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أيها املسلمون أوقفوا قتل بعضكم حتى نصدقكم!!
جناة النهاري ...

كثيرون وجهوا لي الدعوة للتخلي عن معتقدي اليهودي ودخول االسالم، وكثيرون أيضاً يلعنونني
كل يوم ويصفوني بالكافرة ويقولون ان غير املسلمني مصيرهم إلى نار اهلل.

بعث لي أحد األصدقاء قصة جميلة عن النبي محمد ويهودي كان يسكن جواره ويلحق به األذى
والنبي يصبر عليه، وعندما مرض اليهودي زاره النبي فخجل اليهودي من اخالقه ودخل

االسالم... عندما قرأتها فهمت أن تصرفات واخالق النبي محمد كانت هي مقياس اليهودي
لالعجاب باالسالم واعتناقه قبل حتى أن يقرأ مايف القرآن.. وحلظتها تساءلت مع نفسي: يا ترى

املسلمون اليوم مباذا سيغرون اليهودي لدخول االسالم..!؟
أرجو أن ال تغضبكم صراحتي، فأنا أحاول أن أفهم االسالم على طريقة اليهودي الذي أسلم بسبب

تصرفات النبي قبل كالم القرآن.. وسأناقش املوضوع بثالثة نقاط:
))أوالً((- املسلمون اليوم مذاهب متعددة وكل مذهب يعتبر اآلخر "كافر" ويحلل قتله.. فلو أردت -

كيهودية- دخول االسالم فهل أدخله من باب "السنة" أم "الشيعة" أم املذاهب األخرى؟ وأي منها
أعيش فيه بسالم وال يحلل قتلي أنصار مذاهب االسالم األخرى!؟

حتدثت لصديقتي املسلمة يف بيروت عن دعوات األصدقاء لدخول االسالم، وأثناء النقاش فوجئت أن
املسلمني يرددون كالم مقدس للنبي محمد بأن املسلمني سيتفرقون الى )70( فرقة كلها سيعذبهم اهلل

يف النار باستثناء فرقة واحدة ستدخل اجلنة. فسألت صديقتي عن اسم هذه الفرقة فقالت أنها ال تعرفها
وال يوجد مسلم يعرفها لكن كل فرقة تدعي أنها هي املقصودة...!!

تساءلت مع نفسي: يا ترى إذا أراد يهودي دخول االسالم فعند أي فرقة يذهب ليتحول الى مسلم؟
ومن من علماء املسلمني يعطيه ضمان أكيد بأنه سينضم للفرقة الصحيحة التي اليعذبها اهلل!؟ فهذه

مغامرة كبيرة وخطيرة جداً.
))ثانياً((- املسلمون اليوم يتقاتلون بينهم البني يف كل مكان، ويذبحون بعضهم البعض بطرق بشعة
جداً.. فكيف يقتنع اليهودي بدخول االسالم إذا وجد املسلم يقتل أخيه بسبب الدين نفسه، بينما

الميكن أن يسمع أحدكم بأن اليهود يقتلون بعضهم البعض بسبب الدين، بل على العكس اسرائيل
اقامت دولتها بسبب الدين.

قبل يومني قرأت تقرير مت تقدميه لألمم املتحدة من دول عربية مسلمة يتحدث عن )80( ألف مسلم مت
قتلهم يف سوريا خالل سنتني فقط بأيدي املسلمني سواء من النظام أم املعارضة. ورأيت مقطع فيديو

ألحد مقاتلي املعارضة وهو يخرج قلب جندي ويأكله- أي مسلم يأكل قلب أخيه املسلم..!!!
كما كنت قرأت إحصائيات عن عدد القتلى يف العراق خالل احلرب األهلية )املذهبية( تقدرهم بأكثر

من 280 ألف عراقي غالبيتهم العظمى مسلمون وقليل جداً بينهم مسيحيون.
سأكتفي بهذين املثلني، وأترك لكم التفكير والتأمل والتساؤل كيف ميكن لليهودي أو املسيحي أن
يقتنع ويطمئن قلبة لدخول االسالم إذا كان هذا حال دول املسلمني؟ مع إني واثقة كل الثقة أن ما

يحدث ليس من تعاليم االسالم ألن جميع األديان السماوية تدعو للسالم.
))ثالثاً((- عندما النبي محمد دعى الناس لالسالم فإنه أغراهم باحلرية والعدل واخلالص من الظلم

واجلهل والفقر لذلك تبعوه الناس. لكن اليوم عندما املسلمون يدعون اليهود لدخول االسالم مباذا
يغرونهم؟

لنكون صريحني وصادقني: فمعظم دولنا العربية االسالمية يعمها الفقر واجلهل والظلم وانتهاكات
حقوق االنسان وتفتقر للتنمية والقوة االقتصادية، ولوال ذلك ملا قامت ثورات الربيع العربي. بينما

الدول التي يديرها مسيحيون ويهود ممن يعتبرهم البعض )كفار( أصبحت هي من تغري املسلمني
للهجرة اليها والعمل او العيش فيها.. بل هي من تصنع للمسلمني حتى مالبسهم الداخلية.. وأرجو

املعذرة لذلك فليس القصد السخرية وإمنا اعتراف ومصارحة بالواقع الي يعيشه العالم اليوم!
صحيح أنا يهودية لكنني أحترم االسالم وأجد فيما يحدثني عنه املسلمون دستوراً عظيماً للحياة

االنسانية، ومتسكي بعقيدتي ليس كفراً كما يعتقد البعض، فقد بعث لي أحد االصدقاء بنص من
القرآن يؤكد أنه لم يكفر أصحاب األديان ويقول هذا النص ))ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة

يتلون آيات اهلل آناء الليل وهم يسجدون((!
لذلك بدأت أقرأ دراسات عن القرآن وكل يوم تزداد حيرتي أكثر وأبقى أسأل نفسي: ملاذا إذن العالم
االسالمي وصل الى هذا احلال رغم انه لديه دستور ديني رائع ونبي عظيم كان يجعل اليهودي يتبعه

بسلوك صغير قبل معرفة مايف القرآن بينما اليوم ينظر غير املسلمني الى املسلم بريبة وخوف!!؟

كاتبة يهودية من اليمن تقيم في بيروت
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االنتفاضة الفلسطينية........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

املؤسسات التي ظهرت على مدى عقود للتحدث
بالنيابة عن الفلسطينيني فقدت ألسباب كثيرة

حججها األخالقية يف عيون شعبها، وهي إن كانت
ال تزال على رأس السلطة إال أنها فقدت فعليا

قدرتها على القيادة.
بعد أن فقد حلّ الدولتني والدبلوماسية أهميتها هناك

ميل لتأجيل املسائل اخلاصة باحللول لصالح
التكتيكات، وأشكال جديدة للمقاومة واملقاطعة

التي ميكنها أن حتسّن املوقف الفلسطيني.
لم تعد ”الدولة” إذن هي محور احلديث يف املناقشات

الفلسطينية، فبعد النجاحات التي حققها
الفلسطينيون يف القرن املاضي بتأسيس حركة وطنية

متكنت- دون أن متتلك القوة- من أن تبني
املؤسسات وتغرس الشعور بالهوية الفلسطينية

وتعمل من أجل املصالح الوطنية الفلسطينية ومتثيلها
دوليا وحتصل على االعتراف الدولي كاالحتاد

الدولي والواليات املتحدة وإسرائيل كطرف محاور
على املستويات العربية واإلقليمية والدولية، وبلغت

هذه التفاوضات أوجها بتوقيع اتفاقية أوسلو وما
تالها من إجراء انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية

وصياغة وسن التشريعات وكتابة املناهج الدراسية
واحلصول على الكثير من املساعدات الدولية،.إال
أن املرحلة التالية شهدت فشل العملية الدبلوماسية
ووصولها لطريق مسدود يف إجناز مشروع الدولة،

وشهدت أيضا ذبول األحزاب السياسية، وكثير من
ممارساتها دفع الفلسطينيني التّهام قادتهم بأنهم
كانوا جزء غير واعٍ من االحتالل اإلسرائيلي.

إزاء هذه الظروف حوّل الفلسطينيون يف نقاشاتهم

التركيز على األهداف واالستراتيجيات ليكون
التركيز يف احلصول على احلقوق األساسية،
متجنبني مسألة األهداف النهائية حلني ظهور

توافق جديد يف اآلراء.
”أيّاً يكن املسار الذي تأخذه الهبّة، فإن االجتاهات

الكامنة يف اجملتمع الفلسطيني تقوّض املؤسّسات
والهياكل القائمة، وتفضّل إجراء االختبارات

التكتيكية”.
القادة الفلسطينيون يعون هذا جيدا، غير أنهم

مقيدون بسبب العجز الدولي والواقع القاسي،
وهم يحاولون إزاء األحداث املتصاعدة يف

القدس والضفة الغربية البقاء يف اجلانب الصحيح
من املزاج العام املستاء أصال من الدبلوماسية

واملؤسسات.
وعبر الدراسة يستعرض الباحثان املواقف التي

تتخذها املؤسسات الفلسطينية حاليا وظروف
نشأة كل منها، وما استطاعت حتقيقه على

الساحة.
فتح وحماس

تبدأ هذه اجلولة باستعراض دور ”العنصرين
العمالقني” حركة فتح الوطنية، وحركة حماس
اإلسالمية، توضح الدراسة كيف نشأت حركة
فتح كحركة متنوعة فكريا وتنظيميا، تركز على

األيديولوجيا الوطنية العلمانية، وكيف أنها بدت
مع حلول العام 2016 كقيادة تخلو من احلياة

وجتسد يف الوقت نفسه روح احلركة الوطنية

انتخابات منذ قدوم محمود عباس خلفا لياسر
عرفات، فضال عن سمعة الفساد التي أحاطت
بالسلطة الفلسطينية؛ إذ استُخدمت الرئاسة من

جانب حركة فتح، وبعض ناشطي السلطة،
كمصدر للوظائف والعقود والعالقات، إلى جانب

عدم تسامح فتح مع املعارضة الذي بلغ أوجه عام
2006 لدى فوز حماس يف االنتخابات البرملانية

وأثار قدراً كبيراً من االستياء.
”متارس السلطة الفلسطينية احلكم بصورة سيئة،

لكنها ساهمت بقدرٍ يسير يف تقدمي اخلدمات
االجتماعية والرواتب، ما يجعلها أمراً ال مهرب منه

بصورة مؤقّتة”
منظمة التحرير الفلسطينية

أما منظمة التحرير الفلسطينية، الهيئة التي شكّلتها
جامعة الدول العربية يف العام 1964 لتمثيل

الفلسطينيني والتي هيمنت عليها حركة فتح منذ
العام 1969 فقد صارت يف نظر الكثيرين مجرد

ذكرى. وهي وإن كانت مظلة تبدو محتملة لقيادة
موحّدة قد تتحقق يوما، لكن األمر مستبعد حاليا يف

غياب أية صيغة ميكنها أن جتمع القادة الوطنيني
واإلسالميني. فوفقًا للدراسة ؟تُعتبر منظمة التحرير

الفلسطينية هيكالً خارجياً، لكنها أصبحت آخر
هيكل موحِّد للفلسطينيني؟.

بني استراتيجيات مُتخبطة

وبعد أن يعدد الكاتب أسباب االنقسام، يشير
إلى أنه ورغم كل املشكالت الداخلية التي تتفاقم

بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، ورغم نتائج
استطالعات الرأى التي تكشف األزمة لعميقة

التي تعاني منها السياسة الفلسطينية، فإن أيا منها
لم يسهم يف إيجاد قيادة بديلة أو أي حل

سياسي.
ويؤكد على أنه ومع أي إجناز حتققه حرة فتح

)كاالنضمام إلى احملكمة اجلنائية الدولية،
ومالحقة االتهامات ضد إسرائيل( أو حركة

حماس يف مواجهاتها العنيفة مع اإلسرائيليني،
تعود نتائجهما لتتنتعش يف استطالعات الرأى،
لكن ذلك يكون بشكل عابر يف ظل عدم وجود

نتائج ملموسة. فـ ؟بعض هذه االنقسامات مادّية
بطبيعتها. فالفجوات االقتصادية شاسعة،
واالنقسامات العلمانية والدينية واضحة،

والتنقّل بني مدن الضفة الغربية ميكن أن يكون
صعباً؟.

يواجه القادة الفلسطينيون خياراً قاسياً:
استكشاف املواقف مبا يتماشى مع املناقشات

العامة الناشئة، وبالتالي تقويض دورهم
الرسمي، والذي يعتمد بوضعه احلالي على

التمويل الدولي والدعم الدبلوماسي، أو فقدان
حظوتهم يف السياسة الفلسطينية احلالية.

حل الدولتني أم الدولة الواحدة ؟
تشير الدراسة إلى أن دعم حل الدولة الواحدة

أخذ يف االزدياد بني الفلسطينيني، وأن املناقشات
حوله أصبحت األكثر حيوية، فيما تتراجع نسبة

الداعمني حلل الدولتني وفقا الستطالعات
الرأي، ليس هناك إجماع إذن يف هذا األمر، لكن

الفلسطينيني اآلن يركزون أكثر على حقوقهم
األساسية، حتى وإن كشفت التكتيكات عن ميل

نحو أحد احللني، فالسعي نحو إصالح السلطة
الفلسطينية –مثال  –وعقد انتخابات اجمللس

التشريعي الفلسطيني، أو االنضمام إلى الهيئات
الدولية، يرتبط بإطار الدولتني، بينما يبدو ضمنيا

أن حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها،

تفضّل حلّ الدولة الواحدة. فكما تؤكد
الدراسة: لم تعد فكرة وجود دولة واحدة تبدو

أقلّ واقعية من حلّ الدولتني، على الرغم من أنه
مت صرف النظر عنها دولياً منذ عقد من الزمان

باعتبارها غير عملية، واستنكرتها إسرائيل
باعتبارها تهدف إلى القضاء على املشروع

القومي اليهودي يف فلسطني.
النقاش احلقيقي ومحل اإلجماع احلالي

تـشـرح الـدراســة كيـف دفعت أحـداث كـبنـاء
إســرائيل للجـدار العـازل إلـى تعـالي األصـوات
املطالبـة بنيل احلقوق األسـاسية يف العليـم وحرية
احلركـة والعمل، وكيف أنـها أيقـظت تكتـيكات
غيـر عنيفـة يف العمل املبـاشر، كـانت خامـدة منذ
االنتفـاضـة االولــى، فبـرزت أسـالـيب حلـشـد
اجلماهير مثل التعبئة السلمية ضد اجلدار العازل،
وإعـادة صيـاغــة اخلطـاب العـام حـول احلقـوق
واملقـــاومـــة، وازدادت بـني األعـــوام 2003 و
2015 شعبية النهج احلقوقي كتكتيك سائد، ظل
مترددا بشأن االستراتـيجية الكبرى وتوحد أساسا
حول اإلطـار األخالقي للقـانون الـدولي، وهذا
الغمـوض كان مـصدر قـوة؛ إذ أسهم يف تـوسيع
قــاعــدة املــؤيــدين، وهــو وإن كــان سيـطــرح
التحـديــات يف املسـتقبل، لـكنه يـستـوعب اآلن
إحباط الفلسطينيني من العجز األخالقي واجلمود
الـسياسي، ويـوحدهم ويـضع ثقل املقاومـة على

كاهل الشعب باالساس.
”تختلف األطراف العـديدة للطليعـة األخالقية يف
أهدافهـا املعلنـة، لكنهـا تتّحـد يف خطـابها بـشأن

القانون الدولي”...البقية صفحة 51

كتابة ونحرير : إيـثار جمال  - فلسطني تتلـوّى: من البحث عن دولة إلى البحث عـن تكتيكات“ عنوان أحدث الـدراسات التي نشرها مـركز كارنيجي للشرق
األوسط، والـتي أعدها كل من دانيـال نيرنبيرغ، ونـاثان ج. براون أستاذ العـلوم السياسيـة والشئون الدوليـة يف جامعة جورج واشنـطن، وتبحث الدراسة
آفاق املعايير اجلـديدة للمقاومة التي ميـارسها اجليل اجلديد من النـاشطني الفلسطينيني محـولني االنتباه من هدف إقامـة الدولة الفلسطيـنية إلى تكتيكات
جديـدة ملقاومة “االحتالل اإلسـرائيل“..تقف الدراسة عـند أعمال العنـف التي شهدتها وتـشهدها الضفـة الغربية والقـدس، والتي يستشـرف فيها احملللون
احتـماالت انتفـاضة جـديدة قـادمة، إذ تـأتي بعد إقـرار جماعـي تقريبـا بانتهـاء “عمليـة السالم“ دون الـتوصل حلل، وتـوضح أن اجتاهني يـظهران اآلن بني

الفلسطينيني قد يغيران شكل الصراع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وهما :

الفلسطينية غير أنها تفتقد لوجود برنامج لكيفية
حتقيق ذلك، حتى أنها أجلت خالل العام 2015

املؤمتر احلزبي لها مرارا بسبب غياب أى آفاق
انتخابية، وبسبب غيرة وشكوك القيادة العليا

وتنافس القادة احملليني .
”يبدو أن محمود عباس يزداد عزلة وانفصاالً،

ويركّز فقط على صدّ منافسيه ومن يُحتمل أن يشكّل
حتدّياً لسلطته”

أما حركة حماس فتؤكد الدراسة أنها تبدو أكثر
متاسكاً من فتح من الناحية التنظيمية، إال سيطرتها

على قطاع غزة أثقلت كاهلها مبسئوليات احلكم
وأعاقتها عن االهتمام بتحقيق مفهومها للمسار

اإلسالمي أو املقاومة. وأصبحت تفتقر إلى
اخليارات االستراتيجية رغم سعي قادة وجماعات
مختلفة داخلها على قيادتها يف اجتاهات مختلفة،

لكن أيّاً منهم لم يتمكّن من تقدمي استراتيجية
تتجاوز حكم قطاع غزة، وتسعى إلى حتقيق أي

أهداف فلسطينية أوسع.
اجملتمع املدني

أما مؤسسات اجملتمع املدني فلم ترتبط هي أيضا
بإطالق مشروع وطني، حيث توسع بعضها يف

مرحلة أوسلو بفضل التدريب والدعم الدوليني،
ففصلها هذا التوسع عن قاعدتها الشعبية، وارتبطت
مؤسسات أخرى بالفصائل السياسية وأصبحت أداة

تنظيم وحضور اجتماعي لقادتها.
السلطة الفلسطينية

أصبحت السلطة الفلسطينية يف نظر الفلسطينيني
مجموعة من الهياكل اجملهزة مبالك من املوظفني

الفلسطينيني، تتحكم باجملتمع وتشرف على الصحة
واألمن الداخلي والتعليم واحلاكم احمللي، لكن ما
يعوق شرعيتها أكثر -كما توضح الدراسة- حقيقة

أن املنصب األقوى - منصب الرئاسة- لم يشهد أي

دراسة ملركز
كارنيجي:
املقاومة

الفلسطينية
.. تكتيكات

جديدة
وإستراتيجية

غائبة !!!
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لم تدخل ابتهاج محمد عالم املبارزة بالسيف
صدفة، ففي سن الـ13 اقترحت عليها والدتها

أن جترب هذه الرياضة ألنها تُمكنها أن تبقى
بحجابها مغطاة. 

بعد مرور 17 سنة من ممارستها لهذه الرياضة،
متكنت ابتهاج من أن تكون أول أميركية محجبة

تشارك يف األلعاب األوملبية، إذ ستكون ضمن
الفريق األميركي الذي سيشارك يف أوملبياد ريو

دي جانيرو يف البرازيل صيف هذه السنة.
ووصفة النجاح بالنسبة لهذه الشابة بسيطة:
العمل الدؤوب والثقة بالنفس حتى يتحقق

حلمك:
تخرجت ابتهاج من جامعة ديوك األميركية

وهي حائزة على شهادتي بكالوريوس يف
العالقات الدولية والعالقات األميركية

االفريقية.

عام 2006 شدت ابتهاج الرحال
إلى املغرب لدراسة اللغة العربية
والتعرف على ثقافة هذا البلد.

تقول هذه املبارزة يف صفحتها على
موقع الفريق األميركي إن والديها
أثرا يف حياتها كثيرا، ولوالهما ملا

حققت اإلجنازات التي ميزت
مشوارها الرياضي.

وكان قد اختارها الرئيس باراك
أوباما  ضمن وفد من املسلمني
ملرافقته لزيارة مسجد يف مدينة

بالتيمور بوالية ماريالند.

أصبحت ابتهاج محمد ذات األصول اإلفريقية
أول رياضية أمريكية مسلمة محجبة تشارك يف

فعاليات دورة األلعاب األوملبية املقررة يف مدينة
ريو دي جانيرو بالبرازيل، صيف العام املقبل
ابتهاج دخلت التاريخ قبل ذلك ببضع سنوات

عندما أصبحت أول امرأة مسلمة متثل الواليات
املتحدة يف رياضة املبارزة بالسيف، لكن تأهلها

لألوملبياد أضاف نيشاناً آخر إلى إجنازاتها،
Teamusa بحسب ما ذكره موقع

األمريكي.
وقالت ابتهاج: "أريد أن أنافس ضمن األوملبياد

وأمثل الواليات املتحدة كي أثبت أن ال عائق
يحول بني املرء وبلوغ هدفه ال عرقه وال دينه

وال جنسه. أريد أن أكون مثال املثابرة التي
جتعل املستحيل ممكناً".

حصدت محمد يف املوسم الرياضي األخير
ميداليتني برونزيتني يف بطولتني عامليتني من أصل

3 أقيمت هذا العام، وبإحرازها البرونزية يف
أثينا مفي ختام بطولة العالم املنعقدة هناك،

تكون قد حصدت عدداً كافياً من النقاط
أضيفت إلى رصيدها العاملي، ما ضمن لها
حسابياً التأهل إلى أوملبياد ريو دي جانيرو

 2016.

عشقها للمبارزة لم يكن صدفة  

إبتهاح محمد : املبارزة املسلمة التي ستمثل أمريكا يف  أوملبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل

 Arabأمريكا Americansعرب  
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ويدعم إبراهيم وبشدة اقتراح ترامب
المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة
األميركية بمنع المسلمين من دخول

الواليات المتحدة إلى أن تستطيع
السلطات تحديد من منهم يشكل

تهديدا رغم أن حظرا كهذا قد يسبب
متاعب له شخصيا إذا سافر للخارج.

كان هذا أحد األسباب التي دفعت
إبراهيم- الذي يقول إنه ال يتردد على

المساجد كثيرا- لالقتراب من ترامب
بعد تجمع انتخابي في ميرتل بيتش

بوالية ساوث كاروالينا حيث ناداه وقال
"أنا مسلم.. وأحبك."ونشرت شبكة

إن.بي.سي نيوز اإلخبارية مقطع فيديو

للحوار الذي جرى عشية االنتخابات
التمهيدية للحزب الجمهوري في ساوث
كاروالينا والمقررة السبت. وبكل فخر

نشر إبراهيم الفيديو على صفحته
بموقع فيسبوك.

وأثار ترامب موجة غضب لم تقتصر
على الواليات المتحدة بل امتدت

لمختلف أنحاء العالم بتعليقات يراها
منتقدوه معادية للمسلمين. لكن

محبي ترامب وبينهم إبراهيم يقولون
إن خطاب ترامب يعكس مخاوفهم

من العنف الذي يرونه في أنحاء
مختلفة من العالم.وقال إبراهيم "إذا

منعني من الحضور للواليات

المتحدة.. فسأقبل. إذا قال إنه يريد
إخضاعي الختبار والء.. فسأكون أول

المتقدمين."
منفى اختياري

خالل دراسته الجامعية بمصر سُجن
إبراهيم مرتين على يد األجهزة األمنية
في عهد الرئيس الراحل أنور السادات

وبعدها تم تجنيده في حرب 1973 بين
مصر وإسرائيل وفيها جُرح في انفجار

أصابه بعمى في إحدى عينيه.وقال إن
مسؤولي األمن المصريين نزعوا أظافر

قدميه ألنه احتج على عدم دخول
السادات الحرب مع إسرائيل.

وبعد تخرجه، سافر لليمن ونشأت

أميركا. أريد أن أرى أميركا التي
عرفتها وليس التي دمرها )الرئيس

باراك( أوباما و)الرئيس السابق( جورج
دبليو بوش."وأضاف أنه يريد رئيسا

ينظر للمسلمين نفس نظرته.
وبعدما نشأت أمه وأخته على ارتداء
التنانير القصيرة واألحذية ذات الكعب

العالي، بدأت كل منهما ترتدي
الحجاب أوائل التسعينات في محاولة
لتجنب التحرش في شوارع القاهرة.

وأصبحت مصر مجتمعا محافظا
بشكل متزايد.

قال إبراهيم "اإلعالم هناك يصور
أميركا كبلد شرير. إنه يدمر الروح في
األجيال الجديدة.. يجعلهم أكثر توجها

نحو الدين كقطيع من الغنم."

 Arabأمريكا Americansعرب  

مهاجر مصري يؤيد ترامب : حني ينفر املسلم من التطرف فيعادي املسلمني!

صداقة بينه وبين القنصل األميركي
في صنعاء وهو الذي أقنعه بالحضور

للواليات المتحدة. في البداية عاش
في نيويورك ثم بالتيمور حيث بدأ

يشتري عقارات وانتقل في النهاية
إلى ميرتل بيتش.

ورغم ما تعرض له من تعذيب ال يجد
إبراهيم مشكلة في دعوة ترامب
"للعودة لتطبيق سياسات محاكاة

الغرق بل وأسوأ منها" أثناء التحقيق
مع من يشتبه أنهم إرهابيون.

وقال "التعذيب يستخدم في مختلف
أنحاء العالم، اليوم وغدا وأمس.

على األقل يتحدث ترامب عن هذا
بشكل علني."وأكثر ما يحبه إبراهيم
في ترامب هو خلفيته كرجل أعمال.

وقال إبراهيم عن ترامب "سيعيد

ميرتل بيتش )ساوث كاروالينا( - يدين  إبراهيم )62 عاما( باإلسالم لكنه ال يحب كثيرين من أبناء دينه بل يحب دونالد ترامب.
انتقل إبراهيم وهو رجل أعمال ولد يف مصر إلى الواليات املتحدة يف 1981 وحصل على جنسيتها بعد ذلك بعقدين. وقال لرويترز يف مقابلة إنه انزعج

من التحوالت التي طرأت على اجملتمع يف مصر حيث يرى أن نسبة البطالة العالية والفقر دفعا الكثير من الشبان املصريني إلى التطرف الديني.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الرئيس أوباما  مع شابات مسلمات في إحدى المناسبات
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FBI(( 1- مكتب التحقيقات الفيدرالي

إذا شئنا أن نصنف الوكاالت الحكومية
األمريكية فلربما كان مكتب

التحقيقات الفيدرالي أفضلها سمعة،
يتكلف المكتب، الذي يكن له الشعب

األمريكي احترامًا استثنائيًّا، بحماية
األسس الدستورية للواليات المتحدة
األمريكية، وحماية أمنها القومي من

أعمال اإلرهاب والتجسس، مثلما
يتحمل مسؤولية إنفاذ القانون

بخصوص الجرائم الفيدرالية، وهو
يتبع مباشرة لوزارة العدل األمريكية.
تملك كل والية من الواليات المشكلة

ألمريكا جهازها األمني الخاص،
والذي يتكفل بمالحقة المجرمين

وتطبيق القانون، لكن أحيانًا تواجه
السلطات المحلية قضايا معقدة أو

جرائم خطيرة أو حوادث جنائية عابرة
للواليات، حينها يتم استدعاء عمالء

مكتب التحقيق الفيدرالي فورًا
لمعالجة القضايا الصعبة.

نشأ المكتب سنة 1908 من قبل
المدعي العام تشارلز بونابارت أثناء

رئاسة تيودور روزفلت، حيث كانت
الحاجة ملحة لعناصر أمنية تتسم

بالكفاءة العالية والنزاهة لمواجهة

موجة عصابات البنوك الشائعة في
تلك الفترة، ومنذ تلك الفترة راكم
الجهاز طوال عقود خبرة ثمينة ال

يضاهيها أي جهاز أمني لدى أي بلد.
يقع المقر الرئيسي لمكتب

التحقيقات الفيدرالي بالعاصمة
واشنطن، والذي يعج بالمختبرات

ومراكز تحليل البيانات، وتتوزع 360

سياسية وأمنية عليا بالدولة، وعصابات
المخدرات، ومجرمو الياقات البيض،

وقراصنة اإلنترنت.
يعتمد المكتب الفيدرالي في عمله

على ثالثة عناصر رئيسة، ممثلة في
الخبرة والعلم والتكنولوجيا.

2- المجلس الوطني لسالمة النقل
NTSB((

من النادر جدًّا أن تقع حادثة طيران
في بلد ما وال يتم استدعاء خبراء

المجلس الوطني لسالمة النقل
األمريكي للمساعدة في التحقيق، له

سجل حافل بآالف التحقيقات في
حوادث الطيران، جعل منه حاليًا أحد

أكثر الوكاالت خبرة عالميًّا في هذا
الصدد.

والمجلس الوطني لسالمة النقل هو
وكالة فيدرالية مستقلة مكلفة من قبل

الكونغرس األمريكي، مهمتها
األساسية التحقيق في حوادث

الطيران المدنية والحوادث الكبرى
للقطارات والخطوط السريعة لكشف

األسباب المؤدية للحادث، وإصدار
توصيات السالمة لمنع وقوعها

مستقبالً.
نشأ المجلس عام 1967، ولد من

رحم هيئة الطيران المدني األمريكية،

........................................................................................................................................................................................................................................

وكالة فرعية تابعة للمكتب على
الواليات األمريكية، باإلضافة إلى
تواجد 60 مركزًا فرعيًّا في دول

مختلفة بالعالم، يضم حولي 35 ألف
عميل، ويقوده حاليًا المدير جيمس

كومي.
يتشكل المكتب من أربعة فروع: فرع
األمن القومي المسؤول عن مكافحة

اإلرهاب والتجسس وأسلحة الدمار
الشامل، وفرع التحقيقات الجنائية

المتكفل بمالحقة المجرمين ومخالفي
القانون، وفرع التكنولوجيا والمعلومات

الذي يقدم الدعم التكنولوجي
والمعلوماتي للمحققين، وأخيرًا فرع
الموارد البشرية المسؤول عن انتقاء

العمالء وتكوينهم وتدريبهم.
يشتهر مكتب التحقيق الفيدرالي

بالمهنية العالية والكفاءة والنزاهة،
حيث يلقي القبض سنويًّا على اآلالف

من عتاة المجرمين، بينهم قتلة
متسلسلون وفاسدون يشغلون مراكز

من االستخبارات إلى مكافحة األمراض: خمسة
أجهزة فيدرالية تعكس قوة الواليات املتحدة

كـتابة وتحرير : خالد بن الشـريف - تتجسد قوة الدول في قوة أجهزتهـا وكفاءة أنظمتها، وعندما نتحدث
عن بلد مثل الـواليات المتحـدة األمريكية، فـإننا نعنـي مئات األجهزة الـحكومية الـتي راكمت عقودًا من
الخبرة والكفاءة والتنظيم، جعلتها في القمة بين بلدان العالم.في هذا التقرير، نستكشف خمسة أجهزة
فيدراليـة عادة ما يشـار إليها بالـبنان في مجاالتهـا، لما تحوز من قـدرات تقنية وعلميـة متطورة وموارد
بشرية عالية التكوين، عالوة على حرص عناصرها على النزاهة واإلخالص للدستور األمريكي، ما جعلها

تتربع على عرش المؤسسات الحكومية األمريكية، لتحظى بشهرة محلية وعالمية.

..........................................................................................................................................................................................................................................
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. A . يو  . S.  أس .U.  أيه

كان تابعًا في البداية لوزارة النقل
األمريكية، قبل أن يصبح جهازًا

مستقالً بذاته سنة 1975، وقد حقق
المجلس الفيدرالي حتى اآلن في

124 ألف حادثة طيران منذ إنشائه،
يبلغ عدد عناصره حاليًا 400 خبير

متخصص، ويقع مقره في واشنطن.
جميع تحقيقات حوادث النقل تدخل

تحت صالحياته، إال إذا تبين أن
الحادثة وقعت بفعل إجرامي، في
هذه الحالة يستلم مكتب التحقيق
الفيدرالي المهمة، مثلما وقع في

هجمات 11 سبتمبر، لكن لم يمنع
هذا المجلس الوطني لسالمة النقل

من إرسال آنذاك فرقه الخبيرة
لمساعدة العمالء الفيدراليين في

التحقيق.
يرجع الفضل في تحسن مستوى

أمان النقل الجوي أساسًا إلى عمل
هذه الوكالة، حتى أصبح حاليًا من

شبه المستحيل وقوع حادثة طيران
دون فعل إجرامي، وذلك بفضل

تحقيقات خبرائه في الحوادث القبلية
التي تكشف النقاب في كل حادثة
عن جوانب قصور ما في صناعة

الطائرة، أو أنظمة الصيانة والتدريب،
أو بمنظومة السفر الجوي المدني،
حيث سرعان ما يتم تجاوزها بعد

تبني شركات الطيران األمريكية
توصيات المجلس، لتحذو حذوها

الشركات العالمية األخرى.

3- اإلدارة الوطنية للمالحة الفضائية
(NASA) والفضاء

وكالة الفضاء الشهيرة والرائدة في
مجال الفضاء، المعروفة اختصارًا

بـ»ناسا«، تتبع لحكومة الواليات
المتحدة األمريكية، وهي المسؤولة عن

برامج الفضاء الخاصة بأمريكا، والتي
تتحف العموم في كل مرة باكتشافات

فضائية جديدة.
أنشئت الوكالة الفضائية األمريكية سنة
1957 بتمويل يقارب 16 مليار دوالر،

من قبل الرئيس األمريكي السابق
دوايت أيزنهاور، بعد صدمة تمكن
االتحاد السوفيتي من إرسال قمر

” الصناعي. “سبوتنيك
تتكفل ناسا أيضًا بإجراء األبحاث

المدنية والعسكرية المتعلقة بالفضاء،
وتم تطوير مجموعة من االبتكارات

التي تستخدم حاليًا على األرض بفضل
أبحاثها الفضائية، بدءًا من األطراف

الصناعية، وأنظمة االتصاالت، واأللواح
الشمسية.

