(.)1
ومـن أبــــرز أمــثلـــــة األحالف
العـسكـريـة يف العصـر احلـديث:
حلف شـمال األطلـسي “النـاتو“،
وحلف وارسو ،وحلف بغداد.
التحديات األمنية الراهنة واحلاجة
لقوة عسكـرية مشتركة (خليجية-
عربية)
تـسارعت منـذ بداية العقـد احلالي
وتيــرة التـطــورات الــسيــاسيــة
ومـتغيـراتهـا األمـنيــة يف منـطقـة
الــشــرق األوســط علـــى نحــو
درامـاتيكي؛ ممـا حمل مـؤشرات
وإرهـاصات واضحـة جلهة تـبدُّل
جوهري يف ماهية املصالح ونوعية
الـتحالفـات التي ميكـن أن تتشكَّل
يف اإلقليم بشكل عام ،ويف العالم
العربي باألخص.
فقـد بـاتت الـدول العـربيـة ،ويف
مقــدمتهـا دول مجلـس التعـاون
اخلليجي الست ،تواجه تهديدات
متـزايـدة السـتقـرارهـا وأمـنهـا
الــوطنـي واإلقليـمي ،وحتــولت
التـحديـات احملتمـلة إلـى مخـاطر
محدقة مؤكدة.
وميكـن أن نـــوجـــز أهـم هـــذه
التهديدات يف التالي:
•تـوسع النفوذ اإليراني يف املنطقة
وامـتداده إلى اجلوار املـباشر لدول
اخللـيج؛ شـمــــاالً يف العـــراق،
وجنــوبًــا يف خــاصــرة أمن شـبه
اجلزيرة العربيـة يف اليمن ،وهو ما
يعكس نـزعة هيمنـة واضحة لدى
طـهران ،عبَّـر عنهـا السيـد /علي

يونسي -مستشار الرئيس اإليراني
حسن روحاني -بقوله :إن “إيران
أصـبحت بـالفـعل إمبـراطـوريـة
وعـاصمتهـا بغـداد ،وهي مـركـز
حضارتنـا وثقافتنـا وهويتنـا اليوم
كما كانت عبر التاريخ“(.)2
إضـافـة إلــى تصـريحــات كبـار
املـسؤولـني اإليرانـيني عن الـدعم
املبــاشــر الــذي تقــدمه طهــران
ملتمـردي جماعـة احلوثـي (أنصار
اهلل) يف اليـمن ،واعـتبـارهـا هـذه
اجلماعة نسـخة مينية من حزب اهلل
اللبناني.
ولم يقف األمـر عنـد هـذا احلـد؛
فقـد حتدث نـائب وزيـر اخلارجـية
اإليـراني حسـني أمير عبـد اللهيان
عن وجـود “مصـالح أمنيـة“ لبالده
يف الـيمن ،وشـدَّد علـى أنهـا “لن
تـسـمح بتعــريض هــذه املصـالح
للخطر“(.)3
ويسـتدعـي هذا “اخلـطر اإليـراني“
املستفـحل موقفًـا خليـجيًّا حـازمًا
مــن أجل اســتعــــادة الـتــــوازن
االستـراتيجي يف املـنطقـة؛ وذلك
مــن خالل تـــشـكــيل حتـــــالف
خليجي-عـربي مـوسع ،السيـما
يف ظل غيـاب دور العـراق-ولـو
إلــى حـني -كـمـــوازن إقلـيـمـي
تقـليدي إليـران فيمـا يتصـل بأمن
اخلليج.
•تعـاظم خطر اإلرهاب؛ السيما
مع الـصعـود الـســريع واملفــاجئ
لبعض التنظيمـات املتطرفة إلى أن
أصـبحت تـشكل حتـديًـا وجـوديًّـا
للدولـة الوطـنية ،وغـدت مصدر
تهـديـد الستقـرار دول املـنطقـة،
داخلـيًّا وخارجيًّا؛ كـتنظيم الدولة
اإلسـالميــة يف العــراق والـشــام
املعروف إعالميًّا بـ“داعش“.

وتـتمثل مـخاطـر اإلرهاب -غـير
األمـنيـة -يف تهـديــده لالستقـرار
الــسيـاسـي والهـويـة الـوطـنيـة
والتماسك االجتماعي.
وثمة أسباب عدة تتطلب من دول
مجلــس التعـاون اخلـليجـي بنـاءَ
وتكــريـسَ حتــالفــات إقـليـميــة
ودوليـة؛ بـالـنظـر إلـى مـا لهـذه
التهديدات من سمات؛ أهمها:
•االمتداد املكاني اجليوستراتيجي
للتداعـيات املباشرة وغـير املباشرة
لهــذه التهـديــدات ،وتخــطيهـا
احلـــدود اجلغــرافـيـــة للــدولــة
الواحدة ،إلى دول اجلوار القريب
والبعيد يف آنٍ معًا.
•االمتـداد الــزمنـي للتــأثيـرات
احملتملـة لهذه اخملـاطر ،وجتـاوزها
احلـاضر إلـى املستقـبل؛ مما يجعل
كلفتها املـالية والـسياسيـة تتجاوز
طـاقة أي دولـة منفـردة ،ويتطلب
تكـاتفًا وتعـاونًا جـماعيًّـا للتغلب
عليها.
وبـنـــاء علـيه تــسـتــدعـي هــذه
الـتهـديـدات واخملـاطــر من دول
اخللـيج إعــادة النـظــر يف طبـيعـة
حتـالفـاتهـا العـسكـريـة القــائمـة
واحملـتملــة ،مع القـوى العــربيـة
واإلقليميـة والدولية ،إضـافة إلى
تعزيز التـشاور والتنسيق والتعاون
اخللـيجـي-اخللـيجـي يف إطـــار
مـنظـومـة مجلـس التعـاون لـدول
اخلليج العربية.
وقد انخرطت دول اخلليج بالفعل
يف العديـد من التحـالفات األمـنية
والـسياسـية والعـسكريـة من أجل
التـصدي لـتلك اخملاطـر؛ ويف هذا
اإلطـار كان انضمـام دول مجلس
التعاون للتحالف الدولي ملكافحة
اإلرهاب بقيادة الـواليات املتحدة
األميـــركيــة ،الــذي أُعـلن عـنه
ملـــواجهـــة تـنـظـيـم “داعــش“ يف
أغسطس/آب 2013
كمــا كــان لــدول اخللـيج فـضل
املبــادرة بتــدشني حتـالف عــربي
إسالمـي بقيــادة اململكـة العـربيـة
الـسعـوديـة إلعـادة الـشـرعيـة يف
اليـمن؛ ممثـالً يف عمليـة “عـاصفـة
احلزم“؛ الـتي استمـرت عمليـاتها
العسكـرية  27يـومًا خـالل الفترة
مـن  26من مـارس/آذار إلـى 21
من إبريل/نيسان 2015.
يف السيـاق ذاته ،فقد أعربت دول
مجلـس الـتعــاون اخللـيجـي عن
تـرحـيبهـا بقــرار القمـة العــربيـة
األخيـــرة التـي عُقــدت يف شــرم
الـشيخ املصريـة خالل يومي ،28
 29مـارس/آذار  ،2015بإنـشاء
قـوة عـسكـريـة عـربيـة مـشتـركـة
ملواجـهة التحديـات التي أصبحت
تهدد األمن القومي العربي.
وميكن الـنظـر إلـى هـذه القـوة -
بشكل أو بـآخر -بـاعتبـارها آلـية
دائـمة للتعاون العسكري العربي-
العـربي ،وإن لـم ترقَ ألن تـكون
حلفًا عسكريًّا.
“عـــاصفـــة احلـــزم“ كـنـمـــوذج
للتحالفات اإلقليمية الناجحة
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مشاهد رمضانية":باتشاي" شهر الصوم يف الصني
قـبيل حلـول شهـر رمضـان يبـدأ
الدعاة وأئمة املسـاجد الصينية يف
إلقــاء دروس للمـسلـمني حـول
تعـــاليـم القــرآن وآداب الــسنــة
النـبويـة خاصـة تلك التي تـرتبط
بالصيـام .ويخبرونهم بوقت بدء
شهــر رمضـان و مـواعيـد صالة
التـراويـح واألفطـار واإلمـسـاك
وغيرها من املسائل
يف الصني يـتم حتديـد مطـلع شهر
رمضـان الكـرمي وِفق احلسـابـات
الفلكيـة وال حتـدد بـرؤيـة الهالل
كمـا يحدث يف الـدول العربـية،
ألنـهم البـد أن يُـتِمُـوا الـصيـام
ثـالثني يومـاً على الـدوام .وهذا
يجعل أغـلب العــرب يف سنـتهم
االولـي يف الصني ال يعتادون هذه
العادة التقليدية الصينية.
وكغيـرهـا من الـدول العـربيـة أو
الـتـي يـتــواجــد بهــا عــدد مـن
املسلمـني فإن شهر رمضـان يتميز
عن غيـره من سائـر شهور الـسنة
بـالعديـد من األنشـطة املـنزلـية و
الـدينيـة التـي ميارسهـا الصينـيون
مثل تـنظـيف املنـزل كـامـالً حتي
اجلــــدران و األسـقف و شــــراء
العـطـــور و الـبخـــور ،و تالوة
القـــرآن قــبل صالة الـتــــراويح
واالحتفال بليلة القدر.
ومن عـادات مسلمي الصني عدم
زيــــارة القـبــــور خـالل شهــــر
رمضـان ،إلميــانهم بـأن اهلل قـد
رحـم جمـيع األرواح املـسـلمــة
خالل هذا الشهـر املبارك ،لذلك

يفضل زيـارة القبـور قبـل الشهـر
فـيبدأون بقراءة القرآن ثم ينظفون
املقبرة ثم يـترحمون على املوتي.
و مـن العــادات ايـضــاً أن يقــدم
املـسلمـون ألقـاربـهم وجيـرانهم
الهدايـا و األطعمـة التقليـدية من
احللـوى والبلح والشاي واللحوم
وغيرها.
و مـن مظـاهـر اسـتقبـال الـشهـر
الـكرمي ،تـزيني املنـازل بلـوحات
جداريـة قرآنية ،و تـزيني املساجد
بـــاألعالم امللــونــة و تـنـظـيف
املـسـاجــد من الـداخل و فـرش
السجاد اجلديد.

رمضان يف قلب املسلمني
الصينيني
منـذ أن دخل األسـالم الصني ،و
املسلمون الصينيون يهتمون بشهر
رمـضــان عن سـائـر الـشهـور،
بــأختالف املـراحـل العمـريـة ،
األطفـال والشـيوخ .هـنا أتـذكر
فـترة طفولتي كنـت أنتظر رمضان
يف كل عـام بفـارغ الـصبـر ،ألن
أبي كـان يــشتــري لنــا املالبـس
اجلـديدة و كثـيراً من احللـويات و
حتكي أمي لنا القصص اللطيفة يف
الليــالي بعــد صالة التــراويح،
وعنـدمــا كبـرت لـم اغيـر هـذه
العــادات فقــد صـــرت أشتــري
املالبس اجلـديدة لـطفلي واذهب
لـــزيـــارة والـــداي مع أســـرتـي
الصغيرة.
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فـضل شهر رمـضان املبـارك على
مسلمي الصني
رمضان  -هو الـشهر الـذي أنزل
فيه القرآن ،ففي هذا الشهر يغتنم
املسلمون الصيـنيون فرصة قراءته
ودراسته ،وقـد اقيمـت الدورات
التدريبـية لتعلـيم املسلمـون قراءة
القرآن.
وشهـر تفـتح فيه أبـواب اجلنـان،
فيـحث إمام املـسجد يف اخلـطبة و
الـوعظ علـى فعل اخلـير ومـد يد
العـون للفقـراء بالـصدقـات و بر
الــوالــديـن املــوتــى واألحـيــاء
واحملافظة على املـداومة على هذه
األعمال ولو كانت قليلة.
–وفيه ليلة عـظيمة ليلـة خير من
ألف شهر وهـي ليلة القَـدْر .وقد
حـــددت ليـــة  27من رمـضــان
لإلحتفـال بهـا ،ويف ليلـة القَـدْر
يـتجمع املـسلمـون الصـينيـون يف
املـساجـد إلقامـة االحتفـاء بليـلة
القَـدْر املُبـارَكـة بـذكـر اهلل تعـالـى
وعبــادته ،فيـكثــرون فيهــا من
الـصـالة وتالوة القـــرآن الكــرمي
وعمل اخليـر .ويدعـو املسـلم مبا
شـاء من طلـب اخليرات يف الـدنيا
واآلخـرةلنفـسه ولوالـديه وألهله
وللمسلمني.
واملـــسلـمــــون يف الــصـني مـن
األقليـات اإلسالمية الكـبيرة التي
يبلغ تعـدادها مـا يزيـد عن 135
مـليـون مـسـلم  -وفق مـصـادر

إسالميــة صيـنيــة -أي أكبــر من
تعـــداد العـــديـــد مـن الـبلـــدان
اإلسالميـة  ،لـكنهــا لألسف من
األقليــات التي طـواهـا النـسيـان
على الرغم من احملن التي يتعرض
لها املسلمون
وتتكون األقليـة املسلمة يف الصني
من عـشر أقلـيات عـرقيـة أكبـرها
هي الهو التـي تشكل ما يـزيد عن
نصف تعداد املسلـمني املوجودين
يف الصني مـوزعة يف أرجاء الصني
أمــا البـقيـة مـنهـم فتـنتـمي إلـى
اجملمـوعـات التـي تتحـدث اللغـة
التـركيـة وينحـدرون من أصـول
تركـية والتـي تنقسم إلـى اوغورز
وأوزبك وكـازاخ وقيـزغـز وتتـر
ودوجنـشيـاجن وغـالبًـا مـا يتـركـز
املــسلمــون التـورك ف األقـالـيم
الـغربية يف كـانسو وزيـاجن أما أكبر
اجملـمــوعـــات اإلسالمـيــة وهـم
األوغــورز فـيقــطنــون يف إقلـيم
زياجن.
مع قدوم رمضان تشدد السلطات
الصينية من إجراءات القمع حيث
كانت تـقوم يف السـنوات السـابقة
مع بدايـة الشهـر الكرمي بـعدد من
اإلجـراءات القـمعيـة ملـنع احتفـاء
املسلمني بهذا الـشهر حيث أمرت
طلبـة املـدارس بعـدم الـصيـام،
ومنعت بعـض املسلـمات خـاصة
يف إقلـيم تـركــستــان من ارتـداء
احلـجاب ،كـما مت إعـدام وسجن
آخرين.
ويقـول مـدرس يف معهـد “هـيغني

هوتـان“ لتعليم التمريض يف مدينة
هوتان بجـنوبي إقليم تـركستان:
لقد تلقينا تـوجيهات من احلكومة
الـصينية تفيـد بأن نأمر الـطلبة بأن
يجـتمعــوا لألكل معـا يف مـطعم
املـدرسـة وعـدم االنـتظـار حتـى
الغروب لـيأكلوا ،وسنطرد من ال
يقبل بأن يأكل جهرا يف املدارس.
وأشار املدرس إلـى أنه يتم فرض
اإلفطــار اإلجبـاري يف املـدارس
االبتدائيـة واملتوسطة والـثانوية يف
عموم تركـستان الشرقـية ،مشيرا
إلــى أن تــوجـيهــات احلكــومــة
الصـينية للـمسلمني بعـدم الصيام
يف رمضـان قد بدأت مـنذ رمضان
العام املاضي 2000م.
ويقــول “نـيكــوالس بـيكـــولن“
مبـنظمة حقـوق اإلنسان :وخالل
شهـر رمضـان الـذي يفتـرض أن
يكــون شهــر صيــام بــالنــسبــة
للـمسـلمني ،تـوجه العنـايـة إلـى
املـدارس للتشـديد علـى ضرورة
تـناول الـطالب للطـعام .كـما ال
تـسمح احلكومة للـشباب بإطالق
اللحـى وإذا ما جترأ أحـدهم على
فـعل ذلك تقوم احلكومـة بإرساله
إلى معسكرات العمل اإلجباري
لكـن علـــى الـــرغـم مـن هـــذه
اإلجراءات القمعيـة فإن املسلمني
يف الــصني يـتحــدون احلكــومــة
الصـينيـة ويصـرون علـى صيـام
وإحيـاء ليالي هذا الشهر الكرمي ،
حـيث من املعـروف عن مـسلمي
الــصني أنـهم شــديــدوا الــوالء
لدينهم.

ومن عادات مـسلمي الصني قبيل
حلـول شهــر رمضـان أن تنـشط
جهـود التـوعيـة بتعـالـيم القـرآن
الكرمي واألحاديث النبوية املُتعلِّقة
بالـصوم؛ واحلـديث عن فـضائل
ومـزايـا الصـوم الـصني ،ومـا إن
يـأتي شهـررمضـان حتـى متتـلىء
مـسـاجـد األقـالـيم اإلسـالميـة
بـاملصلني ومتتلئ البـيوت باحللوى
اخلـاصـة وتقـام حلقـات الـدرس
الـتي يقـدم فيهـا أئمــة املسـاجـد
الـدروس للمـسلمـني من القـرآن
والـسنـة النـبويـة املطـهرة خـاصة
تـلك الـتـي تـتـعلق بـــالـصـــوم
وآدابه.،وتُـــوجَـــد كــــذلك يف
مـنـــاطق املــسلـمـني املقـــاصف
واملـطـــابخ اإلسالمـيـــة وتُقــدَّم
الـكعك واحللـويــات التـقليـديـة
واللحوم الطازجة.
وعند دخـول وقت الفطـور يأكل
املسلمون الصينيون أوالً قليالً من
التمر واحللـوى ويشربـون الشاي
بـالسكر ،وعقب ذلـك يتوجهون
إلـى املـسـاجـد القــريبـة لـصالة
املغرب ،وبعـد االنتهاء يتـناولون
الفطور مع أفراد العائلة.
وتـنظم املساجد النشاطات الدينية
األخـرى مثل ترتيل القرآن الكرمي
قـبل صـالة التــراويح ،ويـصـلي
املـــسلـمـــون يف الــصــني صالة
الـتـــراويح عــشـــريـن ركعـــة،
ويحـرص مـسلمـو الـصني علـى
أداء هـذه الـصالة وتالوة القـرآن
وإحياء ليلة القدر.
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كيف يسيطر اليهود على اقتصاد العالم؟1-

كتابة وحترير  :عالء الدين السيد

العـديــد من العـرب واملـسلـمني
حول العالم يتحدثون عن سيطرة
الـيهــود علـــى اقتـصــاد العـــالم
وحتـكمهـم يف سيـاسـات الـدول
الكبـرى سواء كـان هذا احلـديث
عـن واقع فعلي باألدلة ،أو مجرد
نظريـات للمؤامرة مـن أجل تبرير
هـزمية العـرب واملسلمني يف أيـامنا
احلالية.
الـسؤال هنـا ،هل يتحكم الـيهود
يف اقتصاد العالم بالفعل؟ وما هي
طبيعة هذه السيطرة؟
عائلة روتشيلد

هــذه اإلمبـراطـوريـة الـضخمـة
والتوسعية جليل بعد جيل.
متركـز كل ابن من أبنـاء روتشـيلد
اخلمسة يف واحدة من املراكز املالية
األوروبية الـكبرى ،فـرانكفورت
األملـانية ولندن اإلجنليـزية ونابولي
اإليطــاليــة وفيـينـا الـنمـسـاويـة
وبـاريس الفـرنسـية .ومـع حلول
القـرن التاسع عشـر وصلت عائلة
روتشـيلد إلى قمة قوتها وعلوها،
وأصبحت أبـرز عائلـة يف مجتمع
املال والبنوك العاملي.
الغريـب يف األمر أنه ال يـوجد أي
ذكر لهـذه العائلـة يف قائمـة مجلة
فوربـس األمريكية الشهيرة ألغنى
 500شخصية يف العالم ،رغم أن
هـذه العـائلــة هي األغنـى حـاليًـا
وعلـى مــر التـاريخ .الـسـبب يف
ذلك يرجع إلى أن ثـروة روتشيلد
مت توزيعهـا على مئات الـورثة عبر
ثالثة قرون من الزمن؛ مما أضعف
من قيـمة الـثروة الـشخصيـة لكل
فرد من أفرادها على حدة.
تقول نظـريات املؤامـرة التي تدور
حـول هـذه العـائلـة إن حـادثـتي
اغتيال الرئيـسني األمريكيني جون
كـينيـدي وأبراهـام لينكـولن متت
بإيعاز من هـذه العائلة ،بسبب نية
هــذين الــرئيــسني تــأمـيم بـنك
االحتيـاطي الفيـدرالي عـن طريق
إصـدار أصـول خـزانـة مـدعـومـة
للعمالت .حيـث إن هذه العـائلة
متلك حصـة كبيرة مـن االحتياطي
الفيــدرالي للـواليــات املتحـدة،
بـاإلضافة حلصص لـيست بالقليلة
يف الـبـنــوك املــركــزيـــة للــدول
األوروبية املتقدمة.

هي أغـنى عـائلة عـرفها الـتاريخ
البـشـري .هــذه العــائلــة متلك
مبفردها نصف ثروات العالم.
يقدر خبـراء املال ثروة هذه العائلة
مبقدار تريليون دوالر ،وإذا علمنا
أن ميزانيـة جميع دول العالم لعام
2013م بلغ قـرابـة  73تـريليـون
دوالر أمـريكي طبقًـا لتقـرير األمم
املتحـدة ،فإن هـذه العـائلـة متلك
ثروة هائلة بالفعل ،وهي أكبر.
عديـد من الـتقاريـر تشيـر إلى أن
إجمالي ثروة هذه العائلة أكبر من
ذلك بكثير ،وأنها تصل إلى قرابة
 500تــريلـيــون دوالر ،أي مــا
يعادل حـوالي  7أضعاف إجمالي
موازنات جميع دول العالم.
تنبع جـذور هذه العائلـة من (ماير
أمشيل روتـشيلد) ،وهـو يهودي
من مـواليـد مـدينـة فـرانكفـورت
األملـانيـة ،واالبن الـرابع لتـاجـر
الصرافـة أمشيل موسـى روتشيلد
من بني  8أوالد.
تأثير العائلة يف مجرى التاريخ
متـكن مـايـر روتــشيلـد مـن بنـاء
إمبراطورية مصرفية دولية ضخمة
نـتيجــة لعبقـريـة هـذه العـائلـة يف
يف فتـرة الـسـتيـنيــات من القـرن
مجال املـال واألعمال ،ونتيجة ملا
الثامن عشـر .فعبر أبنـائه اخلمسة
وصلوا إليه من ثـروة ونفوذ ،فقد
تـوسعت أعـمال مـاير روتـشيـلد
كــان ألفــرادهـــا دور رئيــسي يف
املصرفية عبر العالم ،ليتم توريث
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الـتأثير على بعض أحداث التاريخ
من أجل االسـتفادة بتحقـيق املزيد
من الثروة والنفوذ والقوة.
 -1احلروب النابليونية

مـن بـني هـــذه األحـــداث كـــان
دعـمهم املـالـي الضـخم للقـوات
البـريطـانيـة أثنـاء فتـرة احلـروب
النابوليونية.
ناثـان ماير روتشـيلد لم يتدخل يف
البداية يف احلروب النـابليونية التي
وقعـت يف الفـتــرة بـني –1803
1815م ،لـكن يف عـام 1813م
رأى نـاثـان أن هـذه احلـروب متثل
تهديـدًا على أعمـاله؛ فقام بـأخذ
خــطــــوة جتـــــاه وقف تـــــوسع
اإلمبراطورية الفرنسية يف أوروبا.
قـام نـاثـان بـإرسـال شحنـات من
املعـادن الثمينة إلى الـقوات التابعة
لـدوق ويلـنغتـون املـتمـركـزة يف
جمـيع أنحــاء القــارة األوروبيـة
بلغـت قيـمتهــا  10مليـون دوالر
أمــريكـي (يكــافئ  900مـليـون
دوالر يف الـــوقت احلـــالي) ،ممــا
ساهم يف هـزمية اجليوش الفـرنسية
حتـى قيل إن ناثـان هو الـذي هزم
نابليون.
 -2شراء االقتصاد البريطاني
يف واحــدة مـن أكـبـــر القـصـص
األسطوريـة اخلاصـة بعبقريـة هذه
األسـرة كانت تلك اخلاصة مبعركة
واتـرلـو الــشهيــرة بني نــابليـون
والبريطانيني.
يف البـدايـة جــاءت األخبـار بـأن
الهــزميــة علـــى وشك أن تـلحق
بـــاجليــش البــريـطـــاني يف هــذه
املعركـة ،لكن أحـد عمالء نـاثان
روتـشـيلــد متكـن من رؤيـة فـوز
اجلـيوش الـبريـطانـية بعـد وصول
إمــدادات ،فقـام بــالتـسلل إلـى
بريطـانيا حـيث قام بـإخبار نـاثان

روتـشيلـد بـاخلبـر قـبل أي وسيلـة
إعالمية.
هـنا قـام ناثـان ببـيع كل السـندات
احلكـوميـة التـي ميلكهـا يف سـوق
لـندن لألوراق املاليـة ،فقام جميع
املضـاربني بـالـبيـع مثله؛ ممـا أدى
النـخفـــاض كـبـيــــر يف أسعـــار
السنـدات احلكومـية البـريطـانية.
ويف الـلحظـة األخيـرة قـام نـاثـان
بشـراء كل مـا أمكنـه من سنـدات
حكومـية بـسعرهـا املتـدني نتـيجة
عملـيات الـبيع اجلمـاعيـة ،لتـأتي
األخبار بانتصار بريطانيا يف معركة
واتـرلو وترتفع معهـا قيمة األسهم
ألرقام خيالية.
 -3قناة السويس
ما ال يعرفه الكثيـرون هو أن عائلة
روتشـيلد ساهمت يف بناء وامتالك
قناة السويس.
عـائلة روتشيلـد كانت هي الداعم
واملـؤثر الـرئيـسي علـى احلكـومة
البـريطانـية من أجل اتخـاذها قرار
شراء أسهم يف قناة السويس.
وقد تـسبب هذا القـرار يف حدوث
جدل كبير يف بريطانيا ،وذلك ألن
رئـيس الـوزراء البـريطـاني اتخـذ
قرار الـشراء مـنفردًا دون الـرجوع
للبرملان.
 -4استقالل البرازيل
يف العـشرينـيات من القـرن التاسع
عـشـر كـانـت البــرازيل تـسعـى
لالستقالل عن البرتغال ،يف وقت
تعـددت فيه املعارك بـني الطرفني.
يف النـهايـة وافقت الـبرتـغال عـلى
استقالل البرازيل شـريطة أن تقوم
بدفع تعويـض تبلغ قيمته  2مليون
جنيه إستـرليني كرسـوم للحكومة
البرتغالية.
قام نـاثان روتـشيلد بـتمويل قـيمة
الرسوم هذه ،خصوصًا مع وجود

اتفاقيـة أخرى تقـضي أن البرازيل
هي الـتي تتحمل الـديون اخلـاصة
بـاحلكومة البـرتغالية لـصالح ناثان
روتــشيلـد .وبـالـطبـع مثل هـذا
االتفـاق فـائـدة كـبيــرة لعــائلـة
روتشيلـد التي استفـادت من قيمة
الفوائد على هذه الديون.
روتشيلد والصهيونية
عـائلـة روتـشيلـد ليـس لهـا رأي
مـوحـد جتـاه الـصهيـونيـة .فعلـى
الـرغـم من أن العـديــد من أفـراد
العــائلــة كــانــوا من الــداعـمني
للحركـة الصهيونية وأهدافها ،إال
أن آخـرين كـانوا معـارضني لقـيام
دولة يهودية.
اللـورد فـيكتـور روتـشيلـد علـى
سبـيل املثـال كــان من معــارضي
مساعـدة الالجئني اليهود الهاربني
من احملـرقة النـازية .لكـن البارون
والتـر روتشـيلد كـان هو املـبعوث
الــذي قــدمـت إلـيـه احلكــومــة
البـريطـانيـة وعـد بلفـور اخلـاص
بـإنـشـاء وطن خــاص لليهـود يف
فلسطني.
جيمس يعقـوب روتشيلـد والذي
كــان من أكبـر الـداعـمني للـوطن
اإلســرائيـلي ،تـولـى إدارة بـنك
الـعائـلة عـام 1868م ليقـوم مبنح
 500ألف فرنك سـويسري سنويًّا
لالحتاد اإلسـرائيلي العـاملي نيـابةً
عن الـيهــود الـشــرقـيني .والــد
جـيـمــس كـــان هـــو راعـي أول
مستوطنة يهودية يف فلسطني .كما
قـام جـيمـس روتــشيلـد بـشـراء
أراضي مـن أمراء الدولة الـعثمانية
يف املـنطقة التـابعة لفلسـطني احملتلة
حاليًا ،حيث متكن من االستحواذ
على أكثر من  125ألف فدان.
عائلـة روتشيلد لعـب دورًا رئيسيًّا
يف متـويل الـبنيـة التـحتيـة للـدولـة
الـصهيـونيـة ،حيث قـام جيـمس
روتــشيلـد بـتمــويل بنـاء مـبنـى

الكـنيـست اإلســرائيـلي وتقـدميه
هدية للدولـة الصهيونية .وخارج
غـرفـة الـرئـيس مت عـرض رسـالـة
بعـثتهـا إحــدى سيـدات عــائلـة
روتـشـيلــد إلــى رئيـس الــوزراء
الـسـابق شـيمـون بيـريـز ،والـتي
قـامت فـيها بـالتبـرع إلقامـة مبـنى
جديد للمحكمة العليا.
سيطرة اليهود على اإلعالم
عرف اليهود من وقـت كبير سابق
أن الــسـيــطــــرة علــــى اإلعالم
سـتعطـيهم مجـاالً واسعًـا لعملـية
“غسـيل مخ“ للعقـول الـبشـريـة،
تـؤدي إلى قلب احلقـائق يف أذهان
الـنــاس ،وطـبع الـصــورة الـتـي
يريدونها فقط يف العقول.
فـفي دراســة لـألستــاذ زيــاد أبــو
غنـيمــة أوضح فـيهـا أن الـيهـود
وضعوا عـددًا من القواعد اخلاصة
التي يستطـيعون عبرها التحكم يف
عـقول الناس إعـالميًّا .فيجب أن
يكـون أي نوع مـن أنواع النـشر يف
الـعالم حتت سيطـرة اليهود بشكل
أو بـآخـر ،وعـدم تـرك الفـرصـة
ألعـداء اليهـود من تـوفيـر وسائل
إعالمـي يعبـرون فيهـا عـن رأيهم
بأريحية مطلقة.
كــذلك فقــد عمــد اليهـود إلـى
محـاولـة الـسـيطـرة علـى جـميع
وكــاالت األنبـاء الـكبــرى حتـى
يتمكـنوا مـن متريـر ومنع األخـبار
حسب هـواهم .كل هـذه األمور
جنـدهـا بـوضـوح يف املـؤسـسـات
اإلعالميـة يف الـواليــات املتحـدة
وأوروبـا ،حـيث ال جتــد وسيلـة
إعالمية مرئية أو إذاعية أو مقروءة
إال ويـوجـد بهـا يهـود يف مـراكـز
قيادية متقدمة.
فـوكـس نيــوز وأيه بي سـي نيـوز
وسي إن إن ،وغــالبيـة شـركـات
إنتاج األفالم يف هوليوود..
البقية يف العدد القادم
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صناعة اخلوف وموسيقي الكراهية  ..تعرف علي أكبر شبكة إسالموفوبيا يف العالم!1
كتابة وحترير :هيثم قطب
()1
أنـا ال أعـرف مـدينـة ديـربـورن يف
ميتـشيجـان ،لكـني سمـعت عن
ذلك يف اإلذاعــة  ..ألـيــس مــا
سمعته صحيحًا ؟!!
ليــو بيـرمـان Leo Berman
النـائـب اجلمهـوري الـســابق يف
مجلـس واليــة تكـســاس احمللي
مجيبًـا علـي سؤال طـرح عليه يف
مؤمتر صحايف عن مدي تأكده من
أن مدينـة ديبوربن قد وقعت حتت
حكم ( الشريعـة اإلسالمية ) كما
كان يحـذر دائمًا ،ومعلقًـا بأنه ال
يعرف املـدينة مـن األساس ولكنه
سمع األمر يف الراديو !!
إسـالمــــــــــوفــــــــــوبـــيــــــــــــا
)،(Islamophobia
مصطلح تـرجمته احلرفية ( رهاب
اإلسالم ) ،وتعـريفه الـدقيق هـو
أي ممارسات عنصرية حتتوي علي
خوف ال أسـاس له أو كراهية غير
مبـررة أو مفهـومـة لإلسالم ،مع
خـوف ونفور دائم مـن املسلمني،
ورؤيـة اإلسالم علـي أنه ليـس له
أية عـوامل مشتـركة مع الثقـافات
األخــــرى وأنه أقل شـــأنًـــا مـن
احلضـارة الغربيـة ،وأنه ليس دين
وإمنـا أيـديـولــوجيـة عـنيفـة بال
ضابط.
بداية ظهور املصطلح كان علي يد
املركز البحثي األمريكي ( Runw
) nymede Trustوالــــذي
شكل جلنة سـميت ب ( املسلمون
البـريطـانيـون واإلسالمـوفوبـيا )
وتـرأسهـا جـوردون كـونـواي (
) Gordon Conway
نائـب رئيس جـامعة سـاسكس (
)  ،Sussexثــم أصـــــــدرت
اللجـنة تقـريرهـا البحثـي يف العام
 1997بعنـوان ( اإلسالمـوفوبـيا
 ..حتدي للواليـات املتحدة كلها
) ونشره وزير الـداخلية البريطاني
حينها جاك سترو.
وبداية العام اجلاري  2015أطلق
مـركز التقـدم األمريكي ( CAP
)ومقـره واشنطـن تقريـره الثـاني
عـن شبكـة األفـراد واجلمـاعـات

الكارهة لإلسالم واملعـروفة باسم
شـبكة ( اإلسالمـوفوبيـا ) والبالغ
متويلهـا  57مليون دوالر سـنويًا،
وقد أصـدرها بـشكل تفـاعلي يف
موقع علي اإلنتـرنت بحيث ميكن
تتبع الشبكة بشكل بسيط للزائرين
تقـريـر املـركـز أتي بـالتــزامن مع
الضجـة التي صـاحبـت ( تشـابل
هيـل ) وعملية قتل ثالثـة مسلمني
من عائلـة واحدة هنـاك برصـاصة
واحـدة يف الــرأس مبـاشــرة لكل
مـنهـم ( ،ضيــاء وزوجـته يـســر
وأختها رزان ) ،وهي احلادثة التي
لم تنل اهتمـام اإلعالم األمريكي
وصـاحـبهـا تـعتـيم كــامل حـتي
حدثـت ثورة يف مـواقع التـواصل
االجتمـاعي وضغـط أدي لتغطـية
وسائل اإلعالم األمريكية لها ..
التقرير األول لـ ) )CAPكان يف
 ،2011وأوضح حـينهــا للمـرة
األولي حجم الشبكة العاملة علي
تأجيج اإلسالموفوبيا يف الواليات
املـتحدة األمـريكيـة بتمـويل قدره
التقـريــر يف وقتهــا ب  42مليـون
دوالر ،والــرقم احلــالي يــوضح
تصـاعدًا يف ميزانيـة الشبكة ومدي
إنفــاقهــا عـلي أهــدافهـــا ،تلك
األهـداف الـتي تـتجـمع كلهـا يف
جملة واحـدة ( تهميـش املسلمني
يف اجملـتـمع األمـــريكـي ونــشـــر
الكراهية املطلقة لهم ).
ويركـز صلب التقرير البحثي علي
املشكلة املتفاقمة بال توقف ،وهي
أن شبـكة اإلسـالموفـوبيـا تتـطور
ويتصاعد أداؤها باستمرار يف آخر
عـشــر سنــوات ،مع رواج أكثـر
ألفكارها وتبني أكثر ألهدافها من
بعض التيـارات السياسية ،وحتول
اخلطـاب الذي كـان يُنظـر له علي
أنه شـديـد الـتطـرف إلي بـدايـات
سياسة عامة تتسع ببطء!
()2
تعمل الشبكة علي النحو التالي:
مجموعـة من املنظمات واملتبرعني
ورجـال األعمال هم مـن يقدمون
األموال لـدعم أهـداف الشـبكة،
وهي األمـوال الـتي وصلـت إلي
 57مليون دوالر بحسب التقرير،
هـذه املنظمـات تأخـذ األموال ثم
تـوزعها بـشكل مـؤسسـاتي علي
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خبــراء وبــاحـثني ميـثلــون قــادة
األوركــستـرا والـذيـن يُخلِّـقُـون
معلـومـات مـضللـة وكـاذبـة عن
اإلسالم واملـسلـمني ،ثـم تُعـطَي
هـذه املعلـومـات لـشبكـة أضخم
تضم قادة دين من اليمني املتطرف
وسيـاسـيني وإعالمـيني ونـشطـاء
ليستخدموها بشكل واسع النطاق
يف إقـناع األمـريكيـني بأن اإلسالم
عـقيـدة عـنف خـالـص ،وليـس
إقنـاعهم فحـسب ،بل وتـرسيخ
إميانهم بذلك!
يـصعب بـالـطبع عــرض أسمـاء
جـميـع املتــورطني ألن الـشـبكـة
عمالقة مبـا يكفي وهي نتـاج أكثر
من  10سـنوات من العـمل املنظم
يف انـشائها وتـطويرهـا لتصل لهذا
التأثيـر ،لذلك سأستعرض سريعًا
يف القـادم أهم مفـاتيح الـشبكـة،
وميكن للـقارئ اإلبحـار يف املوقع
اإللـكتـــروني ورؤيــة الـشـبكــة
بأكملها من هنا
أ –املمولون الرئيسيون
 – 1ريــتــــشـــــارد سـكـــيف (
Rechard Mellon
) Scaife
الـبليــونيـر األمــريكي الـشهيـر،
ومــالك مـجمـوعـة شـركـات (
) Mellonاألمـريكـية العـاملة
يف مجـاالت الـنفط واأللــومنيـوم
واملصـارف البـنكيـة ،واملتـويف يف
 14يوليو من العام املاضي.
متثل مـجموعـة سكيف أحـد أكبر
الـــداعمـني للـمنــظمـــات غيــر
احلكــوميـة الـتي تــدافع عن قـيم
اللـيبـراليـة يف اجملـتمع األمــريكي
بحـسب أهـداف هـذه املنـظمـات
املـعلنة ،مجمـوعته ،التي يـديرها
اآلن ابـنته ( جيني مـيلون ) وابنه (
ديفيـد ميلـون ) ،دعمت وتـدعم
الكـثيــر مـن القـضــايــا العــامــة
احملــافـظــة ،مــراكــز أبحــاث،
مـنــظـمــــات مجـتــمع مـــدنـي
وجمـاعـات دعـويـة مـن خالل
ثالث مــؤسـســـات هي ( Sara
) ،Scaife Foundation
( قـرطـاج ) The Carthage
وهي املنظمـة التي اندمجت مطلع
العـام احلـالي مع مــؤسسـة سـارة

سكـيف حتت اسـم األخيـرة ،و (
(the Allegheny Founw
dation ).
الثالث مـؤسـســات ،بني عــامي
 2012 ، 2001ســاهـمــوا مبــا
يقـارب العـشــرة ونصـف مليـون
دوالر يف متــــويل مجـمـــوعـــات
بــداخل شـبكــة اخلــوف ،وهــو
نـصيب األسـد من مـيزانـية متـويل
اجملمــوعــات العــاملــة يف دائــرة
مناهضـة اإلسالم ،فضالً عن أنها
أكبـر ممـولي املـنظمـات املنـاهضـة
للهجرة يف الواليات املتحدة.
 – 2شـركــة ( ألني –بــرادلي )
AllenwBradley Comw
pany
خط إنتـاج آالت التحكـم الشهـير
والـذي هـو أسـاس إمبـراطـوريـة
روكويل Rockwell Autow
mationواملقدر قيمتها السوقية
ب  6.35مليار دوالر.
يف العـام  ،1942أسس األخـوان
بـــرادلـي ( لـيـنـــدي وهـــاري )
Bradley Foundation
بـأهــداف معلنـة وهي متـويل كل
النـشاطـات التي من شـأنها تعـزيز
قيم اللـيبراليـة واحلرية الـتي قامت
عـليهــا احلكـومـات األمـريـكيـة
والشـركات اخلاصة وتعضيد القيم
الغربية ،وهي أمور تبدو فضفاضة
وإنشـائيـة متـامًـا ،لكن األهـداف
احلقيقيـة من أهمـها شبكـة اخلوف
بالطبع.
املؤسـسة ،والتـي تتعدي أصـولها
النصف مليار دوالر ،تتبرع سنويًا
ملـراكز أبحـاث ومنظمـات مجتمع
مـدني وأنشطة معيـنة مببالغ تتعدي
الثـالثني مليـونًـا من الـدوالرات،
وبحسـب تقرير الـ ) (CAPفإن
املؤسسـة ساهمت منذ عام 2001
 2012 :مببـالـغ تتعـدي الــستـة
ماليـني ونصـف املليـون دوالر يف
شـبكـة اخلـوف ومتــويل أنـشـطـة
تـؤجج وتـنشـر اإلسالمـوفـوبيـا،
وكـان الـنصـيب األكبـر مـن املبلغ

لثاني أهم قائد أوركسترا يف شبكة
اخلــوف وهــو ( مــركــز ديـفيــد
هــورويـتـــز للحــريــة David
Horowitz Freedom
) Centerوالـذي تلقي مبـفرده
أكـثر مـن خمسـة ماليني دوالر يف
هذه السنوات!
 – 3عـائلة روزنـوالد Rosenw
wald
هل هــذه املــرة األولـي لك الـتي
تـسمع فيها عن هـذه العائلة ؟ ..
ال يهـم ،يكفي أن تعـرف أن فيـها
نينـا روزنوالد Nina Rosenw
 ،waldأحد أهم أفـراد العائلة،
واملعـروفـة يف الـواليــات املتحـدة
باألم الروحيـة لكراهية املسلمني،
والصهيونية املتحمسة!
يف  2012مت تفكـيك مــؤسـســة
عائلـة ويليـام روزنوالـد للتـمويل
وتـــوزيع أصـــولهـــا علـي ثالث
مـؤسـســات ( ،صنـدوق عـائلـة
أليـس روزنـوالـد ) ( ،مـؤسـسـة
الطريق األوسط ) ،و ( الصندوق
التجـريدي ) ،وكلهـا متول مـراكز
بحثـية ومـنظمـات مدنـية بـداخل
شبكة اخلوف ،مـثل معهد هوفر،
معهـد أمريكان انتـربرايز ،واملعهد
اليهودي لشئون األمن القومي!
مــا بـني عــامـي  2001و 2012
ســاهـمت الـثالث مــؤسـســات
الـــروزنـــوالـــديـــة يف شــبكـــة
اإلسـالموفوبيـا مببلغ ينقصه آالف
قلـيلة عن اخلمـسة ماليني دوالر،
ومــا بني عــامي  2009و 2012
فـقط ساهم الـصندوق التـجريدي
يف الـشبكـة ب أكثـر مـن مليـوني
دوالر ذهب معـظمهــا إلي أحـد
أهم أذرع الـشـبكــة التـنفيـذيـة (
منتدي الشرق األوسط ).
وهنـاك معلومـة مهمـة لم يقـدمها
تقــريــر ال ( )  ،CAPوهي أن
نـينـا روزنـوالـد أنفقـت مالينيً يف
الـسنـوات األخيـرة علي هـدفهـا
الـرئيسـي وهو إنشـاء حتالف وثيق
بني ( اللـوبي الـصهيـونـي ) وبني
شبكة اإلسالموفـوبيا يف الواليات
املتحدة!
بـ –قادة أوركسترا اإلسالموفوبيا

املقطـوعـة ،أي مقطـوعـة ،لكي
تكتمل البد لها من قادة أوركسترا
مهـــرة ،يـــوجهـــون العـــازفـني
ويــرشــدونـهم مـن خالل قــراءة
النوتـة املوسـيقية كـاملة بحـرفية،
فرقة بها مائة عازف حتتاج بالتأكيد
لقائد ماهر ينتج من كل هذا العدد
سحـــــرًا ،وإال فــكل عـــــازف
سـينشغل بـسياقه اخلـاص وتصبح
املقـطوعـة أو السـمفونـية فـوضي
مطلقة.
هـذه املقـدمـة ضـروريـة لتـوضيح
دور املؤسسات الوسيطة القادمة،
والـتي تتلقي التمـويل من املمولني
الرئيسيني ،ثم تضع اخلطة وترسم
األدوار وتُخلِّق املعلـومـات املـراد
نـشـرهـا وإقنـاع النـاس بهـا ،ثم
تـوزع هذه املعلـومات علـي شبكة
العازفني واسعة النطاق.
 – 1مـنتــدي الـشــرق األوسـط
) (MEF
( تعـزيــز املصـالح األمــريكيـة يف
الشـرق األوسط ،وحـمايـة القيم
الغــربيــة من تهـديـدات الـشـرق
األوسط املستمرة)
بهـذه العـبارة ميـكننـا أن نبـدأ ،ما
سـبق وقرأته هـو الهدف الـرئيسي
واملعلن ملـنتدي الـشرق األوسط،
الــــذراع األضخـم واألقـــوي يف
شبـكة اخلـوف والقـائد الـرئيـسي
لـألوركستـرا ،بينمـا ما يـتم علي
األرض يختلف كثيرًا!
الـ ( ) ،)MEFاملـؤسسة احملافظة
وال Think Tankالـشهيـر،
تأسـست علي يـد دانيل بَـايبس (
) Daniel Pipesاملـــــــؤرخ
والكــاتـب واحمللل الــسـيــاسـي
املعـــروف يف عـــام  ،1990ثـم
حتولت ملـؤسسة غير ربحية يف عام
 ،1994ولها ذراعٌ إعالمي يتمثل
يف جريدة الشـرق األوسط الربعية
التي تصدر كل ثالثة أشهر ،وهي
ليست جريدة باملعني املفهوم بقدر
ما هـي دورية حتليلية تهـتم بقضايا
الشـرق األوسط من وجـهة النـظر
األمريكية.
البقية يف العدد املقبل
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Saudi aggression
against Yemen
Human Rights Watch: UStSupplied Weapon Banned by 2008 Treaty

Yemen: Saudi-Led Airstrikes Used Cluster Munitions
obtain information on
possible casualties from
the
attacks.
Since March 26, a
Sauditled
coalition
including Bahrain, Egypt,
Jordan, Kuwait, Morocco,
Qatar, Sudan, and the
UAE
has
conducted
numerous
airstrikes
throughout Yemen against
Houthi
forces,
also
known as Ansar Allah,
who effectively ousted
the government of Presit
dent Abdu Rabu Mansour
Hadi in January. None of
these
countries
have
signed the 2008 Convent
tion on Cluster Munit
tions.
Soon after the airt
strikes began, Saudi Arat
bia denied using cluster
munitions in Yemen. At a
news
conference
in
Riyadh on March 29,
Brig. Gen. altAssiri told
the media, “We are not
using cluster bombs at
all.” According to a
data sheet issued by the
Textron Systems Corpot
ration, the CBUt105 dist
perses 10 BLUt108 canist
ters that each subset
quently release four subt
munitions that sense,
classify, and engage a tart
get such as an armored
vehicle, and are equipped
with selftdestruct and
selftdeactivation features.
The submunitions of the
Sensor Fuzed Weapon
explode above the ground
and project an explot
sively formed jet of metal
and fragmentation downt
ward.
While the CBUt105 is
banned under the Cont
vention on Cluster Munit
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tions, its use is permitted
under existing US policy
and its export is permitted
under existing US export
restrictions on cluster
munitions.
In August 2013, the US
Department of Defense
concluded a contract for
the manufacture of 1,300
CBUt105 Sensor Fuzed
Weapons for Saudi Arat
bia by Textron. The cont
tract stipulated that delivt
ery of the weapons
should be completed by
December 2015. Human
Rights Watch does not
know when deliveries

began, or if they have fint
ished. Additionally, the
UAE
received
an
unknown
number
of
CBUt105 from Textron
Defense Systems in June
2010, fulfilling a contract
announced in November
2007. US policy on clust
ter munitions is detailed
in a June 2008 memorant
dum issued by thent
Secretary of Defense
Robert
Gates.
Under the Gates policy,
the US can only use or
export cluster munitions
that “after arming do not
result in more than 1 pert
cent unexploded ordt
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nance across the range of
intended
operational
environments,” and the
receiving country must
agree that cluster munit
tions “will only be used
against clearly defined
military targets and will
not be used where civilt
ians are known to be
present or in areas nort
mally inhabited by civilt
ians.”
This policy is most
recently codified in sect
tion 7054(b) of the Cont
solidated and Continuing
Appropriations Act (HR
83) of 2015.

According to guidance
issued by the US Defense
Security
Cooperation
Agency in May 2011,
munit “the only cluster
tion with a compliant
submunition [compliant
with the reliability stant
dard established by the
Gates policy] is the CBUt
97B/CBUt105
Sensor
Fuzed Weapon.”
In March 2015, Human
Rights Watch called on
all parties to the conflict
not to use cluster munit
tions in the Yemen fightt
ing.
Credible evidence

showed that Saudi Arabia
had
dropped
cluster
bombs in Saada governot
rate in November 2009
during Yemeni governt
ment fighting against the
Houthis.
Cluster munition remt
nants from the 2009 airt
strikes, including unext
ploded UStmade BLUt97
and BLUt61 submunit
tions, were reported by a
number of sources.
In addition to the
recent transfer of CBUt
105, the US provided
Saudi Arabia with signifit
cant exports of cluster
bombs between 1970 and
1999. Saudi Arabia post
sesses attack aircraft of
US and Western/NATO
origin capable of dropt
ping UStmade cluster
bombs. Yemen, Saudi
Arabia, and other count
tries involved in the cont
flict in Yemen should ratt
ify the Convention on
Cluster Munitions.
Rights Watch chairs the
Cluster Munition Coalit
tion US, which in a
March 30 letter to Presit
dent Barack Obama said
that the administration
should review the Gates
policy, including the
exception allowing for
cluster munitions resultt
ing in less than 1 percent
unexploded
ordnance
rate.
Human
“The Gates policy is
providing the US a handy
loophole to send cluster
munitions to countries
like Saudi Arabia, which
shouldn’t be using them
at all,” Goose said.
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Saudi aggression
against Yemen
US-Supplied Weapon Banned by 2008 Treaty

Human Rights Watch.. Yemen:
Saudi-LeAirstrikes Used Cluster Munitions
Beirut – Credible evi-(
dence indicates that the
Saudi-led coalition used
banned cluster munitions
supplied by the United
States in airstrikes against
Houthi forces in Yemen,
Human Rights Watch said
today. Cluster munitions
pose long-term dangers to
civilians and are prohibited by a 2008 treaty
adopted by 116 countries,
though not Saudi Arabia,
Yemen, or the United
States.
Photographs, video,
and other evidence have
emerged since mid-April
2015 indicating that cluster munitions have been
used during recent weeks
in coalition airstrikes in
Yemen’s northern Saada
governorate, the traditional Houthi stronghold
bordering Saudi Arabia.
Human Rights Watch
has established through
analysis
of
satellite
imagery that the weapons
appeared to land on a cultivated plateau, within
600 meters of several
dozen buildings in four to
six village clusters.
“Saudi-led cluster munition airstrikes have been
hitting areas near villages, putting local people in danger,” said Steve
Goose, arms director at
Human Rights Watch.
“These weapons should
never be used under any
circumstances.
Saudi Arabia and other
coalition members – and
the supplier, the US – are
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flouting the global standard that rejects cluster
munitions because of
their long-term threat to
civilians.”
Cluster munitions contain dozens or hundreds
of submunitions.
The submunitions are
designed to explode after
spreading out over a wide

area, often the size of a
football field, putting
anyone in the area at the
time of the attack at risk
of death or injury.
In addition, many submunitions often do not
explode, becoming de
facto
landmines.
A video with no audio
uploaded to YouTube on
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April 17 by the proHouthi September 21
YouTube channel shows
numerous objects with
parachutes
slowly
descending from the sky.
The video zooms out
to show a mid-air detonation and several black
smoke clouds from other
detonations.
Human

Rights Watch established
the location, using satellite imagery analysis, as
al-Shaaf in Saqeen, in the
western part of Saada
governorate.
An activist based in the
Yemeni capital, Sanaa,
provided Human Rights
Watch with photographs
he received from a resi-

dent of Saada governorate, who said he took
them on April 17 at the
site of an airstrike in the
al-Amar area of alSafraa, 30 kilometers
south of the city of
Saada.
From the photographs,
Human Rights Watch
identified the remnants of
two CBU-105 Sensor
Fuzed Weapons manufactured by the Textron Systems Corporation and
supplied to Saudi Arabia
and the United Arab Emirates by the US in recent
years. One photograph
shows an empty BLU108 delivery canister,
while the other shows a
BLU-108 canister with
four submunitions still
attached to it. The location of the remnants in
the photographs is 36
kilometers from where
the video was filmed,
indicating the possibility
of multiple attacks.
Two local residents of
al-Safraa told Human
Rights Watch that about
5,000 people normally
live in the village. They
said they witnessed airstrikes in the area on
April 27 in which bombs
were delivered by parachute. Human Rights
Watch was unable to
determine whether they
saw another attack using
CBU-105 Sensor Fuzed
Weapons or one using
other types of bombs.
Human Rights Watch
has not been able to

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

مال وأعمالBusiness & Finance

اجملتمع التقليدي هو اجملتمع الذي ميتلك إطار محدود من اإلنتاج

الفقر والتخلّف يف عيون االقتصاديني ..هل من مخرج حقيقي لنا؟!
كتابة وحترير  :محمد كمال
االقتصـاديون -قـدمياً -هـم أناس
لم يـدرسـوا علم االقـتصـاد كمـا
نـدرسه اليـوم ،لـم يصعـدوا إلـى
مـنابـر العلم والـسيـاسة ”الـتي من
املفتـرض أن تكـون كـذلـك” لكي
ينـاقشوا بـعض الهُراء االقـتصادي
بغـرض التلذذ بالـتصفيق احلار من
القطيع
بل وضعـوا اقتصادهم ونـظرياتهم
من وحي خبـرات حقيقية صعدت
بـأممهم مـن التخلف إلــى النمـو،
وسار علـى نهجهم العـالم أجمع
أمالً يف حتقيق منو مشابه.
وُضع علـم االقتصـاد يف األساس
للـذهـاب بـالـشعــوب من أدنـى
درجـــات الـتـخلف إلـــى أعلـــى
درجـات النمـو والتقـدم ،ويلحق
االقتـصـاد هـذا الـنمـو بـتنـظـيم
عـمليـاته إلـى مـاال نهـايـة ،فـإن
وجــدت أمــة مــازالـت تعـيــش
التخلف واجلـهل والظالم فـاعلم
أنهــا متـتلـك مُتــسلقـني وليـســوا
اقتصاديني.
إذا نظـرنا يف عُـمق علم االقتـصاد
سنجـد أسبـاب وحلــول التخلّف
واضحـة وحتتـاج فقط ملـن يطبـقها
حـرفيـاً ،وهــو دليل قـاطع علـى
رغبـة احلكـومات يف إبقـاء تخلّف
شعوبهـا ،فإن كـانوا كـذلك فهي
كارثة ،وإن لم يكـونوا على دراية
باالقتصاد فالكارثة أكبر ..فكيف
يرى االقتصاديون التخلّف؟
فريق يراه..كحلقة مُفرغة
هنــاك مجمـوعــة من القـوى أو
العـوامل ترتبط مع بعضهـا بطريقة
دائـريـة من شـأنهـا إبقـاء الـدولـة
املُتخلفـة يف تخلف مـستمـر ،هذه
العـــوامل تــتلخــص يف احللقـــة
الـرئيـسيـة للفقـر والـتخلف وهي
كالتالي:
انخفـاض دخل الفـرد يـؤدي إلـى
انخفاض مـستوى النقـدية ،الذي
يـــؤدي بـــدوره إلـــى انخفـــاض
املـستـوى الـصحي للفـرد ،الـذي

يـؤثـر علــى انخفـاض مـستـوى
الكفـاءة اإلنتـاجيـة مما يـؤدي إلى
انخفاض مستوى الدخل ومن هنا
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يلـتحم طـرفــا احللقــة ،وتعيـش
الـدول املتـخلفة يف هـذه احللقة ال
تستطيع اخلروج منها.
أما عن أسباب وجـود هذه احللقة
من األســاس هي عـدم اهـتمـام
احلكومات باألفراد وانتشالهم من
خارج هذه احللقة املُفرغة..
قد تـكون نـظريـة احللقـة املفـرغة
منـطقيـة وصحيحـة ولكن عـاب
بعض االقتصاديـون عليها لبعض
األسباب:

#تتنـاول نظـريـة احللقـة املفـرغـة
الـتخلف ظاهـرياً فـقط ،وال تهتم
بتاريخـه وملاذا نشـأ من األساس،
وبالتالي تعجز عن الرجوع ألصل
ظـاهـرة الـتخلف ملعــاجلتهــا من
جذورها.
#انخفــاض الــدخل واالدخــار
ليـس مـن أسبــاب الـتخلـف من
األسـاس ،ولكن هم فقط مـظاهر
وسمات ،أو إن جاز التعبير نتائج
التخلف ،ولكن مـشكلة التخلف

أكبـر مـن ذلك ،فـهي ذات أبعـاد
اقتـصادية ،اجتـماعية ،وسـياسية
متعـددة وال ميكن تـلخيصهـا فقط
يف احللقة املفرغة.
#منـهجيــة احللقــة املفـرغــة هي
بـذاتهـا فـارغـة متـامـاً من املعنـى،
فـخصــائص الـتخلف املـذكـورة
سـابقاً مـاهي إال جانـب واحد من
جـوانب الفقـر والتخلف املـتعددة
التي تـنشــأ من أسبـاب سيـاسيـة
واجتماعية أخرى.

يف النهـايـة اتفق االقـتصـاديـون أن
نظريـة احللقة املفـرغة تنـاقش فقط
مـظاهـر التخلف ولـيس لهـا أدنى
عالقـة بتفسير نشأته واألهم تفسير
ملاذا يستمر حتى اآلن!
ومـن هنــا جـــاء دور..روستـــو
ومراحل النمو
تقوم نظـرية مراحل الـنمو على أن
االقتصـاد القومـي يسيـر يف طريق
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الفقر والتخلّف يف عيون االقتصاديني ..هل من مخرج حقيقي لنا؟!
شـاق ،يقطع مرحلـة تلو األخرى
متخطـياً الصعاب والـعقبات حتى
يصل إلـى أعلـى درجــات النمـو
االقتـصـادي ،حـيث خــرج لنـا
االقتـصــادي األمـــريكـي والت
روستـو بخـمس مـراحل تـذهب
باألمـة من التخلف إلـى النـمو يف
محـاولــة منـه لتفـسيـر الـتخلف
وحتقيق التنمية وهي كالتالي:
 -1مرحلة اجملتمع التقليدي
اجملتمع التقـليدي هو اجملتمع الذي
ميـتلك إطار محـدود من اإلنتاج،
حيث يستخـدم تكنولوجيـا بدائية
الـصنع ووســائل إنتـاج بــدائيـة
وتقليدية متاماً بدون أي تطوير.
يقـــول روستــو أن هـــذا اجملتـمع
تلعـب بـه العالقــات األســريــة
والعـصبيـة دوراً هـامـاً يف تنـظيمه
فهم يـسيـرون علـى نفـس النهج
دون تطـور خـوفــاً من اجملهـول،
وهـــذا اجملـتـمع “مـن الـنـــاحـيـــة
التـاريخية“ هـونفس اجملـتمع الذي
سـاد عصـر مـاقـبل نيـوتن الـذي
انـتشـر به العـلوم والـتكنـولوجـيا
احلديثة.
 -2مرحلة ماقبل االنطالق
وهي مــرحلــة ميــر بهـــا اجملتـمع
التقلـيدي تـتميـز بوجـود ظروف
اقـتصادية واجتماعية تهيئ اجملتمع
نحـو االنتقـال ،أو تتمـيز بـوجود
مقومـات هذا االنتـقال ،وتتم من
خالل إتاحة فرص أفضل للتعليم
واستغالل سـبل العلم احلـديث،
بـاإلضافة إلـى بداية حتـقيق التعبئة
للموارد الـطبيعية واملـادية وظهور
قوة املؤسسات املالية واملصرفية.
 -3مرحلة االنطالق
يقدّس روستـو هذه املرحـلة ألنها
األهـم ،حيث تـبدأ بـها الـظروف
االجتمـاعية واالقتـصادية بـالتغير
وتتـبعهــا عمـليــات من الـنمــو
املــتالحق ،مـثل زيـــادة معـــدل
االستثـمار بنسبة  %15على األقل
مـن إجمــالي الــدخل القــومي،
وحتقيـق تطـور وتقــدم يف قطـاع
رئيسي من قطاعـات الدولة الذي
يـؤثر بدوره علـى بقية القـطاعات
كالتعليم أو الصحة..
بـاإلضـافـة إلـى وجــود القيـادة
السيـاسية املالئمة التي تعمل على
تعزيز هذا التقدم والتطور.

 -4مرحلة النضج
وهي املـرحلــة التي تـتبع مـرحلـة
النمـو عنـد روستـو ،وبها تـعيش
الـدولـة بفتـرة طـويلـة من التقـدم
امللحـــوظ ،ويــتجه االقـتـصـــاد
القـومي يف هـذه الفتـرة الـى نشـر
الـتقـنيــات احلـــديثـــة يف جمـيع
قطـاعات الـدولة ،بـاإلضافـة الى
استمـرار زيادة معـدل االستثـمار
والـذي يحقـق بدوره نـاجتاً يـفوق
عدد السكان مبراحل.
باإلضـافة إلى انخـفاض معدالت
االسـتـيـــراد وزيـــادة معـــدالت
الـصنـاعـات احملليـة بل والبـدء يف
تصدير الفائض.
 -5مرحلة االستهالك الكبير
يف هـذه املـرحلـة تـصبح الـدولـة
قادرة بجمـيع قطاعاتها على إنتاج
السلع االستهالكية املُعمرة بنفسها
وبـكميــات كبيـرة علـى مـستـوى
متـطور ،وعنـدما يـدخل الفرد يف
هذه املرحلة يرتفع مستوى الدخل
احلقـيقي مبـا يـزيــد عن حـاجـاته
األساسية.
باإلضافة إلـى زيادة األعمال التي
تتـطلب مهــارات متقـدمـة الـذي
يقــدمهـا بـدوره قـطـاع الـتعلـيم
املتقـدم ،بـاإلضـافـة الـي التـمتع
بـشبكـة عالـية اجلـودة من املـرافق
واخلـدمـات الـصحيـة والتعلـيميـة
والثقـافيـة والتـرفـيهيـة  ..حيث
هنـاك بعض الـدول حالـياً تـعيش
بهذه املرحلـة بالفعل وعلى رأسها
الـواليــات املتحـدة ودور غـرب
أوروبا.
#علــى الــرغـم من أن نـظــريــة
مراحل النمـو لروستـو تقدم احلل
والعالج للدول املـتخلفة للخروج
مــن تـخلـفهــــــا ،إال أن بعــض
االقتصـاديني أخذوا علـى روستو
أنه لم يتـطرق إلـى تفسيـر أسباب
التخـلف أيضـاً من جــذوره لكي
يـكون العالج صحـيحاً وسلـيماً،
فرمبا..
نحتاج إلى دفعة
قوية ..من رودن
يف هـذه النظـرية يقف االقـتصادي
روزنــشني رودن يف وجه نـظـريـة
روستـو ،فنـظريـة الدفـعة القـوية
ضد التدرج يف التنـمية االقتصادية
كمـا هو احلـال يف نظـرية مـراحل
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الـنمــو ،ولـكن يـــؤمن رودان أن
السـبيل الوحيـد للتغلب عـلى هذا
الـركـود االقـتصـادي ومـواجهـة
التـخلف هو دفعـة قويـة واحدة يف
جميع اجملاالت والقطاعات.
وبرر رودان أن الـدفعة القـوية هي
شـرط أسـاسـي لنجـاح الـتنـميـة
االقتصـادية بـأن التنميـة غير قـابلة
للتجـزئة على مراحل ،ألن ظاهرة
االنفجـار السكـاني تسـود بشكل
ضخم علـى الـدول املـتخلفـة ممـا
تعيـق مراحل الـتنميـة خاصـة أنها
حتتاج لعقود من الزمن.
#اعتـبر الكثيرون أن نظـرية الدفعة
القـوية مـن أهم نظـريات الـتنمـية
االقتـصــاديــة ،بـسـبب قــوتهــا
وسرعتهـا يف حتقيق النـمو ،ولكن
عــاب علـيهــا الـبعـض اآلخــر أن
حتقيق هـذه الـنظـريـة حتتـاج إلـى
تــدخل أجنـبي هـائل لـضخ هـذه
الكـمـيـــة مـن رؤوس األمـــوال
الالزمـة للدفعـة ،مما يـتعارض مع
فلسفة احلرية االقتصادية!

خللق قـوة فعّـالــة ليقـوم بـإنتـاج
جديد.
فبـني حلقـة مفـرغـة ،ومـراحل
للـنمــو ،ودفعـة قـويـة ،ورمبـا
احتيـاجنـا للـرأسمـاليـة بغـرض
التنمية االقتصادية..
هل من مخرج حقيقي لنا؟!
قد تتفق مع جميع نظريات التنمية
االقـتصاديـة السـابقة ،فكـل منها
لم يخرج من وحي خيال كاتبها،
ولـكنهـا اعـتمـدت علـى منـاذج
حـقيـقيـــة ،ولكـن أي من هــذه
النظريات نحتاج بالفعل للخروج
مـن “عنق الـزجـاجـة“ كمـا يقـول

احملللون السياسيون ؟؟
نحـن نعيـش يف احللقــة املفـرغـة
حرفياً ..دخل متدني ،انخفاض
يف مــستــوى النقـديـة ،وبـدوره
تدهور احلـالة الصحـية التي جتعله
غيـر قـادر علــى العمـل لتحـقيق
دخل أعلى.
هل نعيش يف أي من مراحل النمو
بـالفعل؟ أم مـازلنـا غيــر مهيـئني
للـدخول يف هذه املـراحل؟ بالطبع
يخـتلف األمــر من دولـة عــربيـة
ألخـــرى ولكـنهــا تُـطـبق علــى
اجلـميع ،رمبــا نحتـاج إلـى دفعـة
قـوية؟ ال أعـتقد أن األمـر يتحمل
دخوالً مـالياً أجنـبياً يف أي دولة يف

هذه الفتـرة حتديداً ..إذن فاحلل يف
الـرأسمـاليـة؟ ولـكن هل نـطبقهـا
مبفهومها احلقيقي بالفعل؟
رمبــا نحتـاج إلــى أمثــال روستـو
ورودان مـرة أخـرى ،رمبـا نحتـاج
إلـى آدم سميث جـديد ليقـود ثورة
االقتصـاد السيـاسي مـرة أخرى يف
بالدنا ،قد نحـتاج إلى ماركس مرة
أخرى لبث الـقوة يف روح العمال،
نحتـاج إلـى ثـورات فـريـدمـان،
ريكاردو ،وكينز النتشال األمة من
هذا املُستنقع.
فأمتنى أن تكون الثورة القادمة ثورة
علميـة ،اقتصـادية ،وصنـاعية..