يحفل سجل ناسا باإلنجازات الفضائية

الرائدة، كان أبرزها رحلة أبولو إلى
القمر التي قادت إلى سير أول بعثة

بشرية وآخرها حتى اآلن على سطح
القمر، وقد كانت سنة 2015 بمثابة

»فتح« فضائي لناسا، إذ عرفت السنة
اكتشافات عظيمة تمثلت في وصول

مسبار هورايزونز كويكب »بلوتو« على
أطراف المجموعة الشمسية، وبعدها
تأكيد المركبة الفضائية »كيريوزيتي«

التابعة للوكالة العثور على آثار تواجد
مياه على سطح المريخ.

مكنت »ناسا« الواليات المتحدة
األمريكية من توليها قيادة العالم نحو
اكتشاف الفضاء بدون منازع، بفضل

ما يتوفر للوكالة من أطر ذات كفاءات
عالية وتمويل وافر تحظى به، يقدر

بمليارات الدوالرات.

4- مركز مكافحة األمراض والوقاية
(CDC) منها

وكالة مكافحة األمراض والوقاية منها
هي المسؤولة عن حماية الصحة
العامة للمواطنين داخل الواليات

المتحدة األمريكية، وهي تابعة
لوزارة الصحة والخدمات البشرية.

تتلخص مهمة المركز في توفير
البيانات والمعلومات الالزمة لضمان

السالمة العامة للمواطنين
األمريكيين، ويندرج في ذلك رصد

األوبئة ومعدالت األمراض المنتشرة،
ووضع الخطط الضرورية لتحسين

مستوى الصحة العامة، باإلضافة إلى
تكفله بإصدار دالئل وتوصيات لعمل

المؤسسات الصحية داخل أمريكا.
تأسس مركز مكافحة األمراض

والوقاية في األول من يوليو 1946،
ويقع مقره الرئيسي في مدينة أتالنتا
بوالية جورجيا، وقدرت ميزانيته سنة

2014 بـ 6,9 بليون دوالر.
ساهم المركز في مجهودات

محاصرة وباء »إيبوال« قبل عامين
بإفريقيا، وها هو اآلن يُرسل خبراؤه

ألمريكا الجنوبية للمساعدة في
التغلب على وباء »زيكا« المنتشر

هناك.
مركز مكافحة األمراض والوقاية هو

صمام األمان األول للصحة العامة
بالواليات المتحدة األمريكية.

(CIA) 5- وكالة االستخبارات المركزية

تتقاطع الوكالة في عملها مع مكتب
التحقيق الفيدرالي في حماية األمن

القومي ألمريكا، بيد أنها ال تملك
صالحية إنفاذ القانون، وتتركز معظم

أنشطتها خارج أمريكا.
أنشئت وكالة االستخبارات األمريكية
عام 1947، ومهمتها األساسية جمع
المعلومات وتحليلها من خالل شبكة

متشعبة من العمالء االستخباريين
والوسائل التقنية المتقدمة، وتضطلع

بمالحقة التهديدات اإلرهابية المحتملة
التي قد تواجه الواليات المتحدة

األمريكية.

كما تتكفل الوكالة برصد األخطار
الحربية التي قد تواجه أمريكا من قبل

دول أخرى مناوئة لها.
قبل 11 سبتمبر، كانت الوكالة

االستخبارية تشتغل بشكل انفرادي،
لكن تحول عملها بعد ذلك إلى دور

خدمي وتنسيقي مع الوكاالت
الحكومية األخرى، وذلك بعدما اكتشف

أنها تملك معلومات تحذيرية عن
منفذي الهجمات وأخفتها عن مكتب

التحقيقات الفيدرالية بسبب غياب
قانون يلزمها بمشاركة معلوماتها مع

غيرها من الوكاالت آنذاك.
ورغم تورطها في بعض األعمال
المخالفة للقانون الدولي وحقوق
اإلنسان، فإنها تبقى العين األولى

ألمريكا على العالم.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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Occupied Palestine فلسطني احملتلة

لقد اشترطت احلكومة املساعدة مبطلب انفاذ
القانون االكبر يف الوسط، مبا يف ذلك جمع

السالح غير القانوني، البناء الطولي، كي ال
يستولي العرب على االرض يف اجلليل ويف

النقب، اخلدمة املدنية وغيرها. الطاعة والوالء
من اجل تلقي املساعدة التي ال تقترب مما مينح

للتنمية لباقي الدولة، ناهيك عن املستوطنات.
واضافة الى ذلك، فقد عني نتنياهو، ارضاء الخر

العنصريني يف "الليكود" ويف "البيت اليهودي"،
الوزيرين الكني ولفني، "فارسي الليبرالية

الدميقراطية"، لتشديد االشتراطات. وذلك رغم
أن احلكومة تعرف وكذا الوسط العربي بان 10– 
20 يف املئة فقط من هذا املبلغ سيصل الى الوسط

العربي. وهذا ما سيحرص عليه رئيس الوزراء
وموظفو املالية.

ينبغي العمل على شطب الفجوة  االجتماعية –
االقتصادية الواسعة بني العرب واليهود. فالدولة

الدميقراطية تقاس قبل كل شيء وفقاً ملوقف
االغلبية من االقلية. ويف هذا فشلت تقريبا كل

حكومات اسرائيل، ولكن حكومة نتنياهو
فاقمت املشكلة بشكل دراماتيكي. فاملشاكل يف
العالقات بني اليهود والعرب تنبع باالساس من

النزاع الفلسطيني غير احمللول. ولكن التمييز
االقتصادي والعنصرية احلكومية جعلتا مسألة

العالقات العربية  –اليهودية قنبلة موقوتة
خطيرة.

كل مواطن خامس يف الدولة هو عربي. االغلبية
الكبيرة مظلومة اجتماعيا واقتصاديا. هناك

اهمال يف البنى التحتية، عدم تنمية الصناعة
واماكن العمل، خدمات التعليم والصحة

متردية، وانعدام تقدم الشباب العربي يف اجملتمع
االسرائيلي. يكفي معطى واحد يفيد بانه يف

اوساط جهاز التعليم يف العام 2014 )حسب
جمعية سيكوي( كان 68.9 يف املئة من العرب

يعيشون حتت خط الفقر مقارنة بـ 23.7 يف املئة يف
اوساط التالميذ اليوم. العربي او العربية من

الشباب يجدون صعوبة يف أن يقبلوا للعمل، فما
بالك ان يصعدوا يف سلم الوظائف االدارية يف

االقتصاد. وامتيازات السكن ال متنح لهم بسبب
عدم اخلدمة يف اجليش. وفوق كل شيء يوجد

سور العنصرية الذي مينع االقلية العربية من
االنخراط يف اجملتمع االسرائيلي.

يخشى الشباب العربي اليوم السير يف شوارع
اسرائيل، خوفا من ان يصطدموا بعصابات
الزعران العنصريني او بافراد الشرطة الذين

يشتبهون بهم؛ ويف اوقات معينة يصطدمون برفض
من سائقي السيارات العمومية، ناهيك عن

اصحاب الشقق للتأجير؛ ويف مالعب كرة القدم
يشتم كل العب عربي كـ "عربي قذر" يف أفضل

االحوال. وما لك سوى ان تستبدل العربي
باليهودي، فاذا بك جتد ذكريات قاسية.

واالحتمال الوحيد لالندماج احملتمل والضروري
يف اجملتمع االسرائيلي لهذه االقلية العربية هو

مساواة الفرص االقتصادية  –االجتماعية وفوق
كل شيء املعاملة بالتساوي حسب وثيقة

االستقالل.
وإال فان العملية يف ديزنغوف ستكون بداية منحدر

سلس من الظلم، الذي الى جانب شطب اخلط
االخضر سيؤدي يف يوم من االيام الى صراع قومي

يخوضه "عرب اسرائيل" على جانبي اخلط
االخضر. هذا هو التهديد االكبر الذي توجهه

الدولة. لن يجدي نفعا سكب 10 مليارات شيقل
على املشكلة. كل ما نحتاجه هو الفهم بان العرب

هم بشر مثلنا، ولكن هذا حتدٍ أكبر من أن جتتازه
حكومة نتنياهو.

 شهادة إسرائيلية : الظلم االجتماعي ـ االقتصادي يحوّل العرب داخل إسرائيل “قنبلةً موقوتة“
Israeli Prosecution Rejects Family Visits for Hunger Striking Prisoner

اوري سـافير - حكـومة نـتنياهـو قلقة. فـالعمليـة يف شارع ديـزنغوف جـرس إنذار من مـغبة اجتـياز االقليـة العربيـة االسرائيلـية للتحـول نحو "االسالم املـتطرف"
و"االرهـاب". ولهذا الـغرض قرر نـتنياهـو صرف ميـزانية 10 ملـيارات شيقل لتـنمية الـوسط العربي، الـذي يعاني من الـظلم واالهمال لعـشرات السـنني. ولكن كون

احلديث يدور عن العرب، فان رئيس الوزراء، الذي هاجم بعنصرية عموم اجلمهور العربي يف خطاب التأبني يف بار هسمتا يف شارع ديزنغوف.

Media for the Prime Minister’s office,
said. “Both Prime Minister Hamdallah
and President Abbas have made it one
of their top priorities to secure the
release of al-Qiq along with the many
Palestinian prisoners languishing in
Israeli jails.”
 The 33-year-old father of two went
on hunger strike in late November to
protest his administrative detention —
internment without trial or charge.
Israel has negotiated in cases of hun-
ger strikes launched by Palestinian
prisoners in the past out of fear that
prisoners’ death could spark unrest in
the occupied Palestinian territory, but
the territory has already seen months
of unrest. Palestinian Prisoners’ Soci-
ety head Qadura Fares said earlier this
month that the Israeli security estab-
lishment now believes it has “nothing
to lose” by failing to release al-Qiq
before his death.
 Al-Qiq has vowed to maintain his
strike until transferred a Palestinian
hospital in Ramallah and released
from Israeli custody, requests that
were most recently denied by Israel’s
High Court of Justice last week.
Prominent Israeli rights group
B’Tselem referred to the ruling as a
“new low in the instrumentalist
approach to human beings.”

nalist Muhammad al-Qiq to allow
them to visit him at an Israeli hospital
as al-Qiq’s hunger strike reached 90
days. Iyad Misk, a lawyer for the Pal-
estinian Authority’s Committee of
Prisoners’ Affairs, said the Israeli
prosecution claimed that al-Qiq’s wife
and brothers were “dangerous to
Israeli security.” Therefore, it said, al-
Qiq’s relatives would not be granted
permits to leave the occupied West
Bank and enter Israel to see the hun-
ger-striking journalist at the HaEmek
hospital in Afula, where he has been
detained for weeks since his health
dramatically deteriorated.
 The decision comes after the Israeli
High Court had ruled on Feb. 2 in
favor of letting al-Qiq’s family visit
him. The director of HaEmek hospital
also supported and recommended
allowing family visits.
 Another lawyer for the Committee
of Prisoners’ Affairs, Hanan al-
Khatib, said last week that he had
started “shouting loudly, and scream-
ing: ‘Let me hear my son’s voice,
please God,’” from his hospital bed.
The office of Palestinian Prime Minis-
ter Rami Hamdallah issued a state-
ment on Monday condemning al-
Qiq’s continued detention after 90
days on hunger strike.
 “Al-Qiq’s arrest and subsequent
detention without trial only highlight
Israel’s draconian measures against
Palestinians,” Jamal Dajani, director
of Strategic Communications and

The prosecution for Israel’s military
court refused an appeal on behalf of the
family of imprisoned Palestinian jour-

Muhammad al-Qiq's wife and son
are no longer able to see him

جيش الجبناء اإلسرائيلي في مواجهة ماجدة فلسطينة
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سيدي الرئيس،
شكرا إلعطائي هذه الفرصة إلطالع مجلس األمن على

آخر املستجدات يف اليمن.
لقد مر شهران على محادثات السالم التي جرت يف
سويسرا والتي جمعت املشاركني وجها لوجه للمرة

األولى. وقد نتج عن هذه املباحثات اتفاقات تبلورت
على أكثر من صعيد وساهمت بتقدمي دعم معنوي

وعملي لليمنيني ومنها إيصال املساعدات االنسانية إلى
مدينة تعز وإطالق سراح بعض املعتقلني.

إن إعالن وقف األعمال القتالية يف اليوم األول
للمحادثات ترافق مع إنشاء جلنة خاصة للتهدئة

والتنسيق تهدف إلى ترسيخ االلتزام بهذا االعالن. كما
مت االتفاق على إطار عام للتفاوض يستند إلى أبرز

توصيات قرار مجلس األمن .2216 وشكلت
املباحثات انطالقة ملسار السالم وإنهاء النزاع.

خرج املشاركون من جولة املفاوضات بروح إيجابية
ومقترحات عملية وتوصيات حتمل أمالً مبستقبل أفضل

لليمن واليمنيني.
إال أن الوضع األمني، ومع األسف الشديد، لم

يتحسن مع نهاية احملادثات. فخسرت البالد املزيد من
األرواح وارتفع عدد اجلرحى وال سيما بني املدنيني.
وقد أشارت أحدث تقارير األمم املتحدة إلى أن عدد

الوفيات فاق الستة آالف منذ شهر مارس / آذار املاضي
وزاد عدد اجلرحى عن 35 ألفا.

سيدي الرئيس إن اليمن اليوم يعيش أصعب
أيامه.

مناطق عدة يف اليمن ال تزال تعاني من الغارات
اجلوية والعمليات العسكرية. كما ارتفع عدد
الصواريخ التي أطلقت دون متييز على أراضي

اململكة العربية السعودية. وزادت يف اآلونة
األخيرة حدة األعمال القتالية وزاد معها

الشحن اإلقليمي مما يهدد بتأخير انعقاد اجلولة
التالية من احملادثات.

يف موازاة ذلك، تزايد حجم الهجمات التي
تقوم بها اجملموعات اإلرهابية يف عدن وحلج

وشبوة وصنعاء وارتفعت حدتها . كما طالت
الهجمات حواجز التفتيش اخلاصة باجليش
اليمني باإلضافة إلى منازل قادة ومسؤولني

أمنيني. وتواصلت يف األسابيع األخيرة
عمليات اغتيال السياسيني واملسؤولني األمنيني
يف جنوب البالد. ففي 28 كانون الثاني / يناير
مت استهداف القصر اجلمهوري يف عدن مما أدى

إلى مقتل ثمانية أشخاص من بينهم مدنيني.
وهذا الصباح قام انتحاري بتفجير نفسه يف
معسكر للجيش اليمني يف عدن، متسبباً يف

مقتل عشرة أشخاص على األقل بحسب
التقارير الواردة.

لقد أشرت أكثر من مرة الى التواجد املتزايد

ملنظمات إرهابية يف اليمن، األمر الذي
يشكل خطراً طويل األمد على اليمن

واملنطقة عامة. فغياب الدولة عن مناطق
عدة سهل انتشار هذه اجملموعات. تنظيما

القاعدة والدولة االسالمية منتشران حاليا يف
أنحاء عدة يف البالد. وقد وردت تقارير عن
تزايد وجود القاعدة يف مساحات واسعة يف

محافظة حضرموت وعن سيطرتها على
املرفأ وحركة املالحة وجتارة النفط غير

القانونية. إن التقارير الواردة عن التعرض
إلى املدنيني وعمليات الرجم وإعدام اجلنود

واملدنيني تدعو للقلق.
إن احلريات األساسية لليمنيني، وال سيما

حرية الرأي والتعبير، تنتهك بشكل
مستمر. فحاالت التعرض للناشطني

املدنيني شهدت ارتفاعا ملحوظا وارتفع
معها عدد التقارير عن التعنيف واالعتقال
القسري لإلعالميني. إن عمليات ترهيب

االعالميني والتعرض لهم تعتبر من أبرز
انتهاكات اإلعالن العاملي حلقوق االنسان.

سيدي الرئيس،
إن اليمنيني يعانون وبشكل متواصل ومتزايد

من انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني

يقارب العشرة أشهر وقد رحب سعادة األمني العام
لألمم املتحدة بهذه اخلطوة وأثنت عليها اململكة العربية
السعودية. وتبعها مباشرة إطالق سراح وزير التعليم

الفني والتدريب املهني عبد الرزاق األشول وأربع
ناشطني سياسيني وإعالميني مينيني. وسوف أواصل

املطالبة والعمل من أجل إطالق سراح معتقلني
آخرين.

وانطالقا من االلتزامات التي مت االتفاق عليها يف
سويسرا، متكنت منظمات األمم املتحدة واملنظمات غير

احلكومية من دخول مدينة تعز التي انقطعت عنها
املعونة ألشهر عديدة. فمنظمة الصحة العاملية وبرنامج

الغذاء الدولي وجمعية أطباء بال حدود متكنت من
توصيل مساعدات إنسانية حيوية إلى داخل تعز.

وأمتنى أن يستمر تدفق املساعدات لهذه املدينة وغيرها
من املناطق التي عانت الكثير يف األشهر األخيرة.

وأكرر هنا مرة أخرى أن على كل األطراف ضمان
التحرك اآلمن وغير املشروط للمنظمات االنسانية يف

كل أنحاء البالد.
باإلضافة الى ذلك، واصلت العمل من أجل التوصل
إلى اتفاقات من شأنها أن حتفظ مؤسسات الدولة التي

يعتمد عليها اليمنيون. إن احلرص على استمرارية
عملها يدعم استمرارية تقدمي اخلدمات، وسيساعد اليمن
على استعادة حيويته االقتصادية بشكل أسرع وأكثر فعالية

بعد التوصل التفاق لتخطي األزمة احلالية. ويف هذا
الصدد، جتدر االشارة إلى اجتماع أعضاء مجلس إدارة

البنك املركزي مؤخرا يف عمان مبشاركة وزير املالية اليمني
ومحافظ البنك املقيم يف صنعاء. وأنا أعمل حاليا مع منسق

األمم املتحدة املقيم يف اليمن ومنظمة اليونيسف و البنك
الدولي على تفعيل صندوق الرعاية االجتماعية الذي يهدف

نص إحاطة املبعوث األممي لليمن أمام مجلس األمن
سيدي الرئيس : إن اليمن اليوم يعيش أصعب أيامه!!

الدولي. إن احترام حقوق االنسان والقانون االنساني
الدولي أمر أساسي حتى يتمكن اليمن من تخطي هذه
األزمة بعزم وسالم. إن منظمات وبرامج األمم املتحدة

تبذل أقصى جهدها لضمان حقوق اليمنيني وتقدمي
املساعدات الضرورية لهم. ومن املهم أن يحظى موظفو

األمم املتحدة بحرية العمل والتحرك من دون شروط أو
عوائق تؤثر على عملهم. أدعو احلكومة اليمنية وكافة

األطراف املعنية إلى االلتزام بهذه املبادئ واألعراف
وتيسير عمل سائر منظمات األمم املتحدة.

سيدي الرئيس،
لقد قمت خالل األسابيع األخيرة بجوالت مكثفة مع
قادة مينيني وأطراف إقليميني. كما طرحت التحديات

التي تعرقل مباحثات السالم مع وزراء خارجية اململكة
العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة وسلطنة

عمان واململكة األردنية الهاشمية وفرنسا باإلضافة إلى
أمني عام مجلس التعاون اخلليجي ونائب وزير خارجية

اليابان وكذلك نائب وزير خارجية جمهورية كوريا
وكلهم أكدوا دعمهم املتواصل للتوصل إلى حل

سياسي سلمي ينهي النزاع.
كما التقيت بنائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد

بحاح يف 8 و16 كانون الثاني / يناير باإلضافة إلى
ممثلني من احلكومة اليمنية وشخصيات من اجملتمع

املدني. وزرت صنعاء للقاء املسؤولني من احلوثيني
واملؤمتر الشعبي العام، وبعض األحزاب السياسية

واملنظمات النسائية والشبابية.
وقد تبني لي يف آخر جولة من مباحثاتي أن بعض

االلتزامات اإليجابية التي توصلت اليها محادثات
السالم يف سويسرا دخلت حيز التطبيق. ونحن ندرك

أنها ليست بأهمية احلل السياسي الشامل للنزاع، إال أن
انعكاساتها على الشعب اليمني ملحوظة وضرورية وال

شك أنها خطوات متهيدية سوف تساعد على التوصل
إلى السالم.

لقد عملنا مع احلوثيني على إطالق سراح معتقلني )2(
سعوديني يف 14 كانون الثاني يناير بعد اعتقالهما ملا

تقرير المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس
األمن الدولي في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2016:

عائلة يمنية هاربة من جحيم العدوان السعودي
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الى تقدمي دعم مادي لليمنيني.
ال شك أن هذه بعض االجراءات االيجابية التي تعكس

نية واضحة بالتعاون من أجل حفظ دور وفعالية هذه
املؤسسات لصون حقوق اليمنيني.

إن االلتزام بهذه التدابير وتطبيقها يتطلب دعما سياسيا
متواصال من جميع األطراف باالضافة إلى دعم
املانحني السخي للتمكن من سد الثغرات وإدارة

األموال واتخاذ التدابير الالزمة مبا يساعد على استقرار
االقتصاد اليمني. إن النزاع احلاصل قد تسبب يف ضرر

كبير لنشاط القطاعني العام واخلاص. وكالهما يف
غاية األهمية من أجل قدرة االقتصاد والشعب اليمني
على تخطي الظروف احلالية. ال شك أن املساعدات

اإلنسانية حيوية، ولكنها محدودة النطاق. 
وال يزال العديد من اليمنيني يعتمدون على القطاع
اخلاص. لذلك أعتبر الضرر الكبير الذي حلق بهذا
القطاع مصدراً للقلق الشديد.على الرغم من عدم

االلتزام بقرار وقف األعمال القتالية، فقد متكنت جلنة
التهدئة والتنسيق من متابعة أعمالها مبشاركة بناءة من

جميع األطراف. وقد اتفقت األطراف على ترسيخ
مهام اللجنة وتقوية دورها على أن يتم االتفاق على

مقر مناسب ألعمالها. فعمل جلنة التهدئة والتواصل
جوهري لضمان االلتزام بوقف األعمال القتالية يف

املستقبل.
بالرغم من بعض اخلطوات االيجابية، ال زال التباعد

يف وجهات النظر عميقا بني اجلهات اليمنية مما يدعوني
الى التريث يف الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات
السالم. فاألطراف منقسمة بني ضرورة اعالن وقف

األعمال القتالية قبل احملادثات أوالذهاب الى طاولة
املفاوضات من أجل التوصل إلى وقف األعمال

القتالية. 
وأنا، ولألسف الشديد، لم أستلم بعد أية ضمانات

بااللتزام بوقف اطالق النار.
وهنا أكرر ما ردده األمني العام لألمم املتحدة أكثر من

مرة: إن حل األزمة اليمنية ليس عسكرياً. إن االلتزام
بوقف األعمال القتالية الذي يؤدي إلى وقف كامل
الطالق النار هو احلل العملي والوحيد لهذه األزمة

وأدعو جميع أعضاء اجمللس لدعم هذه اخلطوة
والتحرك لتطبيقها بأسرع ما ميكن.

سيدي الرئيس،
لقد عانى اليمن الكثير وحتمل اليمنيون الويالت.

فالبنية التحتية تهدمت والعائالت تشتتت والتركيبة
االجتماعية تفككت. املرحلة صعبة ودقيقة ومع كل

يوم مير يخسر اليمن املزيد من أرواح أبنائه األبرار.
إن وقف األعمال القتالية من جديد سوف يفسح اجملال

حملادثات مقبلة واتفاقات متهد ملرحلة انتقالية سلمية.
وسوف أتابع العمل بشكل مكثف مع كافة اجلهات

اليمنية واإلقليمية والدولية للتوافق على ركائز احلل
السلمي.

إن النزاع يف اليمن سياسي. وال ميكن للحل إال أن
يكون سياسياً. وحده مسار السالم سوف يؤمن

مسقبال آمناً وساملاً للبالد ولليمنيني. لقد برهن هذا
الشعب الكرمي فيما سبق مراراً عن قدرته على تقدمي

التنازالت وبذل التضحيات من أجل احلفاظ على
وحدة بالده.

علينا أن نعمل سوياً لنساعد اليمن على استعادة
مبادىء التسوية. فهذا هو الطريق الوحيد للتوصل إلى
وقف إلطالق النار يقضي على العنف ويساعد يف بناء

مسار للسالم يجمع اليمنيني بكامل أطيافهم ويفسح
لهم اجملال للعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لهم

ولليمن.

بقية نص إحاطة املبعوث األممي لليمن

بن سلمان بدأت تثير غضب
العديد من الشخصيات
الكبيرة واملرموقة داخل

األسرة املالكة يف السعودية.
مشيراً، أن البعض يف احلكومة
السعودية يعتقد أن اإلجراءات

املتهورة من قبل محمد بن
سلمان، وخصوصاً احلرب

على اليمن، قد جتلب اململكة
إلى دائرة الفوضى.

ويرى احمللل الفرنسي، أنه يف
حال حدث شيء ما للملك

"اتالنتيكو" الفرنسية: حرب اليمن تفخّخ بيت احلكم السعودي.. سيناريو انقالب بتحالف "متعب وبن نايف" 
سلمان بن عبد العزيز الذي

يعاني من سوء حالته
الصحية، سيطالب العديد من
األمراء لتولي العرش، وعلى

وجه اخلصوص، متعب بن
عبد اهلل بن عبد العزيز، الوزير

احلالي للحرس الوطني
السعودي، الذي ال يأخذ

أوامره من وزارة الدفاع، قد
يكون على استعداد لـ"تهدئة"

طموحات األمير سلمان.
ووفقاً لرودير، قد يتحالف

 ترجمة خاصة/فارس سعيد:

نشرت مجلة "اتالنتيكو"
الفرنسية مقاالً حتليالً للمحل

السياسي الفرنسي آالن
رودير، وترجمته وكالة
"سبوتنيك" الروسية إلى

االجنليزية، وبدورها وكالة
خبر ترجمته إلى العربية.

يصف الصراع "امللتهب" بني
العديد من الشخصيات
املرموقة "داخل األسرة
احلاكمة" الغاضبة حول

التدخل العسكري للمملكة يف
اليمن.

للغاية.. العملية العسكرية
املستمرة يف اليمن غير
ناجحة إلى حد كبير.

مشيراً، أن السعوديني بدأوا
يفقدون جنودهم

وطائراتهم، أضف إلى
ذلك انخفاض أسعار النفط
الذي سبب خراباً اقتصادياً

للبالد.
وقال رودير، يف نفس
الوقت يف حربها على

اليمن، يبدو أن الرياض
تخطط لعملية عسكرية يف
سوريا مع تركيا. ويف يوم

13 فبراير، أرسلت

قائد احلرس الوطني متعب بن
عبد اهلل، مع األمير محمد بن

نايف، النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير

الداخلية، لتنظيم انقالب،
وحينها سيكون من السهل

إخضاع أي معارضة لالنقالب
من قبل القوات املسلحة

السعودية اخلاضعة لألمير
متعب.

قال احملل السياسي الفرنسي
آالن رودير: إن الصراع
الداخلي على السلطة يف
اململكة العربية السعودية

ازداد، على مدى األشهر
القليلة املاضية، مع العديد من
الشخصيات املرموقة الغاضبة

حول التدخل العسكري
للمملكة يف اليمن والعملية

البرية احملتملة يف سوريا.
وبني احمللل السياسي

الفرنسي، أن اململكة العربية
السعودية ال تعمل بشكل جيد

احلكومة السعودية 30 من
قاذفات القنابل إلى قاعدة

عسكرية يف تركيا. ويف الوقت
نفسه، بدأت القوات التركية

بالفعل قصف األكراد يف
شمال سوريا.

وتابع: إذا قرر السعوديون
التورط يف عملية عسكرية برية

يف سوريا، حينها سيتوجب
عليهم استخدام القوات

اخلاصة.. والرياض، حالياً،
تستخدم هذه القوات الثقيلة

يف اليمن وبالقرب من احلدود
العراقية.

مضيفاً، يف هذه احلالة، فإن
القوات السعودية ستكون

وجهاً لوجه مع قوات احلرس
الثوري اإليراني العاملة يف

سورية. ويف حال اشتبكت
القوات السعودية واإليرانية يف
سوريا، بشكل علني، ال أحد

يستطيع التنبؤ مبا قد يحدث
بعد ذلك يف الشرق األوسط.
وأوضح، أن "بلطجة" محمد
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NEW YORK, Feb. 19 (Saba) b
UN SecretarybGeneral's Envoy
for Yemen on Wednesday
stressed that the only solution
to the Yemeni crisis is a full
ceasebfire by all sides. "As the
Secretary General has stated
repeatedly, there is no military
solution to this conflict," Ismail
Ould Cheikh Ahmed said in his
briefing to the UN Security
Council on Wednesday. "A recb
ommitment to a cessation of
hostilities is the practical
expression of this truth as it
leads to a permanent ceasefire."
He urged the 15bnation council
to support this step and
promptly take action towards its
implementation.
The UN envoy said that a deep
divide between the warring parb
ties in Yemen, following the
collapse of a truce, was foreb
stalling the next round of peace
talks.
"The parties are divided over
whether a new round of talks
should be convened with or

without a new cessation of hosb
tilities," Ahmed said, stressing
that he had not received suffib
cient assurances that a new cesb
sation of hostilities would be
respected. Ahmed indicated to
the tragic situation in Yemen,
which has deteriorated since the
end of the talks, as he said, citb
ing the latest UN reports that
more than 6,000 Yemenis have
lost their lives since March
2015, and more than 35,000

have been injured.
"Many parts of Yemen are
again witnessing airstrikes
and extensive ground fightb
ing," he said.  He pointed to a
significant increase in the
number of missiles fired indisb
criminately into Saudi Arabia,
a notable upsurge in the numb
ber and magnitude of attacks
carried out by terrorist groups
in Aden, Lahj, Abyan, Shabwa
and Sana'a.

UN envoy: Yemen's crisis will not solve military



   February   2016 -Volume : 4 - Iss :38  :فبراير 2016 م - السنة الرابعة - العدد مجلة العربي A R A B  A M E R I C A N  T O D A Y األمريكي اليوم  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET15

تذكر هيومن رايتس أنه "قتل النزاع يف اليمن
2795 مدنيا منذ مارس/آذار 2015، وجنمت
أغلب احلاالت عن القصف اجلوي الذي نفذته

قوات التحالف."
ووفقا لبيان حديث، وثّقت هيومن رايتس

ووتش 36 غارة جوية من مارس/آذار 2015
إلى يناير/كانون الثاني 2016، تبدو عشوائية
وغير مُتناسبة إلى حد يخرق القانون الدولي،

وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدنيا.
وقعت 6 غارات جوية منها يف 26 أكتوبر/

تشرين األول على مستشفى منظمة "أطباء بال
حدود" يف بلدة حيدان الشمالية، وأسفرت عن

جرح مريضني. قال الناطق باسم التحالف
العسكري العميد الركن أحمد العسيري، يف 3

يناير/كانون الثاني، إن الغارات جنمت عن
"خطأ بشري"، إال أنه لم يُحدد أي خطوات

ملُحاسبة العسكريني املسؤولني، أو تعويض من
جُرحوا يف الغارة.

يتابع بيان املنظمة: أصابت غارت التحالف
مرافق أطباء بال حدود مرتني منذ ذلك احلني.

أصابت غارة عيادة مُتنقلة يف تعز يوم 2

ديسمبر/كانون األول، وجرحت 8 أشخاص،
منهم 2 من العاملني، وقتلت مدنيا آخر بالقرب

من املوقع. أصابت غارة يف 21 يناير/كانون
الثاني على بلدة صعدة الشمالية سيارة إسعاف

تابعة للمنظمة، وقتلت سائقها و6 أشخاص
آخرين، وجرحت العشرات. يف 10 يناير/كانون
الثاني، أصابت قذيفة مُستشفى تدعمها املنظمة يف

صعدة؛ قتلت 6 أشخاص، وجرحت 7
أشخاص على األقل، أغلبهم من طاقم العاملني

واملرضى. قالت املُنظمة إنها ال تستطيع حتديد
مصدر الهجوم، إال أن العاملني شاهدوا طائرات
تُحلق وقت القصف. قالت املنظمة يف 25 يناير/
كانون الثاني، إنها لم تتلق أي تفسير رسمي ألي

من هذه احلوادث.
مشيرا إلى أن "فريق خبراء األمم املتحدة يف اليمن،
املُنشأ عمال بقرار مجلس األمن رقم 2140 )سنة

2013(، يف تقريره املنشور يف 26 يناير/كانون
الثاني، "وثّق 119 غارة جوية للتحالف ذات

صلة بانتهاك" قوانني احلرب، منها 5 غارات على
مُستودعات للمُساعدات الغذائية و22 غارة

أصابت مُستشفيات."

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Saudi aggression against Yemenالعدوان السعودي على اليمن

هيومن رايتس ووتش: معظم الضحايا املدنيني 
يف اليمن قتلوا بالقصف اجلوي السعودي

Millions view hashtag
USA_kills_Yemeni_people

SANA'A, Feb. 16 (Saba) -
At least 77 million people
have read the tweets on the
hashtag
"#USA_kills_Yemeni_peopl
e" on Facebook and Twitter
since January 25.
 The hashtag campaign
launched by Yemenis, Arabs
and foreigner activists on
aimed to spotlight the invisi-
ble role played by the United
States of America (USA) and
its involvement in the war
crimes committed by the
Saudi-Emirati-USA coalition
on Yemen since March 2015.

 It also intends to unveil
the genocide and brutal mas-
sacres committed by the coa-
lition against civilians for
more than 11 months as well
as the US imperialism's role

in creating conflicts in the region. Chairman of the Supreme Revolutionary
Committee (SRC) Mohammad al-Houthi officially launched the campaign on
January 25, aiming to send a message to the whole world that "USA is the
country that kills the Yemeni people inconsistent with all false slogans it
claims, and that the coalition's allies are just tools of the USA."
 The campaign came after explicit statements issued by US Secretary of
State John Kerry in a news conference held in Riyadh with his Saudi counter-
part Adel al-Jubeir in mid-January, in which Kerry confirmed Washington's
support for Riyadh-led aggression on Yemen.
 The Saudi Foreign Minister had previously announced upon a meeting held
with his USA and British counterparts in London that the Saudi regime has
USA and British military officers in the control and command center of the
aggression.
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تتقدم مجلة العربي
األمريكي اليوم

بخالص العزاء واملواساة
لألخ االستاذ توفيق

حسني القاضي وذلك يف
وفاة جنله حسني توفيق
القاضي يف حادث سير

أليم .
.إنا هلل وإنا إليه

راجعون

support, including crucial aerial refueling
and targeting assistance, as well as billions
of dollars worth of arms sales.
 This is the third MSF facility to be
bombed in Yemen in less than three
months. In October, airstrikes destroyed an
MSF hospital in Haydan, while a health
center run by the group in Taiz was hit by
the Saudi coalition in December. Dozens
of medical facilities have been destroyed
or damaged in the conflict by Saudi airs
strikes, as well as, on the other side, indiss
criminate shelling by the Houthis and their
allies.
 “We strongly condemn this incident that
confirms a worrying pattern of attacks to
essential medical services and express our
strongest outrage as this will leave a very
fragile population without healthcare for
weeks,” said MSF’s director of operations,
Raquel Ayora, in a statement.
 The Shiara hospital hit on Sunday lies
close the Saudi border in the Razeh district
of Saada province. Saada, a stronghold of
the Houthi rebels the coalition is fighting,
has been subjected to some of the fiercest

in the U.S.ssupported Saudi coalition.
 On the other side of the front lines, the
Houthis have also blocked access to
humanitarian aid within the country,
imposing a vicious internal siege on Taiz,
Yemen’s third largest city.
 Last month, the U.S. ambassador to the
United Nations, Samantha Power, ironis
cally lamented the humanitarian situation
in Yemen, stating in a tweet: “Grim briefs
ing on #Yemen today. Yemen’s future on
the line: over 700 schools destroyed/
damaged; 2x increase in malnourished
kids in just 9mo.” Her statement has been
criticized for hypocrisy.
 “Such statements ring hollow,” said
Belkis Wille, the Yemen researcher for
Human Rights Watch, pointing out the
direct role played by the U.S. in the war
and its refusal to push for accountability
by holding its own investigations into airs
strikes. The coalition has lashed out at the
criticism of its military campaign.
Yemen’s prosSaudi government even
expelled a U.N. human rights envoy last
week over what it called “unfair states

ments.” The expulsion came after Rupert
Colville, the spokesperson for the U.N.
Office of the High Commissioner for
Human Rights, criticized the “terrible toll
on civilians” in the conflict. The move
caused an uproar and the government
begrudgingly reversed its position two
days later “because of the fuss created
around the matter and caused by media
reports,” according to a letter from the
Yemeni mission to the United Nations.
 The coalition also airdropped cluster
bombs on residential neighborhoods in the
capital, Sanaa, for the first time on
Wednesday, according to Human Rights
Watch. The group identified the munitions
as from a CBUs58 cluster bomb manufacs
tured at a plant in Tennessee in 1978. On
the same day as the cluster bomb attack,
Sanaa was targeted with some of the heavis
est bombing by the coalition in months.
Warplanes struck a center for the blind, a
wedding hall, the city’s chamber of coms
merce, and a residential neighborhood. The
bombing came after the breakdown of a
nominal ceasefire that was declared during

U.N.ssponsored peace talks in December.
 “The Saudis are using missile strikes as
political exclamation points,” said Haykal
Bafana, a lawyer and consultant in Sanaa.
“I don’t know whose attention they are
trying to get. Anytime I hear jets flying
over me thoughts flash in my mind of me,
my wife, and my kids dying.”
 The next round of peace talks, which
were scheduled for midsJanuary, have
been postponed until the end of the
month after a rejection by the Houthis.
 “In order to have a viable peace pros
cess you need to have a group of sides
involved in the war that actually want
peace,” said Adam Baron, a visiting fels
low at the European Council on Foreign
Relations and a founding member of the
Sanaa Center for Strategic Studies. “As
all political sides think they’re winning,
Yemenis are paying the price of the cons
flict with a deepening humanitarian crisis,
destruction of infrastructure, and the
unraveling of the country’s entire social
fabric.”

Saudi aggression against Yemenالعدوان السعودي على اليمن

IN YEMEN, CIVILIANS SUFFER RELENTLESS BOMBING
BY SAUDI-LED COALITION

By : Sharif Abdel Kouddous

AFTER NEARLY 10 MONTHS of war,
the destruction of Yemen continues with
little respite for civilians.
 On Sunday, a hospital in northern
Yemen supported by Doctors Without Bors
ders (known by its French acronym, MSF)
was bombed, killing at least five people
and destroying several buildings that were
part of the facility. Ten people were injured
in the attack, including three of the group’s
staff. The humanitarian group said it cans
not confirm the origin of the attack but that
planes were seen flying over the facility at
the time. The only air power currently
operating in Yemen is a Saudisled coalition
of Arab states that have waged a relentless
bombing campaign since March.
 More than 6,000 people have been killed
in the war, including over 2,800 civilians,
the majority of them from airstrikes,
according to the United Nations. The
United States has backed the Saudisled
coalition with logistical and intelligence

bombardment in Yemen, causing wides
spread destruction and massive displaces
ment. The hospital had been bombed
before MSF started supporting it, in an
airstrike in September that killed two
patients and destroyed several departs
ments in the facility. The only functions
ing hospital in Saada lies in the provincial
capital, leaving hundreds of thousands of
Yemenis in the area without adequate
access to medical treatment for war injus
ries as well as for ailments like malnutris
tion and malaria.
 Since April, the Saudisled coalition has
imposed a crippling siege on Yemen, by
far the poorest country in the region.
Severe import restrictions on basic goods
have led to a deepening humanitarian cris
sis, with over 21 million people now in
need of basic assistance — more than
anywhere else in the world. The blockade
comes under the rubric of an arms
embargo imposed by a U.N. Security
Council resolution that was drafted
largely by the Gulf countries taking part

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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بغداد - حمّل رئيس الرابطة الكلدانية يف العراق
والعالم صفاء صباح احلكومة العراقية “مسؤولية
السياسة املمنهجة إلقصاء املسيحيني يف البالد“،

قائال يف الوقت ذاته إن “الفكر املتطرف لم يعد
محصورا يف تنظيم ما يسمى بالدولة اإلسالمية،

بل إنه بدأ ميتد إلى جماعات أخرى“.
وقد أكد العديد من اخلبراء واملتابعني للشأن

املسيحي يف العراق أن البلد أصبح رمزا
لالضطهاد الديني والالتسامح جتاه املسيحيني

الذين يعد وجودهم يف العراق أقدم من وجود
املسلمني.

وقال وائل سليمان مدير عام منظمة “كاريتاس“
يف األردن، يف وقت سابق، إن “حوالي 70 باملئة

من مسيحيي العراق )الذين كان يقدر عددهم
بأكثر من مليون شخص( تركوا بلدهم خالل

السنوات العشرين املاضية بسبب احلروب
والنزاعات املتتالية“. وأضاف أنه “مت تهجير آخر
مجموعة من مسيحيي املوصل وسهل نينوى،

قدر عددهم بحوالي 150 ألف شخص، الذين
تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى أربيل وضواحيها“.

وأوضح سليمان أنه “بحسب آخر اإلحصائيات
فإن عدد املسيحيني العراقيني املسجلني يف األردن

هو عشرة آالف و704“. وتراجع عدد املسيحيني
يف العراق بشكل كبير منذ االجتياح األميركي يف

2003 وأعمال العنف الدموية التي تلت الغزو،
حيث لم يبق سوى 400 ألف مسيحي يف حني

أن عددهم كان 1.4 مليون عام .1987
وتعرضت 61 كنيسة على األقل لهجمات منها

كنيسة سيدة النجاة، حيث قتل 46 مسيحيا على

األقل يف هجوم وقع يف 31 أكتوبر 2010،
وتبناه تنظيم القاعدة.

وأكد رئيس الرابطة الكلدانية صفاء صباح الذي
زار العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام، من أجل
االطالع على أوضاع الالجئني العراقيني إليها،

إن “األوضاع يف العراق ال تسر، ففي عام 2014
استولى داعش على مدننا وكنائسنا وأديرتنا،
وعمل على تدميرها، ما تسبب بنزوح حوالي

125 ألف مسيحي من مناطق سهل نينوى
واملوصل“.

وأضاف أن “العام 2015 كان أسوأ من سابقه،
بسبب وجود سياسة ممنهجة إلقصاء وتهميش

املكوّن املسيحي يف العراق“. وهو ما عبرت عنه
يف العديد من املناسبات قيادات الطائفة املسيحية
يف العراق، من ذلك تصريح يونادم كنا، النائب

املسيحي يف البرملان العراقي الذي أكد أن
“املسيحيني تعرضوا إلى إقصاء سياسي وتهميش

وتفقير من قبل اجلماعات والكتل املهيمنة وفقا
ملعايير حزبية وطائفية حتى بات املكون املسيحي

مبعدا كشريك بالوطن“.
ويف السياق، أكد صفاء صباح ما ذهب إليه

النائب العراقي املسيحي يونادم كنا أن
“امليليشيات يف بغداد تستولي على منازل

وأراضي املسيحيني، وإذا لم تتفتح عقلية
احلكومة، جتاه العمل املشترك والتسامح وقبول

اآلخر، فنحن نسير نحو نفق مظلم جدا“،
مضيفا “نحن غير مسرورين ونأمل أن تكون

األمور أفضل“.

وشدد صباح على ضرورة أن تعلن املرجعيات
دينية، واملسؤولون الكبار يف الدولة بشكل

رسمي أن ما يحدث بحق املسحيني بالعراق “غير
شرعي وغير أخالقي“، معربا عن “عدم تفاؤله ملا

ستؤول إليه أوضاع املسيحيني يف العراق خالل
العام اجلاري“. وأشار إلى أن تنظيم داعش كان
“مؤذيا جدا“، للمسيحيني بالعراق، وتسبب يف

بغرض مساعدة املسيحيني، والضغط على صناع
القرار من أجل احلصول على حقوق املسيحيني

السياسية واالجتماعية واالقتصادية“.
جدير بالذكر، أنه يف نهاية شهر يوليو 2014،

هجّر تنظيم داعش اإلرهابي 150 ألف مسيحي
من مدينة املوصل شمالي العراق. وتعد املسيحية

الديانة الثانية يف العراق بعد اإلسالم.

...................................................................................................................................................................................................................................................Arabs Today العرب اليوم

مسيحيو العراق: نريد البقاء يف بالدنا واحلكومة صامتة على التنكيل بنا
The Last Day Of Iraqi Christians In Mosul

التقـت املمارسات الطائفـية اإلقصائية كلهـا على العراقيني من ذوي الـديانة املسيحيـة لتحول حياتهم إلـى قصص من الترحال والهـروب واللجوء استجارة من ظلم الطـائفية واإلرهاب، إذ لم يكن داعش
فقط القوة التي حولت حياة املسيحيني يف العراق إلى جحيم، بل إن امليليشيات الطائفية التي تدعمها احلكومة احلالية لها دور كبير يف املأساة التي يعيشها العراقيون املسيحيون اليوم.

تهجيرهم وقتلهم وتدمير منازلهم، و“لكن الفكر
املتطرف بدأ ينمو أيضا عند جماعات أخرى يف

بعض املناطق العراقية التي ال يتواجد فيها
التنظيم“.

وقال صباح إنه “يف بغداد ال يوجد تنظيم داعش،
فمن يستولي على منازل املسيحيني هناك؟“،

وأجاب قائال “هذا يرجع إلى عدم فرض سلطة
القانون“، محمال احلكومة العراقية مسؤولية ما

يتعرض له املسيحيون، ومحذرا من “املنطق
الطائفي الذي يسيطر يف العراق“. وقال صباح إن

“سياسات أوروبا والواليات املتحدة جتاه
الالجئني العراقيني ليست واضحة أو باملستوى
املطلوب، فاملسألة ال تتعلق بتقدمي املساعدات

لالجئني فقط، بل كيف يتم إعانتنا على البقاء يف
العراق، الذي نعيش فيه منذ اآلالف من

السنني“.
ورأى صباح أن “مسألة العراق مرتبطة مبسائل

إقليمية أخرى، فإن لم يتم حل األزمة السورية،
فإن العراق سيتثأر بذلك، رغم التراجع الذي
يشهده تنظيم داعش على األراضي العراقية“.

وقال إن “القضية ليست مجرد االنتهاء من
داعش، بل هي كيف سنبني الدولة العراقية“.

والرابطة الكلدانية يف العراق والعالم، تأسست
مبدينة أربيل العراقية يف 1 يوليو 2015 برعاية

بطريرك الكلدان يف بابل لويس ساكو، وحضور
ممثلني عن دول االنتشار الكلداني. وبحسب

صباح، فإن الرابطة، التي لها عدة فروع يف دول
أوروبية وأميركية، تهدف إلى “تعزيز البيت
الكلداني، وحشد طاقة الكلدان يف العالم
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طرابلس- يف ساحة الشهداء يف وسط طرابلس،
يرفرف علم الثورة الليبي بألوانه احلمراء والسوداء

واخلضراء احتفاال بذكرى انطالق الثورة يف 17
فبراير .2011

يف مدينة سرت الغنية بالنفط على بعد 450
كيلومترا شرقا وحوالي 300 كيلومتر من أوروبا،

يعلو علم تنظيم الدولة اإلسالمية األسود األبنية
وينتشر يف الشوارع.

ويقول احمللل لودوفيكو كارلينو، من مركز آي إتش
أس للتحليل األمني واالقتصادي، إن ”تنظيم

الدولة اإلسالمية ينظر إلى ليبيا على أنها أفضل بلد
إلقامة قاعدة إقليمية خلالفته”.

ويضيف أن ”توفّر مقدرات نفطية ضخمة ووجود
طرق تهريب منظمة ومربحة نحو دول جنوب

الصحراء الكبرى يف أفريقيا، والرقابة الضعيفة على
احلدود، جتعل من ليبيا محطة جذابة لتنظيم الدولة

اإلسالمية، كما العراق وسوريا، ورمبا أكثر حتى
من ذلك”.

ويضيف خبراء آخرون يف تعقليهم على تداعيات
الوضع يف ليبيا قائلني إن ”تغيير النظام باسم

الدميقراطية كان وهما”، ال سيما حني تكشف
التقارير الواردة من وكاالت االستخبارات أن
اإلقليم اجلنوبي يف ليبيا صار مالذا للمسلحني

اإلسالميني الذين متّ طردهم من مالي.
”أرض جهاد”

يسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية منذ يونيو املاضي
على مدينة سرت املطلة على البحر املتوسط يف

مقابل السواحل األوروبية والتي تضم ميناء ومطارا
وقاعدة عسكرية.

وحوّل التنظيم املتشدّد سرت إلى ”أرض جهاد”،

بحسب ما يسميها يف بياناته، وقاعدة يجند فيها
املقاتلني، ويدرب عناصره على شن هجمات يف

دول أخرى، وينطلق منها للتقدم شرقا نحو
املناطق الغنية بالنفط وجنوبا نحو الدول األفريقية

اجملاورة.لكنّ جذور اخلطر اجلهادي يف ليبيا ال
تنحصر ببروز تنظيم الدولة اإلسالمية، يف أوائل
العام 2014، يف بلد غرق يف الفوضى األمنية،

بعدما لم تتمكن السلطات التي ورثت احلكم عن
القذايف من نزع سالح اجلماعات التي قاتلت

النظام السابق.
ويوضح كارلينو، يف تقرير حول صعود اخلطر

اجلهادي يف ليبيا، أن هذا البلد الشمال أفريقي ميثل
”نقطة استقطاب مهمة بالنسبة إلى الساعني

للجهاد، حتى قبل تنظيم الدولة اإلسالمية”.
ويتابع أن ”الفراغ السياسي واألمني يف أعقاب

سقوط نظام معمر القذايف إلى جانب وجود
كميات كبيرة من األسلحة، والرقابة غير الفعالة

على احلدود، جعلت من ليبيا بلد العبور الرئيسي
للمقاتلني يف شمال أفريقيا نحو سوريا والعراق”.

كما سمح غياب سلطة مركزية فعّالة جلماعات
جهادية بأن جتد موطئ قدم لها يف ليبيا منذ خمس

سنوات، وعلى رأس هذه اجلماعات أنصار
الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة.

ودفع تصاعد اخلطر اجلهادي الدول الكبرى إلى
التفكير يف احتمال التحرك عسكريا يف ليبيا، نظرا

ملوقع البلد اجلغرايف احلساس وثروته النفطية
الضخمة )أكبر احتياطات النفط يف أفريقيا وتبلغ

حوالي 48 مليار دوالر(.
يف الوقت ذاته، يضغط االحتاد األوروبي

والواليات املتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني
توحد السلطتني املتنازعتني على احلكم منذ أكثر

من عام ونصف، قبل اتخاذ قرار حول طبيعة

التدخل احملتمل يف ليبيا.
أخطاء بعد أخطاء

يعترف اجملتمع الدولي بالسلطات والبرملان
املستقرّين يف طبرق )شرق(، لكن يوجد يف

طرابلس برملان مواز، وهو املؤمتر الوطني العام،
غير املعترف به ويسيطر عليه حتالف جماعات

مسلحة حتت مسمّى فجر ليبيا.
وبسبب االقتتال بني السلطتني وسيطرة تنظيم

الدولة اإلسالمية على مناطق نفطية، انخفضت
صادرات النفط إلى أكثر من النصف، وتوقفت

املشاريع االستثمارية، وأغلقت عشرات الفنادق
واملطاعم أبوابها، وتراجع مستوى اخلدمات وبينها

الكهرباء، وتوقفت معظم املؤسسات احلكومية
عن تأدية عملها يف ظل غياب سلطة مركزية

واضحة.
وسيكون على احلكومة اجلديدة، يف حال متكّنها

من احلكم، مواجهة حتديات أخرى غير اخلطر
اجلهادي، تتمثل يف االنهيار االقتصادي واالرتفاع
القياسي يف األسعار، فيما حتتل ليبيا مرتبة متقدمة

على سلم الدول األكثر فسادا.
كما أن اخلروج من ليبيا والدخول إليها أصبحا

أكثر صعوبة من أيّ وقت مضى، بعدما توقفت
خطوط الطيران األجنبية عن الهبوط يف املطارات
الليبية، فيما تقلع الشركات الليبية بطائراتها نحو

عدد محدود من الدول اجملاورة.وتقول كرمية
الغويل، التي تعمل موظفة يف مصرف يف

طرابلس، إن ”السنوات اخلمس املاضية كانت
عبارة عن سلسلة من أخطاء بعد أخطاء”، مضيفة
”حياتنا اليومية تصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم”.

وقبيل أيام من حلول الذكرى اخلامسة لسقوط

نظام القذايف، أعلن عن تشكيل حكومة وفاق
وطني، لكن هذه اخلطوة لم جتلب معها اآلمال

بعودة االستقرار إلى البالد املفككة؛ وقد بدا ذلك
واضحا يف وجوه الليبيني الذين بدوا عاجزين عن

الشعور بالفرح يف ظل األوضاع األمنية واالقتصادية
املتردية وتفشي اإلرهاب وانقسام األرضية

السياسية.وتقول فلورانس )50 عاما(، وهي
فرنسية متزوجة من ليبي ”احلياة أصبحت أكثر غالء،
ولم نعد نستطيع أن نسحب أمواال من املصارف”، يف

إشارة إلى عدم توفر السيولة يف املصارف طوال أيام
الشهر.

وتتابع ”لكن خويف األكبر هو أن يصل داعش إلى
طرابلس”، وهو خوف مختلف الليبيني وأيضا خوف

دول اجلوار التي تعاني من تداعيات ”اجلهاد”
والفوضى يف ليبيا؛ وتخشى من متدد تنظيم الدولة

اإلسالمية مثلما تخشى من تداعيات التدخل
العسكري اخلارجي الذي تدق طبوله.

انتفضت ليبيا، في 17 فبراير 2011، ضد نظام معمر القذافي، الذي حكم البالد على امتداد 42 سنة، على أمل
بناء ديمقراطية ودولة مؤسسات، لكنها غرقت بدل ذلك في فوضى ووصل بها المطاف إلى أن أصبحت توصف

” وأحد أهم معاقل التنظيمات المصنّفة على قائمة اإلرهاب التي وجدت الفرصة للتمدّد في “أرض جهاد بأنها 
ظلّ النزاع المسلح على السلطة وما نتج عنه من فراغ أمني وضعف في مؤسسات الدولة.

ليبيا بعد خمس سنوات من الثورة: بلد االستبداد صار أرض اجلهاد
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من يسيطر على ماذا يف ليبيا؟!!

القوى املسلحة الرئيسية يف ليبيا، البلد الغني بالنفط
والغاز يف شمال أفريقيا، والذي ال تبعد سواحله عن

أوروبا سوى نحو 300 كلم:
* اجليش الوطني الليبي: قوات خاصة أنشأها الفريق

أول خليفة حفتر وضباط سابقون من شرق البالد انشقوا
يف بداية االنتفاضة على نظام معمر القذايف يف.2011
وكان سالح اجلو مبا ميلكه من عدد قليل من مقاتالت
ميغ-23 وميغ-21 ووحدات القوات اخلاصة بقيادة

ونيس بوخماد القوات الرئيسية التي انضمت إلى حتالف
حفتر ملكافحة اإلرهاب بدعم من احلكومة املعترف بها
من اجملتمع الدولي.واضطر اجليش الذي طرد يف يوليو

املاضي من بنغازي )1000 كلم شرق طرابلس( إلى
االنكفاء شرقا باجتاه مدن موالية مثل املرج والبيضاء
وطبرق على احلدود املصرية. ومنذ أكتوبر 2014،

جنحت قوات حفتر يف استعادة جزء كبير من بنغازي،
ثاني مدن البالد، لكنه ما زال يواجه مقاومة جماعات

إسالمية. وغربا، يعتمد خليفة حفتر على جماعة

الزنتان القوية املناهضة لإلسالميني التي أعلنت انضمامها
إليه وعلى قبائل يف املنطقة مثل قبائل ورشفانة والرجبان.

* قوات فجر ليبيا: حتالف جماعات مسلحة، بعضها
إسالمية، نشأ يف يوليو 2014 خالل عملية عسكرية ضد

جماعات الزنتان املسلحة التي جنح يف طردها من
طرابلس.وتسيطر قوات فجر ليبيا على كل املدن الساحلية

تقريبا من مصراتة إلى احلدود التونسية مرورا بالعاصمة
وجزء من جبل نفوسة جنوبا حيث انضمت إليها مدن مثل

الغريان ونالوت وجادو. وحتظى بوجود يف اجلنوب مثل
سبها.

القوات األخرى:
* تنظيم الدولة اإلسالمية: يسيطر على مدينة سرت

الساحلية )450 كلم شرق طرابلس(، مسقط رأس
القذايف، منذ يونيو، ويسعى للتمدد نحو املناطق احمليطة

باملدينة. ويتمتع بوجود يف بنغازي ويف درنة )شرق(،
املعقل التاريخي للجهاديني يف ليبيا، إلى جانب جماعات

جهادية أخرى. ولهذه اجلماعة خاليا يف طرابلس تبنّت
تفجيرات وهجمات مسلحة عدة.

* مجلس شورى ثوار بنغازي: حتالف جلماعات إسالمية
متطرفة تشكّل للتصدي لهجوم قوات حفتر. عالقاته مع
قوات فجر ليبيا غير واضحة رغم أن احلكومة، التي تدير

العاصمة مبساندة قوات فجر ليبيا وال يعترف بها اجملتمع
الدولي، أعلنت تأييدها له. ويضم خصوصا جماعة درع

ليبيا وسرايا شهداء 17 فبراير وكتيبة راف اهلل السحاتي
وجماعة أنصار الشريعة.

* أنصار الشريعة: تعتبر األمم املتحدة هذه اجملموعة منظمة
إرهابية، ولها فروع يف درنة )شرق( وصبراتة )غرب(.

ويبدو أن عددا من أعضائها انشقوا عنها ليلتحقوا بتنظيم
الدولة اإلسالمية.

* قوة بـرقة: حتالف معاد لإلسالميني من قبائل محلية يف
شرق ليبيا بقيادة إبراهيم اجلدران. وتدعو إلى الفيدرالية
وتطالب بحكم ذاتي للمنطقة. عطلت قواتها خصوصا

املرافئ النفطية يف الشرق ومنعت التصدير منها. ولم تعلن
هذه القوة بشكل واضح حتى اآلن انضمامها إلى الفريق
أول حفتر لكنها معادية بشكل واضح لقوات فجر ليبيا”.
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Muslims around the world املسلمون حول العالم

ما الذي يدفع البريطانيني إلى اعتناق اإلسالم؟
كيف قرّر 5 آالف بريطاني العام املاضي التخلّي عن

ديانتهم األصلية والتحوّل إلى الديانة األكثر إثارة
للجدل يف األعوام الراهنة؟ كيف يتقبّلون القيود

الصارمة التي يفرضها اإلسالم على املؤمنني،
وكيف يتعاملون مع اجملتمع ونظراته إليهم؟

يف هذا التقرير، تتحدث جريدة اإليكونوميست عن
دراسة أخرجتها جامعة كامبريدج إلى النور حول

النساء البريطانيات الالتي اعتنقن اإلسالم. أظهرت
هذه الدراسة شغف البريطانيني وفضولهم الساعي

لإلجابة عن هذه األسئلة، وعن كل ما يتعلق
بالرحالت الروحانية، حني مت حتميلها أكثر من 150

ألف مرة.
 يف اجلزء الثاني من املشروع، أجرى مركز

الدراسات اإلسالمية باجلامعة حتقيقًا دام 18 شهرًا،
تناول جتارب 50 ذكرًا ممن اعتنقوا اإلسالم. ربّما
يساهم هذا املشروع يف إعطاء صورة واضحة عن

األسباب التي تدفع البرطانيني إلى اعتناق اإلسالم،
وعمّا يواجهونه بعدها. يف مجتمع متحرّر
كبريطانيا، ال يُلقى الضوء كثيرًا على تغيير

الديانات. إال يف حاالت نادرة، كأخت زوجة توني
بلير التي تكفّل موقعها االجتماعي بتسليط األضواء
على ذلك احلدث. أو عندما يتعرّض املسلم اجلديد

ملراقبة من الشرطة لالشتباه يف ارتكابه أعمال جهادية
عنيفة. لكن يف أغلب األحوال، معتنقو اإلسالم

اجلدد هم أشخاص عاديون؛ منتجٌ طبيعي
للمجتمع العاملي الكوزموبوليتاني اجلديد الذي

تنفتح فيه التجارب الثقافية اخملتلفة على بعضها،
سواءً عن طريق السفر، أو اخملالطة االجتماعية،

أو حتى تصفح اإلنترنت.
 ميضي تقرير اإليكونومست للحديث عن

األسباب يف ضوء الدراسة، والتي تختلف من
جتربة إلى أخرى. البعض انبهر باحلميمية السائدة

يف أوساط اجلماعات الطالبية املسلمة، والتي
يفتقدها يف مجتمعه اخلاص. فالطالب يف السنة

األولى من اجلامعة، ينفتح ربّما للمرة األولى
على مختلف العقائد والثقافات، جند اليقني الذي

يتمتع به املسلمون حاضرًا بقوة، مثيرًا للدهشة
واالنتباه. أما بالنسبة للكبار، فغالبًا ما دفعهم إلى

اإلسالم لقاءٌ عابرٌ به: ربّما احتفال ما، رمبا
مناسبة احتكّوا فيها بالثقافة اإلسالمية، ربّما خطٌ

عربي أو شكلٌ من أشكال العمارة، ربّما نداء
مؤذن أو ابتهال داعية. قالت عاملة باحلكومة -

هي الوحيدة يف قريتها التي ترتدي احلجاب- إنها
انبهرت يف جولة لها حول الشرق األوسط بثبات
وقوة املسلمني رغم الصوبات التي يواجهونها يف

حياتهم. وهذه كلماتها:“بدأت أنظر إلى الشعائر
اإلسالمية التي كنت أراها قاسية -الصيام،

والزكاة، وفكرة الزهد نفسها- بطريقة مختلفة.
لم أعد أراها قيودًا تسلسل حريتي الشخصية، بل

started looking into other Islamic pract
tices I’d dismissed as harsh: fasting,
compulsory charity, the idea of modt
esty. I stopped seeing them as restrict
tions on personal freedom and realised
they were ways of achieving selft
control.”
 One of the young male informants
reported an unexpected problem: “his
mother’s occasional wish for him to be
“normal” [and] “roll in drunk” like the
other boys...” Almost all reported some
problem with their relatives, especially
those South Asians who had previously
been Sikh or Hindu and were perceived
to have betrayed their families. On one
hand, Islam mandates its followers to
behave dutifully towards close kin, and
this duty is not cancelled out when
those kin are of a different religion. But
some duties become impossible for a
family member who has turned to
Islam; he cannot oversee the Hindu cret
mation, or the Christian burial, of a part
ent.
 Muslims of both genders had some
disappointments. Some had been
attracted to the faith, in part, because of
its seemingly universalist spirit and
racial egalitarianism

....Continued on page 51

ther famous nor in any way prone to
violence, they are simply products of
a cosmopolitan age where all kinds
of cultural experiences, whether
through travel, social life or simply
surfing the net, are available to all
kinds of people, and the results can
be surprising.  
This month the University’s Centre
for Islamic Studies reported on the
second part of that project; this
involved an 18tmonth investigation
of the experiences of 50 male cont
verts. Although the approach is more
anecdotal than statistical, the two
reports amount to a vivid picture of
the range of reasons why some Britt
ish people choose Islam and what
happens thereafter.
 Young converts have sometimes
been impressed by the camaraderie
they observe in Muslim student
groups. To a firsttyear student faced
with a bewildering variety of ideot
logical and cultural choices, the
quiet certainty of the Muslims can
make a strong impression. Older
ones often said their interest was
sparked by a chance encounter, pert
haps on holiday, with some aspect of
Islamic culture, from architecture to
calligraphy to the muezzin’s call of
prayer. A local authority worker who
is the only hijabtwearer in her Sust
sex village said she had been
impressed, during posttuniversity
travels round the Middle East, by the
“tranquillity and stability” of people
despite the difficulty of their lives. “I

املطاط، ويستبدلون به قواعد الدين الصارمة بشأن
املأكل وامللبس واحلياة اجلنسية واجملتمعية. سيتوجّب
على اجملتمعات الغربية التكيّف مع هذا وذاك، لكيال

تقع يف حالة دائمة من الصراع الثقايف، أو ذلك
املصطلح الذي يعرفه املسلمون جيدًا: فتنة.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

املسلمون اجلدد يف بريطانيا: ما الذي يدفعهم العتناق اإلسالم؟
Why some Brits choose Islamic prayer over partying

ترجـمة وتحـرير : عبـد الرحمـن طه - ما الـذي يدفـع البريـطانيـين إلى اعـتناق
اإلسالم؟ كيف قـرّر 5 آالف بريطاني العـام الماضي التخلّي عن ديـانتهم األصلية
والتحوّل إلى الديانة األكثـر إثارة للجدل في األعوام الراهنة؟ كيف يتقبّلون القيود
الصـارمة التـي يفرضهـا اإلسالم على الـمؤمنـين، وكيف يتعـاملون مـع المجتمع
ونظـراته إليهـم؟ في هذا الـتقريـر، تتحـدث جريـدة اإليكونـوميسـت عن دراسة
أخـرجتها جـامعة كـامبريـدج إلى النـور حول النـساء البـريطانيـات الالتي اعتنقن
اإلسالم. أظهرت هذه الدراسة شغف البريطانيين وفضولهم الساعي لإلجابة عن
هذه األسـئلة، وعن كل ما يتعـلق بالرحالت الروحـانية، حين تم تحمـيلها أكثر من

150 ألف مرة.

أدركت أنها طرقٌ المتالك النفس والتحكّم فيها“.
 طبقًا لتقرير اإليكونوميست، لم يخلُ األمر من

العقبات وخيبات األمل. اجلميع تقريبًا واجهوا
مشكالت مع العائلة. بعضهم واجه ذلك الطلب

الغريب من أهله بأن يصبح “عاديًا“ وينخرط يف السُكر
واحلفالت مثل رفاقه. أما اجلنوب آسيويون، وخاصة

السيخ والهندوس، فقد واجهوا اتهامات من العائلة
بأنهم خانوا دينهم وأصولهم. يأمر اإلسالم ببر

األهل والوالدين، ال يفرّق بني مسلمٍ وكافر، لكن
هذا ال مينع وجود بعض احملرّمات، مثل املشاركة

املباشرة يف الشعائر الدينية اخملالِفة لإلسالم.
 خيبة أملٍ أخرى، هي أن الوحدة  واملساواة التي
يبدو عليها اإلسالم من اخلارج تشرّدها الطائفية من
الداخل. اإلسالم مينح اجلميع حق مخاطبة اهلل، ال

يضع وسيطًا بني العبد والرب. لكن اخلصومات
العرقية والطائفية، مثل اخلصومة بني املساجد

الصومالية والباكستانية، أو اخلالف بني الصوفيني
والسلفيني، جتعل الوافدين اجلدد على اإلسالم

حيرى، ضائعني يف بعض األحيان، حيث نبذتهم
عائالتهم نفسها ولم يجدوا القبول املنشود حتى يف

مجتمعهم اجلديد، الذي يراهم يف بعض األحيان
جاهلني بالدين، أو طابورًا خامسًا دخيالً عليه.