فهل من املمكن قبـول تدخل مالي
أجنبي بهذه الكمية لتحقيق الدفعة
القـويــة يف بالدنـا؟! دعـونـا إذن
نرى..
شومبيتـر يُنظم..
بعيـداً عن مـراحل النـمو والـدفعة
القــويــة ،يــؤمـن االقـتـصــادي
األمـريكي جـوزيف شـومـبيتـر أن
احلل يكمن يف النـظام الرأسمالي،
والرأسـمالية هـي أن تكون وسائل
اإلنـتاج ممـلوكـة ملكـية خـاصة أو
لشـركـات ،حـيث يكـون اإلنتـاج
والتوزيع وحتديد األسعار محكوم
بـالسوق احلـر والعرض والطلب،
ويحق لألفــراد املُالّك االحـتفــاظ
باألرباح وإعادة استثمارها ..
فـيتفق شـومبـيتـر مع رودان يف أن
نظرية مـراحل النمو غيـر مقبولة،
بل يقـول أن التـنميـة االقـتصـاديـة
تعتمد على عنصرين أساسيني هما
املنظم واالئتمان املصريف:
فــاملنـظـم :عبــارة عن أسـالـيب
جـديدة يف عملية التنمية عن طريق
فتح أسواق جديدة ،وإعادة تنظيم
صنــاعــة مــا ،بــاإلضــافــة إلــى
استخدام طرق ووسائل جديدة يف
اإلنـتـــاج مـن قِـبـل األشخـــاص
والشركات.
واالئـتمــان املصــريف :عبــارة عن
التـسهيالت الـتي يعـطيهـا اجلهـاز
املصريف للمـنظم (األفراد واملُالّك)
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It has also been noted
by medical experts that
fasting
improves
the
physical health in numerf
ous
ways.
For example, during the
fast the body uses up
stored cholesterol (fat)
that is often deposited in
the blood system, as well
as in other fatty areas of
the body.
So, we find it does help
keep the body firm and
minimizes the danger of
heart attacks.
The difference between
the ritual level 1 and the
physical level 2 is, a perf
son doing only ritual fastf
ing may eat large meals
prior to beginning the fast
and immediately upon
ending the fast, and not
feel any hunger or thirst
throughout the whole
month.
However, like level
one, if the fasting person
does not incorporate the
other levels of fasting, the
fast will only be physif
cally exhausting.
The Prophet (peace be
upon him) said, "Maybe a
fasting person will gain
nothing but hunger and
thirst from fasting." [8]
Libidinal
Level
The
Libidinal Level:
The sexual instinct and
drives (libido) are harf
nessed on this level of
fasting.
In these times where
the media continually
plays on sexual desires to
promote and sell prodf
ucts, the ability to control
these powerful desires is
a plus.
Fasting physically
reduces sexual desires
and the fact that the fastf
ing person has to avoid
anything which could
stimulate him psychologif
cally helps to further
lower the libido.
Prophet Muhammad
(peace be upon him) said,
"O
youths,
whoever
among you is able to
marry let him do so, for it
restrains the eyes and
protects the private parts.
He who is unable to
marry
should
fast,
because it is a shield." [9]
By restraining from
sexual acts, even though
they are permissible, the
fasting people make it
easier for themselves to
restrain from forbidden
sexual acts when they are
not fasting.
Emotional Level The
Emotional Level:
Fasting on this level
involves controlling the
many negative emotions
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which simmer in the
human mind and soul.
For example, among the
most destructive emof
tions is anger.
Fasting helps to bring
this emotion under conf
trol. Prophet Muhammad
(peace be upon him) said:
"When one of you is
fasting, he should abstain
from indecent acts and
unnecessary talk, and if
someone
begins
an
obscene conversation or
tries to pick an argument,
he should simply tell him,
"I am fasting." [10]
So, on this level, whatf
ever negative emotions
challenge the fasting perf
son must be avoided.
A person has to abstain
from lewd conversation
and heated arguments.
Even when one is
in the right, it is
better to let that
right go and keep
one's emotional
fast intact.
Likewise, the
negative emotion
of jealousy is
reduced, as
every
fasting
person is
reduced to the
common
denominator of
abstinence; no
one is exterf
nally superior
to another in
this regard.
Psychological
Level
The
Psychological
Level:
This
level
helps the fastf
ing
person
psychologica
lly to control
evil thoughts
and
trains
him or her, to
some degree, how to
overcome stinginess and
greed.
The Prophet (peace be
upon him) said,
"Allah has no need for the
hunger and the thirst of
the person who does not
restrain himself from tellf
ing lies and acting on
them even while observf
ing the fast." [11]
In this age of immedif
ate gratification, when the
things of the world are
used to fulfill human
needs and desires almost
as soon as they have them
f the ability to delay gratif
fication is an important
skill. What is between

immediate
gratification
and delayed gratification
is patience. During the
fast, the believers learn
patience f and the benef
fits of it.
From a psychological
perspective, it is good to
be somewhat detached
from the things of the
world. There is nothing
wrong with enjoying a
good and full life f in
fact, one can and should
expect
that.
However, it is important
that people are able to
detach ourselves from
material things so that
they do not become the
most important part of
their lives.
Fasting gives one the
opportunity to overcome
the
many
addictions

which have become a
major part of modern life.
Food, for many people,
provides comfort and joy
f and the ability to separf
ate oneself from it gives
the fasting people the
psychological benefit of
knowing that they do
have some degree of conf
trol over what they do
and what they do not do.
Spiritual Level The Spirif
tual Level:
In order to establish
this, the highest and most
important level of fasting,
the
level
of
Godf
consciousness,
Prophet
Muhammad (peace be
upon him) made the
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renewal of the intention
for fasting a requirement
before every day of fastf
ing. He was reported to
have said, "Whoever does
not intend to fast before
Fajr (the dawn) will have
no fast." [12]
The daily renewal of
intention helps to estabf
lish a spiritual foundation
of sincerity essential for
the spiritual cleansing
effects of fasting to operf
ate. Sincere fasting purif
fies and atones for sin, as
the Prophet (peace be
upon him) said,
"Whoever fasts Ramaf
dan out of sincere faith
and seeking his reward
from God, his previous
sins will be forgiven."
He was also reported to
have said, "From one
Ramadan to the next is
a

tonement for the sins
between them."
Sincere fasting brings
one closer to Allah and
earns a special reward.
The Prophet (peace be
upon him) informed that
there is a gate in paradise
called Rayyan reserved
for those who fast and he
also said, "When Ramaf
dan comes, the gates of
Paradise are open." [13]
Fasting is primarily
between the person and
God, as no one can be
sure that any person is
actually fasting.
Because of this intif
mate aspect of fasting,

Allah was quoted by the
Prophet (peace be upon
him)
as
saying,
"Every act of Adam's
descendants is for themf
selves, except fasting. It
is meant for Me alone,
and I alone will give the
reward for it." [14]
When combined with
the previous levels of
fasting, this level transf
forms a person from
within. It restores, revives
and regenerates the fastf
ing person's spirituality
and radically modifies his
or her personality and
character. These are the
precious products of a
heightened state of Godf
consciousness.
Cultural Fasting Fastf
ing in Cultural Islam
In much of the Muslim
world today fasting has
been reduced to a mere
ritual, and
the month
of Ramaf
dan
has
become a
time of celf
ebration
and festivif
ties instead
of religious
contemplati
on and abstif
nence.
Ramadan
nights
are,
for many,
nights of parf
tying
and
enjoyment
which conf
tinue until the
dawn in some
countries.
There, the
night becomes
the day and the
day becomes
the night.
In many
places, the light
meal which is
supposed to be taken
prior the dawn becomes a
major threefcourse meal.
For this reason, very few
experience real hunger
during the fast.
And at the time of
breaking the fast, another
threefcourse
meal
is
taken, followed by a samf
pling of all kinds of
sweets imaginable.
As a result, many Musf
lims complain about gainf
ing weight during Ramaf
dan and doctors regularly
warn people about the
medical consequences of
overeating.
The Name Ramadan The

Name Ramadan
The word Ramadan
comes from the noun
Ramad, which refers to
"the reflected heat of
stones resulting from the
intense heat of the sun."
When the Arabs changed
the names of the months
from their ancient names,
they
renamed
them
according to the seasons
in which they happened to
fall.
The ninth month,
which used to be called
Natiq, fell during the
summer, the time of
extreme heat, which is
why it was named Ramaf
dan. [15]
Significance of Ramaf
dan Significance of Ramf
adan
Naturally, the fact that
Ramadan was in the sumf
mer has no relation to
why this month was chof
sen by Allah as the month
for fasting.
Since Muslims follow
the lunar calendar, the
month of Ramadan will
occur in all the seasons at
least twice in each perf
son's lifetime. God clearly
stated the reason for
choosing this month in
the Quran.
He said: "Ramadan is
the month in which the
Quran was revealed as
guidance and clarification
to humankind, and a disf
tinction between right and
wrong. So, whoever from
among you witnesses the
month should fast it." (2:
185)
The significance of
Ramadan lies in the fact
that the revelation of the
Quran began in that
month.
For this reason, Ramaf
dan is often called the
month of the Quran and
Muslims try to spend
much of their waking
hours reading from the
Holy Book throughout the
month.
Seclusion (Itikaf)
Religious
Seclusion
(I'tikaf)
During the last ten days
of Ramadan, the Prophet
(peace be upon him) used
to seclude himself in the
mosque, in order to
increase the intensity of
his worship and the benef
fits of the fast prior to the
ending of the month.
Devout Muslims try to
emulate him by spending
as many of the ten days as
they can fasting secluded
in the mosque.
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By Dr. Bilal Philips
These days when most of
us who are overweight,
many people have tried
different kinds of fasting.
Some will drink only
juice for a day, or eat only
fruit, or stay away from
any sugar or starches, or
leave alcohol for a period
of time.
Yet, it seems strange to
most folks, the idea of
Muslims fasting in the
month of Ramdan.
Fasting: No Food t No
Drink t No Sex t for 30
days. The entire nation of
almost 2 billion people,
men and women, young
and old, rich or poor t all
together, for a whole
month t not eating, not
drinking and not having
intimate relations, during
the daylight hours.
This describes the
month of Ramadan.
What is the signifit
cance
of
Ramadan?
Isn't it a very harsh pract
tice?
Is it just a time when
Muslims sleep and fast
and hardly work all day;
and eat, drink, enjoy and
stay awake all night?
What really is the spirit of
Ramadan?
Fasting is in Other Religt
ions Too Fasting Pret
scribed in Other Religt
ions
In English "fasting"
means to abstain from
food or from certain
kinds of food voluntarily,
as an observance of a
holy day or as a token of
grief, sorrow, or repent
tance. [1]
This practice can be
found in most of the
major religions of the
world.
For example:
HINDUS Hindu: Fasting
in Sanskrit is called upat
vaasa.
Devout Hindus observe
fasting on special occat
sions as a mark of respect
to their personal gods or
as a part of their penance.
Most devout Indians fast
regularly or on special
occasions like festivals.
On such days they do not
eat at all, eat once or
make do with fruits or a
special diet of simple

Why do Muslims Fast?

food.[2]
Jewish Jewish: Yom Kipt
pur ("Day of Atonet
ment") is the last of the
Ten Days of Repentance
observed on the 10th of
Tishri.
On that day, it is fort
bidden to eat, drink,
wash, wear leather, or
have sexual relations. In
addition, prohibitions on
labor similar to those on
the Sabbath are in force.
[3]
It should also be noted
that Moses (peace be
upon him) is recorded in
the Torah to have fasted:
"And he was there with
the Lord 40 days and 40
nights, he neither ate
bread not drank water."
(Exodus 34:28)
Christian For Catholics
Christians, Lent is the
major season of fasting,
imitative of the fortytday
fast of Jesus (peace be
upon him).

In the fourth century it
was observed as six
weeks of fasting before
Easter or before Holy
Week. It was adjusted to
forty days of actual fastt
ing in most places in the
seventh century.[4]
Jesus (peace be upon
him) is recorded in the
Gospels to have fasted
like Moses. "And he
fasted 40 days and 40
nights, and afterward he
was hungry." (Matthew
4:2 & Luke 4:2)
It is in this context God
states in the Quran: "O
believers! Fasting has
been prescribed for you
as it was prescribed for
those before you in order
that you become more
conscious of God."
[Noble Quran 2:183]
Righteous Deeds Among
the Best Righteous Deeds
Although in most religt
ions, fasting is for expiat
tion of sin or atonement

for sin, in Islam it is prit
marily to bring one closer
to God, as stated in the
abovetmentioned verse.
Since, Godt
consciousness is the pret
requisite for righteoust
ness, great stress is placed
on fasting in Islam.
Therefore, it is not surt
prising to find that when
Prophet Muhammad
(peace be upon him) was
asked "Which is the best
deed?" He replied,
"Fasting, for there is notht
ing equal to it." [5]
Levels of Fasting The
Levels of Fasting
There are as many levels
of fasting as there are fact
ets to being human.
Proper fasting should
encompass all dimensions
of human existence for it
to have the divinely
intended effect.
The following are some
of the major levels of fastt
ing:

Ritual Level Ritual
Level:
This level of fasting
requires that the basic
rules for fasting be fult
filled, which are avoiding
food, drink and sexual
intercourse between dawn
and sunset for 29 or 30
days each year.
On this level, one is
basically following the
letter of the laws regardt
ing fasting without partict
ular consideration for the
spirit of fasting.
It is the entrance level
which must be fulfilled
for the fast to be Islamit
cally correct, but the
other levels must be
added for the fast to have
any real impact on the
fasting person.
Fasting on this level
alone will not benefit one
spiritually, except from
the perspective of subt
mission to divine instruct
tions, if one chooses to

follow the ritual cont
sciously and not merely
according to tradition.
Thus, by itself, the ritual
level will not purify one
of sin or atone for sin.
Physical Level The
Physical Level:
Fasting on the "physical"
level causes the fasting
person to experience the
pangs of hunger and
thirst t when the prot
phetic (Sunnah) way of
fasting
is
observed.
Prophet Muhammad
(peace be upon him) used
to consume a very light
meal before the dawn
(suhur) and moderate
meal (iftar) to break the
fast at sunset, while scrut
pulously avoiding filling
his stomach.
He is reported to have
said, "The worst cont
tainer a human being can
fill is his stomach. A few
morsels of food to keep a
person's back straight are
sufficient.
However, if his desire
overcomes him, then let
him eat a third, drink a
third and leave a third for
breathing." [6]
The Prophet (peace be
upon him) used to break
his fast with a few fresh
or dried dates and a glass
of water just before
beginning the sunset
prayer. [7]
This level allows the
fasting person to experit
ence the pangs of hunger
and thirst and thereby
develops sympathy in
him or her for those
starving and dying of
thirst in other parts of the
world.
Medical Benefits Medt
ical
Benefits:
On the physical level,
some chemicals in the
brain that transmit mest
sages and create feelings,
called neurotransmitters,
are affected by fasting.
Fasting encourages the
endorphin neurotransmitt
ter system, related to the
feeling of well being t
and euphoria, to produce
more endorphins and, in
fact, makes us 'feel' bett
ter.
This is similar to the
effect of exercise (but
without
the
physical
work).
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الثقافة
شاعر قادم من الصعيد يعد رائدا من رواد احلداثة الشعرية وجامع السيرة الهاللية وسفير األدب الشعبي.

عبدالرحمن األبنودي صانع احللم والثورة وصديق الفقراء والغالبة
بـالعـالم ،عبـر غنـاء منفـرد ،هـو
العرب محمود قرني
أعلى متثيالت الذات الشاعرة.
لذلك كانت ثمة حتمية لدى الشعر
ال شك أننـا عنـدمــا نتحـدث عن
اجلـديــد أن يعيـد الـنظـر يف الـدور
الشـاعـر عبـدالـرحـمن األبنـودي
االجتمـاعي للفـن ،دون أن يكون
(تـــويف يـــوم الـثالثـــاء  3رجـب
ذلك ضـد وظـيفته أو ضـد قـارئه،
1436هـ  21 -أبريل 2015م)
وقد كـان اإلدراك املبكّـر للشـاعر
 ،فإننا نتكلم عن قامة سامقة بقدر
عبـدالـرحمـن األبنـودي بحتـميـة
ال ميكن التحفظ عليه سوى عبر ما
إعادة النظر يف القيم اجلمالية البالية
ميـكن أن يتلمـسه املرء يف مقـاربات
املـوروثـة عن تـركـة احملـافـظني من
خارج الشعر ،ومن ثمـة فتقديراتنا
الـشعــراء الـشـعبـيني ،اسـتبــاقــا
ملواقف الشاعر خارج شعره ستظل
واسـتكمـاال لـوعي أسّـس له رواد
محل مــراوحــة ،بـني الـتــأيـيــد
العامية اجلديدة.
واملعـارضـة ،ال سيمـا إذا طـرحنـا
قارئ األبنـودي ،ال شك ستعاوده
السؤال اجملهد ،هل ميكن للمواقف
تلك الـتصـورات مبجــرد مطـالعـة
الـسياسية والعقـائدية أن تخصم أو
األعمـال األولـى لـلشـاعـر ،وقـد
تضيف إلى منجز الشاعر?
يكــون ديــوان “األرض والـعيــال“
هناك تـيار من الـرومانـسيني الزال
واحدا من تلك التمثيالت ،مع أنه
يربط بـني منجز الشـاعر ومواقفه،
الـديوان األول للشـاعر ،كـان هذا
بـاعـتبـار أن الـشـاعـر مـا هـو إال
الـديـوان إيـذانـا بحلـول مـرحلـة
حـاصل جـمع قنـاعــاته وأفكـاره
جــديـــدة من الــوعـي اجلمـــالي
ومواقفه ،وثـمة تيار آخر يدّعي أنه
والــسيـــاسي واجملـتمـعي ،حـيث
األكثـر عقالنيـة وحداثـة ،يرى أن
الـزجل وشعـر املنـاسبـات يغادران
الـشـاعــر ال يجب أن يخـضع ملثل
مـوقعهـما ،تـاركني الـساحـة أمام
هذه األحكام األخالقية التي تغيب
وعـي جـمـــالـي شـــديـــد اجلـــدة
عنهـا املـوضـوعيـة ،بحـسبـان أن
والـطـزاجــة ،ألنه كــان ميلك كل
األحكــام األخالقيـة نفـسهـا تعـد
مقومات اإلزاحة.
تعـبيـرا عـن منـظـومــة من القـيم
تلك التـحفظـات العـاقلـة أبـداهـا
املتحولة وغير الثابتة تاريخيا.
النـاقـد سيـد خـميـس يف مقــدمته
يف كل األحـوال ال ميكن للـمرء أن
املهمـة لهـذا الـديـوان الـذي صـدر
يـسلّم ،مكـرهـا أو راضيـا ،بكال
عـام  1964عن دار “ابـن عروس?
االجتــاهـني فـمـنجــز الــشــاعــر
الـتي أسـسهـــا األبنـــودي وسيــد
عبـدالـرحـمن األبنـودي ،وإن لم
حجـاب ،وشاركهمـا فيها الـشاعر
تنل مـنه مواقفـه السيـاسيـة إال أنها
الكـبيــر صالح جـــاهني ،حـيث
مـواقفه يف نـهايـة األمر ،ال بـد من
صــدرت عنهـا ثالثـة دواويـن من
التـوقف أمامه كمـا يحلو لكـثيرين
أهم مـا صـدر يف الـشعــر املصـري
أن يـتعــاملــوا مع شـاعــر بقـامـة
والـعربي احلـديث هي“ :ربـاعيات
األبنـودي ،باعتبـار أن دوره جتاوز
صالح جـاهني“ ،والـديـوان األول
كونه منتجا لـنص شعري إلى كونه
للـشـاعــر سيــد حجــاب “صيـاد
واحدا من املـؤثرين يف صناعة سلّم
وجنيـة“ ،ثم الـديوان األول أيـضا
القيـم اجملتـمعيـة ،بـسـبب شهـرته
لـلشـاعـر عبـدالـرحـمن األبنـودي
الذائعـة وتأثيـراته اجلمة علـى أكثر
“األرض والعيال“.
من صعيد.
مقــدمـــة النــاقــد الــراحـل سيــد
خميـس ،أنكـرهـا األبنـودي بعـد
من بيرم التونسي إلى األبنودي
ذلك ،رغـم أنهــا كــانت إحــدى
الروافع التي ساهمت يف جناح كبير
ال يجب أن مينعنا هـذا اللغط الذي
حقـقه الديـوان ،أشارت بـوضوح
يبـدو منهجيـا أكثـر مما يـنبغي ،من
وجزم إلـى أن جيل األبنـودي جاء
اإلقــرار بــأن املـنجــز الــشعــري
الستكـمال بناء قـائم بالفعل ،ولم
لألبنـودي يف جملته تـأكيد وتعـزيز
يـأت ليخط بداية جـديدة ،ما يعني
لسـلسلـة من القـيم اجلمـاليـة التي
أن فـكرة إنـكار املـاضي مبـا فيه من
ورثتهـا الذائقـة احلديـثة ،يف العقل
أسالف ليس واردا.
العــربي عمـومـا ،واملصـري علي
لكـنه يف الوقت نفـسه يشيـر إلى أن
نحو خـاص ،وهو مـناط طلـيعيته
متــدد منـاخـات الــوعي القــومي
وتقدميته ،فقد ارتبـط شعر العامية
اجلـديـد ،الـذي ارتـبط مبـشـروع
قـبل بيـرم التـونـسي وفـؤاد حـداد
سياسي كبير ،قاده الرئيس الراحل
وصالح جـاهـني بنمـوذج للتـعبيـر
جمــال عبــدالنـاصـر الـذي كـان
االجتمـاعي أطلق عـليه النقـاد فن
األبنودي واحدا من أكبـر مناصريه
“الــزجل“ ،وهــو شـكل تعــددت
ومنـاصـري ثـورة يــوليـو 1952
روافــده وأشكــاله ،غيـر أنـه بقي
بصفة عـامة ،كان يعـني بالضرورة
تعـبيـرا عن األمنـاط الـتقليـديـة يف
مــزج عنـاصـر مــركبـة أكّـدت أن
الوعي ،ألنه ظل مرتبطـا بالوظيفة
الـشعـر اجلـديـد ،كـان أكثـر وعيـا
االجـتمــاعيـة كـشعــر منــاسبـات
بلحـظـته ،عبــر ارتبــاطه مبــوقف
بـاألسـاس ،فظلـت روح الشـاعـر
إنـســانـي أكثــر شمــوال ،بــدا يف
بعيـدة متـامـا عن احلفــر يف املعني،
انحيـازات جمـاليـة علــى صعيـد
ومن ثمة بعيدة عن التأثير يف جتديد
التـركيب اللغـوي وابتكـار أشكال
اللغـة ،كـذلك جتـديـد معـرفـتنـا
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جـديدة للتعبير واالنفتاح على آالم
اإلنسـان املعـاصـر ،كـذلك ولـوج
الـشعـريـة اجلـديـدة إلــى الصـراع
احلـضـــاري دون انفـصـــال عـن
الصـراعات العقـائديـة والسيـاسية
الـتي كانـت األكثر تـأثيرا يف مـصير
البـشــريـــة منــذ بــزوغ العـصــر
الصناعي.
هذا مـا جعل من األبنـودي وجيله
طـاقــة أمل حقـيقيـة سـاهـمت يف
جتديد الروح الشعـرية واإلنسانية،
ألمّـة كانـت تبحث عن صـوتها يف
صوت من انتخبتهم ممثلني لروحها
اجلديدة.
شقة العجوزة
لم يكن األبنـودي املولـود يف العام
 1938بقـرية أبنـود يف محافظـة قنا
بـصعيـد مصـر ،سـوى واحـد من
تلك “الـشلـة“ التـي سمـيت بـشلـة
“شقـة العجـوزة“ ،وهـي شقه تعـد
بـني أشهر الشقق يف الـوسط الثقايف
املصـري آنـذاك ،فقـد كـانت تلك
الـشقــة محـط اجـتمــاع القــاص
والروائي يـحيى الـطاهـر عبداهلل،
والشاعر أمل دنقل ،والشاعر سيد
حـجاب ،والتـشكيلـي عدلي رزق
اهلل ،والنــاقـــد سيــد خـميـس،
والكاتب الصحايف صالح عيسي،
ثم انضمت إلى تلك الـكوكبة فيما
بعد أسماء مهمـة أيضا مثل الشاعر
الراحل عبدالرحيم منصور.
تلك اجلغرافيا الضيقة التي جمعت
كـل هؤالء مـتسـعة الـرؤيا بـدرجة
دفعـتهـــا السـتـيعـــاب اخملـتـلف
واملؤتلف ،على املستويني الفكري
واجلمالي ،حيث خرج من عباءتها
فنانـون مثلوا فـيما بعـد واحدة من
أبرز مالمح الفن املصري.
كان األبنودي يـسير دائما ،وخلفه
الكثير من التراكم احلضاري القادم
معه مـن أقصى اجلنوب ،ومن أكثر
منـاطق صعيـد مصـر فقـرا ،حيث
ولد مبحـافظة قنا ألب يعمل مأذونا
شرعيـا ،وباعـتباره رجال أصـوليا
كان ميزق كل ما تقع عليه عيناه من

منجزات االبن املارق يف رأيه.
هــذه املنـاخـات دفعـت األبنـودي
للتـمرد علـى وظيفته احلكـومية يف
محكمة قنا ،التي التحق بها مبؤهله
املتـوسط ،غـير أنه أدرك مـبكرا أن
مــوهبته لـن تتبلـور سـوى يف قلب
مــركــزيــة القــاهــرة وأضــوائهــا
الساطعة ،وهو ما حدث بالفعل.
ثم كانت محطته األهم بزواجه من
مخرجـة األفالم التـسجيليـة ذائعة
الصيـت عطيـات األبنـودي ،التي
عـــاشـت مـعه حلـم الفـن وحلـم
اليـسـار الـسيــاسي بــاليـوتــوبيـا
األرضية ،الـتي ارتبطت بـاملشروع
القــومي ،ويف ظل هـذه الــزيجـة
أصــدر األبـنــودي أهـم أعـمـــاله
الـشعـريـة الـتي صـنعت مـنه ذلك
االسم الكبـير واملـؤثر يف حـياتـنا،
غـير أنه انفصل عن زوجته يف نهاية
ثمـانـينــات من القـرن املــاضي،
وتزوج مـن املذيـعة الـشابـة آنذاك
نهـال كمال وأجنب منهـا ابنتيه “آية“
و“نور“ ،وهـو يعيش اليوم يف مدينة
اإلسماعيلية ،على قناة السويس،
استـشفــاء من مــرضه الـصـدري
املــزمن الــذي يالزمـه منــذ فتــرة
طويلة.
عباءة اليسار
ارتبـط األبنـودي بعالقــات وثيقـة
بكل األنـظمـة الـسيــاسيـة ،الـتي
عـاصـرهـا شـابــا وكهال وشيخـا،
ورغم أنه لم يعـتنق الفكر اليساري
يف أيّ حلظـة ،إال أن عبـاءة اليـسار
املـتسعـة يف خمـسينـات وسـتينـات
القـرن املـاضـي ،التـي استـوعـبت
عـشرات األصـوات الطليعيـة على
صعـيد الفكر والفن ،كانت واحدة
من أسبـاب تـأييـده لثـورة يـوليـو
ونظامهـا السيـاسي ،وقد اسـتطاع
أن ينجـز على ظاللـها أهم دواوينه
الـشعـريــة ويف مقــدمتهـا ديــوانه
“األرض والعيـال“ الـذي صـدر يف
طـبعـته األولــى عـــام  ،1964ثم
ديــوانه “الــزحمـة“ الـصـادر عـام
 ،1967و“عمّاليات“ عام ،1968
ثـم ديـــوانه “جــوابــات

حراجي القط“  ،1969وهو واحد
من أهم دواويـنه الشـعريـة ،حيث
كــرسه ملــؤازرة مـشــروع الـســد
العــالي ،الــذي كــان ميـثل بــؤرة
املشـروع النـاصري ،خـاصة بـعد
هزمية يونيو 1967.
ثم أصــدر األبنـودي ديــوانه املهم
“الفصـول“ الذي شهـد أعلي حتقق
شعـري له ،ورغم أنه سُجِـن أليام
قالئل ،إال أنه لـم يتخل عن تأييده
لثورة يوليو حتى اآلن.
أما يف حقـبة الـرئيس الـراحل أنور
السـادات ،التي ظلت حتى انتصار
أكتوبـر  1973متثل امتـدادا للحلم
القـومي ،فقد ظل األبنودي واحدا
مـن املــشــاركـني الــرئـيــسـيـني يف
املشهـديـن الشعـري والـسيـاسي،
بـأناشيده الـوطنية حتى نهـاية حقبة
الـرئيـس األسبـق حسـني مبـارك،
التـي شهــدت اكـتمــال جنــوميــة
األبنودي.
يبــدو أن العالقــة الــدافئــة ،بني
األبنـودي واألنـظمــة اجلمهـوريـة
الثـالثة ،لـم متنعه من تـأييـد واسع
الـنطـاق ،بل مـســرف يف جتليـاته
لثـورتي اخلــامس والـعشــرين من
ينـاير ،ثم الثالثني من يـونيو ،وقد
سطـر والزال الكثـير من الـشعر يف
مديح الـثورتـني ،لكنه ظل مـؤيدا
لـلجيـش وللــرئيـس عبــدالفتـاح
السيـسي والزال ،وكان يف مـقدمة
املـثقفـني الــذيـن الـتقــوا رئـيــس
اجلمهـورية ،عقب انتخابه ،ضمن
وفـد مـن املثقفـني املصـريني الـذين
التقــوه .غيـر أن ذكـاء الـشـاعـر
عبــدالـــرحمـن األبنـــودي جعله
دائـما ،محـافظـا على املـسافـة بني
عالقـته بالـسلطـة ،وبني مضـامينه
الشـعريـة التي احـتفظت بـزخمـها
الثـوري رغـم تلك العالقـة ،وقـد
تــواتــر ذلـك يف أكثـــر من ديــوان
شعـري لـه ،يف حقبـتي الـسـادات
ومـبارك ،فقـد حملت العـديد من
دواويـنه يف تلـك الفتــرة انتقـادات
مـؤملة لـعسف الـسلطـة السـياسـية
بشعبها.
كـانت التـمثيـالت الشعـريـة علـى
ذلك شديدة النـصاعة يف دواوينه:

“املشـروع واملمنـوع? ،و“األحزان
العــــاديــــة“ ،و“املـــــوت علــــى
اإلسفلت“ ،وهـو الـديـوان الـذي
حمل أقسـى القصائـد ضد عسف
األجهــزة األمـنيــة يف مــواجهــة
معـارضي النـظام الـسيـاسي ،من
هنــا احتـفظ املـشـروع الـشعـري
لألبنــودي بحيــويته ،ومـن ثمـة
جتـدده ،وظل والزال واحــدا من
أهم املـشـروعـات املـؤسـسـة يف
الشعرية احلديثة يف مصر.
وقد عزز موقع األبنودي ،كواحد
من صنـاع القيـم العامـة ،الشـيوع
الـواسع لقصائده املغـناة التي كتبها
لكبار الـفنانني واملطـربني املصريني
علــى نـطــاق واسـع منــذ أن بــدا
مشواره مع الـفنان الصـاعد آنذاك
محـمد رشدي ،بـاألغنية الـشعبية
الـشهيرة “حتـت الشجر يـا وهيبة“،
حيث استمر بعـدها يف التعاون مع
رشـدي حتــى رحيل األخيـر ،ثم
انـفتح علـى الكـثيـر مـن الفنــانني
وكبـار امللحـنني مـثل عبـداحللـيم
حــافظ وشـاديـة وجنـاة الـصغيـرة
وصباح وغيرهم.
كـذلك كان ارتبـاط اسم األبنودي
مبطـرب الـسيـرة الهالليـة الـراحل
جـابر أبـو حسني ،واحـدا من أهم
أسـباب حـضوره الـطاغـي ،لدى
النخبـة ،ولـدى الفئـات الـشعبيـة
األقل تعليـما ،وهـي السيـرة التي
تتـبعهـــا األبنــودي مـن جنــوب
اجلزيـرة العربيـة حتى وصـوله إلى
تونس مستقرّ الهاللية ،ثم جمعها
بعــد ذلك يف مجلــد ضخم يقـول
دائما إنـه ليس من تـأليفه وإمنـا هو
غناء الشعب العربي.
حصـد الـشـاعــر عبـدالـرحـمن
األبنودي عشرات اجلوائز وأرفعها
يف مـصر وخارجهـا ،حيث حصل
على جـائزة الدولـة التقديـرية عام
 ،2001ثـم حصل علـى اجلـائـزة
األعلــى “جــائـــزة مبــارك“ عــام
 ،2010وينظر إلى األبنودي اآلن
بـاعتـباره واحـدا من رواد قصـيدة
العامية احلديثة يف مصر.
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نصوص Provision
هايكو احلرب  :ثالثون قصيدة هايكو من مختلف أنحاء العالم كتبت تنديدا باحلروب

أطفال يمنيون رشدهم العدوان السعودي الغاشم عىل بالدهم

ترجمة :آزاد اسكندر

6

11

16

1

إنهم يسيرونَ إلى احلرب
بأعنيِ املوتى . . .
ال يَرَوْن ،ال يَرَوْن
(رون روس ،تسمانيا)

أسلحةٌ دُمى ،جنودٌ دُمى
دباباتٌ و طائراتٌ و سفنٌ دُمى
لكن ما من دُمىً بهيئة قبور
(م .تشيستي)

رجلٌ ذو سترةٍ عسكريةٍ قذرة
يحاولُ أن يَحُّكَ
اسمَه
(جون دنفي)

7

12

17

اعصفي ،يا رياح الصحراء
 ،اعصفي
املئي عيونَ الرجالِ احلمقى
بالرمال!
(ألينكا زورمان ،سلوفينيا)

ابنها ذَهَبَ إلى احلرب
يدان شفيفتان
يف ضوءِ الشُبَّاك
(بيل باولي)

ال تعترفْ بشيء
أنكرْ كُلَّ شيء
ما لدى اجلندي من أوامر
(م .ي .تشيستي)

13

18

بغداد
سجادةُ الصالة
القصف
(دانيال بي ،فرنسا)

يَلُفّونَ أمواتَهُم
باألعالم
و الكلمات
(دانيال)

14

19

صفارةُ إنذار
الناس يهربون إلى املالجئ
الطيور إلى السماءْ
(ج .كات)
2
دخان ومرايا
السيوفُ صُقِلَت
آلخر مرةٍ من جديد
(أ .ج .أكسنيس)
3
يدٌ بتراء
حتاولُ عبث ًا
أن متسحَ الدموع
(سيلفا ميزيريت ،سلوفينيا)
4
عندما أرسمُ خط ًا
بيني و بني اآلخر —
أكونُ يف اجلهةِ اخلطأ
(شينا أ .لورنس)
5
باحثاً عن
قصائد مناهضة للحرب ،أجدُ
طفلني يلعبان
(ناعومي ،كندا)

8
طفلٌ الجئ
يُعَلِّمُ الطيرانَ لطيرٍ صغير
سَقَطَ من عُشِّه
(ندى سابادي)
9
الرياحُ حجا ٌ
ب
على وجهِ الصحراء-
ال أحد يرى األلم.
(غينكا بيليارسكا ،بلغاريا)
10

15

مطرٌ خريفيٌ رتيبْ:
صبيٌّ يَصُّفُ جنودَه الدُمى
ملعركةٍ حاسمة
(ريتشارد رايت)

زلزالُ احلرب —
دباباتٌ أكثر من سياراتِ اإلسعاف
يف ليلِ غزة
(سيرجي توم)

أواخر أبريل
التوابيتُ التي
لم يريدوا أن نراها
(روبرت ويلسون)
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21

22
أطفالٌ و آباء
ابتساماتُهم للجنود
ليست سواء
(دين سمرز)

27
يف أكياسٍ سوداء
هواتفُ نقالة تَرِنُّ
بال انقطاع
(ماركوس سولزبرغ ،سويسرا)

23

28

ثلجٌ مُلَطَّخ —
رسالةُ تعاطف
موقعة آلياً
(باول ديفيد مينا)
24

نُذُرُ الثلج
أخبارُ احلرب
ال أحد ليوقد النار-
آخذُ أطفالي إلى املدرسة
قريباً تأتي الذئاب
بسيارتي الهمر
(كارول ريسفيلد ،الواليات املتحدة) (فيسفينجا ماك ماستر ،كرواتيا)
20

التعذيب...
لطخةٌ أخرى
على العلم
(بيلي ويلسون)

فراشةٌ حَطَّت على
جثثٍ يف مقبرةٍ جماعية
األرضُ ما زالت تدور
(سيلفا ميزيريت ،سلوفينيا)

طبولٌ تُقرَعُ—
أضعُ شمعةً مضاءة
على كل نافذة
(بيلي ويلسون)
25
أحتدثُ إلى الشجرة
عبر النافذة
عن املطر ،عن احلرب
(مارلينا رينزين)

قطراتُ ندىً ربيعية
تَعَلَّقَت بورقةِ عشب-
أطفالُ العراق
(تشني-أوي ليو ،تايوان)
29
حصيلةُ احلرب:
ال يقوى على التمتعِ باألخضر
عيناه اعتادتا على األحمر
(أسماء .أ)
30
بوجهِ الرياح
نرفعُ الفتةَ سالم-
قاماتُنا تنتصب
(روث يارو)

26
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تشكيلA R T
رينيه ماغريت سوريالي ترجم أحالمه ألوانا يقظة

طاهر علوان

عـنــدمـــا يقـتــرب الــدارســون
واملــؤرخــون ومـتــذوقـــو الفـن
الـتشكيلي مـن السوريـالية الشك
أنهـم لن يسـتطيـعوا مغـادرة رينيه
مـاغـريـت ،الفنـان الـسـوريـالي
الكبيـر والعالمة الفـارقة يف تاريخ
الـسـوريــاليـة وأحــد أهم وأبـرز
أعالمها.
يحـسب لـرينيـه ماغـريت أنـه قاد
بـوعي عميق املدرسـة السوريـالية
إلـى جـانب رمـوزهـا املهـمني من
مـثـل سلفــادور دالـي ومــاكــس
أرنـست وتـشيــريكـو وبــريتـون
وغيــرهم ،وأسـس تقــاليـدهـا
واحتفــى مبنجـزهــا ،بل إنه هـو
الذي حاكـم وجودها وقـاربها مبا
يحـيـط به ،بـــالكــون واحلـيــاة
واألشخـاص واملـوجـودات وظل
يخوض يف جدلهما عميقا.
ونـظرا ملكـانة مـاغريـت ،ال تزال
مــدينتـه التي ولـد وتـرعـرع فيهـا
وأثـــــرت يف مجــمل مــنجــــزه
بـروكـسل ،حتـتفي بـه من خالل
إقامة متحف خـاص بأعماله ،قد
افتتح قـبل بضعـة سنـوات ووسع
مـــؤخـــرا مـن إطـــار العـــروض
االستعادية لهذا الفنان الشهير.
ومــاغـــريت املــولــود يف العــام
 ،1898كــان قــد دخـل معهــد
الفنـون اجلـميلـة يف بـروكـسل،
وهنـاك تــأسسـت رؤيته العـميقـة
لفن الـرسم ومن هناك بدأ يتلمس
خطـاه باجتاه االكتشاف واملغايرة،
اكـتــشــاف طـــال مجـمل أدواته
اجلمالـية ومنـذ سن مبـكرة ،لكن
يف مــوازاة ذلك كــانت لـه حيــاة
اجتمـاعية مضـطربة مـبكرة ألقت
بظاللها على أعماله األولى.
ذلـك االضطــراب متثل يف محـنته
مع والدته املضطربة عقليا ،والتي
انتهت أن تقضي منتحرة غريقة يف
أحد األنهار البلجـيكية الصغيرة،
حـيث شـاهـد مـاغــريت أول مـا
شاهد وجههـا وهو مغطـى بقطعة
قمـاش ،وهو الـرمز الـذي تسلل
إلـى أعمـاله الحقا ،ومـنها أيـضا
لوحـة العاشقـني الشهيـرة ،حيث
ظهرا يف مشهـد القبلة ووجـهاهما
مغطيان.
الشـك أن مدارس مهمة يف تاريخ
الـفن التـشكيلـي مثل املـستقـبليـة
والتـكعيبـة وغيـرهـا قـد أثـرت يف
مسـار ماغريت ،وهي احلقبة التي
عــرضت يف مـتحفه يف بـروكـسل
بأنهـا حقبـة التأسـيس والتـي متتد
إلـى العام  ،1929حيـث رافقتها
إقــامــة أول معـــارضه يف العــام
 ،1927وهو املعرض الذي ضخ
فيه رؤاه املـبكـرة تـلك ،لكـنه لم
يقابل بالشكل الذي كان يتوقعه.
هنا كانت بعض أعماله أقرب إلى
التــزيني الـطبــاعي ،خـاصـة يف
مجمـوعة “ماغريت قبل ماغريت“
أو يف أعمـاله املـسمــاة صنـدوق

املــوسيقـى ،وهـي أعمــال طغت
عليهـا أسلوبيـة سائـدة هي أقرب
إلى فن امللصق.
وتتـوج هــذه الفتـرة مـن حيــاته
املـبكرة بقـراره السفـر إلى بـاريس
وااللتحـاق بـاآلبـاء املـؤســسني
للسوريالية ،وعلى رأسهم أندريه
بـريتون وإلـى جانب السـورياليني
الـفرنـسيني اآلخـرين كـوليـنيت،
أوبـاك ،سنـغر ،تـشايف ،مـاريان
وغيرهم.
وعند اندالع احلرب العاملية الثانية
كــان مــاغـــريت قــد عــاد إلــى
بـروكـسل ورفض اخلــروج منهـا
وعاش مأسـاة وكوابيس احلرب،
وعـبـــر عـن إحــســـاس عـمـيق
باالغـتراب متثل أيضـا يف عدد من
أعماله التـي احتواها هـذا النشاط
االستعادي ،ولكن ما إن وضعت
احلـــرب أوزارهـــا حـتــــى حلق
مـــاغـــريـت بعـيـــدا يف فـضـــاء
الـسـوريــاليـة مـعلنــا عن الـبيـان
الـسـوريــالي األول الــذي سمّـاه
“السوريالية حتت ضوء الشمس“.
كـان هذا تـتويجـا للسـوريالـية يف
نـسـختهــا البـلجيـكيــة من خالل
مــاغــريـت نفــسه الــذي شـكل
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معـرضه الـذي تال الـبيـان األول
عالمة فـارقة ،إذ أدهش جمهوره
بـتلـك األعمــال اجلـــريئــة الـتي
احتلت الطبقـة الثانية من متحفه،
هـذه الدهـشة رمبـا ميكن التقـاطها
بحسب سيرة مـاغريت من خالل
االنتقال إلى نيـويورك إلقامة أول
معـرض شـخصـي له هنــاك ،ثم
إلى باريس.
ومن هــاتني احملـطتـني الهـامـتني
مضى مـاغريت قـدما يف تـأسيس
رؤيته اخملتلفـة وإثارة اجلـدل حول
األشكال الواقعية ،ومنها فرضيته
الـشهيـرة “هــذا ليـس غليـونـا“،
و“تلك ليسـت تفاحة“ أي أنه عمد
إلى نـوع من التمـرد على واقعـية
األشيــاء ومع ذلك احلفـاظ علـى
اجلـذر الـواقعي ،ولـكن يف شكل
أو إحـسـاس انـطبــاعي ،وداللـة
ذلك وتــرجمته احلـقيقيـة تبـرز يف
مقولته بل وقنـاعته الشهيـرة أيضا
“إذا كان احللـم هو ترجمـة لليقظة
فـإن الـيقظـة هي تـرجمــة للحلم
أيضا“.
وجتلــى ذلك يف لــوحــاته خالل
حقـبتي األربعينـات واخلمسـينات
مـثـل :القــبلــــة ،وشهــــرزاد،

وذاكرة ،وطعـم الدموع ،ثم تاليا
يف الستينـات عندما اسـتخدم رمز
الـغيـم ،كمــا يف طــائــر الغـيم،
وبـورتـريت آن مـاري ،والـبحث
عن احلقيقـة ،ومونـاليزا ولـوحته
ذائعة الصيـت غولكونـدا وغيرها
من األعمال التي اكتظ بها متحفه
يف إطار هذا النشاط االستعادي.
ولعل الـزائــر للمـتحف يف إطـار
هـذه البانـوراما الغـزيرة مـن سيرة
مـاغـريـت ،أعمـاله ،رســائله،
مخطـوطاته ،تخطيـطاته ،صوره
اخلـــاصـــة ،مـــراحل حتـــوالته
األسلـوبيـة كلهـا حتـتشـد لتـؤرخ
وتؤرشـف سيرة هـذا السـوريالي
الـعمالق الــذي حفـر عـميقـا يف
جتاربه.
وكانت السـوريالية عنـد ماغريت
حـصـيلـــة بحـث وجتـــريـب لـم
يـنقـطعـا ،إذ ظـل وفيـا ملـدارس
ســـابقـيـه بل إنه لـم يـتــوان عـن
محاكـاتهم ،إالّ أن ميـزته أنه مترّد
على معاطف الكثيرين ،ليتفرد يف
نحت جتـربتـه األسلوبـية اخلـاصة
التي جعلـته بحق عالمة فـارقة يف
تاريخ السوريالية يف العالم.

نهاد الترك يرصد يف بيروت
حتوالت طائر النار السوري

بيـروت -قدمت صـالة “أيـام“ يف بيروت معـرضا فـرديا للفنـان السوري
نهاد الترك بعنوان “رسومات على ورق“ ،العنوان يشير إلى أن األعمال
كبيرة احلجم واملعروضة يف الصالة قد شُكلت حصرا على الورق ،لكن
األهم من ذلك هو مـا سيكشفه الحقا الـداخل إلى الصالـة ،إذ سيشعر
“بورقيّة“ تلك الكائنات البشرية.
يضعنـا الفنان السـوري نهاد الترك يف معـرضه البيروتي “رسـومات على
ورق“ أمـام نساء ورجـال لهم رؤوس تشبه فقـاعات متطـاولة ومشـرئبّة
أفـرغت من دواخلـها ،إنه ضـرب من ضـروب حتنيـط سحري ألرواح
األشخاص املرسومة وليس ألجسادها.
كائـنات نهاد التـرك جتبرنا علـى التعاطف معهـا ،ألنها تسـرد لنا وتقول
بكل ما تعلنه ابتسـاماتها اجملروحـة وعالمات النصر التي يـرفعونها فوق
ركام أحـالمهم احملطـمة ،مـحاولـني التعبـير عـن الصمـود والتمـاسك
والصبر إزاء تـفكك أوطانهم وضياع هـوياتهم .إنهم كائنـات الهشاشة
البـاسلـة التي تقـاوم ورقيتـها ،مـستفيـدة من خـفة الـورق يف محـاولة
الطيران ،إذا صحّ التعبير.
تلعب رمزية الورق على مفهوم اخلفة ،فتهب الشخصيات اخلفيفة قدرة
على أن تـكون أرواحا حتمل ذكريات وصور عـن الذين عاشوا عذابات
فظيعـة ،وكأنهـا تنظـر إلى أصحـابها مـن مسافـة عالـية.من هنـا تصبح
األمكنة املـدمرة والتـي غادرها سـكانها قـسرا ،حاضـرة على الدوام يف
هشـاشـة األرواح احمللقـة واملـدافعــة بشـراسـة عن صالبـة الـذاكـرة،
وإصرارها احلثيث على إعادة إنتاج املكان يف كل حلظة.
هكـذا سوريا املدمرة واجلريحة تكـون عبارة عن روح الذاكرة احلية التي
تـطل على الفـنان من مـسافـة بعيـدة ،بوصفهـا مصـدرا للنتـاج الفني،
وبيروت هي املكـان الذي يحضن هـذا النتاج ويـسمح له باإلعالن عن
نفـسه.الفنان نهـاد الترك هـو من موالـيد حلب  ،1972يعـيش ويعمل
حاليا يف بيـروت ،ومنظمو املعـرض يؤكدون أن أعمـاله املعروضة تلك
“مستوحاة من انتقاله من دمـشق إلى بيروت ،إثر احلوادث املؤملة هناك.
توحـي هذه السـلسلة بـالتفاؤل ظـاهريـا ،ويف املقابل تقـدم رواية كـئيبة
حول فكرة االنتقال والنزوح من خالل الشخصيات املبتكرة“.
قد يكون هذا التفـاؤل املذكور آنفا عبارة عن فيض تهكمي وطرافة قامتة
اللون ،تضع الثلج على مواضع احلروق.
البنية احلركية التي صاغ بها نهاد الترك النسيج اخلطوطي الدقيق الذي ال
ميكن تفـكيكه وال حلّه ،هي أكثـر ما يعبـر عن هشـاشة وجـود اإلنسان
“اإلنسانـي“ من ناحيـة ،وتعاظم قـوته املتأتيـة من إصراره علـى احلياة،
واملوت من أجلها.
معظم وجـوه الفنان علـيها أثر كـدمات ولطـمات ،وقد جمـدت الدماء
حتت “مخرمات“ اجللـد ،فهي غالبا ما تكون حـول العيون شبه املتطاولة
وشبه املنغلقة والتي تشبه أقفاصا ذات عيدان شفافة ،أراد منها الفنان ال
افتعال األسر ،بل حماية نظرات شخصياته من حُرقة املشاهد املطروحة
أمـامها ،حتـى ميكنهـا أن تعبر اجلـسر بـأقل ضرر ممـكن من الشـام حتى
بيروت وصوال إلى صالة “أيام“ البيروتية.
يـبقى عصفـور النار متـعدد األلوان الـذي يخترق فـضاء جميـع لوحات
نهاد الـترك ثيمة واسمة تزيـد من جمالية وتعبيريـة لوحاته .هو عصفور
يتحـول وفق حضوره يف اللوحـات ،نراه يف لوحة عصفـورا جائعا يفتح
منقاره ،أو قـطرة دم تنـزلق بخفة ،أو بقـايا مـنديل حمـلتها الـريح إلى
جانب مالـكه املُجسد يف اللوحـة.أطلق الترك على احـدى لوحاته اسم
“املغني“ ،حيث يبـدو رأس إنسان له عنق دمويّ اللون ،يف إشارة ما إلى
الـشهيد إبراهيم القاشوش .يحـاول الفنان حتويل األلم الثقيل إلى روح
ورقية خفيفة ،تطير وتشهد وتبوح.
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تيرنس ماليك :فيلسوف السينما األميركية

األساس الدرامي يف أفالمه ليس الشخصيات بل شعرية الصورة ومغايرتها

العرب أمير العمري

لم تـعرف الـسينـما األمـيركـية يف
تـاريخها الطويل مخرجـا سينمائيا
يـستخـدم الــوسيط ،أي الـفيلم،
من أجل الـتعبير عن أفكار فلسفية
مجــردة تبحـث يف أصل الكـون،
ويف العالقــة بني اإلنـسـان واهلل،
وبـني اإلنسـان والـطبيعـة ،مثلمـا
عرفت يف شخص اخملـرج املرموق
تيرنس ماليك ( 71سنة).
فمـاليك يتجـاوز كثـيرا أقـرانه من
السينمـائيني ،كما أنه يـنأى بنفسه
عن األضـواء رغم كـونه مخـرجا
ينـتمـي بال شك ،إلـــى سيـنمــا
املـؤلـف ،التـي يكـمن أســاسهـا
وجوهرها يف عمل اخملرج باعتباره
النجم األول.
درس مـاليك الفلـسفة ،وعمل يف
مجال الـنقد الـسينمـائي ،قبل أن
يخرج فيلمه األول الطويل “البالد
السيئـة“ عام  1973.وال شك أن
دراسـته الفلسفـية تـركت تـأثيـرها
علــى أفـالمه القلـيلــة ،فهــو لم
يخرج خالل اثنني وأربعني عاما،
ســوى سبعـة أفالم .وقـد انـقطع
عن اإلخراج لفترات طويلة ،ألنه
كان مؤمنـا بأن “هناك أشـياء كثيرة
أخـــرى يف احليــاة أهـم من صـنع
األفالم“ ،كمـا قال لسكـورسيزي
ذات مرة.
مرّ عـشرون عاما بـني فيلمه الثاني
“أيـام الـسمــاء“ ( )1978وفيـلمه
الثـالـث “اخليـط األحمـر الــرفيع“
( ،)1998ثـم مـــرت ثـمـــانـي
سنـوات بعـد فـيلمه هـذا والفـيلم
الذي أخـرجه بـعده وهـو “العـالم
اجلـديـد“ ( .)2005ولـكنه فجـأة
بـعد أن أخرج فيلـم “شجرة احلياة“
( )2011انـفــتـحــت شـهــيــتـه
لإلخـراج ،وكأنه أدرك أنه لم يعد
هنــاك متـسع من الـوقـت قبل أن
يفــوت األوان ،فـبعـــد “شجــرة
احليـاة“ ،أخـرج “إلـى األعجـوبـة“

( ،)2013ثـم أخيرا فـيلم “فارس
الكؤوس“.
إال أن األنبـاء تقول لـنا إن مـاليك

يقـوم حاليـا باسـتكمال الـعمليات
التقنـية األخيـرة بعد أن انـتهى من
تـصويـر فيلمني جـديدين :األول
لــم يكـــشف عـن اســمه بعـــد،
والثـاني يحـمل عنـوان “رحلـة يف
الــزمن“ .وهـي أخبــار جيّـدة بال
شك ،فـمـــالــيك أحـــد أكـثـــر
السـينمـائـيني غمـوضـا يف تـاريخ
السينما ،فهـذا اخملرج الذي يتمتع
مبـوهبة تـرفعه إلى مصـاف عظماء
السيـنمائيني مثل بـرغمان وغودار
وأنطونيونـي وكوبريك ،ال يحب
الـظهــور أمـــام أجهـــزة اإلعالم
ويــــرفــض إجــــراء املقــــابالت
الـصحفيـة معه ،كمـا يعـزف عن
حضور املهرجانات السينمائية.
تيرنـس ماليك مهمـوم بالبحث يف
املــصيــر اإلنـســانـي ،يف عالقــة
اإلنـسـان بــالكــون ،يف مقـاربـة
اإلنسان بالطبيعة ،وتصوير عجزه
أمـام قـوة اخلــالق عن اإلحـاطـة
بـأسـرارهــا ،لكنـه يصــوّر أيضـا
غضب اإلنـسان واحتجـاجه على
األقـدار أحيـانا بـقوة وقـسوة ،يف
نوع من االندفاع االنتحاري الذي
يؤدّي إلى الهالك.
إن األســـاس الـــدرامـي يف أفالم
مــاليـك ليـس شخـصيــات تلك
األفالم ،فهــو ال ينـشغل كـثيـرا
بالـدوافع النفسيـة أو “احلبكة“ ،أو
الـرسـالـة الـسيـاسيـة واألخالقيـة
واأليـديـولــوجيـة ،بـل يتـركـز
اهتمـامه األساسـي على “شعـرية“
الصـورة ،وهـو غيـر مهتـمّ كثيـرا
بـاخلط القـصصي الـروائي كـما يف
الفيلـم التقليدي األميركي ،ودفع
املسـار الـدرامي إلـى األمـام نحـو
ذروة مـا ،بل بـاستخـدام الصـور
بطريقة تـستمدّ قوتهـا مما يكمن يف
مـا متنحه لـلمشـاهد مـن إيحاءات
قـد تتجاوز نطاق الـصورة املباشرة
نفسها.
وهـو ميــزج كثيــرا بني التـسجـيلي
والــــروائـي ،وبـني الــــدرامـي

اخملرج تيرنس ماليك

والـواقعي والسوريـالي ،يف سياق
شعري “غـنائي“ إذا جـاز التعـبير،
كمــا أنه مغـرم بـتصـويـر عالقـة
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مشهد هجوم اجلراد للفتك بالطبيعة يف فيلم 'أيام السماء'
اإلنسان بالطـبيعة التي يراها أقوى
من اإلنسان.
يف فيلـمه األول “البـالد السـيئـة“،
يستخدم ماليـك السرد على لسان
شخـصية الـفتاة املـراهقة “هـوللي“
(سيـسـي سبــاسيك) الـتي تقـطع
صلتهـا بعاملهـا ،وتقرر االلـتحاق
بـ“كيت“ (مارتن شني) وهي تروي
لنـا قصتهـا معه ،دون أيّ اهتـمام
بتصـوير املـشاعـر ،وكأنهـا تلعب
دورا مبـاشـرا يف تبـريـد احلـدث،
تخفـي ما تـريد إخـفاءه وتـكشف
فـقط عمـا تريـد الكـشف عنه من
وجهة نظرها.
إنها جتد نفسهـا مدفوعة لاللتحاق
بهـذا الشـاب دون سبب واضح،
بل إن مـاليك يـرفـض أصال مبـدأ
السببية أو العلـة ،سائرا على نهج
الفيلـسوف هـايدغـر ،بل إن فعل
“القتل“ الذي يبدأ به الـفيلم عندما
يقـوم “كـيت“ بـقتل والـد هــوللي
دون سـبب واضح وبدون دافع أو
اسـتفــزاز مـسـبق ،يـــأتي جملــرد
إحـسـاسه الغــامض بـالـرغبـة يف
الـقتل ،وهـو مـدفـوع مبـواصلـة
القتل بدم بارد دون هدف.
فـاحلقيقـة أن والد “هـوللي“ رجل
طيب ،رأيـناه يداعـب ابنته وميرح
معهـا ،وابـنته ال تـتمنـى بـالتـالي
اخلالص منه علـى غرار “مالوري“
يف “قتلـة بالفطرة“ ألولـيفر ستون،
كمــا أنهــا ال تـبحـث عن مـتعــة
االنتقـام من األثـريـاء تـعبيـرا عن
التمرد كما كـانت “بوني“ يف “بوني
وكاليد“ آلرثر بن.
إن ردّ فـعلهـــا الـالمكـتـــرث ،ال
عالقـــة له بـــاالجـتـمـــاعـي وال
بـــالـنفــســـانـي ،بـل لعلـه ذلك
االستـسالم املثيـر للقـدر ،فمقتل
األب يبـدو كحادث قـدري أقوى

مـن إرادة البطـل الصغيـر ،وليس
كـردّ فـعل أليّ تصـرّف عـدائي،
متامـا كما نـرى فيمـا بعد ،عنـدما
يطـلق كيت الـنار عـلى زمـيله من
أيــام عملـه يف رفع القمـامــة ،ثم
يتـركه االثنـان ميـوت تـدريجيـا،
علــى الفــراش …تـــذهب إلـيه
هوللي بـكل بساطة وبروح ودية،
لكي تسأله عما يشعر وهو مشرف
على املوت؟
إن فعل القتل عـند مـاليك ،يـبدو
هـنا كـما لـو كان احـتجاجـا على
“القدر“ نفسه الـذي جعل اإلنسان
علـى هذا الـضعف أمام الطـبيعة.
وهــو أيـضــا تعـبيــر عـن رغبــة
الواعية ،يف اإلحـساس بـنوع من
“األلـوهية“ ،أي القدرة على القتل
املفــاجئ دون سـبب ،أو ادّخــار
حيـاة من يشاء ،كـما يفعل “كيت“
عنــدمــا يـكتـفي بـحبــس رجل
ورفـيقته حضـرا فجأة إلـى الكوخ
الـذي يـرقــد داخله زمـيل كـيت
الـســابق وهــو يعــانـي سكــرات
املوت.
“كـيت“ يـريـد أن يـسجل مـوقفـا
خـاصا أمام الـتاريخ يتمّ تـذكره به
فيـما بعـد ،أمام عـالم ال أمل فيه
وال مجــال للعثـور علـى الـراحـة
املنشـودة ،وهو مـدفوع بـإعجابه
الشديـد بشخـصية املـمثل الراحل
جـيمــس دين ،يـريـد أن يـصبح
“جنما“ ،ويـتمكن من حتـقيق هدفه
يف النهاية عندما نراه قبل أن يساق
إلـــى اإلعــــدام ،يجلــس أمـــام
العـشــرات من رجـال الـشـرطـة
واجلـيش ،يوجهـون له األسئلة يف
إعجاب شديـد ،وكأنه أمام مؤمتر
صحفي كنجم من جنوم السينما.
أمـا هوللـي فقد اختـارت يف حلظة
مـا أن ترتـبط به ،وأن تتبـعه “مهما

حدث“ ،كـما تـردّد ،ثم يف حلـظة
أخـرى ودون أيّ سـبب أو “علـة“
مـا ،تقرر أن تتخلـى عنه وتتوقف
عن متـابعـته .وهي ال تبـالي إزاء
احليـاة أو املـوت ،فلـديهـا نـزعـة
عـدميـة ،جتعل الـوجـود عنـدهـا
يتساوى مع العدم.
اخليط الفاصل
يف فيلـم “اخليـط األحمـر الــرفيع“
(- )1998عـن روايــة جـيـمــس
جويـس -نحن أمام بطل وجودي
يـطرح عشـرات التسـاؤالت حول
احلــرب ،اجلحـيم ،الــطبـيعــة،
اإلنسان ،العـثور على الهـوية من
خالل القـتل ،أي علــى اخلـيـط
الفاصل بني العقل واجلنون ،وبني
اخلير والشر.
إنها رحلة عبثية يخوضها اإلنسان
مدفوعـا بقوى تفوقه كـثيرا ،نحو
التـدمير واحلـرق والقتل ،كمـا لو
كان يرى أيضا أن التاريخ البشري
لـم يتأسس سوى على سلسلة من
الصراعـات الدامية ،وأن اإلنسان
الـذي ميـارس كل هـذا الـدمـار ال
يـدري السبب الـذي يجعله يوغل
هكـذا يف الـعنف ،بحـيث تـصبح
الطبيعـة اجلميلة الرائـعة التي نراها
يف كل مـشـاهـد الفـيلم ،تـتغنـى
بــاخلــالق وجـمــال خـلقه ،قــد
أصبـحت ضـحيــة لـصــراعــات
اإلنسان.
أيام السماء
يف “أيـام السـماء“ يـبدو الكـون هو
احلاضنة التي حتتوي البطلني :بيل
(ريتـشــارد غيـر) وبـروك آدامـز
(آبي) والـطبيعـة القامتـة تزيـد من
شعورهمـا بالوحشة ،وفيه كذلك
تتناقض الطـبيعة اجلميلة مع التآمر
بني البطل وفـتاته ،اللذين يخفيان

عن الــرجـل الثــري صـــاحب
املــزرعـــة أنهـمــا حـبـيـبــان،
ويتظـاهران بأنهمـا شقيقان لكي
يـتمكنـا من تـدميـره واالستيالء
على ثروته.
ويف واحـد من أعـظم مـشـاهـد
الفـيلـم نـــرى كــيف تغـضـب
الطبـيعة علـى اإلنسـان؛ ينتـشر
اجلـراد يف احلقـول ،يـأتي علـى
األخضر واليـابس ،ويف لقطات
قـريبـة نـرى اجلـراد وهـو يلـتهم
أعـواد القـمح ،ثم يبـدأ احلشـد
الـبشـري يف محـاولـة طـرده من
احلقـول ولـكنهم يـفشلـون ،بل
تـتجمع أسـراب اجلــراد فتـظلم
الـسمـاء من كثـافتـها ،ويـصبح
اإلنـســان عــاجــزا أمــامهــا،
ويتـسبـب الصــراع العنـيف بني
الــــرجلـني :بــيل وصـــاحـب
املـزرعــة ،يف اشتعـال احلـرائق
الـهائلة بـاحلقول ويتبـدّى العجز
اإلنسـاني عـن السـيطـرة علـى
الـنيـران ،يف واحــد من أعـظم
مشاهد السينما املعاصرة.
شجرة احلياة
ويف “شجــرة احليـاة“ نـرى بـطل
الـفيـلم “جــاك“ بعــد أن أصـبح
رجال يف اخلمـسني مـن عمـره،
يتـأمل يف ماضيه  ،يعود بذاكرته
إلى نـشأتـه وهو بعـد صبي ،يف
بلـــدة من واليــة تكـســاس يف
خمسينـات القرن املاضي ،لكي
يطـرح مالـيك من خالله الكـثير
مـن التـسـاؤالت الـصعبــة عن
معنـى الـوجـود ،ومغـزى تلك
احلـيــــاة وعالقـــة اإلنــســـان
بـالطبـيعة ،ومـا يفعله بنـا فراق
األحبـاء بـاملـوت ،بل ومغـزى
املوت نفسه.
جاك ميرح مـع شقيقيه يف املزارع
احمليطـة ببيت األسـرة ،ولكن ما
هـو أهم مـن الشقـيقني واألكثـر
تأثيرا على حياة جاك وشقيقيه،
همـا األب واألم :األب (بـراد
بيت) رجل حائر ممزق بني ميوله
الفنية املـوسيقية يف املـاضي التي
لـم تتحقق ،وما ميـكن أن يكون
قـــــــد نــتـج عــن ذلـك مــن
“اإلحبـاط“ ،وبني دوره احلقيقي
اآلن كـموظـف يف مصنع قـريب
للمواد الـزراعية يف تلـك املنطقة
الــريفيـة التـي تتـميـز بغـابـاتهـا
ومـزارعهـا الشـاسعـة اخلالبـة.
وهــو يـــربي أوالده بـطــريقــة
خـشنـة ،جـافـة ،رغبــة منه يف
تـنشئتهم أقويـاء .وهم يشعرون
بـاخلوف أمامه ،لكنهم يحملون
جتاهه أيضا احلب :إنه مزيج من
االحتــرام والهـيبــة ،التقـديـر
والعرفـان واالرتباط بقوة أكبر،
ميكنها أن متنح الشعور باألمان،
لكنها تفرض شروطا معينة..
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مسرح Theater

كما يف مسرحية ( املاله أول ماله تالي )

تداعيات محنة الوطن جتد لها صدى ً على خشبات مسارح اإلغتراب
ستــرلـنك هـــايتــس  -العـــربي
األمريكي اليوم  -قاسم ماضي-
على قـاعة مسرح سترلنك هايتس
هــاي سكـول يف واليــة ميــشغن
االمـيركـية ،قـدمت فـرقة مـسرح
الــرافــدين ،بــاكــورة إنتــاجهــا
مسـرحيـة "املالـه أول ،ماله تـالي"
وهي من تـأليف واخـراج الفنـان
بـاسم االمـني ،ومتثـيل نخبـة من
أبناء اجلـالية الـعراقيـة يف املهجر،
مـنهـم حـمـيـــد دلـي ،نـــاصـــر
احلمـداني ،ثـائـر العطـار ،نـظيـر
وردا ،تيـريـز الكــاتب ،سـرمـد
خمـورو ،شذى هـرمز ،وبـاسم
األمـني ،وملــــدة ثالثــــة أيــــام،
وبحضور جمهـور واسع من أبناء
اجلالية العربية والكلدانية.
"املسرح هـذه الكلمة الـرائعة للفن
الـذي يجـسـد الـدنيـا بـافـراحهـا
واحـزانهــا ،واملسـرح هـو املكـان
املفعـم بـــالعـظـمـــة والـــرهـبـــة
واالحـتــــرام ،وله قـــدسـيـتهُ يف
الكون ،وكـما قيل يف املـسرح من
قـبل املفكـريـن "أعطـني مـسـرحـاً
أعطـيك شعبـاً عظيـماً ،ومـا هي
الـدنيــا إال مســرح كبيـر ،ونحن
فـرقـة الـرافـديـن املسـرحيــة التي
تعشق جمـال املسرح ،لهـا عظيم
الفخـــر والــشـــرف ،أن تقـــدم
جلـمهــورهــا احلـبيـب والعــزيــز
والـــذواق واملــشـجع لـلفـنـــون
اجلميلـة ،وخاصـة املسـرح" .هذا
ما جاء يف كلمة مدير املسرح لفرقة
الـرافـديـن يف "البـروشـور" الـذي
وزعه علـى اجلمهـور قبل دخـوله
قاعة العرض املسرحي.
تـبنـى صـانعـو العــرض مقتـرحـا
ًبـصريـا ًمتثل يف إيجـاد بيئـة عرض
مغايرة حيث تـبدأ املسرحية مبشهد
ريـاضـي حيـث صيّـر مـن املكـان
ملعب كـرة قـدم وأطلـق شظـايـا
الـصــراع مـن خالل شخـصـيــة
"دوحـي" والـتـي مـثلهــا مـــؤلف
ومخـرج العـرض بــاسم األمني،
وهــو يــوزع خـطـــة اللعـب بـني
الالعبني ،وهم أوالد املـدينة ،يف
بيته العتيق،
للداللـة على الـوطن .وهنـا يبدأ
الـنــزاع بـيـنهـم حـــول الهجــوم
والـدفـاع ،مـستخـدمـاً "الكـرة" يف
إشـارة إلـى هـذه الـدنيـا الكـبيـرة
ودوائرهـا التي قسمت األهل فيما
بـيـنهـم ،ومـــا يحــصل لهـم مـن
معـانـاة ،نـتيجـة الـتمـزق وعـدم
اإلتفـاق ،ممــا أدخلنـا املـؤلف يف
دوامة خـطاب فني حـاكى ظـاهرة
التـشـتت والـتمـزق ،مـن خالله
شخـصيـة "اجلن" القــادم إلينـا من

الفضـاء ،ومـا حــاصل من تقـادم
األيام علـى أزمنة الظلم الذي وقع
علـى أبنـاء شعبنـا العراقـي ،جراء
السيـاسات اخلـاطئة ،وتـسببت يف
ترسـيخ مفاهيـم خاطئـة بعيدة كل
البعـد عـن أبنـائه ،وهـذا الـظالم
الـدامس الذي يلف بلدنا احلبيب،
نـتيجة االنفـجارت والقتل الـيومي
علـى الهـويـة ،ودخـول قـطعـان
داعش ،هـو موجـة من املـوجات
الـصعبـة الـتي مــر بهـا الــوطن،
واالستالب املقصـود الذي ميارسه
الـبعـض ،وأقـصــد هنــا "القــوى
الـظالميــة" الكـارهــة للـحضـارة
العراقية.
وهـذا مـا أكـده األمـني من خالل
حواراته املتـكررة التي أفـصح فيها
عن مـسلـة حمـورابي الـشهيـرة،
الـتي يعـرفهـا القـاصي والـداني،
مؤكـداً بقاء العـراق رغم الظروف
الصعـبة التـي مر بهـا ،ومن خالل
الشخـصية الـرئيسـية "دوحي" أراد
اإلفصـاح عن كل شاردة وواردة،
فــاخلـطــاب الــذي نـحن بـصــدد
احلديث عـنه يعدُّ خـطابـا ًمفتـوحا
ًعلـى عدد مـن االنسـاق الداللـية
الـذي متـكن مخــرجه من حتـريكه
بصريا
ً عـبـــر مـن خـالل اللعـب علـــى
مفـردات سيمـيائـية مت اسـتثمـارها
ألقصى طاقتـها التعبيرية وتوظيفها
داللياً لتـحقيق الغرض الـتأويلي،
فــالصـراع متـظهــر عبــر تنـافـس
الالعبـني على الكـرة واالستحواذ
عليهـا ،ولعل جلـوء اخملـرج لهـذه
الفـرضية املكانية ذلك للهروب من
أجـواء الـواقعيـة احملضـة املتـمثلـة
بـالنص الـذي كان بـاللغـة احملكـية
احملليـة العراقيـة ،فرسـائل العرض
الـتي تـدفـقت هـي نتــاج تفــاعل
عالقــات تشـابكت ضـمن سيـاق
بصـري وسمعي أفـضى الـى تلك
الرسائل التي هي مبثابة دق ناقوس
اخلطـر الذي بات يداهـمنا بأشكال
مختلفة.
ويف ذات املنحـى عمد اخملـرج على
تغييـر مالمح املكان مـن فصل الى
آلخــر ،فتـارة أحـال املكـان الـى
مـلعب كـرة قـدم ،وتـارة أخـرى
وظف املكـان الى قـاعة مـرافعات
قضائية ،ويف كل فصل يعمد على
إيجاد مسـاحة من التعبـير البصري
عبـر استخـدام أسلـوب التـشفيـر
والوضوح واملباشرة املقصودة التي
ال حتتاج كـثيرا ً من اجلهـد لتفكيك
املعنـى الكامـن يف مشهديـة احلدث
تــارة أخــرى ،وال شـك أن آليــة
أنساق العرض
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جـاءت ضمن نـسق تركـيبي ضمن
صـيرورة متحـركة الـداللة ،فـرمز
"كرة القدم" مر بتحوالت داللية يف
هذا العرض ففضال ًعن كونها كرة
لعـب ،فهي العجـلة الـدوارة التي
ميـكــنهــــا سحـق أي معـتــــرض
لـطريقهـا ،أو يحاول تغـيير املـسار
فيهـا ،حتى ألـف الناس املـظالم،
ولم تعــد بهم حـاجــة للـشعـور
بـاأللم ،وهـي األرض التي تـدور
بنا ،وهي رمـز للدوائـر التي تدور
حولنا.
ولهذا جنـد الشخـصيتني "دوحي +
صـاحي" مستسلـمني لسياط "اجلن"
وهم يتلقـيان األوامر بال تـذمر من
خالل سـيـــر أحـــداث العـــرض
املسـرحي ،حتـى نتفـاجـأ بنهـايـة
العــرض اإلنقالب علـيه .يقــول
املـؤلف والُمخـرج األمني :حيـنما
نـشعر بظمأ الغربة ،وحرقة الشوق

لـلمــاضي تـهب نـســائم احلـنني
للـوطن ،ونتوق لـشربة مـاء لنطفأ
ظمـئنا مـن مائنـا العذب ،مـن هنا
كـانت فكــرة املسـرحيـة ،فـاملـرء
يجب أن ال يـنسـى أهله وأحبـاءه
وبلـده ،ذلك البلـد الذي يـسكن
قلـوبنا ونـنبض بحبه ،وأن الغـربة
مـهمــا طــالـت فال بـــد ليــوم أن
تنتـهي ،لنكمل ما بـدأنا ،ونحول
احللـم إلى حقيقة ،ويكـون عراقنا
أجمل البلدان.
ويف إطار إشـتغاالته األخـرى فإن
اخملــرج رغم محـاوالته لـالبتعـاد
عـن البيئـة الواقعـية فـإنه يف بعض
املواضع عزف على أوتار عواطفنا
من خالل أحد املـشاهد التي يظهر
فـيها البيت البغـدادي العتيق بدفئه
وعــراقته وهـو يحــاكي املــاضي
ويــدخـلنــا يف تــوتــر مـن خالل

سـيطـرته علــى املشـاهـد بـإضـاءة
خـشبة املسرح إضـاءة كاملة ،وهو
يرسم تفاصيل حيـاتنا الدقيقة التي
أراد لها أن تكون مـستلبة ،بالرغم
من تعـدد املشاهـد التي أدخلنـا بها
"مشهد يف تركيا أو يف أميركا" لكنها
ظلت صامتـة دون حراك ،فاخملرج
كان بإمكـانه التحرك بشكل أوسع
علـى خشـبة املـسرح ،والـتخلص
من تقيـد حركـة املمـثلني يف وسط
املسـرح يف الـكثيـر مـن املشـاهـد،
وتــرك أقصـى اليـســار ،واقصـى
الـيمـني ،اال يف بعـض احلـركـات
وخـاصـة حـركـة "األم  +مـديـرة
املـكتـب  +اجلن" ورغـم جمــاليـة
التكـويـن تبقـى معـظم اللـوحـات
بحـاجـة الـى تـوظـيف جمـاليـات
احلركـة للتأكيـد على معنـى احلالة
املطروحة.