 ينتهي التقرير إلى حقيقةٍ ثابتة: إن اجملتمع الغربي
وثقافة القرن الواحد والعشرين تتخذ التعددية وحرية

االختيار شعارًا لها، لكن معتنقو اإلسالم يتخذّون
قرارًا واعيًا بالتخلي عن منط احلياة الفضفاض

EVERY year, thousands of British
people convert to Islam. Estimates
of how many vary a lot, but in 2011
a study concluded that the total numt
ber of converts in the United Kingt
dom might exceed 100,000 and that
about 5,000 had made that choice
the previous year, with women
exceeding men and the “white Britt
ish” share of fresh converts amountt
ing to around half. Whatever their
own religious views, people are curit
ous about unusual spiritual journeys:
when, in 2013, Cambridge Univert
sity produced a study of British
women who had embraced Islam, it
was downloaded more than 150,000
times.
 When conversions come to public
attention, it is usually for one of two
reasons. Either the people involved
are celebrities or closely connected
to celebrities; Tony Blair’s sistertint
law is one example. Or else they are
the subject of police attention as sust
pects in jihadi violence. But the
great majority of converts are neit
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بداية أطول اعتصام
ولدت كونسيبسيون يف أسبانيا، وتوفى والديها

وهي يف سن مبكرة، كما فقدت جدتها التي تولت
أمرها، هذه الظروف دفعتها عندما أصبحت يف

الثامنة عشرة من عمرها إلى الهجرة إلى الواليات
املتحدة األمريكية على أمل أن تكون حياتها هناك

أفضل.

يف نيويورك عُيّنت كونسيبسيون باملكتب
التجاري التابع للسفارة اإلسبانية، واندمجت يف

احلياة العملية حتى  تزوجت رجل أعمال
إيطالي، وأجنبت منه ابنتها الوحيدة، كان ذلك

يف عام 1973، لكن لم تستقر حياتها بعد أن
أصبحت أما، فقبل أن تصبح ابنتها يف العامني

من العمر طُلقت وحرمت من حضانتها.
كان على كونسيبسيون بعد فشل حياتها الزوجية

البدء من جديد، متكنت عام 1980 من العمل
كجليسة أطفال، لكنها لم تهدأ حلرمانها من

ابنتها، قررت أن حتتج، فبدأت تقضي أيام
إجازتها معتصمة أمام البيت األبيض، ورفعت
الفتات تطالب بالعدالة واحلصول على حضانة

ابنتها، ويف عام 1981 قررت كونسيبسيون
مشاركة الناشط املدني ويليام توماس نشاطه،
وحولت مطالبها من تظاهرة لقضية خاصة إلي

املطالبة بوقف االنتشار النووي، ثم نصرة للقضية
الفلسطينية، وقضايا حقوق اإلنسان يف العالم.
وعلى رصيف الفاييت عبرت كونسيبسيون عن

رغبتها بأن يقف العالم الصامت ضد استخدام
األسلحة الكيماوية، وأن يلتفت للجرائم

اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني، وأن يرفض الهيمنة
اإلمبريالية، وحينها قالت: ”يجب أن يعلم العالم
كله أنني لن أترك هذا املكان أبدا”، وفعال واصلت

االعتصام داخل خيمة بالستيكية يف ساحة املتنزه
املواجه للبيت األبيض، وحتى عند صدور قرار
بحظر التظاهر أمام البيت األبيض إثر تفجيرات

أوكالهوما عام 1995، استمرت كونسيتيون
باالعتصام، ولم يستطع أحد إزاحتها من

مكانها.

صاحبة 
االعتصام
األطول:

”كوني” تفارق
احلياة بعد أن
أوصت العالم

أال يصمت أمام
”جرائم

إسرائيل”

كتابـة وحترير : ميرفت عـوف - خالل خمسة وثالثني عامًـا، أرادت صاحبة االعتصـام األطول يف التاريخ “كونـسيبسيون بيشـوتو“ قول شيء واحد
لهذا العالم، أردات أن تقول نعم للسالم والعدالة، وال للحرب واجلرائم، ومن أجل إيصال هذه الرسالة وقفت كونسيبسيون أمام خيمة مهترئة منذ عام
1980 حـتى 2016 تخط الالفتـات وتنشر الـصور التي تعبـر عما يجـول يف قلبها وعقلـها، وتبوح بـقيمها ومبـادئها التي تـؤمن بها.لـم يلتفت لها أربع
رؤساء أمريـكيون عاصـر اعتصامهـا واليتهم الرئـاسية، لكن فـعلت ما أرادت، وقالـت لهم عن قرب: إنهم صـامتون ومنحـازون لالحتالل اإلسرائيلي

الذي أصبح هدفها، بعد عام من اعتصامها، لفت نظر العالم جلرائمه.هذا التقرير يستعرض حياة كونسيبسيون التي شكلت منوذجا متميزا يف
النضال السلمي من أجل قضايا العدل واحلرية والسالم .
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القضية الفلسطينية
"يجب أن تذهب دولة

إسرائيل"، "نعم
لليهودية وال

للصهيونية"، و"يجب
نزع سالح إسرائيل

التي متتلك 200 قنبلة
نووية غير شرعية"،
"املقاومة أو املوت".
بعض من شعارات

التي رفعتها
كونسيبسيون، كانت
تخط هذه الشعارات

بأقالم وألوان جمعت
ثمنها من الدوالرات
القليلة التي حصلت

عليها من املتضامني،
هذه املرأة لم تتوان

عن قول وكتابة كل
ما يندد بسياسة االحتالل اإلسرائيلي،

فكونسيبسيون حتب فلسطني جدًا، كما تقول،
وحتتفظ منها  بحجر مزيّن بألوان العلم

الفلسطيني.
عندما قررت أن تعتصم أمام البيت األبيض

سرعان ما حولت اهتمامها من االحتجاج ضد
األسلحة النووية إلى االحتجاج على جرائم
دولة االحتالل اإلسرائيلي، إذ انتبهت هذه

السيدة البسيطة إلى جرائم االحتالل يف مجزرة
صبرا وشتيال، تقول كونسيبسيون: إن "قناعتها

بدموية إسرائيل تأكدت لها بعد عام تقريبا من
نصبها خليمتها عندما وقعت مجزرة صبرا

وشاتيال يف لبنان يف 16 أيلول 1982، وأن
هذه اجملزرة وما قبلها وما بعدها أكدت لها
سالمة موقفها وقناعتها بدموية إسرائيل".

لقد أدرك الصهاينة مدى قوة رسالة
كونسيبسيون، إذ كتبت بعض الشعارات

بالعبرية، ونشرت صور جرائمهم أمام
البيت األبيض الذي اتهمت رئيسه
دائما بأنه منحاز لـ"إسرائيل". ومن
الصور التي تشرتها صور الناشطة

األميركية راشيل كوري التي
سحقتها دبابة إسرائيلية جنوب

قطاع غزة عام 2003، تقول
كونسيبسيون: "لطاملا قبضت
علينا الشرطة، ومت ضربنا من

اليهود، وكثيرا ما جتاهلتنا
اجلماهير أمام البيت األبيض،

ولم يكن األمر سهال طوال
تلك املدة، نحن ضحينا
بالكثير، وسأحتمل  ألن
القضايا التي أدافع عنها

تستحق الكثير".
وتؤكد كونسيبسيون أن:

"إسرائيل تعامل من الغرب على
أنها فوق القانون حتى حني

ترتكب جرائم إبادة جماعية"،
وأضافت "كونسيتيون" إن: "سكوت

العالم على ما تقوم به إسرائيل من
احتالل ألراض ليست لها وأعمال

وحشية وقتل بحق الفلسطينيني، يعد أمرا
مخزيا وال يجوز الصمت عليه لألبد، وأن

املقاومة هي احلل يف سبيل إعادة احلقوق إلى
أصحابها".

رسائل متعددة
كانت كونسيبسيون مطلعة جيدًا على

التطورات من حولها، لم يحل كبر سنها

وظروفها املعيشية من معرفة ما يحدث يف العالم،
علمت عن سنودون صاحب التسريبات الشهيرة،

فعلقت صورًا له يف خيمتها، طالبت من جاء إلى
خيمتها من متضامنني عرب بإرسال رسالة

إلكترونية إلى الرئيس األمريكي، إذ أيقنت أهمية
االنترنت، وقالت: "اإلنترنت أصبح هدفا اآلن

ملواجهة االحتالل اإلسرائيلي، وعلينا إرسال
رسائل احتجاج إلى جميع رؤساء العالم وأوباما

ضد إسرائيل"، وأضافت : "عليكم باإلنترنت
لتحقيق هدفكم يف التحرر من االحتالل

اإلسرائيلي،
لم

يعد
التلفاز ذا

فائدة، قمت قبل فترة
طويلة بإرسال رسالة عبر البريد االلكتروني

للرئيس األمريكي "باراك اوباما" لكنه لغاية اآلن لم

يرسل برده على رسالتي".
ويف شريط فيديو يعود لعام 2008، وجهت

كونسيبسيون إلى الرئيس املصري السابق محمد
حسني مبارك رسالة، قالت فيها:  "السيد مبارك

اخجل من نفسك .. املفروض أن تخجل من
نفسك؛ أنت عميل لألمريكيني يف الواليات

املتحدة، وبعت القضية الفلسطينية من أجل أن
تربح ماليني الدوالرات، وتركت أيادي

السياسيني يف الواليات املتحدة األمريكية تشعل
احلروب باملنطقة العربية"، وأضافت : "أنت

حتالفت معهم بدال من أن تسعى إلنهائها،
ونشرت العنف، أنت ساهمت يف نشر اإلرهاب
يف املنطقة، وكان عليك وعلى العالم العربي

أجمع أن تتحملوا املسئولية بالتظاهر
السلمي؛ لوقف االعتداء اإلسرائيلي
على األراضي الفلسطينية، ومنح

السالم للفلسطينيني".
إهمال رؤساء البيت األبيض

خمسة وثالثون عامًا لم
يلتفت فيها املسئولون

األمريكان
لكونسيبسيون، فخمس

رؤساء واكب اعتصام
كونسيبسيون الذي امتد

لسنوات واليتهم
للرئاسة، هم: رونالد
ريغن، جورج بوش،
بيل كلينتون، جورج

دبليو بوش، باراك
أوباما. لم حتظ منهم

بنظرة أو مقابلة، يقول
الكاتب الفلسطيني

حافظ البرغوثي: "لم
حتظ طيلة هذه العقود

بنظرة من أي رئيس أميركي
أو أدنى اهتمام من اإلعالم
األميركي البغيض. بينما لو

رابطت هذه املرأة أمام الكرملني
أو الساحة احلمراء يف بكني لشهر
واحد لتحولت إلى جنمة سياسية يف

الغرب يزورها الكبار وتكتب عنها
الصحف األميركية بإسهاب وإسهال أيضا".

ويضيف: "كان حريًا بنا احتضان هذه الناشطة
السلمية عميدة املعتصمني يف العالم وإبراز

جهودها وصبرها ومقارنتها بأسرانا الصابرين "،
ويؤكد يف مقاله: "رحيل عميدة املعتصمني يف
العالم"، "لنكن أوفياء لكل من يتضامن معنا

ولنطلق اسم املناضلة السلمية كوني على أحد
شوارعنا تخليدا لهذه اإلنسانة السامية املشاعر.
فهل يكون لكوني شارع باسمها؟ يقول له أحد

املسئولني كن فيكون".
كونسيبسيون ارقدي بسالم

يف اخلامس والعشرين من يناير املاضي  توفيت
كونسيبسيون يف مركز ملساعدة النساء املشردات،

وأمام خيمتها كتب أحد املتضامني معها
)كونسيبسيون ارقدي بسالم/حُب( .

ماتت كونسيبسيون ولم يتحقق ما أملته، لكنها
بالتأكيد ستظل مسجلة كأطول معتصمة يف

التاريخ، إذ سيبقي التاريخ يذكر أحد أهم املعالم
اإلنسانية التي ذكرت رؤساء الواليات املتحدة
األمريكية بضرورة إرجاع حقوق الفلسطينيني

التي سلبها االحتالل اإلسرائيلي، وذكرت
"كونسيتيون" يف رسالتها إلى الرئيس األمريكي

باراك أوباما: "يوماً ما سيتحقق هديف ويكف
العالم عن صمته جتاه إسرائيل".

يذكر أن اجلامعة العربية أصدرت بيانا، قال فيه
األمني العام املساعد رئيس قطاع فلسطني

واألراضي العربية احملتلة لدى اجلامعة العربية
الدكتور سعيد أبو علي: "إن كوني - اختصار

كونسيبسيون- قضت عقود االعتصام الثالثة،
وهي تتحدث عن حق الشعب الفلسطيني يف

دولته، وذلك يف سياق نضالها ضد العنصرية
ومن أجل املساواة والسالم"، وأضاف: "كانت

تدافع بأسلوبها عن حق اإلنسان يف عالم خالٍ من
الصراعات وأسلحة الدمار الشامل، وفاتها متثل

خسارةً وفقدانا ملناضلة مدافعة عن القضية
الفلسطينية وعن حقوق اإلنسان على وجه

األرض".
* املصادر : 

- رحيل عميدة املعتصمني يف العالم
- خيمة يف البيت األبيض

- 33 عاما وخيمة "كونسيتيون" أمام البيت األبيض
- "املقر" تلتقي "معتصمة واشنطن" )صور(

-كونيستيون توماس.. رحلت من نصبت خيمتها
الى جانب خيامنا

-كونسيبسيون بيكيتو
- تفاصيل "املعارك الدولية" على أرض واشنطن

- "كونسويال" تتظاهر أمام البيت األبيض منذ 34
عامًا تنديدًا باالحتالل اإلسرائيلي

-البداية تلتقي مع صاحبة أطول اعتصام يف
التاريخ: نصبت خيمتها أمام البيت األبيض منذ

34 عاما للتضامن مع الفلسطينيني

إعلن معنا
313

409-9541

..............................................................................................................................................................................................................................................................

تؤكد كونسيبسيون أن:
”إسرائيل تعامل من الغرب على

أنها فوق القانون حتى حني
ترتكب جرائم إبادة جماعية”،
وأضافت ”كونسيتيون” إن:

”سكوت العالم على ما تقوم به
إسرائيل من احتالل ألراض ليست
لها وأعمال وحشية وقتل بحق

الفلسطينيني، يعد أمرا مخزيا
وال يجوز الصمت عليه لألبد، وأن

املقاومة هي احلل يف سبيل
إعادة احلقوق إلى أصحابها”.

يف مجلة
العربي

األمريكي
اليوم
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كيف تفهم إسرائيل؟ 
أهم مراكز األبحاث املؤثرة يف صناعة السياسات يف دولة االحتالل

التقرير التالي استعراض لقائمه اهم مراكز
االبحاث واكثرها تاثيرًا يف صناعه القرار يف

اسرائيل، وفقًا لتصنيف جامعه بنسلفانيا ملراكز
الفكر االهم يف العالم خالل عام 2014

(INSS) 1- معهد دراسات االمن القومي

معهد بحثي تابع جلامعه تل ابيب، تاسس يف عام
1977، ويتعامل يف مجاالت شؤون االمن
القومي مثل اجليش والشؤون االستراتيجيه

والصراعات والتوازنات العسكريه يف الشرق
االوسط اضافه الي احلرب االلكترونيه.

املعهد برئاسه رئيس اركان اجليش اإلسرائيلي
السابق واالستخبارات العسكريه، عاموس

يادلني، ونشرت ابحاث معهد دراسات االمن
القومي يف جميع انحاء العالم مبا يف ذلك الكتب

واملقاالت االكادمييه، ووسائل االعالم،
واستخدامها من قبل املسؤولني احلكوميني،

يصدر املركز دوريات علميه يف الشؤون السياسيه
والعسكريه.

يهدف معهد االمن القوميّ الي امرين، اوّلهما

اجراء ابحاث اساسيّه تستويف املعايير االكادمييّه
املرموقه، والتي تتناول مجاالت امن اسرائيل

القوميّ، والشرق االوسط واملنظومه الدوليّه.
ويتمثّل الهدف الثاني يف املساهمه يف النقاش

العامّ، وعمل السلطه يف املواضيع التي تتصدّر
اَجِنْدهَ اسرائيل االمنيّهَ  –او التي من املفترض ان

تتصدّرها، ورغم تخصص املعهد يف الشؤون
االمنيه اال انه يصدر ابحاثًا يف مجاالت اكثر

نعومه، كالراي العام والعالقات املدنيه
العسكريه.

2- مركز بيجن السادات للدراسات
االستراتيجيه

املفارقه االسبق تتمثل يف وضع اسم الرئيس
املصري الراحل انور السادات يف اسم مركز امني

اسرائيلي، يعد احد اكبر املراكز االمنيه
الصهيونيه، وهو ما فسره امللياردير الصهيوني

توماس هاكت املمول الرئيسي لالنشطه البحثيه
للمركز انه رغبه منه يف تخليد دور السادات

صاحب اول معاهده عربيه مع اسرائيل.

من اجل حتسني اداء احلكم والدميوقراطيه يف
اسرائيل.

تاسس يف عام 1996، وهو مركز مستقل
متخصص يف قضايا االرهاب ومكافحه

االرهاب، واداره اخملاطر والتحليالت
االستخباراتيه واالمن القومي.

يعتبر املركز منتدي مشتركًا لصانعي السياسات
والباحثني لتبادل املعلومات واخلبرات من خالل

االوراق البحثيه، وتقارير احلاله، واملنشورات
االكادمييه. كما ينظم عددًا من الندوات الدوليه
وورش العمل واملؤمترات شهريًّا للتثقيف حول

القضايا العامليه واالقليميه لالمن والدفاع
والسياسه العامه، وتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت.
مؤسس املوقع هو البروفيسور الصهيوني اوريل

ريتشمان، وهو ضابط سابق يف اجليش
االسرائيلي، شارك يف حرب عام 1967، بعد

مقتل اخيه، مت نقله الي وحده غير قتاليه، وشغل
منصب رئيس احملكمه العسكريه.

حصل علي درجه احلقوق من اجلامعه العبريه،

يعتبر هذا املركز امتدادًا ملعهد روفيني شيلواه،
وهو احد اقدم املراكز يف اسرائيل، والذي تاسس
عام 1959 وكان تابعًا جلامعه تل ابيب، ويف عام

1983، اسست اجلامعه مركز موشي ديان،
والذي جمع بني معهد شيلواه ومركز الوثائق

اخلاص بالشرق االوسط، وتولي اصدقاء ملوشيه
ديان وزير الدفاع الصهيوني االسبق متويل املركز،
واملركز االن يتبع لكليه الدراسات التاريخيه وكليه

ليستر وسالي اننت للعلوم االنسانيه بجامعه تل
ابيب.

يختص املركز بالدراسات التاريخيه واالنسانيه
اخلاصه بالشرق االوسط وافريقيا بشكل بحثي

واكادميي، وال يقدم املركز اي استشارات او
توصيات تتعلق بالسياسات احلكوميه.

يركز املركز جهوده البحثيه علي التطورات
السياسيه واالجتماعيه يف الدول العربيه،

وخصوصًا مصر، ويرسل املركز ابحاثه ودراساته
االستراتيجيه الي مجموعه محدوده من النخبه
االسرائيليه، تقتصر علي صناع القرار، وكبار
اجلنراالت، وضباط االستخبارات، واعضاء

السلك الدبلوماسي، واساتذه العلوم السياسية،
وزعماء اجلاليات اليهوديه حول العالم. وينظم

مؤمترات، وورش عمل، ومحاضرات، وندوات
للباحثني االسرائيليني، واالجانب.

3- مركز هاري ترومان البحثي لتعزيز السالم
يتبع املركز اجلامعه العبريه يف القدس، ويصف

نفسه بانه اول واكبر مركز يف الشرق االوسط يهتم
بدراسه صراعات املنطقه وتقدمي حلول سلميه

لها.
يحوي املركز اكثر من 70 باحثًا، ويقم املركز

بتمويل الدراسات امليدانيه واالبحاث السياسيه يف
اجملاالت التي تهم اسرائيل، كما يقوم بتمويل

الدرجات العلميه وابحاث الطالب وصغار
الباحثني.

تاسس املعهد يف عام 1991، وهو مؤسسه
مستقله غير حزبيه تعمل علي اخلط الفاصل بني

السياسه واالكادمييه.
تتلخص اهداف املركز يف دعم االصالحات

البنيويه والسياسيه واالقتصاديه يف دوله
االحتالل، يختص املركز بالشان الداخلي

االسرائيلي، ودراسه االوضاع واالصالحات
السياسيه واالقتصاديه، وابحاث نظام احلكم

واالداره العامه، ويقدم استشارات للكنيست يف
هذه اجملاالت، ويعمل مباشره مع صناع القرار

ثم الدكتوراه من جامعه شيكاغو، قبل ان يشغل
منصب عميد كليه احلقوق يف جامعه تل ابيب،

ويؤسس مدرسه مستقله للقانون، ويف عام
1995، قام بتاسيس هذا املركز.

6- املعهد االسرائيلي للسياسه اخلارجيه
(MITVIM) االقليميه

تعني “ميتفيه“ باللغه العبريه رسمًا او مخططًا، يتم
استخدام هذا املصطلح غالبًا فيما يتعلق بخطط

تعزيز السياسة اخلارجية االسرائيليه، خاصه
عوامل تطوير العالقات بني اسرائيل والعرب.

املركز مركز مستقل تاسس يف مايو عام 2011،
ويهدف املعهد الي اعاده تشكيل عالقات

اسرائيل يف الشرق االوسط واوروبا والبحر
االبيض املتوسط،?? من خالل تطوير مناذج

جديده للسياسات اسرائيل اخلارجيه، وتعزيز
انتماء اسرائيل يف املنطقه، وتشجيع السالم

العربي االسرائيلي.
يتالف املعهد من خبراء اسرائيليني استراتيجيني

وباحثني وصحفيني، الذين يجلبون تفكيرًا
جديدًا ومبتكرًا. الفئات املستهدفه الرئيسيه
مليتافيم هي النخبه السياسيه وعامه اجلمهور

االسرائيلي. كما تستهدف ميتافيم دوائر سياسيه
خارجيه اقليميه ودبلوماسيه واعالميه، والتي

تؤثر علي سياسات اسرائيل اخلارجيه االقليميه.
يصدر موقع املركز باللغات االجنليزيه والعبريه،

كما يوجد اصدار باللغة العربية.
7- معهد موشي ديان للدراسات االفريقيه

ودراسات الشرق االوسط

تعتبـر مراكز االبحاث احـد اهم روافد صناعه الـسياسات في الغـرب، دوله االحتالل اإلسرائيلي لـيست بعيده عن
ذلك، حيث ادركت مبكرًا اهميه هذه المراكز خاصه في تحقيق مكاسب وتفوق لها في صراعها مع الدول العربية؛
لذا انشـات اكثر من خمسين مـركزًا، منها ما يهـتم باالمور الداخليه من الـسياسه واالقتصاد، ومنهـا ما يهتم باالمور
والسياسات الخـارجيه من العالقه مع العرب الي الغرب مرورًا باسيا وافريـقيا، ومنها ما يهتم بالدراسات االمنيه او
الـشؤون العسكريه.تختلف مـراكز االبحاث االسرائيليه طـبقًا للجهات الداعمه لهـا، فمنها المراكز الـمموله حكوميًّا،
ومنها الـمراكز الـمرتبطـه بالجامعـات، حيث تعد دوله االحـتالل احد الدول الـرائده في مـراكز االبحاث الـمرتبطه

بالجامعات، اضافه الي وجود مراكز تابعه لالحزاب، ومراكز اخري مستقله.

إعلن معنا في 

313 
409 - 9541

العربي األمريكي
اليوم
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Economyاقتصاد

انهيار أمريكا القريب... هل هو واقع أم خيال؟

.............................................................................................................................................................................................................

كتابة وتحرير : يونان سعد - طبيعة القوة األمريكية معقدة ولها عدّة أبعاد. فهي مزيج من القوى
االقتصادية والعـسكرية والتكنولوجية باإلضافة إلـى سلطة جهاز إعالمي مؤثر جدًا وشبكة مصالح
مع الدول الصنـاعية الكبرى.ويعتبر أن تـالحم هذه القوى يجعل أمر قرب انهيـار أمريكا المزعوم
صعبًا. ففي حـالة تراجع مـؤشرات أحد هـذه األبعاد وهو أمـر يحدث بالفعل مـن حين إلى آخر،
خصوصًا على المستوى االقتصادي، فإن األبعاد األخرى لمنظومة القوة تعمل على تعويض ذلك.

نحو 50 ألف مصنع توقفت عن العمل يف
الواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة

األخيرة، ونحو 25 مليون مواطن أمريكي
تعجز الدولة عن منحهم فرصة عمل الئقة.
هذه األرقام عرضها، عام 2012، الكاتب

Peter واخملرج األمريكي بيتر نافارو
Navarro، يف فيلم وثائقي شهير يحمل

Death by "عنوان "املوت بأيدٍ صينية
China.

اخلوف من صعود الصني
ويقدّم نافارو مجموعة أخرى من احلقائق

كارتفاع مديونية الواليات املتحدة للصني )هي
حالياً نحو 1.3 تريليون دوالر من أصل نحو

19 تريليون دوالر(. ويعتبر أن هذه األرقام هي
نتيجة الغزو املمنهج للبضائع الصينية غير

القانونية واملدعومة حكومياً للسوق األمريكية
منذ عام .2001

بيتر نافارو ليس الوحيد الذي حتدث عن
مؤشرات تدل على أضرار جسيمة حلقت

باالقتصاد األمريكي وتهدد ازدهاره، بسبب
الصعود السريع واملستمر جلمهورية الصني

الشعبية.
William هنالك أيضاً ويليام كريستول

Kristol، الكاتب املعروف بتوجهاته الفكرية
التي تنتمي إلى معسكر "احملافظني اجلدد". فقد

سبق له أن وصف، يف جريدة "ويكلي ستاندارد"
Weekly Standard، الصني الشعبية

بالبربرية املنظمة التي يجب أن يتخذ السياسيون

يف أمريكا مواقف أكثر شدّة جتاه مخاطرها على
بالدهم.

ينتمي ويليام كريستول وبيتر نافارو إلى فئة
املفكرين األمريكيني الذين يُطلق عليهم لقب

الـ"بلو تيم"، وهي فئة حتذّر من التوسع املتسارع
لالقتصاد الصيني على حساب نظيره األمريكي،

ومن تزايد القوة العسكرية الصينية باعتبارها
ستكون خطراً قد ال ميكن احتواؤه وستوثر على

املصالح األمريكية يف دول العالم الثالث.
أمريكا كدولة من العالم الثالث

وكانت صحيفة هافنجتون بوست قد نشرت مقاالً
يعرض 11 كتاباً ملفكرين غربيني، منذ ثمانينيات

القرن املاضي حتى اآلن، يتحدثون فيه عن
االنحسار املتزايد للطبقة الوسطى يف أمريكا.

حتى أنه صدر كتاب بعنوان "أمريكا كدولة من
Third World America "العالم الثالث
Arianna Huffington ألريانا هافنجتون

وفكرته احملورية هي أن أكثر ما مييّز دول العالم
الثالث هو تضاؤل حجم الطبقة الوسطى أو

اختفاؤها، وهذا ما بدأت الواليات املتحدة تنحدر
نحوه منذ عهد الرئيس األسبق رونالد ريجان.

Nan Moon وعام 2009، أكدت نان موني
Not keeping up يف كتاب بعنوانney 

 with our parentsأن األعمال النموذجية
املناسبة ألفراد الطبقة الوسطى يف أميركا كالعمل

يف الفنون والتعليم والوظائف اخلدمية لم تعد تدرّ
على أصحابها مداخيل الئقة، يف حني صار

احلصول على مثل هذه الوظائف يتطلب من الفرد

دفع تكاليف باهظة يف التعليم العالي.
هل تتحقّق النبوءة؟

قبل عشر سنوات من انهيار االحتاد السوفياتي
Emman تنبّأ املفكر األوروبي إميانويل تود

 nuel Toddبذلك. وعام 2003، أصدر
After "كتاباً حتت عنوان "ما بعد اإلمبراطورية

 the Empireحتدث فيه عن سقوط القوة
اإلمبريالية األمريكية وفقدانها خاصية كونها

أهم املتحكمني بالسياسات الدولية.
يؤكد تود يف خامتة كتابه على أنه ليس من

الضروري أن يعني انهيار أمريكا اختفاءها من
على خريطة العالم أو تفككها جغرافياً أو حتى

حتوّلها إلى دولة فقيرة، بل يعني أن تنفلت
خيوط اللعبة السياسية الدولية من بني أيديها،
أو مبعنى آخر أن تتحول من املهيمن األول إلى

مجرد طرف فاعل مثلها مثل دول أخرى.
ويشير تود إلى أن أمريكا كانت تتوقع أن تتحول

إلى قوة عظمى وحيدة تسيطر على الكوكب
وتتحكم يف شؤونه بعد انهيار االحتاد

السوفياتي، لكن ما حدث هو أن قوى أخرى
صعدت خاصةً بعد تكوّن االحتاد األوروبي

والتطور الصناعي الكبير الذي أحرزته اليابان،
وهذا حال دون ظهور عالم أحادي القطبية.

ورأى أن الصعود املستمر لهذه القوى
واحتماالت حتالفها مع قوى أخرى مناهضة

للواليات املتحدة كروسيا والصني يجعل من
الصعب استمرار احلال على ما هو عليه. فإذا

أخذت أوروبا على سبيل املثال يف اعتبارها

هذه األساليب ال يثبت سوى عجزها عن
تقدمي ما كانت تقدمه يف السابق للعالم"،

فأمريكا "لم يعد لديها بالفعل ما تقدمه سوى إثارة
احلروب والقالقل".

هل هذا حقيقي؟
مقابل الكتابات الكثيرة التي تتحدّث عن أفول
القوة األمريكية، هنالك كتابات كثيرة تتحدث

عن استمرار أمريكا يف لعب دور القوة األبرز يف
العالم.

يلخّص أستاذ العلوم السياسية يف جامعة القاهرة
جهاد عودة هذه الكتابات بتأكيده أن أمريكا

بالفعل لن تبقى القوة الوحيدة املتحكمة
بالسياسات الدولية، ولكنها ستحتفظ يف املدى

املنظور مبقام الصدارة.
ويرى أن طبيعة القوة األمريكية معقدة ولها عدّة

أبعاد. فهي مزيج من القوى االقتصادية
والعسكرية والتكنولوجية باإلضافة إلى سلطة

جهاز إعالمي مؤثر جداً وشبكة مصالح مع الدول
الصناعية الكبرى.

ويعتبر أن تالحم هذه القوى يجعل أمر قرب
انهيار أمريكا املزعوم صعباً. ففي حالة تراجع

مؤشرات أحد هذه األبعاد وهو أمر يحدث بالفعل
من حني إلى آخر، خصوصاً على املستوى

االقتصادي، فإن األبعاد األخرى ملنظومة القوة
تعمل على تعويض ذلك.

ويرى أستاذ العلوم السياسية العراقي كمال عبد
اجمليد أنه ال ميكن احلديث عن أفول أمريكا من

منطلق النظريات التي تتحدث عن انهيار
االمبراطوريات القدمية. فاالمبراطورية الرومانية
انهارت حينما انقضّ عليها نظام أكثر تطوراً منها
على املستوى االقتصادي وهو الدولة العثمانية.

وكذلك انهارت األخيرة إثر هجوم أمبراطوريات
أكثر حداثة حلت بثورتها الصناعية محل النظام

القدمي القائم على اإلقطاع الزراعي. أما يف حالة
الواليات املتحدة، فلم يظهر إلى الوجود نظام

اقتصادي أقوى من هذا الذي تنتهجه.
كذلك، فإن من مصلحة الدول األوروبية الكبرى

اإلبقاء على دور الواليات املتحدة كذراع قوي
ميهّد الطريق أمام الشركات الضخمة الجتياح دول

العالم الثالث، وشبكة املصالح هذه رمبا حتول
دون األفول املتوقع ألمريكا يف املستقبل القريب.