وجـاءت الـسينـوغـرافيـا بـوصفهـا
العنصـر البصري الـذي قام بتفعيل
منـظومـة العـرض وميكن تـصنيف
هـذا العـرض الـى بـاقـة عـروض
الواقعية الرمزيـة فأحيانا ًتشعر انك
أمـام ترجـمة أمينـة للواقع وأحيـانا
ًأخرى يتم مترير
بعـض عالمــات التــرميــز وذلك
الــذي أراده اخملــرج وقـــد يكــون
إختيـاره خلشبة مـسرح غير "ثـانوية
ستـرلنك هـايس" املـؤطـر ،الـذي
حجم عملية تفعيل الكتل "األثاث"
ومـا رافقهـا فـوق اخلـشبــة نظـرا ً
لصغر فضـائه ولو انه اختـار خشبة
ذات فـضــاء ٍأرحـب لتـمكـن من
إطالق حـركـة الكـتل علـى نحـو
أوسع.
ويف ظـني أن اخملــرج املعــاصــر ال
ميـكن له بهـذا املفهــوم أن ينفـصل
عـن فهمه الـدقيق لـسينـوغـرافيـا
العــرض املـســرحي ،وأوكــد أن
الـرؤى اجلـديـدة لـدى أي مخـرج
معاصـر تُنطلق من التفكـير العميق
يف تكوين سينوغرافيا العرض.
وأخيـرا ً ال ننسى جهـود الكثير من
املمثلني الـذين جذبوا انتباه املشاهد
ومنهـم الفنـان نـاصـر احلمـداني،
وهـو ملحن ومـوسيـقي ،والفنـان
حميـد دلي الـذي اشتغل بـطريـقة
رشيقــة مع شخـصيــة "اجلن" ومـا
متيــزت به الفنـانـة تيـريـز الكـاتب
بـصدق املـشاعـر عنـدما جـسدت
العديـد من األدوار (بنـت اخلال +
النصابة  +مديرة مكتب).
وجـاءت الفنانـة شذى هـرمز وهي
تؤدي دورهـا "األم" مبهارة فـائقة،
وبالتـالي حتيـة لفريق العـمل الذي
قدم هـذا العـرض بجـهوده وعـلى
نفقته اخلاصـة إلميانه بـدور املسرح
ولتـوقه بتقـدمي عروض مـسرحـية
حتـاكي واقعنـا وتثيـر اجلدل حـيال
أبـرز القضايـا الساخـنة التي تـهمنا
كمجتمعات إنسانية معاصرة.

مجلة العربي األمريكي
اليوم
تدعو كل املبدعني الى
موافاتنا بإبداعاتهم
اخملتلفة واملتنوعة لتجد
طريقها الى النشر تباعا
على صفحاتها
..نحن هنا من أجلكم
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يعتبر هذا الكتاب نافذة جديدةً للتعرّف على الكاتب الكوملبي الفذ الذيّ مأل العالم إبداعا ودهشة وسحرا

غَابرْيِّيلْ غَارْسِّيَا مَارْكِيزْ يف فَضَاء الوَاقِعِيَّة السِّحْرِيَّة

غرناطـة (اسبانيا)  -محمّد محمّد
خـطّابي  -يعالجُ كتـاب (غابريّيل
غارسّيـا ماركيـز يف دائرة الـواقعيّة
الـسّحـريّـة) ،الـصّـادر مـؤخّـراً
للــزّميـل مصـطفــى احلمـداوي،
موضـوعاً ساحـراً مسحوراً ،وهو
"الواقعيية السّحرية يف أدب أمريكا
الالّتينـية" ،وبـشكـلٍ خاصّ عـند
صـاحـب(مئـة سنــة من العـزلـة)
الذي مـرّت ذكرى رحـيله األولى
يف  17أبـــــــريل/نــيـــــســـــــان
املاضي ، ،2015لقد سبق لي أن
زرتُ الضّيعـةَ ،أو القريةَ ،وأخيراً
املديـنةَ الصّغـيرة التي وُلِـد وعاش
وترعرع فيهـا ماركيز يف كـولومبيا
(أراكـاتـاكـا)( ،حـوالي 40000
نسمة) الـتابعة إلقليم (مـاغدالينا)
الكـاريـبي ،الـتي أصـبحتْ يف مـا
بعد مَـاكُونْدُو ،يف روايـته الكبرى
اآلنفة الذكر ،وذلك خالل عملي
وإقـامـتي يف هــذا البلـد اجلـميل،
والتي أصبـحت اليوم مـشهورةً يف
مجموع بلـدان أمريـكا الالتيـنية،
وعلـى الصعيد العاملي بفضل إبنها
الـبار الـذّائع الـصّيت الـذي حتوّل
منزله (مسـقط رأس الكاتب) فيها
إلــــى مـتـحفٍ دائـم ،وغــــدت
أراكاتـاكا بـالتـالي مـحجّاً جـذّاباً
يـتقــاطــر علـيه عـشّــاقُ األدب،
وإبـداعـات مــاركيـز علـى وجه
اخلــصــــوص مــن كلّ حــــدب
وصوب.
لقـــد راعنـي ،وبهــرنـي اجملهــود
احملمــود الــذي بــذله املــؤلف يف
إخـراج هــذا الكتـاب إلــى النّـور
والـظّهور .واستمتـعتُ ،وأنا أقرأ
بعـضَ أسْـطُــرِه الـتـي حتــاول أن
تـستـكنه وتـسـتبـطن أغـوارَ هـذه
احلـركة اإلبـداعية الـسّحريـة عند
ماركـيز ،التي تنحـدر من غياهب
التّـاريخ الـسّحيق لـسكّـان القـارة
األمـريكـية الـذين عـشقوا احلـريّة
واحليـاة الكرمية ،وهامـوا بالطبيعة
وتـسربلـوا بسحـرها ،فـالواقعـيّة
الـسحريّـة ..مشـاعر وأحـاسيس
واستقـراءات وحكايـات وقصص
وأساطيـر وأمثال مـأثورة ،وأقول
سائـرة وأشعار مـتواتـرة ،وتراث
مــتـــــوارث وأحـالم ،وبعـــض
أضغـاث أحالم عـاشهـا وحلّق يف
فـضــاءاتهــا الفـسـيحـة مــاضيـاً
وحـاضـراً ومـسـتقـبالً الـسكّـان
األصـليــــّــون لهــذه القـــــارّة يف
شقّهــا اجلنــوبي (الـسُّفْلـيِ) كمـا
يحلو أن يطلق عليه أحدُ أساطينها
الـذي اختطفـته يد املَـنُون مـؤخراً
( 13أبـريل  )2015وهو الـكاتب
األروغــوائي إدواردو غــاليـانـو
الذي أولينـاه حقّه يف كتابي "ذاكرة
احللم والوشم."..
رُولْفُو والواقعيّة السّحريّة
ظـهر هـذا الفـنّ اإلبداعـي اجلميل
(الــواقعيـة الـسّحـريـة) وتـفتّق،

التيّار اسمَه .ويضرب رولفو مثالً
بالكاتب الـكوبي أليخو كـاربنتيير
الذي تالّق يف هذا اجلانب كذلك،
فـأوجــد مصـطلحـا آخـر يف هـذا
الصدد وهـو "الواقع الرّائع" إالّ أنّ
رولفـو يـوثــر ،ويفضّل مـصطلح
"الــواقعيـة الـسّحـريــة" ،نظـراً ملـا
يتـضمّـنه من عـودة إلـى مــاضي
الـسكّـان األصليـيّن .فـاألدب يف
أمـريكـا الالتـينيـة وثيـق الصّلـة،
ولصيق بـهذا املفهـوم ،إذ أنّ هذه
الظـاهرة غالباً ما جتد مواضيعها يف
األسطورة ،واخلرافة ،والتاريخ،
والـسّحــر ،والغيـبيّـات مبعــانيهـا
الـواسعة الـطقوسـيّة ،واجلـمالـيّة
وفى اإلستـاطيقا ،وينهلُ أصحابه
من اليـنابيع األولـى لشعـوب هذه
القارّة .
مَا …وَمَنْ نحن»

وانبثـق عند العـديد من الـكتّاب،
واملبــدعني يف أمـريكــا الالتيـنيّـة
اآلخرين أمـثال الكاتب املكسيكي
املعـروف خــوان رولفـو ،الـذي
يُـطلِق علـيه بعـضُ النقّـاد (بــأبي
الواقعيّـة السحريّـة يف أدب أمريكا
الالّتـيـنـيـــة) ،ومـيغــيل أنخـيل
أسـتــــوريــــاس وكــــارلــــوس
مــونـسـيفــايـس ،وكــارلــوس
فــوينـطيــس وأوكتــافيـو بـاث،
وألـيخـو كـاربـنتـييـر ،ومـاريـو
برغـاس يوسا ،وخُـورخي لويس
بُـورخيس ،وخُـوليـو كُورتـاثار،
وإيــرنيـستـو سـابـاتـو ،وألفـارو
مُوتيس ،وإيسـابيل أليندي ،هذه
الرّوائيّة التـشيليّة التي خرجت من
مِعطف مـاركيـز نفسه ،وسـواهم
كثير.
يعتبر هذا الكتاب إرهاصاً مُبشّراً،
وإعالناً مبكّراً للتعرّف على كاتب
فـذّ ،شقّ طـريقه يف عـالم األدب
والكتـابة ،بعـزميةٍ وإرادةٍ ،وروحٍ
عصاميّـة صلبة يف متـاهات دروبنا
احليـاتيـة الـوعـرة ،وبني آجـامٍهـا
ومشاقّها ،وأهوالها.
يـطبع هـذا الـكتـاب لغـة عـذبـة
ومُيسّـرة ،وأسلوب مَـرِحٌ مُريح،
كتاب ينفذ إلى أعماقك ،ويحرّك
فـيك مــشــاعــرَك ،ويُــدغــدغ
لـواعجَك ،وفضـولك ،إنه يؤول
بهـذا الصّنف من اإلبـداع الفطري
اجلـمـيل إلــى يـنــابـيعه األولــى
الصّـافية ،ألنّ ديـدنه هو محـاولة
استـعادة جتـسيم مفـهوم الـواقعـية
السّـحريـة لدى مـاركيـز( ،الذي
يعترف صراحـةً لنا أنّه تلقّن بعض
أســـرار ،ومكـــامـن هـــذا الفـنّ
اإلبـداعـي عنــد رولفــو ،وذلك
عنــدمــا أهــداه أحــدُ أصــدقــائه
احلميـمييّن ،وهو مـواطنه الرّاحل
الكـاتب والـشـاعـرالكـولـومـبي
ألفـارو مــوتيــس كتــابيْ رولفـو
(بـيــدرو بــارامــو) ،و(الــسّهل
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امللــتهــب) وقــــــال له" :خُـــــذْ
تعـلّم" !..الــشّيء الـــذي جعل
ماركيـز يقول فيه ،وعنه يف ما بعد
عـن اقتنـاع شهـادته التـاريخيـة،
واالعتـــراف له بقــصب الـسّـبق
والتفـوّق يف هذا اجملـال ":ثالثمـئة
صفحة من مجـموع أعمال رولفو
رفعته إلـى مقـام سـوفـوكلـيس"،
كمـا ظهـرت هـذه احلـركـة لـدى
سـواه من املبـدعني من مـواطنيه،
وبـني طـينـته ،وأبنــاء جلــدته يف
أمـريكــا الالتيـنيّـة وتقــريبهـا من
القـارئ بشكلٍ خاص بعـد الطفرة
أو (البُّـومْ) األدبي الـشّهيـر الـذي
عـرفته هـذه القـارّة منـذ الـنّصف
الثاني من القرن املنصرم.
عناقُ الواقع باألسطورة
ولكن مـا هـي يف العُمق الـواقعيّـة
الـسحـريّـة !»..لـكي تتّـضح لنـا
صــورة هـــذه النّــزعـــة األدبيــة
بوضـوح ،دعنـا نبحـث ،وننقّب
عنهـا عنـد أحَـدِ أبـرز أقطـابهـا،
ومُبـدعيهـا الكبـار ،وهـو خـوان
رولفـــو نفــسه ،إذ ميـيّـــز األدب
األمـريكي الالتينـي طابع خاص،
وهـو مـا يُـطلـق عليه بـ"الــواقعيـة
السّحريـة" وهي ضربٌ من األدب
تـظهــر فيه األحـداث الـسّحـريـة
اخليــاليــة وسط أحــداث واقعيـة
ميتزج فيها الواقع باألسطورة.
هـذه النـزعـة عُـرِف بهـا بــالفعل
خوان رولفـو ،والتصقـت بأدبه،
وإبـداعــاته علــى قلّـتهـا قـبل أن
يــشتهـر بهـا غـابــرييل غــارسيـا
ماركـيز ،إالّ أنّه عنـدما سُئل ذات
مرّة حـول ما إذا كـان هو مُخـترع
هــذا الـتيّـــار األدبي يف أمــريكــا
الـالتيـنيـــة ،وعن مـعنــاه ،قــال
رولفو" :إنّ صاحب هذا التيار هو
الكـــاتب اإليـطـــالي مــاسّـيمــو
بونتيمبلي (القـرن التاسع عشر)،

وهو مبثابة مفتاح يعيننا على فهم،
واستـسـاغـة أو اسـتيعـاب األدب
اإليبـروأمريـكي .ويعتـقد رولـفو
رّغم تـأكيـده علــى أنه ليـس من
أنصـار التعمـيم ،أنّ هنـاك بعض
اخلصائص املشتركة يف أدب القارة
األمريكية ،خاصّة يف البلدان التي
كان فـيها وجـود مكثّف للـسّكّان
األصليني.
لهـذه الظاهرة مبرّراتها التاريخية،
فاجلماعـات السكّانيـة األصلية يف
القـارة األمـريـكيــة تتّــسم بهـذه
اخلــاصّيــة .إذ أنّ هنـاك صـراعـاً
قــائمــاً بني مـعتقـداتهـا القـدميـة
املتوارثـة واملذهـب الكاثـوليكي،
وهـؤالء الـسكّـان لـم يقعــوا قطّ
حتت تـأثيـر هـذا املـذهـب كليّـا.
فـمعتقـدهم القـدمي مـا زال قـائمـاً
يـتجلّــى يف مـختـلف طقــوسـهم
االجـتمــاعيـة ،ويف العـديــد من
مظاهر حياتهم اليومية.
الواقع الرّائع
ويــرى رولفـو أنّ الـسِّحــر عنـد
الـهنــود هــو نـــوع من الــسّلــوك
يقــدّمــون مـن خالله نــوعــاً من
التعـبيــر عن اإلذعـان لـلطـبيعـة
وقوّاهـا .والسّـحر بـالنـسبـة لهم
كـذلك استكنـاه للمـاضي وبحث
عنه .إنّ هـذا احليّز أو املكان الذي
يحـتلّــونه ويـعيـشـون يف كـنفه ال
وجود لشيء فيه سوى املاضي.
فالهنود -مثل الفـراعنة -يعتبرون
املوت عودة إلى األصل ،وهذا ما
يفـسّـرعـدم خــوف الهنــدي من
املوت ،وهذا أيضـا سرّ احتفائه به
يف العديـد من املـناسـبات ،بل أنّ
هناك يوماً يف العـام عندهم يُسمّى
بيوم املوتى.
وهكــذا يـتلقـف الكــاتـب هــذا
العـنـصـــر القـــائـم بـني الـــواقع
والسّحـر ،ومن هـنا يـستمـدّ هذا

ويحــاول أصحـاب هـذا االجتّـاه
اإلجـابـة عـن التـسـاؤل التـالي:
مَا …وَمَنْ نـحن» (للعاقل ولغير
العــاقل) ،فيـشيـر خـوان رولفـو
بخـصوص أحـد أبطـاله يف قـصّته
املعروفـة (بيـدرو بارامـو) إلى أنّه
دائـمُ البّحث عن املـاضي يف " أناه"
ويف جـــذوره الـــسُاللـيّـــة الـتـي
يجـسّـدهـا يف طفـولـته التـي متثل
أسعدَ سني عمره ،وأرغدَ مراحل
حياته.
ويف نـظــر رولفـو فـإنّ احلـضـارة
الغـربيّة علـى الرّغم مـن الضغوط
الـتي مــارسـتهــا علــى املـــواطن
الهندي ،فـإنّها يف الـواقع لم يكن
لهـا تــأثيـر كـبيـرعلـى الـسكّـان
األصلـييّـن ،فقــد تـــركت هــذه
احلـضــارة الـهنــدي يف مـنتـصف
الطـريق ،ولـم تفلح يف املـسعـى
الـذي بـدأته منـذ خمـسمئـة عـام
ونـيّف يف طـمـــس شخـصـيـته،
وتـــشــــويه صــــورتـه ،وإتالف
تــاريـخه ،وبعـثــرة عــوائــدة،
وتقاليده ،وعاداته ،وإقامة قطيعة
بينه وبني ماضيه.
الشّعور بفـداحة املوقف ،وجتسيم
اجلمال ،واالستبطان اجلوّاني عن
طـريق احلُلم بعـيون غـير مُغـلقة،
والتحليق يف عوامله الفسيحة ،هذا
الصّـنف من اإلبداع يـدفع القارئ
إلــى التــأمّل ،وإعمـال الـنظـر،
والعـودة إلـى الـينــابيع األولـى،
والـرّجـوع إلـى اجلـذور الـبعيـدة
واألحالم ،وبقـايـا األوشـام التي
تتــراءى لـلنـــائم يف مــا يــرى يف
أحالمه ،تـتغـلغل يف مـتــاهــات
املاضي الغـابر وثنـايا الـزّمن الذي
ولّى ،ومـضى وانقـضى ،وذهب
حلــــال سـبـيـله ،ولـكـنّ آثــــاره
وتـأثيـراته ،وانطـباعـاته مـا زالت
باديـة للعـيان ،ومـا انفكّـت باقـية
راسخـة يف مخادع القلوب وعالقة
بني طيّات األلسن.
كتـاب من هـذا القـبــــيل  -علـى

صغر حجمه -يتحتّم على القارئ
أن يقــــرأه بلطفٍ وتـأنٍّ ..عليك
أن حتـتــال وأن تـتحـــايل علـيه،
كلمات وحروف ومـشاعرسحرية
حاملة هائمة حتملك على راحتها،
وتعـانق الــواقع املعـاش قـدميـاً،
وتغــوص بك يف فضـاءات أحالم
أثـيريـة فسيحـة ال حتدّهـا حدود،
وال تقيّدها قيود.
الدّائرة والفضاء
ولئن عتبتُ على صاحب الكتاب
شيئـاً ،لقلت إنّ الـذي استـرعـى
انتباهي فيه بضربٍ من الشّدوه هو
"عنـوانه" ،فـالعنـوان يعتبـره غيـرُ
قـليـلٍ من الـكتّــاب والـنقّـــاد من
األهـميّــة مبكـان ،إذ هــو مفتـاحَ
الـدّخول ،أو كلمـة السرّ يف عـاملنا
العنكبوتـي املتشابـك املعاصر ،أو
عبارة "إفتح يا سـمسم" يف احلكاية
األلفلـيليّـة إيّـاهـا املعـروفـة ،أو
مصـباح ديوجـني يف حِلْكة الليل،
لقـد كــانت أمـنيـتي أن يـسـتبـدل
املـؤلـف كلمـة (دائـرة الــواقعيـة
السحـريّـة) التي تـوحي بـالـضّيق
واالنــســداد واالنـغالق والقـيــد
واحملـدوديــة واالستـدارة بـكلمـة
(فضـاء الواقعـية الـسّحريّـة) التي
تُوحي بفُـسحة األحالم واالنفتاح
والــسّعــة والـتحلـيق والـتفـكيــر
الــطّلـــــيـق واإلقالع والـــسَّفَـــر
والتّجوال والـتّرحال ،واالنطالق
يف ســــرمدية شـساعة هـذا الكون
األثـيري الـالّمحدود ،ويف طـيّات
التاريخ احلافل البعيد زماناً ومكاناً
ألجــداد أجــداد أصحــاب هــذا
الـصّـنف مـن األدب اإلبـــداعـي
الــسّحـــري اجلمـيل ،الــذيـن لم
يــستـعملــوا ،ولم يعـرفـوا ال يف
تـاريخهم ،وال يف ثقـافـتهم ،وال
يف حضـارتهم (العـند املـايا ،وال
األزتــيـك ،وال اإلنـكــــــا ،وال
املُوشيك" )..العَجَلَـة " قطّ سوى
"عـجلة» التقومي أو حَجَـر الشّمس
حلـســاب الــزّمن ،أو "الــدوائــر"
الهـنـــدسـيـــة ،واملعـمـــاريـــة،
واملصوغات الذهبيّة .
ويحضـرني وأنـا علـى مـشـارف
الـصّفحة األخيرة مـن هذا الكتاب
التعبـير الـبليغ ،والتعـريف الرّائع
الذي سُقته ،واستعملته يف العديد
مـن املناسـبات عنـد تعرّضـي لهذا
املـــوضـــوع يف آداب أمــــريكـــا
الالّتـينيـة ،والـذي قـاله ذات يـوم
قُـطْـبٌ مـن أقـطــاب الـــواقعـيّــة
الـسّحـريّـة يف القـارّة األمــريكيـة
كذلك ،وهـو الكاتب األرجنتيني
املعـروف صاحـب كتاب (األلف)
أولى احلروف العربيّة الذي وضعه
عنـوانـاً جـميالً ألوّل مُـؤلَّفٍ له،
ولفاحتـة باكورة أعماله ،إنه املبدع
ذُو الـرّأي الثـاقب واألدب الـبديع
والبّصيـرة النافذة خـورخي لويس
بورخيس ،عندمـا قال" :الواقعيّة
السّحـريّـة هي أن حتـلم ذات ليلـةٍ
أنّك كـنتَ تـتجــوّل يف حــديقــةٍ
غنّــاء …وعنـدمـا تـسـتيـقظ يف
الصّباح جتد يف يدك وردة…".
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كـــــــــــتـــــــــــــب
للمؤلف :إالن ببِه  :كتاب مهم عن التطهير العرقي يف فلسطني ومعلومات خطيرة تنشر ألول مرة
عرض /زياد منى
البد من االعتـراف أوالً بأن قراءة
هذا الـكتاب وتقـدمي عرض له لم
تكـن سهلة علـينا ،الـسبب األول
نفسي محـض ناجت من كونه يروي
قصـة طـرد احلـركـة الـصهيـونيـة
شعب فلـسطـني بأكـمله من وطنه
(.)1949-1947
وهــذا مــا يـجعل كل كـلمــة مـنه
تغرق يف دموع ودماء شعب نهبت
احلركـة الصهـيونـية املـتواطـئة مع
القـوى األوروبيـة وأنظمـة عربـية
ممـتلكـاته الـشخـصيـة والـوطـنيـة
وســاقته إلـى خـارج وطـنه بقـوة
الـسالح ،بعـدمــا ارتكبـت بحقه
مخـتلف اجلرائـم من قتل وخطف
واغتـصــاب وســرقــة وضــرب
وتعذيب.
من نـاحية أخـرى ونظـرا الحتواء
الكتاب على تفاصيل كثيرة موثقة
لـلمــرة األولــى ،لـم يكـن سهال
علينا عـرضه على النحـو اخملتصر
املطلوب دون االنتقاص من قيمته
العلمية.
لذا رأيـنا أن الـطريق األفـضل هو
ذكـر أسماء الفصـول التي تلخص
محتـواهـا علـى نحـو جيـد ،مع
االسـتــطــــراد املقـتــضـب قـــدر
اإلمكــان ،ثم نلـي ذلك بعـرض
مجمـوعة حـقائق تـاريخيـة ثبـتها
املــؤلف نـرى وجـوب عــرضهـا
عرضا منفصال.
الفـصل األول :تـطـهيــر عــرقي
"مزعوم"
يخـصـص املــؤلف هــذا الفـصل
للبـحث القـانـونـي يف املصـطلح
ليـصل إلى مقارنة الـتطهير العرقي
الصهيـوني يف فلسـطني بالـصربي
والكـــرواتـي يف يـــوغــسالفـيـــا
السابقة ،الذي عدته األمم املتحدة
جـرميـة ضـد اإلنسـانيـة وشكلت
محكمة خاصة ملالحقة اجملرمني.
الفصل الـثاني :الدفع بـاجتاه دولة
يهودية حصريا
إن قيام احلركـة الصهيونيـة بتطهير
فلسطني عـرقيا لم يحـصل بسبب
مقاومة الفلسطـينيني قرار التقسيم
ورفـضهم له ،وإمنـا هـو نـابع من
أسـس الفكـر الـصهيـونـي ،حيث
وضعـت اخلــطــط لــــذلـك مـن
البـدايات بهدف خلق قلعة يهودية
صافية عرقيا.
الفــصل الـثـــالـث :الـتقــسـيـم
والتــدميـر :قـرار جـمعيـة األمم
املتحدة رقم  181وتأثيره
تعتبـر منظمة األمم املتحدة مشاركة
يف املـسؤولـية عـن نكبـة فلـسطني
وشـعبهـا ،ألنهــا لم تـأخـذ رأيه
عندما اتخذت قرار التقسيم ،ولم
تـضع أي حلـول بـديلـة يف حـال
عدم جناحه.

الفصالن الـرابع واخلامـس :إمتام
اخلطـة األساس ،مخطط الـتطهير
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العرقي( ..اخلطة دالِت)

ترك الـشعب الفلـسطيـني أراضيه
وقـراه وممتلكـاته ،وعلـى عـكس

ادعـاءات احلـركـة الــصهيــونيـة
و"املؤرخني اجلـدد" لم يكن نـتيجة

جـانبيـة للـحرب وبـسببهـا ،وإمنا
مبوجـب سياسـة رسمتهـا الوكـالة
اليهـوديـة ونفـذتهــا عبـر خـطط
جاهـزة مسبـقا منهـا (مثال :دالِت
واخلميـرة) ،إضافة إلـى مجموعة
من الـعمليـات العسـكريـة منـها:
دكل وكـيبــا ونـيكــوي وبــروش
وشـوتيـر وداني وحيـرام واملـشط
وزقوق.
ونفــذت القــوات الـصـهيـــونيــة
عمليـات التطهيـر العرقي بـاجملازر
والقتل ونـسف البيـوت وحـرقهـا
واإلرهـاب والـنهب واغـتصـاب
النـســاء واسـتخـــدام األسلحــة
البيـولوجيـة والكيمـاوية ..إلخ،
وقـــد شهـــد علــى عــدد مـنهــا
مــراسلــون إجنليــز وأميــركيـون
وكتبوا عن ذلك يف صحفهم.
الفصل السـادس :احلرب الـزائفة
واحلــــرب احلقــيقـيـــة مــن أجل
فلسطني :أيار 1948
قـاوم الفلـسـطيـنيـون محـاوالت
طـردهم من بالدهم بكل مـا توافر
لـديهم مـن وسائل ،عـلما بـأن ما
توافـر لديهـم من إمكانـات كانت
دون احلــــد األدنــــى الالزم ألي
مواجهة عسكرية.
الدول العـربيـة أرسلت جيـوشها
إلـــى فلــسـطـني يـــوم (/5/15
 )1948ليس حلمايـة الفلسطينيني
ومنع قيام الـدولة اليهـودية ،وإمنا
لتنفيذ قرار التقسيم.
حــاكـم شــرق األردن عـبــد اهلل
(األول) كـان من أكبر املـتحمسني
ملـشروع تـأسيـس دولة يهـودية يف
فلـسطني وطـرد سكـانهـا ،واتفق
مع الوكـالة الـيهوديـة وبريـطانـيا
على ذلك منذ البدايات.
القوات اليهودية يف فلسطني عشية
"حـــرب"  1948كـــانـت أكـبـــر
وأفــضل مقــارنـــة مع اجلـيــوش
العــربيـة الـتي لـم تكن مـستعـدة
عسكـريا ولم يتجـاوز عددها 20
ألفا.
سوريـا كانت الوحـيدة التي أبدت
استعـدادا حقيقيـا لدخـول حرب
فلسـطني ،لكنهـا لم تكن مـؤهلة
لـدخـول أي حـرب .وقــد أسهم
بعض قادتها يف اإلخفاقات ومنهم
أديب الـشيـشـكلي الــذي رفض
تقدمي املساعـدة لفوزي القاوقجي
قائد (جيش اإلنقاذ) ،مع ضرورة
إعادة تـقومي تـأثيـره ودوره ضمن
خطة التقسيم.
اجليش اللبناني لم يدخل احلرب،
وال حـتى عـندمـا احتلـت القوات
الـصهيـونيـة ( )13قـريــة لبنـانيـة
حـدوديـة وارتكبـت فيهـا مجـازر
وأسـرت جنودا لبنـانيني ،والدولة
الـلبنانية أسهمت يف جناح عمليات
تـطهيـر عرقـي حيث تعـاونت مع
احلـركـة الـصهيــونيـة يف تـسـهيل
ترحيل الفلسطينيني من اجلليل.
الفصالن السابع والثامن :تصعيد
عمليات التطهير العرقي
قــوات االحـتالل الـبــريـطــانـي
أسهمت علـى نحو فعـال يف طرد
الفلـسطـينـيني مـن األراضي الـتي
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أخـضعتهـا األمم املتحـدة مبـوجب
قــرار الـتقــسيـم  1947للــدولــة
اليهـوديـة ،واألمم املتحـدة كـانت
مـتواطئة مع احلـركة الصهـيونية يف
عـمليات التطهيـر العرقي ألنها لم
تتحـرك ملنعه ،وأمـينهـا العـام لم
ينـشر تقـارير مـندوبيه يف فلـسطني
عن املـذابح التي ارتكبتـها القوات
اليهودية هناك.
الفـــصل الـتـــــاسع :االحــتالل
ووجهه البشع
خـصـص املــؤلف هــذا الفـصل
للحـديـث عن وحـشيـة معـاملـة
السلطات اإلسرائيلية للفلسطينيني
الـذين متكنوا مـن البقاء يف بالدهم
أو العودة إليها متسللني.
الفصل العـاشر :مسح الـنكبة من
الذاكرة
مخـصص لعرض عمليـات تهويد
أسـمـــاء املــــواقع يف فلــسـطـني
وتاريخها ،يف محاولة حملو احلقيقة
التاريخية.
الفـصل احلــادي عـشــر :إنكــار
النكبة و"العملية السلمية"
إن إنكـار احلـركـة الــصهيــونيـة
والغــرب للنـكبـة يـشكل عـائقـا
حقيقـيا أمـام أي سالم ،حيث ال
ميكـن الــوصــول إلـــى سالم إال
بــاعتـراف إسـرائـيل بجــرائمهـا
وتــطبـيق ذلـك عبــر تنـفيــذ حق
العـودة ،مبـا يعـني جتـريـدهـا من
طـابعها الصهيوني ومنحها جوهرا
دميقراطيا.
الفـصل الثـاني عـشـر :إســرائيل
القلعة احلصينة
اتفـاقات أوسـلو ومـا تبعهـا مبا يف
ذلك وثـيقــة جنـيف ال تـسـاعـد
الـشعب الـفلسـطينـي ونضـاله بل
تـسهـم يف دعم إسـرائـيل (القلعـة
اليهـوديـة) ،مبــا يحمـل ذلك من
أخـطار قـيامهـا بعملـية تـرانسفـير
جديدة بحق الشعب الفلسطيني.
حقـائـق مهمــة تنـقض أســاطيـر
التأسيس
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تـتلخـص استـنتـاجـات الكــاتب
الـسياسيـة يف القناعة بـأنه لن يقوم
أي سالم يف فلسطني دون اعتراف
اجلانـب اإلسرائيلي بـاجلرائم التي
ارتكـبهــا بـحق الفلـسـطـينـيني،
وكـذلـك االعتــراف بحق عـودة
الفلسطينيني ضمن حدود فلسطني
االنتـداب وتعـويضـهم عمـا حلق
بهـم من ظـلم وأذى ،مبــا يعـني
بالضرورة إلغاء اجلوهر الصهيوني
للدولة اليهودية.
لكـن ثمـة حقـائـق مهمـة أخـرى
ذكرهـا املؤلف نرى من الضروري
لفـت االنتبـاه إلى أكـثرهـا أهمـية
على نحو مميز ،وهي:
 اجلـاليـة الشـركـسيـة والطـائفـةالـدرزيــة يف فلسـطني تعـاونتـا مع
احلـركـة الـصهيـونيـة بعـد معـركـة
وهمية متفق عليها ،ثم شاركتا يف
قـمع الفلـسـطـينـيني يف الــدولــة
الـيهـوديــة عبـر حـرس احلـدود
املــشكل أسـاســا منـهمـا ،وقـد
"كــافــأهمــا" الـصهــاينــة بعــدم
ترحيلهما.
 مقــدار ممـتلكــات الــصنــدوقالقــومـي الـيهــودي مـن أراضـي
فلـســطني عــشيــة إعالن دولــة
إسرائيل كان أقل من .%6
 عشـية قرار األمم املتحـدة تقسيمفلسـطني لم يشـكل اليهود أغـلبية
يف أي من محافظات فلسطني.
 بقــاء بعـض الفلـسـطـينـيني يفأراضيهم رغـم عمليـات التطهـير
العـرقي املـبرمجـة واملنظـمة عـائد
لقـرارات ميـدانيـة تـتعلق بـبعض
القادة العسكـريني واملدنيني ،ولم
ميكن فهم أسبابه.
 احلزب الشـيوعي الفلـسطيني/اإلسـرائيلي مـارس دورا مشـاركا
إلى جـانب احلركـة الصهيـونية يف
نكبـة فلـسطـني وتأسـيس الـدولة
الـيهـــوديـــة بـتـــوســطه لـــدى
تـشـيكــوسلــوفـــاكيــا واالحتــاد

الـســـوفيـــاتي إلمــداد احلــركــة
الصهيـونية بـالسالح ،وهـو ما مت
فعال.
 القـوات الـصهيـونيــة خطـطتالحـتالل اجلــوالن عــام 1948
وتدمير مـدينة القنيطـرة وتطهيرها
عرقيا.
 احلـركـة الـصهيـونيــة خطـطتإلقـامـة دولــة مسـيحيـة يف لـبنـان
حدودها اجلنوبية نهر الليطاني.
 وكــــالــــة غــــوث الالجـئـنيوتـشغـيلـهم (األونــروا) أقيـمت
خـصيصـا ملنع (مـنظمـة الالجئني
الـدولية) من القيـام باملهمة ،وهي
الـتي رعت الالجـئني اليهـود بعـد
احلرب العاملية الثانية ،حتى ال يتم
عقد أي مقارنة بني احلالتني.

توثيق باالسم والزمان واملكان
املـؤلف لم يـكتب مـؤلفـا مجـردا
ألنه ال يـتـــرك القـتلـــة مـن دون
أسمـاء ،بل يـذكـر ،مـا أمـكنه،
كثيرا منهم مع مواقعهم الرسمية،
ومـنهـم علــى سـبـيل املـثــال ال
احلـصر ،ديفد بن غـوريون ويغال
يادين ومـوشيه دايان ويغـال آلون
ويـتسحاك سـاديه وموشـيه كلمان
وموشيه كرمل وإسحاق رابني.
كما يـذكر أسـماء كثيـر من القرى
والـبلــدات الفلـســطيـنيــة الـتي
تعـرضت للتطهير العـرقي على يد
القـوات الـصهيـونيـة ( 531قـريـة
إضـافة إلى مـدن وأحياء عـربية)،
ومن ذلك الطيرة وقلنسوة وقاقون
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احملرقة التي تبرئ قوى أوروبية مجرمة لن تتورع عن إبادة العرب واملسلمني
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والـشـويكــة وطيــرة حيفــا وعني
غـزال وعني هود ومزار وصفورية
واللـد والــرملــة مع ذكـر تــاريخ
سقــــوطهـــا وأسـمــــاء القـــادة
العسـكريـني الصهـاينـة امليـدانيني
املـســؤولني عـن ذلك ،والفــرق
التابعة لهم.
كمـا أنـه يتعــامل مبـا تـوافــر من
تفاصيل عـن املذابح التي ارتكبتها
القـوات الصهيونيـة وأسماء القادة
املسـؤولني عنها.إضـافة إلى ذلك
يــسجل أيـضــا أسـمـــاء القــرى
الفلـسطيـنية الـتي حولـتها الـدولة
اليهـودية إلـى أحراج ومنـتجعات
سياحيـة ومنها مثال طـيرة الكرمل
وطيرة حيفـا وعمقا وعني الزيتون
واللجون وغيرها.
وال يـنسـى املـؤلف ذكـر تـدنـيس
الدولـة اليهـودية املـواقع املقـدسة
اإلسالمية واملسيحية ،ومنها أيضا
على سبيل الذكـر مقام الشيخ ابن
سيـرين وكنيسـتا البروة وسـحماتا
ومساجـد اخليرية والصـرفند قرب
حيفا واجملدل وقيسارية وبئر السبع
والزيب وعـني الزيتـون وحطني،
حيث حول معظمها إلى خمارات
أو مطاعم ..إلخ.
أهمية علمية
األهميـة العلمية اخلـاصة للمؤلف
إضـافة إلى مـؤهالته األكادميية أنه
يعتمد على نحو كامل تقريبا على
محفـوظـات احلـركـة الـصهيـونيـة
والوكـالة الـيهوديـة ،إضافـة إلى
يـوميـات قـادتـيهمـا الـسيـاسـيني
والعـسكريني ومذكراتهم.لكنه يف
الـوقت نفـسه ال يُهمل الـروايـات
الـشفهيـة الفلـسطـينيـة ،خـاصـة
عنـدما يـتبني اكتـسابهـا مصـداقية
إضــافيــة من الـوثـائق الـرسـميـة
الصهيونية.
ويعيـد الكتـاب االعتبـار لالجئني
الفلسـطينيني يف اخمليمـات ويبرئهم
مـن التـهمـة الـظـاملـة الـتي ثـبت
بـطالنها وأحلقت بهم ،ويف أحيان
كـثيــرة علـى يــد فلـسـطـينـيني،
اتهمـوهم بـاخلـوف واجلنب وتـرك

أراضيـهم وتـسـليـمهــا للقــوات
الصهـيونـية.واملـؤلف يـبدي آراء
مهمة يف مجموعة من النقاط ذات
العالقـة ،ومن ذلـك دحض كثـير
من آراء مــا يــسمــى املـــؤرخني
اإلسرائيليني اجلـدد وفضح تواطؤ
بعضهم يف تبـني الروايـة الرسـمية
الصهيونية.
كمـا أنه يـنتقــد أيضــا مصـطلح
"النكـبة" ،لكن فقط من منطلق أنه
يـهمل ذكـر اجملـرم الـذي تـسـبب
بهــا.ويالحـظ أن املــؤلف كــان
منـسجمـا متـامـا مع نفـسه حـيث
استـعمـل عبــر الـكتـــاب االسم
(فلسطني) للداللة على األرض،
بــدال مـن (إريـتــس إســرائـيل،
إســرائيل ،إسـرائـيل-فلـسـطني)
الذي يـوظفه كثيـر من "املـؤرخني
اجلـدد" الذيـن فضحت االنتفـاضة
الفلسطينية عمق صهيونيتهم.
كمـا أنـه استخــدم عبــر الكتـاب
مـصــطلح (القــوات الـيهــوديــة)
وليـس أي مصـطلحـات مـضللـة
واضعـا اإلسرائيليـني أمام أنفسهم
عراة.
يف ظـننا أن هـذا الكتـاب أحد أهم
مـا صدر عـن النكبـة .ومن يـريد
كــشف حقـيقـتهــا للــرأي العــام
العـاملي وإدانـة الـصهيـونيـة فعليه
نشـره بكل لغـات العـالم احليـة،
ولـيــس عقــد مــؤمتــرات لـنفـي
احملـرقة ،الـتي تبرئ قـوى أوروبية
مجـرمة لن تتورع عن إبادة العرب
واملسلمني لو أتيحت لها الفرصة.
إن نفي احملـرقة يسـاوي ،يف ظننا،
يف أوجه عــديـــدة ،نفـي نكـبــة
فلسطني وشعبها التي أحلقتها بهما
القـوى االسـتعمـاريـة األوروبيـة
واحلركـة الصهيونية ،بتواطؤ قوى
وأنظمة عربية مازالت تتحكم فينا
ويف أوطاننا إلى يومنا هذا.
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تقارير Reports
إذا كان من املمكن التضحية مبصر على مذبح الدميقراطية فلماذا ال ميكن أن يحدث ذلك للسعودية يف املرة القادمة؟

تامي  :خمس حقائق تفسر العالقات األمريكية العربية املضطربة

اختتم الرئيس بـاراك أوباما القمة
الـتي اسـتمـرت ملـدة يــومني مع
حلفاء أمريكا العرب .كما اختتم
االجـتماع األسبوع الصعب الذي
بــدأ عنــدمــا انـسحـب العــاهل
السـعودي ،امللك سـلمان ،عـلنًا
مـن القـمـــة ،وأرسل ابـنه وابـن
شقيقـه الشـاب مكـانه .وتـفسـر
هذه اإلحصائيات اخلمس العالقة
املتـوتـرة بني الـواليــات املتحـدة
وحلفــائهــا يف اخللـيج العــربي،
والتحـديـات الـتي ستـواجه تلك
التحالفات يف املستقبل.
 -1إنه النفط يا غبي
تكــوّن البحـريـن ،والكــويت،
وعمــان ،وقـطــر ،واإلمــارات
العربية املتحـدة ،واململكة العربية
الـسعــوديــة جتـمّع امللـكيــات يف
اخللـيج العــربي املعـروف بــاسم
مجلــس الـتعـــاون اخللـيجـي.
وجميع هـذه الدول هي مـن كبار
الـدول املنتجـة للـنفط ،وخـاصة
اململكـة العربية الـسعودية .حيث
متثل تـلك الدولـة مجتـمعة % 24
من إنتاج النفط اخلام يف العالم.
ولكـن ،بعد عقود من االعتمادية
الشديدة على نفطهم ،استطاعت
أمــريكـا بفـضل طفـرة الـصخـر
الــزيـتي الـتي حــدثـت يف أوائل
القرن الـ 21جتـاوز اململكة العربية
السعودية وروسيا لقيادة العالم يف
مجال إنتاج النفط.
وقد شعرت دول مجلس التعاون
اخلليجي بـأثر ذلك بـشكل حاد.
فقـد وجـدت املـملكـة العــربيـة
السعـودية صادراتـها النفطـية إلى
الواليات املـتحدة تنخفض مبعدل
 % 23.74بـني عــــامـي 2008
و 2014.ولكن ،الـسعـوديـون
غيـر راضني عـن ذلك التـراجع.
فـالـريـاض مـشغـولـة بـتكـثيف
إنتـاجهـا اخلـاص (واسـتطـاعت
حتقيق مـستوى قياسي بلغ 10.3
ماليني بـرميل يوميًا يف شهر أبريل
املاضي) يف محاولة خلفض أسعار
الـنفـط ودفع مـنتـجي الـصخــر
الـزيتي بـالـواليـات املتحـدة إلـى
اخلروج من السوق العاملية.
 -2تناقض الوفرة
بيـنمــا يعمل الـسعـوديـون علـى
زيادة اإلنتاج إلـى حد كبير لتعزيز
مـركزهـم يف السـوق علـى املدى
الـطـــويل؛ إال أن تلـك املنــاورة
حتـمل مخاطـر كبـيرة علـى املدى
القصير.
فقـد هبـطت أسعـار النـفط لعـدة
أشهـر ،ومـن املعلـوم أن أسعـار
النفط تـؤثر تـأثيـرًا مبـاشرًا عـلى

االقتصـادات التي تعتمـد اعتمادًا
كـبيـرًا علـى الـسلع األسـاسيـة.
حيث يـأتي  % 45من الناجت احمللي
اإلجمــالي يف املـملكـة العــربيـة
الـسعـوديــة مبـاشـرة مـن النـفط
والغـاز ،و % 40من النـاجت احمللي
اإلجمـــالي يف دولــة اإلمــارات
العربـية املـتحدة ،وحـوالي -50
 % 60من النـاجت احمللي اإلجـمالي
لكل من قطـر والكويت وسـلطنة
عمـان .لذا؛ فعن طـريق احلفاظ
على معـدل إنتاج عـالٍ ،تسـاعد
اململكـة العربـية الـسعوديـة على
إبقاء أسعار النفط منخفضة.
وغالبًـا ما يتحـدث االقتصـاديون
عـما تسمى “لعنـة املوارد“ ،عندما
تؤدي وفرة املوارد الطبيعية يف بلد
ما إلى إبـطاء بقية اقتصادها .ففي
االقـتصـاد الـصحـي واملتـوازن،
ينـبغي أن يكـون القطـاع اخلـاص
هـو محـرك الـبحث والـتطـويـر
واالبتكار.
لـكن % 20 ،فقـط من املـواطـنني
البحـريـنيـني يعملــون يف القطـاع
اخلاص ،بينـما يعمل  % 0.5من

مـواطنـي دولة اإلمـارات العربـية
املتحـدة فقط يف القطـاع اخلاص.
وقـــد اعـتـمـــدت دول مجلــس
التعـاون اخللـيجي لـوقت طـويل
علــى النفـط؛ ممــا جعل قـواهـا
العاملـة ال تستـطيع أن تنـافس يف
ظل العـوملـة .والقـوى احلـاكمـة
تدرك متامًا هذه احلقيقة.
 -3الربيع العربي ال يزال يزهر
كــانـت دول مجلــس الـتعــاون
اخللـيجـي يف الــصف األمـــامـي
للربـيع العربـي .فابتـداءً من عام
 ،2011انــدلـعت املـظــاهــرات
واالحتـجاجـات يف جميع أنـحاء
العـالم العـربي ،وامتـدت لتصل
إلـى البحـرين والـكويـت .وكان
أحـد الـدوافع الــرئيـسـة لــذلك
احلــراك هــو حــالـــة البـطــالــة
اجلمـاعية ،الـتي تعانـي منها دول
مجـلس التـعاون اخللـيجي الغنـية
أيضًـا .حيث يقدر إرنست ويونغ
أن نسبة البطالـة بني الشبان الذين
تتــراوح أعمـارهـم بني 24-20
ميـكـن أن تـــصل إلــــى  % 40يف
جميع أنحاء دول مجلس التعاون

اخلليجي .وهي األرقام التي تنذر
بثورة.
لـكن ،الــشيء الــوحيـد األشـد
تــرويعًـــا يف تلك االنـتفــاضــات
بـالنـسبـة مللـوك اخللـيج يجب أن
يكـون رد فعـل الواليـات املتـحدة
جتـاههـا .فقـد كـان مـن املفهـوم
لـسنـوات أنه طـاملـا حتــافظ دول
اخللــيج علــى تـــدفق الـنفـط يف
السـوق العـامليـة؛ فـإن الـواليـات
املتحـدة ستلتـزم بتـوفيـر احلمـاية
لهم.
وكـانـت مصـر تنـاور حـول هـذا
النـوع من العالقـة مع واشنـطن،
ولكن أوبـامـا أضـاع الكـثيـر من
الــوقت بـدعـم إسقـاط حـسـني
مبارك يف عام  ،2011على األقل
مـن وجهــة نـظـــر دول مجلــس
التعـاون اخلـليجي .وإذا كـان من
املمـكن التضحية مبصر على مذبح
الـدميقـراطيـة؛ فلمـاذا ال ميكن أن
يحـدث ذلك للـسعـوديـة يف املـرة
القادمة؟
 -4التهديد اإليراني
تـخيـم علـــى قمــة دول مجلـس

التعـاون اخللـيجي أجـواء إعـادة
االرتبــاط بني أمـريكـا وإيـران،
وإمكـانيـة رفع العـقوبـات مقـابل
إبــرام صفقــة نــوويــة .ويقــدر
اخلبــراء أن االقتـصـاد اإليــراني
ميكن أن ينمو من  % 2إلى  % 5يف
الـــسـنــــة األولــــى بعــــد رفع
العقوبـات ،ثم إلى  % 8-7يف الـ
 18شهرًا التـالية .وهي معدالت
تـشبه معـدالت النمـو امللحوظ لـ
“الــنــمـــــور اآلســيـــــويـــــة“ يف
التسعينيات.
وليست املنافسـة االقتصادية فقط
هي ما يقلق دول مجلس التعاون
اخللـيجي .فقـد قـضت املـملكـة
العربية السعودية اجلزء األكبر من
العقد املـاضي يف مكافحـة النفوذ
اإليرانـي بلبنان والعـراق وسوريا
واليمن ،بل وحتى البحرين.
ولكن ،رفع العقـوبات مـن شأنه
أن يعـطي طهـران متويـالً إضافـيًا
لتصعيد التنافس اإلقليمي.
هـذا بـاإلضـافـة إلـى املـزيـد من
زعـزعــة االستقــرار يف املنـطقـة
والتهديدات اخلطيرة التي تشكلها
جماعـات مثل داعش .وهذا هو
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الـسـبب الــذي دفع دول مجلـس
الـتعـاون اخلـليـجي إلـى الـسـعي
لـلتحـالف األمـني “(علـى غـرار
اليـابـان) رسـميًـا مع الـواليـات
املتحـدة ،لكنهـا لـم حتصل علـى
ضمــانــات بــاسـتمــرار الــدعم
العسـكري األمـريكـي وتزويـدها
باألسلحة الهامة.
 -5مسألة األجيال
بعث غيـاب العـاهل السـعودي،
جـنبًـا إلـى جنـب مع نظــرائه من
دولـة اإلمـارات العـربيـة املتحـدة
والبحرين وعمان ،رسالة مفادها
أن الــوضع الـــراهن يف الـشــرق
األوسط ال ميكن أن يستمر.
ولكن الـواقع هـو أن الـدول التي
تعتمد على النفط مبجلس التعاون
اخلليجـي لديهـا مشـاكل هيكلـية
خطيـرة من شأنها أن حتتاج أجياالً
حللهـا .وبـدالً مـن التعــامل مع
أربعـة حكـام مبتـوسـط “عمـر 75
عـامًـا ،جـلس أوبـامـا مع ممـثلني
مبتـوسط “سن  56عامًـا .ويستعد
هــذا اجليل األصغــر سنًــا لقيـادة
بالدهم لعقود قادمة.
بعـــد  70سـنـــة مـن االرتـبـــاط
املكـثف ،مـن الـــواضح أن دول
مجلـس التعـاون اخلليجي حتـتاج
ألمـريكا أكـثر بكثـير من أي وقت
مضـى .والسـؤال هـو :إلـى أي
مدى حتتاج أمريكا لتلك الدول؟
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تقارير Reports

مع تصاعد نـظريات املؤامرة حول
التـدريبـا ت العسـكريـة املعـروفة
بـاسم “جيد هيلم  ،?15أصبحت
اللقـطات الـتي تُظـهر الـتدريـبات
واملركبـات العسكريـة التي يجري
نقلهـا ،وقـوداًا للـنظـريـات الـتي
تقول إن “جيد هيلم .“15
هي يف الـواقع عـمليـة عـسكـريـة
سـرية تهدف للسـيطرة على أجزاء
من الـواليــات املتحـدة وفـرض
األحـكام الـعرفـية( ،بـينمـا أعلن
اجلـيــش أن هـــذه العـملـيــة هـي
محـاولـة حملـاكـاة الـتضـاريـس يف
اخلــارج ،وجتهيــز مجمـوعـة من
األفراد من أجل القتـال يف املعارك
الدولية).
وفـيمــا يلـي خمـســـة من أشــد
احلــاالت جنـوناًـا الـتي اعـتبـرهـا
املـنظــرون “دليلاً“ علـى االنقلب
العسكري الوشيك.
حتـــرك القـــوات (أونـتـــاريـــو،
كاليفورنيا)
أظهر شـريط فيـديو مت تصـويره يف
 11أبـريل املـاضي قـوات احلـرس
الــوطني وهـي تتحـرك يف شـوارع
أونتـاريو ،كـاليفـورنيا ،ومت نـشر
تلك اللقطات على موقع يوتيوب
حتت عنـوان “جيـد هيلـم“ احلرس
الـــوطنـي يف أونتــاريــو بــواليــة
كالـيفورنـيا“ ،وعـرضت مشـاهد
جلنــود يــسيــرون ويهـتفــون يف
التــسجـيل املـصــور يف الـشــارع
وخلفهم شـاحنة عـسكريـة ،وقد
ضـمّن مــوقع “إنفـو وارز“ ،وهـو
واحد مـن أكبر مـروجي نظـريات
املـؤامرة حـول عملـية “جيـد هيلم
 ،?15هـذا الفيديـو يف مقال حتت
عنـوان “ 18فيـديـو تظهـر حـركـة
القوات واملعـدات اخلاصة بـعملية

بزنس إنسايدر  :أمريكا مقبلة على انقالب عسكري!
جيـد هيلـم  ،15وما إلـى ذلك“،
ووصف املوقع األحـداث الواردة
يف شـريـط الفيـديـو بـأن “احلـرس
الـوطني فـاجأنـا يف شوارع مـدينة
كالـيفورنيـا اجلنوبيـة“ ،وبرغم أن
كـاليفورنيا كـانت يف البداية ضمن
بـرنــامج جيـد هـيلم  ،15إال أن
أحدث خطط للعملية تبني أنها لم
تعد تستضيف تلك التدريبات.
التدريبات (يوما ،أريزونا)
يظهر الفيديو التدريبات التي يقال
إنهـــا قـــد جـــرت يف  18أبـــريل
املاضـي ،بواليـة أريزونـا ،والتي
وصفهـا مـوقع “إنفـو وارز“ بـأنهـا
دلــيل “مـقلـق“ علــــى االنـقلب
العـسكري الوشيك ،بينما وصف
موقع يوتيـوب تلك املشاهـد بأنها
جـزء مـن “التــدريب الـتكـتيـكي
املـوحــد لتخـريج وحـدة مـدربـة
لـدعم البحـريـة والتـدريب علـى
الـطيران واجلاهـزية“ ،إال أن موقع
“إنـفــــــــــو وارز“ وصـف تـلــك
التـدريبـات بـأنهـا ستـستخـدم لـ
“إخـضـــاع واعـتقـــال وحـبــس
املواطـنني الغاضبني تـبعاًا لألحكام
العرفية“.
وقـال املـوقـع “إن مشـاة البحـريـة
سـيـــدعـــون بـل شك أن هـــذه
املناورات هي للتحضـير للقتال يف
اخلـارج ،غيـر أن كتيبـات اجليش
األمــــريكـي تــــوضح أن هـــذه
الـعمـليــات تنـطـبق أيـضاًــا علـى
الــواليــات املـتحـــدة القــاريــة
() ،CONUSوســـــيـــــتـــــم
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اسـتخـــدامهــا ضــد املــواطـنـني
األمـريكيني يف حـالة الـطوارئ“،
ومتيل العديد من نـظريات املؤامرة
إلــى الـتكـهن بـــأن التـــدريبــات
ستـشمل دمج القـوات يف اجملـتمع
املــدنـي يف محــاولــة لـلنقلب
الـنـــاعـم وأن ممـــارســـة هـــذه
التكتيكات على مرأى من املدنيني
يهدف إلى طمأنتهم.
معـدات عسـكريـة يف وول مارت
(كلينتون ،ميسوري)
مت جتمـيع الصـور املـنشـورة علـى
الـفيـس بــوك من قـبل صحـيفــة
كلينـتون الـدميقراطـية الـيومـية يف
شـريـط فيـديــو نشـر علـى مـوقع
يوتـيوب ،وتظـهر الصـور األفراد

العسـكريـني يف  20أبريل املـاضي
يف مـوقف للـسيـارات تـابع لـوول
مـــارت يف كلـيـنـتـــون بـــواليـــة
مـيسـوري ،ووفقاًـا ملا نـشر ،فـقد
اكتـشف “كلـب شم املـتفجـرات“
شـيئاًــا داخل احملل ،ممــا دفع إلـى
الـقيام بعـملية إخـلء ،واستجاب
فــريق املـتفجـــرات من قــاعــدة
وايـتـمـــان لــسلح اجلـــو لهـــذا
الوضع،
ويـــأتـي هـــذا احلـــادث بعـــد أن
انـتشـرت نظـريـات املـؤامـرة بـأن
مواقع وول مارت املغلقة يف أجزاء
أخــــــرى مــن الــبـلد تعــــــد
السـتخدامها كقواعـد للعسكريني
خـلل االنقلب الـــوشيـك ،من
جــانبه ،رفـض املتحـدث بــاسم

وول مارت لورنزو لوبيز يف يوم 4
مـايـو تلك االدعـاءات يف رسـالـة
بـالبريد االلـكتروني ،وقال إنه “ال
صحة لتلك الشائعات“.
نقل عـربــات همفـي (أوروفيل،
كاليفورنيا)
التقـطت هـذه اللـقطـات لـقطـار
محمل بعربـات همفي يف يوم 22
أبـريل املـاضي ،وقـيل إن القطـار
كـان يتحـرك شرقاًـا من أوروفيل،
كاليفورنيا ،بحـمولته العسكرية،
حـيـث حـملـت كل عــربــة مـن
عـربات القـطار سـيارتـي همفي،
ويقـال إن الـشخص الـذي الـتقط
تلك الـلقطـات قـد وصف مـا رآه
قــائلاً :كـنت أرى خـط القـطــار

على مـد البـصر يف كل االجتـاهني
مـكدساًا بـاملعدات العسـكرية ،إال
أنه ال يبـدو أن هناك أي دليل على
أن تلـك املعـــدات لهـــا علقـــة
بتدريبات “جيد هيلم .“15
نقل سـيارات إسعـاف تابـعة لألمم
املتحدة (جورجيا )I-16
يظهر هـذا الفيديـو مركبـات طبية
تابعـة لألمم املتحدة ،يجـري نقلها
علــى الطـريق الـسـريع  I-16يف
والية جـورجيـا ،بحسـب ما ورد
علـى لسـان سائـق السيـارة الذي
التقط تلك اللقطات ونشرها على
مـوقع يـوتيـوب يف يوم  26أبـريل
املـــاضـي ،وقـــال إن سـيـــارات
اإلسعـاف احملمـولة عـلى نـاقلت
اجلنود املدرعـة تختلف يف الشكل
عن سـيارات اإلسـعاف العـادية،
كمـا ذكـر املـستخـدم الــذي نشـر
الفيديو أن لديه خبرة  25عاماًا من
العـمل يف مجــال األمن اخلــاص
وأنه يعـــرف جيـــداًا كيـف تبــدو
سيـارات اإلسعــاف ،كمـا نفـى
املـزاعم بأن هـذه املركبـات كانت
متجـهة إلى خـارج البلد ألنها لم
تكن حتمل شعار
“الهلل األحـمــر“ ،ويف حـني أن
املــستخـدم الـذي نـشـر شـريـط
الفيـديو هذا لم يشـر إلى تدريبات
“جيــد هيـلم  ،“15إال أن مــوقع
“إنـفـــــــو وارز“ أدرجـه ضــمــن
مجمـوعـة أشـرطـة الفيـديـو التي
نشـرها ،وتتكهن إحـدى نظريات
املــؤامـــرة أن الغـــرض احلقـيقـي
للبـرنامج مخبـأ يف اسمه“ :فكلمة
“جـيد“ األزرق ،وأن كلمـة “هيلم“
تعني كـلمة “خوذة“ بـاألملانية ،أي
أن التـدريبـات حتـمل اسم “اخلـوذ
الزرقاء“.
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فارع املسلمي
يف  25آذار/مـارس  ،2015بـدأ
املـسلّحــون القـبليّـون املـوالـون
لـلحوثـيّني يف اليمـن ،إلى جـانب
القـــوى العـــسكــريّـــة إحكــام
حـصــارهم علـى مــدينـة عـدن
جنوب البالد التي أعـلنها الرئيس
عبـد ربّه منـصور هـادي عاصـمة
مـوقّتة بعـد فراره إليهـا من صنعاء
قبل أكثر من  6أسابيع.
وقـبل ذلك بـــأسبـــوعني ،كــان
مـسلّحـو احلـوثي بـاالشتـراك مع
بعـض وحــدات اجليـش الـيمـنيّ
املــوالـي لهـم ،يجـــرون منــاورة
عسكـريّة يف محافظـة صعدة على
احلدود اجلنـوبيّة للسعـوديّة .ربّما
كانت هـذه األنشطـة احلوثـيّة هي
السبب املباشر الذي أدّى إلى شنّ
أكبـر عمليّـة قصف تتعـرّض إليها
الـيمن علـى اإلطالق ،وهي بلـد
لم يخـض حربـاً مع دولـة أخرى
منـذ  80عامـاً ،لكنّه متـزّق بفعل
حـروبه الـداخليّـة املـستمـرّة مثل
احلـرب احلالـية بني القـوات هادي
واحلوثـيني ،ومن قـبل بني تنـظيم
القــاعــدة يف جــزيـــرة العــرب
واجليـش ،و  6حـروب -2004
 2009يف محـافـظــة صعــدة بني
احلــوثيـني واحلكـومــة .فمـطلع
اخلـمـيــس يف  26آذار/مـــارس
 ،2015كــان حلـظــة فــارقــة يف
تــاريخ الـيمـن املعــاصـــر ،حني
استـيقـظ سكّــان صـنعــاء علــى
أصـوات تـفجيـرات مــرعبــة لم
تتوقّف حتّى اآلن.
تـصاعـد خطـر احلوثيّـني يف اليمن
علـى السـعوديّـة التي تـرى فيهم
ذراعــــاً إليــــران ،خــصــمهــــا
الـتقـليــديّ ،وأصـبح الـــرئيـس

كتابات Writings

الشرعيّ لليمن محاصراً يف عدن،
بعدما فرّ من إقامة جبريّة استمرّت
شهراً كامالً فرضها عليه احلوثيّون
يف منـزله يف صنعـاء ،حتـى متكنّه
من الفـرار يف الـذكــرى الثــالثـة
لالستفتاء عليه رئيـساً للجمهوريّة
يف  21شبـاط/فبـراير  2015وإذا
مـــا سقـطـت عـــدن يف قـبـضـــة
اجلمــاعـــة ،يكــون أنـصــار اهلل
احلـوثيّون قـد أحكمـوا سيطـرتهم
علـى منـاطق رمـزيّـة واسعـة من
البالد وخاصـة مطار عدن الدولي
ومـضيق بــاب املنــدب ،ميكـنهم
معها ادّعـاء سيطـرتهم عليهـا من
دون منافـس .وإضافة إلى ذلك،
فقـد اعـتبــر ذلك تهـديـداً ألحـد
أضخـم املـمـــرّات الـنفـطـيّـــة يف
العـــالـم ،ولعـبـــاً بـــالـنـــار مع
امبـراطـوريّــة ضخمـة من الـنفط
واالقتصاد عابرة للقارّات.
لم تكن املقدّمـات أعاله مفاجئة،
فطـاملـا كـان تقـدّم احلــوثيّـني من
معقلهـم شمــال البـالد ،مصـدر
قلق غيـر مـسبـوق للـريـاض منـذ
مـنتصف العـام املاضـي .وقد بلغ
ذروته يف أيلول/سبـتمبر املاضي،
حني أحكم هـؤالء قبضتهـم على
صنعــاء ،وأصبح كلّ شـيء فيهـا
حتت هـيمنـتهم الفعلـيّة ،مبـا فيـها
مؤسّسة اجليش واألمن.
يف  21آذار/مــــارس ،شهــــدت
الـسعـوديّـة اجـتمـاعـاً هـامّــاً بني
قيـادات أمـنيّـة سعـوديّـة رفيعـة،
وممـــثّـلـــني عـــن دول اخلـلـــيـج
األخـــــرى ،يــبـــــدو أنّـه وضع
اللـمسـات األخيـرة علـى عـمليّـة
سـريّـة يجـري اإلعـداد لهـا ضـدّ
اليـمن ،وذلك بعد قرابة أسبوعني
فقـط علــى إجــراء احلــوثـيّـني،

نبيل الصويف
من يـدل الطائـرات على قصف
مـكان غيـر عسكـري ،أو حتى
عـسكري ،فهـو متهـم باخليـانة
العــظمــى ،ويف كل القـــوانني
عقوبته االعدام..
ولست مختلفا مع كل من يقول
أن هـــذه العقــوبــة ،يـجب ان
يسيـطر عليهـا بحكم القـانون،
حتى ولـو كان من ارتكبهـا غير
محترم للقانون.
لكن ،قـتلى ذمـار ،اصالحيني
ومـــؤمتـــريـني ومــسـتـقلـني،
اعتـقلتـهم سلـطـة احلـوثـيني،
خارج القانـون ،لم يكونوا ادلة
مـضللــة للعـدوان ،بل كـانـوا
معتـقلني ،اعــدمهم الـطيـران
السعودي.
الــسعــوديــة هـي من ميـكن أن
تـوضح ،ان كـانت طـائـراتهـا
قتلتهـم بفعل وشاية مـضللة لها
من عمالئها بـأن املعتقل مخزن
سالح ..او انهـا قـتلتهـم كمـا
قتلت مئـات اليمنيني ،بـعاصفة
الرذيلـة ،دون ان تهتـم بتفسـير
قتلهم..
وتصبحون على خير..
***
ويـش ذا االسـتبـسـال لـتبـرئـة
الطـائــرات السعـوديـة ،من دم
خـصــومهـا ومـؤيــديهــا ،من
اليمنيني؟
هاتوا لنا قتـيال لهذه الطائرات،

باالشتراك مع وحدات من اجليش
الـيمـنيّ املــوالـي لهـم ،منــاورة
عــسكــريّــة بــالـــذخيـــرة احليّــة
واألسلحـة الـثقيلـة علـى حـدود
اململكة.
بـدأت العـاصفـة بـقصف أهـداف
نوعيّة ،أصابت الـدفاعات اجلويّة
اليمنيّة بالشلل ،حيث قامت قرابة
 185طائـرة حربيّـة حديثـة أغلبها
سعوديّـة بتدميـر أهداف عسـكريّة

أبرزهـا قاعـدتا الـديلمي والعـند
اجلويّتان ،وتدمـير مخازن أسلحة
يف صنعـاء وصعدة ،ومعـسكرات
القـوّات اخلاصّة وقـوّات االحتياط
املــواليـة للــرئيـس الـسـابـق علي
عبـداهلل صـالح غـرب العـاصمـة
صـنعــاء وجـنـــوبهــا .ويف تـلك
األثناء ،كان الرئيس هادي يتوجّه
إلـى حضـور القمّـة العربـيّة الــ26
املـنعقــدة يف شــرم الـشـيخ يف 28

األراذل!

اسـتخدمه أنصار اهلل فعال كدرع
بـشري ،سـواء ملكان عـسكري
أو مــدني ،ودعـونــا نقف معـا
ضـد هذا السلـوك حتى ولـو كنا
ضـــد العـــاصفـــة وأنـتـم مـن
عيالها..
أمـا أن طـآئـرة قـصفت مكـانـا،
كـان يف عهـد الـنظــام السـابق،
متـحفا شعـبيا يف ذمـار ،وحوله
أنـصار اهلل الـى معتـقل ،فكيف
تقــــولــــون أن مـن قــتل فــيه
استخدمه انصار اهلل درعا؟
ملاذا تهـزمون أنفـسكم ،بـهكذا
هوشليات ،وملـاذا حتقرون دماء
شباب منكم تعـرضوا لظلمني،
ظلم االعتقـال علـى يد انـصار
اهلل ،ثـم الــظلـم االقـبح ،مـن
طيـران السعـوديـة اذ قـتلهم مع
اخــريـن اليعلـم عــددهـم وال
اسمـائـهم حتـى االن ..ضمن
عـربــدتهــا علــى البالد طـوال
وعرضا..
عــزائي لعـائلـتي ،االعالمـيني
االصالحـيـني الـــذيـن قــتلهـم
طيـران الـرذيلـة الـسعـوديـة مع
اخـوانهم مـن أي انتمـاء كـان،
ضمن معتقل ذمار..
ومـن املــــؤسف أن االرذل مـن
الـطيـران ،هــو من يــدعي أن
هؤالء الشهـداء ،اعتقلوا ألنهم
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اليمن حتت القصف العربيّ

كتبـوا أن مكـان اعتقـالهـم كان
مخزنا لألسلحة..
هؤالء االراذل ،هم من يكتبون
ويـنشـرون عن امـاكن الـسالح
الـوهـميــة ،ثم يــستخـدمـون

الشهـداء الخفاء جـرميتهم هم،
وحتـميـل من قـتلـته العــاصفــة
مسؤلية أخالقية قذرة هم بريئني
منها..
كان بـودي ،لو انـي قادر عـلى

آذار/مارس ،بعـد اضطـراره إلى
التـوجّه إلـى سلـطنـة عمـان بـرّاً،
ومنهـا إلـى الـريـاض التي تـرعـى
عملـيّة إعـادته إلى الـسلطـة بقوّة
مقاتالت إف  16األميركيّة.
وجّه هــادي خطـابـاً إلـى القـادة
العـرب ،طـالبهـم فيه بــاستمـرار
قصف احلـوثـيّني الـذيـن وصفهم
بــالدميـة يف يدّ طهـران ،ردّاً على
وصـف زعيمهم عبدامللك احلوثي
له بكـونه دميـة يف يـدّ الـسعـوديّـة
وأميـركا .ومـنحت القمّـة عملـيّة
عـاصفة احلزم ضدّ اليمن ،شرعيّة
العـمل حتـت مــظلّــة اجلـــامعــة
الـعربـيّة ،حـسب اتّـفاقـيّة الـدفاع
املشترك ،ناهيك عن املادّة  51من
البند الـسابع مليثـاق األمم املتّحدة،
الـتـي تخـــوّل اجملـتـمع الـــدولـيّ
التــدخّل العـسكــريّ يف البلـدان
الواقعة حتت طائلتها.
ومنـذ بداية الـقصف ،ضهر زعيم
احلـوثيّني يف خطـاب حتدّ لـم يقدّم
فـيه تنـازالً واحـداً ،أو يصـدر مـا
يـنبـئ أنّه يـعبـأ ألمــر القـصف أو
يخـاف من عـواقبه ،بل دعـا إلى
تـشكيل جـبهات داخلـيّة ملـواجهة
االعـتداء األميـركيّ-الصهـيونيّ،
علـى حدّ وصـفه ،بينـما تـواصل
قــوّاته زحفهــا جنـوبـاً ،وجتـري
حرب شـوارع يف كلّ من الـضالع
وحلج وعدن ،جنوب البالد.
لم يسبق أن قـام حتالف عـسكريّ
عـربيّ حتت مظلّـة اجلامعة العـربيّة
ضـدّ بلـد عــربيّ ،لكـن يبـدو أنّ
سيـاسة امللـك اجلديـد سلمـان بن
عبــد العـزيــز تخـطـو يف طــريق
أخـرى ،غيـر تـلك التـي رسمهـا
سلفه عبداهلل ،سـواء جتاه اليمن،
أم دول اخللـيج األخـــرى .فقــد
اسـتطــاع مثالً العــودة بقطـر إلـى

االتـصـــال بـــأهـــالـي هـــؤالء
الــشهــداء ،ألقـــول لهـم ،ان
شهدائهم لم يقتـرفوا مثل هكذا
جــرميــة ،وان هــؤالء الــذيـن
يـستخـدمون اسـماء الـشهداء،
امنـا يـسـيئـون للـشهــداء ،فهم
كعـــــــادتهــم ،ميـكـــنهــم أن
يـستخـدمـوا حتـى اعـراضهم،
طـاملـا سيكـون طـريقـا لالسـاءة
خلصـم لهم ،وهـو أنـا يف هـذه
احلالة.
كـنـت والزلـت ضــد اعـتقــال
اصحـــاب الـــرأي ،أيـــا كـــان
مايكتبوه ويقولوه..
وباألمس يف حـواري مع رئيس
اللجنـة الثـورية العلـيا ،محـمد
علـي احلـــوثـي ،اثـــرت مـعه
اسـتمــرار االعتقــال التعــسفي
لقيادات االصالح ،ولـيس هذا
متلقـا ألحــد ،بل هـو مــوقفي
الثـابت منذ أول حـرف كتبته يف
حياتي املهنية واحلقوقية.
واليهــمــنــي ،أن عــــــدميــي
االخـالق ،من الــذين لـطــاملــا
برروا لألنـظمة تعـسفاتهـا ،منذ
ايـام كانـوا ازالما لـدى النـظام
االسبق ،ثـم السـابق ..ولـوال
أن احلـالـي ،رفضـهم ،لكـانـوا
هم من يقـومون بـاالعتـقاالت
ويبررونها..
* كاتب واعالمي ميني

االصطفـاف نفـسه ،يف مــا يتعلّق
بـاليـمن ،إلـى أن تكـون يف إطـار
واحـد مع نظـام السـيسي يف مـصر
الـذي طـاملـا وصفته بـاالنقالب.
وربّـما كـانت الـدول املشتـركة يف
عمليّـة عاصفـة احلزم ،قـد رتّبت
أمـورهــا يف وقت سـابـق حلصـار
احلـوثيّني يف عدن أو قصف القصر
الرئاسيّ هناك بالطائرات احلربيّة،
وإجــراء منـاورات علـى احلـدود
السعوديّة ،أو حتّـى تفعيل اتّفاقيّة
نقل جـــوّي مع طهــران أثــارت
اجلــدل أواخــر شبــاط/فبــرايــر
املاضي.
األطراف الـسياسيّة اليمـنيّة صامتة
يف شـكل ملحــوظ ،فـــالتــدخّل
اخلـــارجـيّ يف الـيـمـن مــــوضع
حـسـاسيـة شـديـدة .لم يــرفض
عمليّـة عاصفة احلزم رسميّاً سوى
حزب املـؤمتر وأنـصار اهلل اللـذين
يــشـكّالن هــديف هـــذا القــصف
رسميّاً كقـوّات عسكريّـة ،وليس
سيـاسيّــة .لكنّ القـوى األخـرى
الـتـي كـــانـت علــــى خالف مع
احلوثـيّني ،الذين قامـوا بإجراءات
غير وديّـة ضدّها كـاقتحام مقرّات
واعـتقال أعـضاء ،خـصوصـاً من
اإلخـوان املـسلمـني ،لم تــرفض
علنـاً هــذه الضـربـات ،كمـا لم
ترحّب بها علناً.
لكنّ الـشارع اليمنيّ انقـسم عمليّاً
بني مـؤيّد ومعـارض ففي حني أن
الغالبية العـظمى من اليمنيني تتفق
علـــى أن إجـــراءات احلـــوثـيـني
وسلوكهم كانت إشكالـية بالنسبة
للـيـمـن والـيـمـنـيـني ،ال يـتـفق
اليـمنيـون علـى إذا كـان التـدخل
األجنبـي هو أفضل وسيلـة ملعاجلة
هذه املسألة.
وباستثنـاء تغيّرات مـواقف النخبة
الـثقافيّـة يف شكل ملمـوس ،حتّى
أولئك املعارضني للحـوثيّني الذي
ميّزوا بـني معارضتهـم لهم وإقرار
تدخّل أجنبيّ يف شأن بلدهم ،فإنّ
املـــوقف العـــامّ من الـضــربــات
يتــوازى مع العالقــة اجلغــرافيّـة
والـسيـاسيّـة والطـائفيّـة يف شكل
أقلّ ،بجماعة أنصار اهلل ،إذ يرى
خصـومهـا يف ضـربـات التحـالف
تأديباً لها لغطرستها يف تعاملها مع
شركـائها السـياسيّني مبنـطق الغلبة
واالستقواء .ويزداد عددهم كلّما
اتّجهنــا وسط الـبالد وجنـوبهـا،
بينما يرى أنصـارها أنّ هذا تدخّل
خارجيّ يجـب رفضه بغضّ النظر
عن املــوقف من احلـوثـيّني ،ألنّه
يسـتهدف الـيمن بـكامـلها ولـيس
اجلمـاعـة فحـسب .هـذا الـتيّـار
يتـوسّع نـسـبيّـاً يف حــال تكـثيف
الضـربـات أو إصــابتهـا أهـداف
مــدنيّــة ،كمـا حــدث يف مخـيّم
املزرق ،حيث قتل يف غـارة جويّة
عـليه مسـاء  30آذار/مارس أكـثر
من  40مدنيّاً وجرح العشرات.
ال يـوجــد حتّــى اآلن خطّ زمـنيّ
واضح لهذه الضـربات يف اليمن،
وال يـبدو يف الـتوازي أنّ هـناك أيّ
نيّـة للحـوثيّني وقـوّاتهم للتـراجع
عن عـدن ،وهمـا أمـران ينـذران
بـاقتتـال أهليّ يهـدّد اليمـن ،وقد
يدوم لعقود.
يف  30آذار/مـــــارس ،أعلـنـت
املفوّضيّة السامية لشؤون الالجئني
يف أرض الـصــومــال ،وصــول
الــدفعــة األولــى مـن الالجـئني
اليـمنـيّني الفـارّيـن من احلـرب يف
بالدهم ،وهو مـؤشّر يدقّ ناقوس
الكـارثة ،عـمّا حتمله هـذه احلرب
لليمنيّني يف األيّام املقبلة.
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Writings كتابات
Al-monitor : Saudi Arabia, Iran both losers in Yemen war
* Maysaa
Shuja al-Deen
As soon as Saudi Arabia
declared the end of Operai
tion Decisive Storm on
April 21, all parties to the
Saudi war, the Houthis and
former Yemeni President
Ali Abdullah Saleh, jointly
declared victory on the
same day, in a war where
no one achieved gains, and
joint losses were the name
of the game.
On March 26, Saudi
Arabia announced that
Operation Decisive Storm
aimed to restore the legitii
mate government in
Yemen, put an end to the
expansion of Houthis to
the south and undermine
the power of both Saleh
and the Houthis. However,
the government was not
restored, and the Houthis
and Saleh are still expandi
ing and fighting battles in
the provinces of Marib,
Taiz, Aden and Dali.
On April 16, Iran and the
Houthis stated that Saudi
Arabia did not succeed, as
the Houthis did not withi
draw and the exiled govi
ernment did not return to
Yemen.
Yet, when Saudi Arabia
announced the end of
Operation Decisive Storm,
it did not completely end
its military operations. It
instead moved on to a new
operation called “Restoring
Hope,” which reportedly
included lowiintensity mili
itary operations (when
compared with Operation
Decisive Storm), and left
room for political negotiai
tions. In this context, the
question arises as to
whether this campaign
could be considered a quiet
exit for the Saudi state
from its impasse in Yemen.
With the start of the
strikes March 26, Saudi
Arabia announced its coalii
tion (including Gulf Coopi
eration Council countries,
as well as Egypt, Sudan,
Jordan, Morocco and Pakii
stan) while some Saudi
analysts and politicians
talked about the possibility
of a major ground interi
vention. On April 2, the
spokesman for the Saudii
led coalition forces, Brig.
Gen. Ahmed Asiri, said
that all options are availai
ble in response to a quesi
tion about a possible
ground intervention in
Yemen.
According to a Yemeni
official to AliMonitor on
condition of anonymity, a
scenario for a ground interi
vention would include
some areas, such as the
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coastal cities of Aden and
Hodeidah, and perhaps a
minor incursion toward
Taiz to secure a safe return
for the Yemeni government
residing in Riyadh. The
scenario, according to the
source, is reasonable
because it avoids entering
Zaydi areas, such as Sanaa
and its north.
In the Sunni areas, the
Houthi presence is
rejected, which is why the
potential ground interveni
tion against the Houthis
would have been easy in
these areas, where the
movement is not backed by
local communities, unlike
in the Zaydiidominated
northern areas of Sanaa,
where the Houthis enjoy
wide popularity.
The southern areas of
Sanaa are historically
known to have witnessed
quiet foreign military interi
ventions with no resisi
tance. For example, the last
foreign military interveni
tion in Yemen was the
Egyptian army intervention
in the 1960s in support of
the Yemeni revolution,
which aimed to oust the
Zaydi imamate that had
ruled Yemen from 1918 to
1962.
The Egyptian interveni
tion did not face any resisi
tance in Taiz and other
noniZaydi cities, but was
fiercely fought in Sanaa
and its north.
The ground intervention
scenario has been elimii
nated as Pakistan and
Egypt refused to particii
pate. Thus, Saudi Arabia
settled for airstrikes, which
cannot guarantee winning
the battle, at least not in the
short term.
During the first week of
the operation, weapons
stores were intensively tari

geted and the air capacities
of Saleh’s and the Houthis’
militias were destroyed.
Following this, and with
the Pakistani and Egyptian
rejection of the ground
invasion, it became clear
that the Saudi military
operation lacked prospects,
especially since the Houi
thiiSaleh expansion was
ongoing. This led to hysteri
ical strikes and a growing
death toll among civilians,
with more than 1,200 peoi
ple killed, followed by a
sudden stop of the operai
tions.
Since the first moment
of the operations, Saleh
and the Houthis opted for
military expansion in sevi
eral areas so as to prevent
the return of the internai
tionally recognized governi
ment.
They tightened their grip
on areas such as Ibb and
Sanaa, which they had
originally controlled when
Operation Decisive Storm
started, and arrested huni
dreds of opponents to the
Houthis overnight.
The Houthis targeted
their main opponent, the
Sunni Islah Party, since it is
the most organized opposii
tion they may face, and
arrested hundreds of the
party’s members. The
movement sought to stop
the party from organizing
and mobilizing itself.
Despite the intensive
Saudi strikes, the Houthis
and Saleh’s forces were
able to further expand,
given their internal organii
zation; Saleh’s forces were
once part of the regular
army forces while Houthi
forces are composed of soli
diers who receive fixed sali
aries. These forces are
facing irregular forces that
include tribal members,
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Islamic Sunni forces
(Salafists, the Muslim
Brotherhood and ali
Qaeda), young men from
the Nasserist and Socialist
parties and unemployed
youths.
These irregular forces
are supported and armed
by Saudi Arabia. Thus, the
qualitative difference in
arms between the opposing
groups decreased.
The time factor has
placed pressure on Saleh
and the Houthi movement,
as both are running out of
??time as they wage battles
in areas that are distant
from their support and
logistics bases, especially
in the north. Moreover,
roads between the north
and the rest of Yemen have
been bombed, and weapons
are running out amid no
Iranian supplies and the
widespread Saudi destruci
tion of their weapons
stores. At the end of the
day, they are fighting in
areas where they lack
social support, unlike the
forces supported by Saudi
Arabia.
The military forces
fighting the Houthis are
also running out of time
given their irregular nature.
These forces suffer from
exhaustion and face
increased chances of chaos
within their ranks. Saudi
Arabia is besieging Yemen
from the air, sea and land
to stop weapons from
being supplied to the Houi
this and Saleh. Saudi Arai
bia has also banned bank
wire transfers to avoid fori
eign funding.
This complete siege on
Yemen is contributing to
the harsh human conditions
in the country. It also
explains the increasing
international pressure on

Saudi Arabia to alleviate
the siege, which is costly
for all Yemeni citizens, be
they fighters or not.
Iran did not earn anyi
thing in the war in Yemen.
It has lost all of its allii
ances in the nonsectarian
Yemen. The network of
alliances it has built in Taiz
and the south has comi
pletely collapsed. Chief
among these is the alliance
in the south with promii
nent southern leader Ali
Salim aliBeidh, who
announced his support for
Operation Decisive Storm
in line with the position of
the southerners, albeit at
the expense of his ally Iran.
Iran now has to settle for
one party, the Houthis, who
will remain its ally, despite
all of its expansion
attempts.
Iran has lost diplomatii
cally and politically while
Saudi Arabia succeeded
with the passing of UN
Resolution 2216, which
was issued in favor of its
military intervention. Saudi
Arabia was able to neutrali
ize Russia and bring down
its project, which aimed at
seeking equality between
the Houthis and Saleh on
the one hand, and the
Saudiisupported military
forces on the other.
Add to this the replacei
ment of UN envoy Jamal
Benomar with Mauritanian
Ismail Ould Cheikh
Ahmed, who is backed by
Gulf countries. This coni
veys, among other things,
direct UN recognition for
the Gulf to directly take
over the Yemen issue. It
also conveys that the Gulf
countries were not happy
with Benomar, who held
British citizenship and had
the support of the British
Embassy.
Saudi Arabia enjoyed

wide international political
support, as seen when a
US warship stopped an Irai
nian ship loaded with
weapons near the coast of
Yemen on April 20. Russia
also stopped opposing the
Saudi strikes. This means
that the world recognizes
Yemen as a region under
Saudi Arabia's influence
and believes that Iran is
not entitled to manipulate
it, especially since it supi
ports a militia, not the
authorities of a country, as
is the case in Syria. Morei
over, this militia staged a
coup, as per a Feb. 7 statei
ment of UN Secretaryi
General Ban Kiimoon.
Iran suggested a propoi
sal on April 14 for a settlei
ment of the Yemen crisis,
proposing an end to the
strikes and the commenci
ing of negotiations
between the Yemeni pari
ties. But the Iranian propoi
sal did not receive internai
tional attention, and it was
obviously rejected by
Saudi Arabia, which stated
as a condition the withi
drawal of the Houthis and
Saleh from Yemeni cities,
as stipulated in the first
item of UN Resolution
2216.
Operation Decisive
Storm has resulted in coli
lective losses. Saudi Arai
bia has failed militarily,
Iran politically, while the
military capacity of the
Houthis and Saleh dwini
dled and prevented them
from exercising absolute
control on the ground.
However, Yemen as a
country has lost the most,
as it entered the cycle of
civil war and witnessed
widespread destruction as
a result of Saudi bombing
and Houthi expansion. On
top of this, the damage
inflicted to the Yemenis
will not be repaired any
time soon.
Saudi Arabia is looking
for a way to get out of the
military impasse, while
Iran is seeking to use the
political situation to its
advantage. Meanwhile, a
political settlement
remains hard to reach in
Yemen, as the state institui
tions collapsed and social
conditions have deterioi
rated as a result of the civil
war.
* Maysaa Shuja aliDeen is a
Yemeni journalist who writes
for Jadaliyya, Weghat Nazar,
and several Yemeni newspapers.
A master’s degree student at the
American University in Cairo,
she has recently finished shooti
ing a documentary about
Yemen. On Twitter:
@maysaashujaa
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نيويوركر األمريكية تستعرض “هزة السعودية غير املسبوقة“

صحافة عاملية Global Press

احلرب على اليمن بداية مشئومة للعهد اجلديد للعائلة املالكة

كولن باول :سمعنا صراخ
السعوديون يطلبون النجدة بعد
شهر ونصف من حربهم على اليمن

ترجمة خاصة  :فارس سعيد

ترجمة خاصة  -ليلى جمال:
قال كولن باول وزير اخلارجية االمريكية االسبق ،لقناة فوكس
االمريكيه“ :أخطأنا بترك السعوديه تهاجم اليمن وكان علينا ال نصدق
وعودهم ،فقد أكد لنا سلمان وابنه ان احلرب على اليمن لن تستمر
 10ايام وان اجليش السعودي قادر على دخول صنعاء بعد اليوم
السابع من بدأ الهجوم“.
وأوضح باول ،أن النتيجه كانت كارثية ،فبعد شهر ونصف من
القصف سمعنا صراخ حلفائنا السعوديني يطلبون النجده ،ألن
اليمنيني خلقوا مفاجأة لم يتصورها أحد بالداخل اليمني وعلى احلدود
دخلو مدن سعوديه وقتلو اجلنود السعوديني وصادرو اسلحه سعوديه
رغم اننا قدمنا دعم كبير عسكري ولوجستي للسعوديني
وأضاف ،أننا اخطأنا براهننا على جيش ضعيف ووزير دفاع ليس لديه
فكرة عن كلمة حرب.
وأكد بقوله“ :نصحت اصدقائنا السعوديه الكف عن املهاترات النهم
مكشوفني من قبل ايران وان حرب مع ايران معناها عودة السعوديه الى
ما قبل العصر الصناعي خالل ساعات.
واعترف كولن باول“ ،بأننا غير قادرين يف تلك الساعات على منع
االيرانيني من تدمير البنيه التحتييه للسعوديه وبذلك لن يجد
السعودييني خط هاتف يخاطبونا منه “.
وكان موقع Defense oneكتب تقريراً هذا االسبوع بعنوان:
“أربع دقائق فقط ..هو الوقت الذي متلكه السعودية واخلليج للتصرف
يف حال أطلقت إيران صواريخها“.
وأشار التقرير ،أنه إذا ما أطلقت إيران صاروخا ذاتي الدفع على
السعودية ودول اخلليج سواءً كان هذا الصاروخ نوويا أم ال ،فسوف
يكون لدى الدول العربية أقل من أربع دقائق للتصرف قبل أن يصيب
الصاروخ هدفه.
ولصد الصاروخ بشكل مثالي ،يجب أن يتم الكشف عن إطالقه،
ومن ثم تتبع الصاروخ أثناء رحلته من قبل الرادار ،وبعدها توجيه
املعلومات املتعلقة مبساره إلى وحدة اعتراض الصواريخ ،التي تقوم
بالرد بدورها .وإذا سارت األمور كما هو مخطط لها ،فإن الصاروخ
االعتراضي سوف يتصادم مع الصاروخ اإليراني مع دخوله إلى
الغالف اجلوي لألرض.
وعلقت بالقول ،لكن ،أي دولة ستقوم بإسقاط هذا الصاروخ
اإليراني؟..
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

يف ينـايـر املـاضـي ،اعتلــى امللك
سلمـان عـرش املـملكـة العـربيـة
الـسعـوديـة ،ونـصب ابـنه األميـر
محمـد بن سلمان وزيـراً للدفاع.
الوزير الـبالغ من العمر  34عاماً،
حاصل على درجـة البكالوريوس
يف القــانـــون من جــامعـــة امللك
سعـــود .يف مـــارس املـــاضـي،
أطلقـت السعودية حملـة عسكرية
ضد جـارتها الـيمن الحتـواء قوة
احلــوثيـني حلفـاء إيــران ،البلـد
املنافس للسعودية.
أشـرف ابن سلمان علـى الطيارين
السعوديني الذين حـلقوا بطائرات
متقـدمة أمـريكيـة الصـنع ،والتي
وفقــاً ملنـظمــة هيـومــان رايتـس
ووتـش ،ألقـت قنــابل عنقـوديـة
أمريكـية الصنـع أيضاً .منـذ بداية
احلملـة ،أفضت الضربـات اجلوية
التي تـقودهـا السعـودية إلـى قتل
املئــات من املــدنيـني اليـمنـيني يف
املــــدارس واملـنـــــازل ومخـيـم
الـالجئـني .من جــانـبهـم ،وسع
احلــوثيــون من سـيطـرتـهم علـى
مناطق يف اليمن منذ بدء القصف.
حـــرب بن سـلمـــان هي بــدايــة
مشـئومـة للعهـد اجلديـد للـعائـلة
املـالكة .فـاململكـة لم تشهـد هذا
الـنوع من الهزة السيـاسية منذ عام
 ،1975عنـدما اغـتال فـيصل بن
مسـاعـد ،وهـو طـالب فـاشل يف
جــامعــة كلـــورادو ،عمـه امللك
فيصل.
بعـد صـدمـة وفـاة امللك فـيصل،
الـذي كان مـجدداً اقتـصاديـاً ،مر
العــرش الــسعــودي أفقـيــاً بـني
األشقــاء نصف املـسـنني ،الـذين
حكموا بدورهم بحذر .ولم تكن
هنـاك رؤية واضحـة للكيفيـة التي
سـتنتقل بهـا السلـطة بـني األجيال
الشابة.
امللك سلمـان ،البـالـغ من العمـر
 79عاماً ،حل بجرأة هذا السؤال
يف وقت سـابق من هـذا العـام من
خالل تـسـميــة ابن شقـيقه وزيـر
الـداخـليــة ،األميـر مـحمــد بن
نايف ،الـبالغ من العمـر  55عاماً

وليـاً للعهـد ،بـينمـا متت تـسميـة
األمير محمد بن سلمان ولياً لولي
العهد .خـطة مـن شأنهـا أن تعزز
مـن نفوذ الـسديـريني ،أحـد أفرع
العائلة امللكة.
يأتي تصعيد األمراء اجلدد يف وقت
تـشهـد فـيه العالقـات األمــريكيـة
السعـودية نـوعاً مـن القطيعـة غير
املعتادة.
األسبوع املـاضي( اثناء كتـابة هذه
الـتقرير) ويف اللحـظات األخيرة،
رفض امللك السعودي حضور قمة
كـامـب ديفيـد ،الـتي جمـعت بني
الـرئـيس األمـريكي بـاراك أوبـامـا
ودول مجلـس التعـاون اخللـيجي
ملناقشة التعاون األمني .وبدالً من
ذلك ،أرسل العـاهل الـسعـودي
ابـن أخـيه وابـنه عــوضــاً عـنه يف
خطوة تعكس القلق السعودي من
سيــر املفـاوضــات النـوويــة بني
واشنطن وطهران.
منذ فـترة بعيـدة ،تتنـافس كل من
إيـران واململكـة العربيـة السعـودية
على النفـوذ اإلقليمي ،سراً أحياناً
وعالنية أحيـاناً أخـرى .ويف حال
توصل أوباما إلـى اتفاق للحد من
البـرنامج النـووي اإليراني ،فـرمبا
يـســاهم ذلـك يف رفع العقـوبـات
االقتـصاديـة على طهـران ،فضالً
عن إنعـاش خــزائنهــا املتهـاويـة
وتـــوسـيع نـطـــاق مـنـــاورتهـــا
اإلقليمية.
وبينما تعتمد إيـران يف تعزيز قوتها
يف الـشرق األوسـط على حلفـائها
الـشيعـة ،مبا يف ذلـك حزب اهلل يف
لـبنــان واملليـشيــات الطــائفيـة يف
العـراق ،تـرى السعـوديـة نـفسهـا
اخلصم الفـاعل إليران ،نيـابة عن
الدول السنية واملقـاتلني السنة ،مبا
يف ذلـك املقـــاتلـــون يف العـــراق
وسـوريا .تنـظرالعـائلة املـالكة يف
الـسعـوديـة إلـى االتفـاق النـووي
األمريكـي مع طهران ،كمـا يقول
األمير تـركي بن فيصل ،بـاعتباره
“حتوالً تاريخياً نحو طهران“.
من جـانبه ،يرى أوبامـا بأن صفقة
مع إيــران لـن تعــرض املـملكــة
العـربية السعوديـة للخطر ،وميكن
أن تـساعـد يف حتقيق االسـتقرار يف
املنـطقــة عن طــريـق منـع سبــاق

الــتــــسـلح الــنـــــووي .اإلدارة
األمـريـكيـة كــانت قــد عقـدت
اجتمـاعاً يف كـامب ديفيـد لتعـزيز
حجتها بشأن االتفاق مع إيران.
علــى الـنقـيـض مـن الــرؤســاء
األمـريكيني السابقني ،وجه أوباما
انتقـادات علنيـة للسعـودية خالل
حوار أجـراه مع الكـاتب تـوماس
فــريــدمــان ونـشـــرته صحـيفــة
“نيـويـورك تـاميـز“ يف شهـر أبـريل
املـاضي .الـرئيـس األمريكـي قال
بــأن اململكـة العـربيـة الـسعـوديـة
وجيـرانهـا علـيهم االعتـراف بـأن
“أكبر التهـديدات التي يـواجهونها
ال تــأتـي مـن إيــران ،وإمنــا مـن
مـشاعـر عدم الـرضا يف بلـدانهم“
وبحـسب مـا ذكـره أوبـامـا ،فـإن
نفـور الـسكـان وبطـالـة الـشبـاب
واأليـديـولـوجيـات الهـدامـة متثل
بعضـاً من مصـادر االضطـرابات
احملتملة بتلك الدول.
تعـكس حتـذيـرات أوبـامـا وجهـة
نظره الـتي ترى أن العـائلة املـالكة
يف الـسعـوديــة أخطـأت يف قـراءة
التحـذيرات الـتي أطلقتهـا ثورات
الــربيع العــربي الـتي انــدلعت يف
بـدايات عـام  2011.هم فـشلوا
يف إجراء اإلصالحات بعيدة املدى
على الصعيـد السياسي والتعليمي
يف الـداخل ،نـاهيك عـن أنهم لم
يتمكنوا من فـهم ملاذا سمح أوباما
للمليشـيات اإليرانـية بدعـم بشار
األسد ،أو ملاذا لم يتحرك الرئيس
األمـريكـي لوقـف احلرب األهلـية
الـســوريـــة .تلك احلــرب الـتي
خلفت أزمة إنسـانية بالبالد عانت
منها كافة الطوائف السورية.
أوبــامــا محق يف الـضغـط علــى
الـــسعـــوديـني مـن أجل زيـــادة
املـشاركـة السـياسـية ووضـع حد
للدور الذي تلعبه أيديولوجيتها يف
إثـارة الـتطـرف والتعـصب داخل
اململكة وخارجها.
ومع ذلك ،تفشل دائماً التوقعات
بـسقوط آل سعود .سكان اململكة
معظمهم من الـشباب الـذي تلقى
تعليماً مكثفـاً يف العلوم الشرعية،
بينمـا يخفق يف تعلم املهارات التي
يـتطلبهـا االقتصـاد احلديـث ،غير
أنهم مـتصلـون بـوسـائل اإلعالم

الدولـية ،مبـا يف ذلك بـروباجـندا
تنظيـم الدولة اإلسالمـية املعروف
بـاسـم “داعش“ قـد تنـدلع الثـورة
بالتأكيد من هذا املكان.
إن التحـالف األمريكـي السعودي
هـــو صفقــة إلثــراء الــذات بـني
الـنخب يف البلـدين ،وهـو حتالف
يـستمـر من دون أن يكـون هنـاك
تفــــــاهـــم أو تعـــــــاطف بــني
جماهيرهم.
املـصــرفـيــون يف وول سـتــريـت
يـطيـرون إلـى الـريـاض بــشكل
منتظم ،سعيـاً وراء احلصول على
الـدعم النقـدي لصنـاديق األسهم
اخلاصة وصناديق التحوط.
ولـيــس ذلـك فحــسـب ،بل إن
مـصنعـي األسلحـة األمــريكـيني
يسـتفيــدون من القلق الـسعـودي
جتاه إيـران عن طريق بـيع طائرات
للمملـكة ،وصـواريخ ،وأنظـمة
رادار ومعــدات للـتجـسـس .يف
أكتـوبـر املـاضي ،أعـلنت اإلدارة
األمــريكيــة عن صفقـة صـواريخ
أخــرى كبيـرة مـع اململكـة بـقيمـة
بلغت  1.75مليار دوالر.
الـسعـوديـة من جـانبهـا تـشتـري
الطـائـرات األمــريكيـة من طـراز
 F18حلمايـة الغنـائم التي متـثلها
أحــواض ضـخمـــة من الـنفـط،
والتـي تتمـركز يف مـنطقـة تقـترب
علـى مـا يبـدو من حـرب عـنيفـة
طويلة األمد.
وأخيـراً ،ال تظهـر السعـودية أي
إشارة عـلى استعدادهـا الحتضان
القـيم الدميقراطـية أو أن تغدو أقل
طـائفيـة ،ولـكن ،لتـأمني وعـود
احلـمــايــة مـن أقــوى جـيــش يف
العـــالم ،فــإنهــا علــى األرجح
سـتستـوعب القـواعد األمـريكـية
ومبيعات األسلحة ،إلى حد ما.
يف الـــوقـت الـــراهـن ،ال يـــزال
التحـالف األمــريكي الـسعـودي
مبـثابـة اتفـاق غريـب من التـواطؤ
املتبادل ،والنفاق املمتعض.
عـــنThe New Yorker :
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حقوق وحرياتRights & freedoms

أثر
احلروب
على
حقوق
الطفل
قيل قدميا احلرب كرحى الطاحون
تطحن القمح و الزيوان على حدا
سواء وال متيز بني البشر واحلجر .
وأكثر نتائجها مأساوية ما يتعلق
مبا تـتركـه لدى األطـفال مـن آثار
سلبية قد ترافقهم طيلة حياتهم .
ويقـوم اخلبراء واحملللون اخملتصون
خالل احلـروب أو بعــد انتهـائهـا
بـإجـراء الـدراسـات والـتحليالت
لآلثـار الـسيـاسيـة واالقـتصـاديـة
والعـسكرية والـبيئية وغيـرها التي
ترتبـت على هـذه احلرب أو تلك
والقلـــة مـن هـــؤالء اخملـتـصـني
يتصـدون لبحـث اآلثار الـنفسـية
واملعنـويـة لـتلك احلـروب علـى
املـدنـيني بـشكل عـام و األطفـال
علـى نحـو خاص الـذين حتـفر يف
ذاكـرتهم صـورا ال تـنسـى تـؤثـر
عـلى صـحتهم الـنفسـية وتـسبب
األضـرار الـتي يـصعـب عالجهـا
والتي قد تتحول الـى آفات نفسية
مزمنة .
تعــريف الـطفل  :عـرف الـطفل
حسب اتفاقيـة حقوق الطفل التي
اعتمـدتهـا اجلمعيـة العـامـة لألمم
املـتحدة ( مبـوجب قـرارها املـرقم
 25/44املــؤرخ يف  20تـشــرين
الـثـــانـي  ) 1989/يف مـــادتهـــا
األولـى بأنه كل انسـان لم يتجاوز
الثـامنة عـشرة ونـص املبدأ الـثاني
أنه يجب أن يتمتع الـطفل بحماية
خاصـة وأن مينح بالتـشريع وغيره
من الوسائل .
الفــرص والتـسهـيالت الالزمــة
لـضمـانـة منـوه اجلـسمـي والعقلي
واخللقي والـروحي واالجتـماعي
 .منوا طـبيعيـا سليـما يف جـو من
احلــريـــة والكــرامـــة  .وتكــون
مصلحته العليـا محل االعتبار األول
يف سن القوانني لهذه الغاية
العوامل التي جتعل من األطفال الفئة

األكثـر عـرضـة لـألخطــار أثنـاء
احلــرب  :مـن شــأن احلــرب أن
جتـعل اجلـمــيع يف حــــالــــة مـن
االستـضعــاف  .واألطفـال وإن
كـانـوا يبـدون قـوة وقـدرة علـى
الـتكيف تفـوقان الـوصف فـإنهم
يـظلـون لـصغــر أعمـارهـم أكثـر
ضعفــا مـن البــالغـني وتعــرض
احلرب األطفـال جلملة واسعة من
اخملـاطـر بعضهـا يصعـب تصـوره
ومن بني أبـرز اخملاطر هناك أخطار
اليـتم واملوت واإلصـابة بـاجلروح
والنزوح و االنفصال عن
األسرة.
كمـا أن فقـدان فــرص احلصـول
على الرعـاية الصحيـة عامل آخر
من شـــأنه أن يعــرض األطفــال
ألعظـم اخملاطـر لكـونه قـد يؤدي
إلـى املـوت أو يتـرك آثـارا طـويلـة
املدى بعـد اإلصابـة بجرح بـسيط
أو مــرض لـم يـتـم معــاجلـته أو
تعـــذرت مـــداواتـه  .ويكـــون
األطفـال غيـر احملـاطني بـرعـايـة
الكبـار عرضـة لإلهمـال وجلميع
أشكال األذى .
فعلـى سـبيـل املثـال قـد يـصـبح
األطفال أهـدافا سهلة للجماعات
الـتي تـبحث عـن مجنـدين جـدد
وقد يكـونون عرضـة لالجتار بهم
 .وفـضال عن ذلك  .فالـنزاعات
املـسلحـة تتـسبب يف انـتشـار عام
للفقــر وال تتـرك أمــام األطفـال
خيارا ميكنهـم من البقاء علـى قيد
احليـاة سوى التـشرد يف الطـرقات
أو الـتسول أو امـتهان أعمـال غير
مـألـوفـة كـثيـرا مـاتكـون شـاقـة
ومتـدنيـة األجـر وبطـبيعـة احلـال
فاألخطـار تختلف بإختالف عمر
الطفل وجنسه .
ويبـدو أن األطفال األكـبر سـنا أكـثر
ميال لالعتماد على أنفسهم من أجل
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البقـاء علـى قيـد احليـاة إال أنهم
يـكونـون يف معظم األحـيان أكـثر
تعرضا لسوء املعاملة .
أثر احلرب على حق الطفل :
إن أغلب الـدراسـات يف العــالم
العـربـي ال تعطـي اهتمـامـا كبيـرا
للـرعـايــة النفـسيـة والـوسـائل
املــطلـــوبـــة الحـتــــواء ردة فعل
الصـدمـات علـى األطفـال أثنـاء
احلـرب يف حني أن غالبية اخملتصني
يـؤكدون أن أخـطر آثـار احلروب
هو ما يظهر بشكل ملموس الحقا
يف جيل كامل من األطفال سيكبر
مـن ينجـو مـنهم وهـو يعــاني من
مـشــاكل نفــسيــة قـــد تتــراوح
خـطورتهـا بقدر استـيعاب ووعي
األهل لكـيفيـة مـسـاعـدة الـطفل
علـى جتـاوز املشـاهـد التي مـرت
عليه.
ومن املمكن تفـادي هذه احلاالت
فقط إذا تـذكـر أحـدهم اجلـانب
الـنفسـي للطفل يف هـذه األوقات
العصيبـة فمثال يف العراق وحسب
ماورد علـى لسان أحد ممثلي األمم
املتحدة .
أكـثــر مـن نــصف ملـيـــون طفل
عــــــراقــي مــن األرجـح أنهــم
سـيكـونـون بحـاجـة الـى عالج
نفسـي من جراء الصـدمة النفـسية
الـتي تعـرضـوا لهـا خالل احلـرب
حيـث يقول ( كـاري لدي روي )
هناك  7,5ماليني طفل عراقي يف
املــدارس اإلبتــدائيــة ونتـوقع أن
يحـتـــاج  %10علـــى األقل مـن
هـؤالء األطفال إلـى عالج نفسي
مـن صدمـات تعرضـوا لها خالل
احلرب .

“ كــذلك تـؤكـد الــدكتــورة (نعمـة
البدراوي ) “ أخصائية الطب النفسي

 ( :تعتبـر الصدمات التي يتعرض
لها الـطفل بفعل االنـسان أقـصى
ممــا قــد يـتعــرض له مـن جــراء
الكوارث الـطبيعية وأكثـر رسوخا
بالذاكرة  .ويزداد األمر صعوبة
إذا تكــررت هــذه الـصــدمــات
لـتتـراكـم يف فتـرات متقـاربـة ..
وتعيق الكشف عـن هذه احلاالت
لدى األطـفال صـعوبـة تعبيـرهم
عن شعـورهم أو احلـالة الـنفسـية
التي ميـرون بهـا بـينمـا يختـزلهـا
العقل وتـؤدي إلى مشـاكل نفسية
عميقة .
خـاصــة إذا لم يـتمـكن األهل أو
البيئـة احمليطة بهم مـن احتواء هذه
احلاالت ومـساعـدة الطفل عـلى
جتـاوزها ) ومن أهم احلاالت التي
يـتعـــرض لهـــا األطفـــال خالل
احلروب :
سوء الـتغذية يف املنـاطق الفقيرة -
املـــرض -الـتــشـــرد  -الـيـتـم
والفـواجع  -املـشاهـد العنيـفة -
اإلرغـام علــى ارتكــاب أعمـال
عنف .
االضطـراب يف التـربيـة والتـعليم
وقـد يصـاحب هذه احلـاالت نوع
من الفوبيا املزمنة من األحداث أو
األشخـاص أو األشياء التي ترافق
وجـودهـا مع وقـوع احلـدث مثل
اجلـنــــود  .صفـــارات االنـــذار
.األصوات املـرتفعة  .الطـائرات
 ..ويف بعـض األحـيـــان يعـبــر
الـطفـل عن خــوفه بــالـبكــاء أو
الـعنف أو الـغضـب والصـراخ أو
االنـزواء يف حـالـة من االكـتئـاب
الشديد ..
إلى جانب األعراض املرضية مثل
الصـداع  .املـغص  .صعـوبـة يف
الـتـنفــس  .الـتقـيــؤ  .الـتـبــول
الالإرادي  .انعـــدام الـــشهـيـــة

لـلطعام  .قلـة النوم  .الكـوابيس
 .آالم وهمـية يف حـال مشـاهدته
ألشخاص يـتأملـون أو يتعـرضون
للـتعــذيب ويف حـال مـشـاهـدة
الـطفل حلــاالت وفــاة مــروعــة
ألشخـاص مقــربني منـه أو جثث
مـشـوهـة أو حـالــة عجـز لـدى
مصادر القوة بالنسبة له مثل األب
واألم يصــاب عنـدهــا بصـدمـة
عصـبيـة قـد تـؤثـر علـى قـدراته
العقلية .
وغالبـا ما تظهر هـذه املشاعر التي
يختـزنهـا الـطفل أثنــاء اللعب أو
الـرسم فنالحظ أنه يرسـم مشاهد
من احلـرب كأشخـاص يتقـاتلون
أو يتعرضـون للموت واإلصابات
وأدوات عـنيفة أو طائـرات مقاتلة
وقـنــــابل ومـنـــازل حتـتـــرق أو
مخـيمــات ومييلـون إلـى الـلعب
بـاملسـدسـات واقتنـاء الـسيـارات
والطائرات احلربية .
االحـتياجات اخلـاصة لألطفال يف
احلـرب مقارنة باحتيـاجات النساء
أو الرجال أو املسنني:
تتـوقف االحـتيـاجـات اخلـاصـة
لألطفـال علـى أعمـارهم إال أن
األطفال كأفـراد يف طور النمو هم
بحـاجة إلـى الغـذاء الكـايف واملاء
واخلدمات الصحية املناسبة  .كما
أن الـتلقيح يـنطـوي علــى أهميـة
خـاصـة وهـذا يف الــوقت الـذي
تكتـسـي فيه هـذه االحـتيـاجـات
أهمية واضحة بالنـسبة إلى الكبار
كذلـك فإن نقص الغذاء الكايف أو
املنـاسب قـد يؤدي إلـى اإلضرار
بالنمو البدني أو النفسي للصغار
ويحتـاج األطفـال إلــى حمـايـة
ودعم أسـرهم يف أوقـات الـسلم
ويف زمن احلــرب  .كمــا أن لهم

احلـق أيضا يف احلـصول علـى التعليم
ولهـم يف حــاالت كـثـيـــرة احلق يف

فرص التعليم التي توفر لألطفال
درجـة مـن احلمـايـة واملهـارات
احلـياتـية الـتي تكتـسي أهمـية يف
حـاالت النزاع  .بيـد أن الذهاب
إلـى املدرسة قـد يعرض األطفال
بـالفعل للـمزيـد من األخـطار .
حـيث تكـون املــدارس يف بعض
األحيـان عـرضــة للهجـومـات
املبـاشـرة  .وقـد تـسـتهــدفهـا
جـماعـات تبحـث عن مجنـدين
جدد .
ويكون األطفـال الذين انـفصلوا
عـن ذويهـم خالل الـنــزاعــات
بحــاجــة إلــى أن يعــودوا إلــى
أحضـان والـديهم ولـذلـك فمن
الضروري منحهم فرصة البحث
عـن والــــديهـم ولـم شـمـلهـم
بـأسرهم وبيـنما تبـذل اجلهود يف
الــبحـث عـن أســــر األطفـــال
شـديـدي الـضعف فـإن هـؤالء
األطفــال يبقــون بحـاجـة إلـى
املأوى والطعـام واملاء وغير ذلك
مـن اخلــدمــات األســاسـيــة -
ويكون هذا بالطبع إلى جانب ما
يحـتاجـون إليه من أوجه الـدعم
واحلماية التي يوفرها لهم الكبار
اخلامتة :
تعد معاجلة مسـألة األطفال الذين
يلقـى علـيهم القـبض يف احلـروب
أولويـة من األولـويات األنـسانـية
وال ميكننـا أن نتصـور أن هنـاك ما
هــو أشــد وقعـــا من صــدمــة أن
يـنفصل املرء عن والـديه يف الصغر
 .وأال يعـرف مكـان وجــودهمـا
وأن يحـرم من حمـايتهمـا يف بيـئة
معادية يكتنفها شبح احلرب  .فإذا
كنـا نحن البـالغني نحتـاج إلى من
يسـاعدنا للتغلـب على اآلثار التي
تتـركهـا احلــروب فمـا هـو حـال
هؤالء األطفال .
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احلرب القادمة بني إسرائيل وحزب اهلل :ماسادا يهودية أم كربالء شيعية؟
كتابة وحترير  :حسن زلغوط
تـــزامـنــــاً مع الـــذكـــرى الـ15
لالنسحاب اإلسرائيلي من جنوب
لـبنان ،يتـواتر الكالم اإلسـرائيلي
عن حتمـية خوض حـرب جديدة
ضـد لـبنـان سـتكـون أقـســى من
حــرب يــولـيــو " 2006ال ريـب
ستندلع حرب لبنـان الثالثة بشكل
أو آخر ،فثـمة تنـظيم فتـاك تسلح
وتنـظّم وسيـطر علـى كل شيء"،
قال مـوشيه كـابلنـسكي ،النـائب
الــســــابق لـــرئـيــس األركـــان
اإلسرائيلي.
مـشيـراً إلـى إحـدى تالل جنـوب
لـبنان ،قـال كابلنـسكي" :عنـدما
يكــون الــوقـت مـنــاسـبـــاً لهـم
ولإليـرانـيني ،سنعـود إلـى هنـا"،
قـاصداً أن إسـرائيل سـتضطـر إلى
خــوض حــرب ضــد حــزب اهلل
تتـطلب تقـدمـاً بـريـاً يف األراضي
اللبنانية.

قـدراته منـذ اللحظـة األولى .مع
انطالق إشارة الهجوم ،سيضرب
بـنك األهـــداف املعــد مــسـبقــاً
وسيـستهـدف منـظومـة حزب اهلل
الصّـاروخيـة خـاصّـةً الصـواريخ
البعـيدة املـدى التي ميـكن أن تبلغ
العمق اإلسـرائـيلي ،وسـيضـرب
مـراكز الـقيادة والـسيطـرة مبا فـيها
تلك املوجـودة يف ضاحيـة بيروت
اجلنوبيّة ،والبنى التحتيّة اللبنانية.
يف مـوازاة ذلك ،ستفعّل إسـرائيل
كل منظومـاتها االعتـراضية .ويف
الـوقت نفسه ،سيبـدأ أكثر من مئة
ألف جنـدي إسـرائـيلي بـدخـول
لـبـنـــان مـن بــضعــــة محـــاور
وسيتقدمون حتت وابل من الغطاء
النّاري الكـثيف :إنزاالت صاخبة
لـلسيطرة على العوارض احلسّاسة
اجلغــرافيّــة ،منـاورة عـسكـريّـة
واسعة لدبـابات امليركافـا تساندها

مناص من دخول املنـاطق املأهولة
حيث أخفـى احلزب صـواريخه.
"كل قرية باتت معقالً حلزب اهلل"،
قـالـت االستخبـارات العـسكـريـة
الـتي أعـطت جـريــدة "نيـويـورك
تـاميز" ،قـبل أيام ،خـرائط تـدعم
مزاعمها.
حزب اهلل ميتصّ الهجوم
حـزب اهلل ،مـن جهـته ،سـيقـوم
بعـمليــات هجــوميـة ودفــاعيـة
واسعــة .سيحـاول بـدايـةً وضع
إســرائيل يف حـال دفــاعيــة ،من
خالل محــاولـته اقـتحــام بعـض
املـستـوطنـات احلـدوديّـة بـرّاً عبـر
وحـدات نخبة قد تخرج من أنفاق
أو عبـر تـنفيـذ عـمليـات بحـريّـة
هجـوميّة قد توصله إلـى مستوطنة
"نهاريا".

بنت جبيل  8مرات لن يكون شيئاً
مهماً .إذا احتل هو حانيتا فسوف
نبقـى نتحـدث عن ذلك ملئـة عام
مقبلـة" .هذا الـسيناريـو ال يحتاج
بـالـضـرورة إلــى نفق" .إذا قـرر
مقـــاتل مـن حــزب اهلل اجـتـيــاز
احلدود ركضـاً يستـطيع أن يدخل
إلـى كيبوتس مـسكاف عام خالل
دقائق" ،جاء يف تقرير إسرائيلي.
هجــوميّــاً أيضــاً ،سيـرد احلـزب
بـإطـالق آالف الصــواريخ علـى
إسرائيل مستهـدفاً مراكـز التحشد
وجتمع االحتياط مع التـركيز على
منـطقـة "غـوش دان" بـالـدرجـة
األولــى ،واملنـشــآت احليـويـة،
والقواعـد العسـكريّـة ،واألبراج
السكـنيّة .هـذا األمر مـرتبط أوالً
بنسبة الصواريخ املتبقية بعد ضربة
إسرائيل التمهيدية األولى.
ال أحد يعلم عـدد الصواريخ التي

اإلســرائيلـي اجلنــرال أميل إيـشل
الـــذي تقع حتـت سلـطـته هـــذه
املنظومات بـأن تعليق اآلمال على
"القبـة احلديـدية" يف احلـرب املقبلة
قد يقود إلى خيبات كبيرة ،مشيراً
إلى أن "اخليبـة من القبة احلـديدية"
آتـية ،و"لن يكـون بوسـعنا حمـاية
الدولة مطلقاً".
الردّ الثاني حلزب اهلل
أمـام التقدم اإلسـرائيلي ،سيدافع
حزب اهلل بشراسة عبر كمائن ثابتة
أو متحـركة :الكـثير مـن العبوات
والصـواريخ املـوجهـة .يف حـزب
اهلل يؤكـدون عدم قـدرة امليركـافا
علـى مواجهـة ما أعـدوه .اجليش
األمـريكـي غيـر مــؤمن بقـدرات
نظام "ترويف" الذي تدّعي إسرائيل
أنه قادر علـى التصـدّي لصواريخ

بدء احلرب براً وجواً
إذا افتـرضنا أن كل األسلـحة التي
يُقـال إن حـزب اهلل صـار ميـتلكهـا
هـي بحــوزته فعالً ،مـن املمـكن
إلسرائيل بدء احلرب بتنفيذ عملية
جـويّة واسعة تستهـدف منظومات
احلزب الصاروخية يف أرجاء لبنان
وبنــاه التحـتيـة والـبنــى التحـتيـة
اللـبنــانيـة ،وتهـدف إلـى جتـنب
اخلسائر التي قد تنشأ عن هجومها
البري.
وستلـي ذلك عمليّـة بريـة واسعة
النطاق ،تهدف إلى السيطرة على
جنـوب لـبنـان وتــدميـر قـواعـد
احلــزب وحتصـينـاته هنـاك .فمع
عـدم القـدرة علـى حـسم احلـرب
جـوياً ،كـما أفـادت جتربـة حرب
يــولـيــو  ،2006يـــرجَّح قـيــام
املروحـيات الـهجومـيّة ،محـاولة
إسـرائيل بـعمليـة بريّـة متـشابـكة
للسيطـرة على احملمـيات الطـبيعية
األذرع .كل منـاورات إســرائيل
التي تـخفي بنـى صـاروخيـة عبـر
منـذ العــام  2006وتصـريحـات
وحـدات الـنخبـة ،الـدخـول إلـى
قـــادة جـيـــشهـــا تــــرفع هـــذه
القرى بعد تدميرها.
االحتماليّة.
فاإلسرائيليون يتحدثون عن أنّه ال
سيـستخدم اجليش اإلسرائيلي كل
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جنــاح احلـــزب يف ذلك سـيقلـب
املعـادلة .يف إسـرائيل يقـولون إن
"وجـود حـزب اهلل ،ولــو خلمـس
دقـائق يف حانيتـا ،وهي مستـوطنة
قريبـة من احلدود ،سيشكل إجنازاً
هائالً يف نظـره ،مع أننا إذا احتللنا

سيـطلقهـا احلــزب .التـكهنـات
اإلسرائيلـية تتـوقّع األلف أو أكثر
يـوميّـاً .األكيـد أنهـا ستكـون من
الكـثافـة بحـيث ستـشل املنظـومة
االعـتراضـية اإلسـرائيلـيّة .أخـيراً
اعـتـــرف قـــائــــد سالح اجلـــو

كــورنـيـت املـضـــادة للــدروع.
فبرأيه ،يفوق أذاه لألفراد القريبني
من الدبـابة جناعـته .سيقاتل أفراد
احلزب حتّـى النهاية .األمني العام
حلـزب اهلل السيـد حسن نـصر اهلل
وعـد بتدميـر الفرق التـي ستدخل

إلى لبنان.
إلـــى ذلك سـيحــاول حــزب اهلل
ضــرب الــسّفـن اإلســرائـيلـيــة
بـصواريـخه املتطـورة مع احتـمال
ضربه منـشآت الغـاز يف البحر ردّاً
علـى ضرب املـنشـآت اللبـنانـيّة.
سـيحـاول املـس بقــدرات سالح
اجلـوّ على املناورة .إسقـاط طائرة
حربيّـة أو طائـرتني سيعطـيه نصراً
معـنويّـاً ،وسيلغي األمـان اجلويّ
اإلســرائـيلـي .املــؤكــد هــو أن
املروحـيات اإلسـرائيلـيّة سـتواجه
وضعاً صعباً.
كم ستدوم احلرب؟
مـن غيــر املعلــوم كـم ستـطــول
احلـــرب .ستـصـطــدم العـقيــدة
اإلسـرائـيليـة القـائمـة علـى مبـدأ
احلسم الـسّريع باجملـريات امليـدانيّة
وقدرة صمـود جبهتها الـداخلية.
اإلســرائيلـي يتحـدث عـن قتـال
ألشهر عـدّة ،ومن غير املعلوم إذا
كــان حــزب اهلل سيـنجح يف جــر
إســرائـيل إلــى حــرب مـتعــددة
اجلبهـات تتعـارض مع عقيـدتهـا
القائمة على وحدة اجلبهة.
الـواضح جدّاً أن احلـرب ستـكون
مألى بـاملفاجـآت ولن يكـون لها
مـثيـل من حـيث الــدمــار الــذي
سـينجم عنهـا .قائـد فرقـة اجلليل
العميد مـوني كاتس هدّد قبل فترة
بــإعــادة لـبنــان  200سنــة إلــى
الـوراء .أمــا نصــر اهلل وحلفـاؤه
فـوعــدوا جمــاهيـرهـم بتــدميـر
إسرائيل.
سـينـاريـو احلـرب الـذي يعـدّ له
الطرفـان يفترض أن تكـون خامتته
إما مـاسادا إسـرائيلـية أو كـربالء
شيعيـة .ولكن بطبيعـة احلال ،لن
يتـحقق أي من الـسـينـاريـوهني.
ستـنتهي احلـرب يف نقطـة وسطـية
بـني هـــذيـن الــسـيـنـــاريـــوهـني
األقـصيني ،بعـد كثيـر من الـدمار
وكثير من الضحايا.
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كلنا

ضد الفساد

أهم العوامل املساعدة على انتشار الفساد املالي يف اململكة ضعف الوازع الديني!!

 % 92من السعوديني يرون أن الفساد املالي بات أكثر انتشاراً يف الوقت الراهن
أظهـرت دراسـة حــول ”الفـسـاد
اإلداري واملالي ..الواقع واآلثار
وسبل احلدّ منه” ،أن  %92.4من
الـسعوديني يرون أن الفـساد املالي
أصـبح أكثــر انتـشـاراً يف الــوقت
الـــراهـن ممـــا كـــان علــيه خالل
السنـوات اخلمس املـاضية ،بـينما
يَـرَى أقل من ثلث العينـة أال تغيير
يـذكــر عمـا كـان عـليه الــوضع
سابقًـا ،فيما قال أقل من  %10إن
الفـساد املالي صـار أقل انتشارا يف
الوقت الراهن.
وأوضحت دراسة ملنتدى الرياض
االقـتصـادي أن املــسح امليــداني
الذي تَم إجراؤه على عينة مكوَّنة
مـن  1302شخــص ،أظهـــر أن
 %56.7يرون أن الفساد اإلداري
بــات أكثــر انتـشــارا يف الــوقت
الراهن ممـا كان عليه يف الـسنوات
اخلمـس املاضيـة ،بينمـا يَرَى أقل
من ثلـث العينـة أال تغيـير يـذكر،
وقال  %15مـن العينـة أن الفـساد
اإلداري بـــات أقل انـتــشـــارا يف
الــوقت احلــالي ممـا كــان عليه يف
السابق.
وحـول نــسبــة الفـسـاد اإلداري
واملــالي يف املـستـويـات اإلداريـة
احلكومـية ،أشـارت نتـائج املسح
املـيداني إلى أن أكثر من ثلثي عينة
الـدراسـة يـرون أن الـفسـاد أكثـر
انتـشـارا يف املـستـويـات اإلداريـة
العـليــا والــوسـطــى بــاألجهــزة
احلكــوميَّــة عنه يف املــستـويـات
الـدنيا ،وأتت املسـتويات اإلدارية
العليا يف قـمة الهرم من وجهة نظر
عينة الـدراسة بنـسبة  %42.6بني
املـديــرين وأصحـاب الـوظـائف
الـعليـا ،و %31.1يف الـوظـائف
املتــوسطـة ومـديـري اإلدارات،
و 26.3بني صغار املوظفني.
وحـول اجتـاهـات عينـة الـدراسـة
نحـو مـستــوى انتـشـار الفـسـاد
اإلداري واملــالي يف الـسعـوديـة،
أوضحـت الـنـتـــائج أن %63.5
يرون أن الفـساد اإلداري واملـالي
منتـشر يف الـسعوديـة ،بينـما رأى
نحـو الـثلث أنّه مـنتـشـر بـدرجـة
محـدودة ،فـيمـا رأى  %4.2أن
الفساد غير موجود.
وبـشأن مظاهـر الفساد اإلداري يف
السعـودية ،كشف املـسح امليداني
أن الــواسطـة جـاءت يف مقـدمـة
مظـاهـر الـفسـاد اإلداري األكثـر
انـتشــارا ،تلتهـا إســاءة استغالل
النفـوذ ،ثـم التفـرقــة يف تطـبيق
القـوانني والـعقوبـات ،فمخـالفة
تعليمات األجهزة املركزية للرقابة
والـتفتـيش ،بـينمـا كـان التـزويـر
األقل انتشارًا من وجهة نظر أفراد
العينة.

املـسح امليـداني ،أن الـرشـوة هي
أهم املظاهر ،ثم التالعب بالعقود
احلكـوميـة ،فـتسـهيل املعـامالت
»مخـالفة لألنظمة» ،ثم التالعب
بــاألسعــار ،فـــاالختـالس ،ثم
التالعب بالرواتب واألجور ،تال
ذلك االبتـزاز ،بينـما كـان غسيل
األموال يف املرتبة األخيرة.

وطـــرحـت الـــدراســـة ســـؤاالً
لشـريحتـي القانـونيني ،ومـكاتب
املراجعـة واحملاسبة القـانونية ،عن
تـرتـيب الفـسـاد اإلداري واملـالي
وفـقًا لـنوع اخلـدمات ،وأظـهرت
نتـائج املـسح أن قطـاع املقـاوالت
هو األعلـى ،يليه قطـاع اخلدمات
البلـديـة ،ثـمَّ القطـاع التجـاري،
فـاخلدمـات التمـويليـة ،فالقـطاع
وبالنـسبة لتـرتيب مظـاهر الـفساد
الصناعـي ،فاخلدمـات الصحية،
املـالـي يف اململكـة ،أفـادت نتـائج
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

بينـما كانت اخلدمـات التعليميَّة يف
املرتبة األخيرة.
وعن اجتاهـات مؤسسـات القطاع
اخلـاص بـشــأن انتـشـار الفـسـاد
اإلداري واملــالي يف مـشـروعـات
الدولـة التي يقـومون بـتنفيـذها،
رأى أكثر من ثلثي عينة مؤسسات
القـطاع اخلـاص التي تقـوم بتنـفيذ
مشروعـات حكومية وجـود فساد
مـنتـشـر يف تعـاملـهم مع اجلهـات
احلـكومـية ،بـينمـا يَرَى نـحو ربع
العينـة أنه ال يوجد فسـاد منتشر يف
تلـك املشـروعـات ،ويتـمثل هـذا
الفسـاد من وجهـة نظـر العيـنة يف
طلب رشـوة أو تقـدمي خـدمـات
خاصة للحصول على العقد بنسبة
 ،%37.3أو صــــــــــــــــــــــرف
املستخـلصات املـستحقة %34.5

أو التغاضي عن عدد العمالة.
وحـول العـوامـل املسـاعـدة علـى
انتشـار الفسـاد املالي يف املـملكة،
أظهـر املـسح امليـداني ،أن ضعف
الوازع الديني ،جاء يف مقدمة هذه
العـــوامل ،تاله الـتــســـاهل مع
مــرتـكبـي الفـســاد ،ثـم غيــاب
الــشفــافـيــة والــوضــوح ،ثـم
اإلجـراءات احلكــوميـة املعقـدة،
بيـنمـا جــاء االحتكـار والـسـوق
السوداء كآخـر العوامل من وجهة
نظر عينة الدراسة.
ونبـهت الـدراسـة الـتي أعـدهـا
مـنتــدى الــريــاض االقتـصــادي
واملقرر انعقاده االثنني املقبل ،إلى
اخملـاطر والتأثيرات الـسلبية للفساد
علـى االقتـصاد الـوطني ،وقـالت
أنَّه يتـسبب يف تعثـر املشـروعات،

وتعطيل خطط التنمية وانحرافها
عن مـسارهـا ،وتعطـيل تنفيـذها
وبلــوغ أهـــدافهــا يف األوقــات
احملــددة ،كمــا يقـود إلـى تــدنِّي
اخلدمـات االجتماعيَّة ،وتخفيض
االستثمارات األجـنبية ،وتقليص
حجـم إيـــــرادات الـــــدولـــــة،
والعـشوائيـة يف التعيني والتـرقيات
دون الـنظـر للمـصلحـة العـامَّـة،
وانتشار البـطالة احلقيقيـة والبطالة
املقنعــة ،وتسـرب الكفـاءات من
األجهـــزة احلكــومـيَّــة نـتـيجــة
اإلحبــاط ،وتفــشي الــرشــاوى
واحملسوبية بني أفراد اجملتمع.
من جانبـه نفى األمني العام ملنتدى
الرياض االقتصادي ،حدوث أي
تغييـر يف نتائج الـدراسات التي تَم
اعـتمــادهــا لـلمـنتــدى يف دورته

السـادسة ،مـؤكدا أن الـدراسات
تـرتكز علـى أسس علميـة وبحثية
يقوم بهـا مختصون وال يتدخل يف
عـملـهم أي فـرد لـلتــأثيــر علـى
النتائج والتوصيات.
وأضـــاف الـــدكـتـــور أحـمـــد
الـشمـيمـري :لـم نتـلق أي طلب
من أيــة جهــة بـتغـييــر الـنتــائج
والتـــوصيــات ،بـل لن نـسـمح
بتـدخل أحـد يف عـمليـة الـبحث
واالسـتقــصـــاء والـــدراســـات
امليـدانيـة ،والنتـائج تظهـر سـواء
أعجـبت أم لـم تعجـب اجلهــات
املعنية بالدراسة ويَتم طرحها بكل
شفافية ووضوح خالل املنتدى»،
وأبان بـأن العمل قـائم علـى قدم
وسـاق ،وتَـم االنتهـاء من كـافـة
الترتيبات املتعلقة بانطالق املنتدى
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علوم Sciences

مشلولون أكثر إستقاللية بأطراف صناعية

واشنـطن  -بعـد أكثـر من عـشـر
سنوات من اصابته بـالشلل بسبب
كـســر يف العـنق ال يــزال ايــريك
سورتو عاجزا عن أداء حتى أبسط
املهام اليومية..
وقـال سورتو البـالغ من العمر 34
عـامــا من لــوس اجنليـس الـذي
أصيب بـالـشلل الـربـاعي بـسبب
طلق نـاري يف عـام " 2002كـان
أقصـى امنيـاتي ان أشـرب البيـرة
بنفسي".
لكـن يبـدو ان القـدر بـدأ يـبتـسم
أخيـرا لـسـورتـو وآخــرين مـثله
يعانـون من عاهـات شبيهـة بذلك
بعــد ان اعلن الـعلمـاء اخلـميـس
 2015-5-21التـوصـل لتقـنيـة
لتوظيف القـوى الذهنيـة لتحريك
األجهـزة التعـويـضيـة واالطـراف
الصناعية.
وقالـوا إن هذه التقنية تتضمن زرع
أقطـاب كهـربيـة دقيقـة يف مـنطقـة
بـاملـخ تتحـكم يف ارادة الـشـخص
ألداء حــركــة معـيـنــة مــا يـتـيح
للمـريض ان يحرك بسالسة ذراعا
صناعية.
ويف دراســـة نــشـــرتهـــا دوريـــة
(سـايـنس) قـام جـراحــون بكليـة
طـب كـيـك بجـــامعـــة جـنـــوب
كاليفـورنيا بتركيب قطبني كهربيني
صغيرين يف منطقة القشرة اجلدارية
اخللفية مبخ سورتو.
ثم مت تـوصيل األجهزة التعـويضية
الـعصـبيـة بــالكمـبيـوتـر ملعـاجلـة
البيانات الـتي يصدرها مخ سورتو
لتحديد ما يريد على وجه الدقة مما

ميـكنـه من الـتحكـم يف ذراع آليـة
مـوجـودة علـى طـاولـة قـريبـة أو
مؤشر فارة الكمبيوتر.
وقال ريتـشارد اندرسـون املشرف
علـى هذه الـدراسة والـذي يعمل
مبعـهد كـاليـفورنـيا لـتكنـولوجـيا
العلـوم العـصبيــة "أمكن للـسيـد
سـورتـو ان يـتعـلم كـيف ميـسك
بـأشيـاء مختلفـة وممارسـة ألعاب
الفيديو او ان يرشف مشروبا".
وقال انـدرسون "مـنطقـة القـشرة
اجلـداريــة اخللفيـة بـاملـخ مصـدر
خـــصـــب لالشـــــارات ميـكــن
اسـتخــدامه لـتحــديــد أغــراض
شخص مشلـول وميكن االستعانة
بهـــذه االشـــارات للـتـحكـم يف

روبـوتات "ذكية" وأجهزة كمبيوتر
لتحديد تفاصيل احلركة أو أجهزة
خارجية مثل الذراع الصناعية".
كـــان يجـــري يف الــســـابق زرع
األجهـزة التعـويضيـة العصبـية يف
مـنطقـة الـقشـرة احلـركيـة -وهي
منطـقة بـاملخ تتحـكم مبـاشرة يف
حركة اجلسم -للمرضى املصابني
بـالـشلل .لـكن مع قـدرة هـؤالء
املـرضى علـى التحكـم يف الذراع
اآللية كـانت احلركة تـأتي متأخرة
ومرتعشة.
إال ان زرع األجهـزة التعـويـضيـة
العصبيـة يف جزء مـن املخ يتحكم
يف االرادة واحلـركـة جـاء بـنتـائج

القطط ..عدو لدود لصحة البصر

واشنـطن  -افـادت دراسـة طـبيـة
أميـركية حديثة أن تـربية القطط قد
تـسبب الـغلوكـوما وتـؤذي النـظر
وتؤدي الى مـشاكل مسـتعصية يف
العني.
وأشـــارت الـــدراســـة إلـــى أن
األشخـاص الذين يقـومون بتـربية
القطط يف منازلهم عرضة لإلصابة
بـالغلوكوما ،الـتي تسبب العمى،
ويكـمن اخلـطــر يف وبــر ولعــاب
القـطط الـذي حتتـوي علـى كميـة
كـبـيـــرة مـن املـــواد املــسـبـبـــة
لـلحسـاسيـة ،وتـنتقل هـذه املـواد
لإلنــســـان والـــى عـيـنه جـــراء
االحتكاك.
والحظ الـباحـثون أن عـددا كبـيرا
من أصحـاب القـطط يعـانـون من
احلسـاسيـة من هـذه املـواد ولكن
يتجاهلونها.