تعزيز القيمة العاملية لليورو أكثر، فرمبا
تصبح عملتها يف يوم ما نداً قوياً لسيطرة

الدوالر على األسواق الدولية.
تكتيكات أمريكا الذكية

ويعتبر تود أن الواليات املتحدة تلجأ إلى
بعض التكتيكات الذكية لإلبقاء على
نفسها قوةً رئيسية، من خالل ممارسة

بعض األدوار املزيّفة ومن ثم إقناع العالم
بضرورة اإلبقاء عليها يف موضع الصدارة

من أجل ممارسة هذه األدوار.
ويقول إنها تظهر أحياناً يف مظهر الراعي

األول للدميقراطية يف العالم، فتشنّ
احلروب على ديكتاتوريات ضعيفة
للتأكيد على هذه الصورة، وتهدد

باحلرب دوالً قليلة التأثير بوصفها محور
الشر يف العالم. ولكنّها من ناحية ثانية

تتحالف مع أنظمة سلطوية. وأخيراً
عدّت نفسها الراعي األول حملاربة

اإلرهاب.
وبرأي تود، إن "جلوء أمريكا إلى مثل



Economyاقتصاد

   February   2016 fVolume : 4 f Iss :38  :فبراير 2016 م - السنة الرابعة - العدد مجلة العربي A R A B  A M E R I C A N  T O D A Y األمريكي اليوم  WWW.ARABAMERICANTODAY.NET27

Saudi Arabia has ruled out a cut in
production. Analysts warned that curf
rent market turmoil was unlikely to
ease in the short term.
 "It will take some time before marf
ket sentiment does turn," Kerry Craig,
global market strategist at JPMorgan
Asset Management, told Bloomberg
TV in Melbourne.
 "It's still very pessimistic. Most
investors are very riskfaverse. You
need catalysts or triggers such as an
oil price stabilisation, clarity about
what the Fed is actually going to do
and what we see happening with the
Chinese currency and economic
data." The pound touched a sevenf
year low on worries that Britain may
vote to leave the European Union, as
Prime Minister David Cameron
ramps up his bid to stay inside the 28f
nation bloc.
 Sterling dropped as low as
$1.3965, its lowest since March 2009.
 Asian bourses tracked losses in
global markets, with Tokyo stocks
weighed down by the strength of the
yen which is seen as a safefhaven
asset. US and European markets had
been battered Tuesday after a closelyf
watched report rated German busif
ness confidence in February at the
lowest level since December 2014,
and Wall Street fell more than one
percent Tuesday.
 The price of oil continued to sink
Wednesday, with US benchmark WTI

for April delivery down 2.51 percent.
Brent, also for April, lost 1.59 perf
cent. "Iran and Saudi Arabia are
showing little desire to lower producf
tion, so despite the agreement by the
main countries to freeze output it's
clear that alone won't push oil prices
back up to $50 or $60 a barrel," said
Chihiro Ohta, general manager of
investment information at SMBC
Nikko Securities.
 "There are no catalysts to purchase
stocks now. We're not seeing buying
ahead of the G20 either," Ohta told
Bloomberg News.

f No pact on output f

Traders, meanwhile, were betting the
US Department of Energy's weekly
petroleum inventories report Wednesf
day would show another increase in
US crude stockpiles.
 "There won't be a pact on output,
there's no possibility of that occurring
because there are insufficient levels of
trust," Michael McCarthy, a chief
strategist at CMC markets in Sydney,
told Bloomberg News.
 "The market is still in surplus and
will remain that way for some time."
 With oil depressing the outlook,
Tokyo shares fell for a second day,
ending 0.85 percent down as the
renewed strength of the yen weighed
on exporters.
 But Shanghai closed almost one

percent up, reversing losses from
earlier in the day, on expectations of
economic reform pledges at an
upcoming annual meeting of lawf
makers. Hong Kong ended more
than one percent down, on the day
its financial secretary John Tsang
described the economic outlook as
"far from promising". He forecast
growth for 2016 at between one and
two percent, down from last year's
2.4 percent.
 Seoul fell 0.09 percent while Sydf
ney plummeted more than two perf
cent. Ahead of a meeting of G20
finance ministers' and central bank
chiefs starting Friday in Shanghai,
there have been calls for increased
fiscal support as authorities grapple

with reduced monetary leeway. Japan
and the eurozone have already seen
negative interest rates.
 "A lot of people have been wanting
to see increased global coordination
coming from the G20 given that cenf
tral banks in the Western world at
least seem to be approaching some
kind of limit to monetary policy," said
Martin Enlund, chief analyst at Norf
dea Markets in Stockholm, according
to Bloomberg.
 Europe's main stock markets fell
once more at the start of trading on
Wednesday but losses were far less
acute than the previous session.
 London dipped 0.2 percent, Frankf
furt dropped 0.2 percent and Paris lost
0.1 percent.

LONDON - Asian stocks mostly slumped Wednesday as sentiment was dragged
down by a renewed drop in oil prices and a resurgent yen sucked the air out of
the Japanese market. Crude weakened after Iran's oil minister called a propo-
sal by Saudi Arabia and Russia to freeze production "ridiculous", as it seeks to
boost output after years of sanctions-constrained sales.

Oil prices drop again

.............................................................................................................................................................................................................
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مما زاد الطني بلة ظهور بولس الذي زعم بأنه رأى
املسيح وأدعى النبوة وأدعي أن كالمه وحي ليس

كما كان تالميذ املسيح وأولهم برنابا كان يؤكد أنه
ال يكتب عن وحي بل كان يصرح أنه ينسي

تفاصيل كثيرة لم يسجلها، لقد كان بولس من
أشد الناس عداوة للمسيح وتالميذه، هناك قصة

يدعي فيها بولس ظهور املسيح، له قصة ذكرها
لثالث مرات كل مرة هناك تناقض واضح عن

غيرها، مما يؤكد أن هذه الواقعة مشكوك فيها، ثم
أن يزعم شخص معادٍ للمسيح النبوة بروايات

كهذه ليس محالً للثقة وخاصة بعد الذي أحدثه
بديانة التوحيد األولى، واجه بولس اعتراض من

قِبل التالميذ يف البداية وتشكك، لم يلق ترحيبًا
كامالً، بولس كان على خالف مع السلطة

اليهودية بذلك الوقت، حدثت مشاجرات بني
بعض التالميذ وبني بولس، خاصة بني برنابا أكبر
القديسني وبني بولس، يقول القس بترسن سميث
إن اخلالف بني برنابا وبولس لم يكن كما زعمت
األناجيل بأنها مشاجرة بسبب مصاحبة يف الرحلة
بل كانت خالفًا فكريًا وعقائديًا بني بولس وبرنابا

والتالميذ، وقد هاجم برنابا بولس يف مقدمة
إجنيله قائالً : عدميو التقوى واإلميان الذين قالوا

بدعوى التبشير بتعاليم املسيح ببث تعاليم أخرى
شديدة الكفر، داعني املسيح ابن اهلل، ورافضني

اخلتان الذي أمر به اهلل، مجوزين كل حلم جنس،
الذين ضل يف عدادهم بولس!

لقد كان بولس يردد: كل األشياء حتل لي، ويقول
أظن أني أنا أيضًا عندي روح اهلل، هو أول من

أدعى النبوة بعد املسيح، هو أول من أدعى إلوهية
املسيح وأرسي هذه الفكرة، هو أول من زعم بأنه

يوحى إليه وأن إجنيله ليس كبقية األناجيل بل وحي
يوحى وليس كتابًا عاديًا، أبطل اخلتان وأحل

اللحوم احملرمة بشريعة اليهود، لقد ذكر صاحب
كتاب اخلالدون مائة: املسيح لم يبشر بشيء من هذا
الذي قاله بولس الذي يعتبر املسؤول األول عن تأليه

املسيح.
لقد حذر املسيح وكذلك تلميذه بطرس وغيره من

األنبياء الكذبة، واملعلمون الكذبة، الذين سينشرون
البدع باسم املسيح عليه السالم، كان بولس من

هؤالء األنبياء الكذبة بل أكبرهم.
بقيت أفكار بولس بشيعته يف روما ولكنها لم تظهر

على النصارى إال بالقرن الرابع امليالدي، تعرضت
هذه الفئة اليهودية كما كانوا يطلقون عليها أتباع

الناصري لالضطهاد مرارًا، حرقت األناجيل ومتت
مطاردتهم، نشأت الرهبنة، وذلك بتحريض من

اليهود تارة وكذلك بسبب انتشار دعوة املسيح بني
الناس كالنار يف الهشيم ودعوتهم لعدم االنضمام

للجيش الروماني وال نشك يف أن مبدأ وفكرة

التوحيد وبشرية املسيح كانت هي الظاهرة
واألقوى واألكثر قبوالً يف املسيحية املبكرة بل

يوجد شبه اتفاق بني املؤرخني لالهوت املسيحي
أنه لم تروج هذه اخلالفات عن طبيعة املسيح إال

بالقرن الرابع امليالدي، كيف كان شكل املسيحية
خالل قرون التالميذ واالضطهاد الثالثة األولى،
وما الذي حدث بالقرن الرابع امليالدي بالضبط؟

كان نيرون مضطرب نفسيًا وعقليًا حرق روما
ليعيد بنائها، قتل أمه وزوجته ألسباب غامضة
وغير مفهومة، بينما حرق الكثيرين من شعبه،

قدم املسيحيني ككبش فداء جلنونه، كانت دعوة
املسيح وتالميذه تنتشر بني الناس، بدأت لوثة
االضطهاد للتالميذ وأتباعهم، صُلب التلميذ

بطرس ويقال إن بولس سجن، قتل مرقس من
قِبل الوثنيني مبصر، عاش النصارى بالسراديب

واخلنادق والقفار هربًا من البطش، لم يهدأ
اضطهاد إال ليبدأ آخر، روما حتذر من انتشار هذه

الديانة اجلديدة املتزايد، وكذلك دعوتهم لترك
اجلندية والعسكرية، وكذلك الدعوة األخالقية

لعيسى بن مرمي.
كان اليهود يحرضون الرومان أن يقضوا على هذه

الفئة من اليهود الضالني، سلسلة دموية من
املطاردات، توجت باالضطهاد العظيم بعهد

دقليديانوس، كانت قد اعتبرت روما املسيحية

ديانة محرمة بكل طوائفها العديدة، هدمت
الكنائس وطوردت األناجيل كما تطارد البشر،
جرت أبشع وسائل التعذيب واالضطهاد ألتباع

املسيح عليه السالم، إضافة الضطهادات اليهود
للمسيحيني والفرس لهم، وكأن روما تلهي

الشعب عن األزمة االقتصادية الطاحنة واحلروب
األهلية الفتاكة بحرب وهمية مع أقلية دينية فئة

يهودية أسمهم أتباع الناصري أو النصارى، كانوا
أقلية ولكن تعاليم املسيح عيسي بن مرمي كانت

جتتاح قلوب الناس، وخاصة الطوائف التي
حافظت علي نظرتها التوحيدية املعقولة كأغلب
الطوائف وقتها، هذا النشاط الدعوي يف خضم
الظروف واحلروب التي متر بها الدولة الرومانية

مثار قلق، وكذلك أن هذه الفئة اليهودية أعلنت
اختالفها عن اليهودية برفضها دفع الضرائب،

وكأن أتباع الناصري يعلنون عام 96م أنهم
جماعة مستقلة.

يبدو أن االضطهاد انتهي بفشل ذريع وبخيبة
رومانية، فأتباع الناصري يتفرقون بالسراديب
واجلماعات السرية املتخفية وكذلك بصوامع

الصحراء، تفشى مرض لعني بجسد اإلمبراطور
غاليروس، يبدو أن قسطنطني أبلغ اإلمبراطور أن

ينهي االضطهاد والقبضة احلديدية عن هذه الفئة
لعله يشفى، هناك من يقول أن أم قسطنطني

الشاب اجلندي الطموح مسيحية، كانت تشجعه
على التسامح مع املسيحية، بعد عام واحد من

نهاية االضطهاد بدأت احلروب األهلية تشتد بني
األباطرة الرومان، وقف املسيحيون بجانب

قسطنطني أو هو طلب منهم ذلك، أن يقف بجانبه
إلههم، عندما انتصر مبعركته احلاسمة عام 312

Religion & life دين ودنيا

كتابـة وحترير : أحمد عـامر - عندما مت الـصلب ورفع املسيح عليه السالم جـرت فنت عظيمة بني أتبـاعه، اختلف األحزاب حول طبـيعة املسيح، وهل هو من
صلـب أم شبيهه، هل يهوذا خائـن أم قام بتنفيذ أوامـر املسيح، كما ذكـر يف إجنيل يهوذا، وهل أخبر املـسيح بأن يهوذا سيقبـض عليه ويصلب مكانه أم أنه مت
صلـب املسيح، ملـاذا مت الصلـب، هل وهل، وإضافـة لالختـالفات والتـساؤالت جـرى التضيـيق على هـذه الفئـة واالضطهـاد وإضافـة اختالف اللغـات وكثرة
الترجمات وتبدل الكلمـات، عندما مت االشتباه بني يسوع ويهوذا لدى اجلنود كما ذكر بإجنيـل برنابا وكما هي الرواية اإلسالمية اشتبه أيضًا على التالميذ،

اختلف األحزاب، وقد كانت هذه فتنة عظيمة على احلواريني وعلى النصاري وخاصة يف القرن الرابع امليالدي، 72 إجنيالً تقريبًا اختلف بينهم الناس.

اآلريوسية..
عصر حتول
املسيحية

من التوحيد
للوثنية
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أجرى أول خطوة يف التزاوج بني املسيحية وبني
الوثنية، أدعى أنه رأى بضوء الشمس عالمة النجمة

الرباعية تقول له فز بهذا، والشمس هي رمز الربة
املعبودة لروما ورمزها النجمة الرباعية تطور طبعًا

املفهوم والقصة بعد ذلك لتصبح أسطورة شبيهة
بأسطورة حتول بولس للمسيحية، بالضبط نفس

الضوء ونفس العالمات العجيبة ونفس الطمع يف
النبوة ومكانة الرسالة وكأن قسطنطني كان يردد

جملة بولس: أنا أشعر أنني روح اهلل مثله!
صاحب كتاب اخلالدون مائة يجمع بني بولس

وقسطنطني الفضل يف صورة املسيحية املوجودة
اليوم، فليس املسيح هو صاحب املسيحية التي نراها

اليوم ولكنهما بولس وقسطنطني.
عام 313 أصدر قسطنطني مرسوم ميالنو بالتسامح

والتعايش بني األديان وبعضها البعض وأرجع
املمتلكات للكنيسة، الشك أن قسطنطني كان

يطمح جلمع اإلمبراطورية كلها بقبضته، أن يزيل
شبح احلروب األهلية بالتسامح والتزواج واالندماج

ولنفهم هذه الفكرة فلدينا يف التاريخ اإلسالمي
جالل الدين أكبر وهو رجل طمح يف أن يضم

اإلمبراطورية الهندية كلها بقبضته بهذه الطريقة
بالدمج بني األديان بل بأن يدمجهم يف دين جديد

للهند يشمل اجلميع فقط ليكون احلاكم األوحد وال
تعارضه فئة أو طائفة

ومن العجيب أن القصة تذكر أن قسطنطني بعد
املعركة احلاسمة عام 312 رسم الصليب هو

وجنوده على السيوف والرماح ولم يكن ذلك
حقيقيًا فلم يتخذ الصليب شكله املعروف اآلن إال

بعد القرن الرابع امليالدي، فلم تفرض فكرة
الصليب والفداء إال بعد املعارك بني عقيدة

قسطنطني الوثنية وجماعة أتباع الناصري اآلخرين
الذين سيتصدون لها، بعدما عاد قسطنطني من

املعركة  تلقب بالكاهن األكبر واتخذ مكانة كهنوتية
مبعابدهم الرسمية! مع أنه ملقب بهذه األلقاب

الوثنية املفخمة بالكاهن األكبر والكبير تلقبه
الكنيسة أيضًا بالقديس واملساوي للرسل والرسول

الثالث عشر.
عندما صار قسطنطني اإلمبراطور األوحد لروما لم

يغير سك العملة بالرموز الوثنية، بنى مدينة روما
اجلديدة، لم يتعمد للمسيحية، لم يتخذ طقسًا يعبر

أنه كما يتخذه املسيحيني قديسًا، دخل العديد من
الرومان املسيحية القسطنطينة، فكما نعرف

الشعوب على دين ملوكها، كانت تنتشر بروما
أفكار شيعة بولس مبواجهة طوائف توحيدية

متعددة، وببولس وشيعته نواة وثنية، فإن احلديث
عن اإلحالل واالحتاد عقيدة موجودة بالوثنية

الرومية، ذكرت دائرة املعارف إيدريا: لم يصر
قسطنطني مسيحيًا قط، قبل وفاته بأيام قدم ذبيحة
لزيوس بوصفه احلبر األعظم، ثم أال تكفي دليالً

عى التزاوج بني الوثنية واملسيحية قصة الشمس التي
رسم عليها الصليب ومكتوب فز بهذا، فالذي قال

له فز بهذا هي الشمس معبودته.
ما الذي فعله قسطنطني باملسيحية؟ يقول العاملان

هندرسون وباك: ”أفسدت بساطة اإلجنيل،
وأدخلت الشعائر والطقوس الرنانة”.

مجمع نيقية: لقد كان للكنيسة املصرية
باإلسكندرية مكانة خاصة عند الرومان، وقد كانت

تسعى الكنيسة املصرية لفرض سيطرتها على
املسيحيني، عندما أنشأ قسطنطني مدينة روما

اجلديدة أقام كنيسة أيا صوفيا على ضريح القديسة
صوفيا املصرية، تداخلت املسيحية باإلسكندرية مع
العقيدة املعروفة ألهل اإلسكندرية وقتها وقد كانت
اإلسكندرية عامرة باملعابد إليزيس العذراء وولدها

املُخلص حورس وأوزوريس.
والكل يعرف تشابه األسطورة املصرية مع حياة

املسيح، فإيزيس عذراء ولم تلد حورس عبر عملية
جنسية بل من خالل كلمة، وقد كان املصري القدمي

يسميه حور احلي ويعتبره اخمللص واحملارب
واحلارس، فتداخلت فكرة األقانيم يف الديانة
املصرية القدمية بالديانة املسيحية، كانت هناك

مجادالت بني القساوسة بهذا الشأن، لم يكن األمر

يتطور خلارج قاعات أو غرف احلوار كثيرًا إال أن
التيار الرافض لألقانيم واملوالي للتوحيد أو للطبيعة

البشرية صار جارفًا وترأسه رجل يدعي أريوس
وغيره، تدخل قسطنطني ودعا ألول مجمع

مسكوني يف تاريخ الديانة، هكذا بدأ التغيير،
هكذا بدأت الديانة اجلديدة، قسطنطني يجلس

وجميع القساوسة حتت يده يناقشون طبيعة املسيح
ألول مرة بهذه احلدة بعد أربع قرون من ميالد

املسيح!
تذكر دائرة املعارف البريطانية ”قسطنطني نفسه

أشرف موجهًا املناقشات بفعالية، وإذ كانوا
يرتاعون من اإلمبراطور فإن األساقفة باستثناء

اثنني فقط، وقعوا الدستور، وكثيرون منهم ضد
رغبتهم” رئيس الكنيسة املصرية و20 شخصًا

تقريبًا معه بصف قسطنطني يعارضون منظور
الطبيعة البشرية ويصرون على اإللوهية وأنه ابن
اهلل، مبواجهة 16 مع أريوس، وبقية القساوسة

والرهبان الذين يبلغ عددهم 280 لم ينبثوا
مبوقف، وافقوا اإلمبراطور وحسب، لم تكن

املسألة محسومة لصالح اإللوهية بالعكس شعبيًا
النصر للتوحيد وباعترافاتهم بأن أتباع أريوس

كانوا أكثر حتى شيطنوا الرجل واعتبروه محتال
على الناس، وبهذا صدر أول القوانني اإلميانية

وصارت العقيدة املسيحية الوثنية تتشكل.
لم يكن هذا اجملمع األخير، تلته عدة مجمعات
حلرمان األساقفة، هناك من يقول إن خطيئة أدم

تخصه وال يتحملها البشر عنه، استمرت سياسة
اجملمعات املسكونية حتى استقر األمر على الديانة

التي نراها اليوم، استمر األمر لقرون، حرمت
األناجيل وصارت هناك أربع أناجيل قانونية فقط

50% منها كالم بولس الرسول، مليئة
بالتناقضات، مجهولة األصل واملصدر حسب

باحثني الالهوت املسيحي أنفسهم، أقرت على
أساسها الديانة املسيحية الرومانية، عمل قسطنطني

أن يجعل يوم األحد بديالً عن السبت يومًا
للمسيحيني، وكذلك جعل 25 سبتمبر وهو يوم
االحتفال الوثني بالشمس جعله ميالدًا للمسيح،
جعل مفتاح احلياة والنجمة الرباعية تطورًا لشكل

الصليب، أما مبصر فاندمجت الديانة األوزيرية
باملسيحية بشكل كامل، تبنت الديانة الرومانية

أوزيرية مصر وتبنت مصر وثنية الرومان، صار
املسيح ابن اهلل، صار بولس الرسول أبًا للعقيدة

طمس ذكر برنابا ومرمي اجملدلية  برر اختفاء يهوذا
بنفس يوم الصلب أنه قتل نفسه ندمًا، يتساءل

املؤرخ بول جونسون: هل استسلمت اإلمبراطورية
للمسيحية، أم أن املسيحية زنت مع اإلمبراطورية؟

بدأ عهد اضطهاد جديد، اضطهاد املسيحية
للمسيحية، عاشت طوائف كثيرة بعقائدها سرًا،

دفنت األناجيل بالكهوف والسراديب، وعندما
صارت املسيحية ديانة الدولة الرسمية تخلصت

الكنيسة املصرية مبذبحتني من اليهود ومن الوثنيني،
فصار هناك تزاوج سياسي بني سلطة الكنيسة

وسلطة الرومان، فاستمدوا من بعضهما السلطة،
من العجيب أن الكنيسة تعتبر قسطنطني قديسًا ونبيًا

ورسوالً رغم أنه لم يعمد ولم يدخل املسيحية بل
عندما أشيع أنه تعمد، عمده أريوسي، من

التوحيدين أتباع أريوس، لم تنته املعركة مبجمع
نيقية بل استمرت حتي دخول املسلمني ملصر

وكذلك للمغرب العربي وإلسبانيا، فمن ساعد
املسلمني على تخطي البحر وطرد ملوك القوط من

األندلس هم شعب األندلس، شعب األندلس
األريوسي، وعندما دخل املسلمون مصر كان هناك

معارك واضطهادات طاحنة بني مذهب جديد
تعتمده روما وتفرضه على املصريني، أليس هذا

يؤكد أن روما صارت تتعامل أن املسيحية دينها
الذي هذبته واحتوته فصارت تفصل املذاهب كما
تريد، وكذلك كان مبصر تواجد أريوسي موضوع

بحث للباحثني، إن هذا التشتت باملسيحية حتى
بشكل املسيح، فستجد أوروبا جعلته بشعر أصفر

وعيون ملونة وإثيوبيا جعلته أسمر وكينيا جعلته
أسود والصني جعلته بعينني ضيقتني وأبيض، إن

املسيحية بها الكثير من املسكوت عنه والتاريخ
املمنوع البحث فيه، هناك حقب كثيرة وشخصيات

عديدة حتتاج للتمحيص من اخملتصني بالتاريخ،
وخاصة القرن الرابع امليالدي، لنعرف ولنفهم

ولنستوعب ولنتأكد، فهل وصفي بأن املسيحية
تزاوجت بالوثنية أوقع أم وصف املؤرخ جونسون

أنها زنت مع اإلمبراطورية؟!
املسيحية تلك الديانة التي مرت باضطهاد طويل

حتى تزاوجت عبر قسطنطني بالوثنية فصار هناك
مسيحية تضطهد املسيحية، قرون غابرة منذ القرن
الرابع وبدأت مطاردة بشعة لألريوسية والطوائف

التوحيدية، مع دخول جموع الوثنيني لدين
اإلمبراطورية الرسمي، كل هذا شكل لنا املسيحية

احلالية، كم نحتاج لدراسات وأبحاث جادة عن
هذه الفترة.

ونختم برسالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
لقيصر الروم:

”بسم اهلل الرحمن الرحيم من محمد رسول اهلل
إلى هرقل عظيم الروم: سالم على من أتبع

الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعوة اإلسالم،
اسلم تسلم، اسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني وإن

توليت فإن عليك إثم األريسيني”  )قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أاَلَّ

نَعْبُدَ إِالَّ اللّهَ واَلَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا واَلَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ

بِأَنَّا مُسْلِمُون(.
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اإلمبراطور قسطنطني محاطًا باألساقفة آباء مجمع نيقية 
وميسكون قانون اإلميان الذي شهره اجملمع يف 19 يونيو 325
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نصلح جميع أنواع السيارات بأقل االسعار ستة ايام يف االسبوع 

أرخص األسعار للترجمة
الصفحة بعشرة دوالرات فقط

الوثائق اليمنية
)الوالدة - الزواج - الطالق(

مكتب األمانة للترجمة

مع هذه الدعاية فقط 5 وثائق على األقل
13306 Michigan
Dearborn, MI

48126

Tel:313.918.6791
Fax : 313.584.6069
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War, politics take toll on Syria’s publishing
While a small number of publishers are still operating,
they have to put up with numerous challenges.

 cultureثقافة

32

Damascus vKhalil Hamlov The
publishing and printving business
in Syria, once a thriving industry,
has been badly hit by the country’s
longvrunning war. As the Syrian
crisis degenervated into a fullv
fledged conflict, hundreds of pubv
lishing and printving houses have
been shut down, printing facilities
were destroyed and warehouses
were burned, invcurring losses of
millions of dollars.
 Some big houses, especially
those that had printing centres in
Aleppo and in rural Damascus,
scenes of fierce fighting since
2011, relocated outside Syria.
 Haytham alvHafez, head of the
Syrian Publishers Association and
owner of Dar alvHafez publishing
house, said that, in addition to the
war, the book industry in Syria
sufvfered from a drop in regional
marvkets, either because countries
have gone through uprisings and
turmoil — such as Egypt, Libya,
Yemen and Tunisia — or for politv
ical reasons, as is the case with
Gulf Cooperation Council (GCC)
countries that have been boycotv
ting the Syrian regime and supv
porting rebels fighting to topple it.

 “The calamities gripping Syria
for the past five years had an
imvpact on the book industry
with production in 2013 and
2014 not exvceeding 5% of what
it was prior to 2011,” Hafez said,
stressing, howevver, that the loss
of regional markets was much
more detrimental since “only
25% of printers’ production was
consumed locally”.
 “Many Arab countries that did
not experience any ‘Arab spring’
revolutions have closed their
doors in the face of Syrian books
for political considerations,
notavbly their stance regarding
the Syrvian regime,” Hafez said.
 Many publishers have relov
cated outside Syria and resorted
to pubvlishing under the brand
names of other houses to ensure
continuity and keep active in
GCC markets, notably Saudi
Arabia, which is the biggest in
the region, he pointed out.
 “We were forced to produce
unvder others’ names due to
Syria’s boycott. Moreover, we
have lost our printing facilities
and warevhouses in rural Damasv
cus,” he said, noting that he has

suffered losses totalling $4 milv
lion when a warehouse in Kafr
Batna in eastern rural Damascus
was destroyed.
 The devaluation of the Syrvian
pound, economic deterioration
and the drastic drop in the
purvchase power of the middle
class, which was the biggest conv
sumer of print products, was
another setvback for the printing
and publishving industry.
 People are more concerned
about securing their daily
livelivhood than reading books,
accordving to a bookshop owner
who asked not to be identified.
“Our average daily sales do not
exceed 10,000 pounds, equivalent
to $25, and our profit (margin) is
a mere $10,” he said.
 The war has also adversely
afvfected the output and creativity
of authors and writers, many of
whom have left Syria and have
not been able to produce worthv
while works.
 “Prior to 2011, we used to
pubvlish about 100 new titles
annually. In the last few years,
production dropped to a mere ten
new titles,” said owner of Dar alv

the crisis, notved Sami Ahmad,
publisher of Dar alvTakween
translation house.
 “We used to translate between
60 and 70 new titles every year
and print 1,000 copies of each
title but in the last three years we
only pubvlished 20 books, includv
ing 18 transvlated works,” he
said.
 Tawfik Ahmad, an official at
the Syrian General Book Authorv
ity, afvfiliated with the Ministry
of Culvture, stated that although
book production had declined in
the years following the start of
the crivsis, the number of titles
issued by the authority still
reached 200.
 “In order to make up for the
rise in the cost of printing, the
authorvity was granted a 30%
increase of its budget, especially
that we offer the books at a 50%
discount,” Ahvmad said.
 While a small number of those
active in the business in Damasv
cus before the war are still operv
ating, they have to put up with
numerous challenges, such as the
expense of shipping and being
refused the visas needed to attend
book fairs. Syrian book fairs have
been boyvcotted while publishers
are often excluded from the inviv
tation lists to regional exhibiv
tions.

Fikr Hassan Salem.
 The sharp rise in book
prices has kept many readv
ers away from bookshops.
“Before 2011, the avervage
price of books was 250
pounds, the equivalent of
$5, an affordable cost for
Syrian readers. Today, $5
equals 2,000 pounds, which
is equivalent of 5% of an
average Syrvian’s salary,”
Salem pointed out.
 Researchers and univerv
sity stuvdents who can no
longer afford to buy books
were the most affected, he
said, adding that he has
opened a library where stuv
dents could borrow books
“which otherwise would be
(rotting) in warehouses”.
Demand for translation serv
vices also fell as a result of

..............................................................................................................................................................................................................................................................
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- 1
أحاولُ منذ الطُفولةِ

رسْمَ بالدٍ
تُسمّى - مجازا -

بالدَ العَرَبْ
تُسامحُني إن كسرتُ

زُجاجَ القمرْ...
وتشكرُني إن كتبتُ

قصيدةَ حبٍ
وتسمحُ لي أن أمارسَ

فعْلَ الهوى
ككلّ العصافير فوق

الشجرْ...
أحاول رسم بالدٍ

تُعلّمني أن أكونَ على
مستوى العشْقِ دوما

فأفرشَ حتتكِ ، صيفا
، عباءةَ حبي

وأعصرَ ثوبكِ عند
هُطول املطرْ...

- 2 -
أحاولُ رسْمَ

بالدٍ...
لها برملانٌ من

الياسَمنيْ.
وشعبٌ رقيق من

الياسَمنيْ.
تنامُ حمائمُها فوق

رأسي.
وتبكي مآذنُها يف

عيوني.
أحاول رسم بالدٍ

تكون صديقةَ
شِعْري.

وال تتدخلُ بيني وبني
ظُنوني.

وال يتجولُ فيها
العساكرُ فوق جبيني.
أحاولُ رسْمَ بالدٍ...

تُكافئني إن كتبتُ قصيدةَ شِعْرٍ
وتصفَحُ عني ، إذا فاض نهرُ

جنوني
- 3 -

أحاول رسم مدينةِ حبٍ...
تكون مُحرّرةً من جميع

العُقَدْ...
فاليذبحون األنوثةَ

فيها...واليقمَعون
اجلَسَدْ...

- 4 -
رَحَلتُ جَنوبا...رحلت

شماال...
والفائدهْ...

فقهوةُ كلِ املقاهي ، لها نكهةٌ
واحدهْ...

وكلُ النساءِ لهنّ - إذا ما
تعرّينَ-

رائحةٌ واحدهْ...
وكل رجالِ القبيلةِ الميْضَغون

الطعامْ
ويلتهمون النساءَ بثانيةٍ

واحدهْ.
- 5 -

أحاول منذ البداياتِ...
أن الأكونَ شبيها بأي

أحدْ...
رفضتُ الكالمَ املُعلّبَ دوما.

رفضتُ عبادةَ أيِ وثَنْ...
- 6 -

أحاول إحراقَ كلِ النصوصِ
التي أرتديها.

فبعضُ القصائدِ قبْرٌ،
وبعضُ اللغاتِ كَفَنْ.

وواعدتُ آخِرَ أنْثى...
ولكنني جئتُ بعد مرورِ

الزمنْ...
- 7 -

أحاول أن أتبرّأَ من مُفْرداتي
ومن لعْنةِ املبتدا واخلبرْ...

وأنفُضَ عني غُباري.
وأغسِلَ وجهي مباء املطرْ...

أحاول من سلطة الرمْلِ أن
أستقيلْ...

وداعا قريشٌ...

وداعا كليبٌ...
وداعا مُضَرْ...

- 8 -
أحاول رسْمَ بالدٍ

تُسمّى - مجازا - بالدَ العربْ
سريري بها ثابتٌ
ورأسي بها ثابتٌ

لكي أعرفَ الفرقَ بني البالدِ
وبني السُفُنْ...

ولكنهم...أخذوا عُلبةَ
الرسْمِ منّي.

ولم يسمحوا لي بتصويرِ وجهِ
الوطنْ...

- 9 -
أحاول منذ الطفولةِ

فتْحَ فضاءٍ من الياسَمنيْ
وأسّستُ أولَ فندقِ

حبٍ...بتاريخ كل
العربْ...

ليستقبلَ العاشقنيْ...
وألغيتُ كل احلروب

القدميةِ...
بني الرجال...وبني

النساءْ...
وبني احلمامِ...ومَن يذبحون

احلمامْ...

وبني الرخام ومن يجرحون
بياضَ الرخامْ...

ولكنهم...أغلقوا
فندقي...

وقالوا بأن الهوى اليليقُ
مباضي العربْ...
وطُهْرِ العربْ...
وإرثِ العربْ...

فيا لَلعجبْ!!
- 10 -

أحاول أن أتصورَ ما هو شكلُ
الوطنْ؟

أحاول أن أستعيدَ مكانِيَ يف
بطْنِ أمي

وأسبحَ ضد مياه الزمنْ...
وأسرقَ تينا ، ولوزا ، و

خوخا،
وأركضَ مثل العصافير خلف

السفنْ.
أحاول أن أتخيّلَ جنّة عَدْنٍ

وكيف سأقضي اإلجازةَ بني
نُهور العقيقْ...

وبني نُهور اللنبْ...
وحني أفقتُ...اكتشفتُ

هَشاشةَ حُلمي
فال قمرٌ يف سماءِ أريحا...

وال سمكٌ يف مياهِ الفُرات...

أحاول - مذْ كنتُ طفال، 
قراءة أي كتابٍ

حتدّث عن أنبياء العربْ.
وعن حكماءِ العربْ...
وعن شعراءِ العربْ...

فلم أر إال قصائدَ تلحَسُ رجلَ
اخلليفةِ

من أجل جَفْنةِ رزٍ.
.. وخمسني درهمْ...

فيا للعَجَبْ!!
ولم أر إال قبائل ليست تُفرّق

ما بني حلم النساء...
وبني الرُطَبْ...

فيا للعَجَبْ!!
ولم أر إال جرائد تخلع أثوابها

الداخليّهْ...
أليِ رئيسٍ من الغيب

يأتي...
وأيِ عقيدٍ على جُثّة الشعب

ميشي...
وأيِ مُرابٍ يُكدّس يف راحتيه

الذهبْ...
فيا للعَجَبْ!!

- 14 -
أنا منذ خمسنيَ عاما،
أراقبُ حال العربْ.

وهم يرعدونَ،
والميُطرونْ...

وهم يدخلون احلروب،
واليخرجونْ...

وهم يعلِكونَ جلود البالغةِ

شاشةِ التلْفزهْ...
فقتلى على شاشة التلفزهْ...

وجرحى على شاشة
التلفزهْ...

ونصرٌ من اهلل يأتي
إلينا...على شاشة

التلفزهْ...
- 17 -

أيا وطني: جعلوك مسلْسلَ
رُعْبٍ

نتابع أحداثهُ يف املساءْ.
فكيف نراك إذا قطعوا

الكهْرُباءْ؟؟
- 18 -

أنا...بعْدَ خمسني عاما
أحاول تسجيل ما قد

رأيتْ...
رأيتُ شعوبا تظنّ بأنّ رجالَ
املباحثِ أمْرٌ من اهلل...مثلَ

الصُداعِ...ومثل الزُكامْ...
ومثلَ اجلُذامِ...ومثل

اجلَرَبْ...
رأيتُ العروبةَ معروضةً يف مزادِ

األثاث القدميْ...
ولكنني...ما رأيتُ

العَرَبْ!!...

.............................................................................................................................................................................................................................................................

متى يعلنون وفاة العرب- نزار قباني

عَلْكا
وال يهضمونْ...

- 15 -
أنا منذ خمسنيَ عاما

أحاولُ رسمَ بالدٍ
تُسمّى - مجازا - بالدَ العربْ

رسمتُ بلون الشراينيِ حينا
وحينا رسمت بلون الغضبْ.
وحني انتهى الرسمُ، ساءلتُ

نفسي:
إذا أعلنوا ذاتَ يومٍ وفاةَ

العربْ...
ففي أيِ مقبرةٍ يُدْفَنونْ؟

ومَن سوف يبكي عليهم؟
وليس لديهم بناتٌ...
وليس لديهم بَنونْ...

وليس هنالك حُزْنٌ،
وليس هنالك مَن يحْزُنونْ!!

- 16 -
أحاولُ منذُ بدأتُ كتابةَ شِعْري

قياسَ املسافةِ بيني وبني
جدودي العربْ.

رأيتُ جُيوشا...وال من
جيوشْ...

رأيتُ فتوحا...وال من
فتوحْ...

وتابعتُ كلَ احلروبِ على

وال قهوةٌ يف عَدَنْ...
- 11 -

أحاول بالشعْرِ...أن
أُمسِكَ املستحيلْ...

وأزرعَ نخال...
ولكنهم يف بالدي ، يقُصّون

شَعْر النخيلْ...
أحاول أن أجعلَ اخليلَ أعلى

صهيال
ولكنّ أهلَ املدينةِيحتقرون

الصهيلْ!!
- 12 -

أحاول - سيدتي - أن
أحبّكِ...

خارجَ كلِ الطقوسْ...
خارج كل النصوصْ...

وخارج كل الشرائعِ
واألنْظِمَهْ

أحاول - سيدتي - أن
أحبّكِ...

يف أي منفى ذهبت إليه...
ألشعرَ - حني أضمّكِ يوما

لصدري -
بأنّي أضمّ تراب الوَطَنْ...

- 13 -
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 A  R  Tتشكيل

حافزا كبيرا للعديد منهم للعودة إلى منابع
حضارتهم السابقة.
رؤية مغايرة للحداثة

يف كتابه «فصول من تاريخ احلركة التشكيلية يف
العراق«، اجلزء الثاني، يفترض الفنان واملنظر

شاكر حسن آل سعيد )1925- 2004( تصوراً
نقدياً يعلل من خالله طبيعة متثل التراث احلضاري

للفنان العربي. بدواعي أن هذا الفنان يتفكر يف
إرثه بأسباب نزعته اإلنسانية والوجدانية، وهي ما

تشكل نظامه الثقايف. بخالف الفنان األوروبي
الذي بادر إلى تأسيس حداثته بدافعية شديدة

االختالف، تالزمت فيها شروط اإلبداع الفني مع
إنتاج احلضارة الصناعية.

يذكر آل سعيد «أن العمل الفني يف الدول املتقدمة
يتخذ له صيغة اقتصاد إنتاجي قائم على استهالك

الوعي احلضاري كمواد أساسية حلساب السوق
العاملية والفكر األوروبي«، فيما يصبح العمل

الفني يف مجتمعاتنا، غير الصناعية، منتجاً يعتمد
على عمق اجملال الثقايف الذي يعيشه الفنان بوصفه

موقفاً حضارياً وتاريخياً موصوال بإنسانيته وغير

منقطع عنها.
قراءة كهذه، ال شك يف كونها قد استثمرت

مقاصد التجربة الفنية، لغرض تعيني تصور فكري
واجتماعي وحضاري جلهة احلداثة. ثمة أمثلة
على ذلك. ظهور جماعة بغداد للفن احلديث
“1951“ يف العراق، وكشفها لتوجه ثقايف عبر

بيانها الفني األول، والذي سنتعرف من خالله إلى
رؤية مغايرة للحداثة، والذي أفترض، إلى أن

التراث مبرجعياته اجلمالية العديدة، والذي ينظر له
بطريقة فهم معاصر، هو مبنزلة رؤية جمالية

تأسيسية. عدا كون احلداثة ذاتها هي متعددة وال
تنتمي إلى فهم أحادي. حيث ثمة حداثة بعضها

اتصالي يدعو إلى تطوير هذا التراث، وأخرى
قائمة على القطيعة، وتعمل بالضد منه.

وفرة النتاج الفني
فيما كشف املشهد التشكيلي يف أوروبا، ومنذ

النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عن
مسارات احلداثة الغربية يف أثناء حتوالتها اخملتلفة،

فإنه بذلك سيكون لوفرة النتاج أو تنوعه احلظوة يف
مجال اإلنتاج واالستهالك الفني. لتتحول هذه

العالقة الى حقول ذات طابع مستقل وطبيعة متثيل
خاصة بها واحتكار شرعية التراتبية الفنية وطبيعة

تقييمها يف عالم الفن. وسيصار للحداثة مغزى
وحيد قائم على القطيعة، وباعتبار العمل مظهراً

ثقافياً جملتمع االستهالك.
منذ ذلك التاريخ، بدأ نشوء مؤسسة تخصصية

اسمها عالم الفن، بكونها منظومة جمالية
مستقلة، لها تاريخها اخلاص واهتماماتها

وتشريعاتها لقوانني تنظم آليات حقل اإلنتاج الفني
وضبطه. والتي ترسّخت من خاللها آليات

واستعدادات وطرق إنتاج وتقدير وتقومي، بصورة
مركبة. إذ بعد انحالل عنصر الرعاية من املؤسسة

االجتماعية، كان على الفنان أن ينتج ألغراض
العرض، وأن يتوسط جتار الفن القتناء منتجه من

قبل اجلمهور احملتمل، حيث ستتم االستعانة
بالنقد، واستثمار سمعة الفنان، وإحداث تأثيرات
يف القيمة املادية والرمزية للعمل الفني ضمن مجال

املضاربة املالية لقصد الربح، يف ظل اقتراح
مرجعية وحيدة، هي الفنان ذاته وخصوصيته التي

يسعى أن تكون الفتة ومغايرة.
لقد أصبح عالم الفن الذي تتم فيه عملية اإلنتاج

والتلقي قادراً على صناعة حس مشترك وميول
واستعدادات ألمناط تقبّل وتقدير وتثمني ما هو

صار كل رفض وتعارض يكتنف الفنون املعاصرة
يحظى بالقبول بوصفه فن مؤسسة معاصرة.

فالعمل الفني هو مظهر ثقايف جملتمع االستهالك،
القادر على اختراق حدود الفن، وعبر انعدام
توافر اجلمالي واجلميل واالستدامة فيه، فيما

الفنان هو ذلك الكائن املندمج يف الصناعة
الثقافية، وليس ذلك املستقل القابع يف محترفه.

إشكالية احلضور
لم يعد جميع الفنانني العرب، املعاصرين،

شديدي االهتمام بتلك الرؤية التأسيسية السابقة
للفن العربي. الزال البعض منهم يفترض تصوراً
وحيداً للفن بنسخته املعاصرة اآلن. فيما البعض

اآلخر يتوافق مع تعيّنات الهوية الفنية بوصفها قيما
أصيلة وفريدة للعمل الفني ال ينبغي التخلّي عنها،

خاصة مع ما تشهده بعض البلدان العربية،
اخلليجية حتديداً، من استضافة معارض دولية

تسعى للحاق بالعاملية وأسواقها الفنية وشروطها
املنتخبة. إشكالية تستدعي البحث من قبل املعنيني

بأطروحة الفن العربي، يف جانبها النظري
والعملي، عن حتديدات وتعريفات جمالية جديدة

لهذا الفن، وإعادة البحث فيه عبر نسخته
املعاصرة. دوره، ماهيته، موضوعاته، تلك
التعريفات والتعيينات التي يبدو أنها آخذة يف

االزدياد من قبل الفنانني والنقاد على حد سواء،
إلى جانب تصريحات مغايرة تدّعي بعدم قابلية

حضور الفن إال بكونه إنسانيا وعاملياً بامتياز.
* ناقد من العراق

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

لقد بات كل عمل فني معاصر، ينجز ويتشكل وفق ضرورات المعـاصرة واستعداداتها واالفتراضات الممكنة فيها.
واكب ذلك، تغيير العامل المرجعي للفن، بإعادة تنظيم القيم الموضوعية التي يتم على أساسها حضوره. وظهور
تعليالت وتـوجهات تنفي وجـود معايير مـوضوعية للـذائقة، قادرة أن تعـرّف الفّن وتميّزه عن الالـّفن، كما تنفي

وجود محدد ذوقي وتراتبي لتقويم الشيء الفني، ما عزز أدوار الهيمنة داخل هذا العالم.

كتابة وحترير : سعد القصاب
شكّل العقد الرابع من القرن املنصرم،

منعرجاً تأسيسياً للفن التشكيلي
العربي، جلهة البحث عن أفكار

وتصورات كرّست مفهوم الهوية يف
العمل الفني، واالهتمام بنظام

تشكيلي أكثر أصالة. ذلك ما دعا
الفنانني العرب، إلى محاولة التخلي

عن التقليد الغربي، والبحث عن
أشكال واجتاهات فنية مغايرة، مع

إعادة تقومي ثقايف وذهني ووجداني
ملقاصدهم اجلمالية، جراء التأثر

باألطروحات الوطنية التي تنامت بعد
محاوالت االستقالل. وبعد ما بات

ينظر إلى مجال الفنون بوصفها عامالً
مساهماً يف النمو الثقايف والفكري

واالجتماعي للمجتمعات العربية.
منذ ذلك التاريخ، دأب هؤالء

الفنانون كي يكونوا أكثر اهتماماً
مبساءلة تاريخهم الفني، ومحاولة

افتراض مرجعيات جمالية من صلب
ذلك التاريخ العتيد، سواء يف

منجزات املاضي القريب، أو البعيد،
أو حتى يف فنونهم احمللية

والفلكلورية. جاءت تلك الدافعية،
كذلك، يف كون العديد منهم وأثناء

دراستهم يف أوروبا، قد وجدوا
انتباهة ونزوعا من قبل فناني الغرب

أنفسهم “إلى استلهام فنون احلضارات
الشرقية القدمية والعربية والزجنية

لغناها التعبيري“ كما يذكر الشاعر
بلند احليدري، وهو األمر الذي شكّل

حافزا، وهاجسا، يف كيفية متثل هذا
التراث واعتماده كمرجعية جمالية،

وبطريقة متيزه عن الفن الغربي.
وتوظيف هذه املرجعية اجلمالية يف

املمارسات الفنية احلديثة،
واستخالص بعد حضاري جديد

عنها. وبطريقة مغايرة لتعامل الفنان
الغربي، مع هذا التراث الذي كان قد
أشاد به وبأهميته. األمر الذي شكّل

استثنائي يف هذا العالم، وهي الضرورات التي ال
تولدها األعمال الفنية مبفردها.

املعاصرة واالستهالك
تطورت تلك الصياغات والتفضيالت والغايات

من أجل جماليات معاصرة، ضمن نسق
التحوالت التي واكبت القرن املاضي. كان عالم

الفن يواكب استقالليته بوفرة النتاج وتنوعه، وهو
توسّع غير مسبوق من قبل، يف تاريخ الفن.

كانت الوفرة تهيئ كذلك، انتقال الفن من كونه
احلافظ لقيمة الرأسمال الثقايف إلى موقع صار فيه

رأسماالً جتارياً. وما كان يعيّن من تراتبيته هي
وسائل االتصال وقوى السوق والسياسة

الليبيرالية التي انتهجتها املؤسسات ومتاحف
الفن، وتطور أنظمة فرعية تخصصية يف مجال

اإلنتاج واالستهالك الفني.
لقد بات كل عمل فني معاصر، ينجز ويتشكل

وفق ضرورات املعاصرة واستعداداتها
واالفتراضات املمكنة فيها. واكب ذلك، تغيير

العامل املرجعي للفن، بإعادة تنظيم القيم
املوضوعية التي يتم على أساسها حضوره.

وظهور تعليالت وتوجهات تنفي وجود معايير
موضوعية للذائقة، قادرة أن تعرّف الفنّ ومتيّزه

عن الالّفن، كما تنفي وجود محدد ذوقي وتراتبي
لتقومي الشيء الفني، ما عزز أدوار الهيمنة داخل

هذا العالم.
إن اخملتصني بالنشاط الفني ورعاته، من قيمني

ومدراء، لبيناالت، معارض فنية دولية، مزادات
فن، قاعات عرض، هؤالء هم من لديهم القدرة

على تعريف شيء على أنه “فن“ حتى لو كان
العمل الفني بالنسبة إلى اجلمهور العام يبدو مجرد

“كومة طابوق“، كما يذكر أحد النقاد الغربيني.
هكذا ستحقق الفنون املعاصرة مجاالت إنتاج

ذات طابع مستقل وطبيعة متثيل خاصة بها
واحتكار شرعية التراتبية الفنية يف عالم الفن. لقد

الفن التشكيلي العربي: احلضور وشروطه
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البشر بتحقيق العدل، وانتصار
الخير، ويأتي ذلك دائمًا من

تصدي رموز الخير المتمثلة في
األبطال الخارقين الذين

يستطيعون مواجهة طاغوت
الشر، ونصر الخير.

” أنتصر “ماذا لو ولكن في 
الشر، وانهزم هؤالء الذين

ينصرون الخير، أعتقد أن اإلحباط
هو ما سيشعر به الجمهور، وحالة

من خيبة األمل التي ستصاحب
المشاهدين، ولكن لن يتوقف

األمر عند هذا الحد.
سيتنامى شعور في الالوعي لدى

المشاهدين أن الشر ينتصر،
والخير ينحدر، وبالتالي ستكون

القدوة، والمثل األعلى هي تلك
الرموز التي تمثل الشر.

القدوة

في عصرنا الحالي، وليس
” الذي نضع فيه “الموازي

جمهورنا من خالل هذا المقال،
نمثل القدوة في الخير، وأنه

مهما أزداد طغيان الشرّ، وبلغت
قوته ما بلغت يهزمها الخير في

النهاية.
” في “الشرّ لكن لو أنتصر 

األعمال الفنية، ستكون القدوة

بالتأكيد هم من ننبذهم في األعمال
الفنية، فتخيلوا معي أن الجوكر الذي

يظهر في باتمان هو القدوة، وشره هو
من قوانين العصر الذي نعيشه.

ستتحول القدوة في الشر، والنصرة
والغلبة ألولئك الذين نمقتهم وننظر لهم

كالمنبوذين، فهم من دمروا المجتمع
مألوه بالفساد والظلم، باتوا هم عظماء

الكون.

أسطورة الشيطان

كما شاهدنا العديد من األعمال والتي
تبرز الصراع بين الخير والشر متمثالً في
المالئكة، والشياطين، وعلى الرغم من

معاناه المالئكة في األعمال إال أنهم
ينتصرون في النهاية.

إال أن المقبل سيكون انتصار
” فاألحمر سيكون لون الفوز، “الشيطان

واألنتصار، فهيا نمأل المجتمعات فسادًا
وعبثًا، ولتنتهي أسطورة الخير والذي

ضربها الشر في معقلها، لست أتحدث عن
الواقع بل لو عممنا انتصار الشر على

الخير في األعمال، ستزداد األمور
سوءً.

المسلسالت تمتنع

بالطبع شاهدنا مسلسالت عديدة
مأخوذة من نجاح أفالم باتمان

وسوبر مان، وغيرها من تلك
األعمال التي كانت تدور في فلك

األبطال الخارقين الذين يمثلون
الخير، ولكن في حال فوز الشرّ

في األعمال لن نرَ مسلسالت
لألبطال.

وبالتأكيد كنا سنرى أفالم تتعلق
بالشياطين، والمستذئبين، وأبطال
الشر في األعمال الفنية، ومتأكد،

ومتيقن تمام اليقين أن الجوكر
وهو جانب الشرّ في أعمال
باتمان سيكون صاحب دور

البطولة، وستنتج له أعظم شركات
اإلنتاج مسلسالت واعمال، وغيره

ممن نصروا الشر، وقضوا على
الخير.

األمل

األعمال الفنية هي وقود الشعوب،
تحركهم، وتسيطر على عقوله الباطن،
فالمعتاد في األعمال الفنية مهما كانت

تدور مجريات أحداثها، مهما اختلفت
ثقافتك، ودينك، ولونك، وجنسيتك، تنصر
الخير في النهاية، تحافظ على الطبيعة

البشرية، والفطرة.
إال أن نصرة الشر في األعمال الفنية

تقتل األمل، تتالعب به وبعقول
المشاهدين، إنك تجعل الخلل يدب في

النفوس، وتقتل األمل في القلوب ويبات
الشر هو وسيلتك للنصرة، ال مكان لألمل

في عالم األشرار.

في النهاية.. كما قال باسم يوسف يومًا
“مقالنا غير حقيقي، وغير واقعي، ما 
وغير جاد، وغير حيادي، وأي تشابه بين

المقال والواقع فهو بالطبع بمحض
”، ولكن تذكروا أن عالم الصدفة البحتة

األشرار دائمًا بال آمال أو أحالم، فتمسكوا
بآمالكم، وتشبثوا.

” األشرار في األفالم؟ “أنتصر ماذا لو 
يف عصرنـا احلالي، وليـس “املوازي“ الذي نـضع فيه جمهورنـا من خالل هذا املقـال، منثل القدوة يف اخليـر، وأنه مهما أزداد طغيـان الشرّ، وبلغـت قوته ما
بلغت يهـزمها اخليـر يف النهايـة. لكن لو أنـتصر “الشـرّ“ يف األعمال الفنيـة، ستكون الـقدوة بالتـأكيد هم من نـنبذهم يف األعمـال الفنية، فـتخيلوا معي أن
اجلوكر الـذي يظهر يف بامتان هـو القدوة، وشره هو من قـوانني العصر الذي نعيـشه.ستتحول القدوة يف الـشر، والنصرة والغلبـة ألولئك الذين منقتهم

وننظر لهم كاملنبوذين، فهم من دمروا اجملتمع مألوه بالفساد والظلم، باتوا هم عظماء الكون.

كتابة وتحرير : أحمد الروبي

” عبارة دائمًا ما تُبادر “ماذا لو
في األذهان حول األشياء التي

نتمنى حدوثها أحيانًا، أو نفترضها
في أحيان أخرى، إال أننا هل

” فشل “ماذا لو افترضنا يومًا 
األبطال الخارقون في السينما،
هل كنا سنحبهم، ويبات شغفنا

بهم يزداد؟
سوبرمان وباتمان وهرقل وزينة

وأيرون مان.. وغيرهم من
األبطال الخارقين، والذين أحبهم

الجمهور، وباتوا حلم الجمهور في
تحقيق العدل من خاللهم.

الشَرُّ ينتصر

تعود أسطورة األبطال الخارقين
إلى محاولة اإلستفادة من آمال

سينما 
Cinema

...................................................................................................................................................................................................................................................
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تندرج المسرحية ضمن الخرافة أو
الحكاية العجيبة وتنقل المتفرج منذ

اللحظات األولى إلى عالم غريب تبلغ
فيه المواقف ذروتها، ليتابع سعي

“له البطل للعثور على حيوان خرافي 
” )والمقصود هنا أن يتحلى بروح روح

معنوية وأحاسيس وانفعاالت(، وفي
هذا داللة عن بحث اإلنسان عن ذاته
وهويته عند مواجهة اآلخر المختلف.

وهو ما تطلب من الممثلين جهودا
جسمانية كبيرة لنقل ما يضطرم في
نفسيهما، سواء بالكلمة المنطوقة أو

باإليماء والحركات.
وقد أبدع خورخي بيكو في دور

الحيوان الخرافي، من خالل نظراته
وحركاته، لنستخلص أن المتحضر ليس

من نظن. فالحوار بينهما يتمّ عبر
الجسد على نفس القدر الذي يتمّ به
عبر اللسان. وتبقى لعبة التنس التي
 – 30“ يستمد منها العرض عنوانه 
”40فال فائز هنا وال مهزوم، فقط  

بلوغ هدف محدّد: مواصلة الحلم
والتمتع بلحظة عبثية مكثفة.

ولو أن المتفرج يمكن أن يستشف منها
أن اإلنسان حيوان متقلب األطوار،
فمرة يكون غير راضٍ وواثقا من

نفسه، ومرة يكون تواقا لحريته، ولكنه
ال يستطيع التخلص من عاداته القديمة

ومن التربية التي تلقاها، ومرة أخرى
يقتل األب رمزيا، ثم يتشبه به. ومن ثمّ

ال يحتاج األيّل إلى الكالم كي يثبت
لمحدثه تناقضاته، التي هي في النهاية

تناقضات كل إنسان.

باريس من أبو بكر العيادي - قدم
مسرح المشتل بباريس مؤخرا

40/30“ مسرحية كتالونية عنوانها 
” للشابين األسبانيين ليفينغستون

سرخي لوبيث وخورخي بيكو، اللذين
قاما بالتأليف والتمثيل واإلخراج في

هذا العمل الطريف.
وسرخي لوبيث هو وجه معروف في

المشهد الفرنسي، فهو أول أجنبيّ
يحصل على جائزة سيزار الفرنسية
ألفضل ممثل عن دوره في شريط

” من “هاري، صديق يريد لكم الخير
إخراج دومنيك مول.

قبلها كان قد احتضنه المخرج مانويل
بوارييه وفتح له أبواب السينما في

مطلع التسعينات بأن أسند إليه أبرز
“خليلة األدوار في شريط 

”، ولكن إذا كان الفن السابع أنطونيو
هو الذي قدمه للجمهور الفرنسي،

فإن بداياته كانت على الخشبة، حيث
استهل مسيرته المسرحية في أواسط

الثمانينات بمسقط رأسه برشلونة،
قبل أن يجيء إلى باريس ويلتحق

بالمعهد العالمي للمسرح الذي يديره
جاك لوكوك، حيث تعرف على

خورخي بيكو.

عيش راقص

تعامل لوبيث في البداية مع فرقة
فيليب جنتي، ثم ألف مسرحية أقرب

“نون إلى المونولوج سماها 
” )لسنا وحدنا(، تجلت من سولوم

خاللها رغبته في كسر الحواجز
التقليدية وصياغة فن مسرحي

مستحدث يواكب العصر. ثمّ كانت
رحالته عبر عدة بلدان، وعدة ألوان

فنية مختلفة.
ورغم انجذابه إلى السينما بعد النجاح
الذي لقيه، ظل وفيا للخشبة، وانتهى
أخيرا إلى التعاون مع رفيق الدراسة

خورخي بيكو إلعداد هذا العمل
الطريف، تأليفا وتمثيال وإخراجا.

أما خورخي بيكو المولود في بلنثية
عام 1968، )أي أصغر من صديقه

لوبيث بثالثة أعوام(، فهو مخرج ومؤلف
مسرحي، درس الفن الدرامي وفقه
اللغة اإلنكليزية قبل أن يحل بباريس

عام 1990، حيث تدعمت مسيرته
“مسافر المسرحية انطالقا من 
” التي أخرجها ضمن فرقة ثابت

“مهرّج على بساط فيليب جنتي، ثم 
” “لحم فراشة ” و الصالون

.” ”مولود وصوت و
” التي “المناضلة وفي أسبانيا أخرج 

فازت بأفضل عرض في بلنثية عام
” التي عرضت “إس 2001، وكذلك 
أول مرة في مكسيكو، قبل أن تقدم

في مسرح جيرار لينش بنيو يورك.
في هذه المسرحية، تتضافر جهود

الصديقين، اللذين تخرجا من مدرسة
جاك لوكوك الشهيرة كما أسلفنا،
لسرد حكاية صيد أيّل سوريالية،

أحدهما )سرخي لوبيث( وهو البطل
السارد، يعرب منذ البداية عن

استعجاله ترك الحياة التي يحياها،
في نوع من التحمس والرهبة،

يجعله يمرّ بكل األطوار.
لقد قرّ منه العزم على ترك الشغل،
وهجر بيت أهله، ألنه سئم رؤية أبيه
مشدودا، كالمنوّم يجذبه مغناطيس،

إلى مباريات التنس في التلفزيون،
جالسا على أريكة الصالون تحت

رأس أيّل محشوّ بالقشّ، ال يسمع
أحدا وال يكلم أحدا، ليجدّ في البحث.

البحث عن ماذا؟ ال يدري.
لم يكن يحدوه غير رغبة في تغيير
عيشته لكي يرقص ويغني، ويغيّر
حتى جلده إن لزم األمر كي يحيا

حياة أخرى قد يحقق فيها ذاته. هذا
البحث المضطرب عن وجود مغاير

سيقوده إلى الركض خلف أنا مثالية

يستقبل مسرح الـمشتل بباريس هذه األيـام مسرحية طريـفة عنوانها "40/30 ليفيـنغستون" لشابيـن من كتالونيا
األسبانية هما سرخي لوبـيث وخورخي بيكو، اللذان قاما بالتأليف والتمثيل واإلخراج، وكانت قد قوبلت باستحسان
الجمهور والنقاد عنـد عرضها العام الماضي في مهرجان أفنيـون، وهي من بين عروض خمسة لقيت الدعم من

المعهد الكتالوني رامون يول في نطاق الدورة الثالثة "أفينيون على الطريقة الكتالونية".

 30\40  ليفينغستون' خرافة كتالونية ممتعة  على اخلشبة 

اتخذت شكل حيوان ثديي أقرن ال يدري
ما هو، ولكنه يحسّ أنه مدفوع إلى

القبض عنه كلّفه ذلك ما كلّفه.

حكاية عجيبة

والثاني )خورخي بيكو( ال ينطق بحرف،
من البداية إلى النهاية، ألنه هو الذي
يتقمص الحيوان الغريب، حيث يظهر
في هيئة إنسان ببدلة بيضاء، ولكن

برأس حيوان ذي قرنين عظيمين يشبه
األيّل، ويمارس رياضة التنس، ويعبّر عن

مواقفه عن طريق حركات جسده،
فيبدو أحيانا خائفا غامضا، وأحيانا أخرى

ممازحا ومسرورا.
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  Criticism نقد Literary    
Anahit Behrooz

Over recent years, Middle
Eastern literature has been
making great strides in the
international book market,
with many authors and
works receiving wide-
spread attention and
praise. The implementa-
tion of awards such as the
International Prize for
Arabic Fiction has also
done much to raise the
profile of Arabic novels,
and to facilitate transla-
tions and a wider reader-
ship. Here we profile 15
of the most unmissable
Arabic novels of the last
20 years.

The American Grand-
daughter, Inaam Kachachi
Written by acclaimed
Iraqi author Inaam Kacha-
chi, The American Grand-
daughter eloquently
depicts the widespread
devastation, both physical
and emotional, of the
recent Iraq war through
the eyes of Zeina, an
Iraqi-American who
returns to her homeland as
an interpreter for the US
army. Zeina finds herself
caught up not only in the
conflict, but in the ten-
sion, which builds
between her loyalty to her
family and to her work,
and her self-identity as
both Iraqi and American.
Through Zeina, Kachachi
creates an unforgettable
portrayal of the trauma
and loss caused by war.

The Arch and the Butter-
fly, Mohammed Achari
The Arch and the Butter-
fly tells the tale of left-
wing, progressive thinker
Yousef Al-Firsiwi who
wakes one morning to
find his only son Yacine,
who he believed to be
studying engineering in
Paris, has ‘died as a mar-
tyr’ in Afghanistan as part
of the Islamist resistance.
As Yousef’s faith in his
secular, liberal ideals is
shaken to its core, the
novel follows his quest to
understand both his son
and his own identity
within an increasingly
incomprehensible world.

Azazeel, Youssef Ziedan
Set in the 5th century AD,
in a pre-Islamic Egypt and
Syria, Azazeel is a tale of
extraordinary magical
realism, depicting the ten-
sions between the new
Christian religion and the
time-honoured pagan

beliefs. These tensions are
encapsulated in the char-
acter of Hypa, a monk
who struggles internally
between his faith and his
‘pagan’ inclinations
towards the magical, the
erotic and the poetic,
inclinations which are
only strengthened by his
encounters with Azazeel,
or Satan, who calls into
question all of Hypa’s
religious and moral ideals.

The Dove’s Necklace,
Raja Alem
In The Dove’s Necklace,
Raja Alem explores
Mecca as a religious,
social and cultural space,
set at a crossroads
between deep rooted tra-
dition and evolution
towards new customs. Set
up as a straightforward
detective story – a young
woman’s body is found in
an alleyway and remains
unidentified, sparking an
investigation – the novel
explores the complexity
of life in the holy city
through a myriad of inter-
secting tales and perspec-
tives, some real and some
imagined. Critically
acclaimed, The Dove’s
Necklace won the 2011
International Prize for
Arabic Fiction.

Frankenstein in Baghdad,
Ahmed Saadawi
A disturbing yet compel-
ling reinvention of Mary
Shelley’s Frankenstein,
Frankenstein in Baghdad
tells the tale of Hadi Al-
Attag, who in the midst of
the Iraq war scours the
streets for the body parts
of those killed, sewing
them together to create a
terrifying new creature
who comes to life and
begins to seek revenge for
the parts of himself that
have been murdered. Dar-
ing, horrifying and deeply
challenging, Frankenstein
in Baghdad exposes the
violence, desperation and
helplessness of the Iraq
war in a provocative new
light.

Girls of Riyadh, Rajaa Al-
Sanea
A contemporary epistolary
novel told through a series
of emails, Girls of Riyadh
portrays the intersecting
lives of four young female
friends in Saudi Arabia.
Primarily exploring the
relationship between men
and women in contempo-
rary Saudi society, the
novel examines the ten-

sion between the old,
strict traditions, and the
effects of modern thought
and technology in grant-
ing women wider intellec-
tual and sexual freedom.
Through her work, Rajaa
Al-Sanea sets out to cor-
rect the stereotypes of
women in Saudi Arabia,
depicting strong, complex
characters whose quest for
love and passion mirrors
many of Western litera-
ture’s greatest heroines.

The Hashish Waiter,
Khairy Shalaby
The Hashish Waiter tells
the tale of the goings on in
a popular hash den located
in downtown Cairo in the
1970s, during the after-
math of the 1967 Six Day
War. The story centres on
Rowdy Salim, a warm-
hearted, well-liked waiter
charged with refilling the
shisha bowls, and his
daily interactions with the
groups of writers, intellec-
tuals and artists who
gather in the den. By turns
comic and tragic, the
novel provides a compel-
ling portrait of Egyptian
society at the time.

The Lady from Tel Aviv,
Rabai Al-Mahdoun
A challenging, profound
new insight into the
Israeli-Palestinian con-
flict, The Lady from Tel
Aviv tells the story of
Walid Dahman, an exile
from his native Gaza who

returns home for the first
time in many years, and
Dana Ahuva, an Israeli
who sits next to him on
the flight back to Tel Aviv.
Their dialogue confronts
issues of identity, cultural
memory and shared
humanity, as well as
examining anew the reali-
ties of those in the Pales-
tinian diaspora.

A Land Without Jasmine,
Wajdi Al-Ahdal
Exploring female sexual-
ity, repression and objecti-
fication in contemporary
Yemeni society, A Land
Without Jasmine depicts
the disappearance of Jas-
mine, a beautiful young
university student. As
police question family,
neighbors and acquain-
tances, an image of Jas-
mine’s world begins to
form: a world in which
she is constantly an object
of the male voyeuristic
gaze and their predatory
advances. Through shock-
ing, erotic language, Al-
Ahdal explores the violent
consequences of sexual
inequality and repression.

The Loved Ones, Alia
Mamdouh
Winner of the 2004
Naguib Mahfouz Medal
for Arabic Literature, The
Loved Ones is an intimate
account of family love

and tragedy. When
Nader learns his
mother has fallen
into a coma, he
leaves his home in
Canada to sit at her
bedside in a Parisian
hospital. Surrounded
by her friends and
well-wishers, Nader
is forced to confront
his troubled relation-
ship with his mother,
coming to under-
stand her as a
woman as well as a
maternal figure, as
well as his relation-
ship with his war-
torn homeland of
Iraq.

The Magic of Tur-
quoise, Mai Khaled
Alternating between
the perspectives of a
young Egyptian
woman Leila and
her aunt Nirvana,

who is lying in a coma
after a terrible diving acci-
dent, The Magic of Tur-
quoise is a remarkable
story about the bond of
female relationships.
Through vibrant colour-
imagery and an emphasis
on the beautiful and the
aesthetic, Khaled inter-
weaves the parallel narra-
tives of these women as
each explores her memo-
ries and secrets in order to
understand both her own
identity and the complex-
ity of her relationship with
the other.