يف حني كشفت الـدراسة أن %90
من الـذين يتحـسسـون من وجود
القـطـط هم عــرضــة لإلصــابــة
بالغلوكومـا بنسبة تصل إلى %90
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أيضا.
وأولــــى أعــــراض اإلصــــابــــة
بـاحلـسـاسيـة من وجـود القـطط
تكمـن يف العطس واحتقان األنف

طبيعية بدرجة أكبر.
وقال سورتـو إن أمامه العـديد من
املهام التي يريد اجنازها مستقبال.
وقـال "تــأتي علـى رأس القـائمـة
الرغبـة يف االعتنـاء بنفسـي وامتنى
ان اقوم بغسل اسناني بنفسي".
وبات مبقدوره اآلن شرب البيرة.
وقــال ســورتــو "عنــدمــا أصـبح
مبقدوري امتام ذلـك بالذراع اآللية
طمـأنني ذلك انه رمبا يتمكن أناس
يعــانــون مـثل مــا أعــانـيه -يفاملستقبل القـريب ان يتمتـعوا بقدر
مـا مـن االستـقالليـة .وسـيقتـرن
ذلك بنوع ما من الثقة بالنفس".
وحرقة العينني.
وتعــد الغلـوكـومـا ثـانـي أكثـر
األسباب املؤديـة لإلصابة بـالعمى
علـى مـستـوى العــالم ،كـونهـا
تسـبب الضغط على العني ،وحتفز
حـدوث تلف بـالعـصب البـصري
والشبكية.
وأعـرب العــالم األميـركي فـولـر
تـوري من جامعـة "غونز هـوبكنز"
األميـركيـة عـن قلقه بـسبـب كتل
براز القـطط التي تـرفع سنـوياً من
الشـوارع ،حيث إنها حتـتوي على
بـيضــة طفيل ضـار يعـرف بـاسم
"نـوكــزوبالسمـا" ومـسئــول عن
مرض تسمم الدم.
واإلنتان أوتسمم الدم أوالتهاب
مجرى الدم مصطلحات تشير إلى
حالة مرضية خطيرة عند اإلنسان
واحليوان تتميز بتفاعل التهابي
نتيجة عدوى جرثومية ،مما يؤدي
إلى تعفن الدم.

Facebook Instant Articles: A
tricky experiment in
cyberspace
Something happened this past week that you almost certainty
didn’t notice. Nine media organizations — the New York
— Times, BuzzFeed and National Geographic among them
began publishing their content directly into the Facebook news
feed through a program called Instant Articles.
So what, you say? I already read most of my news on Facec
book. Yes. True. But typically what you were doing was readc
ing a blurb of news from, say, the New York Times, and then, if
interested, you clicked on a Times link, which opened a
browser that took you to the Times’s site. No longer. Now, that
entire process — for select articles — will happen within the
Internet walls of Facebook.
Here’s how the Times described it:
“Users of iPhones will see glossy cover videos and photos
tagged with map coordinates. Most important for impatient
smartphone users, the company says, the soccalled instant artic
cles will load up to 10 times faster than they normally would
since readers stay on Facebook rather than follow a link to
another site.” That might seem like a small change to you,
gentle reader. But, in the world of journalism, this shift is
creating waves of nervousness about what it might mean for
the future of the news media.
As CNN’s Brian Stelter noted in his piece on Instant Artic
cles, the news organizations involved made sure to signal their
hesitancy in their writecups of the move. “Some of the news
outlets are treading lightly, calling it an ‘experiment’ (the word
chosen by the Times) and a ‘test’ (The Guardian),” Stelter
wrote.
The reason for that nervous excitement is this: The way that
legacy news media organizations have always gotten themc
selves to sleep at night is by remembering that Facebook (and
other massive social media aggregators) still don’t produce
content. So, as long as the social giants don’t get into the conc
;tent business, legacy media is protected: We make content
they need content. Simple.
But now media organizations are giving their content
directly to Facebook. This may make more sense for the Buzzc
Feeds of the world that do lots of journalism, yes, but also
— have a very active business producing sponsored content
the sort of “stories” that a company pays for to promote its
brand. Here’s how BuzzFeed explained why it made a deal
with Facebook:
“In an ideal world, we would be indifferent to the platform
where our audience views our content as long as (1) it’s a good
experience for the user, (2) we get data and insights back, and
”(3) we’re able to build a great business.
On points 1 and 2, I totally agree. The number of people
who consume their news on a phone is rapidly increasing, and
load times are more of an issue on phones than on desktops.
So, this IS a goodcexperience move for the user. And there’s no
question that the sheer volume of users that Facebook can proc
)?vide a news organization is an analytic nerd’s (repetitive
dream.
It’s on that third point that I — and I think lots of other people
in the legacycish news media business — have questions and
concerns. How can this be good business? As in, how can
allowing people to view your content natively in Facebook be
a
good
thing
for
any
site
except
?Facebook
The answer is this, again from the Times piece on Instant Artic
cles: “The news publishers can either sell and embed adverc
tisements in the articles, keeping all of the revenue, or allow
Facebook to sell ads, with the social network getting 30 perc
”cent of the proceeds.
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تكنولوجيا Technology

غوغل ..براءة اختراع للعبة ذكية قادرة على فهم البشر

سـان فـرانـسيـسكـو  -حـصلت
مـجمـوعـة غـوغـل األميــركيـة
العمالقة يف مجـال اإلنترنت على
براءة اختراع يف الـواليات املتحدة
أللعـاب ذكيـة تـأخـذ يف االعتبـار
احلـضـــور البـشــري يف الغــرفــة
وبـإمكـانهـا التـحكم بـاألجهـزة
اإللكترونية على الطلب.
وعلــى الــرسـم املــرفق بـبــراءة
االختـراع الـتي نـشـرهـا املكـتب
املـسؤول عن بـراءات االختراع يف
الواليات املتحدة ،باإلمكان رؤية
مـا يشبه ألعابا قمـاشية على شكل
أرنـب أو دب مع مذيـاع مدمج يف
األذنني وكـــاميــرات يف الـعيـنني
ومكـبـــرات للـصـــوت يف الفـم
ومحرك يف الرقبة.
وهذه اللعبـة من شأنهـا االستماع
وإدارة الــرأس إلقــامــة "اتـصــال
بـصـــري" وفهـم الـكالم الـــذي
يحكـى أمـامهـا والـرد بـأجـوبـة
مسجلة مسبقا.
كمــا بـــأمكــان هــذه األلعــاب
التواصل مع أجهزة إلكترونية عن
طـريق تكنـولوجيـا السلكيـة مثل
الـ"واي فـاي" والـ"بلـوتـوث" وهي
قادرة عـلى تـشغيل املـوسيـقى أو
سيـول  -كـشفت شـركـة إل جي
ديـسبـالي املتخـصصـة بـتصـنيع
الـشاشـات يف مجمـوعة إل جي،
عن شـاشة جديـدة من نوع "اولد"
فـائقــة النحـافــة وميكن لـصقهـا
باحلوائط.
واستعـرضـت الشـركـة شـاشتهـا
اجلـديـدة يف معـرض لهـا أقــامته
مبدينـة سيول الكـورية اجلنـوبية،
حيث أوضحـت أن الشـاشـة يتم
لصقهـا إلى احلـوائط عبـر حامل
مغناطيسي.
وأوضحـت إل جي ديــسبالي أن
الشاشـة تأتي بقيـاس  55بوصة،
وبسُمك ال يـتجاوز  0.97ملم،
وبـوزن  1.9كـيلـو غـرام ،وأن
احلامل املغـناطيسي مصمم بشكل
يـسهـل عمـليـة تـثبـيت أو ازالـة
الشاشة عنه.
وقالت الشركة خالل معرضها أن
الشاشـة اجلديـدة مصممـة بشكل
خاص لتستهدف قطاع األعمال،
وخاصـة مجال الدعـاية ،إال أنها
لم تنـف مع ذلك إمكانيـة طرحها
للمستهلكني العاديني.

األفالم لألطفـال والـراشــدين يف
حال الطلب منها.
وتلحظ بـراءة االختراع خـصوصا
إمكانـية اسـتخدام هـذا النـوع من
األلعـاب كـ"جهـاز ذكي للـتحكم
عن بعـد" قـادر علـى تقـدمي إدارة
مـركـزيـة جملـمل األجهــزة داخل
املنزل.

وجاء يف براءة االختراع أن "اجلهاز
اجملسم ميكن أن يكون دمية أو لعبة
شـبيهـة بـاإلنـسـان أو احليـوان أو
مبخلوقـات أسطوريـة أو بأغراض
متحركة".
كمـا أن هـذا النــوع من األلعـاب
الـذكيـة قـد يشـتمل علـى وظيفـة
للتعـرف على الـوجوه من شـأنها

السمـاح بالـدخول إلـى صفحات
شخصية علـى مواقع اإلنترنت مع
تفضيالت شخصية.
يـذكـر أن ريتـشـارد واين دوفـول
ودانيـال أمني زاده ،همـا مختـرعا
هـذه اللعبـة حلسـاب غـوغل التي
نـــالت بـــراءة االختــراع عـنهــا.

شاشة إل جي عمالقة تنجذب للحائط عبر املغناطيس

وتتـوقع الشـركة
أن تـبدأ إنـتاجـها
للشـاشات فـائقة
النحـافة اجلـديدة
خالل الـــــــربع
الثالـث من العام
اجلاري ،دون أن
تـكـــــشف عــن
مـوعد طرحها يف
األســــــــواق أو
سعرها النهائي.
يذكـر أن إل جي
ديـسبالي تـركـز
يف الفترة األخيرة
علـــــــى إطالق
شـاشـات فـائقـة
النحـافة وبحجم
كـبيـــر ،حيـث أطلقـت يف وقت
سـابق هذا العـام شاشـات بحجم
 55بـوصــة وبسُـمك  4.3ملم،
بجــانب شـاشــات بحجـمي 66
و 77بـوصـة ،وتخطـط الشـركـة
كـذلك إلطالق شـاشـات بحجم
 99بــوصــة قـبل نهــايــة العــام
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اجلاري.
وكانـت شركـة "إل جي" عـرضت
يف وقـت ســابق مـن هــذا العــام
شاشات متتاز مبسـتويات عالية من
املرونة وبقياس  18بوصة.
واعلن باحثـون يف شركة "إل جي"
أن سعـر شاشـاتها املـرنة –مبا يف

ذلك الـطراز الـذي يشـاع أنه قابل
للف –سيكـون قـريبـاً أرخص،
مع عزم "إل جـي ديسبالي" تغـيير
عمليات اإلنتاج واملواد املستخدمة
يف صناعة هذه الشاشات.

Latest on Apple Watch release:
Where to try on gold watch

The luxury versions of Apple Watch, known as Edition,
have price tags ranging from $10,000 to $17,000.
Watch cases are made with 18ekarat gold alloys, and
some of the pricier models have special band options
unavailable with other models.
All Apple stores will have these luxury versions on
display, but only a handful let customers try them on.
In the U.S., 21 stores will make them available for trye
ons, including three in New York City.
That's out of 265 U.S. stores.
Edition is available in 34 stores outside the U.S.,
including three noneApple department stores with sece
tions dedicated to Apple Watch

Apple updates MacBook Pro,
cuts price on higheend iMac

Apple is introducing an updated MacBook Pro and iMac
and lowering the price for its topeend iMac.
The updated 15einch MacBook Pro laptop has a new
style of trackpad, faster flash storage and a longer bate
tery life and starts at $1,999.
The new $1,999 iMac desktop computer has a highere
resolution 27einch screen and faster processor.
Apple's topeend iMac will now sell for $2,299. It has
been selling for $2,499 at some retail outlets.
The news comes ahead of Apple's worldwide develope
ers conference June 8.
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 8نصائح للرجل ليبدو أكثر أناقة وجاذبية

قصة جناح Success Story

قصة مخترع "الهاشتاق" الذي
أنقذ تويتر من اإلفالس
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ال تقـتصـر جـاذبيـة الـرجل علـى
املالبس التي يرتـديها ،بل يتعدى
ذلك إلى العـديد من األمـور التي
يجب مـراعـاتهـا لـتحقيق الـتميـز
والنـجاح علـى الصعـيديـن املهني
واالجتمـاعي ،وأوردت صحـيفة
بيزنس إنسايدر أهم النصائح التي
تساعد على حتقيق ذلك.
-1الـتخلص مـن الشعـر الـزائـد:
يـنتـشـر الـشعـر يف بعـض املنـاطق
الـظــاهـــرة للعـيــان مـثل األنف
واألذنـني وأعلى احلـاجبني ،ومن
الـضــروري الـتخلــص من هــذا
الـشعر مرة كل أسـبوع على األقل
للحفـاظ علــى نظـافـة وجـاذبيـة
الوجه.
 -2ممارسـة التمـارين الريـاضية:
تسـاعد التـمارين الـرياضيـة على
تقوية العـضالت واستعادة اجلسم
رشاقته وحـيويته ،بـاإلضافـة إلى
أنها تزيد مـن تدفق الدم وينعكس
ذلك بشكل إيـجابي عـلى حيـوية
ونضارة البشرة.

 -3متــــاريـن الــــوقــــوف :مـن
الضروري ممارسـة متارين الوقوف
بـشكل مـسـتقيـم للحفـاظ علـى
استقـامـة وتــوازن اجلسـم ،ومنع
انحناء الـظهر والعمـود الفقري يف
سن مبكرة.
 -4العـنايـة بصـحة الفـم :تشكل
األسنـان البيضـاء الالمعة مـؤشراً
علـى نظـافـة صـاحبهـا ،ويجب
تنـظيف األسنان مرتني على األقل
يـــوميـــاً للحفــاظ علــى صحــة
وجـــاذبيـــة األسنــان ،والـتمـتع
بـابتسامـة جذابة يـرغب اآلخرون
بـروئـيتهـا ،كمـا ميكن اسـتعمـال
مـطهـــرات الفـم للـتخلـص مـن
الروائح الغير مرغوبة.
 -5العناية بالبشرة :يعتقد البعض
أن استخـدام كرميـات ومسـاحيق
العنـايـة بـالبـشـرة تقـتصـر علـى
النـســاء ،إال أن بـشــرة الــرجل
بـحاجـة إيضـاً للعـنايـة الدائـمة،
وخاصة أن األعـمال التي ميارسها
الرجل تسبب يف كثير من األحيان

تلف وأضرار شديدة للبشرة.
 -6االنـسجــام بني شعـر الـرأس
وشعـر الـوجه :يـرغـب البـعض
بـإطالـة شعر اللحيـة أو الشارب،
ومن الـضـــروري أن يبــدو هــذا
الشعر وكأنه امتداد لشعر الرأس،
بحيث يـشكالن معـاً لـوحـة فنيـة
متكـاملـة ،ويـتطلـب ذلك عنـايـة
وتشذيب دائمني للشعر.
 -7اخـتيــار املالبــس املنــاسبـة:
املالبس بالتـأكيد هي عنـوان أناقة
الـرجل ،ومن الضـروري اختـيار
األلـوان واملــوديالت املنــاسبـة،
ومتـابعـة أحـدث املــوديالت مع
مـراعـاة الـطـول والـوزن ولـون
البشرة والسن وطبيعة املناسبة.
 -8اتبـاع نـظــام طعــام صحي:
يـشكل اخـتيــار الطعـام الـصحي
الـذي يحتـوي علـى مـا يحتـاجه
اجلسم من عناصـر غذائية أساسية
شـرطـاً أســاسيــاً للحفـاظ علـى
رشـاقــة اجلسـم ونضـارة الـبشـرة
وحيويتها.

غير شكل جسمك لألفضل ببعض العادات اليومية!!

أن حتــصل علـــى شكل وجــسم
جمـيل ورشيق هـو أمـر مـرهـون
بـإرادتك ،فليـس باألمـر الصعب
أن تقوم ببعض السلوكيات وتعتاد
بـعض األمــور اليــوميـة لـظهـور
بجـــسـم أفـــضل ،ومـن هــــذه
العادات:
•اجـعـل طـعــــــــامــك غـــنـــي
باخلضروات :فال يجب أن يتناول
اإلنـسـان اقل مـن ثالث وجبـات
يـوميـة مـن اخلضـار يـوميـاً ،فهـو
طعــام مغــذي ويجب اسـتهالكه
بشكل يومي.
•بادر بـالقيـام بأعـمال خـاصة:
وهي عـــادة جيــدة تــوفــر املــال
والـوقت والوزن أيضًـا وهذا يشبه
حتمل األثقـال ،وتـنظـيف املنـزل
وصعود الـدرج ،وهو مـا ميكنك
من حرق ما يقترب من  600سعر
حراري يوميًا.

•احــرص علـــى تنـــاول وجبــة
اإلفـطار :تـخطي وجـبة اإلفـطار
الرجل
أســوأ من تخـطـي وجبــة الغـذاء
والعشاء ،فوجبة اإلفطار الصحية
The man
متنـحك صحــة أفـضل ونـشــاط
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

استضافت قمة رواد التواصل االجتماعي األولى يف امارة دبى،
"كريس ميسينا" ،أحد املساهمني يف تطوير ما سيعرف بالويب  ،2.0أو
عصر الشبكات االجتماعية ،وهو أول من ابتكر فكرة الوسوم
(الهاشتاج) على موقع تويتر ،ليصبح بذلك جزءا من لغة الشبكات
االجتماعية ،حسب البيان ،وكان أول "هاشتاج" يتم إطالقه على موقع
"تويتر" بحسب موقع "دوت مصر" يتحدث عن حريق "سان دييجو" يف
 23أغسطس  ،2007من هنا كانت بداية عالمة ( )#قبل كل كلمة
يرغب املستخدمون يف لفت أنظار قواعد البيانات إليها ،حيث يتم
ربطها يف مجموعات ،جتعل منها أرشيفا إلكترونيا دائما ،يسهل تتبعه،
وحتليله ملعرفة ما يشغل الرأي العام يف العالم االفتراضي.
قبل اختراع الهاشتاج كان تويتر "موقعا متخلفا" يصيبك بامللل ،على
حسب وصف املستخدمني حينذاك ،لكن املدهش أن "كريس ميسينا"
الذي أحدث الثورة التي أنقذت "تويتر" من االنزواء وحيدًا ،كان يف
حقيقة األمر موظفا يف شركة "جوجل" حتى أغسطس  ،2013وهو من
اخترع أيقونة ( )1+على الشبكة االجتماعية "جوجل بلس" ،الشبيهة
بعالمة اإلعجاب على فيس بوك.
كيف بدأت الفكرة؟
على مدونة "فاكتورز جو" ستجد شرحا مفصال لتطور الفكرة التي
كانت أمرا ضروريا وملحا إلعادة إحياء موقع "تويتر" ،يجيب "كريس
ميسينا" عن سؤال مستخدم موقع ( Quoraشبكة اجتماعية
متخصصة) فيقول :كان الغرض هو خلق إطار عام ،ينظم نقاش
مستخدمي "تويتر" حول موضوع ما.
وكأحد العاملني على تطوير اإلنترنت ،من خالل البرمجيات مفتوحة
املصدر ،كان كريس على متاس مع برتوكول محادثات اإلنترنت
الشهير IRCالذي يسمح ملستخدميه ،خلق مجموعات دردشة
بسيطة من خالل عالمة ( )#ومنها استلهم "كريس" فكرة الهاشتاج
الذي انتشرت.

اكبر.
•احلصـول علـى قـسط كـايف من
النـوم :وهو ضـروري للحـصول
على مناعة قوية ،وهو نوم ال يقل
بـأي حــال من األحـوال علـى 8

ساعات يوميا.
•جتنـب احلصـول علـى وجبـات
سريعة بـجوار الوجبـات العادية،
فعندمـا تذهب للـمطعم ال حتصل
على أطبـاق صغيرة مـن الوجبات
السريعة بجوار الوجبات العادية.

يتم استخدام تقنيات وسم الصفحات بطول وعرض شبكة اإلنترنت
ملساعدة محركات البحث يف عملية التعرف على احملتوى ،كذلك كافة
شبكات التواصل االجتماعي ،ومواقع األرشيف الديجيتال ،مثل
فليكر وديلشيوس ودياجو.
لقد كان األمر فكرة شديدة البساطة ،والفاعلية يف الوقت نفسه ،يقول
كريس ميسينا ،لقد خلق تويتر فوضى عارمة ،ثم منح املستخدم أداة
إلعادة تنظيم تلك الفوضى ،األمر بتلك البساطة.
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Saudi money has long
عبدالرحمن
backed, since the 1980s in
Afghanistan, has made
األبنودي صانع
serious gains on the ground
احللم والثورة
since the Saudi assault
were reversed. The Saudis
In the end, only some sort
began, taking towns and
elsewhere in the region.
In Syria and Iraq, Saudi
..بقية 32
backed the Zaidi and fought
of accommodation between
airports.
Riyadh seems committed to
Arabia has supported less-

The rest of the Page 16

In the absence of Pakistani
or Egyptian forces, al-Qaeda
has in essence become the
de-facto Saudi ground troops
in Yemen, fighting the
Houthi. The Saudis have also
begun dropping arms to
allied tribes near the Saudi
border as the instability
increases.
Riyadh is looking at a
quagmire of its own in
Yemen. King Salman might
well heed the words of his
father, King Abdul-Aziz AlSaud. In 1934 he told British
agent John Philby: "My
fathers and grandfathers
didn't own Yemen, and no
one has been able to achieve
security and stability there.
Who can rule Yemen with its
"?Zaidis and its problems
Evidently for the House of
Saud today, chaos and
anarchy in Yemen appears to
be preferable to a dangerous
democracy.

the Egyptians. That's
because the Zaidis had a
monarchy overthrown by a
'republican officers
rebellion, modeled on
Nasser's revolution. As they
fear democracy's spread
today, the Saudis then feared
the spread of a republican
revolution that was
threatening the region's
monarchies.
Egypt returning to the
quagmire of Yemen would
be like the US today reinvading Vietnam.
In the meantime, the
Saudis are targeting only the
Houthis from the air, the
main force fighting alQaeda, while leaving the
Sunni extremists untouched.
This is the al-Qaeda branch
that claimed the Paris attack.
US drone strikes against
them, which have been
largely ineffective and kill
civilians, have been reduced
after the US evacuated its
base in Yemen.
Al-Qaeda, which private

a military solution. But it
knows its goal of destroying
the Houthi, and restoring
Hadi, or another
authoritarian ruler, is
impossible without ground
forces. And even then there's
no guarantees.
The need for ground troops
Without combat-hardened
troops of their own, the
Saudis reached out to
Pakistan, who went through
a procedure mysterious to
the Saudis: a parliamentary
vote. And the Pakistani
parliament said No.
While the Egyptian
military government is
heavily dependent on
massive Saudi financing,
sending Egyptian soldiers
back to Yemen 50 years later
would be deeply unpopular
at home. Of the nearly
70,000 Egyptians soldiers
sent then to Yemen, more
than 10,000 were killed.
In the 1960s all the roles

لإلعالن يف العربي األمريكي
اليوم313-409-9541 :

Riyadh and Tehran can begin
to solve the region's
multiplying crises, from
Beirut to Baghdad. If
Washington really were a
neutral power-broker
committed to regional
stability that would be its
priority.
The Americans have not
been overly keen on the
Saudi adventure in Yemen,
and have pressed Riyadh for
a humanitarian pause (that
nominally started on Tuesday
after a massive bombing
campaign in Saada
province). Perhaps to
alleviate Saudi anger for its
rapprochement with Iran, the
Americans let the Saudis be
diverted in Yemen, to blow
off some steam against the
Iranians - at the expense of
innocent Yemenis.
So the day of a SaudiIranian accommodation
seems further off than ever, if
it ever comes, with direct
Saudi involvement in Yemen
going beyond anything seen

 than democratic oppositionin fact in many cases
extremists who would
despise the notion of
elections and pluralism if
they ever seized power.
Iranian influence in Syria
and Iraq again are the
presumed reasons given for
Saudi involvement. There is
no doubt that since the 1979
revolution, Iran and Saudi
Arabia have seen each other
as a spreading menace in the
region that has to be
stopped. Objectively, they
are mirror images of each
other (though Iran does have
more elements of
democracy). Both claim
they are acting defensively.
While the West and Israel
back the Saudi side and
howl about the Iranian threat
and its influence, the
region's Shia, a marginalised
minority for most of Islam's
history, see the Saudis and
their Sunni allies as the
menace and Iran as a
protector.

دبي تدخل الئحة أفضل  10مواقع
استثمار عقاري دولي ..بقية صفحة 65
 -10سـويـســرا :تتـمتع سـويـسـرا
بـاقتصـاد مسـتقر ومـشاهـد طبيعـية
خالبة ،ويعتبـرها األوروبيون مالذا
آمنا من تقلبات اليورو .يف السنوات
األخـيرة ضيقت احلكومة السويسرية
من شـروط ملكيـة عقـارات ثانـية،
وأسفـــرت اإلجـــراءات عـن وقف
بعض املـشروعات ولكـنها انعكست
أيـضا علـى ارتفاع أسعـار العقارات
القـائمـة .وتقـول شـركـات العقـار
احمللـية إن الـطلب العقـاري األجنبي
داخل سويسـرا ارتفع بنسبة الضعف
منـذ عـام  2013وتعـرض شـركـة
مــارك وارنـــر العقــاريـــة شققــا يف
منتجعات تزلج جليـد سويسرية تبدأ
أسعـــارهـــا مـن  165ألف دوالر.
وتعد سـويسرا امللجأ األكثر استقرارا
وأمـانا يف العالم مـن الناحيتـني املالية
والـعقاريـة .إن االستثـمار الـعقاري
الدولي يوفـر فرصا استثـمارية جيدة

ولكنه يحـمل بني طيـاته الـكثيـر من
اخملـاطــر ،بعـضهــا غيـر مـنظـور؛
فـــاليــونــان مـثال كــانـت تعـــد من
الـوجهات اجلـدية قبل بـضع سنوات
ولكن االستثمـار العقاري فيها عاني
وما زال من الصعـوبات االقتـصادية
التي متـر بهـا اليـونـان .كـذلك ،ال
ميكـن النظر إلـى االستثمـار العقاري
يف دول أو مـــدن معـيـنــة بـصــورة
شـاملة ،فـداخل كل دولة أو مـدينة
هـناك منـاطق جيدة وأخـرى رديئة.
وال بد من االستعانة باخلبرة احمللية يف
هـذا اجملال .ويف كل األحـوال ال بد
مـن النظـر إلى االسـتثمـار العـقاري
علــى انه استـثمـار طــويل األجل،
ويأتـي يف مرحـلة تـاليـة لالستثـمار
احمللي يف دولة املـستثمـر الذي يجب
أن تكـون له األولـويـة علـى األقل
الكتساب املزيد من اخلبرة

التي احتفظت بـزخمها الثوري رغم
تلك العالقـة ،وقـد تـواتـر ذلك يف
أكثر من ديوان شعري له ،يف حقبتي
الـســادات ومبــارك ،فقـد حـملت
العـديـد مـن دواوينه يف تلـك الفتـرة
انتقـادات مـؤملـة لعـسف الـسـلطـة
الـسياسية بشعبـها .كانت التمثيالت
الشعريـة على ذلك شديـدة النصاعة
يف دواوينـه“ :املشــروع واملمنـوع؟،
و“األحزان العـادية“ ،و“املـوت على
اإلسفـلت“ ،وهـو الـديـوان الـذي
حـمل أقسـى القصـائد ضـد عسف
األجهزة األمنية يف مواجهة معارضي
النـظام الـسيـاسي ،من هـنا احـتفظ
املــشـــروع الــشعـــري لألبـنـــودي
بحيـويتـه ،ومن ثمـة جتـدده ،وظل
والزال واحدا مـن أهم املشـروعات
املـؤسـسـة يف الـشعـريـة احلـديثـة يف
مصر.
وقـد عزز مـوقع األبنودي ،كـواحد
من صنـاع القـيم العـامـة ،الـشيـوع
الواسع لقـصائـده املغنـاة التي كتـبها
لكبـار الفنـانني واملطـربني املصـريني
علـى نطاق واسع منذ أن بدا مشواره
مع الفنــان الصـاعـد آنـذاك محمـد
رشدي ،بـاألغنية الـشعبية الـشهيرة
“حتت الـشجـر يـا وهـيبـة“ ،حـيث
استمـر بعدها يف الـتعاون مع رشدي
حتـى رحيل األخير ،ثـم انفتح على
الكثيـر من الفنـانني وكبـار امللحنني
مثل عبداحلليم حـافظ وشادية وجناة
الصغيـرة وصباح وغيـرهم .كذلك
كـان ارتبـاط اسم األبـنودي مبـطرب
الـسيـرة الهالليـة الـراحل جـابـر أبـو
حــسني ،واحــدا من أهـم أسبــاب
حضـوره الطـاغي ،لـدى الـنخبـة،
ولدى الفئات الشعبية األقل تعليما،
وهي السـيرة الـتي تتبـعها األبـنودي
من جنـوب اجلـزيـرة العـربيـة حتـى
وصـوله إلى تونس مـستقرّ الهاللية،
ثـم جمعها بعد ذلك يف مجلد ضخم
يقول دائمـا إنه ليس من تـأليفه وإمنا
هـو غنـاء الـشعب العـربـي .حصـد
الـشـاعــر عبـدالــرحمـن األبنـودي
عشـرات اجلوائـز وأرفعـها يف مـصر
وخارجها ،حيث حصل على جائزة
الدولـة التـقديـرية عـام  ،2001ثم
حصل علـى اجلائـزة األعلى “جـائزة
مبـارك“ عـام  ،2010ويـنظـر إلـى
األبـنودي اآلن بـاعتـباره واحـدا من
رواد قـصيـدة العــاميـة احلــديثـة يف
مصر.
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أمــا األم فهـي متــدينـة شـديـدة
الـتعمق يف تـأملهـا الصـويف الـذي
يجعـلها تـربي أبنـاءها علـى عدم
إغـضـاب أحـد ،وهـي تخـوض
رحلــة روحيـة تـلغي احلــدود بني
الــواقع واخليـال بعـد وفـاة أحـد
أبنـائهـا الثالثـة ،تـذهب وتـتطلع
بـنظـرهـا إلـى أعـالي األشجـار يف
الغابة القريبة ،تسأل اهلل “ملاذا؟“ يف
صيحـة حـب واحتجــاج ،قبـول
وغضـب …لكن أسـاسـا ،هـو
إحـســاس بــالـضـعف ،وبعــدم
الفهم .يأخذنـا ماليك خارج هذه
العائلـة التي يعتبـرها أصل اجملتمع
الـدنيـوي وأسـاسه ،بعـد حـوالي
 20دقيقــة من بـدايـة

الفـيلـم ،يف رحلــة “أوديــسـيــة“
سوريالـية تتشكل الـرؤى فيها من
لقطات عـديدة تتشـابك وتتعاقب
يف تـشـكيالت لــونيـة مــذهلـة،
شديدة اجلمال ،متتـزج باملوسيقى
الكالسيكية فتـصبح تعبيرا روحيا
عــن ذلك األفـق األوسع الـــذي
يصبح فيه العقل البـشري أدنى مما
يعـتقــــد ،وأقل مـن أن يحـيــط
ويستـوعب :إنه تعبير بصري عن
بـدء اخلليقـة ،عن خلق الكـون،
من خالل تشكـيالت للقطات من
الـنبـاتـات واألشجـار والـسحب
واحملـيطـات واحلـشــرات ،ولنهـر
يرقد على إحدى ضفتيه ديناصور
جريح ،بينما يقترب منه ديناصور

آخر أكبـر منه …صحراء قـاحلة
برمـالها الـناعـمة تـنعكس علـيها
أشعـــة الــشـمــس احلـــارقـــة،
مجـمــوعــات مـن الكــواكـب
والنجـوم تـدور يف مجـراتهـا…
إنها عودة إلى أصل احلياة ،أصل
الكــون ،وأصل الــوجــود :مــا
الذي يجعل هـذا الكون يـستمر؟
مــا معنــى احليـاة نفـسهــا؟ كيف
يسـتمر اإلنـسان رغم املـوت؟ ما
الــذي ميكن أن يـسلب اإلنـسـان
احليـاة؟ تسـاؤالت غيـر مبـاشـرة
تــدور من خـالل الصـور دون أن
ترتبـط بالضرورة ارتبـاطا “دراميا“
مبسار الفيلم.
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بيئةEnvironment

واشنـطن  -يحتـدم اجلـدل بشـأن
مــدى سالمــة مــادة كيـميــائيــة
مـــوجـــودة يف أكـثـــر مـبـيـــدات
احلشـائش شيـوعا علـى مسـتوى
العــالـم ،حيـث أعلـنت وحــدة
ابحــاث لالورام تــابعــة ملنـظمـة
الــصحــــة العـــاملـيـــة ان مـــادة
غاليفـوسـات املـوجـودة يف املبيـد
احلـشـري "مـسـببـة لألورام لـدى
البشر".
وقـال مـسـؤول مـبيـدات اآلفـات
بالوكالـة األوروبية للحماية البيئية
إن الـوكـالـة اختـتمت مـراجعتهـا
بشـأن أكثــر مبيــدات احلشــائش
شيوعـا وتعتزم نـشر تقييـم مبدئي
مـرتقب للمخاطر قبل حلول شهر
يوليو/متوز.
وجتيء مـراجعـة الـوكـالـة لآلثـار
الصحية والبيئية ملادة غاليفوسات
يف الـوقت الـذي يثــار فيه اجلـدل
حولها.
وقـال جيـم جونـز املديـر املسـاعد
ملكتب األمان الكيميائي ومكافحة
الـتلـوث بـالـوكـالــة األوروبيـة
لـلحمـايـة الـبيـئيـة يف مقـابلـة إن
مراجعـة الوكـالة لآلثـار الصـحية
والـبيـئيــة ملـــادة غاليفــوســات
اختـتمـت منـذ عـدة اشهـر لـكن
تقريـرها تـأخر التـاحة مـتسع من
الـوقت للـوكـالــة للتعـرف علـى
النتـائج التي توصلت اليهـا منظمة
الصحة العاملية.

أكثر مبيدات احلشائش شيوعا يجلب األورام

وقال جـونز إنه يتـوقع ان يجتذب
التقييم املـبدئي للمخـاطر اهتـماما
واسع الـنـطـــاق وتعلـيقــات مـن
جانب اجلمهور.
ومـادة غاليفـوســات هي املكـون
الـرئـيسـي ملسـتحضـر (راونـداب)
وهو مبيد للحشـائش تنتجه شركة
مونـسانتو وتدخل هـذه املادة ايضا
ضمـن  700منـتج آخــر تبــاع يف
شتى أرجاء العالم.
ويـستخـدم املـزارعـون هـذا املبيـد
علــى نطــاق واسع يف محــاصيل
منهـا فول الصـويا الـذي مت تعديله
وراثيـا ملقاومـة تأثيـر املبيـد بحيث
يـقضي علـى احلشـائش وال يـضر
باحملصول نفسه.
وحققت الشـركة املنتجـة عائدات
حجمهـا نحـو خمـســة مليـارات
دوالر العام املـاضي من منـتجات
جاليفوسات.
وامـتنع جونـز عن تقدمي مـزيد من
التفـاصيل عـن التقـريـر اخلتـامي
للوكـالة االوروبـية التي كـانت قد
طــالـبت بــاجــراءات للحــد من
مقاومة احلشائش للمبيدات.
وتـنتـشــر احلـشــائـش املقــاومــة
للغاليفـوسـات يف معـظم املـزارع
بـالـواليـات املـتحـدة مـا يـزيـد
التكـاليف عـلى املـزارعني ويـضر
باالنتاج احملصولي.

BY SARAH PUNKONEY

وأعلـن املسـتهلكـون وجمـاعـات
احلفاظ علـى البيـئة مجـموعـة من
اخملــاوف بـشـــأن غاليفــوســات
ويطـالبـون بـاحلـد مـن استخـدامه
لكن شـركــات االنتـاج الــزراعي
تقـول إنـه لم تـثبـت أي مخـاوف
خاصة بـالسالمة وان هـذا املركب
مـن االدوات املهـمـــة يف قـطـــاع
الزراعة.
وبعد أن تصدر الوكالة تقييما أوليا
للـمخاطر اخلـاصة بالغـاليفوسات
فانهـا ستتلـقى تعلـيقات اجلـمهور
قبل ان تـضفي الـصبغـة الـرسميـة

التنظيمية النهائية.
يـجئ هذا الـتقييم يف الـوقت الذي
تعكـف فيه شـركـة مـونـســانتـو
وشـركــات زراعيـة أخـرى علـى
ابتكـار وسائل اخـرى للمكـافحة
احليـوية الـتي تعتمـد على كـائنات
حيـة تـوجــد بصــورة طبـيعيـة يف
النبـات ويف التربـة من ميكـروبات
وأعـداء طـبيعيـة بـدال من اللجـوء
الـى املـواد الكـيميـائيـة التخـليقيـة
وهي املـكافحـة التي يـرى البعض
انهـا بــديل عن مـبيـدات اآلفـات
التقليدية.

دراسة مذهلة ..لعب األطفال بالطني يعزز املناعة

واشنـطن  -خلصت دراسة حديثة
إلى أن األطفـال الذين يُسمح لهم
بـاللعب بحـرية يف الـبيئـة احمليـطة
بهم ،خـاصة املزارع ،أقـل إصابة
بـأنــواع احلسـاسيـة التـي تصل يف
بعض األحيان إلى أزمات الربو.
وأثبتـت الدراسة التي أجراها عدد
مـن البـاحـثني يف مـركـز جـونـز
هوبكنز لألطفال ونشرتها صحيفة
"ديلـي مـيل" ،إلـــى أن األطفــال
الذين ال يخضعـون لرقابـة مفرطة
من أهلهم ،الذين يحرصون على
إبعادهـم عن أماكن اجلراثيم ،هم
األطفال األكـثر حـظاً يف مـواجهة
احلساسية.
ووفق تـقريـر عن نتـائج الـدراسة
نُشـر يف مجلة احلـساسـية واملنـاعة
الـسريـرية ،فـإن التعـرض املبـكر
للبـكتيـريـا وبعض املـواد املـسببـة
للحساسيـة ميكن أن يكون له تأثير
وقـائي يف تـشكـيل االستجـابـات
املناعية لألطفال.
وقــال الـبــاحـث روبــرت وود:
"تظهر دراستنا أن تعرّض األطفال
إلى بعض أنـواع البكتـيريا املـسببة
للـحسـاسيـة يلعب دوراً هـامـاً يف

حتفيز وتدريب اجلهاز املناعي على
التصرف بطريقة فعالة".
كـمـــا أوضحـت الـــدراســـة أن
األطفـال الـذيـن قضـوا عــامهم
األول يف منــازل تـضـم فئــرانــاً
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The Dirt on Dirt: How
Getting Dirty Makes for
Heathy Kids

وقـطـطـــاً ،انخفـضـت لـــديهـم
معدالت اإلصابة بضيق التنفس 3
مرات مقـارنة بـأقرانهم الـذين لم
يـتعــرضــوا لهــذه املــواد املـثيــرة
للحساسية مباشرة بعد الوالدة.

يُـذكر أن الـدراسة أجـريت عـلى
 467طفالً من حديـثي الوالدة يف
بـالـتيمـور وبـوسـطن ونيـويـورك
وسـانت لـويس علـى مدى ثالث
سنوات.

In many households, dirt is a four letter word, one that must
never be uttered and certainly playing in dirt is an urge that
must never be acted upon. However there is a secret to share
about dirt, a very dirty secret…playing in dirt and mud is
healthy for you!…and how appropriate, since every kid loves
getting messy in the dirt and mud.The Dirt on Dirt_How Gett
ting Dirty Makes for Heathy Kids t Stay At Home Educator
Recent studies report that children who spend the better part
of their day playing indoors
(rather than outside in the
dirt and sunshine), in the
company of technology,
have a increased risk of
obesity, vitamin D defit
ciency, depression and also
attention deficit hypert
activity disorder. In fact, in
the last twenty years with
the dramatic increase of
media entertainment and
electronic games, childhood
obesity has more than dout
bled and prescriptions for
antitdepressants and ADHD
medications in pediatric
patients has risen sharply. But, dirt harbors bacteria, so natut
rally we worry about our children getting dirty in the mud.
Researchers now recommend playing in the dirt as a way to
boost the body’s immune system, that digging in the dirt (and
even ingesting a little bit of it) actually can help decrease a
child’s risk of allergies and asthma.
The basis for this stems from the idea that limiting child’s
play to primarily the indoors limits their exposure to natural
organisms that build a healthy and strong immune system.
That limitation causes a greater risk of autoimmune diseases
such as multiple sclerosis and typet1 diabetes in adulthood.
Dirt on Dirt_How Getting Dirty Makes for Heathy Kids t
Stay At Home Educator
In addition to the physical health benefits, dirt and mud
play simply makes a person happier. Many studies indicate
that playing outdoors and getting messy decreases stress and
anxiety in children. In a lab study using mice, researchers at
the University of Bristol and their colleagues at University
College London found that exposure to certain friendly bactet
ria found in soil altered behavior in much the same way mant
made chemical ingredients do in antitdepressant drugs.
Human cancer patients treated by the bacteria Mycobacterium
vaccae, also found naturally in soil, reported a better quality
of life. Researchers reason that the bacteria Mycobacterium
vaccae activates the neurons in the brain that contain serotot
nin, the chemical that makes humans happy. Further studies
are currently being conducted.
Sometimes, it seems that kids do know what is best for
them, and based on the research, playing in the dirt and mud
has so many healthy benefits. Building strong immune syst
tems, decreasing obesity and depression, decreasing stress and
anxiety, and so on and so on. The advantages outweigh the
detriment of getting muddy. Get the kids outside and let them
!get messy with some of these great ideas
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املطـبخ اليمـني غني بـالعديـد من
املـأكـوالت املـتنـوعـة بــامتـداد
جغــرافيـته .أشهـرهــا املنـدي،
واملـظبـي ،واللحم ،والهـريس،
وعــصيــد الـتمــر ،واملـطــرود،
وشمـاال الـشفـوت ،والـسلتـة،
واجلـلمـــة ،والفحـســة ،رقـش
(طعـام) ،و الهريس ،والعصيد،
و الـسوسـي واملدفـون الوزف ،و
املقلقل ،و الكاتلـيس  ،و القالبة
بالـفخار ،و السحـاوق وعدد من
احللـويات كـذلك مثل اخلـمير ،و
املعـصـــوب ،و العــــريكـــة ،و
املــرســة ،و املـطـبق (طعــام) ،و
احلـنيـذ ،و الـروانـي ،و الكبـانـة
(طعـام) ،واملطفايـة ،والزربيان،
ومـشروبات مثل الـشاي العدني،
واحلقني ،والقشر (قهوة عربية).
تـؤكل حلـوم الـدجــاج والضـأن
بصـورة أكبر مـن اللحم البقري -
غــالـي الـثـمـن .-كـمــا يـــؤكل
الـسـمك خـصـوصــاً يف املنــاطق
الساحلية .اجلنب الـزبد ومنتجات
األلبـان األخـرى أقل انـتشـاراً يف
الـنظـام الغـذائـي يف اليـمن لـكن
مخـيض اللـنب محبب ويـسنهلك
بصــورة شبه يــوميـة خـاصـة يف
القـرى حيث يكون متـاحاً بصورة
كبيـرة .أكثـر الدهـون استخـداما
هي الـزيـوت الـنبـاتيـة يف أطبـاق
احللـــو والــسـمـن يف صـنـــاعـــة
العجائن.
املغرب:
يتناول الشعـب املغربي  3وجبات
يف اليوم ،فيبـدأ االفطار مع اجلنب
واخلبـز والفطـائر وزيـت الزيـتون
والبـيض ،أمـا فتـرة بعــد الظهـر
واملـســاء هي اخلـاصـة بــالغـذاء
والـشـاي واملـعجنــات والفــواكه
الطازجة أو اجملففة.
ويف املغرب عادة مـا يتناول الناس
الـوجبـات وهم جــالسـون علـى
األرض دون الــــــطــــــــــاوالت
والكراسـي ،ويكون األكل بـاليد
وبــاسـتخــدام أدوات املــائــدة،
ويتـميز املطـبخ املغربي بـاستخدام
التوبل اخملتلفة.
يعتبر املطبخ املغربي منذ القدم من
أكثـر املطـابخ تنـوعـا يف العـالم،

والسـبب يرجع إلى تفاعل املغرب
مع العـالم اخلـارجي منـذ قرون،
ويحتـل املرتبـة الثانـية بعـد فرنـسا
كـأحـسن مـطبخ يف العـالم ،ألن
املـطبخ املغـربي تتـوفر فـيه شروط
نـــادرا مــــا تكـــون يف املـطـــابخ
األخرى.
لبنان:
يتــسم املـطـبخ اللـبنــاني بـوفـرة
النـشويـات واحلبـوب ،الفـواكه،
اخلضـروات الطـازجة ،األسـماك
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واملـأكوالت البحريـة ،كما تؤكل
الدواجـن يف كثيـر من األحـيان،
ويكثــر تنـاول اللحــوم احلمـراء
علـى السـاحل ،وحلم املـاعـز يف
املنـاطق اجلـبليــة ،ويشـتمل هـذا
املـطبخ أيضـا على تـوافر كـميات
وفيـرة من الـثوم وزيـت الزيـتون
وعصيـر الليمـون ،ويعتبـر طبق
الـسلطـة من األطبـاق األساسـية
علـى املائدة اللبـنانية الـتي يجدها
اللـبنانـيون وسيـلة للحفـاظ على
رشاقتهم.

يتم تقدمي الفواكه الطازجة يف نهاية
الـوجبة الـلبنانيـة الشهيـرة بنكهات
التـوابل ،كما تقدم احللوى أيضا،
مثل الـبقالوة اللبـنانـية والـشامـية
التي حتظى بشهرة عاملية واسعة.
إجنلترا:
يف املاضـي كان الشعـب اإلجنليزي
يـستخدم وجـبة افطـار ثقيلـة مبا يف
ذلك الـفطر والـبيض والطـماطم،
أمـا اآلن فاالفطـار يشـمل احلبوب
مع احلـليـب واخلبـــز احملمـص مع

البـرتقال أو املربى ،وبعض الناس
يحبـون تنـاول الشـاي بعد الـظهر
مع وجـبات خفـيفة مـثل الشطـائر
والـكعـك ،ويف الغـــــداء يحـب
الـشعـب اإلجنليـزي تنـاول وجبـة
ســـريعــة وعــادة مــا تـتـمـثل يف
الــسـنـــدويـتــشـــات والفـــواكه
واملشـروبـات ،ويـتميـز اإلجنليـز
بتنـاول العشـاء يف وقت مبكـر ما
بني  6و  8مساءا.
يــوم األحــد هــو يـــوم الغــداء
التقلـيدي يف بـريطـانيـا ويتـضمن

اللحم املـشــوي مثل حلــوم البقـر
والضأن مع املرق والبطاطس.
اليابان:
يعــرف املطـبخ اليـابـانـي بكـونه
“األصـح“ يف العــــالـم ،نــظــــرا
النخفـــاض نــسـب الـــدهـــون
والكـــوليــستــرول والــسعــرات
احلـراريــة يف األطعمـة اخملـتلفـة،
ولعل أشهـر الـوجبـات اليـابـانيـة
سـتجـــدهـــا تـتكـــون مـن األرز
ومنـتجات األسـماك واملـأكوالت
البـحريـة ،ويعتـبر تـناول احلـساء
بـصــوت عــال يف بالد الــشمـس
املـشــرقــة عالمــة علــى الــذوق
والتـمتع بـالـطعــام واالستـمتـاع
بتناوله.
واحدة من تقـاليد وعادات الطعام
الـيابـاني األخـرى تتمـثل يف تقدمي
الطعـام بكميـات صغيـرة مقـارنة
بـالكـميـات الـتي تقـدم يف أنحـاء
أخــرى مـن العـــالم  ،ويـتنــاول
الياباني كل قطعة من الطعام ببطء
شـديـد ،بــواسطــة عصـا األكل
الـصغيــرة التي يـعتبـر وضعهـا يف
طبق األرز بشكل عمـودي مدعاة
للتشاؤم.
أملانيا:
تغيـر منـط احليـاة الـتقليـديــة فيمـا
يتعلق بـالعادات الغـذائية األملـانية
إلى حـد كبيـر ،الكثيـر من األملان
يتناولـون الوجبة الرئيسية يف وقت
العشـاء وليس يف مـنتصف الـنهار
وغــالبـا مـا يـتم اسـتبــدال وجبـة
اإلفطـار الكالسيكيـة بافطـار أكثر
تنـوعا ،فـمعظم املـقاهي األملـانية
لـديها قـائمـة طويلـة من االفـطار
الـتي ميتـد تـوقـيتهـا حتـى الثـالثـة
ظهرا.
علـى الــرغم مـن أن الكـثيــر من
األملـان مـازالــوا يتنـاولــون كميـة
كبيـرة نسبيا مـن اللحوم ،ومعظم
الـناس يفـضلون الـوسائل األكـثر
حــداثــة وصـحيــة للـطهـي فقــد
أصبحت املطابخ األجنبية جزءا ال
يتجزأ من النـظام الغذائي الرئيسي
ملعظـم األملان ،خـاصة مع تـوافد
املهـاجــرين مـن جنـوب ووسـط
اأروبـا ،فستجـد األملان يفـضلون
تـنــاول الـبـيـتــزا واملـعكــرونــة
اإليطـاليـة ،حتـى إن معظـم املدن
األملـانيـة ،مهـما كـانت صغـيرة،
لديها مـطعم إيطالي ،كما يتواجد
أيضا يف املـدن الكبـرى الكثـير من
املطاعم اليونانية واليوغسالفية.
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أهم األحداث التي حدثت يف رمضان

شهر رَمَضـان هو الشهر التاسع يف
التقـومي الهـجري يـاتي بـعد شـهر
شعـبان  .ويعتبـر هذا الشهـر مميزاً
عنـد املـسلمـني عن بـاقي شهـور
الــسنــة الهجــريــة .فهــو شهــر
الـصوم ،ميتـنع يف أيامه املـسلمون
عن الشراب والطعام واجلماع من
الفـجر وحـتى غـروب الشـمس.
كمـا أن لـشهــر رمضـان مكـانـة
خـاصة يف تراث وتـاريخ املسلمني
؛ ألنهم يـؤمنـون أن بـدأ الـوحي
وأول مـا نـزل مـن القــرآن علـى
النـبي محمـد بن عبـد اهلل كان يف
ليلـة القدر من هـذا الشهـر يف عام
 610م،حـيث كـان الـرسـول يف
غار حـراء عنـدما جـاء إليه امللك
جبريل ،وقـال لهاقْـرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الَّذِي خَلَقَ وكـانت هذه هي اآلية
األولــى التي نـزلـت من القـرآن،
والقرآن أنـزل من اللـوح احملفوظ
ليلـة القدر جملـة واحدة ،فوضع
يف بيت العـزة يف سمـاء الـدنيـا يف
رمضـان ،ثم كان جبـريل ينزل به
مجــزئــاً يف األوامـــر والنـــواهي
واألســبـــــاب ،وذلــك يف ثالث
وعشرين سنة.
اختلف يف اشـتقاق كلمـة رمضان
فقيل :إنه من الـرمض وهـو شدة
احلـر فيقال :يَرْمَضُ رَمَضاً :اشتدَّ
حَرُّه .وأَرْمَـضَ احلَرُّ القومَ :اشتدّ
علـيهم قـال ابن دريـد :ملـا نقلـوا
أَسماء الـشهور عـن اللغة القـدمية

سمـوهـا بـاألَزمنـة التـي هي فيهـا
فــوافَقَ رمضـانُ أَيـامَ رَمَضِ احلـرّ
وشـدّته فـسـمّي به.قـال الفَـرّاء:
يقـال هـذا شهـر رمضـان ،وهمـا
شـهرا ربيع ،وال يـذكر الـشهر مع
سائـر أَسمـاء الشهـور الهجـرية.
يقــال :هــذا شـعبــانُ قــد أَقـبل.
وشهر رمضـانَ مأْخـوذ من رَمِضَ
الصائـم يَرْمَضُ إذا حَـرّ جوْفُه من
شدّة العـطش ،قـال اهلل يف القرآن
الكرمي :شَهْرُ رَمَضَـانَ الَّذِي أُنْزِلَ
فِيهِ الْـقُرْآنُ هُـدًى لِلنَّـاسِ وَبَيِّـنَاتٍ
مِنَ الْهُـدَى وَالْفُـرْقَـانِ فَـمَنْ شَهِـدَ
مِنْكُـمُ الشَّهْـرَ فَلْيَـصُمْهُ وَمَنْ كَـانَ
مَرِيضًا أَوْ عَـلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَالَ يُرِيدُ
بِكُـمُ الْعُـسْــرَ وَلِـتُكْـمِلُــوا الْعِــدَّةَ
وَلِتُـكَبِّــرُوا اللَّهَ عَلَـى مَـا هَــدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ “
حدث يف رمضان
عام  13قبل الـهجرة :ليلـة القدر
وهي اللـيلة التـي نزل فيهـا القرآن
بحسب املـصادر اإلسـالمية وأول
آيــــة يف القـــرآن وهـي (اقـــرأ)،
ومختلف مـوعدهـا فهي يف األيام
الفـرديـة من الـعشـر األواخـر من
الشهـر ،الهجـرة .ويف هذا الـيوم
أيـضــاً أسلـمت خــديجــة بـنت
خــــويلـــد ،وهـي أول مـن آمـن
برسالة نبي اإلسالم محمد.
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عـام  1هـ  :سـريـة حمـزة :وأول
لـــواء يعقــده رســـول اإلسالم،
وكـان ذلك على رأس سبعة أشهر
من مـهاجره ،علـى ثالثني راكباً،
إلـى ساحل البـحر ،فبلـغوا سيف
البحر ،يعترضون عيراً لقريش قد
جـاءت من الشـام تريـد مكة فـيها
أبــو جهل يف ثـالثمــائــة راكب،
فالـتقوا واصطفوا للقـتال ،فمشى
بينهم مجـدي بن عمـرو اجلُهني،
حتى انصرف الفريقان بغير قتال.
عام  2هـ  :غـزوة بدر الكـبرى :
يوم اجلمعـة  17رمضان ،سـماها
القـرآن يـوم الفـرقـان .وهي هـذا
العـام أيضا فرض اجلهاد وفرضت
زكـــاة الفـطــر  :والــزكــاة ذات
األنصبة .وشرعت صالة العيد.
عام  2هـ وفاة رقية بنت محمد إثر
مرض أصابها يف رمضان.
عـام  3هـ :مولد اإلمام احلسن بن
عـلي () يف  15رمـضــان الــسنــة
الثالثة للهجرة.
عـام  4هـ  :زواج محمـد رسـول
اإلسالم بزينب بنت خزمية.
عام  5هـ  :غزوة بني املصطلق.
عــام  8هـ  :فـتـح مكـــة .الفـتح
األعـظم فـتح مكـة :يف عـشــرين
رمضـان سنة  8هـجرية .ويـسمى
فتح الفتـوح ،حيث دخل الـناس
علـــى أثـــره أفـــواجـــاً يف ديـن
اإلسالم .كـــان فـيـه إسالم أبـي
سـفيــان وعــدد كـبيـــر من قــادة
املشـركني ،وفـيه كان األمـر بهدم

األصنام من حول الكعبة.
عـام  9هـ  :قـدوم رسـول ملـوك
حـمـيــر إلــى رســـول اإلسالم.
وإسالم وفد ثقيف.
عـام  11هـ  :وفـاة فــاطمـة بـنت
محمد .- -
عام  40هـ  :استشهاد األمام علي
بن أبي طـالب بالكوفـة ضربه عبد
الرحمن بن ملجم احلِميري ،فجر
التاسع عشـر من رمضان وتويف يف
اليـوم احلادي والعشـرين من نفس
الــشهــر وهــو ابـن ثالث وسـتني
سنة.
عام  58هـ  :وفاة زوجـة الرسول
عائشة.
عام  92هـ  :فتح األندلس
عـام 702هـ  :معركـة شَقحَب أو
معركة مرج الصفر
عـــام  114هـ  :مـــوقعـــة بالط
الـشهــداء يف  1رمضـان (أكتـوبـر
732م) املعـركـة يف عهــد اخلليفـة
األمـوي هـشـام بـن عبـد امللك يف
سهـول فـرنسـا علـى ضفـاف نهـر
اللـوار بني املـسلـمني ،وقـائـدهم
عبـد الـرحـمن الغــافقي .وبهـذه
املعـركـة خـسـر املــسلمـون آخـر
محـاولـة بــذلتهــا اخلالفـة لـفتح
الغــرب وإيـصــال اإلسالم إلـيه.
وقد سميت ببالط الـشهداء لكثرة
قتلى املسلمني فيها.
عـام  218هـ  :دخــول املعتـصم
باهلل بغداد بعد توليه اخلالفة.
عـام  222هـ  :فتح مـدينـة بـابك

What is
?Ramadan
Ramadan is the ninth month of the Islamic lunar calb
endar. Every day during this month, Muslims around
the world spend the daylight hours in a complete fast.
Answer: During the blessed month of Ramadan, Musb
lims all over the world abstain from food, drink, and
other physical needs during the daylight hours. As a
time to purify the soul, refocus attention on God, and
practice selfbsacrifice, Ramadan is much more than
just not eating and drinking.
Muslims are called upon to use this month to reb
evaluate their lives in light of Islamic guidance. We
are to make peace with those who have wronged us,
strengthen ties with family and friends, do away with
bad habits bb essentially to clean up our lives, our
thoughts, and our feelings. The Arabic word for
"fasting" (sawm) literally means "to refrain" b and it
means not only refraining from food and drink, but
from evil actions, thoughts, and words.
During Ramadan, every part of the body must be
restrained. The tongue must be restrained from backb
biting and gossip. The eyes must restrain themselves
from looking at unlawful things. The hand must not
touch or take anything that does not belong to it. The
ears must refrain from listening to idle talk or obscene
words. The feet must refrain from going to sinful
places. In such a way, every part of the body observes
the fast.
Therefore, fasting is not merely physical, but is
rather the total commitment of the person's body and
soul to the spirit of the fast.

بخراسان يف خالفة املعتصم.
عـام  223هـ  :فتح عمـورية .يف
 6رمضـان .ووقعت هذه املعـركة
بني املـسلـمني بـقيــادة املـعتــصم
اخلليفة العباسي وبني الروم وذلك
بعـد أن استنجدت امـرأة باملعتصم
فصـرخـت “وامعتـصمـاه“ فـسمع
املعتصم باخلـبر وجهز جيشا وفتح
عمورية.
عـام  479هـ  :معـركـة الـزالقـة
باألندلـس ،انتصر فيها املعتمد بن
عباد ملـك إشبيلية باألندلس على
قوات الفرجنة اإلسبان.
عـام  559هـ  :وقعة حارم .يف 9
رمـضان .نور الديـن زنكي ينتصر
علـى الصلـيبيـني ويأسـر قائـدهم
ويستعيد مدينة حارم بالشام.
عام  570هـ  :فتح بعلبك يف بالد
الشام يف  14رمـضان ،فتح القائد
صالح الدين األيوبي عدة مدن يف
بـالد الشـام ،كـان من بـينهـا فتح
بعلـبك الـتـي كـــانـت يف أيـــدي
الصليبيني.
عام  584هـ  :فتح الكرك وصفد
وكانتا يف أيدي الصليبيني.

عام  587هـ  :أخذ الفرجن عكا.
عام  654هـ  :حريق كـبير حدث
يف مـدينــة مسجـد الـرسـول وهي
أحـد عالمـات القيـامـة الصغـرى
التي اخبر عنها قبل حدوثها مبئات
السنني.
عـــام  658هـ  :معـــركـــة عـني
جـالوت يف  24رمضان (املوافق 6
سبتـمبر  )1260الـتي انتصـر فيها
املـسلمـون بقيـادة السلـطان قـطز
على التتار املغول بقيادة هوالكو.
عـام  663هـ  :انـتصـار مـسلـمي
املغرب على الفرجن الصليبيني.
عـام  666هـ  :فتح أنطاكـية على
يد السلطان امللك الظاهر بيبرس.
وكانت يف أيدي الصليبيني.
عام  1393هـ  :حرب أكـتوبر أو
العاشـر من رمضـان ،انتصـر فيها
املـصـريـون والـسـوريــون علـى
اإلســرائيلـيني يف كل مـن جبهـتي
سـينـاء واجلـوالن ،وقـعت هـذه
املعركة يف  10رمضان  1393هـ،
املوافق  6أكتوبر 1973م.

مايو  2015م  -السنة الثالثة  -العددMAY 2015 bVOLUME : 3 b ISSUE :29 :

54

تاريخ وأماكن History and Places

صـنعاء ..حـاضرة العـالم وأقـدم مدن األرض

الشتاء ويف فصل الصيف .صنعاء
القـدمية مـن مواقع التـراث العاملي
لليونـسكو ولهـا طابع مميـز بسبب
اخلصـائـص املعمـاريـة الفـريـدة،
وعلـى األخـص املبـانـي متعـددة
الطوابق املزينة بأشكال هندسية.

صنعـاء هي العـاصمـة السـياسـية
(رسـميــاً) والتــاريـخيــة لـليـمن
وواحدة مـن أقدم املـدن املأهـولة
بـاستـمرار ولـها تـاريخ من الـقرن
اخلـامس قبل املـيالد على األقل .
تقع يف وسـط الـبالد يف مـنـطقــة
جـبلـيــة عــالـيـــة علــى جـبــال
التسمية
الـســروات ،تــرتفـع عن سـطح
البحر  2300متر.
وفقـاً لبعـض األساطـير ،سـميت
وقدميـاً كانت املدينة ال حتتل سوى
صنعـاء باسم مدينة سـام نسبةً إلى
مسـاحـة صغيـرة من قـاع صنعـاء
سـام بن نـوح ،كمـا تعرف بـاسم
الفـسيح الـذي ميتـد من جـبل نُقم
مــدينـة أزال نـسبـة إلــى أزال بن
شرقـاً وجبل عيبان غـرباً ،ولكنها
يقـطن حفيـد سام بـن نوح.وفـقا
تـزايــدت يف العهـود اإلسـالميـة
ألسطورة أخرى .
واتسعت دائرة سورها.
ولكـن صنعـاء مــدينــة سبـئيـة يف
ويف القرون األخيرة استحدثت يف
احلقيقـة وأول نـص بخط املـسنـد
غــربهـــا بيــر العـــزب تالصقهــا
يشيـر إليهـا يعود لـلقرن اخلـامس
وتفوقها مـساحةً ،وكـان للوجود
قبـل امليالد ،وجـاء ذكـرهـا وفق
العثماني اليـد الطولى يف إنشائها،
الـسـبئـيني بـصيغــة "صنعـو" وهي
ويف غربي بير العزب أقيم يف القاع
مـشتقة مـن كلمة "مـصنعة" بـاللغة
يف القرن الـسابع عـشر حـي يهود
السبئية والتي تعني احلصن.
صنعاء.
قـال أبــو العبــاس القلقـشنـدي:
ومنذ قيام ثورة  26سبتمبر 1962
"مـدينة عظيـمة تشبه مـدينة دمشق
بدأت صنعاء تشهد تغييرات هائلة
يف كثــرة ميــاههــا وأشجـارهـا،
وامتــدت صنعـاء القـدميـة و(بيـر
وهواؤها معـتدل وكانت يف الزمن
العزب) خـارج أسوارهـا وتكثف
املتقـدم تسمى أزال وهـي بيد إمام
زحفهـــا العـمـــرانـي يف جـمـيع
الزيدية داخلة حتت طاعته هي وما
االجتاهات.
حولها.
يطـلق عليهـا أمـانـة العـاصمـة يف
وقـد استحـدث عليهـا حصـن تعز
األوسـاط الرسمـية ،وهي املـركز
فصـار منـزل لـبني رسـول ملـوك
اإلداريلمحـافظـة صنعـاء ،ويبلغ
اليمن اآلن ،».وقـال ابن رستة:
عــــدد سـكـــــانهــــا قــــرابــــة
"هي مدينة الـيمن وليس باليمن ال
 2,229,000تقــسـم أمـــانـــة
تهـامة وال بـاحلجاز مـدينـة أعظم
العـاصمة إدارياً إلـى  9مديريات،
مـنهــا وال أكـثــر عـمال وخـيــرا
تـكتـسـب أهمـيتهـا بـاعـتبـارهـا
وأشـرف أصـال وال أطيب طعـامـا
العـاصمـة السـياسـية والـتاريخـية
منها".
للجمهـورية اليمنيـة ،حيث تتركز
وقــال عـمــارة بـن أبـي احلــسـن
فـيهــا الــوزارات واملــؤسـســات
احلكمـي " :ليـس بجمـيع اليـمن
واملصـالح احلكـوميـة ،فضالً عن
أكبــر وال أكثـر مــرافق وأهالً من
النـشــاط التجـاري والـصنــاعي
صـنعـــاء ،وهــــو بلـــد يف خــط
الواسـع ،متتاز مدينة صنعاء بطابع
االستـواء ،وهي من االعتدال من
معماري فـريد مما أهلها لتكون من
الهـواء بحيث ال يـتحول اإلنـسان
ضمن املـدن التـاريخـية الـعاملـية،
من مـكان طـول عمـره صيـفاً وال
وهي واحـــدة من مــدن العـــالم
شتــاءً ،وتتقـارب بهـا سـاعـات
األكثـــر جمـــاالً ويتـميـــز منــاخ
الشتاء والـصيف ،وبها بناء عظيم
العــاصمـة بــاالعتـدال يف فـصل
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

قـد خـرب ،وهـو تل عـظيم عـال
وقد عرف بغمدان».
وقـال أبو محمد الهمداني" :وهي
أم اليمن وقـطبها ألنهـا يف الوسط
منهـا ما بينهـا وبني عدن كمـا بينها
وبني حـد الـيمـن من أرض جنـد
واحلجـــاز ،وكـــان اسـمهـــا يف
اجلاهلـية أزال ويسميها أهل الشام
القصبة ،وتقول العرب :البد من
صنعاء ،ولو طال السفر".
التاريخ
يُعتقـد أن صنعـاء كانـت عاصـمة
اليمـن ومركزهـا منذ الـقرن الرابع
ق.م ،وهـي واحــدة مـن املــدن
القدمية املـأهولة بـاستمرار ،وتقع
املــدينـة ضـمن مـا يُـشــار إليه يف
النصوص السبئية القدمية بـ"أرضم
همــدن" (أرض همـدان) ،وأول
ذكـر لهـا بهـذه الـصيغـة (صنعـو)
يعـود للقرن اخلامس ق.م يف نص
دونه زعـيم قـبيلــة بكـيل يف ذلك
الوقت ،فصنعاء كـانت يف بدايتها
حصناً يقع ضمن أرض همدان أو
"أرضـم هـمــدن" يف الـنـصــوص
الـسبئية ،وترجمتها "أرض الهمد"
وتعني األرض اجلافة التي ال نبات
فـيهــا ،فـهمــدان اسـم ملنـطقــة
جغــرافيــة قبل أن يـصـبح اسمـاً
لقبيلة يف عصور الحقة.
مع انتقال العرش السبئي إلى أبناء
همــدان يف القـرن الــرابع ق.م،
ازدادت أهـميـة املـنطقـة سيـاسيـاً
وأصـبح زعمـاء حـاشـد وبـكيل
يلقبون أنفـسهم بلقب "أملك سبأ"
(ملــوك سبـأ) إلـى جـانـب امللك
األوحـد للبالد والذي كـان ينتمي
إليهم بـدوره املدعو وهبئيل يحز،
فقـد كـانــوا يعـتبــرون أنفـسـهم
مـشــاركـني يف احلكـم ولم يـكن
امللـوك أنفسـهم يجدون حـرجاً يف
ذلك .ومع أن بعض علماء اآلثار
أرجعـوا بـدايـة اعـتبــار صنعـاء
عـاصمـة للـقرن الـرابع ق.م ،إال

أن ذلك قد ال يـكون دقيقـاً فهناك
اعتقـاد أنهـا اكتـسبت أهـميتـها يف
اململكــة السـبئيـة إثـر بنـاء قصـر
غمــدان خالل أيـــام امللك إيـلي
شـرح يحـضب وذلك يف الـنصف
الثاني من القرن األول ق.م ،فقد
أكثـر زعـيم بكـيل من ذكـرهـا يف
الشـواهد التـي دونها بخط املـسند
فما يـنتهي من حملـة خالل عهده
الـذي كـان مليئـاً بـاالضطـرابـات
حتى يعود ويتحصن يف صنعاء.
انتصـر املتمردون احلِميَـريُّون على
سبـأ وجـاء ذكـرهــا يف نص أمـر
بتدوينه املـلك ذمار علي يهبر أحد
ملوك مملكـة حمير يف القرن األول
بعد امليالد عقب سيطرة احلِميَريِّني
علـى صنعـاء ،ولكـن احلِميَـريِّني
اعـتبـروا مـدينـتهم ظفـار يـرمي يف
محــافظـة إب حـاليـاً ،عـاصمـةً
للبالد .ولكن احلـرب األهلية بني
هـمدان وحِمـيَر لم تـنته إذ طردت
حــاشــد احلِـميَــريِّـني من مــأرب
وصنعـاء واستمـروا باحلكـم حتى
النـصف األول من القـرن الثـالث
بعـد امليـالد ،وادَّعى الهـمدانـيون
أن إلههم األكـبر تـألب ريـام ترك
لهم كتـابة آمراً إيـاهم بنقل موسم
احلج السبئي األكبر من مأرب إلى
صنعاء.
قـلت أهـميــة صـنعــاء مع عــودة
احلِميَّـريني بقيـادة شمـر يهـرعش
الذي اعتبر مـأرب عاصمةً لدولته
ثـم ظفــار يــرمي فقــد كــانـت كل
الكتابات اليونانية والبيزنطية تشير
إلـى مـأرب أو ظفـار يــرمي ولكن
عدداً مـن التصدعـات أصاب سد
مــأرب (يــرجح جــون فـيلـبي يف
كتـابـه "خلفيــة اإلسالم" أنه نتـاج
كـارثة طـبيعيـة خالل حيـاة امللك
شـرحبيل يعفـر يف القرن اخلـامس
املـيالدي دفع احلِـمـيَــريِّـني لـنقل
الكثير من السكان إلى صنعاء بغية
تخفـيف الـضغـط الــسكـــاني يف
مـــأرب ،ويعـتقـــد أنه مت إعــادة
اعتبـارها عاصمةً للبالد من جديد
خالل تلـك الفتـرة يف

القــرن الــرابع املـيالدي ،كــانت
هناك كـنيسة واحدة على األقل يف
صنعاء .
العصر اإلسالمي
اعتـنق اليمنيـون اإلسالم يف القرن
الـســابع املـيالدي بعــد أن أرسل
النـبي محمـد عليـاً بن أبي طـالب
إلى صنعاء فـأسلمت قبيلة همدان
كلها يف يوم واحـد ،وسجد النبي
إلسالمهم قـائال ":الـسالم علـى
همـدان ،السالم عـلى هـمدان"،
وبُني اجلـامع الكبيـر بصنعـاء على
أحد البساتني على مقربة من قصر
غمـدان السبـئي القدمي الـذي كان
مقراً لزعماء قبيلة همدان.
يف عهـد اخلالفة الـراشدة اعـتبرت
صـنعــاء مقــرَّ الــوالي املـســؤول
واستمرت كذلك إلـى قيام الدولة
األمـويـة الـتي شهـدت عـدداً من
اإلضـطــرابــات وكــذا احلــال مع
العبــاسيـني حتـى أواخــر القـرن
الـتـــاسع املـيالدي الـــذي شهــد
اضـطرابـات قبلـية للـسيطـرة على
املدينة ،واستتبَّ الـسلطان لألئمة
الزيديـة القادمني من صعدة ،أحد
مـراكـز املـدرسـة الـزيـديـة قـدميـاً
وحديثاً.
ويف القرن احلادي عـشر للميالد،
فقـدت صنعـاء أهمـيتهـا النتقـال
العــاصـمــة إلــى مــدن أخــرى
واستمـرت صنعـاء علـى وضعـها
ذاك أيـام الـدولـة الـرسـوليـة التي
اتخذت مـن تعز عاصـمةً لها ،إال
أنهــا استعـادت مكــانتهـا مـركـزاً
للـيمن يف عهد الـدولة الطـاهرية،
ولكـن الطـاهــريني القـادمـني من
رداع لم يستمـروا طويالً ،وقضى
األئمـة الـزيـديـة ومـن تبعـهم من
القبـائل اليـمنيـة علـيهم يف القـرن
الــســـادس عــشــــر للـمـيالد،
واستـمرت املنـاوشات بـني األئمة
والـدولــة العـثمــانيـة الـتي كـان
حكمها صورياً على املدينة.
وقــد دخلت الـدولـة العـثمــانيـة

لليمن يف سـنة 1538م ،عنـدما
كــان سلـيمــان القـانــوني هـو
الـسلطـان فيهـا ،وحتـت القيـادة
العـسكريـة للبـاشا أوزدميـر غزا
العـثمــانيــون صـنعــاء يف سنــة
1547م.
العصر احلديث
أدت ثــورة  26سـبتـمبــر إلــى
خــروج الـيـمـن مـن العـصــور
الوسـطى إلـى العصـر احلديث،
ولكن من جهـة أخرى صـاحب
ذلك إصـابـة املــدينـة بـاضـرار
بالغـة ،فتهـدم سورهـا ولم يبق
من أبوابهـا إال باب اليمن وهجر
دورهــا كـثيـــر من الــسكــان.
وتـسبـبت مـشـروعـات إدخـال
الـوسـائل احلــديثـة كـشـبكـات
الكهــربـــاء وامليــاه والـصــرف
الـصحي بـاإلضافـة إلى حـركة
مـرور الـسيــارات يف مضـاعفـة
األضرار ،ولـم يخطط منـوها يف
إطـار محـيطهـا احلضـري العـام
بـشكـل سليم ،ممـا أدى إلـى منـو
عشـوائي أضر بـشكلها ومببـانيها
التراثية.
بــدأ تــدارك األمــر حـني اتخــذ
املـؤمتر الـعام للـيونـيسكـو الذي
انعقــد يف بلغـراد عـام 1980م
قـرارا يقـضي بـالشـروع بحملـة
دولية لصون املدينة.
كانت صنعـاء حتى العام 1990
عــاصمــة اجلمهـوريـة العــربيـة
الـيمنية (الـيمن الشمـالي) إلى مت
إعالن قيام الـوحدة بـني شطري
اليمن يف  22مـايو  1990وقيام
اجلمهورية اليمنية واتخاذ صنعاء
عاصمـة للدولـة اجلديـدة .فيها
يـقع القـصــر الــرئــاسـي ودار
الرئاسة والـبرملان واحملكمة العليا
والوزارات احلكـومية يف البالد.
مت اخـتـيـــار صـنعـــاء يف 2004
عاصمـة الثقافـة العربـية من قبل
جامعة الدول العربية .
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فورين بوليسي  :ملاذا تدير الـ CIAسياسة أمريكا اخلارجية؟ 1
يوشي دريازن &شني نايلور –
بدءًا مـن غارات الـطائـرات بدون
طـيــار ،وصــوالً إلــى الــسجـن
والتعذيب ،كانت وكالة اخملابرات
املـركـزيـة CIAهـي من حتـرك
خيــوط الــسيــاســة اخلـــارجيــة
األمريكـية منـذ هجمات 11/9؛
وإذا كان التـاريخ دليالً من املمكن
االستعانة به ،فإن هذه الوكالة هي
التـي ستقـرر مجـريـات األمـور يف
الشرق األوسط لسنوات قادمة.
كان دنـيس بلير يحك جلـده باحثًا
عن معـركـة .ويف مـايـو ،2009
كـان أميـرال البحـريـة األمـريكيـة
املتقاعـد هذا يـشغل منصب مـدير
االستخبـارات الوطـنية )DNI).
ومن الناحيـة النظريـة ،يعطي هذا
املنصـب لبليـر إمكـانيـة اإلشراف
علـى وكالـة اخملابـرات املركـزية،
وكــوكبـة واشـنطـن من وكـاالت
التـجسس الـ  16األخـرى .أما يف
الواقع ،فقد كان هذا املدير عاجزًا
حتـى على تعيـني كبير اجلـواسيس
األمـريكـيني يف دولـة مـا .وعلـى
مـدى عقـود ،كـانت هـذه املهـام
متنح تقـليديًا لـرئيس محطـة وكالة
اخملـابـرات املـركـزيـة ))CIAيف
جـميع العـواصـم ،من لنـدن إلـى
بيروت.
ولكـن ،بلـيـــر رأى أن مــن حقه
احلصول على هذه املهمة؛ ولذلك
جتــاوز الـبيـت األبيـض ،وأرسل
أمــرًا مـكتــوبًــا يقــول إن مــديــر
االسـتخبـارات الـوطـنيـة هــو من
سيكون مسؤوالً من اآلن فصاعدًا
على حتديد معظم كبار اجلواسيس
األمـريكـيني يف الـدول األخـرى.
وما هـو أهم من ذلك ،هو أن هذا
القرار أشـار إلى إمكانـية أن يكون
اجلـــواسـيــس تـــابعـني ألي مـن
وكاالت مجتمع االستخبارات.
ورغـم قـــول بلـيـــر إن املعـيـنـني
سيـستمـرون يف أن يكـونـوا دائمًـا
تقـــريبًـــا من وكــالــة اخملــابــرات
املركزية؛ إال أن هذا القرار لم يرق
ملدير الوكـالة آنذاك ،ليـون بانيتا،
الـذي رد بـإرسـال بــرقيـة جلـميع
مـحطـات وكـالـة االسـتخبـارات
املـركـزيـة يف اخلـارج ،يقـول لهم
فيهـا بـأن يتجـاهلـوا مـذكـرة بليـر
متامًا.
وقـد أطلقت وسـائل اإلعالم اسم
“حــرب عـصــابــات“ علــى هــذه

املعـركـة؛ إال أن هـذه احلــرب لم
تكن متنـاظرة بالتأكيد ،وما حدث
هو أن مـكتب بلـير الـعاجـز وضع
جــانبًــا ببـسـاطـة مـن قبل CIA
العـازمة علـى تأمـني قبضتهـا على
السلطة.
وبعـد بضـعة أشـهر ،عـندمـا كان
العـام األول للرئـيس باراك أوبـاما
يف منصبه يقتـرب من نهايته ،رأى
بليـر أن لديه فرصـة أخرى إلعادة
التـأكيد عـلى حقوق مـكتبه ،وفقًا
ملا كـتبه الصحفي مـارك مازيتي يف
كتابه “طـريق السكني“ ،الذي يوفر
وصفًـا تفصيليًـا لتلك الفتـرة .لقد
ورث أوبــامــا عـــددًا من بــرامج
العـمليـات الـسـريــة للغـايــة من
الــرئيـس الـسـابق جــورج دبليـو
بوش ،وأراد الرئيس اجلديد القيام
باستعـراض كامل لكل واحدة من
هـذه العـمليــات .وشملـت تلك
البـرامـج مسـائل من قـبيل جهـود
وكـالـة االسـتخبـارات املـركـزيـة
لعـرقلـة بـرنـامج إيـران النـووي،
واستخدام الـوكالة لطائرات بدون
طـيـــار لقـتل مـتــشــدديـن داخل
بـاكستـان .ومرة أخـرى ،ظهرت
الشقـوق يف سلطة بلـير؛ حيث إن
مـدير االسـتخبارات الـوطنيـة كان
محـوريًـا بـالنـسبـة السـتخبـارات
الـــرئـيــس وغـيـــره مـن القـــادة
احلكــوميـني رفيـعي املــستــوى،
وسـمح له بــالتـدخل يف املـسـائل
املـتعلقة بـامليزانيـة ،ولكنه لم مينح
أي قيادة أيًا من الـبعثات السرية يف
اخلارج.
وقــد كــانـت فكــرة أن وكــالــة
االستخبارات املـركزية لـديها خط
مـباشـر مفتـوح مع البـيت األبيض
فيما يـتعلق ببرامـجها السـرية أمرًا
مثيرًا لقلق بلير .وبالنسبة له ،كان
هـذا اخلـط مبثـابـة طـريقـة مغـريـة
التخــاذ خيـارات سهلـة مـن قبل
واضعي الـسياسات غيـر املتأكدين
من كيـفية الـتفاوض حـول قضـايا
معقــدة مثل قـضيـة إيـران .وأراد
بليـر أن تكون كل بـرامج الوكـالة
قـابلة للنقـاش بالكـامل قبل اتخاذ
القــرارات النهــائيـة حـول مـا إذا
كانت سـتستمـر ،يتم احلـد منها،
أو حتـى ما إذا كـان سيتـم التخلي
عنها .وأمـا بانـيتا ،فقـد كان رأيه
مخـــالفًـــا ،وكـــانـت حجـته أن
محــــاوالت فــــرض املـبــــادئ
واإلجراءات الرسمية من شأنها أن
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تقوض فعالية برامج الوكالة.
ويف خـريف عــام  ،2009وقعت
اإلدارة رسـميًــا علــى كل جهـود
وكالـة اخملابرات املـركزية الـسرية؛
مما مهـد الطـريق حلصـول الوكـالة
علـى مــوارد أكثـر مـن أي وقت
مضـى .ويف عـام  ،2013علـى
سبيل املثال ،طلبت الوكالة متويالً
مبقـدار  14.7مليـار دوالر ،بعـد
أن كان متـويلهـا يف عام  1994ال
يـتجاوز الـ  4.8مـليارات دوالر،
وفقًـا لـصحيفـة واشنـطن بـوست
والوثـائق املـسربـة من قـبل عميل
اخملـــابـــرات الــســــابق ،إدوارد
سنودن.
ويف نفـس اخلريف ،عـندمـا طلب
بـانيـتا مـن البيـت األبيض تـوسيع
حـرب وكالته السريـة ضد القاعدة
وحلفـائها بشكـل ملحوظ ،اعتقد
رئـيس وكالة اخملابـرات املركزية أنه
يف أحــسن األحـوال قــد يحـصل
علـى خمسـة من األشـياء العـشرة
الـتي كان قـد طالـب بها ،وفقًـا ملا
كتبه دانيال كاليدمان يف كتابه “قتل
أو اعتقال“ .ولكن بدالً من ذلك،
حصل بانيتـا على كل ما طلبه ،مبا
يف ذلك املـال لـشـراء املـزيــد من
الطـائرات بـدون طيـار املسـلحة،
وإذن صـريح بـاستخـدامهـا فـوق
مسـاحات واسعـة من بـاكسـتان.
وقـال أوبامـا صراحـةً ملسـاعديه:
“وكـالة اخملـابرات املـركزيـة حتصل
علـى ما تريـد“ .وبعد ذلك بـسبعة
أشهر ،أجبر بلير على التخلي عن
منصبه.
ومنـذ إنـشـائهـا يف عـام ،1947
تـطورت وكالـة اخملابرات املـركزية
بـشكل مـطرد مـن وكالـة مكـرسة
للـتجـســس علـــى احلكــومــات
األجـنبيـة ،إلـى وكـالـة أولـويتهـا
احلـاليــة هي تتـبع وقتل مـسلحني
أفراد يف عـدد متـزايد مـن الدول.
ويـعكــس تــزايــد نـطــاق عـمل
الوكالة ،وعمق تـأثيرها يف معركة
مكافحة اإلرهاب ،تنامي مهارتها
يف صيـد أعداء أمريكا من باكستان
إلـى الـيمن .ومـا هـو أكثـر إثـارة
للـدهـشـة ،كـان بـراعـة وكـالـة
االسـتخبارات املركـزية يف اإلبحار
عبـر الفضـائح العـامة ،وتـفوقـها
بدهاء على الـ DNIواملعارضني
لهــــــا يف الــبــيــت األبــيـــض،
والكـونغـرس ،ووزارة الـدفـاع،
وبقيـة أجهزة االستخبارات .ومن

خالل املكائـد ،متكنت الوكالة من
إضـعاف أو القـضاء علـى القوات
املنافسة ،وتعزيز ثقلها وسلطتها.
وللتــأكيـد ،كــان لتـمتع وكـالـة
االسـتخبـارات املـركـزيـة بـسلطـة
وحكم شبه ذاتي تداعيات عاملية.
وقـد كانت هذه الـوكالة هـي منشأ
الكثير مـن األمور التي ربط العالم
أمريكـا بها منـذ هجمات ،11/9
مبـا يف ذلـك هجمــات الطـائـرات
بــدون طيــار يف منـطقـة الـشـرق
األوسط ،وشبكة السجون السرية
يف جميع أنحاء العالم ،والتعذيب
الـــذي وقع داخل جــدران هــذه
السجـون .ونظرًا لهيمنـتها أيضًا،
يبـدو أن لـوكـالـة االسـتخبـارات
املركزية دورًا كـبيرًا يف حتديد كيفية
تصـرف الواليات املتحـدة ونظرها
ملا يحـدث يف اخلارج .ومع تواجد
الوكـالة يف طـليعة حـرب أمريـكية
جــديــدة تلــوح يف أفق الـشــرق
األوسط ،فـإن تفوق هذه الـوكالة
على احملك مرة أخرى.
اليــوم ،وكــالـــة االستـخبــارات
املـركـزيـة هـي رأس رمح اجلهـد
املتـزايـد لإلدارة يف صـد الـدولـة
اإلسالميـة ،الـتي تـسـيطـر علـى
مـســاحــات واسعــة مـن العــراق
وسوريا .وقد ساعد ضباط وكالة
اخملابـرات املركـزية املتـواجدون يف
قـواعد صغيـرة على طـول احلدود
التركيـة واألردنية يف العثور على،
وتعلـيم ،وتدريب أفراد مـا يسمى
باملعارضة السـورية املعتدلة ،حتى
يتمكنـوا من احملاربة إلزاحة الدولة
اإلسالميـة ،ويف نهـايـة املطـاف،
نظام الرئيس السوري بشار األسد
يف دمشق .وباإلضافة إلى ذلك،
الـوكالـة هي املسـؤولة عـن حتويل
مسـاعدات األسـلحة وغيـرها من
اإلمدادات إلـى الثوار الـسوريني.
ويف الــوقـت نفــسه ،تقــوم وزارة
الدفاع بإيفاد أفراد القوات اخلاصة
إلى املنطقـة إلجراء مهمة التدريب
نفسها .ولكن ،يف حال تصادمت
الوزارة مع الـوكالـة بشـأن العراق
وسـوريا ،فـسيكـون من اخلـطأ أن
نفتـرض أن وكالـة االستخـبارات
املـركـزيـة هـي التي سـوف تخسـر
الصـدام؛ حيث اعتـادت الوكـالة
على الفـوز بهذا النـوع من املعارك
منذ بدء احلرب على اإلرهاب قبل
 14عامًا.
يف خـريف عام  ،2002شـاهدت

طائرة بـريداتور بـدون طيار كانت
حتلق بــصمـت يف سمـــاء اليـمن
سيـارة دفع ربــاعي تـسيـر علـى
طـريق ترابيـة يف منطقـة غير كـثيفة
بالسكان من هـذه الدولة الفقيرة.
وهنا ،قـام مراقبـو الفيديـو القادم
من هذه الطـائرة بتنبيه مـدير وكالة
االسـتخبـارات املـركـزيـة آنـذاك،
جـورج تـينـيت ،الـذي كـان قـد
ساعـد يف اإلشراف عـلى اجلـهود
املبـذولة لـلعثور علـى سالـم سنان
احلارثي ،وهو قائد ميداني كبير يف
تنظيم الـقاعدة يف اليمن ومشتبه به
يف تفجير حاملة اجلنود يو إس إس
كــول يف أكتـوبـر  ،2000الـذي
أسفـر عن مقتل  17بحـارًا وجرح
عشـرات آخرين .وبدوره ،اتصل
تينيـت باجلـنرال مـايكل ديـلونغ،
وهـو ضابط كـبير يف قـيادة املنـطقة
الـوسطـى يف اجليـش ،وطلب منه
أن يقرر مـا يجب القيـام به .وقال
ديلونغ الحقًا يف مقابلة مع برنامج
تلفزيوني ،إن تينيت قال له“ :هذه
الـسيـارة حتتـوي علـى احلـارثي“،
فـرد عليه دلـونغ“ :حـسنًـا ،كمـا
تعلم ،أطلقوا عليه النار“.
وهنــا ،أعـطــى تـينـيت األمــر،
وأطلـقت الـطـائـرة بــدون طيـار
صـاروخ هيلـفايـر نحـو السـيارة،
وقتل احلارثي يف ??الهجوم ،جنبًا
إلـى جنب مع عـدد من املـسلحني
من املــستــوى املـنخفـض .وقــد
كانـت عمليـة االغتيـال هذه أول
عملية تؤدي ملقتل إرهابي مطلوب
عن طـريق استخـدام طائـرة بدون
طيـار تابعـة لـ CIA؛ وبالـتالي،
شكلت هـذه العملية عالمـة فارقة
يف حتول الـوكالة املـذهل مما وصفه
مازيتـي بأنه “خدمة جتسس تقليدية
مكـرسة لسـرقة أسرار احلـكومات
األجنبيـة“ إلى “آلـة قتل ،ومنـظمة
تستهدف صيد الرجال“.
وبحلـول عـام  ،2004تـعمـقت
الوكالـة أكثر يف عـالم االغتياالت
املظلم من خالل تـوظيف مقاولني
خـــارجـيـني مـــرتـبـطـني بـ “بالك
ووتر“ ،وهي الشركة التي ارتكبت
االنتهاكات يف العـراق .ويف يونيو
 ،2009أبلغ بــانيتـا الكـونغـرس
بـوجـود هـذا البـرنـامـج السـري،
مضيفًـا أنه أنهى هذا البـرنامج بعد
فترة وجيزة من توليه أعلى منصب
يف وكـالة التجـسس يف وقت سابق
من العام نفسه.

وقـال بانيتا ومـسؤولون آخرون يف
CIAإن املـقاولني اخلـارجيني لم
يـقتلـوا أي شـخص أبـدًا ،ولـكن
هذا لم يـكن كافيًـا لتهدئـة غضب
املـشرعني من فكـرة تعاقد الـوكالة
مع مـرتزقـة الغتـيال األعـداء من
دون رقابة حكومية كبيرة.
وكـان الـرئيـس جيـرالـد فـورد قـد
وقع يف عام  1976األمر التنفيذي
رقم  ،11905الـذي يحظـر على
وكالـة اخملابرات املركزية االنخراط
يف االغـتيـاالت الـسيـاسيـة يف أي
مـكان يف الـعالـم؛ إال أن الوكـالة
عادت لتنفـيذ أعمال القـتل انتقامًا
بعــد وقـــوع هجـمــات ،11/9
وجعل بــوش وأوبــامـــا يف وقت
الحق الطائرات بدون طيار سالح
واشـنـطـن اخملـتـــار يف مـطـــاردة
املـسلحني األفـراد يف جميـع أنحاء
العالم.
ويقـول مسـؤولـو الـبيت األبـيض
ووكالـة االستخبارات املـركزية إن
هذه الطـائرات توفر مـستوى عاليًا
تاريخـيًا من الدقة ،ويصرون على
أنهـا أسفـرت عن عـدد قلـيل من
الــضحـــايـــا املـــدنـيـني؛ إال أن
جماعات حقـوق اإلنسان بدورها
جمعـت الكـثيــر من األدلـة الـتي
تـشيـر إلـى أن غـارات الطـائـرات
بـــدون طيــار قـتلـت املئـــات من
األبريـاء .ويف باكـستان وحـدها،
يقـول مكتـب تقديـرات الصحـافة
االستقصائية إن طائرات الـ CIA
هــذه قتـلت مــا ال يقـل عن 960
مدنـيًا بني يونيو  2004حتى أبريل
 ،2015مبـا يف ذلك مـا يصـل إلى
 207أطفال.
وقد كانت وكالة اخملابرات املركزية
من املؤيدين األوائل لالستفادة من
الطـائرات بـدون طيـار املسـلحة؛
حيـث كانـت الوكـالة تعـمل على
مكـافحة اإلرهـاب قبـل أن يصبح
هذا األمـر محط التـركيز الـرئيس
لواشـنطن لفترة طـويلة .وأسست
وكالـة اخملابرات املـركزية مـركزها
ملكافحة اإلرهاب يف عام ،1986
وشـكلت فــريق مكــرس لتـعقب
أسـامــة بن الدن يف عـام ،1996
وأعلنت “احلرب“ علـى القاعدة يف
1998
 ...يتبع يف العدد القادم
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حواء Eve
ختان اإلناث ظاهرة خطيرة النتهاك حقوق املرأة
يُقـال بـأن النـســاء يصـنعن اجملـد
ويـبنـني اجيــاالاً ملــؤهــا احلب،
العطـاء ،واإلصـرار ،والـطمـوح
واالرادة الـــتـــي ال تـعـــــــــرف
املـستحيل ،ويقمن بتـزويد العالم
بـاجلمـال والتفـاؤل نحو مـستقبل
افضل.
نـسلط الضـوء يف هذا العـدد على
إحدى الظواهر القـاسية واملنتشرة
لألسف يف الـــوطـن العـــربـي،
خصـوصــا يف مصـر والـسـودان
والصـومال أال وهي ختان االناث
والذي يُعـد أقصـى أنواع ممـارسة
العنف ضـد املرأة ،وأبشع وأخطر
أنواع االعتداءات وأكثرها إنتهاكا
حلقـوقها وإنسـانيتها ومـا ميثله من
تداعيـات جسـدية ونفـسية كـبيرة
على الفتاة ثم املرأة بعد ذلك.
مناطق االنتشار:
قدرت منظمـة اليونيسيف أن أكثر
مـن  125مليـون امـرأة يف العـالم
تـأثــرن ببتـر أجـزاء من جهـازهن
التنـاسلي ،ويـزيـد هـذا العـدد 2
مليون أنثي سنويا إلي اإلجمالي،
وميـــارس ختــان األنـثي بــشكل
رئيـسي يف دول أفــريقيــا وآسيـا
والـشــرق األوسط ،وقـد سـنت
مصر اآلن قـانونا يفضي بحظر بتر
أجزاء يف اجلهـاز التنـاسلي لألنثي
أو مايعـرف بقانـون (حظـر ختان
اإلناث) ،وقـد متت املوافـقة عليه
منذ عام 2002
ومتـارس عمليـة ختـان اإلناث يف
أجـــزاء مـن الــشـــرق األوسـط
والـسعــوديــة والعــراق واليـمن
واألردن وفلـسـطني ،وأيـضـا يف
أجـــزاء من ســوريــا وإيــران ويف
جنوب تركيا .وعمان واإلمارات
وقـطر والـبحريـن وليبيـا ،وميكن
حصر العادة يف مجموعات عرقية
قـليلة يف أمريـكا اجلنوبـية والهند،
وإندونـيسـيا ومـاليـزيا وبـروناي
وآفغـانستـان والهنـد وباكـستان.
وبسبب الهجـرة بدأت هذه العادة
يف االنتـشـار بـني املهـاجــرين يف
أوروبــا وأستــراليـا والـواليـات
املتحدة.
هي الظاهرة األخطر على املرأة
وتتعـرض املــراة يف العــالم إلـى
أنـواع مختلفـة من العـنف ،سواء
اجلـســدي او النفـسـي ،وتُنـتهك
حقوقها يف مجـاالت متعددة ،اال
أن أبـــــشع وأخـــطـــــر أنـــــواع
االعتــداءات وأكثـرهــا إنتهـاكـا
حلقـوقهـا وإنسـانيتهـا هو (خـتان
االنـاث) ومـاميـثله من تـداعيـات
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جسدية ونـفسية كبيـرة على الفتاة
ثم املرأة بعد ذلك.
تُعـرف منـظمــة الصحـة العـامليـة
(ختـان االنـاث )علـى أنـه تشـويه
جـزئي او كلي لألعضاء الـتناسلية
عنـد االنثـى ،دون وجود اسـباب
عـالجيـــة ،ولألسف فــان هــذه
العملـية ال تعود بأيـة منافع صحية
علــى األنثـى ،بل قـد تعـرضهـا
ملــشــــاكل صحـيـــة عـــديـــدة.
واوضحت املـنظمـة انه يتـم اجراء
ختان االنـاث يف سن مبكرة جدا،
وصوال الى اخلامسة عشر عاما.
يعتبر خـتان االناث عاملـيا بانه نوع
مـن انواع العـنف ضد املـراة ،فهو
يعتبـر وسيلـة اضطهـاد ضـدهـا،
حيـث يخــرق مــوضــوع ختــان
االنــاث حقــوقهــا وهـي طفلــة
واحلقوق الصحية لها وحتى حقها
يف احلياة ،فكثير من الفتيات فقدن
وسـيفقدن حيـاتهن بالـوفاة خالل
هذه العملية.
ختـان االنــاث يتم عـادة مـن قبل
امراة ليس لديها أي علم أو إدراك
بـاألمور الطبية ،وال يتم استخدام
التخدير والتطهير خالل العملية.
كـما ويتم إجـراء اخلتان من خالل
استخـدام السـكاكـني والشـفرات
واملقصات ،وتكـون االنثى مقيدة
كليا.
* مــــاذا يحــــدث خالل هــــذه
العملية؟
يـتم إسـتئـصــال كـلي او جــزئي

للعـضو االنـثوي وكـذلك تـشويه
األعضــاء التنـاسليـة لألنثـى من
خالل القيـام بتـضيق فتحـة املهبل
بـواسطـة سداد ،وهـو عبـارة عن
قـطع الــشفـــرين الــداخلـيني او
اخلارجيني.
ال يـوجـد هنـاك أي سـبب صحي
للقيـام بختان االنـاث ،بل يسبب
الضـرر لصحـة اإلنـاث بـاشكـال
متعددة.
وتضـم املضـاعفـات الفـوريـة مـا
يلي:
* ألم شديد -صدمة-
* نزيف دموي وعدوى بكتيرية
إحتباس البول -وتقرحات
كمـا من احملتمل ان تصـاب االنثى
مبضاعفات طويلة املدى وهي:
* إلتـهابـات متكـررة يف املسـالك
البولية.
* مـتالزمـــة املـبـيـض املـتعـــدد
الكيسات (تكيس املبيض).
* العقم (كأحد املضاعفات).
* ألـم خالل ممــارســـة العالقــة
الزوجية وعدم االستمتاع بها.
* مضاعفات اثناء الوالدة.
* تـزيـد من خطـر وفـاة األطفـال
حديثي الوالدة.
* احلـاجــة أحيـانـا إلـى إجـراء
عمـليــات جـــراحيــة مـتعــددة،
وباألخص يف حال القـيام بتضييق
فـتحـــة املهـبل (كـمــا جتــرى يف
الصومال).
* أثـــار نفــسـيــة مـتعــددة مـثل
اإلكتئاب

ملاذا يتم القـيام بها رغم تـداعياتها
الصحية والنفسية اخلطيرة؟
ان عمـلية ختان االنـاث تتم كجزء
مـن العــادات والـتقـــاليــد ســواء
اجملـتمـعيــة او الــديـنيــة التــابعــة
جملـتمعـات ودول معـينـة ،حـيث
تـعتبـر يف بعـض املنـاطق كـوسيلـة
لتربيـة االناث وحتضيـرهن للحياة
الزوجيـة ،ويعتبرها البعض االخر
كـوسيلـة للحفـاظ علـى الـنظـافـة
الشخصية.
وبـالرغـم من اخلطـر الكبيـر على
صحة االنثـى اثر هذه العملية ،اال
انهـا ظـاهـرة مـنتـشـرة وال تـزال
العديـد من اجملتـمعات تقـوم بها،
كنــوع من الـتقــاليــد والعــادات
املوروثة عبر االجيال.
امللـفت للـنظـر ان وزارة الـصحـة
املـصريـة اصدرت تـقريـرا يف عام
 ،2003اوضحـت فــيه ان %69
من النـساء يوافقن ويـرغنب باجراء
عملية اخلتان لبناتهن!!!!
كـما أن القيام بختان االناث يرتبط
مبسـتوى الـتعليـم اخلاص بـالفـتاة
بكـل من املــدن والقـرى ،حـيث
يــزداد االمــر يف القـــرى ويقل يف
املـدن وكــذلك يـؤثـر املــستـوى
الـتعليـمي اخلـاص بـكل من األب
واألم.
بـالتالـي من املهم القيـام بخطوات
جادة ونشيطة للحد والقضاء على
ظـاهـرة ختـان االنـاث ملـا لهـا من
تــداعيـات خـطيـرة علـى صحـة
االنــاث ،وانـتهــاك حلقــوقهــا.

لإلعالن يف مجلة العربي األمريكي اليوم
إتصل االن 313 c 409 c9541 :
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Linda Sarsour is a working woman, racial justice and
civil rights activist, every Islamophobe's worst nightc
mare , and mother of three. Ambitious, outspoken and
independent, Linda shatters stereotypes of Muslim
women while also treasuring her religious and ethnic
heritage. She is a Palestinian Muslim American and a
selfcproclaimed “pure New Yorker, born and raised in
”!Brooklyn
Linda is the Executive Director of the Arab Americ
can Association of New York and Senior Strategist for
the Campaign to Take on Hate. In the wake of the
police murder of Mike Brown, she cocfounded Musc
lims for Ferguson to build solidarity amongst Americ
can Muslim communities and encourage work against
police brutality. LInda is also the cocfounder of the
Muslim Democratic Club of New York, the first of its
kind in New York City.
She has received numerous awards and honors
including "Champion of Change" by the White House,
the New York City Council's Shirley Chisholm
Women of Distinction Award and received the inauguc
ral American Muslim of the Year honor from the
Council on American Islamic Relations. Linda is
also a board member of the New York
Immigration Coalition, a coalition of over 200 nonc
profit agencies serving the diverse immigrant commuc
nities of New York State and the Network of Arab
American ProfessionalscNY Chapter.
She has been profiled by PBS, Yahoo News, NY1’s
One on One With Budd Mishkin and the Guardian.
She has written for and been featured in local,
national, and international media discussing impact of
domestic policies that target Arab and Muslim Americ
can communities,
immigration, criminal justice issues and Middle
East affairs. Linda’s strengths are in the areas of civil
rights in the context of national security, community
organizing, civic engagement and immigrants’ rights
advocacy.
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للحامل :جتنبي هذه الوضعيات أثناء نومك

يعـد احلمل مسؤوليـة كبيرة جدا،
فــاألم يف هــذه احلــالـــة تكــون
املسؤول األول على حياة اجلنني،
وهنـا تظهـر جليـا خطـورة عـدم
وعي األم بـذلك ،فهنـاك أمهات
يـنظـرن للـحمل علـى أنه حـدث
عــــادي ،يحــــدث كل حلــظـــة
ولكـثيـرات ،فال داعـي للقلق أو
احلذر.
وهـو أمر خـاطئ فـاحلمل يحـتاج
إلى رعاية فـائقة ،ومتابعة جيدة،
ووعـي بكل مـا قــد يطـرأ عـليك
وعلــى جنـينك ،لـذلـك يجتهـد
البـاحثـون دومــا لعمل دراسـات
علـى األجنة للتوصل إلـى ما يؤثر
عليهم ويقرب اخلطر منهم.
•رفع القدمني أثناء النوم
فقد أوضح باحثون يف مركز والية
ديالوير لـرعايـة األمومـة والطب
اجلـنيـني ،أن نـوم املـرأة احلــامل
رافعـة قـدميهـا قـد يـشكل خطـرا

علـيها وعلـى اجلنني معـا ،وقد مت
التــأكيـد علـى ذلك يف صـحيفـة
"ديلي ميل" البريطانية إذ يساهم يف
حدوث تخثـر الدم ،والـسكري،
واالكتـئاب،وفقـدان العضالت،
كـما أنه يعـمل على والدة املـولود
بوزن أقل من الـطبيعي ما يزيد من
اخملاطر حوله.
•النوم على البطن
وحتديدا بعد الشهر الثالث ،حيث
أكـد العلمـاء علـى خطـورة ذلك
على اجلنني حيث أصبح اآلن كبير
احلجـم وميكن حتسـسه باليـد ،أما
قبل الـشهـر الثـالث وحتـديـدا يف
الـشهــريـن األول والثــانـي ،فال
داعـي لـلقـلق ألن اجلـنـني يـــون
محـميــا جيـدا لـوجــوده مبنـطقـة
احلوض العظمي .
•النوم على الظهر
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فله مخـاطر يجب أن يـلتفت لها،
وخـاصـة يف األشهـر األخيـرة من
احلمـل ،بحيث تـزيـد من فـرصـة
حــدوث آالم الـظهــر .وظهــور
البــواسيــر .وحــدوث تــورم يف
القدمني ،ورسغي القـدمني .كما
يعـرض احلامل إلنخفـاض ضغط
الـدم ،والشعـور بالـدوران وعدم
االتزان
•إستلقـاء األم على ظهـرها طوال
فترة احلمل
فـل حتكمي عـلى نـفسك بـذلك،
جملـرد أنك حامل ،وتخـافني على
جنـينك ،فـتعمـدين للـراحـة من
خالل اإلسـتلقــاء علــى ظهــرك
لفـترات طـويلـة أثنـاء احلمل ،إال
إذا كــــان ذلك بـتـــوصـيـــة مـن
الـطبـيب ،علــى أن يتـم التـوجه
للـطبيب فورا يف حالة الشعور بأي
من األعـراض املقلقـة لك ،مهـما

كانت بـسيطة يف نـظرك ،فحملك
وجـنيـنك أمـانـة ،وجـب علـيك
اإلعتناء به جيدا.
وأخـيـــرا ،فـمــن املهــم أن تعـي
عــزيـــزتي احلــامل أن نــومك يف
شهــــورك األولــــى أي كــــانـت
وضعيتك ،ال يـشكل خطـر على
اجلنـني ،ولكن البـد وأن تتجـنبي
الوضعـيات الـسابقـة بدءا الـشهر
الثالث ،علـما بأن أفـضل وضعية
نــوم آمنـة لـك ،وجلنـينـك ،هي
النوم على اجلـانب األيسر ،حيث
يخف ضغط الرحـم على األوعية
الدمـوية الـرئيسيـة املغذيـة للرحم
واملـشـيمـة ،ممـا يحـسـن من ضخ
الــدم وتــسهـيل وصــول الغــذاء
للـجنني .وهو يضـمن عدم ضغط
احلجـاب احلـاجـز علـى الــرئتني،
فـيقل الـشعـور بـضـيق الـنفـس،
خاصة مع كبر حجم اجلنني.

جتنبي هذه األخطاء
عند إطعام طفلك!

إطعام األطفـال من أكثـر املشـاكل التـي يواجههـا األهل وخصـوصًا فـيما
يـتعلّق بـالـقلق حيـال تغـذيتهـم واختيـار مـا يالئمـهم عمـريًـا وينـاسب
صحتهم .غالبًا ما تقع األمهات يف أخطـاء متنوعة عند محاولتهن إلطعام
أطفالهن ،ونقـدم لكِ يف هذا املقال مجموعة منهـا عزيزتي األم لتجنبها ما
أمكن:
 -1حث الطفل على إنهاء الطعام املوجود يف صحنه
اعلمي بـأن األطفال يتـوقفون عن األكل عـندما يـشعرون بالـشبع ولذا ال
داعي حلـثهم املـستمـر علـى القضـاء علـى مـا يف الـطبق فهـذا قـد يـسيء
لـصحتهم .أظهـرت الدراسـات احلديثـة أن جميع األطفـال يأكلـون أكثر
عندما تقدم لهم وجبات أكبر من الطعام ولذا يستحسن أن تعمل األمهات
على تـوفيـر وجبـات صغيـرة أو متـوسطـة احلجم لهم لـتجنب إصـابتهم
بالسمنة.
 -2تقدمي احللوى كمكافأة له
احـذري من أن تعرضي على طفـلك تقدمي احللويات له يف حـال قام بإنهاء
طبقه من اخلضروات مثال ،ذلك سيعلمه بأن احللوى أكثر قيمة وفائدة من
اخلضروات ولكـن قدمي له احللـو يف طبق منفـصل ومستقل دون مـحاولة
رشوته بها.
 -3حرمانه من احللويات
على اجلانب اآلخر ،ال حتاولي حرمـان طفلك من تناول احللويات بشكل
قاطع بل حاولي تقنينها والسيـطرة على عدد وكميات تناولها .حاولي أن
تختـاري احللويـات ذات املكونـات الصحيـة إضافـة إلى اختيـار تلك التي
حتوي سعرات حرارية أقل إن أمكن.
 -4ال تسمحي لألطفال الصغار باألكل مثل األطفال األكبر سناً
غالبا مـا مييل األوالد األكبر سنـا أو املراهقون إلـى تناول الطعـام اجلاهز و
الطـعام املضر بـالصحة كـاملشروبـات الغازية والبـطاطا املقلـية .حاولي أن
تفصلـي احتيـاجـات أطفـالك األصغـر سنـا من نـاحيـة الغـذاء عن تلك
املوجودة عند أشقائهم األكبر لتضمني لهم صحة أفضل.
 -5ال تقدمي ألطفالك الكثير من الوجبات اخلفيفة
كلـما زاد عدد الـوجبات اخلفـيفة التي يـأكلها طفلك فـقد جتديـنه مييل إلى
إنهـاء األكل بسـرعة عـند تقـدمي الوجـبات الـرئيسـية كـالغداء والعـشاء.
حـاولي أن حتـددي عدد مـرات تنـاول الوجـبات اخلفـيفة خالل الـيوم مع
االلـتزام بجـدول معني لتقـدميها ألطفـالك .ميكنكِ أيـضًا أن تقـدمي لهم
وجبة خفيفة قبل موعد الوجبة الرئيسية بساعتني على األقل.
 -6ال تقدمي املشروبات التي حتتوي السكر لهم
حتـوي العصائـر واملشروبـات الغازية عـلى سعرات حـرارية "فارغـة" وغير
ذات فائدة غـذائية ألطفالـك إضافة إلى أنهـا ال تشعرهم بـالشبع .حاولي
أن تقصري املشروبات التي يتناولونها على املاء واحلليب خفيف الدسم.
 -7غيري من طريقة الطبخ وتقدمي األطباق لطفلك
ال تتـوقعي أن تكـون فكـرة طفلك عن الـغذاء الـصحي واملفـيد مـشابـهة
لفكرتك .بدال من ذلك ،حاولي أن جتددي وتبتكري يف مطبخك وتفنني
يف تشجيع أطفـالك على اإلقبال عـلى األكل عن طريق التـنويع واالبتكار
يف أشكـال وألـوان األطبـاق املقـدمـة لهم .جـربي أن تـرسمـي سمكـة أو
سلحفاة مثال باستخدام قطع الفواكه واخلضروات.
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 12نصيحة مجربة جتعل بشرتك أكثر جماالً و تألقاً

العــديــد مـن الـنــســاء يــسعـني
للحصول علـى اجلمال و اجلـاذبية
الدائـمة و يف سـبيل ذلك يحـاولن
اإلهتمام بالشعر والبشرة.
و من أجل أن تصبح بـشرتكِ أكثر
جمـاالً و جـاذبيـة نقـدم لكِ هـذه
النصائح:
 أحـصلي علـى قـسط كـايف منالنوم
و ذلك معناه أال تقل عدد ساعات
نومكِ عن سبع أو ثمـاني ساعات
كل يـوم فلو كنـتِ ال تنامـني جيداً
فلن تستطيعي احلصول على بشرة
صـافية و وجه نضر مهما فعلتي أو
أستـخدمـتي من مـستحـضرات أو
وسائل أخرى.
 تناولي احلمضيات كلما سنحتلك الفرصة
فـهي تـفيـــد كبــدكِ و كلـيتـيكِ و
متنحكِ بشرتكِ احليـوية و النضارة
و كلما زادت صحة أعضاء اجلسم
زادت نضارة البشرة و حيويتها.
 قومي بتدليك وجهكِبإستخدام يـديكِ عندما تغسليه أو
تـضعـي عليه املــرطبـات كل يـوم
فهـذا من شــأنه أن يحفـز دورتكِ
الدمويـة و مينحكِ شعوراً بـالراحة

و اإلسترخاء.
 -قومي بعمل الوصفات الطبيعية

اخملصصـة لتنظيف مـسامات أنفكِ
كل أسبوع أو أسبوعني.

 إستخــدمي الكـرمي الـواقـي منالشمس كل يوم

أغذية تصيب بالشيخوخة مبكرًا

من املعـروف أن االهتـمام بـصحة
اجلــسم يف الــشبــاب يحـميـه من
اإلصـابة بأعـراض الشيـخوخة يف
الكبر ،فـتناول األغـذية الـصحية
يقي اجلسم من اإلصابة باألضرار
التي تؤثر على شباب اجلسم.

أسفل الـبشـرة مبـاشـرة وهـذا مـا
يتـسـبب يف ظهـور الــسليـولـيت
املــزعج ،لــذلك قــومي بـتنـاول
كميات منـاسبة من اللحوم اخلالية
من الـدهون ومـشويـة أو مسلـوقة
حـتـــى تـتفـــادي زيـــادة الـــوزن
والسليوليت.

تقدم مجـلة حياتكِ يف هـذه املقالة
قـائمة ببعض األغـذية التي تعجل
من اإلصابة بالـشيخوخة لتبتعدي
عـنهــا لـتحــافـظـي علــى صحــة
وجـمــال جــسـمـك بعـيــدًا عـن
أعراض الشيخوخة املزعجة.

السكر

األطعمة احلارة
تنــاول األطـعمــة احلـــارة ليـس
بـالـشـيء املفيـد علـى املـستـوى
الصحي أو اجلـمالـي ،فاألطعـمة
التي حتتوي علـى الفلفل احلار قد
تتسبـب يف اإلصابة بتمدد األوعية
الـدمـويـة وهـذا مــا يتـسـبب يف
اإلصـابـة بـالتجـاعيـد املـزعجـة،
لــذلك تـوقـفي علـى الفــور عن
تنـاول األطعمة احلـارة واستمتعي
مبـذاق الـطعـام بــدون فلفل حـار
لـتحـمـي نفـــسك مـن أخـطـــار
أعــراض الـشـيخــوخــة يف وقت
مبكر.

حتـى لو مكثتي يف املـنزل ألنه كما
يقـي بشـرتكِ من أشعـة الشـمس
املضـرة فـإنه يـقيهـا مـن التلـوث
البـيئي أيـضاً و أحـرصي عـلى أال
تقومي بتسمير بشرتكِ صناعياً.
 قــومي بـتنـاول الـشـوكـوالتـةالسوداء بكمية قليلة كل يوم
ألنه حتتـوي على سعـرات حرارية
قليلـة و مــواد تعمل كـمضـادات
لألكـسدة تـقوم بحمـاية البـشرة و
تـقيها من التجاعيـد و الشوكوالتة
علـى غير الـشائع ال جتعل الـبشرة
تصاب بحب الشباب.
 إحرصي على ممارسة التمريناتالرياضية
مـرة واحدة ملدة سـاعة على األقل
ألنها تـساهـم يف جعل األكسجني
و املواد املـغذيـة تصـل إلى خـاليا
بشرتك و إن كنت ال حتبني ممارسة
الـرياضـة فيمكنكِ أن تـرقصي مع
صـديقاتـكِ على أنغـام املوسـيقى
فهذا من شأنه أن مينحكِ احلركات
اجلسدية املطلوبة.
 قشــري بشــرتك و إستخـدمياألقنعة املغذية
مـــرة يف األسبــوع علــى األقل و
حاولي أن تقومي باإلسترخاء ملدة

اللحوم
من اجليـد تنـاول اللحـوم لتغـذية
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اجلـسم بـالبـروتني الـذي يحتـاجه
لـكن تنـاولهـا بـكميـات أكبـر من
االزم قد يـؤثر على اجلسم سلبيًا،

فاللحـوم من األطعمـة الي حتتوي
علـى نـسبـة عـاليـة مـن السعـرات
احلـراريــة التي تـعمل علـى زيـادة
الوزن عن طـريق تخزين الـدهون

أثبتـت الدراسات الطـبية أن تناول
الــسكــر يعـمل علــى اإلصــابــة
بـأعراض الشيخوخـة مبكرًا نتيجة
تـعطيل مـسار األنـسولـني يف الدم
وهـذا ما يتـسبب يف إصابـة اجلسم
بحـالة مـن عدم تـوازن السـكر يف
الـدم ،لـذلك تـوقفـي عن تنـاول
املـشــروبــات الغـنيــة بــالــسكــر
واألطعمـة احملالة بـالـسكـر حتـى
حتـمــي نفـــسـك مـن أعــــراض
الشيخوخة مبكرًا.
القهوة
تناول القهـوة بالنـسبة للـبعض قد

عـشـريـن دقيقــة أثنــاء إستخـدام
املقـشــر أو الـقنــاع الــذي يقــوم
بترطيب بشرتكِ و تنظيفها.
 إشربي كوباً من الشاي األخضرالغيـر محلـى بـالـسكـر يف النهـار
عنـدمـا تـشعـرين بـاحلـاجـة إلـى
الـراحـة و اإلستـرخـاء و هـذا من
شـأنه أن يرطب خاليـاكِ و يكافح
عالمات الشيخوخة.
 حــــاولـي أال تـــســتخــــدمـيمسحضرات التجميل
بـني الــوقـت و اآلخــر لـتـجعلـي
بـشــرتكِ تـتنفـس و حتــى تبقـى
متجـددة و نضـرة عنـدما تـضعني
عليها املستحضرات مرة أخرى.
 قومي بتقشير شفتيكِ بعد تقشيروجهك كل أسبوع
ثم ضعي عليهـما مرهمـاً مرطباً و
هذا سيجعلهما ناعمتني رطبتني.
 قـومي بتـنظيف عـينيكِ بقـطارةالعني الطبية كل فترة
فجمـال عـينيـكِ مينحكِ جـاذبيـة
تنعكس على وجهك بأكمله.
 تـناولي اللـوز كوجبـة خفيفة يفنهاية النهار
فهـو غـني بـدهــون أوميجـا  3و
فيتـامني هـ اللـذيـن يسـاهمـان يف
منح بشرتكِ الصحة و اجلاذبية.

يكون شـرطًا أساسيًـا للقدرة على
القيـام بـأي مهـام يــوميـة وذلك
الحتـواء القهـوة علـى نـسبـة من
الكـافيني الـذي قد يكـون مفيد يف
حالة تناوله بكمية قليلة يوميًا ،أما
بالنسبة لتناول القهوة واملشروبات
التي حتتـوي على نـسبة عـالية من
الكافيني أكثـر من مرة يوميًا فذلك
قــد يعـرض ألخـطـار األصـابـة
بـأعـراض الـشيخـوخــة يف وقت
مبكر ،لذلك احرصي على تناول
كـوب واحـد يــوميًـا مـن القهـوة
لتـتفــادي اإلصــابــة بــأعــراض
الشيخوخة.
ملح الطعام
أثبتت الـدراسات الـطبيـة أن ملح
الــطعــــام يعـجل بـــاإلصـــابـــة
بـالـشيخـوخـة لـذلك سـمي امللح
والسكر بـالسمـوم البيضـاء نتيجة
التـأثيرات السلـبية التي تـؤثر على
نـشــاط أعضـاء اجلـسم ،لــذلك
ابتعدي عن تناول األطـعمة الغنية
بكميـة كبيرة مـن األمالح لتحظي
ببـشرة خاليـة من التجاعيـد الناجتة
عـن تـنــاول األمـالح بكـمـيــات
كبيرة.
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موضة ومجوهرات Fashion & Jewelry

تعرّيف إلى مجموعة مجوهرات مميزة
من Misaharaميساهارا

عبايات سوداء
ستكرس
ألناقتك
احملتشمة هذا
الصيف
ستـظل العبـاءة السـوداء متـربعه
علـى عـرش األنـاقـة الشـرقيـة،
فـعشـاق العبـايـات ال يـستـطعن
جتـاهل املـوديـل الكالسيـكي من
القطعـة املفضلـة لديهن لـتكاد ال
تخلو منهـا خزانة كل إمرأة عربية
حتافظ على تراثها.
وعلـى الـرغـم من تنـوع األمنـاط
والـتصـاميـم التـي أُدخلت علـى
العبـايات السـوداء والتي طورت
إلــى حــد كـبـيــر مـن شـكلهــا
الـكالسيـكي لـتصـنف كل عـام
ضـمن أبرز تـوجهات املـوضة إال
أن العـباءة أحـادية اللـون اخلالـية
من التطـريزات والنقشات ستبقى
هــــى األقــــرب إلخـتـيــــارات
الكثيرات.
"حـيـــاتكِ" جـمعـت لكِ أجـمل
موديالت العـبايات السوداء على
إختالف أمناطها لتختاري منها ما
ينــاسـب ذوقك لـتتــألـقي هــذا
الصيف.
يف الصـورة عبـاءة أنيقـة مبـوديل
كالسيكي مزدانة بالدانتيل املطرز
عـند أطـراف األكمـام من تـوقيع
دار موزان Mauzan.

ساعات
ناعمة
من
وحي
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.
.
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شهدت مدينـة نيويورك مؤخـراً على افتتاح مـتجر جديد ملـاركة مرموقـة ومهمة للمجوهـرات العصرية ،وهي
املاركة ذات األصول الهندية Misaharaميساهـارا .إن هذا االفتتاح هو خطوة مهـمّة جداً وسبّاقة يف عالم
اجملوهرات الـفخمة ،خاصـةً وأن هذه املديـنة تضم أهم األسـماء العامليـة وتنطلق منـها آخر صيحـات املوضة.
يتمتّع املتجـر اجلديـد مبوقع مميـز يف فندق Plaza Hotelبالزا املطل الـواقع يف منطقـة منهاتـن واملطل على
منتزه Central Parkواجملاور ألهم الشوارع الرئسية.
يضـم هذا املتجـر اجلديـد تشكيلـةً من آخر التـصاميـم وأجملها مـن توقيع Misaharaميسـاهارا ،وتـتميّز
بأسلوب عصري ويتناسب مع كافة مناسباتك اليومية واألنيقة لتمنحك إطاللةً مذهلة وملفتة لألنظار .سنقوم
بجـولة اآلن على أبـرز هذه القطع لتخـتاري منها مـا يناسب ذوقك ،ونبـدأ مع خامت رائع يحمل اسم Unity
 ،Flowerوتصـميمه مستوحى من الزهـرة كما يدل اسمه .إن البتالت مصممـة على شكل مثلثات مرصّعة
بالـسفير الـزهري ،أمـا الوسط فهـو مرصّع بـاألملاس األبـيض الذي ميـنحها فخـامةً وبـريقاً .جتـدين األطراف
السفليـة لهذه القطعة مرصّعـة بالكامل باألملاس علـى هيكل مصنوع من الذهب األصفـر .إن املميز بهذا اخلامت
هو أن الزهرة مصمّمة بطريقة ميكن أن تدور فتمنحك ملسةً عصرية وأسلوباً مميزاً.
ننتقل إلـى عقد Adrianaاملصمّم بـطريقـة عصريـة وناعمـة للغايـة ،وهو عـبارة عن سلـسال مـن الذهب
األصفر تتدلّـى منه قالدة هي باألحرى حجر عقيق باللون األزرق املتموّج ،وحتيط به هالة من األملاس األبيض
بحبات يف مـنتهى الـصغر لتـزيد من فخـامة هـذه القطعـة وملعانهـا .من اجلديـر ذكره هـو أن حجر العقـيق غير
مصقول بطريقة متكلّفة ،إمنا ترك على شكله الطبيعي ليمنح إطاللتك أسلوباً عفوياً وعصرياً.
نبقـى مع اخلوامت ونقـدم لك خامت Koraliاملصـمم على شـكل حلقتني متـصلتني ببعـضهما الـبعض ،وهذه
القطعة مصـنوعة من الـذهب األصفر ومرصعـة بالسفيـر الزهري .جتـدين أيضاً خـامتاً مصمّمـاً بشكل أعرض
ومـرصّع باألملـاس .إن املميـز بهذه القـطع هو أنه ميكـن تعديلهـا بحسب قـياس اصبعـك ووضعها مع بعـضها
كخامت واحد.
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بيتك ومطبخك Your home & kitchen
ال شك يف أن االنتقـال للعـيش يف
منـزل جـديـد هـو جتـربـة رائعـة
وجـميلــة ،ومبثـابـة فـتح صفحـة
جديـدة يف حياتك العـائلية .إليك
بعض االقتـراحات التي تـساعدك
على اختـيار ديكور جميل للمنزل
اجلديد.
 -1تنظيف املنزل القدمي
ســواء كـنت تـعيـشـني يف منــزل
زوجـي صغيـر أو كـنت ال تـزالني
عند أهلـك وتريدين االنتقال اآلن
إلـى منزلك الـزوجي ،عليك قبل
كل شـيء الــشــروع يف تـنـظـيف
غــرفتـك أو منــزلك وتـوضـيب
أغـراضك بطـريقـة منـظمـة .ويف
أغلـب األحـيــان ،جتــديـن أنك
مضطـرة إلى رمـي  25إلى  50يف
املئة من أغراضك ألنك ببساطة ال
تـستخــدمينهـا ،أو ألنهـا لم تعـد
علـــى املـــوضــــة ،أو ألنك لـن
حتتـاجـي إليهـا الـبتــة يف منــزلك
اجلـديد .إنه الـوقت املـثالـي لفرز
األغـراض ،وترتيـبها ،ورمي كل
ما هو غير ضروري منها.
-2غرفة النوم أوالً
عنـد التـواجـد يف املنـزل ،سـوف
تقضني الكثير مـن الوقت يف غرفة
نـومك ولذلك ال بـد من أن يكون
ديكــورهـــا جمـيالً ومــريحــاً يف
الوقت نفسه .إذا كـانت ميزانيتك
محـدودة ،اشتــري أوالً السـريـر
واملـنضـدة واخلـزانـة .وإذا تـوافـر
شوربة توبالك
ورق العـنـب بــزيـت الــزيـتــون
(يلنجي)

 6نصائح لديكور املنزل اجلديد

لـديك املـزيـد من املــال ،اجعلي
جدران الغـرفة مكـمّلة لـشراشف
السـرير وبـطانـياته ،إمـا بواسـطة
الـطالء أو بواسطة ورق اجلدران.
وبالنـسبة إلـى النوافـذ ،ال بد من
تغـطيتها بستائر متناسقة أيضاً .أما
لون الـستائـر أو سماكـتها فيـرتبط
بـالذوق الشخصي .فإذا كنت من
النـوع الـذي يحب دخـول أشعـة
الشـمس إلـى الغـرفـة ،اختـاري
األقمـشـة الـشفـافـة .وإذا كـنت
تـفضـلني حجـب الضـوء بـشكل
تام ،اخـتاري السـتائر الـسميكة.
بـاخـتصــار ،يفتــرض أن يكـون
ديكور غـرفة النـوم منسجـماً جداً
مع شخـصـيـتك كـي تــشعــري
باالرتياح فيها.
 -3عــدم شــراء كل شـيء دفعــة
واحدة
حـاولي العيش ملدة شهـرين تقريباً
يف املنـزل اجلديد قبل شراء األشياء
البـاهظـة الثـمن .فنـظرتـك حول
كـيفيـة عيـشك يف املنــزل تختلف
حتماً عن طـريقة عيـشك احلقيقية
فيه .وقـد جتـديـن أن املبلغ الـذي
قـررت تخصيـصه لديكـور احلمام
مثـالً لم يعـد أولـويـة لـديك ،إذ
يجدر بك تـخصيص املبـلغ لشراء

لـوازم املطبخ وغـرفة الـطعام .أو
قـد جتــدين أن شـراء مفـروشـات
لغـرفـة اجللـوس أكثــر أهميـة من
شراء مفروشات احلديقة.
-4ال حاجة إلى التطابق
حتـاول متاجر املفـروشات الترويج
للفكـرة القائلة بضرورة تطابق كل
لوازم الديكـور مع بعضها .فتلك
املتاجـر ترغب يف بـيع كل األشياء

ضـمن أطـقم أو مـجمــوعــات.
إحذري الـوقوع يف هـذا الفخ! ال
ضيـر أبداً يف أن تنتـمي بعض قطع
املفروشات إلـى األسلوب نفسه،
لكـن ال حاجة أبـداً ألن تكون كل
املفروشـات متـشابهـة وإال يصبح
ديكور املـنزل مفتقـداً إلى احليـوية
ونــسخــة عـن صــالــة عــرض
املفروشات .احرصي على إظهار
أسلــوبك الـشخـصـي يف ديكـور

املنـزل ،والــذي لن يكـون علـى
األرجح ممالً.
انـتبـهي طـبعــاً إلـــى النــسب يف
األحجــام واأللــوان ،وال بــد أن
تكون األكسسـوارات متناسقة مع
أجــواء كل غـرفـة .ال تــشتـري
املفــروشــات الكـبيـــرة للغــرف
الـصـغيــرة إذ سـتبــدو الغــرفــة
مـضحكـة فعالً .ويف املقـابل ،ال
تضعي طاولة طـعام دائرية صغيرة

اكالت رمضانية حصريا من تركيا

املقادير:
 2كوب أرز مصري
 5بصل
 1/2كوب زيت زيتون
 2ملعقة طعام صنوبر
 1ملعقة طعام نعناع مجفف
 1/2ملعقة طعام فلفل أسود
 1/2ملعقة طعام قرفة
 1ملعقة طعام سكر
 2ملعقة طعام زبيب
 1ملعقة طعام دبس الرمان
عصير  1/2ليمون
 1/2ملعقة طعام ملح
 1كوب ماء مغلي
 1/2كيلو ورق عنب
 3أكواب ماء مغلي
طريقة التحضير:
 -1سخـني 1/2كـوب مـن زيت
الزيتون واضيفي له البصل املفروم
والصـنوبـر وقلبـيهم حتـى يصبح
لونهم ذهبي.
-2اغسلي األرز جيـداً ثم اضيفيه
للقدر وقلبي احملتويات لدقائق بعد
ذلك اضيفـي البهـارات والـسكـر
والزبيب وعصير
الـليمـون ودبس الـرمـان و كـوب
مـاء مـغلي واتــركيـهم علـى نـار
هـادئة حـتى يجف املـاء ثم ارفعيه
عن النار واتركيه ليبرد.
 -3افـردي يف قاع القـدر طبقة من
أوراق العــنــب ثــم لفــي أوراق
العـنــب وضعــيهــم يف القــــدر

وغطيهم بطبقة من أوراق
العنـب واسكبي علـيهم عصـير 1
ليمون ( حسب الرغبة ).
 -4غـطـي أوراق العـنـب بـطـبق
مفـرود ثقيل نـسبيـاً واغمـريه بـ 3
أكــواب من املـاء املـغلي واتــركيه
على نار مرتفعة
 5دقـائق ثـم خففي الـنار واتـركيه
حت ينضج ويجف ماؤه.
 -5ارفعي القدر عن النار واتركيه
حتى يبرد ثم رصيه يف طبق التقدمي
وزينيه بشرائح الليمون.
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سو بوريك

كوب ماء وملعقة صغيرة من امللح
وابدأي بالعجن مع اضـافة الدقيق
رويداً رويـداً حتـى يتـكون لـديك
عجـني متمـاسك  .غـطي العجني
بقطـعة قمـاش مبللـة واتركـيه ملدة
نصف ساعة.