Maryam’s Maze, Man-
soura Ez-Eldin
Situated on the cusp
between dream and real-
ity, Maryam’s Maze is
reminiscent of some of the
greatest works of Modern-
ist literature, exploring the
mentality of the individual
through an ambiguous
narrative structure. The
protagonist Maryam
wakes up one day from a
nightmare to find her
entire reality has shifted,
and everyone she knows
has disappeared. As Mar-
yam attempts to navigate
through an increasingly
unfamiliar and dreamlike
world, her difficult search
for her self-identity is
reflected through the blur-
ring of her reality, memo-
ries, and emotions.

Only in London, Hanan
Al-Shaykh

Telling the tale of several
Arab migrants who arrive
in London, each seeking
their fortunes in different
ways, Hanan Al-Shaykh’s
Only in London is a fasci-
nating exploration of Arab
culture, migrant identity
and belonging. As each
attempts to find happiness
and success in the promise
of the bustling, cosmopol-
itan city, the characters
find that tensions arise
between their old and new
cultures. By turns comic
and tragic, Only in Lon-
don skilfully depicts inter-
secting narratives of love,
sexuality and freedom
against the modern back-
ground of the Arab dias-
pora.

Spectres, Radwa Ashour
Half fiction, half autiobi-
ography, Spectres tells the
tale of two female aca-
demics in Egypt, Shagar
Abdel Ghaffar and Radwa
Ashour, both born on the
same day in opposite ends
of Cairo. Flitting back and
forth between the
women’s often times con-
verging, often times divid-
ing narratives, Ashour’s
novel masterfully depicts
the “spectres” that fill
these women’s lives, from
the personal to public,
including the massacre of
Deir Yassan and the vio-
lent conflicts in modern
Egyptian history. Daring
and complex, Spectres
reveals the individual and
cultural ghosts that haunt
this world.

The Tiller of Waters,
Hoda Barakat
Each of Lebanese author
Hoda Barakat’s novels
revolves around a man sit-
uated on the peripheries of
society. In The Tiller of
Waters, Barakat depicts
Niqula Mitri, a fabric
tradesman who is experi-
encing hallucinations in
war-torn Beirut in the
midst of the Lebanese
Civil War. As Niqula
struggles to come to terms
with his new, devastating
reality, his life story is
beautifully interwoven
with thousands of years of
the human relationship
with fabric, from ancient
weaving to the history of
the Silk Road, thereby
lending poetry and grace
to Niqula’s own history.

New Arabic Fiction | 15 Must-
Read Books From the Middle-East
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لكن قبل أن أحتدث عن الكوميكس بتفاصيل
أكتر، توجد بعض املصطلحات الهامة التي

يجب معرفتها حتى نستطيع فهم املصفوفة
املُعقّدة جداً املدعوّة بالكوميكس أو القصص

املصورة:

Superhero

بالعربية يدعى البطل اخلارق وهو شخص
ميتلك قدرات خارقة  –وليس بالضرورة قوى

خارقة  –يُمثّل قوى اخلير يف عالم الكوميكس
ولديه بوصلة أخالقية ال حتيد عن طريق اخلير أبداً

إال يف حاالت قليلة ومُبررة. يتحلّون دوما
بالشجاعة واملثالية. من األمثلة املعروفة طبعا:

Batman Spiderman.،Superman 

Super Villain 

النقيض متاماً من الفئة األولى، كتلة من الشرّ

والكره لألبطال والعالم والكون بأكمله.
سوف جتدون من هؤالء األشرار من هم

محبوبون من القراء من األبطال أنفسهم،
وذلك ألسباب كثيرة منها عمق الشخصيات

وروعة الكتابة من املؤلفني. توجد أهداف
مختلفة لكل شرير منهم ولكن الشر هو
Lex :محركهم األساسي وطبعا منهم

Kingpin،The Joker ،Luthor 
Thanos.،

Antihero

هم من ال ينطبق عليهم مواصفات األبطال باملعنى
املفهوم، فتارة جتد منهم من يقتل ويتلذذ بقتل
أعداءه، وتارة من جتد منهم من يغتصب وجتد
منهم من يسرق ولكن يف النهاية هم أبطال ..

Pund ،Deadpool :نوعاً ما. من أمثلتهم
The Comed ،Catwoman ،isher

dian.

Origin Story 

مشهد يوضح مشاهدة بروس واين مقتل أبيه وأمه
مما تسبب يف اتخاذه هوية الرجل الوطواط

ومحاوالته لالنتقام ملقتلهم
هي ببساطة قصة حتول شخصيات الكوميكس من

أشخاص عاديني مثلي ومثلك إلى أبطال أو
أشرار. املُبهر يف هذه القصص هو مدى عمق

الشخصيات ومدى جودة الكتابة إلى درجة
جتعلك تفكر جديا يف إمكانية حتولك أنت شخصياً
إلى شخصية معينة لو مررت بنفس األحداث التي

مرت بها هذه الشخصية.

Storyline 

هي مجموعة من األعداد أو اإلصدارات التي متثل
قصة واحدة كبيرة. مبعنى آخر، تُقسم القصة

الواحدة ألكثر من عدد قد يكونوا متتاليني أو غير
متتاليني وذلك لظروف النشر اخملتلفة.

Multiverse

الكون املعروف لدينا ليس هو الكون الوحيد ..
توجد “أكوان“ أخرى بأشخاص آخرين هم نسخ
أخرى من شخصيات الكوميكس مع اختالفات

جوهرية.

Graphic 

اسم آخر للكوميكس لكن هذا النوع مليء بالعنف
ويف بعض األحيان محتوي جنسي وهذا النوع

موجه للكبار. بعضاً من هذا النوع من الكوميكس
The :مت حتويله إلي أفالم سينمائية مثل

 V for Vendetta.300،Watchmen 
هذه التعريفات مجرد قشور على سطح عالم

مليء باألحداث والشخصيات التي امتدت علي
مدار أكثر من 80 عاماً، آالف املصطلحات

العلمية واخليالية التي ساهمت يف تكوين وجدان
أمم بأكملها.

دعونا ال نخدع هاهُنا، القصص املصورة صناعة
قوامها مليارات من الدوالرات سنوياً سواء من
أرباح الكوميكس املطبوعة واألفالم واملنتجات
األخرى وسبب االنتشار القوي للكوميكس يف

الفترة األخيرة هو األرباح الهائلة التي حققتها
أفالم الكوميكس مما أدى إلى زيادة عدد هذه

األفالم بصورة كبيرة جدا ولكن موضوع األفالم
هذه ال يكفيه مقال واحد ألن ما يجري خلف

كواليس صناعة هذه األفالم سوف نُخصص له
سلسلة مقاالت لتوضيح الصورة أكثر.

هذا املقال مجرد بداية لسلسة من املقاالت التي
توضح أوال سر حبي أنا واملاليني مثلي ملثل هذا

النوع من األدب وثانياً دعونا نعتبرها رحلة يف
عوالم ال تصدق وأحداث وشخصيات معقدة

وبسيطة يف نفس الوقت، فاستعدوا ليتم إبهاركم.

أساسيات عالم القصص املصورة “الكوميكس“
كتابة وحترير :  فريد أبو ذكري - حسناً، عند معظم الناس، كلمة كوميكس أو القصص املصورة تعني قصص األطفال ذات الرسوم الباهرة واأللوان
اجلذابـة التي حتتوي علي حـكايات خرافيـة عن شخصيات كرتـونية أو أبطال خـارقني .. لتبقَ الفكرة السـائدة أنها أوالً وأخيرا لـألطفال، وهذا غير
صحيح باملرة.إذا نظرنا على سبيل املثال لقائمة التاميز ألفضل 100 رواية يف التاريخ، سنجد مفاجأة وهي وجود قصة مصورة ضمن هذه الروايات

وهي واحدة من أعظم قصص الكوميكس على اإلطالق.
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must combine determination, stubborna
ness and courage to continue their
search for the killer, which will mean
freedom for the man they believe has
been wrongly accused of the crime.
 Throughout the unfolding drama, the
author introduces the reader to many
key themes in the PalestineaIsrael cona
flict, giving an insight into the daily
reality of life under occupation, from
checkpoints, home demolitions and seta
tler violence, to ordinary family life in
Palestine. Raphael also touches on a
number of other issues, which seem
unconnected, such as Eastern European

sex trafficking, female empowerment
and lesbian love affairs. However, she
manages to link them together in this
grippingmurder mystery that, once
picked up, is hard to put down.

Author: Kate Raphael 
Paperback: 400 pages 
Publisher: She Writes PR 
Published Date: 3 November 2015 
Language: English 
ISBNa13: 978a1631529603

www.middleeastmonitor.com

Review By Jessica Purkiss

When Rania Bakara, Palesa
tine’s only female police
detective in the northern
West Bank, discovers the
body of a foreign woman in
fields near her village, no
one seems to want her to
look too deeply into what’s
happened. Instead of leaving
it to the Israeli police departa
ment, which takes over the
investigation, Bakara contina
ues to dig for clues about
who was responsible for the
woman’s death. It is no easy
task; not only does she have
to work within the cona
straints of the Israeli occupaa
tion, but as a women she
also suffers from the
ingrained patriarchy and the
“old boys’ network” of her
professional superiors. As a
wife and mother she must
also accept her inalaws’ disa
approval of her choice of
occupation.
 With the investigation geta
ting more complicated, she
enlists the help of Jewisha
American Chloe, a proa
Palestinian activist living in
Azzawiya, a village in the

West Bank. Drawn to the
murder case by the arrest of a
friend, she helps Rania with
the parts of the investigation
that the detective’s Palestina
ian identity prevent her from
carrying out. Chloe is struga
gling with her own issues as
she often finds herself under
close scrutiny in the village
that she desperately wants to
accept her. The two women
thus share one thing in coma
mon; the suspicious gaze of
the communities in which
they live.
 Using a variety of unora
thodox methods, Rania and
Chloe hunt for answers, leada
ing them to question shady
characters and challenge peoa
ple who wield considerable
power. Both encounter prea
carious situations: Rania
finds herself trying to strike
up a friendship with the teena
age daughter of a settler high
up in the Israeli military, and
Chloe searches for answers
with the young women
caught up in Israel’s large
sexatrafficking network. As
they delve deeper and
uncover some uncomfortable
truths, their lives are in jeopa
ardy. The two fiery women

Murder under the Bridge: A Palestine Mystery

Throughout the
unfolding drama, the
author introduces the
reader to many key

themes in the Pales-
tine-Israel conflict,

giving an insight into
the daily reality of life

under occupation, 
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 Reports  تقارير

واشنطن - قدّم معهد أبحاث السياسة اخلارجية
األميركي جملة من اإلرشادات للرئيس األميركي

املقبل تخص مالمح السياسة اخلارجية، مناشدا
بإيجاد معادلة توازن بني طاقم مجلس األمن

القومي والدوائر الرسمية األخرى مثل وزارتي
اخلارجية والدفاع، مشيرا إلى أنه ينبغي تقليص
عدد أعضاء مجلس األمن القومي من مستوياته

الراهنة.وأوضح املركز، ويف أحدث دراساته
الصادرة بالتزامن مع االنتخابات التمهيدية، أن

البيت األبيض يف عهد الرئيس أوباما قلّد نزعة فرط
اإلدارة املركزية التي اتبعها فريق الرئيس نيكسون
وكيسنجر لشؤون السياسة اخلارجية دون التحلي

باالستعدادات اجليوسياسية.
أما معهد كارنغي فانتقد منوذج الدميقراطية

األميركية، مشيرا إلى أن الواليات املتحدة فشلت
يف إرساء منوذج الدميقراطية األميركي داخل البالد،

بينما ميضي ساستها يف نشد تطبيقه على منطقة
الشرق األوسط. وأوضح أن أوجه قصور احلكم

الدميقراطي داخل الواليات املتحدة تضخمت عددا
وكثافة، بدءا من عجز احلزبني الرئيسيني عن العمل

معا بإيجابية وصوال إلى استيالء مجموعات من
نخب جماعات الضغط على املسار التشريعي،

وامتدادا إلى العيوب الصارخة يف النظام اجلنائي.
ونقل مركز الدراسات األميركية والعربية عن

املعهد، قوله إن ”الصورة النمطية للواليات املتحدة
كمنارة عاملية للحكم الدميقراطي أضحت خارج

التاريخ إلى حد كبير. ويتساءل مواطنو العالم ملاذا
يعتقد األميركيون بامتالكهم أجوبة لعيوب

التجارب الدميقراطية لآلخرين؟”.
وزاد يف تساؤالته أن العالم مبجمله ينظر إلى

النموذج األميركي بتجلياته الراهنة وأبرزها ”تفكك
السلطة التشريعية التي حتظى سوى بقليل احترام

وهيبة، وتعصّب للنظام السياسي، واستقطاب حاد
يشل احلركة، ومتويل مقلق للحمالت االنتخابية،
ومهاترات تسجيل الناخبني، وتدني مستوى إقبال

الناخبني أو انتهاك احلريات من قبل القوى األمنية”.
ويبدو أن هذه التساؤالت واملالحظات ال تقتصر
على اخلبراء واملراقبني بل تشمل أيضا الناخبني،

حيث شهدت االنتخابات األولية للحزبني
الدميقراطي واجلمهوري الختيار مرشحيهما

لالنتخابات الرئاسية بعض املفاجآت، منها فوز
أول مرشح غير مسيحي يف انتخابات متهيدية ألحد

احلزبني بإحدى الواليات، وصعود بعض
املرشحني الذين لم يكن من املتوقع حتقيقهم

جناحا.وقد شهدت االنتخابات التمهيدية للحزب
الدميقراطي يف والية نيوهامشير، التي أجريت
الثالثاء املاضي، فوز املرشح بيرني ساندرز،

السيناتور عن والية فيرمونت، ذو األصول
اليهودية متغلبا على وزيرة اخلارجية السابقة

هيالري كلينتون.
وفيما يتعلق باحلزب اجلمهوري، حل املرشح رجل

األعمال دونالد ترامب، التي تظهر استطالعات
الرأي أنه األوفر حظا بالفوز بترشيح احلزب يف

املركز الثاني يف االنتخابات التمهيدية يف والية آيوا،
التي أجريت يف األول من فبراير اجلاري، يف حني

حصل على املركز األول يف والية نيوهامشير،
حيث حصل على 35 باملئة من أصوات الوالية.

ويعرف ترامب بخطاباته املثيرة للجدل وتصريحاته

الذي سينعقد يف 25 يوليو املقبل، يف مدينة
فالديلفيا بوالية بنسلفانيا.

وإلى حني ذلك التاريخ تبقى املنافسة األشد
واألكثر تأثيرا هي التي بني ساندرز وترامب.
وغم أن ثمة هوة تفصل بني الدميقراطي بيرني

ساندرز، االشتراكي املعلن، واجلمهوري دونالد
ترامب، قطب العقارات الليبرالي إلى أقصى

احلدود، فإنه ال ميكن إنكار أن هناك قاسما
مشتركا بينهما، وهو أن حملتيهما تزدهران دون

مساعدة جلان العمل السياسي ”سوبرباك” التي
تدعم خصومهما مباليني الدوالرات من األموال

اخلاصة، ما يعزز صورتيهما كمرشحني راضخني
ملموليهما األثرياء.

ولم يغفل كل من ساندرز وترامب أن يجعال من
هذه النقطة حجة ال تقبل النقض يف حملتيهما
االنتخابية، فأعلن السناتور ساندرز ”أنه نظام
يقوض الدميقراطية األميركية، حيث يتمكن

أصحاب مليارات وول ستريت وأوساط
األعمال من صرف مبالغ مالية غير محدودة

)..( من أجل مرشحني” يف حني جمع ساندرز
متويله البالغ 75 مليون دوالر من مساهمات

ناخبني يقارب متوسطها 27 دوالرا، على حد
قوله. ومنافسته لنيل الترشيح الدميقراطي

هيالري كلينتون، جمعت بدورها أمواال طائلة
من ممولني أفراد.

نظام فاسد
من اجلانب اجلمهوري، يعلن دونالد ترامب أيضا
أنه يرفض أن ”يسيطر” عليه مانحون يتهمهم بنشر

”الفساد” يف النظام السياسي. وهو ميكنه اتخاذ
مثل هذا القرار يف ظل ثروته الشخصية املقدرة

بـ4.5 مليارات دوالر. يف املقابل يعوّل خصومه
اجلمهوريون على جلان سوبرباك التي ظهرت عام
2010 والتي ال تلتزم بأي سقف لتمويلها، وهم
يستفيدون من اإللغاء التدريجي للقيود املفروضة

على التمويل السياسي من الشركات.
ومتكنت جلنة ”رايت تو رايز” )احلق يف النهوض(
الداعمة للجمهوري جيب بوش من جمع 118
مليون دوالر لتمويل حمالت إعالنية وبريدية،
من دون أن تتمكن من تعزيز موقع بوش املتأخر

يف استطالعات الرأي.
وقال املسؤول السابق يف اللجنة االنتخابية

الفدرالية لورنس نوبل إن ”املال ال ميكن أن
يعوض عن ثغرات مرشح سيء، لكنه يسمح

بإبقائه يف السباق يف وقت كان يفترض أن يخرج
منه”.

ونتيجة االنتخابات نفسها ميكن أن تكون على
احملك. وقال املستشار السابق للرئيس باراك

أوباما يف املسائل األخالقية نورمان أيسن ”حني
تكون املنافسة شديدة ويكون لكل صوت وزنه،

فإن جلان سوبرباك ميكن أن حتدث فرقا”. يف ما
عدا استثناءات نادرة، ال تساهم الشركات

بصورة مباشرة يف هذه اللجان. وأوضح بوب
بيرساك من مركز ”سنتر فور ريسبونسيف

بوليتيكس” ”أنها ال تريد أن تظهر على أنها مقربة
جدا من حزب معني”. والواقع أن قادة الشركات

أو املقربني منهم هم الذين يقدمون األموال.
وهكذا قدم رئيس مجموعة ”أوراكل” للمعلوماتية

لورانس إيليسون 3 ماليني دوالر للجنة تدعم

املرشح اجلمهوري ماركو روبيو يف حني قدم قطبا
النفط يف تكساس الشقيقان ويلكس 15 مليون

دوالر للمرشح اجلمهوري تيد كروز.
وبعض املمولني حتركهم دوافع محض

أيديولوجية، يف حني يقدم البعض اآلخر األموال
على أمل كسب مكانة خاصة لدى الرئيس املقبل

للواليات املتحدة.
وقال بيرساك إن ”املرشح على اطالع كامل بهوية

كبار مموليه، وغالبا ما يقضي وقتا معهم، وهذا
يقود إلى قيام عالقة مميزة”. غير أن هذا التقارب له

كلفة سياسية. وقال نوبل إن املرشح ”يقوض
مصداقيته حني يقبل هذه املبالغ املالية الطائلة من

قادة )أعمال(. فإن قراراته، وحتى التي تستند منها
إلى األسس األكثر متانة، سينظر إليها على الدوام

بتشكيك”.
غير أن الشبهات املعمّمة يصعب تبديدها وهي

تتغذى من نقاط الغموض يف آلية التمويل. ومن
نقاط الغموض هذه اإلمكانية املتاحة للشركات
لتمويل منظمات غير ربحية مثل غرفة التجارة
األميركية وجمعية ”أميريكانز فور بروسبيريتي”

وسواهما، بصورة مباشرة ويف غياب أي شفافية،
وبعدها تقوم هذه املنظمات بضخ املاليني من

الدوالرات يف النظام السياسي.
وقال أيسن إن ”جلان سوبرباك أمر سيء، لكن هذه
املنظمات أسوأ”. ومن هذه املنظمات ”كروسرودز

جي بي إس” التي يقدر حجم املبالغ التي قدمتها يف
انتخابات 2012 بحوالي 72 مليون دوالر من غير

أن تكشف عن هوية مساهميها.

تصـدرت نتائج االنتـخابات الـتمهيديـة األميركـية اهتمـام الخبراء
ومراكز الدراسات، التي تربط بين ما يجري في العالم الخارجي
ونتـائج الحمالت واسـتطالعـات الـرأي، حيث بـاتت الـسيـاسـة
الخارجية األمـيركية تـلقي بظاللها علـى هذه النتـائج وتؤثّر في
آراء الناخـبين بشكـل يتجاوز أحيـانا الملفـات الداخليـة؛ ويطرح
كمثال في هـذا السياق المرشّح الجمهـوري دونالد ترامب الذي
استفـاد من الهجمات اإلرهـابية التي شهـدتها الواليـات المتحدة

ودول غربية.

أميركا تصدر للشرق األوسط شعارات دميقراطية ال تطبقها

املعادية للمسلمني التي جتذب أصوات
احملافظني، كما أن السياسات الصارمة التي

يقول إنه سيتبعها مع املهاجرين والوعود التي
يطلقها من قبيل بناء سور على احلدود األميركية

املكسيكية، جتعله يكسب أصوات املؤيدين
للحزب اجلمهوري املصابني باإلحباط من
السياسات احلالية للحزب. لذلك يتساءل

املراقبون عمّا إذا كان الدعم الذي يحظى به
ترامب سيستمر، رغم عدم وجود مشروعات

واضحة لديه يف اجملاالت االقتصادية والسياسية
والتعليمية والسياسة اخلارجية.

بني ساندرز وترامب
وتبدأ االنتخابات التمهيدية املقبلة يف 20 فبراير

اجلاري، حيث سيجري احلزب الدميقراطي
انتخابات متهيدية يف والية نيفادا، واحلزب

اجلمهوري يف والية كارولينا اجلنوبية. ويعلن
احلزب اجلمهوري، مرشحه لالنتخابات

الرئاسية، التي ستجري يف 8 نوفمبر املقبل، يف
مؤمتره احلزبي الذي سيعقد يف 18 يوليو املقبل،
يف مدينة كليفالند بوالية أوهايو، يف حني يعلن
احلزب الدميقراطي مرشحه، يف مؤمتره احلزبي،

......................................................................................................................................................................................................................................................
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London  It is a time of major chaos
across the Middle East, with conflicts
leading to unprecedented mass dis
placement following the emergence of
the Islamic State (ISIS). This
disturbing state of affairs is having a
major effect on the environment, with
fears about water security and air pol
lution on the rise. Analysis by the
World Resources Institute (WRI) indi
cated that the Middle East is among
the least water secure regions in the
world with the majority of Arab coun
tries predicted to face “extremely
high” water stress by 2040.
 Using a series of climate models and
socioeconomic scenarios, WRI pre
dicted that Bahrain, Kuwait, the Pales
tinian territories, Qatar, United Arab
Emirates, Saudi Arabia, Oman and
Lebanon would face major water
shortages in the coming decades. Six
teen Arab countries could be among
the top 33 least water secure countries
by 2040, the analysis determined.
 “The region, already arguably the
least water secure in the world, draws
heavily upon groundwater and desali
nated sea water and faces exceptional
waterrelated challenges for the fore
seeable future,” the report authors said.
 Water shortage will compound polit
ical unrest in the region. The WRI
report says the current unrest can, in
part, be traced to water shortages.
“Drought and water shortages in Syria
likely contributed to the unrest that
stoked the country’s 2011 civil war.
Dwindling water resources and
chronic mismanagement forced 1.5
million people, primarily farmers and
herders, to lose their livelihoods and
leave their land, move to urban areas
and magnify Syria’s general destabili

sation,” the report said.
 Fears about regional water
security were raised after another
report, published in Science
Advances, showed that the Syrian
refugee crisis caused a massive
spike in nitrogen dioxide emissions
in Lebanon.
 The report showed that while
emissions of nitrogen dioxide — a
greenhouse gas — had been on the
rise throughout the Middle East until

2011, emissions have subsequently
trended downward in conflict areas.
Nitrogen dioxide, a byproduct of the
burning of fossil fuels, is considered a
reliable indicator of economic activ
ity.
 “A combination of air quality con
trol and political factors, including
economical crisis and armed conflict,
has drastically alerted the emission
landscape of nitrogen oxides in the
Middle East,” the study said. The

research used data from the Ozone
Measurement Instrument on
NASA’s Aura research satellite.
 The study showed that nitrogen
dioxide emissions in Baghdad and
central Iraq decreased substantially
since 2013, including in Tikrit and
Samarra that have been occupied by
ISIS. “The armed conflict in this
area has left marks, including a
decrease in nitrogen oxide
emissions,” the study said. In Syria,
nitrogen oxides over Damascus and
Aleppo decreased 4050% since
2011, coincident with the uprising,
the report added.
 During the same period, there was
a drastic increase in nitrogen dioxide
emissions over Lebanon due to the
ensuing refugee crisis.

Emissions over Beirut and Tripoli
had been increasing by 34% a year
until 2013, in line with the rest of the
region. But after millions of Syrian
refugees fled to the country, nitro
gen oxide emissions increased 20
30%.
Jos Lelieveld, lead author of the
study and a researcher at Germany’s
Max Planck Institute for Chemistry,
told Reuters: “People are migrating
away [from Iraq and Syria]. And also
activities are coming to a halt. But
as for other countries that take on
refugees, such as Jordan and Leba
non… there we see increases.”
 He warned people not to get too
excited about the overall decrease in
air pollution across the Middle East.
“This is not the ‘silver lining’ of
war. It’s just an indicator of what’s
going on,” he said.

Middle East turmoil
affects environment
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وكمثال على الهامشية اليمنية دوليا، فقد عقد
مجلس األمن الدولي خالل الشهر املنصرم ثالث

جلسات استماع حول األوضاع اإلنسانية يف
سوريا، لكنه لم يعقد أية جلسة مشابهة بخصوص

األوضاع يف اليمن. يف الواقع ومنذ اندالع دورة
العنف األخيرة يف اليمن، 25 مارس 2015، لم
ينعقد اجمللس بخصوص اليمن يف جلسة علنية إال

مرتني، إحداهما كانت حني استصدر القرار
)2216(، وهو أمر ال يكاد يذكر إذا ما قورن مع

اجتماعات اجمللس بشأن أزمات أخرى أقل اشتعاال
ورمبا أقل أهمية من حيث النتائج يف دائرة تأثيرها

احمللية من تأثيرات احلرب يف اليمن. يف أروقة
مجلس األمن واألمم املتحدة، ال تزال قضية احلرب

يف اليمن هامشية وشبه منسية ألسباب وعوامل
مختلفة. وباستثناء لقاء معلن يتيم منذ إصدار

القرار )2216(، فإن كل نقاشات مجلس األمن –
النادرة أصال  –بخصوص اليمن قد متت خلف

أبواب مغلقة، ولم يصدر عنها أي قرار جديد أو
حتى بيان رئاسي حتى اليوم.  

باإلضافة إلى ذلك، التزال اليمن يف موقع هامشي
يف اإلعالم العاملي، إذ لم تتعرض السعودية

والتحالف العربي ألي نقد مباشر حول التدخل
العسكري يف اليمن من قبل مجلس األمن الدولي

واجملتمع الغربي بشكل عام إال بشكل محدود.
وإلى أن قُصفت صنعاء القدمية )موضوعة على

قائمة التراث العاملي لليونسكو( يف يونيو العام
املاضي، ميكن القول أن السعودية قد واجهت
أسئلة دولية عن محاكمة الناشط رائف بدوي

أكثر مما واجهت من أسئلة بخصوص احلرب يف
اليمن. أحد أسباب جتنب مساءلة السعودية حول

ضرباتها يف اليمن هو هجمات احلوثيني على
احلدود السعودية  –وبغض النظر عن فعاليتها
العسكرية  –األمر الذي يوفر حللفاء السعودية

الغربيني مبررا ومساحة حترك واسعة وآمنة حتت
مسمى الدفاع عن حدود وأراضي صديق مهم

مهما كانت درجة التباينات معه.
تناغم املصالح الدولية واإلقليمية بعيداً عن اليمن

بشكل عام، فإن مجلس األمن، الدول اخلمس
الدائمة حتديدا، متناغمة فيما يخص املوقف العام

من اليمن، مبا يف ذلك روسيا التي وافقت بأقل
جهد ممكن على عدم استخدام الفيتو ضد القرار
)2216(، وهو القرار األهم جمللس األمن بشأن

اليمن حتى اآلن. كما لم تتخذ موسكو أي

موقف مناوئ يف الواقع للرياض واكتفت بعالقة
اقتصادية وسياسية متينة معها  من وراء اجلدار.

بنفس املستوى جتاهلت باقي الدول الغربية األزمة
املتفاقمة يف اليمن، على الرغم من أن هذه الدول

نفسها تخوض حاليا مع روسيا صراعا شرسا
بخصوص الصراع يف سوريا. ببساطة، فإن ملف

اليمن موضوع يف درج النسيان خاصة بعد تعثر جولة
املفاوضات اليمنية الثانية يف سويسرا. ويف الوقت

احلالي، فإن اجلهود الدولية املبذولة للتعامل مع
امللف اليمني ليست منسية فحسب، بل مبعثرة

أيضا. فبالنسبة جلميع األطراف تقريبا متثل اليمن
منطقة منخفضة الثمن للمقايضة واجملامالت من

منظور املصالح الدولية، خاصة مع تناقص املصالح
الدولية املتنامي يف املنطقة بشكل عام واليمن من

ضمنها، بل أن اليمن أقل حظا يف حسابات املصالح
املباشرة الباحثة عن مصادر النفط.

وبالرغم من التناغم العمومي ، إال أن اختالفات يف
األجندات السياسية بخصوص اليمن ليس على

املستوى الدولي بني الفاعلني فقط، بل على املستوى
الداخلي لبعض الدول أحيانا. فمثال، يف الواليات
املتحدة األمريكية، تختلف أجندة البنتاجون حول

اليمن عن أجندة اخلارجية األمريكية، وهناك تنافس
بني اخلارجية والبيت األبيض أيضا. يبدو أن

واالقتصادية على أجندة وأولويات املرشحني
والسياسيني واإلعالميني وتصبح القضايا

اخلارجية  –باستثناء إسرائيل  –شديدة الهامشية
باملقارنة معها. يف الوقت نفسه، تنعكس داعش

وملف الالجئني يف خطابات املرشحني، لكنه
وإلى اآلن لم يتحدث أي مسؤول أو مرشح
أمريكي رفيع املستوى بأي شكل جدي عن

اليمن. ويف مجلس الشيوخ األمريكي، ظلت
دعوة سيناتور كيناتيكي الدميقراطي "كريس ميريف"

لتقييم العالقة األمريكية-السعودية وصفقات
األسلحة دعوة وحيدة ولم تتلق أي دعم معلن

يذكر من نواب اخرين بعد، ذلك أيضا أن
اجلمهوريني  –حلفاء السعودية العتيدين، هم من
يسيطر على االغلبية يف مجلسي الشيوخ والنواب

األمريكيني حالياً.
جلان فرعية وقرارات فرعية أيضاً

على خالف التقارير السابقة، قامت جلنة
العقوبات الدولية اخلاصة باليمن يف مجلس األمن

الدولي بحظر نشر التقرير النهائي الذي قدمه
فريق اخلبراء التابع للجنة يف يوم 22 يناير .2016

يحتوي التقرير على تفاصيل جديدة  –ولو أنها
محدودة  –عن تنفيذ عقوبات احلظر املالية

والسفر على أفراد معينني وحظر األسلحة على
احلوثيني والقوات التابعة لعلي عبداهلل صالح.
كما وثق التقرير املزيد من االنتهاكات للقانون

الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان وإعاقة
املساعدات اإلنسانية. ووفقا للتقرير، فإن جميع

أطراف النزاع مسؤولة عن انتهاكات واسعة

فـارع املسلمي &  وليـد احلريـري : بعد أربـع سنوات من بـدء االنتقال الـسياسـي يف اليمن بقيـادة األمم املتحدة، وبعـد ما يقـارب العام من
التدخل العـسكري بقيادة اململكة العربية السـعودية، 26 مارس 2015، فقدت األمم دورها املركزي كميـسر رئيسي يف قضايا اليمن وملفها
الدولي، لتلعـب السعوديـة حاليـا الدور األساسـي يف حتديد مـسار امللف اليـمني دوليا وتـتصدر امللف اليـمني مباشـرة أو عبر حلـفائها يف
مجلس األمن الـدولي. يف األساس، القـوة التي ميكن أن يحظـى بها املبعـوث األممي لليمـن، إسماعيل ولـد الشيخ أحمـد، هي ما متنحه له
دول مجلس األمن ودول اإلقليم املرتبـطة مباشرة بامللف الـيمني يف اجمللس، وهي حاليا قـليلة. فبينما متتع املبعـوث السابق جمال بنعمر
بسلطة قويـة وتفويض شبه مطلق على الصعيد الدولي، فإن املبعوث احلالـي ميتلك سلطة محدودة وطاقما مصغرا أغلبه حديث اخلبرة

بالقضايا اليمنية، كما أنه ال يتمتع بقدر القوة والدعم التي يتمتع بهما املبعوث األممي إلى سوريا مثال.  

اليمن املنسية: امللف اليمني يف األروقة الدولية

اخلارجية مصابة، كغيرها من دوائر صنع القرار
الغربي، مصابة بالتوهان جتاه اليمن، فالبيت

األبيض ال يريد إغضاب امللك سلمان أكثر
حفاظا على اإلجناز األهم للرئيس أوباما يف

السياسة اخلارجية وهو إبرام الصفقة النووية مع
إيران.