1/4حزمة بقدونس
ملح _ زيت نباتي

املقادير:
مقادير العجني :
 3بيض
 1كوب ماء
دقيق حسب احلاجة
ملح

للطبخ :
 1لتر ماء مغلي
 1لتر ماء بارد
 150غ زبدة
حبة البركة

مقادير احلشوة :
 1/2كيلو حلم مفروم
 1بصل

طريقة التحضير:
-1ضعي البيض يف وعاء واخفقيه
بــاملضـرب الـسلكـي ثم اضـيفي

-2لـتحضير احلـشوة ضعي اللحم
املفروم يف مقالة علـى النار و قلبيه
حتــى يجف مـاؤه ثـم اضيـفي له
البـصل املفــروم وملعقـتني طعـام
من الـزيت النباتي واتركيه ملدة 15

يف غـرفة طعـام كبيـرة ممتـدة على
مـساحـة شاسعـة .سيبـدو املنـظر
غريباً.
 -5توحيد اللون
ال داعـي للـقلق إذا انـتقـلت إلــى
مـــنـــــــزل فـــيـه أصـالً بـعــــض
املفـــروشـــات ،وإمنـــا اخملــتلفـــة
األلـوان .فأسهل طـريقة لـتخطي
هـذه املـشكلـة تـقضـي بتــوحيـد
اللـون .إذا كانـت األريكة مثالً يف
غـرفة اجللـوس مختلفـة عن بقـية
مفـروشات هـذه الغرفـة ،اشتري
لها غـطاء بلـون متـناسـق مع لون
الغـرفـة .أو ميـكنك تـوحيـد لـون
جدران الغـرفة وجعله متناسقاً مع
لـون املفـروشات .يـنطبق الـشيء
نفـسه أيـضــاً علــى الــستــائــر،
ــــــــــــســجــــــــــــــــــادات،
ـ
والـ
واألكـسسـوارات ...اختـاريهـا
بألـوان قريبـة من لون املفـروشات
وسـوف تالحـظني أن االنـسجـام
بدأ يهيمن على ديكور الغرفة.
 -6حل املـشـاكـل بطـريقــة غيـر
باهظة
إذا كانـت خزانـات املطـبخ كئيـبة
املظهر ،مثالً ،ميكنك تبديل لونها
أو تبـديل مقـابضـها .وال حـاجة
إلى شراء املقـابض الباهـظة الثمن
لكـي تبـــدو جمـيلــة .يكـفي أن
تكون علـى املوضة والفتة للنظر.
ويف احلمام ،ميكن لتبديل املصباح
الضوئي أن يبدّل كل جو احلمام.
دقيقـة مع الـتقلـيب املـسـتمــر ثم
ارفـعيه من علـى النـار واضيفي له
املـلح والفلفل األسود والبقدونس
املفروم.
-3اذيـبـي الــزبـــدة يف املقالة ثـم
ادهني صينية الفرن بنصف الكمية
و انثـري فيها قليالً من حبـة البركة
 .قــسمـي العـجني إلــى  6قـطع
وكــوريهم ثم افـرديهم بـسمك 2
ملـم  .قومي بفـرد إحداهم داخل
صـينيـة الفـرن املـدهـونـة بـالـزبـدة
واحـتفظـي بواحـدة الستـخدامـها
بـالنهـايـة أمـا األربع قـطع البـاقيـة
فقومي بتقـطيع كل عجينة مفرودة
إلـى أرباع بـالسـكني ثم اغمـريهم
قـطعة قـطعة بـاملـاء املـغلي ملدة 10
ثـوان ثم ارفعـيهم من املــاء املغلي
واغمـريهم بـاملاء الـبارد بـعد ذلك
ضعيهم بـاملصفـاة وابدأي بـتوزيع
نصف الكمـية داخل صينـية الفرن
السـابقة بشكل متعـرج ومتساو ثم
انثـري عليهم احلـشوة بـالتـساوي
وضعي الكمية املـتبقية من العجني
ثم قــومـي بفــرد العجـينــة الـتي
احتفـظنـا بهـا سـابقـاً علـى وجه
الصينيـة وادهنيهـا بالـزبدة املتـبقية
وانثري عليها حبة البركة.
 -4قـومي بـطهي بـوريك املـاء يف
فـرن سبـق تسخيـنه يف  200درجة
مئوية حتى يتحمر الوجه.
(مالحظـة :بعـد اخـراج صيـنيـة
البــوريك من الفـرن قـومي بـرش
رذاذ من املاء عليه وغطـي الصينية
بصينية أخرى كي يصبح طرياً)
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صوتك Your Voice
بروين حبيب *

احلرب يف عباءة األدب

عــاش العـالـم العــربي حـروبـا
كـثيرة ،منهـا احلروب اخلفـية التي
تشبه احلـرب الباردة وحتـوّل حياة
أفرادها إلـى جحيم نفسي ،ومنها
احلـروب الواضحـة حيث الـدمار
والقتل العشوائي وحشد اجلماهير
املـغفلــة ملــزيــد مـن الكـــراهيــة
والتصفيات اجلسدية.
ومنهـا حـروب أخـرى ،ال نـراهـا
ولـكنهـا حتـدث يــوميـا ،حـيث
الـقوي يلقي بقائمته الـديناصورية
علـى املواطـن الضعيف ويـدهسه
حتى يصبح “كفتة“..
ومنهـا حــروب احلمـوات علـى
كنــائنهـن وأبنــائهن ،حـرب ال
هوادة فيها جتعل احلـياة يف البيوت
أشبه بحرب فيتنام…
ومـنها حـروب الرجل علـى املرأة
من أجل فـشـة اخللق ،تـسـتعمل
فـيها كل الـكلمات الـبذيئـة ،التي
اختـرعهـا الـبشـر علـى املـستـوى
العـاملـي ،وتنـتهي بــالضـرب إن
اقتضى األمر ،سواء حسب فتوى
شـرعيـة تبيح ضـرب النـساء ،أو
بـدون فتــوى ،فيكـفي أن يكـون
الـرجل »ذكـرا» لـيصـبح كل مـا
يقــــوم به مــن ظلـم يف اجملـتــمع
محلال ،وال أحد بـإمكانه ردعه،
حـتــــى الــــوزراء والـنــــواب يف
اجتمـاعــاتهم يخفـون بـربطـات
عنقهم األنـيقة وبـدالتهم البـرّاقة
»صـــورة الــــرّجل الـظـــالـم يف
أعمــاقـهم ،الــذي حـني يفقــد
أعـصــابه يهـني من حــوله بــدءا
بـــــأوالده إلـــــى زوجــته إلـــــى
اجلـيـــران» ،لهــذا ال يــديـنــون
أنفـسهم وال يــدينــون غيــرهم،
تبقـى القـوانـني اإلصالحيــة التي
ميكن أن تغيـر وجه اجملتمع العربي
حبيسة أدراجهم إلى األبد.
احلـرب املـسـتمــرة التـي نعيـشهـا
يكـشفهـا األدب بـشكل واضح،
وإن كـانت النساء يـكتنب أكثر عن
هـذه احلرب الشعـواء التي أعلنت
ضد أجـسادهـن ،فإن النقـد “غير
الناضج“ أو “املـبرمج لتحـطيمهن“
يستمـر يف تشويه سمعـة الكاتبات
واتهامهن بأنهن يروجن للرذيلة.
احلـرب الــسيــاسيـة الـتي تـضع
املثقفـني بني أسنـان قرش جـائع،
حـتى يكـفّوا عن الـتحريـض على
احلـرية ،يـواجهـها “نـقد مـأجور“
لتـشــويه الكــاتب احلـر وتقـدميه
للجمهور علـى أنه شخص فاشل
يف احليــاة ،حـشــاش ،ضــائع،
سكـارجي ،سواء كـان كذلك أو
لـم يكن …وإن لـم يكن كـذلك
تعمل جهات سـياسية معـينة على
جتـويـعه ،وحيـثمــا يطـرق بـابـا
للكـتابـة يغلق يف وجهه …حـتى
ينتهي به األمر مثل هررة املزابل.
يف مـواضع أخـرى جتـد أن أقالمـا
تـافهـة ،تفـرد سـيطـرتهـا علـى
صـفحــــات اإلعـالم العــــربـي
بنـظريـات أشبه بصـور اجلميالت
اللــواتـي جنهل مـن هن ،وملــاذا
وضعت صورهن على اجلرائد.
إنها صورة قـامتة للمجتمع العربي
ولفنونه التي أصبحت مجرّد مرايا
تنقل مآسـيه بألوان داكنة .احلرب

على سـوريا بعـد خمس سـنوات
من هرس أدمغـة السوريني ،ودك
تاريخـها العـريق ،وكسـر تقالـيد
اإلبــداع لــديـهم ،بــدأت تـــؤتي
ثمـارها ،حني دخلـت احلرب إلى
الـنـتـــاج الــســـوري الـــدرامـي
والسينمـائي واألدبي والفني على
أنواعه…
وهذه املرحلة قد تكـون مشابهة ملا
سـبق مــرحلـــة اخلمــود واملــوت
البـطيء لإلبـداع يف لـبنـان ،بعـد
حـربـه األهليـة ،الـتي إن انـتهت
شكليا فـإنها مسـتمرة بطـرق أكثر
قـســوة ،حني تغـرس احلـرب يف
نفـوس النـاس ال جدوى احلـياة،
وال جدوى اإلبـداع ،وعبثـية كل
شيء نقوم به…
لـنتـذكـر معـا أن بـدايـة مـا سـمي
بــالثـورات العــربيـة شــد أنظـار
العالم ،وحققـت من خالل نقلها
مـباشـرة علـى بعض الفـضائـيات
أكبـر نـسبـة مـشـاهـدة ،ذلك أن
النـاس عـاشـوا شـيئـا فـريـدا من
نوعه ،وكان بودهم أن يتغير واقع
الفرد العربـي نحو األفضل ،لكن
بعــد خمــس سنـوات مـن “علك
الـكالم“ وتبـادل الـتهم ،واتـسـاع
شـرارة احلــرب ،من العـراق إلـى
ليبـيا إلـى سوريـا إلى الـيمن ،لم
يعد للناس رغبـة حتى يف مشاهدة
نشرات األخبار.
واألســوأ مـن ذلـك أنه لـم يعــد
للـنـــاس رغـبـــة يف مــشـــاهـــدة
التلفـزيون ،فخارج شهـر رمضان
وموسـم الدراما املـكثف ،حتوّلت
التفزيونـات إلى “اكسسوار“ منسي
يف البيوت…
املسـطح والكبير واملـدجج بتقنات
اللمسة اللطيفـة وبصمة العني وما
إلــى ذلك ،كلـه لم يعــد مغـريـا
لـيجلـس الـشـخص يف بـيته أمـام
شـاشته ويتابع برنـامجا بعينه حتى
ينتهي…
وهـــذا كله نـــاجت عن كـم العـنف
الـذي أصـبحت حتـمله الـشـاشـة
للمتفرج…
كم “اآلكـشن“ يف األفالم الغـربيـة
لم يعـد مـرغـوبـا بعـد “اآلكـشن“
الــذي يـعيــشه الفــرد العــربي يف
الشـارع يوميـا وبني أهله ،يف أتفه
صراعات حول دعوات األعراس
وحصص امليراث وغيرها…
أقـوى مشـاهـد الـرعـب أصبحت
تعج بها نـشرات األخـبار عنـدنا،
وكل حـيل هـيــولـيــوود الـيــوم
سقــطـت أمـــام “اإلبـــداعـــات
الـداعشيـة“ ،جلعل املـشاهـد يرى
الكــوابـيــس يف وضح الـنهــار،
ويسف أدويـة مضـادة لـالكتئـاب
وكأنه “ يقزقز اللب“…
دخنـا واهلل ،ومللنا ،وبلغنـا حافة
رفض احلـياة برمـتها ،بعد بـالوعة
احلروب هـذه التي تـشفطـنا نـحو
قاع جنهله.
يقـول الكاتب فرانـسيس بالنش،
إنه لـوال األدب ملـا عـرفنـا مـآسي
احلــرب ،ذلك أن التـاريخ يـروي
األحـداث وكـأنّهـا مجـرد أسمـاء
وأرقــام ،وحـــده األدب يعـطـي
الـــرّوح لـكل تـلك األحـــداث،
فــيــــصف األلــم والـفجـــــــائع
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والفـظــائع ،ومـا ال ميـكن رؤيـته
حـني يـتحـــدث املـنـتـصـــر عـن
انتصـاراته ،واخلاسـر عن شهدائه
وتـضـحيــاته …يـــذهب األدب
بعـيدا يف أعمـاق اإلنسـان ويكتب
بكل جــرأة ،أن اجلمـيع انقــادوا
للحرب مخدوعني ،يزيل الستارة
عن مـشهـد الـنيــاشني واخلـطب
السـياسـية الـرنّانـة لنـرى بشـاعة
احلرب…
سنــة  2005صـــدرت للكـــاتب
األستــرالي مــاركــوس زوســاك
روايته األولـى “سـارقــة الكـتب“
وسـريعـا سجّلت جنـاحـا بـاهـرا،
جعلها تقفز من بلـد إلى بلد لتنشر
يف أوروبـــا ،ثـم يف الـــواليـــات
املتحدة ،وإن كانت قد وجهت يف
أوروبــــا لفـئـــة األشـبـــال ،ويف
الـواليـات املتحـدة لفئـة الكبـار،
لكن أحـد أقوى نقـاد “النيـويورك
تاميـز“ قال ،إن هذه الـرواية يجب
أن يقرأها اجلميع.
سنـة  2013خـرجت الـروايـة يف
نـسختهـا السيـنمائـية التـي أبهرت
اجلمهور فعـال ،خاصة أن الرّاوي
يف الروايـة كمـا يف الفيلـم لم يكن
سوى :املوت …منـذ بدء الفيلم
إلـى آخره نـتشـبث بكل تفـاصيل
الفـيلم وكـأنّه قـدر يتـعلّق بنـا…
هــذا الفـيلم ،أو هـذا الـكتـاب،
منـــوذج ال مثـيل لـه ملن يــريــد أن
يعرف ما معنى احلرب ،ومن ينقذ
اإلنسان من مآسيها…“
بني الكاتب واحلرب العاملية الثانية
زمن طـويـل ،بني عــامله وعــالم
أملــانيـا احلـرب مـسـافـات زمـنيـة
ونفـسيـة وثقـافيـة ،ومع هـذا لم
يترك لنا الكـاتب خيارا آخر سوى
أن نعـشق طـريقته يف رؤيـة احليـاة

قصة جناحSuccess Story
الشاعرة واإلعالمية
الدكتورة بروين حبيب

من خالل عيون املوت ،أمّا اخملرج
فقــد اختـار وجه الـطفلـة صـويف
نيـليس التي لـم تكن سوى أيقـونة
الفيلم وسحره املكتمل.
وكأنّ مقولـة فيكتور هيجو عن أن
“احلرب يصنعها الرجال ،والسالم
حرب تصـنعها األفكـار“ صحيحة
إلى أبعـد حد …فقبل أن تـخمد
احلـــروب ،األدب يــصـمـت…
…يـنـظــــر
يـتـــأمل …يــراقـب
ـ
وميـحص املنظـر تلو املنـظر …ثم
حني تـصمـت البنـادق ،وتنـطفئ
النيـران ،وتتالشـى روائح اجلثث
والدماء احملـروقة ،تنبت احلرب يف
الكتب…
رمبـا هـذا صحـيح ،لكـن أحيـانـا
يحـدث العكـس ،تعـزف احلـرب
معـزوفـة تنـاسب من يعـشق لعبـة
املوت واحلـياة مـعا ،عـرفت ذلك
حني قرأت رواية همنغواي “وداعا
للـــسـالح“ وبحـثـت بـني األدب
العـربـي عن نـص يـشـبههـا فـلم
أجـده …وجـدت شـيئـا مغـايـرا
وعمـيقــا لتــولــستــوي “احلــرب
والـسالم“ ،لـكن مـن يقــرأ هــذه
الكـتـب اآلن يف زمـن طغـت فـيه
ثقافـة اإلنترنت السطحية على كل
شيء…“ هل تريـديون شيئا مماثال
وجـميال ومــدهشـا يقـدم احلـرب
بــــرداء األدب“ إقــــرأوا جـبــــور
الــــدويهـي يف روايــته “شـــريـــد
املنـازل» …وللحـديـث بقيـة إن
شاء اهلل
* كاتبة وإعالمية بحرينية

ـ شاعرة وباحثة أكادميية وعلمية يف احلقل الثقايف واألدبي.
ـ خبيرة إعالمية للعديد من الدورات التدريبية املتخصصة يف مؤسسة
دبي لإلعالم ،ومساهمة يف متيز املؤسسة عبر إطالق أوائل البرامج
الثقافية احلوارية على مستوى اخلليج العربي.
ـ حائزة على جائزة املرأة الديناميكية للعام  ،2011على مستوى
القارات من جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة األميركية ،لتنال
بذلك أول جائزة عاملية متنح لقصص جناح نساء حول العالم قدمن
جتارب مضيئة ،ولتدرس قصتها لطلبة اجلامعة ضمن أكبر شبكة عاملية
(أون الين).
ـ ترجمت قصائدها إلى  7لغات عاملية.
*املؤهالت العلمية:
ـ بكالوريوس يف األدب العربي والتربية ـ جامعة البحرين 1993م.
ـ ماجستير بدرجة امتياز يف األدب العربي ـ جامعة عني شمس
1997م.
ـ دكتوراه بتقدير امتياز يف األدب العربي ـ معهد الدراسات العربية يف
مصر 2004م
*اخلبرات العملية:
ـ مدرسة ملادة اللغة العربية يف وزارة التربية البحرينية حتى العام 1999م
ـ أستاذة زائرة ،إلقاء محاضرات بني األدب واإلعالم بجامعة اإلمارات
منذ العام ( 2007بدعوة من قسم اللغة العربية باجلامعة).
ـ مذيعة تلفزيونية رئيسية يف تلفزيون البحرين يف الفترة (/1988
.)1999
ـ مذيعة نشرات أخبار يف دبي الفضائية 1999
ـ معدة ومقدمة برامج ثقافية يف تلفزيون دبي  -مؤسسة دبي لإلعالم،
ويف أرشيفها كمحاورة أكثر من  500شخصية يف مختلف حقول
اإلبداع،ومن أشهر برامجها “نلتقي مع بروين“.
ـ ممثلة مسرح ( 1983ـ  ،)1985شاركت يف مسرحيات (بياض النهار
( ،)1983زبيدة والنجم األصفر ( ،)1984بيت من زجاج ،عن
األدب الروسي ،مسرحية مرحبا باألحبة) ،كما مثلت ثالثة أدوار يف
مسرحية (عشرة على عشرة).
*اجلوائز والشهادات التقديرية:
ـ تكرمي من جاللة ملك البحرين مع مجموعة من اإلعالميني املتميزين
للعام  ،2004حلصولها على جائزة النخلة الذهبية عن برنامجها
(شاعر يف قلب عصره) عن حياة نزار قباني ،والنخلة الفضية عن
برنامجها (مواهب وهوايات).
ـ تكرمي من سمو رئيس وزراء دولة البحرين يف يوم عيد العلم للعام
2004
ـ تكرمي من سمو أمير دولة البحرين يف يوم عيد العلم لعام 2004
ـ جائزة دبي لألداء احلكومي املتميز /فئة املوظف املتميز من قناة دبي
للعام 2011
ـ شهادة تقدير عن فئة املوظف املتميز /مقدمة البرامج األولى من
مؤسسة دبي لإلعالم للعام 2009.
ـ جائزة الرابطة العربية للثقافة والفكر واألدب للعام ،2005 /2004
تقديراً وعرفاناً جلهودها ودورها يف اغناء الثقافة العربية األصيلة والفكر
اإلنساني املنفتح.
ـ تكرمي من الرابطة العربية لرموز الشعر واإلعالم /دبي 2005
ـ تكرمي يف مهرجان املبدعات العربيات بسوسة /تونس 2005
ـ شهادة تقدير من (الديوان) الرابطة األدبية بأبو ظبي 2003
ـ تكرمي على مدى أربع سنوات من اجمللس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب يف الكويت (مهرجان القرين ،معرض الكتاب)
ـ جائزة ملكة إلقاء الشعر من جامعة البحرين ألربع سنوات (/1988
.)1992
ـ تكرمي من األمم املتحدة (منظمة اليونيسكو) يف مسابقة الطلبة العام
1983
*املؤلفات( :الكتب األدبية واألعمدة الصحفية)
ـ تقنيات التعبير يف شعر نزار قباني (دراسة) ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت 1999م
ـ رجولتك اخلائفة طفولتي الورقية (شعر) ،املؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بيروت 2001م
ـ أعطيت املرآة ظهري (شعر) ،دار الكوكب ،رياض الريس 2009م
ـ دانتيال ..أقل من الصحراء (سلسلة مقاالت) ،دار كنعان للدرسات
والنشؤ 2010م
 الفرراشة (شعر) ،مجلة “دبي الثقافية“ 2012والعديد من األعمدة الصحفية:
مجلة دبي الثقافية (رؤى) ،مجلة لنا الكويتية (على وشك الكتابة)،
مجلة املنارة اإلماراتية (معصية الورد) ،مجلة هنا البحرين (دانتيال).
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نساء رائداتPioneering Women
كان حلمها يف طفولتها أن تكون مخلصة للحكاية فإذا بها من خالل الرسم تتخطى حدود تلك احلكاية لتصل إلى اللون

جاذبية سري التي قدمت مصر إلى العالم بتجلياتها اللونية املبهرة

فاروق يوسف

إذا كـــــان محـمـــــود سعـيـــــد
(1897ــ )1964يعـتبـر أبــا لفن
الرسم ،الـتصويـر حسب الـتقليد
الفني املصـري احلديـث ،يف مصر
فـإن جاذبيـة سري هي أمّه .فتلك
املرأة التـي أقامت أكثـر من سبعني
معـرضا فرديا عبـر سنوات عمرها
املديد ،كـانت حريصـة يف تنوعها
األسلـوبي علـى اختـزال املسـافـة
التي تفـصل بني الرسم وبني احلياة
اليـوميـة للمصـريني ،حـرصها يف
الــوقـت نفــسه علــى رقي فـنهــا
وإبقــــائه بعـيـــدا عـن املـتـــداول
الفلكلوري.
اللحظة الشعبية
لم تكن رسـامة شعـبية ،غيـر أنها
اسـتـطـــاعـت أن تقـبــض علـــى
جمالـيات اللحظـة الشعبيـة لتعلو
بها ،من خالل النفاذ إلى حقيقتها
الصافيـة .وهو ما انعكس جليا يف
مرح اخلطـوط وصخب املساحات
اللــونـيــة الـتـي كــانـت صــدى
للـحكـــايـــات الـتـي أســـرتهـــا
ولألصـــوات الـتـي سحـــرتهـــا
وللروائح التي حلّقت بها.
جاذبية سـري التي ولدت يف العام
 1925هـي ابنــة األرستقــراطيـة
املصريـة يف عز ازدهـارها وتـألقها
كانت قد انتقلت يف عمر مبكّر من
طفولتهـا من حيّ منيل الـروضة،
حيث بيت جـدها ألبيهـا إلى حيّ
احللـميـة الـشعـبي ،حـيث بـيت
جـدتهـا ألمهـا بـطبقـاته الثالث.
فكـان ذلك احلـدث مبثـابـة متهيـد
للـحظــة وعي ،كـان قـد متحـور
حول السؤال الذي صارت حياتها
تـدور يف فلكه ”مـا الـذي يـعنيه أن
يكون املرء مصريا؟”.
كان لطـبيعة تركـيبتها االجتـماعية
تـأثيـر واضح يف خيـاراتهــا الفنيـة
والفكـرية .فـابنـة األرستـقراطـية
كانـت قد أجـادت يف وقت مبـكر
من حيـاتها لغـة الشعـب ،بعد أن
تعرفـت عليه عن قـرب ،مبـاشرة
أو مـن خالل حكـايـات جـدتهـا
الساحرة.

كانـت تلك احلكايات تـسبقها إلى
الرسم ،فكانت تـبذل جهدا كبيرا
من أجـل إيقاف تـدفقهـا والتقليل
مـن سطـوتهـا .فـالــرسم الـذي
عرفـته منذ طفـولتها كـان بالنـسبة
إليهـا فنـا يقع دائمـا خارج حـرفة
التوضيح.
الشغف بالفن عائليا

نـشـأت جـاذبيـة سـري يف عـائلـة
تـهوى الفـن .كان أحـد أعمـامها
صـديقـا للـرسـام الـرائــد أحمـد
صبــري .وكــان عـمهــا الثــاني
شغـوفا بتقليـد اللوحات العـاملية،
وهـو ما درجـت عليه أمهـا .كان
الهـواء من حـولهـا ممتلئـا برائـحة
الـــزيــت ،فكــــان ذلك سـبـبـــا
النغمـاسها يف الـرسم من غـير أن
تشغلها أسـئلته .كان الرسم جزءا
من احلـياة الـيومـية ،متـارسه فعال
يـوميا مـن غير أن تـعي ضرورته.
وهو مـا جعلهـا تلقائـيا تـتجه إلى
دراسته لتنال شهادتني .األولى يف
الفـنــون اجلـمـيلــة عــام 1948
والثـانيـة يف التـربيـة الفـنيـة عـام
 ،1949بعدها ذهبت إلى باريس
ومن بعدها إلى روما ومن بعدهما
إلـى لنــدن لتكـون بعـد كل ذلك
اجلهد علـى يقني من أنهـا صارت
مؤهلة لتدريس الفن يف مصر.
هي مهمة تنـويرية شـاقة أخلصت
إليهـا سري يف مختلف املـستويات
التعلـيميـة التي مـرت بهـا معلـمة
للرسم .مَـن درس على يديها من
الفنـانني املصـريني والعرب يـشهد
لهـا ال بالكفاءة وحـدها بل وأيضا
بقدرتها اخلالقة على اكتشاف نوع
ومـوضع موهـبة طالبهـا .غير أن
ذلك الـدور الذي لـعبته يف تطـوير
احليــاة الفـنيـة قـد ال يــشكل إال
هـامشا يف سيـرة فنية متيـزت بعطاء
استثنائي.
جــاذبيـة سـري هـي أول فنـانـة
مصـرية تعرض أعمالها يف متحف
املـتروبـوليـتان يف نـيويـورك حيث
جاء اخـتيار املـتحف املذكـور عام
 2010للــوحـتهــا (الـطـيّــارة)
املرسومة عام  1960لتكون جزءا
من مقتنيـاته مبثابـة تكرمي متـأخر،

مـن أعـمـــال الفـنـــانـــة جـــاذبـيـــة ســـري
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غير أنه كان ضروريا.
يهتم املـصريـون بالـتفاصـيل التي
ميلؤونها باحلكايات .لذلك فإنهم
ال يـنظـرون إلـى حتـوالت رسـامـة
كبيرة من نوع جاذبية سري إال من
جهـة متـثلهــا لتـلك احلكـايـات.
لذلـك تدرجـوا يف جتزئـة سيـرتها
األسلـوبيـة علـى النحـو التـالي:
مرحـلة الـواقعيـة الزخـرفيـة حني
اهـتمت بـاخلط أسـاسـا للـرسم،
وكـان الـسطـح مليئـا بـالتفـاصيل
والـزخـرفـة .فمـرحلـة الـواقعيـة
التعبيرية وهي عبارة عن حوار بني
التشخيص والتجريد.
أما الفتـرة الثالثـة فقد ركـزت فيها
الفنـانــة علـى الـبيــوت ،فكـان
أسلـوبهـا مـزيجـا من األسلـوبني
التجريـدي والتكعيبي .يف املرحلة
الــرابعــة انـتقـلت الـفنــانــة إلــى
الصحـراء فكـان هنـاك تبـسيط يف
األشكـال ،هـو يف حقـيقته إجنـاز
فني .وهو ما دفع بها إلى أن متزج
بني الصحـراء والبـيوت ،فـتصنع
عاملـها املفكر به سلفـا ،وهو عالم
جتـريــدي انتهـت إليه الـرسـامـة
لـتستـأنف رسالـتها يف الـرسم من
جديد ،كما لو أنها لم تكن ترسم
من قبل.
الطفلـة التي تعلمت الـرسم مبكرا
صـارت تفكـر بعـد التـسعـني من
عمـرهــا يف استعـادة بــراءة ذلك
التفكير.
عــام  2014أقــامـت اجلـــامعــة
األميـركيـة يف القـاهـرة معـرضهـا
استعـاديا جلـاذبيـة سري ،كـانت
مادته تتـألف من لوحـات ،كانت
جــاذبيـة سـري قــد تبــرعت بهـا
للجامعة املذكورة عام 2008
وكــانـت تلـك اللــوحــات متـثل
بطـريقة انـتقائـية أربـعة عقـود من
الرسم ،فسري حريصة من خالل
انتقائهـا على تقدمي صـورة صادقة
عن حتـوالتهـا األسلـوبيـة .كـان
عـنـــوان املعــرض ”الـتــوق إلــى
األلـوان” وهــو عنــوان يبعــد عن
الرسّـامة شبهـة رواية احلكـايات،
وهي شبهـة لم تكن جاذبـية سري
تبعـدها عن نـفسها ،بل قـد تكون
محـببــة إليهـا ،ألنهـا تـذكـرهـا
بجــدتهــا وبحـيّ احللـميــة الـتي

اسـتــوحـت مـن صخـبه خـيــال
لوحاتها.
الفنـانة التي ال تـرغب يف أن تغادر
احللـمية يف فنـها كانـت قد رسمت
كل شـيء .من املنـاظـر الطـبيعيـة
حتى احلياة الصامتة
مــرورا بــالـصــور
الـشخـصيــة ،من
غـيــر أن تـتـــوقف
كــثــيـــــرا عــنـــــد
التجريد.
كــان لــديهــا كالم
كـثـيــــر ال يقـــوى
التجـريـد علـى أن
ميـثله .غيـر أنهـا يف
كل مـا رسـمتـه لم
تـكــن مقـتــنعــــة
بـــــــاألسلــــــــوب
الواقعي .رمبا ألنها
كانت تعتبـره خيانة
للـواقع .فـالـواقع
بـالنـسبـة إليهـا لم
يكـن محصـورا مبـا
نراه .كـان معرض
اجلـامعة األمـيركـية
حدثـا استثـنائـيا يف
حياة رسـامة بلغت
الــتـــــسعــني مــن
عمـرهــا ،وهي ال

تـزال تقـوى علـى الـرسم .كـان
ذلك املعـرض مبثابـة رسالتهـا إلى
أجيـال من الـرسامـني ،كانـت قد
علمتهم الرسم بشغف من يتعرف
عليه ألول مرة.
املصرية التي اكتشفت عامليتها
جــاذبيـة سـري هـي ابنـة الــرسم
املـصري ،غيـر أن أهميتهـا تكمن
يف أنها كـانت متـمردة علـى جزء
من تقالـيد ذلك الـرسم .لم تكن
املـرأة الـتي تعــرفت علــى احليـاة
الغـربيـة يف باريـس وروما ولـندن
فـرعونية بالتمـام .كانت ابنة حياة
مصرية ،لم يكن الغرب قد تعرف
علـيهـــا .حيـــاة هي مــزيـج من
األصـالـة واحلـداثـة ،من الـواقع
املـشخص واملتخيل الـذي يقترحه
الفن.
كانـت سري ابنـة الرسم املـصري
املنـفتح علـى الــرسم يف العـالم،
بكل مــا يتـميــز به مـن تنــويع يف
األسـالـيب واألفكـار .قـيل إنهـا
ترسم بـريشة مغموسة مبياه النيل،
غيـر أنهـا كـانت يف الـوقت نـفسه
تنظر إلى العالم بعيني فتاة ،كانت
تعـرف أن قـدرهــا يقع يف مكـان
آخر ،مـكان ميـزج بني مصـريّتـها

مايو  2015م  -السنة الثالثة  -العدد:

وعامليـتها .وكمـا أرى فإن عـاملية
جاذبيـة سري وإن كانت مستلهمة
من مصـريّتها ،فـإنها سـتضعها يف
إطار مختلف.
فهي من خالل تـنوع أسـاليبـها ال
تعـبر عن طـريقة شعـب يف العيش
العام بقـدر ما جتـسد سلـوكا فـنيا
شخصيا ،قُدر له أن يكون أسلوبا
يف العيش .هذه الفنانة تعيش فنها
ليقـدمهـا إلـى العـالم .وهـو فن
يرقى بـاحلياة املصريـة إلى مستوى
اخليـال .رسوم جاذبـية سري متثل
اخلـيـــال املـصـــري وهـــو يــصل
بـاحلكايـة الشعبـية إلـى أقصـى ما
ميكن أن تـصل إليه .إنه خالصتها
وهو كل ما ميكن أن تقوله.
كــان حلم سـري يف طفــولتهـا أن
تكون مخلـصة للحكـاية فـإذا بها
مـن خالل الرسـم تتخطـى حدود
تـلك احلكايـة لتصـل إلى جتليـاتها
اللونية .إنها الـرسامة التي قدمت
مصر إلى العالم.
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توفر فرصة عظيمة ألي شخص للتعبير عن تعازيه

وسائل التواصل االجتماعي واحلداد :ال حدود للتدخل يف اخلصوصيات

لنـدن -تقضي تايـا دون جونسون
معظم وقتهـا ،منذ سنوات ،على
الـشـبكــات االجـتمـــاعيــة .يف
املقابل ،فـإن زوجها (وهو حبيبها
منذ املدرسـة الثانويـة ومتخصص
يف تكنـولـوجيـا املعلـومـات غيـر
املتصلـة) ،كان مـن نوع الـرجال
الـذي ال يشارك إال نـادرا يف عالم
اإلنتــرنت ،علـى الـرغـم من أنه
كـان محاطـا كل الوقت بـاألحباء
والـزمالء واألصدقـاء ،ولم تكن
له مــشكلــة مع ذلـك .ثم تــويف
فجـأة بنـوبـة قلـبيـة يف سن الـ37
ووجـدت زوجته نفسهـا تواجه ما
قـــــد يـكـــــون آخـــــر حـــــدود
للخصوصية ،جنازته.
وتقول جونسون البالغة من العمر
 38عـاما ،وهي مـساعـدة إدارية
تعيش يف بالتيمور مع ابنتها البالغة
من الـعمــر  6سنــوات ”عقــدت
مـراسم اجلنازة يف منـاسبتني ،وقد
اضطررت يف املرتني إلى أن أطلب
من عـدة أشخـاص عـدم التقـاط
صور لنعشه” .وتضيف ”تزعجني
جـدا فكـرة أن يقـوم النـاس بفعل
ذلك .وبعـد عدة أيـام ،الحظت
أن العـديـد مـن األشخـاص قـد
بـادروا بـاملـشـاركــة فيهـا مبـواقع
معيّنة”.
وبـحكـم اسـتخــدامهـــا املكـثف
لوسائل التواصل االجتماعي عند
وقـوع املـأسـاة يف  ،2012وكمـا
هـو احلال كـذلك حـاليـا ،تتفهم
جـونسـون األسبـاب الـتي دفعت
شـيريل سـاندبـيرج ،وهي مـديرة
تـنفيـذيــة بشـركـة فيـسبـوك ،أن
تطلب مـن أصدقاء املـتويف ،مبا يف
ذلك كبار شـركات الـتكنولـوجيا
الفائقـة ،أن يتجنّبـوا املشـاركة يف
وســائل التــواصل االجـتمــاعي
خالل مـراسم دفـن زوجها ديفـيد
غولدبرغ .
وتـويف غولدبرغ ،البالغ من العمر
 47عــامــا واملــديــر الـتنـفيــذي
لســورفيمـانـكي ،عنـدمـا انـزلق
خالل قيامه بـالتمـارين الريـاضية
بعد إصابة يف رأسه ،وذلك خالل
عطلة عائلية يف املكسيك ،وفقا ملا
ذكــره املسـؤولـون.ولـئن طلـبت
ســانــدبـيــرغ مـن األصــدقــاء

واألقارب عـدم نشـر أي صور أو
حتــديثـات خالل مــراسم تـشـييع
اجلنــازة ،إال أنهــا اسـتخـــدمت
فيسبوك مباشـرة إثر انتهاء املراسم
لـــشكـــر اجلـمــيع علـــى فـيـض
دعمهم.
وكانـت تلك تدوينة طـويلة جدا،
شاركـها النـشر أكثـر من  20ألف
شخـص يف غـضــون ســاعــات
قليلـة .وتـفسـر جــونسـون ذلك
بقـولهـا ”إنه منحـدر زلق .فـنحن
نتقـاسـم كل شيء علـى شبكـات
الـتـــواصل االجـتـمـــاعـي ،مـن
السـيارات اجلـديدة إلـى وجبتـنا.
ويف نهـاية املـطاف ،صـارت هذه
األشـياء تبدو وكـأنها متـساوية مع
املوت”.
وكـانت آن بـاكـسيـاغليـا أيضـا،
وهي مــوظفــة يف قــسم خــدمــة

الـزبائن بـشركـة كبيـرة يف أوتاوا،
مـسـتخــدمــة مــولعــة بــوســائل
التواصـل االجتماعي عنـدما تويف
زوجهــا ورفـيق دربهــا ملــدة 18
عاما ،فجـأة بسبب ورم خبيث يف
 2011وكان يبلغ من العمر حينها
 44سـنـــــة علــــى غــــرار زوج
جـونـسـون ،ولـم يكـن زوجهـا
مهتمـا البتـة بـشبكـات التـواصل
االجـتمــاعي ،وهـو مـا لـم مينع
بـاكسياغليا من اإلعالن عن وفاته
عبر مـوقع تويـتر .ولم يخطـر لها
أن تـــطلـب مـن أقــــربـــــائهـم
وأصدقائهم االمتناع عن استعمال
هواتفهم خالل جنازته ،حيث لم
يحـــدث ذلك مــطلقــا .وخالل
السـنة الـتي تلت وفـاته ،حتـدثت
عـلنا عن حزنهـا من خالل العديد
من املدونـات ،كما استـندت أكثر

علـى أتبـاعهـا وأصـدقـائهـا عبـر
إنترنت للحصول على الدعم.
وقـــامـت العـــديـــد مـن األرامل
الشـابـات بـالتـواصل معهـا وقـد
مثلت مسـاعدتهـا لهن خالل هذه
الـفتــرة العـصـيبــة ،أفـضل دواء
حلزنهـا .وتقول بـاكسيـاغليـا ”لم
يـكن زوجي يرى أي فائدة يف مبدأ
وســائـل التــواصل االجـتمــاعي
ككـل ،ولكنهـا متثل جــزءا كبيـرا
لطـريقة تعـاملي وتخطـي احلزن،
وال تـزال هـامـة للغـايـة بـالنـسبـة
إليّ”.
سواء أكنت مستخدما لفيسبوك أو
”غيـر مـتصل” ،لـيس مـن املقبـول
تعـدي خطوط حمراء معينة عندما
يـتعلق األمـر بـاجلنـائـز واملـراسم
التـذكاريـة ،حسـب أقوال ديفـيد
راين بوجلـار ،وهو محـام وأستاذ

جـامعـي وينـشـر مـدونـات علـى
التكنولوجيا واألخالق العليا.
ويقول ”هل تريـد أن ترى نظارات
غــوغل خـالل جنـــازة؟ ال شيء
ميكن أن يحـل محل تلك العالقـة
اإلنـســانيــة” .ويــضيـف ”هنــاك
مـواقف معينـة تتـوجب منـا زيادة
الــوعي ،وكــذلك احلـاجـة إلـى
املشـاركـة الـفعليـة يف مـا يحـدث
حقــا ،واجلنــازة متثل بــالتــأكيـد
إحدى تلك املواقف”.
ووكر بوزي ،مـدير مركـز لتنظيم
اجلنــائـــز يف جنــوب كــارولـينــا
ومتحـدث بـاسم جـمعيـة مـدراء
دور اجلـنائـز ،يعتبـر هو أيـضا أن
للتكنولـوجيا بالـتأكيد مـكانتها يف
عمـليــة احلــداد ،ولـكن صــور
السيلفي من املقـابر ليسـت مقبولة
البـتة .ولكن االستـخدام املؤسف

لـوســائل التـواصل االجـتمـاعي
لـيس أمـرا يتـوجب علـى معـظم
زمالئه االنـتبـاه إلـيه أو معـاجلـته
بشكل روتيني.
ويتضمن مركز تنظيم اجلنائز الذي
يـديـره بـأوغـوستـا هـذا االقتـراح
املهــذب علـى مــوقعه ،يف حـال
فرضت احلـاجة إليه نفـسها ”رجاء
عـدم التعدي علـى حق األسرة يف
اخلصــوصيـة .يف عــاملنــا اليـوم
املكــون مـن وســائل الـتــواصل
االجتمـاعي والتكـنولـوجيـا ،من
الـضـــروري أن نتــذكــر أن هــذه
األدوات هـي وسـيلـــة إلظهـــار
الــدعم والـرعـايـة لألسـرة الـتي
تعـيـــش احلــــزن .اســتخــــدام
الـتكـنــولــوجـيــا والــوســائـط
االجتمـاعيـة لـنشـر أي شيء قـد
ينتهك حق األسرة يف اخلـصوصية
أو القدرة على اجتيـاز فترة احلداد
كمـا يجب ،لـذلك رجـاء جتنبـوا
ذلك”.
ويف بعــض األحـيــــان جتــــد أن
اخملـالفني هـم أشد الـناس حـزنا.
فقـد نشـر مسـتخدم فـيسبـوك مرة
صورة لنفـسه أمام قبـر والدته مع
تـابوتـها خلـفه .وطرحـت أخرى
صورة لوصية أمها يف إطار حتديث
على فيسبوك بـشأن دورها كمنفذ
للوصية.
ويقول بـوزي ”أن تنشـر صورا أو
حتديثـات هو أمـر ميكن منـاقشته،
ولـكن تكنولـوجيات الـويب على
شبكة اإلنترنت ميكن أن تكون لها
قـيمــة وفــائــدة هــامــة يف إطــار
احلـداد” .إذ يـوفـر مـركـز تـنظـيم
اجلنـائـز ،الـذي يـديـره وغيـره يف
الـبالد ،خــدمــة عـــروض حيــة
ومبــاشــرة للـجنــائــز والنـصب
كـطــريقــة للــسمــاح لألقــربــاء
واألصـدقاء الـذين يقـطنون بـعيدا
بـاملشاركـة يف املراسم .وهـو يوفر
هذه اخلـدمة فـعليا مبعـدل  30إلى
 40مرة سنويا ،مبا فيها واحدة من
جنازة جدة متكن خاللها حفيداها
–املتــواجــدان بــالعــراق ألداء
اخلـدمة العـسكريـة -من املشـاركة
يف املراسم.

 10سنوات من النجاح والتميز
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العرب يتقدمون يف سوق االستثمار العقاري العاملي بقوة

لندن :عادل مراد
هنــاك الكـثيــر من الـتصـنيفـات
الدوليـة ألفضل مواقـع االستثمار
العقاري يف العالم تقدمها شركات
الـعقـــــار ووجهـــــات أبحــــاث
ومطـبوعات عـاملية مـثل “فوربس“
ونيــويــورك تــاميـــز و“التــاميــز“
البـريـطــانيـة .وهـي تخـتلف يف
املعــاييـر فـيمـا بـينهـا ،وبعـضهـا
يـتخصص يف قـطاعـات معيـنة من
السـوق .وهي أيضـا تغفل مواقع
العقارات العـربية يف منطقة الشرق
األوسط ،مثل دبي.
هـذا التـصنيـف يعتمـد علـى عدة
عنـاصـر مـجتمعـة جتعل من هـذه
املدن أو املـناطق من أفـضل مواقع
االستـثمـار يف العـالـم .من هـذه
الـعنــاصــر االسـتقــرار املـعيــشي
وتكـامل اخلـدمـات الـسيــاحيـة
واملعيــشيــة ،وارتفـاع مــستـوى
املعيـشــة بحيـث تكــون املنـاطق
العـقاريـة جاذبـة للـطلب اجلـديد
بـاستمرار ،أيـضا إمكانيـات النمو
يف الـسعـر والقـيمـة يف املـستـقبل
قيـاسـا بـالقـيمـة احلـاليـة .وهـو
تـصـنـيف يخـتــار مـن بـني عــدة
تصنيفـات عقارية أخرى سائدة يف
الـســوق ،منهــا مقيـاس “نــايت
فرانك“ العقاري الدولي.
ويف بلـد مثل إسبـانيـا التي يغـفلها
تصـنيف “نـايت فـرانك“ انهـارت
القـيم العقـاريـة منـذ عـام 2008
بنـسبـة  50يف املـائـة علـى األقل،
ولكنهـا اآلن وصلت تقـريبـا إلى
القاع وتقـدم قيمة استثمارية جيدة
وقابلة للنـمو .ولذلك فإن إسبانيا
تـدخل إلـى الالئحـة مبوقـع واحد
على األقل.
من نــاحيــة أخــرى ،تعــد هــذه
القائمـة متغيرة من عـام لعام وفقا
لتغـير الظـروف؛ فالعقـارات التي
كـانت تقـدم قيمـة جيـدة يف العام
املــاضي أو قـبل عــدة سنــوات،
ميـكن أن تـتقهقــر يف الالئحــة يف
املستقـبل ،ليس بـالضرورة لـتغير
الـظروف فيهـا وإمنا لتقـدم وتفوق
مناطق أخرى عليها.
املـستـثمـر الــدولي يف العقـار قـد
يـدخل أيضـا عوامـل أخرى غـير
محـسوبة يف اختـياره ،مثل القرب
اجلغــــرايف مـن مـحل إقــــامــته،
والتــوافق احلـضــاري مع مــوقع
االستثمار ،والتفـضيل الشخصي
بعـد زيـارة سيـاحيـة .ومثل هـذه
العـوامل تـفضل بلـدا مثل تـركيـا
لـسيــاح الشـرق األوسـط ،حيث
البيئة اإلسالمية احملـافظة والتقاليد
الشرقـية املتقاربـة .ولذلك تدخل
تركيـا أيضـا على الالئحـة ،ليس
فقط لهـذه العـوامل ،وإمنـا ألنهـا
تعد جيـدة من الناحية االستثمارية

دبي تدخل الئحة أفضل  10مواقع استثمار عقاري دولي

أيضا.
وتلك هي املواقع العـشرة األولى
عليها:
 -1موناكو :تختار موناكو شركة
نـايت فـرانك العقـاريـة الـدوليـة
لـتكــون يف املــركــز األول لعــدة
أسبـاب ،منهـا جاذبـية املـقاطـعة
وأسلــوب املعيـشـة املتـميــز فيهـا
كمنـطقة حرة .وهي تقـدم الكثير
من الـشـواطـئ اجليـدة واملـرسـى
الـشهيـر ليخـوت املليـونيـرات.
وهـي تتمتع بـاألمان الـتام ،وهي
كــذلك قــريبــة من الـشــواطئ
الفرنـسية مثل كـوت دازور .كما
أنهــا ملتقـى األثـريـاء من جـميع
أنحاء العالم ،وتـزداد فيها القيمة
العقـاريـة عـامـا بعـد عــام .من
أحـدث املشـاريع التي تـكتمل يف
نهـايـة العـام احلــالي بـرج “تـور
أوديـون موناكو“ وهـو أعلى مبنى
يف موناكـو بارتفاع  49طابقا توفر
فيما بينها  73شقـة فاخرة مبشاهد
خالبـة ملـونـاكــو والبحـر .وهي
أيضا من أحـدث عقارات موناكو
وأفـضلها جتهيزا تـقنيا .ولم تعلن
األسعـار بعـد لهـذه الـشقق وإن
كـانت الشقـة الفاخـرة على قـمة
البـرج ،وهي من نوع “بـنتهاوس“
تـقدر قـيمتهـا بنحـو  350ملـيون
دوالر.
 -2بـرشلـونـة ،إسبـانيـا :وهي
مـدينة جتتـذب الفنانـني واملبدعني
وظلـت قيـمتهـا يف ارتفـاع بيـنمـا
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أقـاليم إسـبانيـا العقاريـة األخرى
تـنهـار .وهـي اآلن تقـدم قـيمـة
أفضل مـن السـواحل اإلسبـانيـة
اجلنـوبية الـتي ما زالت تـعاني من
آثـار الكساد االقـتصادي .وتقول
شركات العقار احمللية إنها شهدت
زيادة يف النشـاط هذا العام بـنسبة
 250يف املـائــة مقـارنـة بــالعـام
املـــاضـي .وتقـــدم احلكـــومـــة
اإلسـبانيـة الكثـير من الـتسهيالت
الضـريـبيــة واملعيـشيــة من أجل
تـشجـيع االستـثمــار العقـاري.
وتوفر عقارات املدينة فرصا جيدة
للشـراء من أجل اإليجـار ،وتبدأ
أسعـار الشقق يف القـطاع الفـاخر
من نصف ملـيون دوالر ،وتـزيد
علـــى ذلك يف وسـط املـــدينــة.
ويـسـتفيـد املــشتـري مـن منـاخ
معيـشي جيد بـاإلضافة إلـى قيمة
عقارية متزايدة.
 -3إقليم تـوسكـاني ،إيـطالـيا:
رغـم تعـــرض ســـوق الـعقـــار
اإليطـاليـة إلـى بعض الـتقلب يف
األسعـار يف الـسنـوات األخيـرة،
فـإن مناطق مثل تـوسكاني حتتفظ
دائمــا بقيـمتهــا ،خصـوصـا يف
الـقطـاع الفـاخـر .وتـوفـر هـذه
العقـارات قـيمـة مـزدوجـة؛ هي
اإلقامة بعض فتـرات العام يف بيئة
سـاحرة ،بـاإلضافـة إلى إمكـانية
التـــأجيــر خـالل فتــرات العــام
األخرى .وتعرض شـركة بيتشام
الدوليـة للعقار فيال يف تـوسكاني

مع قطعة أرض خاصة بثمن 2.2
مليون يورو.
 -4تـــركـيـــا :زاد االسـتـثـمـــار
العقـاري األجنبي يف تـركيا بنـسبة
 78يف املـائــة يف العــام األخيـر،
وتنتـشر االستثمـارات األجنبية يف
جـميـع املنــاطق وخـصــوصــا يف
إسطنبول .وتقول شركات العقار
احملـليــة إن معــظم املــشتـــرين يف
املاضي كانوا بـريطانيني ،أما اآلن
فمعظم صـفقات الشـراء تأتي من
داخل منطقة الشرق األوسط التي
تـنظـر إلـى تـركيـا بـوصفهـا مالذا
استثمـاريا آمـنا يف مجـال العقار.
وتتيح تـركيا فـرصة جيـدة لصغار
املسـتثمـرين ،حـيث تبـدأ أسعـار
الشـقق فيهـا من نحـو مـائـة ألف
دوالر.
 -5مونت نـيغرو :يقـول مجلس
السيـاحة العـاملي يف آخر تقـرير له
إن اإلقبـال السـياحي علـى مونت
نيغـرو يعـد من األعلـى عـامليـا،
وينعكس ذلك على أسواق العقار
يف البلـد النـاشئ .وتـوفر مـونت
نـيغرو أسعارا متدنيـة قياسا ببعض
الدول األوروبيـة األخرى ،حيث
تبدأ أسعار الفلل الساحلية بحمام
سبـاحة مـن نصف مليـون يورو.
ومن املتـوقع أن تتـكرر هـذا العام
نسبـة النمـو التي حتققـت يف العام
املاضي حيـث زادت أسعار العقار
بنحو  10يف املائة.
 -6مــوريـشــوس :وهي ســوق

عقاريـة خاصة لـها مزايـا فريدة،
فـهي تــوفــر إيــرادات إيجــاريــة
جيـدة ،كمـا أنهـا تـتيح اإلقـامـة
واإلعـفاءات الضـريبيـة لألجانب
من مــالكـي العقــار .وتطـورت
اجلزيرة كـثيرا يف السنـوات القليلة
املــاضـيــة ،وزاد عــدد مالعـب
الغـولف والتسـهيالت السـياحـية
األخـــرى ،بـــاإلضـــافـــة إلـــى
الشـواطئ الـساحـرة التـي جتذب
املزيـد من السياح عـاما بعد عام.
وتعـرض شركـة سافيلـز شقة من
غـرفتني يف مـنتجع أنـاهيتـا علـى
الـشاطئ الشرقي بسعر  675ألف
دوالر.
 -7دبي :زادت أسعـار العقار يف
دبي  30يف املـائة منـذ عام 2013
بعــد فتــرة تصـحيح أوضــاع بني
عـامي  2008و 2012.وتـنطلق
دبي من جـديـد يف مـوجـة تـوسع
وتسويق عقـاري تتوجه يف أغلبها
إلى املستثمر اإلقليمي .وهو توفر
فـرص امللكيـة وميكـن للشـركات
احمللية إدارة العقـارات الشاغرة يف
غيــاب أصحــابهــا .وتعــرض
شركات عقاريـة شققا ساحلية يف
مشـروع قصـر فـرســاتشـي مببلغ
 1.5مليون دوالر.
 -8الـغارف ،الـبرتـغال :عـانت
أســواق العقــار يف البــرتغـال يف
الـسنــوات األخيــرة من مـوجـة
تراجع مـشابهة ملـا عانته األسواق
اإلسـبانيـة .ولكن الـنظرة طـويلة

األجل تـــرجح أن تعـــود هـــذه
السـوق بقـوة نظـرا ملـا تتـمتع به
منطقـة الغارف اجلنوبيـة من مزايا
سيــاحيــة ومـعيــشيــة جــذابــة
لألوروبـيـني واألجــانـب علــى
الـســواء .ومــا زالـت األسعــار
متدنية يف املنـطقة يف مرحلة تسبق
االنتعــاش املتــوقع مع تخـفيف
البـنك املــركــزي األوروبـي من
سـياسـة التـقشف الـتي اتبعـها يف
الـسنوات املـاضية .وتـوجد فلل
بثالث غــرف وحمــام سبـاحـة
بنحو نصف مليون دوالر.
 -9باربـادوس :تسـمى جـزيرة
بـاربادوس جوهرة الكاريبي نظرا
لـسحر شـواطئهـا وجمـال بيئـتها
الطبيعـية .ورغم اإلقبـال العالي
علــى عقــارات اجلــزيــرة فــإن
حكـومتهـا أضـافت الـكثيـر من
املــزايــا لـكبــار املــستـثمـــرين
األجـانب ،منها تـصاريح دخول
خاصـة ومنح اجلنسية .ونتج عن
هـذه اإلجـراءات زيــادة اإلقبـال
على القطاع الفـاخر بنسبة  70يف
املـائــة يف العـام املـاضـي .ومن
املتـوقع أن يـسـتمـر هـذا الـزخم
الـعقــــاري خالل عــــام 2015
أيـضا .وتعـرض يف السـوق فيال
بـأربع غــرف يف منـتجع غـولف
رويال ويستمـورالند بسعر 2.4
مليون دوالر..
البقية صفحة 51
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البطيخ واحـد من فاكهـة الصيف
األكثر شعبيـة ولذيذة وال يختلف
على حبّها اجلميع تقريباً.
والبـطـيخ مـنخفـض الـسعــرات
احلرارية ويحتوي على نسبة عالية
من الفيتامينات آي و سي.
البـطـيخ غـنيّ أيـضـا بــاألليـاف
الغذائية والبوتاسيوم.
وال يزال الـنقاش قائماً يف تصنيف
البـطيخ إذا كــان من الفـاكهـة أو
اخلضار.
 -1البطيخ يعزز قوة الدماغ
يسـاعد الـبطيخ علـى حتفيـز قدرة
الـدمـاغ حـيث أنـه مصــدر ممتـاز
للفيتـامني  ،B6وهو أمـر حيوي
من أجل وظيفة املخ.
عالوة علـى ذلك ،فـإن النـسبـة
املئـويـة للـميـاه يف هـذه الفـاكهـة
اللذيـذة هي ممـاثلة لـنسبـة املاء يف
الدماغ.
 -2أنه يحتـوي على نسبـة عالية
من املاء
الـبطيخ يحتـوي على نـسبة عـالية
مـن املياه ،ووفقـا لوزارة الـزراعة
األميــركيـة ،فـإن نـسبـة املـاء يف
البطيـخ تصل إلى  ،%91.5وهو
ما يعـني أن هذه الفـاكهة ميكن أن
تساعـد الشخص على البقاء رطباً
طوال اليوم.
ويعــدّ تنــاول البـطـيخ أو شـرب
عصيـر البطيخ كل يـوم واحد من
أكثـر الطرق اللذيذة للحفاظ على
رطوبة اجلسم.
 -3يحتـوي علـى حـوالي %40
من الليكـوبني أكثـر من الطـماطم
اخلام
كـــوب مـن الـبـطــيخ يحـتـــوي
علـــى 1.5مـــرات أكـثـــر مـن
الـطماطـم الطازجـة الكبيـرة على
الليكوبني.
والـليكـوبني هـو أحــد مضـادات
األكـسدة القوية التـي تساعد على
منع اجلـذور احلرة من تسبب تلف
اخلاليـا وميـكنهـا حتــسني اجلهـاز
املناعي.
كمـا تـبني أن الـليكـوبـني مضـادة

 8حقائق مذهلة عن البطيخ

قـوي لألكـسـدة ويخفـض خطـر
اإلصابة بالسرطان يف اجلسم.
 -4والبطيخ األصفر
البطيخ متواجد بأصناف مختلفة،
وهنـاك البـطيخ األصفـر اللـون.
وهــذا النــوع طعـمه حلــو ،مثل
العسل وهو مفيد كاألحمر متاماً.
 -5انه جيد للعيون
البطيخ يختزن يف داخله الكثير من
الفيتـامني أ ،وهـو فيتـامني مفيـد
وضروري للعينني.
هذا الـفيتامني يـساعد علـى تعزيز
قـوة الـبصـر ويحمـي العيـون من
اإلصــابــة بــاألمــراض املعــديــة
اخملتلفة.
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 -6عـصـيــر الـبـطـيـخ ميكـن أن
يخفّف من وجع العضالت
تظهـر العـديـد من الـدراسـات أن
عـصيـر البـطيخ ميكـن أن يسـاعـد
على احلد من وجع العضالت.
الـسبب يعـود إلى أن الـبطيـخ هو
واحــــد مــن أعلــــى مــصــــادر
سيترولني ،مما يساعد على حتسني
وظائف الـشرايـني وخفض ضغط
الدم.
فـــــإذا كـــــان لـــــديــك وجع يف
العـضالت ،يجب شـرب عصيـر
البطيخ.
 -7أنهــا تسـاعـد علــى تخفيف
الوزن

تنـاول البـطيخ هـو وسيلـة لـذيـذ
ورخيصـة لتطهيـر اجلسم وإسقاط
بـضعــة الكـيلــوغــرامـــات غيــر
املرغوب فيها.
ومبـــا أن الـبـطـيخ مــنخفـض يف
السعـرات احلرارية ويحـتوي على
نسبـة عالـية من املـاء ،سيسـاعده
ذلك على تخفيف الوزن.
 -8يحـمـي مـن األشعــة فــوق
البنفسجية
الـبطيخ يحتـوي على نـسبة عـالية
مـن اللـيكــوبـني ،وهـي صـبغــة
الكاروتني.
واللـيكوبني يـساعـد على احلمـاية
ضد األشعة فوق البنفسجية،

10 Benefits of Fasting That
Will ..From Pg67
6.Fasting Improves Your Eating Patterns
Fasting can be a helpful practice for those who suffer with
binge eating disorders, and for those who find it difficult to
establish a correct eating pattern due to work and other prit
orities.
With intermittent fasting going all afternoon without a
meal is okay and it can allow you to eat at a set time that fits
your lifestyle. Also, for anyone who wants to prevent binge
eating, you can establish a set time in where you allow yourt
self to eat your daily amount of calories in one sitting, and
then not eat till the following day.
7. Fasting Improves Your Brain Function
Fasting has shown to improve brain function, because it
boosts the production of a protein called braintderived neut
)rotrophic factor (BDNF.
BDNF activates brain stem cells to convert into new neut
rons, and triggers numerous other chemicals that promote
neural health. This protein also protects your brain cells
from changes associated with Alzheimer’s and Parkinson’s
disease.
8. Fasting Improves Your Immune System
Intermittent fasting improves the immune system because it
reduces free radical damage, regulates inflammatory condit
tions in the body and starves off cancer cell formation.
In nature, when animals get sick they stop eating and
instead focus on resting. This is a primal instinct to reduce
stress on their internal system so their body can fight off
infection. We humans are the only species who look for
food when we are ill, even when we do not need it.
9. Fasting Contributes To SelftEnlightenment
Fasting has helped many people feel more connected to life
during the practices reading, meditation, yoga and martial
arts etc. With no food in the digestive system, this makes
room for more energy in the body – the digestive is one of
the most energy absorbing systems in the body.
Fasting for selftenlightenment, allows us to feel better
both consciously and physically. With a lighter body and a
clearer mind we become more aware and grateful for the
things around us.
10. Fasting Helps Clear The Skin And Prevent Acne
Fasting can help clear the skin because with the body temt
porarily freed from digestion, it’s able to focus its regenerat
tive energies on other systems.
Not eating anything for just one day has shown to help
the body clean up the toxins and regulate the functioning of
other organs of the body like liver, kidneys and other parts.
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قال صلى اهلل عليه وسلم“صوموا تصحوا“

 10فوائد صحية للصيام سوف تفاجئك
الـصيـام هـو أحـد أركـان اإلسالم
الـذي فـرضه اهلل عـز وجل علـى
املـسلـمني خالل شهــر رمضـان.
لكـن علــى الــرغـم مـن ذلك،
فـيجهل العـديــد من األشخـاص
الفـوائد الصحية املـذهلة للصيام.
فالصيام ممـارسة صحية فعّالة ،إن
مت تطـبيقهـا بـالـشكل الـصحيح.
فالصيام يساعد على التخلص من
السموم خارج اجلسم ،ويقلل من
نـسبـة السـكريـات يف الدم ،كـما
يعــمل علـــى خفــض تخـــزيـن
الـدهون .وبـاإلضافـة إلى ذلك،
فيعـزز الصـيام الـعادات الـغذائـية
الصحيـة ،كما يعـمل على تقـوية
جهــاز املنـاعــة .وإليـك أهم 10
فـوائـد صحيـة ميكـنك االستفـادة
منها أثناء الصيام.
 -1الصيام يعزز إزالة السموم
فاألطعمـة املصنعـة مسبقـا حتتوي
علـى العـديـد من املـواد احلـافظـة
واإلضـافــات .تلك اإلضـافـات
تتحـول إلى سموم داخل اجلسم.
العـديـد مـن تلك الــسمـوم يـتم
تخــزينهـا داخل دهـون اجلـسم،
وأثنـاء الـصيـام يـتم حــرق تلك
الـدهون ،خاصة عنـد الصيام ملدة
أطـــول .فيـســاعـــد ذلك علــى
التخـلص من الـسمـوم من خالل
الـكبــد والكلـى وبـاقـي أعضـاء
اجلسم املسـؤولة عن التخلص من
السموم.
 -2الـصيــام يعـمل علــى راحــة
اجلهاز الهضمي
أثنـاء الـصيـام ،يـحظـى اجلهـاز
الهـضـمي بـفتـــرة من الــراحــة.
فتسـتمر الـوظائف الفـسيولـوجية
الطـبيعية وخاصة إفراز العصارات
الهـضميـة ،لكن مع معـدل أقل.
وتلك املمـارسـات تسـاعـد علـى
احلفـــاظ علــى تــوازن ســـوائل
اجلـسم .هـضم الـطعـام يحـدث
أيضـا مبعـدالت ثابـتة ،ممـا يعمل
علــى إنتـاج الـطـاقــة مبعـدالت
تدريجية .ومع ذلك ،فالصيام ال
مينع إفــراز األحمـاض املعـديـة،
لــذلك ،ينـصح املـرضـى الــذين
يـعانـون من قـرحة املـعدة بـاحلذر
عند الصيام.
 -3الـصيـام يسـاعـد علـى عالج
االلتهابات
بـعض الـدراسـات قـد أكـدت أن
الصيـام يساعـد على شـفاء بعض

األمــــراض مـن االلــتهــــابــــات
واحلسـاسيـة كالـتهاب املـفاصل،
والصدفية.
 -4الصيـام يسـاعد علـى خفض
مستويات السكر يف الدم
حيـث يعمل الـصيـام علـى زيـادة
تكـسر اجلـلوكـوز وإنتـاج الطـاقة
للجـسم ،ممـا يعمل علـى خفض
إنتـاج اإلنسـولني .وهـذا يسـاعد
علـى راحــة البـنكـريــاس ،كمـا
يــســاعـــد علــى زيــادة إنـتــاج
اجلليـكوجني لتسهيل عملية تكسر
اجللوكوز .وبهـذا يساعـد الصيام
على خفض مـستويـات السكر يف
الدم.
 -5الـصيــام يسـاعـد علـى زيـادة
حرق الدهون
حـيث تكـون االستجـابـة األولـى
للجـسم أثنـاء الصيـام هي تكـسر
اجللـوكـوز .ممـا يــسهل تكـسـر
الـدهـون إلنتـاج الطـاقـة الالزمـة
للجـسم ،وخاصة الـدهون اخملزنة
يف الكليتني والعضالت.
 -6الصيـام مفيـد ملرضـى ارتفاع
ضغط الدم
الــصيــام هــو أحـــد العالجــات
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الطبيعـية خلفض مسـتويات ضغط
الدم ،حيـث يساعـد على خفض
مخــاطــر اإلصــابــة بـتــصلـب
الشــرايني .يف أثنـاء الـصيــام يتم
حرق الـدهون وتكسيـر اجللوكوز
إلنتـاج الطـاقة الـالزمة للـجسم.
كمـا تنخـفض معــدالت التمـثيل
الغــذائـي ،تـنخفـض معــدالت
الهـرمـونـات كـاألدرينـالني ،ممـا
يـساعـد علـى خفض مـستـويات
ضغط الدم.
 -7الصيام يحفز خسارة الوزن
الـصيــام يحفـز خـسـارة الـوزن
بسرعة .حيث يعمل الصيام على
منع تخزين الدهون يف اجلسم.
 -8الصيام يعـزز العادات الغذائية
الصحية
فقد لوحظ أن الصيام يساعد على
خفض الشهية جتاه تناول األطعمة
اجلـاهزة .فـبدال من ذلـك ،يحفز
الصيام الـرغبة يف تنـاول األطعمة
الصحية ،وخاصة املاء والفواكه.
 -9الصيام يعزز اجلهاز املناعي
فعند اتباع نظام غذائي متوازن بني
فتـرات الـصيـام ،فـيسـاعـد ذلك
عـلى تعزيـز اجلهاز املنـاعي ،إزالة

سمـوم اجلـسم وخفـض تخــزين
الـدهـون .وعنـد تنـاول الفـواكه
لإلفطار ،فهـذا يساعد على تعزيز
احملتــوى الغــذائـي للجـسـم من
الفـيتـامـينــات واملعـادن .أيـضـا
فيتامني Aو Eهـي عناصر ممتازة
ملـضادات األكسدة ،وهـي تساعد
على تقوية جهاز املناعة أيضا.
 -10الصيام يـساعد على التغلب
على مشكالت اإلدمان
فقد أكد بعض الباحثني أن الصيام
يـســاعــد علــى الـتغلـب علــى
مــشكالت اإلدمــان لـلنـيكــوتني
والكافيني وغيـرها .وعلى الرغم
مـن وجــــود بعــض األنــظـمـــة
العـالجية التي تسـاعد على عالج
حاالت اإلدمان ،إال أن الصيام له
دور فعال يف مثل تلك احلاالت.
علـى الـرغـم من تـلك الفـوائـد
املتعددة ،إال أنه يف بعض احلاالت
ينـبغـي استـشـارة الـطبـيب قـبل
الصيام كحاالت احلمل،
الرضـاعة ،وقـرحة املعـدة .فقد
يتـسبب الصـيام يف بعـض اجلفاف
مما يؤدي ألالم الـرأس أو الصداع
النصفي.

10 Benefits of Fasting
That Will Surprise You
Is it a good thing to ‘starve’ yourself each day, or a few
days of the week? Well, a tonne of evidence indicates
that timed periods of fasting are a good thing.
Fasting has become increasingly popular over the
years, especially among the health community. Whilst
most health practitioners are afraid to recommend eatt
ing less due to the stigma involved, it still doesn’t allet
viate the incredible benefits of fasting when used sensit
bly. In this article, we’ll explore 10 benefits of fasting
that will surprise you, and how you can incorporate
them into your own life.
1. Fasting Helps Weight Loss
Fasting can be a safe way to lose weight as many studt
ies have shown that intermittent fasting – fasting that is
controlled within a set number of hours – allows the
body to burn through fat cells more effectively than
just regular dieting.
Intermittent fasting allows the body to use fat as it’s
primary source of energy instead of sugar. Many atht
letes now use fasting as means to hitting low body fat
percentages for competitions.
2. Fasting Improves Insulin Sensitivity
Fasting has shown to have a positive effect on insulin
sensitivity, allowing you to tolerate carbohydrates
(sugar) better than if you didn’t fast. A study showed
that after periods of fasting, insulin becomes more
effective in telling cells to take up glucose from blood.
3. Fasting Speeds Up The Metabolism
Intermittent fasting gives your digestive system a rest,
and this can energise your metabolism to burn through
calories more efficiently. If your digestion is poor, this
can effect your ability to metabolise food and burn fat.
Intermittent fasts can regulate your digestion and prot
mote healthy bowel function, thus improving your
metabolic function.
4. Fasting Promotes Longevity
Believe it or not, the less you eat the longer you will
live. Studies have shown how the lifespan of people in
certain cultures increased due to their diets. However,
we don’t need to live amongst a foreign community to
reap the benefits of fasting. One of the primary effects
of ageing is a slower metabolism, the younger your
body is, the faster and more efficient your metabolism.
The less you eat, the less toll it takes on your digestive
system.
5. Fasting Improves Hunger
Just think about this, can you actually experience real
hunger if you eat a meal every 3t4 hours? Of course
you can’t. In fact, to experience the true nature of hunt
ger, this would take anything from 12 to even 24 hours.
Fasting helps to regulate the hormones in your body
so that you experience what true hunger is. We know
that obese individuals do not receive the correct signals
to let them know they are full due excessive eating patt
terns. Think of fasting as a reset button: the longer you
fast, the more your body can regulate itself to release
the correct hormones, so that you can experience what
real hunger is. Not to mention, when your hormones
are working correctly, you get full quicker.
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إستشارة الطبيب أمر ضروري ومهم خصوصا للمرضى !!
بإشراف خبير األعشاب  :جمال عرقوب

كـلمة املـيراميـة ( القصعـني) اخذ من
أسـطورة يـرويها املـسيحني عـن مرمي
عليهـا الـسالم  ،نـص األسطـورة (
يحكـى آن صـبيـا أصـيب بــاحلمـى
وعجـز الطب عن شفـائه  .تضرعت
والدته إلـى العذراء مـرمي طالبـة منها
الشفـاء لولدها  ..فاستجابت لطلب
الوالدة فظـهرت لها يف املنـام وآمرتها
أن تـسقـي ابنهـا شــاي القــصعني ،
نفــذت آالم مــا أمــرت به فــاشـفي
الصبي .
ومن ذلك الـوقت سميـت( حشيـشة
مرمي) ثـم مرميـية ثـم وصلت إليـنا يف
جند وصحفت إلى ( مرمريه )
وهي عبـارة عن نـبات عـشبي معـمر
صغيـر لهـا عـرق يــرتفع قلـيالً عن
األرض بحــدود 30سم يف املتـوسط
تتفـرع منهـا أغصـان ،ورقهـا طـوله
أكثـر من عـرضه ،طـول الورقـة بني
اثـنـني إلـــى أربعــة سـم (4-2سـم)
وعــرضهــا يف حــدود نـصـف سم،
اخضـر نـاعم امللـمس يلـون الـغصن
الذي يصـبح أحمر غامقـاً كلما تقدم
العمـر بـالـنبتـة .وهـي من الفـصيلـة
الـشفوية التي تضـم الريحان والنعناع
واحلبق والـزعتـر واملرامـية مـن أشهر
وأقـدم الـنبـاتـات الـتي تـستخـدم يف
الـطب القدمي واحلديث .وتـشتهر بها
بلـــدان حـــوض الـبحـــر األبـيـض
املتـوسط .وتكثـر يف األماكن اجلـبلية
يف األراضي البور وبالذات يف املناطق
احملــصـــورة بـني األرض اجلــبلـيـــة
والــسنــاسل احلجـريـة يف األمــاكن
املسمـاة محلياً (الـرميان) وتـسمى يف
أمـاكن أخـرى الـشجيـرة .و تـوجـد
على مـدار السـنة وتـزدهر يف الـربيع
وأوائل الصيف ،ولون الزهرة زهري
ويتحـول بعـد ذلك إلـى ثمـر بحجم
حبـة الكـرز ،ويصبح لـونه أبيض يف
حالة اجلفاف.
وقد قال عنها العالم جيرارد يف القرن
السابع عشر ان املـرمية تقوي الذاكرة
الضعيـفة وتعـيدهـا يف وقت قصـير،
وقـد اكـد البـاحـث االجنليـزي هـذه
املقولـة حيث اثبـتوا أن املـرميـة تهبط
األنـزمي املسئـول عن حتـطيم استـيايل
كــولـني الــدمــاغ والــذي يــسـبـب
الـزهيـمر .كـما حتـتوي املـرميـة على

القصعني-امليراميه-عيزقان 1

مـواد مـضــادة لألكـسـدة ومـن أهم
املـركبـات املهمـة يف املـرميـة الـزيت
الـطيـار الـذي يحتـوي علـى مـركب
الـثيــوجــون ( )Thujoneولـكن
يجب احلذر من استخدام كمية كبيرة
من هـذا املــركب حـيث انه يـسـبب
بعـض التشنجات  ،وحتتـوي امليرامية
علـى زيــوت طيـارة وفالفــونيـدات
وأحمـاض فينـوليـة ومـواد عفـصيـة
واملـادة الفعـالـة تعـود إلـى مـركبـات
الزيت الطيار .
أسمائها اآلخرى  :قويسية .ناعمة.
شيـالة .اسفـاقس .الفـاقس .لـسان
األيل  .عيزقان .
اإلسـم العلمي Salvia officn :
nalis
األجـزاء مـسـتعمـل منهـا :األوراق
والرؤوس املزهرة .
فوائد امليرامية :
تـستـعمل املــراميــة كمـادة مقـبضـة
ومطهـرة ومعـطرة وطـاردة للـغازات
مخـفضــة للعـرق ومقـويـة مـولـدة
لالسـتروجني اخلافـض النتاج حليب
الـثــديـني .كـمــا تـسـتخــدم ضــد
االلتهابات وضد تقلصات العضالت
ومضـادة لعدة أنـواع من الـبكتيـريا.
كمـا تستخـدم كمقـوية لألعـصاب.
كمـا تــستخـدم كـمنـظمــة للعـادة
الشهرية.
وأكـد باحث علمي أردني أهـمية نبتة
امليـرميـة العـشبيـة يف معـاجلــة بعض
األمراض املـستـعصيـة ويف مقـدمتـها
مـرض السـرطان .وقـال استـاذ علم
العقاقير والنـباتات الطبيعية يف جامعة
العلــوم والتـكنـولــوجيــا األردنيـة
الــدكتــوراحمــد كمــالي ان جتـارب
عمـليــة وعلـميــة اجــريـت علــى
مستخلص نبات املـيرمية اعطى نتائج
جـيـــدة يف كــبح وتعـطــيل اخلاليـــا
الـسرطـانية لـدى االنسـان .واضاف
يقول يف دراسة له حول هذا املوضوع
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ان تنـاول مسـتخلص امليـرمية سـاعد
مبـشـيئـة اهلل الـى حـد كـبيـر يف وقف
انتـشار خاليـا مرض الـسرطـان التي
تـصيب بعض اجـزاء اجلسم وخـاصة
القولـون والرئة والثدي كما ان تناول
مسـتخلص املـيرمـية يـسهم الـى حد
كـبيــر يف معــاجلــة امــراض الـلثــة
واللـوزتـني واحللق وعـسـر الهـضم
والسكري كـون عشبة امليـرمية تعمل
على وقف العفونة يف اجلسم.
تـستخـدم امليـراميـة اليـوم يف عالج
الـكثيـر مـن االضطـرابـات الـصحيـة
أبرزها:
االضطـرابات الهـضميـة ،وفقدانالشهية وزيادة اإلفرازات يف املعدة .
اضـطــرابــات الــدورة الـشهــريــةوأعـراض انقطـاع الطـمث وتسـاعد
امليـرميـة علـى انـسيـاب افضل للـدم
خالل العـادة الـشهـريـة ،بـفضل مـا
تتمتع به مـن مزايا هـرمونيـة .كذلك

فإنهـا تخفف من التعرق ومن الهبات
الـساخنـة التي تعـاني منـها النـساء يف
سن اليأس .
 منشطة للدورة الدموية ،ينصح بهاأيـام االمتحـانات ولـلمصـابني بفـقر
الـــدم وضعف الــذاكــرة ،ورجفــة
اليدين.
 مقـويــة لعـمل املعــدة واألمعـاء،وتفيـد ضــد االستفـراغ واإلسهـال
والنزف النسوي ،والسيالن .
 تــنـفع مــن ضـعف الــــــرئــتــنيواإلصــابــات املـتكــررة بــالــرشح
والنزالت الصدرية واحلساسية
 مـفيــده لعالج الـربـو .وال تـزالأوراقهـا اجلافة تضـاف إلى األعشاب
األخرى املستخدمة لعالج الربو .
 ضعف الرئتني واإلصابات املتكررةبــالـــرشح والـنــزالت الـصــدريــة
واحلساسية .
 -مـفيــدة لاللـتهــاب الـلثــة واحللق

واحلنجرة .
 حتتــوي امليــرميــة علـى حــامضالـروزمـاريـنيك ،وهـو مضـاد قـوي
لـاللتهـابــات ويخفف الـرومــاتيـزم
وتشنجات العضالت .
 تخفف مستوى السكر يف الدم. تـنفع لعالج االكـتئـاب واإلرهـاقالعصبي .
 شــربه قـبيـل النــوم يخفف األرقوالقلق واإلرهــاق خصـوصـا لـدى
املسنني .
فهـي  :منـشـط  .مقــويه  .مــانعـة
للعــرق  ،مــوقفه إلدرار احللـيب ،
طــارد ريــاح  ،مـضــاد لإلسهــال ،
خـافـض لنـسبـة الـسكـر يف الـدم ،
مـطمـث  ،مضـاد لـربــو  ،مطهـر ،
مضاد لـلعفونة  ،مضـاد لتشنجات ،
خـافـض للحـرارة  ،هـاضم  ،مـدر
للبـول ،قابض  ،يـوصف لال سهال
 ،يوصف للهـستيريـا  ،ولالنحطاط

العصبي  ،لتـبديد الـكأبة  ،لألرق ،
لآلالم الـروماتـزم واملفـاصل ،لـربو
وضيق التـنفس ،للقصـور اجلنسي ،
لتقـوية الـذاكرة  ،للـوهن لنقـاهة ،
وللتعب الفكر واجلسد .
اجلرعة التي ينصح بها :
مـن أوراق املرمية ملعقـة صغيرة على
ملء كـــوب ســبق غلـيه مـــرتـني يف
اليوم.
طريقة استخدامـه :
 - 1نقيـع باملاء الـساخن  :قـبضة من
القـصـعني تــرمـــى يف لتـــر من املــاء
الـساخـن بدرجـة الغليـان ثم يغـطى
الوعـاء  ..ويصبـر عليه – 1510
دقيقة  .يصفـى ويشرب مل ء بياله 3
 – 4مـرات يومـيا يعـالج به احلاالت
التالية :
الهـضم الـصـعب  ،الـنفخــة  ،ثقل
املعـدة  ،اإلسهال  ،الـدوار  ،القيء
 ،النزالت املعـوية  ،غـازات األمعاء
 ،متاعب الكبـد  ،مغص الكليتني ،
اخلفـقان ارتـفاع الـضغط  .،الـزكام
النزالت الـصدرية  ،األرق  ،الـكابة
 ،الهـسـتيـريــا  ،ارتفـاع احلـرارة ،
الوهن وانحـطاط القـوى  ،التعب ،
الفكــري واجلـســدي  ،الــسكــري
والكـــروستــرول  ،الــرومــاتــزم ،
البـرودة اجلنـسيـة  ،لدى الـرجال ،
اضـطرابات شـن اليأس ،االلتـهابات
النسـوية  ..عـدم أتتضـام احليض ،
واآلالم املـــرافقـــة له  ،يف احلـــالـــة
األخيـرة هذه يبـدأ لتناول املـستحلب
القــصعني قـبل أسبــوع من املـوعـد
املنتصر للطمث .
 – 2مـغلـي  :قـبــضـــة مـن أوراق
القصعني اخلضراء تغلي خمس دقائق
يف لـتر مـن املاء تـطفئ النـار ثم تـترك
خمس دقائق أخرى ثم تصفى .
اجلرعة  :ملء بيـالة  4مرات يف اليوم
لوقف احلليب املـرضعات بعيـد فطام
أطفـالهـن أو عنــد حصـول إسقـاط
اجلـنني  3 ،بيـاالت يف اليـوم منـشط
مقـوي فعـال يـوصف يف حـاالت :
الضعف الـوهن  ،القصور اجلنسي ،
االنحطاط العصبي .
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Kids أطفال
Educating your
children in Ramadan

Children (who did not reach puberty) are not comt
manded to fast. However, their parents or guardians
are strongly recommended to encourage them to fast
few days so that they get used to it and they grow up
knowing of the worship of fasting as they would know
that of praying.
In fact this was the practise of the first women of
Islam who were living around the Prophet, salla
Allahu alaihi wa sallam. An example of that is art
Rubayya' bint Mu'awiyyah who reported that: "The
Messenger of Allah,salla Allahu alaihi wa sallam, sent
a man on the morning of the day of 'Ashurah, to the
residences of the Ansar, saying: 'Whoever has spent
the morning fasting is to complete his fast. Whoever
has not spent this morning fasting should voluntary
fast for the remainder of the day.
' We fasted after that announcement, as did our
young children. We would go to the mosque and make
toys stuffed with cotton for them to play with. If one
of them started crying due to hunger, we would give
them a toy to play with until it was time to eat.
" [altBukhari and Muslim.]
Dear sister remember that among the seven that Allah
will shade under His shade onthe Day of Judgement is
a young man who grew up in the worship of Allah.
Therefore let your children be one of these.
There are many ways to educate your children
about Ramadan, the best and most important of which
is to set the good example by fasting properly and
behaving according to the Prophetic teachings.
This is what your children will take from you first.
When you are fulfilling this you can very easily [and
they will accept it and practise it easilly as well] teach
them what you want. Here are few tips that you can
use with your children [you can think of others as
well]:
Depending on their age encourage them to fast a
number of days upto every other day or more for
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أفكار لألطفال يف شهر رمضان املبارك

 ال حول وال قوة إال باهلل: إذا قـال
 يلـون واحــدا فقط مـن الكنـوز،
.حصيلة ذكر اليوم
 عـلقـي األوراق يف مـتـنــــاولاألطفـال لتذكـريهم بـالتلـوين كل
.يوم
 ويف نهـاية شهـر رمضـان املباركيقــوم الطفل بـإحصـاء مـا حصل
عليه يف اجلـنة مع تـذكيرهـم بكرم
اهلل سـبحانه وتعالـى وأنه يضاعف
.ملن يشاء
 أحـرصي علـى تلويـن منوذجكاخلاص أمـامهم لتكـوني مشـاركة
.ومشجعة فيه
those who are almost at
the age of puberty. For
those who are still young
let them fast a day or two
and praise them in front
of friends and relatives
for their achivement.
Let your children go
with their father to the
Masjid for Maghrib
prayer and break the fast
with the larger Muslim
community to make them
feel the gretness of fastt
ing and the unity of Must
lims in worshipping
Allah.
If your children cannot
fast let them eat with you
at the time of Maghrib
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 ميكـنك القيـام بفكـرة لتعـويد-3
األطفال ذكـر اهلل ومعرفة أجر هذا
الذكـر عنـد اهلل سبحـانه وتعـالى
ايضا تعتبر من االفكار لالطفال يف
.شهر رمضان املبارك
 حتدثي معهم عـن الذكر وفضله،وخاصة يف شهـر رمضان املبارك
،مع اإلستعـانة بلعبة تـؤكد املعنى
وذلك بـأن تقـومـي بعمل منـوذج
 نخالت مـرسـومـة لـكن غيـر10
10  و،مـلونـة ليـقومـوا بتلـوينـها
 صناديق10 و،قـصور غير ملـونة
 وسيقوم،كنوز كذلك غيـر ملونة
كل واحد مـنهم بتلـوينهـا إذا قال
الذكر املـطلوب يف اليوم …مثال
and teach them that you
are breaking the fast even
if they ate before.
Teach your children the
supplication of breaking
the fast
Take your children to
the Taraweeh prayer so
that they get used it and
know about it from their
early age. They may sit or
stay in the back of the
prayer room if they get
tired.
Teach them to give chart
ity. Do it in front of them
and tell them you are
doing it because the
reward increases in Ramt
adan.

 يــأتـي بعـــده عيــد الفـطــر-12
.املبارك
* أفكار لالطفال يف شهر رمضان
املبارك للتعرف على شهر رمضان
املبارك
 أوصلي بـطاقـة تهنئـة للمعلم-1
من خالل إبنك تعتبـر من االفكار
.لالطفال يف شهر رمضان املبارك
 حـديـث املعلم واألبــوين عن-2
ذكـرياتهم عندما كان يف نفس سن
االطفـال وخاصـة يف هذه املنـاسبة
من االفكـار اجلميلـة لالطفـال يف
.شهر رمضان املبارك
Teach them to recite
Qur'an regularily and
inform them that the
Prophet (S) used to do
that in Ramadan.
Correct them if they
behave wrongly or say
unaccaptable words and
remind them that they are
fasting ot they are in
Ramadan and this may
alter their reward.
Wake them up for
Suhoor [even if they don't
fast] and Fajr prayer.
Teach them to feed the
people fasting and tell
them about the reward for
that.
Dress them in the best
clothes, give them a bath

عزيـزتي األم هنـالك الـكثيـر من
االفكار لالطفـال يف شهر رمضان
املبـارك ميكـنك تنفـيذهـا قبـل بدء
شهر رمـضان املـبارك حـتى يعـتاد
 ومـن األفكــار.علـيهــا الــطفل
:لألطفال يف شهر رمضان املبارك
اصنعي أشكـال على شـكل غيمة
سحاب ويوضع فيها أهلة وضعي
على كل هالل معلومة عن الشهر
الكرمي واجعلي طـفلك يقوم بنزع
االهلــة ليحـصل علـى املعلـومـة
حتـي ليلـة شهـر رمضـان املبـارك
.فيستعد إلستقباله
معلـومــات رمضــانيـة كــافكـار
:لالطفال يف شهر رمضان املبارك
 صــومــوا لــرؤيـته وأفـطــروا-1
. )لرؤيته ( الهالل
 بـدء الصيـام يف السـنة الـثانـية-2
.للهجرة
 كان الـرسول صلـى اهلل عليه-3
وسلم يأكل عـدداً مفرداً من التمر
. مترات7  أو3
 هـو الـشهـر الـذي نـزل فـيه-4
.القرآن الكرمي
 عمـر بـن اخلطــاب رضي اهلل-5
.عنه سن صالة التراويح جماعة
 غـزوة بـدر كـانـت يف السـابع-6
.عشر من شهر رمضان املبارك
 الصائمـون يدخلـون من باب-7
.يف اجلنة اسمه الريان
 ولــد سيـدنـا إبـراهـيم عـليه8.
.السالم يف شهر رمضان املبارك
 انـزلت كل الكتـب السمـاوية-9
 التوراة: يف شهـر رمضان املبـارك
واإلجنـيل والـــزبــــور والقـــرآن
.الكرمي
 أوله رحـمه وأوسطه مغـفرة-10
وأخــره عـتق مـن الـنـــار (شهــر
.) رمضان املبارك
 يف العـشرة األواخر من شهر-11
.رمضان املبارك تكون ليلة القدر
and take them with you
to the Eid Prayer. Teach
them that this is our
feast and celebration
and that christmas,
easter, thanksgiving
and other holidays are
not ours. Stress the dist
tinction.
and remember that the
Prophet salla allahu
alaihi wa sallam said:
"One who is given
the responsibility of the
bringing up of daught
ters and treats them
well will be a shield for
him from Hell.
[Bukhari and Muslim]
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نيـويورك :تـامي ال غـورس -لم
يكـن  23من طلبـة الصف الثـاني
االبتـدائي يف صـف املعلمـة بيـتي
بــوركــون يف مــدرســة (جــورج
ديفيس) االبتدائـية يف نيو روتشيل
األميـركيـة ،يعلمـون أن النـشاط
الذي كـانوا يـقومـون فيه بتـمثيل
حـركــات سالحف الـصحـراء،
وأشجـار متحـركـة ،وجنمـة بحـر
ملـتصقة بـاألرض ،داخل الصف
الـــدراسـي لـيــس مجـــرد وقـت
للعب.
ويف الـوقت الـذي كان فـيه أطفال
تتـراوح أعمـارهـم بني الـسـابعـة
والثـــامنـــة يجلـســـون بتــراخٍ،
ويقـومون بحركات غيـر منتظمة،
ويقطعون الهواء بأيديهم بحماس
كبير ،كانت بوركون تتخذ خطوة
متـسللة نحو األمام يف إطار سعيها
ملسـاعـدتهم يف حتقـيق متـطلبـات
فنــون اللغــة اإلجنـليــزيــة طـبقــا
للمـعايـير األكـادمييـة التي تُـعرف
باسم املنهج األساسي املشترك.
قــالـت بــوركـــون” :لقــد أدرك
األطفال هذا الـصباح أنه ال يجب
عـليـهم احلـديـث دائمـا ،وأنـهم
قادرون عـلى استخـدام اإلمياءات
واحلـركـات للـتعبيـر عن أنفـسهم
بفعالية”.
وألنه كـان مـن املنـتظـر أن تـروي
الـسالحف ،واألشجـار ،وجنمـة
البحـر ،قصـصا بـدون كالم ،بدأ
األطفـال يـدركـون كـيف تتفـاعل
الشخصيات مع األحداث الكبرى
والتحديات.
وهــذا الفهم هـو أحـد متـطلبـات
املنهج األسـاسي املـشتـرك الـذي
يـجب علــى املنــاطق التـعليـميـة
غــرسه يف عقــول طالب الـصف
الثـاني االبتـدائي من أجل إجـادة
وتـبـنــى ســولـــواي وزمالؤه يف
القراءة والكتابة.
”بيرتـشيز” مقاربة جـديدة مبتكرة،
وجــاءت عمـليــة حتــول الـصف
حـيث دمجوا دروسـا متثل أهداف
الـدراسي إلى عـالم من احلـركات
املنهج األسـاسي املـشتـرك ،مثل
املسـرحية يف إطـار مبادرة جـديدة
درس مــــوجه لــطلـبـــة الــصف
أطلقها بـرنامج الفنـون يف التعليم
السـادس االبتدائـي ،يطلب منهم
التابع لـ”بيرتشيز كوليدج” الذي قد
املقـارنــة بني جتـربـة قــراءة قصـة
يعـد مبثابة بـرنامج حتضيـري لطلبة
واالستمـاع له أو رؤيتهـا بصـريًا،
املرحلة االبتدائـية واإلعدادية قبل
أو مشاهدتها كعرض مباشر.
خروجهم يف رحالت ميـدانية إلى
وقـد تكــون فتــرات التـعلم الـتي
مركز فنون األداء يف اجلامعة.
تـسبق تـنظيـم رحالت فعليـة إلى
ومـنـــذ عقــد ،كـــان املعلـمــون
املسرح جزءا من تلك الدروس.
يصـطحبـون الـطلبـة إلـى املسـرح
وقــال ســولــواي” :لقــد أردنــا
حتــى ينـفتحــوا علــى الفنـون،
مـساعدة املعلمـني يف الوصول إلى
ومينحـونهم يـوم عطلـة بعيـدا عن
مــا يـحتــاجــونه مـن أجل حتقـيق
طـريقة التـدريس التقليـدية ،لكن
مـتــطلـبـــات املــنهج األســـاسـي
تغيـر املـشهــد ،حيث بـات هنـاك
املشترك.
تركـيز أكبـر على حتـسني درجات
لـذا ال يعـد الذهـاب إلى املـسرح
االخــتــبــــــارات يف الـلغــــــة،
وقتا يحتـاج املعلمون إلى تعويضه
والـرياضيـات ،وأصبح املعـلمون
يف احلجرة الدراسية” .ويحمل
يترددون يف تخصيص وقت لفنون
البـرنـامج اسم ”بـرنـامج سلـسلـة
األداء.
أوقـات يف املدرسـة للفنـان املعلم”
وقال سيث سولواي ،مدير برامج
ويتم متويله مبـنحة قدرها  15ألف
الفنون يف التعليم” :لقد كنا نسمع
دوالر مـقدمـة من مـنظمـة ”آرتس
أنـه إذا لم يـتم ربـط أي بــرنــامج
ويــستـشــستـر” ،الـتي ال تهـدف
بــدليل دراسـة املـنهج األســاسي
للربح ،وبدأ تطبيقه العام احلالي.
املشترك ،فلن يكون لدى املعلمني
ومن املقرر أن تـشارك ست
وقت لدمجه وتطبيقه”.
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دمجوا دروسا متثل أهداف املنهج األساسي املشترك

مدارس ابتدائية أميركية تستعني مبعلمني فنانني ملساعدة الطالب على التحصيل

مــدارس ابتــدائيـة وإعـداديـة يف
ويستـشستـر يف هذا البـرنامج قبل
نهاية العام الدراسي.
وبـحلول العام الدراسي - 2016
 ،2017يأمل كل من سـولواي،
وإيـان درايفـر ،مـديــر الفنـون يف
التـعليم ،أن يـصل البـرنامـج إلى
 15مـدرسة علـى األقل تقع على
مـسـافـة سـاعـة بـاحلــافلــة من
”بيرتشيز”.
ويف الـوقت الـذي يقـوم فيه طلـبة
الـصف الثـاني االبتـدائـي بتمـثيل
األدوار ،تتنحـى بوركـون جانـبًا
للسمـاح لهم بـالقيـام بحركـاتهم
وإميــاءاتهم بـإرشــاد من غـالـيت
سبيـرلـينغ ،وهي واحـدة من بني
خـمــســـة ”فـنـــانـني مـعلـمـني”
متخـصصني يف الفنـون البصـرية،
أو املسرح ،أو الرقص ،أو حتريك
العــرائـس ،أو املــوسـيقــى ،ويف
بـعض احلاالت يجمعـون بني أكثر
من تخصص.
وساعدت سبيرلينغ ،التي تقيم يف
مـانهاتن ،الفتيـة والفتيات يف فهم
ما ميكن لـهم توقعـه يف ذلك اليوم
الـذي شـاهـدوا فـيه ”مغـامـرات

هارولد واللون األرجواني” ،وهو
عــرض حـي مـبــاشـــر لقـصــة
”كــــروكـيـت جــــونـــســــون”
الـكالسيـكيـة ،ومــا يفتـرض أن
يخرجوا به من التجربة.
بعــد عــرض سـبيـــرليـنغ ،قــال
جـاستني كوهني ،طالب يف الثامنة
من العمر” :كان هذا الصباح ممتعا
ألننا كنـا منثل من دون كالم .لقد
تعلـمت أن هـذا جـزء مـن الفن،
واملسرح جزء من الفن”.
وكـان عرض ”مغـامرات هـارولد
واللـون األرجــواني” واحــدا من
سبعة عـروض تقدم ”بيرتـشيز” لها
عـرضـا حتـضيـريــا خالل العـام
احلـــالـي .ومـن بـني العـــروض
املوجهة إلـى طلبة أكبر سنا عرض
”روميـو وجــولييـت” ،و”من أجل
احلرية” ،و”قضبان قطار األنفاق”.
أما بالنسبة إلى الطلبة األكبر سنا،
فهنـاك تـوقعـات أخـرى يتـطلبهـا
املنهـج األساسـي املشـترك .عـلى
سـبيـل املثـال ،مــؤهالت إجـادة
القــراءة والكتـابـة لـطلبــة الصف
األول الثـانــوي ،وحتليل مـشهـد
رئـيــســي مت تقــــدميه مــن خالل
وسـيــطـني فـنـيـني،

كـمسـرحيـة أو ككتـاب .ويجب
علـــى طلـبـــة الــصف الـثـــانـي
اإلعـدادي املقـارنـة بـني تصـويـر
روائـي للــزمــان ،أو املكــان ،أو
الشخصيات ،ورواية تاريخية.
ويف درس مـــن دروس املـــنـهـج
األسـاسي املشتـرك اخلاص بصف
بـوركـون ،بـشـأن إدراك كـيفيـة
استجابة الشخصيات للتحديات،
اعتمـدت سبيـرلينـغ على مـصدر
طـبـيعـي هـــو خـيـــال األطفـــال
اخلصب.
وقـالـت لصـبي حـوّل نفـسه إلـى
حيوان يف غـابة يواجه خطر فقدان
كنـز” :جتمـد داخـل شخصـيتك”
وفكر فيـما ميكن أن يحـدث .لقد
دخـلت إلــى هــذا العــالم بــدفع
نفـسـك إليـه .واآلن هل ميكـنك
اخلروج؟” وكـان جوابـه” :ميكنني
أتسلق شجرة خيالية”.
وعملت كـارول كيلي يف بـرنامج
فنـون األداء يف مـدرسـة ”جـورج
ديفيس” االبتـدائية ،مع سـولواي
ودرايفـر من أجل تطبيق الـبرنامج
يف املـــدرســــة .ووصفـت صف
سـبيرلـينغ مع طلبـة الصف الـثاني
االبتدائي بأنه مرسل من السماء.

ابريل  2015م  -السنة الثالثة  -العدد:

وقــالت كيـلي” :عنـدمـا سـمعت
بهـذا البرنـامج ،لم أحتمل انـتظار
أن أصـبح جـــزء منـه .ولم يـكن
لـدى كـثيــر من هـؤالء األطفـال
الفرصة ملشاهدة عرض مسرحي،
وهذا أمر يتم يف إطار تعلم جتريبي
مــن خالل تفــــاعل حقـيقـي مع
الـواقع .وال يوجـد شيء أهم من
ذلك حاليًا”.
وكـان لـدى جـاسـتني جتـربـة مع
املسـرح ،فقد ذهب إلى ”بـيرتشيز”
مـن أجل حضـور عـرض عنـدمـا
كـان يف مرحلـة احلضانـة .وقال:
”لـم أفهم مـا الــذي كنـا نقـوم به
وقتها”.
واآلن بعــد أن أصـبح يف الـصف
الـثـــانـي االبـتـــدائـي ،ويـحق له
حضـور عروض حتـضيريـة ،شعر
بأنه أكثـر استعدادًا لفهم مـا سيراه
يف هذه الرحلة امليدانية.
وأوضح قـائـال” :أعتقـد أن هـذه
املرة سأستمتع بشكل أكبر”.
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شارابوفا تفوز
ببطولة روما
وتستعيد املركز
الثانسي عامليا

رياضةSport

أحـرزت الروسية ماريـا شارابوفا املصـنفة ثالثة
لقب بـطلـة دورة رومــا اإليطــاليـة الــدوليـة
اخملتـلطـة ،خـامـس دورات املــاستــرز لكـرة
املضـرب (ألـف نقطـة) للـرجـال والـسيـدات
والبـالغة جـوائزهـا أكثـر من  5ماليـني يورو،
بفوزهـا على اإلسـبانيـة كارال سـواريز نـافارو
الثـانيــة عشـرة  6-4و 5-7و 1-6يف املبـاراة
النهائية اليوم األحد.
واللقب هـو الثـالث لـشارابـوفا يف الـعاصـمة
اإليطــاليـة بعـد أن تــوجت به عــامي 2011
و2012.
ويأتـي تتويح شـارابوفـا قبل أسبـوع فقط على
انطـالق بطولة روالن غاروس الفـرنسية حيث
إنها مطـالبة بـالدفاع عـن لقبها بعـد أن توجت
للمرة الثانية بعد األولى عام 2012.
واللقب هو الثـاني لشارابـوفا هذا املـوسم بعد
األول يف بـريـزبـني يف ينـايـر/كـانــون الثــاني
املـاضي ،رافعـة رصيـدهـا إلـى  35لقبـا منهـا
خـمسـة ألقـاب يف الـبطـوالت األربع الكبـرى
(غراند سالم).
وقـد تراجعت عروض شارابوفـا منذ خسارتها
أمام سيرينا وليامس يف بطولة أستراليا املفتوحة
مــطلع العــام احلـــالي ،وذلـك قبـل أن تبــدأ
بـاستعادة بريقها على املالعـب الترابية ببلوغها
نصف نهائي دورة مـدريد حيث خـسرت أمام
مواطنتها سفتالنا كوزنتسوفا.
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سياحة وسفر Travel & Tourism

جزيرة كافو باملالديف ..غوص وسباحة واستجمام يف آن

دليلك إلى أفضل الوجهات
السياحية يف أوروبا من
الناحية املادية
فلورنسـا :وهي مدينـة زهرة الـزنبق (ليلـي) ومنها ولـد عصر الـنهضة
وإليها ذهب الرحالة والسياح عبر العصور يبحثون عن الفن واجلمال.
وهـي تشتهر بتعدد قـصورها وبشوارع عـتيقة لم يتغير فـيها التاريخ عبر
أكـثر من سـبعة قـرون .تزدحم شـوارع املدينـة بالـسياح طـوال شهور
العـام .واكتشف الـسياح األثـرياء فلـورنسا يف الـقرن السـادس عشر،
والـيوم يـزور املديـنة ماليـني السيـاح من كل مـكان .وصفـها الكـاتب
العاملي مارك توين بـأنها مدينة األحالم واأللـوان .وتضم املدينة بعض
أعـمال الفنـان مايكل أجنلـو والكثيـر من امليـادين التي تعكـس أسلوب
املدينة يف املزج بني الفن واحلياة.
 روما :وهي عـاصمة إيطاليـا التي ميتد تاريخهـا الروماني إلى 2500عـام .وهي مبثـابـة مـتحف حي لهـذا التـاريخ الـذي مـا زال ينـبض يف
مختلف أحيائهـا .ولكن روما ال تعتمد فقط علـى تاريخها القدمي وإمنا
تعيـش أحالم العصـر احلديث أيـضا بنـشاط سيـاحي يجمـع بني زيارة
معالم املدينة والتسوق يف متاجـرها .وميكن قضاء أيام ممتعة يف روما قد
تكون أحلى الذكـريات فيها مجرد اجللوس يف مقهى أو التجول يف أحد
ميادينها.
 أنتـورب :وهي ثــاني أكبــر مينـاء أوروبـي ومن أكثـر مـدن أوروبـانشـاطا .وهي مدينة تشتهر بصناعة املاس وبتصميم األزياء وخرج منها
كـبار الفنانني املشاهير .ويف عصرها الذهبي كانت املدينة بشهرة باريس
يف التأثير األوروبي .ومن أشهـر فنانيها روبنـز وفان دايك وجوردينز.
وتاريخيا كانت أنتورب مدينة الطباعة يف أوروبا وهي ما زالت عاصمة
املاس يف الـعالـم .والرحـلة إلـى املديـنة تـنتهي يف العـادة يف مراكـزها
التجارية لشراء اجلواهر واألزياء ،ومعظمها من أنواع باهظة الثمن.

اخلالب واخلـالي مـن الضـوضـاء
والضجيج.
وتسـتفيـد اجلـزيـرة من خـدمـات
املطار الدولي لـ”ماليه” الذي تربطه
بـالعديـد من دول العـالم رحالت
كثيرة وقـادمة على طـول ساعات
اليوم من مختلف الوجهات جالبة
معها احملبني لعالم البحار واحلاملني
بـاكتشـاف باطنهـا وما تتـوفر عليه
من أسماك ومخـلوقات بـحرية ال

كـافـو (جـزر املـالـديف)  -تـعتبـر
جـزيرة كافو واحـدة من أكبر جزر
املــالـــديف وهـي املقــر اإلداري
واملركـز الذي تتبع إلـيه العديد من
اجلـزر .اجلـزيـرة يـرتـادهـا رجـال
األعمـال والسـياح وتقع يف مـركز
سلسلة جزر املالديف.
تـضم اجلـزيـرة العـديـد من اجلـزر
املـرجانية الـدائرية اجلـميلة ويطلق
اسمهــا علــى التقـسـيم اإلداري
الـذي يجمع بـينهـا .هي جـزيـرة
تضـم جزر كاشـيدهو وغـاهافارو
ومـاليه اجلنـوبية والـشماليـة ،كما
تـضم العـديــد من اجلــزر الغيـر
مأهولة.
تعـتبــر وجهــة رائعــة للــسيــاح
باعتبـارها خاليـة من كل ضوضاء
أو ضـجيج قـد يـؤثـر أو يـشـوش
علــى املسـافـر الــذي يقصـدهـا.
تـتوفر جزيرة كـافو على مناخ ممتع
يزيد من اسـتقطاب السـياح الذين
يتـمتعــون بقضـاء وقت جـميل،
بعـيدا عن درجات احلرارة املرتفعة
والبـرودة الشـديـدة ممـا يـزيـد من
استمـتاعهم مبيـاه الشواطـئ النقية
يـرى مثلهـا إال يف جـزر املـالـديف
والـساحـرة التي تـوفر العـديد من
الفريدة من نوعها.
وســائل الــراحـــة واالستـجمــام
وتـربـط املطـار بـاجلـزيـرة رحالت
للمسـافرين القـادمني من مختلف
القـوارب التي جتلب القـادمني من
الـوجهـات عبـر العـالـم من أجل
جزيـرة هولـهولي والـتابعـة إداريا
نسـيان ضجيج احليـاة واالستمتاع
ملـنطقة كـافو .اجلزيـرة بها الـعديد
بـزرقــة امليــاه وجمــال الطـبيعـة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

مـن املنـتجعــات والـفنــادق الـتي
تـستقـطب الـسيـاح القــادمني من
مختلـف الوجـهات والـراغبني يف
االستمـتاع بجمـال املياه وممـارسة
الـريـاضـات البحـريـة واكـتشـاف
عالم البحار.
وتتـوفر هـذه املنتجعـات على كل
اإلمكــانيـات الـتي تــسهل علـى
السائح االستمتاع بوقته ومبمارسة
ريـاضـته املفـضلـة مـن غطـس أو

غـوص أو صيــد لألسمـاك فـوق
القـــوارب التـي تقــوم بــرحالت
لالستكـشاف داخل البحار وحتت
األعمـاق عبـر غواصـة احليـتان.
كما تـوفر خدمات للـذين يريدون
الراحة واالستجمام عبر توفير كل

مــا من شـأنه أن يــرجع للـسـائح
لياقته البـدينة والنفسـية حتى يعود
إلى أعماله وهو يف راحة تامة.
ويف وقت مـبكـر نـسـبيـا حــولت
الـسلطـات يف املالـديف كل اجلزر
املـرجانـية املـوجودة واخلـاليـة من
الـسكان إلـى منتجعـات مما زاد يف
استقطابها للسياح.
وينـظر إلى جـزيرة كافـو على أنها
جنـة للغـواصني وعـشـاق بـاطن
الـبحر كمـا أنها قبلـة حملبي ركوب
ريـاضة األمـواج .اجلزيـرة تتـوفر
علـى العـديـد من منـاطق اجلـذب
السـياحي حـيث يوجـد بها مـركز
للـتــســـوق واملعـــروف مبـصـنع
كوكاكـوال الكبير ،كم يـوجد بها
مـركز لتخـزين األسماك الـطرية.
يبلغ عمق املياه يف البحيرة املتكونة
بني اجلزر املرجانية حوالي  40إلى
 50متــرا وتــوجــد يف األعمــاق
شعاب مرجانية مكونة فوق الرمل
اخلشن.
تــوفــر املـنـتجعـــات والفـنــادق
املـوجـودة بـاجلـزيـرة العـديـد من
املأكوالت املتنوعة وتضم مختلف
األطبـاق العـامليـة واحملليـة والـتي
تــزيــد من رضــى املـقيـم وجتعله
مـرتاح البال غير مفـكر فيما حتتاج
إليه الـبطن من أكل ،ومنغـمسا يف
عالم الـبحار ومـا تتوفـر عليه من
جمال فريد من نوعه.

 باريـس :وهي من أجمل مـدن العالـم ومن أشهر مـدن السيـاحة يفالعالم .ويأتي إليهـا السياح لالستمتاع مبعاملهـا السياحية مثل برج إيفل
وقوس الـنصر وجـادة الشانـزليزيه .وهـي أيضا ثـرية بثقـافتها وتـراثها
وخـطوط األزياء واملوضـة والعطور التي تـصدرها إلى الـعالم .والزائر
إلى بـاريس عليه أن يـشمل يف زيارته مـعاملها الـسياحيـة وأن يتسوق يف
الشانزليزيه وأن يتذوق وجبـاتها التي تعد األفضل أوروبيا وأخيرا عليه
االستمتاع مبتاحفها ومشاهدها الطبيعية ونهرها الهادئ.
 بـروكسل :وهي قلب أوروبـا سياسيـا واقتصاديـا منذ اختيـارها مقرالالحتـاد األوروبي ومن قبله للـسوق األوروبيـة املشتـركة .وهي مـدينة
جتـارية قدميـة اشتهرت بحيـادها السيـاسي .وهي تعد اآلن مقـرا للكثير
من الـشركـات التي تـعمل يف أوروبا وتـريد أن تكـون قريـبة من مـراكز
صنع القرارات فيها .وهي بـوتقة جتمع بني القدمي واجلـديد من مكاتب
زجاجـية حديثـة بجوار شوارع تقـليدية مـرصوفة بـاألحجار .وبفضل
موقعها ووجـود املؤسسـات األوروبية فـيها ،فهي أيضـا مدينـة متعددة
األعـراق ،حيث ثلـث تعدادهـا املليـوني من غيـر البلجيـكيني .وميكن
سمـاع الكثيـر من اللغـات يف شوارع املـدينة .وتـوفر بـروكسل فـرصة
قضاء عدة أيام بني التسوق والتجول يف شوارعها وأحيائها.
 كـان :وهي قلب الـريفيـيرا الفـرنسـية ومـدينـة السـياحـة والتـسوقالصيفية الـتي يأتي إليها الزوار من كل أنحـاء العالم .ومن املدينة ميكن
استكـشاف الساحل الفـرنسي اجلنوبي والـتمتع مبزايا املـدن القريبة مثل
نيس ومونت كـارلو .وتستعـد املدينة سـنويا الستـضافة مهـرجان كان
السينمائي الدولي يف بدايـات الصيف من كل عام .وهي مدينة مفضلة
للسيـاح من خـارج أوروبا خـصوصـا يف فصل الصـيف .وهي نشـطة
سيـاحيا يف فـصل الشتاء أيـضا بفضل منـاخها املعتـدل .وتعتمد املـدينة
اقتصـاديا علـى السيـاحة واملعـارض والتجـارة والطيـران وبها مـركز
لصـناعـة األقمـار االصطـناعـية .وبهـا أيضـا متـاحف فنيـة وتاريخـية
والكثيـر من القـصور الـساحلـية وتـقع بالقـرب منهـا الكثـير مـن اجلزر
وأشهـرها سـان مارغـريت الـتي اشتـهرت بـسجن الـرجل ذي القـناع
احلديدي ،وجزيرة سان أونورات التي يسكنها بعض الرهبان.
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by Brad Carlile
In the early hours of Friday
October 13th, CNN.com
reported that a bomb
exploded on the USS Cole
in Aden Yemen killing US
sailors. They added " US
officials call Yemen a safe
haven for terrorists". Other
articles use the term
"medieval" to describe
modern Yemen.
In our busy world, we
quickly let our minds paint
in all of the rest of the
details of this country and
its people. Time to be
thankful for where we are
and move on. But somec
times we should explore
deeper. In those same early
hours of Friday October
13th, I finish packing my
backpack for a five week
trip to Morocco, Jordan,
and Yemen.
When I started planning
my trip several months earc
lier, friends asked about
Yemen. Where do I find it
on a map? They learned
that this country cc about
four times the size of Illic
nois, is located to the
southern tip of the Saudi
peninsula. It is one of the
oldest inhabited areas on
the earth.
As I flew the Atlantic, I
knew to expect to interestc
ing contrasts in Yemen cc a
country rich in history, culc
ture, and scenery.
Yemeni History
Historically, Yemen has
come into significance at
times only to fade into
general obscurity. In the
10th century BC, the
Queen of Sheba ruled her
civilization in what is now
Yemen. Latter in biblical
times, Frankincense and
Myrrh, the most valuable
commodity of that time,
originated in Yemen. Also
then most goods from
India and China passed
through Yemen on their
way to the Mediterranean.
Then three hundred years
ago, Yemen had the world's
monopoly on coffee which
was produced from the
prized Arabica coffee bean.
Much of the coffee was
shipped from the old port
town of AlcMakha cc where
we now get the name
"Mocca". Later this bean
was carried to South Amerc

73

The full on experience of Yemen

ica and Indonesia. Since
then little has been heard
about Yemen in the western
world.
Religiously, Yemen is a
Moslem nation. Five times
a day the call to prayer is
blasted from speakers
mounted on minarets
throughout every city and
town. In strict Moslem trac
dition to preserve modesty,
the women are dressed
head to toe in black with
only a tiny slit for their
eyes. Very stylish shoes are
the only thing that hint of
nonctraditionalism. The
shoes are as modern as any
seen on the streets of Euroc
pean capitals. Inside the
house when around family
and friends, the outer robes
come off to reveal very
modern outfits.
Geographically Yemen is
very diverse. The 7000'
mountains of the western
half provide a perfect clic
mate for growing some of
the finest coffee in the
world. Whereas, the northc
ern desert that boarders
Saudia Arabia is a barren
flat dry hot rocky desert.
On the southern coast the
fine white sand beaches
give way to the clear blue
waters of the gulf of Aden.
Sana'a Yemen
My trip started in Sana'a,
the capital city, which is
situated in a mountainous

basin at about 7000 feet
above sea level. At this elec
vation temperatures are
moderate.
Most of the million resic
dents live in the modern
part of Sana'a. However the
true charm of the city is in
old city with its amazingly
ornate 6c to 8cstory tower
houses.
Time moves at a slower
pace even in capital of
Yemen. Largely this is due
to the importance of human
relationships in every
aspect of life. Time is
always made for smiles,
conversation, and news
about families. At social
gatherings the love of verc
bal banter & jokes is clear.
I was told that as a solo
American traveling on
local transport at this time I
might run into bureaucratic
hassles. To avoid hassles
and not to waste any time, I
hired a car & driver for less
than renting a compact car
in the US.
Sharaf, My Fantastic
Driver in Yemen
My driver's name is Sharaf.
He is a very nice man who
enjoys life, loves his famc
ily, and knows all of the
best places to go. I knew
more Arabic than he knew
English, which really
meant we had fewer than
400 words between us,
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nevertheless we each
learned many things from
the otherand become
friends.
As an attempt at being culc
turally sensitivecc beyond
learning a bit of the lanc
guage cc I grew the first
beard of my life. Once in
Yemen I wore a jacket and
a kaffiyeh, or checkered
head cloth, when traveling
the countrycside. Sharaf
encouraged me to do this.
These tiny attempts to fit
in a bit were appreciated
by many I met.
Yemini Western Highl
lands
As we drove around the
towns nestled in the craggy
peaks of the western highc
lands, we would listened to
tapes of Yemeni songs. Visc
tas in this mountainous
region are astounding and
dramatic. Many mountain
sides have hundreds of levc
els of terracing which
allows all of the land to be
used in this fertile region.
In addition, houses are
built on the edges of cliffs
and ridges to preserve all
of the arable land.
Throughout Yemen, great
pride is taken in the old
tradition of beautiful archic
tecture. The outside of
these brick and rock
houses are covered intric
cate geometric white plasc

ter designs that outline the
windows and ring the top
of the buildings. We would
often give locals rides
between villages, a nice
thing to do on these steep
mountain roads. Most
main roads are some of the
best I've seen anywhere in
my third world travels.
However to get to some
more interesting spots we
would travel stretches that
would require years of
improvement it even be
considered a road hazard
and many more years to be
considered a road.
Yemini Food: Salta, coffee,
and other delicious food
Lunch is the big meal of
the day. The food was very
different than the humus
and shish kabobs of middle
eastern cuisine. Salta is the
national dish. It is a spiced
fenugreek tomato potato
stew containing lamb or
chicken. It is eaten with a
flavorful sorghum flat
bread.
Typical lunch would
include a lentilclemon
soup, cooked vegetables, a
kind of fried rice, hot pepc
pers, Salta,and grilled
chicken. One left the table
well fed. On special occac
sions the wonderful "Bint
al Sahn" was served as
dessert. It is a sweet bread
that is dipped into honey
and clarified butter.

Coffee is so highly
regarded that it is reserved
for use at home. But when
one can get it in a restauc
rant, it is amazing cc even
for a non coffee drinker.
After lunch, most men and
woman spend several
hours socially chewing
Qat (pronounced khat).
Qat is a shrub whose
leaves act as are a mild
stimulant that boosts one's
mood when chewed. Qat is
legal in Yemen and it is a
national obsession. Unoffic
cial estimates are that qat
accounts for onecthird of
the domestic economy.
After traveling for several
days we returned to Sana'a
to have tea with Sharaf's
family, where I met and
played with his twin
granddaughters. Early the
next morning we would
start a weekclong trip that
would take us to the southc
ern coast at Bir Ali and Alc
Mukalla, then to Wadi
Hadramawt, and then into
the eastern desert. We
would then travel across
the desert on the boarder
with Saudia Arabia to
Marib, which was home to
the Queen of Sheba.
In order to travel outside
the western highlands, one
needs to file a travel itinerc
ary with the government
and carry lots of copies to
give out at the police
checkpoints. Given that
Yemen wants safe tourists,
there are a lot of police
checkpoints. Often policec
man will often ride in the
vehicle between checkc
points. (…)
Wadi Hadramawt
After seeing many of
towns in Wadi Hadramawt
we headed back across the
desert, somewhat near the
Saudi boarder, to Marib
the ancient center of the
Sheba Civilization. This
civilization had amazing
accomplishments includc
ing a dam that was 2,200
feet long and was 50 feet
high at its midpoint that
lasted for over 1,300 years.
Remnants of the dam and
two temples are in the proc
cess of being excavated.
(….)
(Source: http://
www.bradcarlile.com/travel/
yemen.html)
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سيارات Cars
برمجيات السيارات عبر االنترنت محفوفة باخملاطر

برلني  -قال يورن إيبرغ من شركة
بوش املغذية لصناعة السيارات إنه
بحلـول عام  2018سيـصبح أكثر
من  60باملئـة من السيارات يف كل
من أوروبـا والـواليــات املتحـدة
األميـركيـة مـتصلـة بـبعضهـا عن
طــــريق اتــصــــاالت الهــــواتف
اجلوالـة ،والتـي قد تعـد األساس
الــذي يـبـنـــى علـيه مـــا يعــرف
بـ“التحديث عـبر األثير“ (اب ديت
اوفر ذي اير).
وقـال إملـار فـريكنـشتـاين ،مـديـر
قـسم التطويـر اإللكتروني بـشركة
بـي إم دبلـيــو ،إن املالحــة متـثل
الـبداية ،فبدال من تـثبيت البيانات
اجلديدة من احلاسوب أو يف املراكز
الفـنيــة املتخـصصـة ،سـتتـوافـر
خـرائط جـديـدة إلجـراء حتـديث
منـتظم عـبر شـبكات االتـصاالت
اجلـوالة.ويف املستقبل سيتم تثبيت
أنظمـة مساعدة جديدة أو وظائف
جديـدة بنـظام املـعلومـات بشكل
الحق.
وأضاف فـريكنشتـاين أنه مع قرار
شركتـه منذ أربع سـنوات بتـجهيز
جميع سـياراتهـا ببـطاقـات “سيم“
اخلاصة ،مت فتح اجملال أمام العديد
مـن الوظـائف اجلـديدة ،وبـذلك
يـتـم إدخــال واحلـصـــول علــى
البيانات من السيارة بشكل جيد.
وال حتـلق الشركـة األملانيـة منفردة
يف سماء هـذا اجملال؛ فقـد أعلنت
شركـة فولفو أن اجلـيل اجلديد من
سيـارتهـا “اكـس سي  “90املقـرر
طـــرحه بــدءا مـن صـيف 2015
سيـزخـر بـنظـام جـديـد للمالحـة
يقـوم بعـمليــة التحـديث بـشكل
تلقــائي .ولـكن هــذه اخلطـوات
الرائعة على مستوى التقدم التقني
ال تخلـو من مخاطر كامنة؛ حيث
شـدد فـريكنـشتـاين علـى أهميـة

االنتـباه إلى أقصى درجات األمان
فيـما يخص نقل البيـانات وتوخي
احلـــذر من االسـتخــدام الـسـيئ
للحلــول التقـنيــة واحلمـايــة من
الـثغــرات األمـنـيـــة وهجـمــات
القراصنة.
وتـــرفـض شـــركـــات تـصـنـيع
الــسـيــــارات بحجـــة اخـتـــراق
السـيارات ،وكـانت ذريـعتهم أن
وحدات التحكم اإللكترونية التي
تتـحكم بـاحملــرك ال تتـواصل مع
أنظمـة الفرامل املـانعة لالنغالق،
املـفصـولــة عن أجهــزة التحـكم
اإللـكتــرونيــة اخلــاصــة بــإبالغ
املعلومـات ،أي أنها تـعمل مبعزل
عن بعضها بعضا.
وهـذا صـحيـح عنـدمــا لم تـكن
السيارات متطورة كاآلن ،فمعظم
املركبـات متوسطـة احلجم اليوم،
فيهــا أكثــر من  70وحـدة حتـكم
إلكترونـية ،واتصال إنترنت عالي
الـسرعـة .كمـا تتمـتع السـيارات
الفاخرة بضعف هذا الرقم.
وتسعى بعض الشركات اليوم إلى
ربط السـيارة بشبكة إنترنت طويل
األمــــــد “إل تــي إي“ لــتـفعـــيل
خصـائـص تتــراوح بني تـشـغيل
الـراديـو عبـر اإلنتـرنـت ،وإنشـاء
واي فاي داخل السيارة .وأخرى
تـخطـط لتفـعيل خـدمـة حتــديث
البــرمجيـات والـتطـبيقـات الـتي
تعـمل علــى أنـظـمــة تــشغـيل
مختلفة.
هـناك خـطران محـتمالن يتـعلقان
بقرصنة السيارات :السيطرة على
السيـارة ووظائفهـا األساسـية من
نـــاحيـــة ،وحمــايــة الـبيــانــات
واخلصـوصيـة من نـاحيـة ثـانيـة،
نظـرا إلــى أن أغلب الــسيـارات
الـيــــوم ميكـنهـــا الـتــــزود مبلف
للمستخـدم ،ومعظم املـستهلكني

يتـشـاركــون مثل هـذه الـبيـانـات
مبجرد استخـدام خدمات الـشركة
املفعلة يف املركبة.
كمــا أن هنـاك تــداعيـات كـبيـرة
تـتعلق مبلكية البيانات وخصوصية
املــسـتهلـك ،ظهــرت بــظهــور
الـبيــانــات الـضـخمــة يف مجــال
املركبات .فالفكـرة تتعلق بحماية
البيـانـات الـشخـصيـة التـي ميكن
حتـديـدهـا بـشكل مبـاشـر أو غيـر
مباشر.
وهــذا يتـضمـن بيـانـات املــوقع
وحتديـد موقع املـركبة ،واجتـاهها
ورقـم هاتف السائق .فـيما تسعى
بعض احلكـومات إلـى استـصدار
قـوانني حلماية خصوصية املوقع يف
هذا اجملال.
وقــد اكتـشف نـادي الــسيـارات
األملاني “اداك“ مطلـع هذا العام أن
حــوالـي  2ملـيــون سـيــارة مـن
سيارات بـي إم دبليو قـد مت فتحها
من اخلـــارج عن طــريق شـبكــة
االتـصاالت اجلـوالة بـسبب ثـغرة
أمنية بنظام “مونكت درايف“.
ولــذلك فــإن نــادي الــسيــارات
األملــاني يـدعــو حلمـايـة الـنظـام
اإللكـتروني بالسيارة من التالعب
والوصـول غير املـشروع ،ويجب
أن تتم هذه احلمـاية وفقا ملعـايير،
كـمـــا هـــو احلـــال يف اجملـــاالت
االقـتصـاديـة األخـرى ،وخـاصـة
اإلجـــراءات املـتـبعـــة يف قـطـــاع
تكنـولـوجيـا املعلـومــات.وفيمـا
يـتعلق مبوضـوع أمان تـكنولـوجيا
املعلومات بدأت شركات تعمل يف
الصنـاعات املغـذية للـسيارات يف
مشروعات التحديث عبر األثير.
وأشـارت بيـانكـا أنـسبيـرغـر من
شركـة “ايسكريبت“ التـابعة لشركة
بوش قـائلـة “لضـمان قـبول إدارة
البـرمجيات يف شركـات السيارات

وكذلـك قائـدي السـيارات عـلى
حــد ســواء ،فــإن ذلـك يتـطـلب
تطـوير أحـد احللول ،الـذي يتيح
اجلمع بني وظيفة التحديث الفعال
واحلماية الفائقة للبيانات“.
وقـد قدمـت شركـة “ايسكـريبت“
املـتخـصـصــة يف حلــول األمــان
اخلاصـة بصـناعـة السـيارات حال
مـــشفــــرا للــتحــــديـث اآلمـن
للبرمجيات داخل السيارة.
ويسـاعـد هـذا احلل علـى إجـراء
عمليـات التحـديث بـشكل أكـثر
كفـاءة مع القـليل مـن التكــاليف
واجلهـد لكل من الـشركـة املنـتجة
للـسيـارات واملـستخـدم النهـائي
على حد سواء.
وال يعــد أمـــان تكـنــولــوجـيــا
املعلـومـات هـو املعيـار الـوحيـد،
الذي يـجب مراعـاته عنـد تطـوير
حـلول التحديث عـبر اإلنترنت يف
عالم الـسيارات ،فعنصـر السرعة
يـعتبـر أيضـا من اجلـوانـب ،التي
يجب تـوافـرهـا إلمتـام عـمليـات
التحديث بسهولة عبر اإلنترنت.
ولهـذا الغـرض ،قـدمت شـركـة
كونـتيننتال مشروع التطوير (سوبر
بـايـب) ،حيـث ميكـن هنــا لكل
قنوات البيانـات املتاحة مبا يف ذلك
الهـاتف اجلوال املستخدم بالسيارة
أن تـصيـر حـزمـة واحـدة إلجـراء
عملية نقل البيانات بسرعة.
وميكن للـشركـات املنـتجة حتـديد
األولويـة عن طريق جهـاز الراوتر
بـالـسيـارة مثل عــدم قطع إجـراء
حتديـث هام بـالسيـارة أو تأخـيره
بـسـبب ألعــاب اإلنتــرنت ،الـتي
ميـــارسهـــا األطفـــال علــى مـنت
السيارة.

“آر يو يف“ سيارة للتغلب
على قساوة الريف الهندي

نيـودلهي  -على الرغم من أنه ينظر إلى الـهند على أنها قطب اقتصادي
صـاعـد بقــوة ،إال أن ذلك ال يحجـب حجم املعـانـاة الـتي يـتكبـدهـا
الريفيون يف هذا البلد.
فللوصول إلى أحـد القرى النائية املربوطة بالبلد بطريق غير معبد عليك
أن تـستقـل أحد العـربات اخلـشبيـة التي جتـرها األبـقار والعـربة ثالثـية
العجالت ضيقة املساحة وعربات مصنوعة باليد.
شركـة “إفومـو“ الهـنديـة احملليـة تفطنـت إلى هـذه املشكـلة ،إذ قـامت
بتـصميم منـوذج ألول سيـارة تزود بـإمكـانيـات تالئم املـناطـق الريفـية
الهـنديـة .ومن املـتوقع أن تـطرح هـذه السـيارة يف األسـواق يف األشهر
القليلة املقبلة.
وكان مهندس ميكانيكي مـن جامعة دلهي قد متكن ،مع فريق مساعد،
من تطويـر هذه السيارة التي أطلق عليها اللقب اخملتصر “آر يو يف“ وذلك
بعـد أبحاث استمـرت  4سنوات إليجـاد حل ملشكلـة احلاجة إلـى نظام
مواصالت فعال يف الريف الهندي.
والـسيـارة آر يـو يف مـتينـة ومـنخفضـة التكـالـيف تصـلح للطـرق غيـر
املمهـدة .وقد صمـمت باالعـتماد علـى مواد مـحلية .وهـي ال حتتوي
على أي كـماليات ،أمـا هيكلها الـذي مت تسجيل التـصميم اخلاص به،
فهو مصنوع من أنابيب صلبة متوسطة احلجم ومطعمة باأللياف ما مينح
السـيارة متـانة ووزنـا خفيفـا ويجعلهـا اقتصـادية .كمـا زودت مبحرك
“يـورو “2تبلغ سعته  600سـنتيمتـر مكعب ،كـما تبلغ قـدرة احملرك 12
حصانا يحقق  3600لفة يف الدقيقة.
وتستطيـع السيارة حمل وزن يصل إلـى  2طن ،بينما يـتراوح ثمنها بني
 2200و 3آالف دوالر أميـركي للنسخة اخلـالية من الكمـاليات وتــبلغ
سرعتها القــصوى نحو  60كم-الســاعة.
ومتكن السـيارة مستخـدميها من القـيام باملهـمات األساسيـة التي تواجه
املـزارعني مثل ضخ املياه ورش احلقول وحتى تـوليد الكهرباء ،إذ يقول
منـتجو السيـارة إن الشركـة ستسعى يف املـستقبل إلى تعـديل مواصفات
السيارة بحيث تتمكن من خدمة قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
من ناحية التصميم تتميز السيارة بتجهيزات تضمن سالمة ركابها ،كما
تـوجد خطط إلضـافة املزيـد من األجزاء للسيـارة الستخدامها يف أوجه
أخرى كخلط اإلسمنت أو لتأدية وظائف زراعية بصورة فعالة.
وتعتـزم “إفومـو“ تقدمي ورش لتـوضيح عملـية تصـنيع السيـارة تبث عن
طريق األقـمار الصناعـية لتصل للكثـير من وحدات التـصنيع يف املناطق
الهنديـة اخملتلفة لتـسهيل عمليـة تصنيـع السيارة وتـشغيلها ،كمـا تعتزم
منح امتياز إنتاج السيارة لشركات أخرى صغيرة لتوسيع نطاق عمليات
التصنيع دون احلاجة للبحث عن استثمارات إضافية.
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بـرلني  -حصـدت مرسيـدس-بنز
ثالث جـــوائـــز يف حفل تـــوزيع
جـوائــز سيـارات العــالم ،مبـا يف
ذلك لقب “سيارة العالم ،“2015
وهذه املـرة مع سيارة مـرسيدس-
بنز الفئة “سي“.
وكانت العـالمة التجـارية الـرائدة
يف صناعـة السيـارات الفاخـرة قد
فـازت بـاجلـائـزة نفـسهـا يف العـام
 2014عن سيارتهـا الشهيرة الفئة
“اس“.وقد استحقـت مرسيدس-
بنز الفئـة “اس“ كوبيه أيضـا جائزة
“سـيارة العـالم الفـاخرة ،“2015
يف حني حصلت سيـارة مرسيدس
“أي ام جـي جي تـي“ عن جـدارة
على جائزة “سيارة العالم األفضل
أداء للعام .“2015
واختيـرت مـرسيـدس-بنـز الفئـة
“سـي“ من القــائمــة األوليـة الـتي
تـضـمنـت  24سيــارة مـن شتــى
أنحاء العـالم ،لتتـأهل إلى قـائمة
قصيـرة مختصـرة من  12سيارة،
قبل أن يتم اختـيارها كـواحدة من
بني آخـر ثالث سيـارات مرشّـحة
للفوز باجلائزة.
وقد أظهرت جلنـة التحكيم جلوائز
سـيارات العـالم إعجـابها بـسيارة
الفـئـــة “سـي“ ألخـــذهـــا مالمح
التصميـم واجلوانب التكنـولوجية
مـن الفئـة ،S-ويف الـوقت نفـسه
العتمادهـا منصة هجيـنة وجديدة
كليا من األملنـيوم/الصلب ،وآلية
محـدّثة لـتولـيد القـوة وراء احملور
اخللفي للعجالت ،وبالتالي توفير
أعلــى مــسـتــويــات الــدقــة،
والفخامـة ،والسالمة ،والراحة،
والـتحكـم ،لتـصـبح األفـضل يف

“مرسيدس

بنز“
حتتفظ
بلقب
سيارة
العالم

هـذه الفئـة.ويقول ديـرك فيـتزر،
مديـر إدارة املبيعات والـتسويق يف
داميلــر الشـرق األوسط واألدنـى
“نفتخـر حقـا بهـذا اإلجنـاز الـذي
حققنـاه ،إذ أننـا نـعتبــر الشـركـة

الوحيـدة لتصنـيع السيـارات التي
تـصل إلـى مــرحلــة التـصفيـات
النهائية بخمسة طرز مرشّحة ،بل
إن اختـيارنـا للفـوز بثالث جـوائز
يـعد إجنـازا رائعـا للـغايـة بالـنسـبة
إلينا.

ن مرسيدس-بنز الفئة “سي“ جتسّد
املعـنى احلقـيقي للقيـادة العصـرية
الفاخـرة ،حيث تقـدم أفضل أداء
وأعلـى املـستـويــات من نــاحيـة
اجلـودة ،والـراحـة ،والـسالمـة
واألمان .وال تعد مـرسيدس-بنز

بضـيف غريب عن برنـامج جوائز
سيــارات العــالـم التـي شهــدت
تنـظـيم الــدورة الـ 11لهــا هــذه
السـنة .فهـي السنـة الثـانيـة على
الـتـــوالـي الـتــي تفـــوز فــيهـــا
مــرسيــدس-بنــز بلقـب “سيـارة

العــالم الفـاخـرة“ .وقـد فـازت
الفئةS -بـاجلائزة االفتتاحية العام
املاضي.

فوردتزود سيارتها الرياضية “جي تي“ باحملرك االقتصادي “إيكو بوست“

ديتـرويت (واليـة ميـشيغــان)  -احتفل ثــاني أكبـر مـنتج للـسيـارات يف
الواليـات املتحدة ،شـركة “فـورد موتـور كورب“ ،بـإنتاج الـسيارة رقم 5
ماليني املزودة بـاحملرك االقتـصادي “إيكـو بوست“ ،وذلـك بعد أقل من 3
سنـوات من احتفالهـا بإنتاج الـسيارة رقم  500ألف من الـسيارات املزودة
بهذا احملرك الذي أثبت كفاءته يف ترشيد استهالك الوقود.
وكـانت (فـورد) قـد أنتـجت أول سيـارة مـزودة بهـذا احملـرك عـام 2009
وكانـت من طراز “توروس إس إتش أو“ ،مبحرك سعة  3.5لتر يتكون من
 7صـمامـات .ويف ذلك العـام أنتجت (فـورد) نحـو  14500محـرك من
طراز “إيكـو بوست“ .ويف عام  2010أنتجـت  62704سيارات من طراز
“توروس إس إتش أو“ املزودة بـاحملرك “إيكو بوسـت“ .ويف الوقت احلاضر
تنـتج (فورد) أكثر من  200ألف محـرك من طراز “إيكو بـوست“ شهريا يف
مصانعها مبختلف دول العالم .ويتزامن وصول اإلنتاج إلى رقم  5ماليني
محرك مع استخـدام هذا احملرك يف  100يف املائة مـن سيارات الركاب التي
تنتجها الشركة يف الواليات املتحدة.
جتـدر اإلشارة إلـى أن عائلـة احملرك “إيكـو بوسـت“ تشمل حـاليـا  7أنواع
مختلفة تتـراوح بني محرك سعته لتـر واحد و 3اسطوانـات واحملرك القوي
سعة  3.5لـتر و 7صمامـات .وال يقتصر اسـتخدام احملرك “إيـكو بوست“
علـى السيارات املدمـجة قليلة استهالك الـوقود ،وإمنا يتم حـاليا استخدام
محـرك سعة  2.3لتـر ذي أربع اسطـوانات مع اجليل اجلـديد من الـسيارة
“فـوكس آر إس“ الـذي تصل قـوته إلـى  315حصـانا ،يف حـني أن احملرك
“إيكـو بوست“ سـعة  3.5لتـر بقوة  450حـصانـا ،يسـتخدم مع الـسيارة
“رابتور“ ،واحملـرك بقوة  600حصان سيستخدم مع الـسيارة الرياضية التي
تعيد (فورد) إحياءها “فورد جي تي“.
وكانت شركة (فورد) قد أعلنت من دبـي عن برنامج منح للمحافظة على
البيئة ،وذلك يف إطار دعم مشاريعها الهادفة حلماية البيئة واحلفاظ عليها.
ويعكـس هذا البرنامج تـوجّه (فورد) لتطويـر محركات أقل تلويـثا للبيئة.
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شباب Youth
Here are a couple of
قواعد السعادة العشر
quotes from Matthieu

Ricard, to meditate upon:

كتب  :تسنيم فهيد
أحيـانًـا ،تبـدو الـسعـادة وكـأنهـا
شيء غريب مبـالغ فيه ،وكثيرًا ما
ننــدهــش من وجــود أشخــاص
سعـداء فعالً بـيننـا .بل ،أحيـانًـا
يـصل األمــر بنـا لـلتعـامل مـعهم
وكـأنهم مخلوقات فضائية أو كأن
بهم مسًّا من جنون .املدهش ،أنه
مبعـايـشـة هـؤالء الـسعـداء ،قـد
نكتشف أنهـم ال ميلكون الكـثير،
وأن سعــادتهم نـاجتــة من أبــسط
األشياء.
إلـيك عــزيـــزي القـــارئ بعـض
القواعد التي إن فعلتها ،قد جتلب
لك الـسعـادة وتـضعك يف خـانـة
السعداء:
 -1ال ترفع سقف آمالك عاليًا
األشخــاص الــذين ال يــرفعــون
سقف آمــالهم عــاليًــا ،يحمـون
أنفسهم من خيبات األمل الكبرى
يف حـال فشل مـا يعـولـون عليه.
لذا؛ إن أردت أن تـكون سعـيدًا،
فال تـرفع سقف آمـالك ،حـتى ال
تصاب باإلحبـاط وعدم الرغبة يف
االستمرار يف احملاولة والسعي.
 -2ال تتعــامل مع بقــاء األشيـاء
واألشخــــاص علــــى أنه أمــــر
مضمون ومسلّم به
يف اللحظة التي تبـدأ فيها بالتعامل
مع تواجـد شخص مـا يف حيـاتك
على أنه أمر مضمون ،يبدأ الوهن
يف إصــابـــة العالقــة بـيـنكـمــا،

وبــالتـبعيـة خـسـارتهــا .كمـا أن
التـعامل مع النِـعم على أن بقـاءها
أمـر مـسلّـم به ،يجعـلك تتـوقف
عن االمـتنــان واحلمـد؛ ومـن ثم
احتـماليـة زوالها .فـالشكـر على
املـوجـود واالمتنـان لبقـاء النـاس
الهامـة يف حياتك ،سـرّ من أسرار
السعادة.
 -3السعادة ال تُشترى باملال
أنت تعلم تلك املقـولة الـتي تقول
إنّ “املـال ال يـشتـري الـسعـادة“،
لكـنك بــالــرغـم مـن ذلك قــد
تخـوض معي ذلك اجلـدال الذي
يـدّعي أن وفـرة املـال سـتمـنحك
سعـــة العـيــش ،وتـضـمــن لك
إمكـانية التجـول بحريـة ،والسفر
حـــــول العــــالـم ،وحــضــــور
احلـفالت ،وشــــــراء املالبــــس
الغـاليـة؛ مما قـد مينـحك السـعادة
التـي تبحـث عنهــا .نعم ،هـذا
حقـيقي ،لـكن املـال ال يـشتـري
الـرضـا ،والكـثيـر ميلكـون املـال
لكـنهم ال يـشعـرون بـالـرضـا،
وغيـاب الـرضــا ،يعنـي غيـاب
السعادة.
 -4استمتع باألشياء الصغيرة
هل تعـــرف مقـــولـــة الكـــاتـب
األمـــريكـي الــشهـيــر “كــورت
فونـيجت“ ،التي تقـول“ :استمتع
باألشيـاء الصـغيرة يف احلـياة ،من
أجل يــومٍ سـتنـظــر فـيه للــوراء
وتـكتــشف أنهــا كــانـت أشيــاء
كبيرة“؟
الـسعــداء ،يفعلــون ذلك طـوال

الـوقت؛ ال يغفلـون عن األشيـاء
الصغـيرة ،وال يـتركـونهـا تنفلت
مـن بني أيديهـم ،يستمـتعون بكل
شيء متـاح ،مهما كـان صغيرًا أو
عابرًا.
 -5ال تخش التغيير
فـالسعداء ال يخافـون من التغيير،
بل علـى العكـس متـامًـا يـسعـون
لالسـتفـــادة القـصـــوى مـن أي
ظروف يتعرضون لها ،سواء سيئة
أو جـيـــدة ،ولــــديهـم كــــامل
االستعـداد لقلـب حيــاتهم رأسًـا
على عقب.
 -6غامر بخوض التجربة
اخـتر أطـباقًـا مختلـفة يف كـل مرة
تتـناول فـيها طعـامك يف اخلارج،
جـــرّب نـكهـــات اآليــس كـــرمي
املتنـوعـة ،غيّـر من قصـة شعـرك
ولونه؛ فالسعداء يتحمسون دائمًا
لـلتجـريـب ،وال يكــررون طلب
نفس الـشيء مادام هناك جديد لم
يتعرفوا عليه بعد.
 -7قدِّم يد العون لآلخرين
مـد يد العون لآلخريـن يعود علينا
بـالنفع .فمـساعـدة الناس متـنحنا
إحـسـاسًـا بـالـرضـا عـن النفـس
واالرتياح .وحقـيقة أنك شخص
نافع ،أمر يجلب السعادة ويُدخل
السرور على القلب .لذا؛ جتد أن
السعـداء ال يتأخرون حلظة عن مد
يــد العــون وتقــدمي املـســاعــدة
لآلخرين ،فكن منهم.

 -8ال تـأخـذ احليـاة علـى محمل
اجلد
“كـن يف احليـاة كــأنك غــريب أو
عابـر سبـيل“ ،والسـعداء يفـعلون
ذلك ،يتعاملون مع احلياة بسهولة
وال يعقــدون األمــور ،بل إنـهم
يـضـحكـــون علــى أخـطـــائهـم
ويتعلمون من املِـحن وال يشغلون
بالهم بتحليل كل ما يحدث لهم.
 -9عِش اللحظة
ال يُـضـيّع الـسعــداء أوقــاتـهم يف
البكـاء على اللـنب املسكوب ،وال
يـشغلـون بـالهم مبـا سيحـدث يف
املـسـتقـبل؛ فــاملــاضي مـضــى،
واملــستـقبـل لم يــأت بعــد .أمّــا
احلـاضـر ،فهـذا الــذي يجب أن
نحياه ونستمتع به.
 -10كن متفائ ً
ال
“كل شيء سيكـون على ما يرام“.
هكذا يُفكّر السعداء إذا ما قابلتهم
املصـاعـب .فهم ال يـستـسلمـون
أبـدًا وال مييلـون للـتشـاؤم ،ففي
نهـايــة املطـاف ،دفـة األمـور قـد
تتحـوّل لألفـضل ،فلمـاذا نتـوقع
األسوأ؟!
الفـلسفـة الرئـيسـة التي يـنتهجـها
الـسعــداء ،هي أن احليـاة قـصيـرة
جدًا؛ فال يجب تـضييع الوقت يف
الـسعي نحـو الكمـال املطلق غـير
الــواقعـيّ ،أو الـتــسلـيـم بـبقــاء
األحـوال علـى مـا هـيّ عليه ،أو
اخلـــوف من خــوض الـتجــارب
وحتـمل العــواقـب أو الـتــشــاؤم
والبكاء على اللنب املسكوب.

* “Meditation is not just blissing out under a mango
”tree. It compltely changes your brain.
* “True freedom means freeing oneself from the dictates
”of the ego and its accompanying emotions.
* “Authentic happiness is not linked to an activity, it is a
”state of being.
* “Western efficiency is a major contribution to minor
”needs.
* “The basic root of happiness lies in our minds, outer
circumstances are nothing more than adverse or favorat
”ble.
”* “Happiness is a skill and it requires time and effort.
* “It is by striving ceaselessly to change our emotions
”that we will succeed in changing our temperament.
* “The most direct route to happiness is in service to
”others.
* “The ultimate reason for meditating is to transform
ourselves in order to be better able to transform the
”world.
* “All forms of hatred melt away, from the simplest fact
of not liking someone to the revulsion felt towards murt
”derers.
* “Happiness is a state of inner fulfillment, not the gratit
”fication of inexhaustible desires for outward things.
* “While it may be difficult to change the world, it is
”always possible to change the way we look at it.
”* “Happiness is a state of inner fulfillment.
* “Worries are pointless. If there’s a solution, there’s no
need to worry. If no solution exists, there’s no point to
”worry.
* “Confidence is closely linked to how well our percept
”tions match reality
* “Good and evil exist only in terms of the happiness or
”suffering they create in ourselves and others
* “If you want to know the future, look at what is in
”your mind
* “Nothing goes right on the outside when nothing is
”going right on the inside
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