أكثر من ذلك، متثل احلرب الدائرة يف اليمن –
واحلروب يف املنطقة عامةً  –فرصة مالية ضخمة

لشركات األسلحة األمريكية، على الرغم من أن
الدوائر األمنية يف الواقع تريد انتهاء احلرب كي

يتسنى لها تسخير اجلهود واملوارد للتركيز بشكل
أكثر على محاربة القاعدة وداعش. لكن الهدف

األمني هذا لم يغير يف مسار احلرب شيئا حتى
اآلن، والدليل على استمرار األجندة األمنية

األمريكية ببرنامج القتل املستهدف بالطائرات من
دون طيار التابع لوزارة الدفاع االمريكية ووكالة

االستخبارات املركزية بوتيرة ثابتة ودائمة.  
وبالرغم من الدور العسكري )االستخباراتي

واللوجستي والتسليحي( املهم الذي تلعبه
الواليات املتحدة يف هذه احلرب، فهي يف الواقع
لم تًبلغ مبوعد أول ضربة جوية على صنعاء إال
قبل 4 ساعات من انطالقتها. وحتى الشركات

األمنية اخلاصة التي كانت تعمل يف اململكة بعقود
خاصة وجدت نفسها يف صباح ال26 من مارس
مضطرة ملغادرة البالد لعدم تأكدها من قانونية ما
تقوم به ولعدم متتعها بنفس الغطاء الذي تتمتع به

اجلهات األمنية الرسمية، لذا غادر أفراد
الشركات اخلاصة اململكة مبجرد بدء العمليات

العسكرية.
على أية حال، الواليات املتحدة األمريكية مقدمة

على معركة انتخابية شرسة يحاول فيها
اجلمهوريون استعادة البيت األبيض بعد ثمانية

أعوام من فقدانه. ويف فترات االنتخابات
األمريكية حتديدا، تطغى السياسات احمللية
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النطاق وممنهجة للقانون اإلنساني وقانون حقوق
اإلنسان الدولي، ال سيما املبادئ املتعلقة بالتمييز

والتناسب واحلذر. وقدم التقرير 15 توصية تشمل
مقترحات لتحسني إجراءات تنفيذ احلظر املفروض

على األسلحة، ومعاجلة أمناط انتهاكات القانون
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، مثل إنشاء جلنة

دولية للتحقيق حول التجاوزات التي ارتكبها أطراف
الصراع يف اليمن. وقد احتجَت دوال كمصر

والواليات املتحدة على مقترح جلنة اخلبراء بتشكيل
جلنة حتقيق دولية بحجة أن ذلك ليس من صالحيات

جلنة اخلبراء.
ال يبدو أن هناك توجه أممي لفرض أي حزمة

عقوبات جديدة، خاصة مع التشكيك الغربي
املتنامي من فعالية العقوبات السابقة، ومن املتوقع أن

يتم االكتفاء مبحاولة تفعيل العقوبات النافذة. ويف
تقرير جلنة اخلبراء األخير لرئيس جلنة العقوبات

)تختلف اللجنتان من ناحية أن األولى فنية بحتة ال
تتمتع بالكثير من النفوذ بينما الثانية مشكلة من

دبلوماسيني يف مجلس األمن الدولي وهي صاحبة
القرار وجلنة اخلبراء منبثقة عنها(، دعت جلنة اخلبراء
رئيس اللجنة إلى مخاطبة ثالث حكومات من أجل

التعاون معها يف جتميد أرصدة وتعقب أموال وهي
جزر الباهاماس واإلمارات العربية املتحدة، واألكثر

غرابة من ذلك، كانت الدولة الثالثة هي احلكومة
اليمنية.

ملف هامشي لكنه حساس
يرتبط معظم أعضاء اجمللس، خاصة الدول الدائمة

العضوية بعالقات سياسية واقتصادية وعسكرية
قوية مع اململكة العربية السعودية وأعضاء التحالف

العربي. وقد عززت السعودية هذه العالقات بعد
التدخل العسكري يف اليمن واستثمرتها للضغط

غير املباشر على الدول األعضاء يف مجلس األمن
لألمم املتحدة لدعم التدخل العسكري يف اليمن.
لقد قامت الرياض باتصاالت اقتصادية ودفاعية

واسعة مع كثير من البلدان مثل الواليات املتحدة،
التي وافقت مؤخرا على بيع أسلحة بقيمة

1.29 $مليار للسعوديني. قبلها سعت السعودية
لبناء عالقات أقوى مع فرنسا أسفر عن توقيع
عقود ومذكرات نوايا بقيمة 11.4 $مليار يف

مجاالت الفضاء والدفاع، وتشمل شراكات مع
الطاقة الفرنسية الكبرى والنقل وشركات املواد

الغذائية والصحية.
لم تكن الصني بدورها بعيدة عن الهدف السعودي،

فقد زار الرياض مؤخراً، يناير 2016، الرئيس
الصيني "شي جني بينغ" آمال يف تعزيز العالقات

الثنائية بني البلدين ومناقشة القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام املشترك. وخالل زيارة
بينغ، وقعت الدولتان 14 مذكرة تفاهم لتعزيز

التعاون والبحث واالستثمار والتنمية يف مجاالت
التجارة والتكنولوجيا املالحة عبر األقمار الصناعية
والطاقة املتجددة والنفط، فيما ميكن اعتباره توجها
سعوديا لتعديد وتنويع األصدقاء واحللفاء يف العالم

ومجلس األمن حتديدا.  كل ذلك قوى من طبيعة
التحالفات والتحركات والصفقات للسعودية مع
العالم وانعكس بدوره على املوقف الدولي جتاه

اليمن بشكل مباشر.
تصاعد التعقيدات اإلقليمية والدولية  

تبنى القوى الدولية توجهها السياسي حول احلرب
األهلية يف اليمن، التي تشارك فيها قوى إقليمية،

بناء على جملة من املعطيات اإلقليمية والدولية
املهمة، وهي ما حتدد تعاملها مع امللف اليمني

بالشكل املباشر وغير املباشر.  
أحد أهم هذه املعطيات تتمثل يف الصفقة النووية

اإليرانية أواخر العام املاضي، والتصعيد اإليراني
السعودي األخير. إن جزءا من الدعم الغربي الال
مشروط للسعودية وحلفائها يف احلرب اليمنية ناجت

عن محاولة الدول الغربية، الواليات املتحدة

حتديداَ، ترضية السعودية الساخطة من االتفاق
النووي اإليراني-األمريكي. وكانت اليمن هي

املساحة التي يستطيع الغرب فيها مراضاة
السعودية بأقل التكاليف املمكنة. وبهذا

اخلصوص، علق دبلوماسي غربي رفيع املستوى
على انعكاسات الصفقة النووية اإليرانية على

اليمن بالقول: "اليمن كانت املهر الذي قدم ثمنا
لالتفاقية".  

بالتأكيد، انعكس التصعيد األخير بني طهران
والسعودية، وإغالق الرياض لسفارتها يف

طهران بعد مهاجمتها من قبل متظاهرين إيرانيني
على امللف اليمني، وبشكل مباشر، أدى ذلك

إلى إلغاء جولة املفاوضات الثالثة التي كانت
وشيكة االنعقاد حينها، أواسط يناير

املاضي. بالنسبة لإليرانيني
حتديدا، لم يقدموا

الكثير حللفائهم
احلوثيني يف

سياستهم
وجهود

هم
ال

خا
ر

جية. يف
الواقع، فقد

استنفر اجلهاز
الدبلوماسي

واإلعالمي اإليراني،
ونشط غربيا حينما أعدم "منر النمر"

يف السعودية أكثر مما فعله منذ دخول السعودية
احلرب يف اليمن.

كما أدت التوترات الناجتة عن مهاجمة البعثة
السعودية إلى إلغاء، أو تأجيل أحيانا، خطوط

وتواصالت دبلوماسية مختلفة، تراجع فيها
احلوثيون عن إجراءات بناء ثقة غير معلنة ومهمة

ذات طابع أمني-عسكري جتاه السعودية.
لم يقدم الروس بدورهم يف الواقع أية حماية

دولية تذكر للحوثيني، بل اكتفوا باإليعاز لهم
بعدم تشكيل حكومة محذرين من أنهم لن

يستطيعوا انتزاع أي اعتراف دولي بها. وببساطة
استغل الروس موافقتهم على التدخل العسكري
السعودي يف اليمن لدعم موقفهم من التدخل يف

سوريا الحقا. وبينما تنخرط دول كالواليات
املتحدة األمريكية بشكل مباشر وغير مباشر يف

احلرب يف اليمن، إال أنها لم تعدم وسيلة للتواصل أو
التفاوض مع احلوثيني طوال الفترة املاضية وخالل

فترات متقطعة. ويحاول الروس االستفادة من عدم
تورطهم املباشر يف الصراع يف اليمن للعب دور قادم

أكثر أهمية.
باجململ، تتزامن احلرب يف اليمن مع أحداث إقليمية

مضطربة وحروب إقليمية أخرى مشتعلة حتتل سوريا
والالجئني وداعش صدارتها، حتتل حتى قضايا

كاالحتباس احلراري االنتباه قبل اليمن يف اإلعالم
الدولي.  وينعكس ذلك على االهتمام الدولي

وأموال اإلغاثة الدولية لليمن. على سبيل املثال
وبالرغم من مرور ما يقارب عشرة أشهر على دعوة

األمم املتحدة لتمويل آلية األمم املتحدة للتحقق
UN Verification( والتفتيش
and Inspection

Mechanism)للشحنات
والسفن

لتسهيل
وصول
شح
ن

ا

ل
بضا

ئع
والوقود
إلى اليمن،
لم حتصل األمم

املتحدة على التمويل
الالزم لتشغيل وتفعيل

اآللية إال قبل أسابيع قليلة، ولم
تطبق عمليا حتى اآلن. وطيلة العشرة األشهر

املاضية، لم حتصل األمم املتحدة إال على تقريرين عن
مراقبة السفن والشحن ما ميثل من إخالل بالقرارات

الدولية ذات الصلة.
وأخيرا، مير الوعي الغربي الرسمي وغير الرسمي

مبرحلة حتولية تطغى فيها املقاربة الطائفية للصراعات
يف منطقة الشرق األوسط على أي مقاربة أخرى، وال

تنعكس هذه املقاربة  –مبا حتمله من قصور وتسطيح
 –على صناع القرار الرسميني فحسب، بل متتد

لتصل إلى الباحثني واخملتصني والكتاب وبالتأكيد
اليمني السياسي الغربي أيضا. وبالتوازي مع ازدهار
هذه املقاربة، تتعزز مقاربة إعادة تشكيل وجه املنطقة

وحتالفاتها على أسس طائفية هذه املرة، كحل لقضايا
املنطقة خاصة مع ازدهار امليليشيات الطائفية كمبرر

ميداني واقع.
إن خطر ذلك وانعكاساته ال ميس اليمن وحدها،

ولكنه ميتد ليمس قضايا إقليمية أكثر تعقيدا
وقدما كالقضية الفلسطينية و"يهودية" إسرائيل،

التي لم تعد القوة الوحيدة يف املنطقة الرافضة
للقرارات الدولية، بل لديها قرائن متتد على

امتداد اإلقليم حتى اليمن.
احلاجة إلى تنسيق اجلهود

بالرغم من تعثر مسار املفاوضات الرسمي بقيادة
املبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد

ألسباب عدة، فإنه مسار ولد الشيخ أحمد ليس
مسار التفاوض الوحيد. وهناك شك من أن جناح

مسار التفاوض بقيادة ولد الشيخ احمد يف حال
غياب مسارات أخرى قائمة للمفاوضات بقيادة

أكثر قوة من األمم املتحدة.
مع استمرار بعض اجلهود الدافعة نحو إنهاء

االقتتال يف اليمن هنا وهناك، إال أنها باجململ ال
تزال مشتتة ومتنافسة يف بعض األحيان. فبينما

امتلكت دول اخلليج ترف الراعي الرسمي
لصفقة املبادرة اخلليجية )نوفمبر 2011(، إال

أنها اليوم  –باستثناء عُمان  –قد فقدت هذا
الدور الراعي منذ بدء عملية عاصفة احلزم

)مارس 2015(.
لكي تنجح أية جهود دولية أو إقليمية، سيكون
من الضروري عليها التنسيق أكثر مما هو حاصل
حاليا، وكذا التكامل أكثر من التنافس، وهذا
سيتطلب من الدبلوماسية الدولية إعادة النظر

كليا يف أدوات تدخلها احلالية وأشكالها ومدى
فاعليتها يف اليمن من أجل إحداث تغيير

ملموس يف أبواب ومحتويات وثمن هذا
التدخل.

محليا، وخالل جولة املفاوضات األخيرة يف
ديسمبر 2015 املاضي، أطلقت وساطة قبلية

محلية املئات من األسرى بني احلوثيني
واملقاومة اجلنوبية، والواقع هو أن وساطة
قبلية استطاعت بناء إجراءات ثقة وإطالق
رهائن أكثر مما تفعله األمم املتحدة مبواردها

وبدعمها املتمثل باجملتمع الدولي والقرارات
الدولية ذات الصلة. إن هذه املفارقة هي دليل
مهم على جناعة وأهمية اجلهود احمللية فيما بني

اليمنيني واملنطلقة من جهود ومعطيات وحسابات
محلية مينية متخففة من احلسابات اخلارجية

لألطراف اإلقليمية يف الصراع.
لذا، بغض النظر عن جناح املساعي الدولية من

فشلها، فإن أعمدة السالم وفرصه احلقيقية
تكمن لدى األطراف احمللية اليمنية ويف نواحي

عدة. فمن املرجح أن أي اتفاق أو اختالف أي
من األطراف الدولية بخصوص اليمن لن

ينعكس بالضرورة على حلفائهم يف اليمن بنفس
االتساق والربح واخلسارة، وهو أمر يوفر

الفرصة لألطراف اليمنية للعمل على مسارات
خاصة مختلفة حتى عن حلفائها اإلقليميني.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب الباحثان هذا التحليل بناءا على لقاءات مختلفة عقدها

الباحثني مع دبلوماسيني ومسؤولني مختلفني يف عواصم غربية
وعربية ويف مجلس األمن الدولي. وقد عقدت جميع

االجتماعات حتت قاعدة "تشاتوم هاوس: وهي "حينما يعقد
اجتماع أو جزء منه يف إطار قاعدة تشاتام هاوس، فإن

املشاركني يكونون أحراراً يف استخدام املعلومات التي يحصلون
عليها، لكن ال يجب كشف هوية أو انتماء املتحدثني أو أي

شخص آخر من املشاركني."
* فارع املسلمي هو رئيس مركز صنعاء للدراسات

اإلستراتيجية وباحث زائر يف مركز كارنيغي الشرق األوسط.
* وليد احلريري هو باحث غير مقيم يف مركز صنعاء

للدراسات اإلستراتيجية. عمل خالل السنوات املاضية يف
املعهد الدولي للسالم يف نيويورك ومنظمات دولية أخرى على

قضايا متعلقة باالنتقال السياسي يف الشرق األوسط.  
* مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجية

تبنى القوى الدولية توجهها السياسي حول احلرب
األهلية يف اليمن، التي تشارك فيها قوى إقليمية، بناء

على جملة من املعطيات اإلقليمية والدولية املهمة،
وهي ما حتدد تعاملها مع امللف اليمني بالشكل املباشر

وغير املباشر.  أحد أهم هذه املعطيات تتمثل يف
الصفقة النووية اإليرانية أواخر العام املاضي،

والتصعيد اإليراني السعودي األخير. إن جزءا من
الدعم الغربي الال مشروط للسعودية وحلفائها يف

احلرب اليمنية ناجت عن محاولة الدول الغربية،
الواليات املتحدة حتديداَ، ترضية السعودية الساخطة
من االتفاق النووي اإليراني-األمريكي. وكانت اليمن

هي املساحة التي يستطيع الغرب فيها مراضاة
السعودية بأقل التكاليف املمكنة. وبهذا اخلصوص، علق
دبلوماسي غربي رفيع املستوى على انعكاسات الصفقة

النووية اإليرانية على اليمن بالقول: "اليمن كانت املهر
الذي قدم ثمنا لالتفاقية".  
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نهنئ ونبارك للشاب اخللوق :  ماهر عبيد
مبناسبة تخرجه من أكادميية الشرطة ونتمنى

له التوفيق يف خدمة  اجملتمع .
املهنئون : مجلة العربي األمريكي اليوم

وتدنت عائدات سندات اخلزينة الفرنسية
واألملانية، وهي يف مصاف ملجأ املستثمرين
اآلمن، يف وقت اضطربت حركة العائدات

اإلسبانية واإليطالية. ويتساءل خبراء اقتصاديون
يف مركز أبحاث “كابيتَل ايكونوميكس“: “هل

تعصف بالعالم أزمة مالية ثالثة بعد أزمة
االئتمانات العقارية يف 2008، وأزمة الديون

السيادية يف 2011“. فاألسواق الدولية خسرت يف
شهر واحد 10 يف املئة من قيمتها. “ال لم تبلغ

األمور مبلغ األزمة، ولكن االرتباط بني األصول
املتباينة وثيق على نحو غير مألوف“، يقول

فريديريك دوكروزيت، االقتصادي يف بيكتت:
ففي األوقات العادية، يبيع املستثمرون بعض

املنتجات املالية لتغليب كفة غيرها من املنتجات.
ومنذ مطلع العام، يعم كوكب املال العاملي،

األصول والسندات السيادية، والقيم املصرفية،
وديون الشركات...، اضطراب متجانس

اإليقاع. “وإلى اخملاوف من تباطؤ النمو يف الصني
وهبوط أسعار النفط، أثقل على عجلة األسواق

تباطؤ النمو األميركي والتضييق املالي“، يقول
محللون يف دويتشه بنك.

وعلى رغم إغالق األسواق املالية يف الصني يف
إجازة العام اجلديد، أججت قلق املستثمرين

إحصاءات جديدة نشرت يف السابع من اجلاري.
فاحتياطي العمالت األجنبية الصينية هبط 99.5

بليون دوالر يف كانون الثاني )يناير( املنصرم، وبلغ
3200 بليون دوالر، وهذا أدنى معدالته منذ أيار
)مايو( 2012، بحسب البنك املركزي الصيني.
وتبيع بكني دوالرات لتدعم اليوان الذي يضعف

على وقع التباطؤ االقتصادي وأداء السلطات املالية
الضعيف على املستوى اإلعالم والتخطيط.
واألنباء غير سارة يف عالم النفط، على رغم

ارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من 30 دوالراً.
فأسعار الذهب األسود عادت إلى التراجع إثر

عدم إحراز لقاء بني وزيري البترول يف فنزويال
والسعودية تقدماً ملموساً.

واخملاوف األميركية من تعاظم التباطؤ االقتصادي
كبيرة، على خالف التنبؤات والتوقعات.

وأشار تقرير عن حال العمالة األميركية نشر يف 5
من الشهر اجلاري، إلى أن معدل توفير فرص عمل

جديدة هبط يف الشهر املاضي، على رغم تقلص
معدالت البطالة إلى أقل من 5 يف املئة. وهذه

اخلالصة امللتبسة أقلقت األسواق. ويف مثل هذا
السياق املتوتر، تتعثر املصارف املركزية، وهي إلى

وقت قريب كانت امللجأ األخير يف وجه
االضطرابات املالية، يف طمأنة األسواق. ويف

األسبوع املاضي، دار كالم عدد من أعضاء
الفيديرالي األميركي على تعليق العمل برفع

الفوائد- وهو إجراء بدأ يف كانون األول )ديسمبر(
2015

و“يرى كثر أن الفيديرالي أخطأ حني رفع الفائدة
الرائدة، يف وقت كان خطر انزالق االقتصاد إلى

الركود، مرتفعا“، يشرح محللون يف “أوريل بي جي
سي“. وشأن البورصات العاملية، يعصف

االضطراب بسوق السندات. و“غموض املآالت
االقتصادية تترتب عليه نتائج يف سوق السندات

السيادية يف منطقة اليورو.
ويتفاقم التباين يف عائدات السندات الطويلة األمد

)عشرة أعوام( بني الدول األوروبية: بني الواقعة يف
قلب منطقة اليورو وتلك )الواقعة( يف أطرافها...

ومخاطر انهيار األوضاع تضيق اخلناق على

املوازنات العامة والنقدية يف دول منطقة اليورو-
واملوازنات املالية يف بعض هذه الدول هشة

)البرتغال وإسبانيا وإيطاليا(“، تقول محذرة شركة
“أوريل بي جي سي“.

وحال سندات الشركات تبعث على القلق،
وخصوصاً تلك “املرتفعة العوائد“. ودق خبراء

شؤون البترول والغاز الصخري يف الواليات
املتحدة ناقوس اخلطر يف الواليات املتحدة. فثمة

شركات تنوء حتت ثقل قروض كبيرة لتطور
عملها، وعصف بها هبوط سعر برميل الطاقة.
فعلى سبيل املثل، هبطت أسهم شركة “شِزابيك

إينرجي“، وهي ثاني أكبر منتج للغاز يف أميركا بعد
“إكسون موبيل“، 30 يف املئة االثنني اثر اإلعالن
عن هيكلة ديونها العمالقة... وعدوى القلق

انتقلت إلى املصارف اثر تدني أسعار املواد
األولية. ويخشى وقوع أزمة مماثلة ألزمة

الرهونات العقارية )ائتمانات أميركية عالية اخملاطر
أودى انفجار فقاعتها بكبار املؤسسات املصرفية(.

ولكن املراقبني يرون أن هذا القلق يف غير محله.
ففي أوروبا، على خالف ما كانت عليه احلال يف
أميركا 2008، متلك املصارف فائضاً من السيولة

وهي قادرة على سداد ديونها. وتساهم عوامل
تقنية يف مفاقمة اضطراب األسواق املالية. فعدد

كبير من املستثمرين )مصارف وصناديق...(
التزم أنظمة مؤمتتة لبيع األصول حني تضطرب

حركة األسواق. وعمليات البيع هذه هي مثل كرة
ثلج وتؤدي إلى انهيار سريع عند أقل اضطراب.

* صحافية، عن “لوموند“ الفرنسية، 2/10/
2016، إعداد منال نحاس.

أودريه تـونـلييه - االثـنني يف 8 شبـاط )فبـرايـر اجلـاري 2016( كـان يـومـاً أســود بث االضطـراب
واخلوف يف األسواق املاليـة العاملية، وتعثـرت هذه يف التقاط أنفـاسها يف األيام التالـية. فبورصة
طوكيو تدنت 5.4 يف املئة الثلثاء. ويف باريس، بلغ مؤشر “كاك 40“ أدنى معدالته منذ كانون األول
)ديـسمبر( 2014، ولم يتجـاوز 4 آالف نقطة. ووصل التقهقـر يف األسواق املاليـة إلى الضفة الـثانية

من األطلسي فتراجع مؤشر “أس أند بي500“ إلى ما كان عليه قبل عامني.

عاصفة يف عالم األسواق املالية
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Theحقوق وحريات
rights & freedoms

............................................................................................

كتابة وحترير : أحمد نظيف 
يف مجال حقوق اإلنسان، ال نعرف حالياً سوى تقدمي

دول العالم األول نصائح إلى دول العالم الثالث.
ولكن قبل أكثر من قرن، حدث أمر معاكس. نقلت
تونس خبرتها يف حترير "العبيد" إلى الواليات املتحدة

األمريكية التي كانت آنذاك، قوة عاملية صاعدة.
عام 1864، كان قد مضى 18 سنة على صدور "قانون
حترير العبيد" يف تونس، وكانت الواليات املتحدة تشهد

حرباً أهلية بني واليات الشمال بقيادة الرئيس أبراهام
لينكولن، وواليات اجلنوب اخلمس، بقيادة جيفرسون

ديفيس. وكانت الواليات اجلنوبية تعارض حملة
لينكولن الساعية إلى حترير "العبيد". ويف هذا السياق،
حاولت اإلدارة األمريكية، حشد ما أمكن من احلجج
واالستئناس بالتجارب الدولية األخرى يف قضية حترير

"العبيد"، فأرسل قنصلها يف تونس، أموس بري،
رسالة إلى اجلنرال التونسي حسني، وكان حينذاك

رئيساً للمجلس البلدي ملدينة تونس وأحد رموز
املشروع اإلصالحي بقيادة الوزير خير الدين التونسي.
طلب القنصل األمريكي استفسارات عن منافع "قانون

حترير العبيد" يف تونس.
رداً على الطلب األمريكي، حرر اجلنرال حسني رسالة

موجزة، شرح فيها كيفية إلغاء العبودية يف تونس
ووصايا القرآن حول هذا املوضوع. فقام بري برفعها

إلى وزير اخلارجية األمريكية وليام إيتش سيوارد الذي
أوصلها بدوره إلى الرئيس أبراهام لينكولن فأعجب بها

إلى درجة أنه أمر بإعادة طبع نصها بأكمله ونشره على
نطاق واسع. نوقشت رسالة اجلنرال حسني على نطاق

واسع يف الصحافة األمريكية، وهي اآلن موجودة يف
كتيب صغير يف مكتبة جامعة هارفارد. وقد ألغي الرق

يف أمريكا عام .1865
علّل اجلنرال حسني قرار احلكومة التونسية مبنع العبودية

معتمداً على مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تعتبر أن
األصل هو احلرية ال االستعباد، وأن اإلسالم اشترط

اإلحسان "للعبيد" وعدم توفر هذا الشرط يؤدي إلى
"جتاوز احلدود الشرعية". ولفت إلى أن تفشي وجود

اخلدم و"العبيد" يساعد على انتشار الكسل والبطالة
معتبراً أن البلدان التي فيها عموم احلرية أعمر من غيرها

كون نتيجة فعل اإلنسان اخمليّر أربح وأبرك من نتيجة فعل
"العبد" اجملبور.

ويف رسالته ذكر قصة معبّرة وقعت له يف فرنسا: "كنت
حضرت مرة يف أيام الكرنفال سنة 1856 باألوبرا الكبيرة

بباريس ومعي غالم أسود، فما راعني إال أن رأيت
رجالً أمريكانياً وثب عليه وثوب القطة على الفأرة وأراد
أن يأخد ثيابه قائالً ولسانه يتلجلج من سطوة النشوتني:

ما يفعل هذا "العبد السوداني" بصالون نحن فيه؟ ومتى
مكن "العبيد" من مجالسة األسياد. فأخذت الفتى

السوداني البهتة إذ لم يكن يدري ما يقول، وال علم ملاذا
يجـــول ذلك الرجل ويصول، فدنوت منهما وقلت

للرجل: يا حبيبي هون على نفسك، فإمنا نحن بباريس
ولسنا بريشموند!".

وهنا مقتطف من  النص الكامل جلواب اجلنرال حسني:
"جواب من أمير األمراء حسني عن مكتوب إليه يف العبيد

من قنصل جنرال العصبة األمريكانية بحاضرة تونس
احملمية:

احلمد هلل وحده، وإليه يرجع األمر كلّه. إلى موسيو
أموس بري قنصل جنرال العصبة األمريكانية بحاضرة

تونس.
أما بعد فإنه شرفني مكتوبكم الذي مضمونه حيث كنتم

بأرض كانت احلرية والعبودية بها متجاورتني وناميتني
منذ مدة مديدة وصارتا اآلن مشتبكتني يف حرب شديدة
بغاية قهر إحداهما األخرى، ووجدمت يف تاريخ تونس

حوادث مهمة متعلقة بهذين املبدأين املتضادين، أردمت أن
تعرفوا تأثير العبودية يف بالدنا، وهل أعقبت تأسفاً من
األهلني على فقدها أو انشراحاً لذلك فطلبتم منا شرح

ذلك وبأن ما أثبتت التجربة أصلحيته هل هو اخلدمة

اجلبرية أي خدمة العبيد بدون إجرام )جترمي(
اخلدمة االختيارية بأجر معلوم وأيهما أوفق بنظام

اجلماعة عند الدولة التونسية.
أما اجلواب عما وجدمت يف تاريخ بالدنا عن حترير

العبيد، ومنعنا امللك اآلدمي يف املستقبل بعد أن
كان مباحاً فسبب ذلك هو أن دولتنا كسائر الدول
اإلسالمية كما تسمونها دولة تيوكراتيك يف املعني

أي أحكامها جامعة بني الديانة والسياسة.
والشريعة اإلسالمية وإن أقرت امللكية )وقلنا أقرت

ألن ملك اآلدمي متقدم على الشرائع الثالث،
فقد كان حكم السارق يف شرع يعقوب اسرائيل

اهلل أن يسترق سنة بدل القطع يف الشريعة احملمدية(
إمنا أباحتها بعد حصول سبب امللك  بشروط

وواجبات يعسر القيام بها، فإن منها عدم اإلضرار
بامللوك حتى جعل الشارع اإلضرار موجباً للعتق

كما قال: أي مملوك مثل به فهو حر؟ 
ومع ذلك فلم تزل  الشريعة تؤكد الوصاية بالعبيد

حتى كان آخر كالم نبينا صلى اهلل عليه وسلم
الصالة: "وما ملكت إميانكم" وكان يقول:

"إخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن
كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما

يلبس وال يكلفه فوق طاقته" وكان عمر ابن
اخلطاب اخلليفة الثاني يذهب كل يوم إلى املوالي

فكل عبد وجده يف عمل ال يطيقه وضع عنه منه،
وكذلك كان يخرج كل يوم سبت يتفقد الدواب

فإذا وجد دابة يف عمل شاق خفف عنها.
ثم أن من القواعد الشرعية تشوف الشارع إلى

احلرية حتى أن من أعتق جزء عبد لزمه عتق باقيه.
وكان من مصارف الزكاة احملصورة يف األصناف

الثمانية بنص القرآن الكرمي فك الرقاب قالوا بأن
يشترى من مال الزكاة عبيد فيعتقون. كما أن من

لزمته كفارة ميني أو قتل أو فطر أو ظِهار فله التكفير
بعتق رقبة.

فلوال أن حترير العبيد من املصالح املهمة ملا ضيقت
الشريعة به على الفقراء واملساكني. ومن آثار

التشوف املذكور كثرة ترغيب الشارع يف العتق
كقوله: أميا أمرىء مسلم أعتق امرأً مسلماً استنقذ

اهلل بكل عضو منه عضواً منه من النار.
وتلك الشروط والواجبات حيث كان القيام بها

عسيراً يف زمن عنفوان شباب الدين فما ظنك به يف
زمن هرمه ال سيما صنف السودان املباينني للبيض

يف الطبيعة الغريزية، فكثيراً ما يقـــع بني العبيد
ومواليهم املشاجرة التي ال منشأ لها إال التنافر
الطبيعي، وذلك مما يفضي إلى مزيد اإلضرار

بالعبيـــد، وجتاوز احلدود الشرعية يف حقهم. ولم
يزل ذلك األمر يتزايد حتى اقتضى نظر الدولة

حتجير االسترقاق من أصله ألنه ملا تعذر الرفق بهم
واإلحسان إليهم على الوجه املطلوب شرعاً لم يبق

إال األمر ببيعها أو بعتقها.
واألول ال يحصل به الغرض املقصود ملا فيه من
التسلسل وعود الضرر مع املشتري فتعني الوجه

الثاني.
ومن ذلك الوقت بطلت ملكية العبيد عندنا دفعة،

وذلك يف شهر احملرم سنة 1262 يف مدة املرحوم
املشير أحمد باشا باي. وأول ما خاطب به اجمللس

الشرعي يف هذا الشأن قوله: "أما بعد فقد ثبت
عندنا ثبوتاً ال ريب فيه أن غالب أهل إيالتنا يف هذا
العصر ال يحسن ملكية هؤالء املماليك السودان،

ولذلك اقتضى نظرنا واحلالة هذه رفقاً بأولئك
املساكني أن مننع الناس من هذا املبـــــاح، وعندنا يف
ذلك مصالح سياسية إلخ"، واملصالح املشار لها هنا

ميكن شرحها بأمور كثيرة منها مما يقوله أهل

االقتصاد السياسي يف أيامنا أن البلدان التي
فيها عموم احلرية وعدم امللكية أعمر من

غيرها باالستقراء. وقد رأيت خطبة لبعض
األفاضل من أهل القلم مبملكتنا كتبها يف
ذلك الوقت يحث بها أهل اململكة على

إجابة رئيس الدولة بالقلب والقالب يقول
فيها: "فيا للنفوس الزكية، والقلوب التي

بالشفقة حرية، شرعكم متشوف للحرية،
ورق اآلدمي بلية، والرب يقدر على

عكس القضية".
وأما اجلواب عن تأثير العبودية وما أعقب

فقدها يف األهلني فهو أن ملك اآلدمي ملا لم
يكن من األمور الضرورية وال احلاجية يف

املعيشة لم يصعب العدول عنه، وال جتزع
لفقده نفوس أهل مملكتنا.

وكيف يتأسف املعتني بشؤون الترف
والكمال يف األحوال والعوائد على حترير

عبده وهو قادر على استرقاق األحرار
بالدراهم والدينار؟ 

مع اعتقادهم الديني أنهم ينالون بعتق
عبيدهم ثواباً من اهلل يف الدار اآلخرة. على

أن ذلك وإن يصعب يف أول األمر على
بعض من الناس لرؤيتهم استخدام العبيد
بدون أجر أيسر لهم وأربح من استخدام
غيرهم بأجر لشح نفوسهم بالعتق إيثاراً

للعاجل على اآلجل، إال أن هؤالء تسلوا
من قريب ملا أثبتت لهم التجربة أصلحية
اخلدمة االختيارية دون اجلبرية كما أثبتها

العقل أيضاً.

ـ إنسان يخدم نفسه بنفسه، والشك أن هذا يعمل ما يستطيعه في يومه ويجهد نفسه.
ـ الثاني يؤاجر نفسه لغيره طوعًا، وهذا دون األول في نتيجة العمل حيث ال يجهد نفسه .

ـ الثالث يعمل لغيره بال أجر، وهو مجبور، فذلك هو العبد المملوك. وال غرو أن تكون نتيجة عمله الثاني بمراحل.
ـ الرابع الذي ال يعمل لنفسه وال لغيره، هو العبد البطال الذي يبغضه هللا تعالى. ومن هذا الصنف األخير الناس الذين

يترفعون عن خدمة أنفسهم وقضاء أوطارهم استنكافًا عن مزاحمة العبيد في أشغالهم.

كيف ساهمت تونس يف حترير "عبيد" أمريكا؟
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Since October, Russian air strikes and the
start of yet another winter exacerbated a
humanitarian crisis and led to deaths by
starvation in some places. Humanitarian
teams who re¬cently entered a besieged
Syrian town related scenes that “haunt the
soul”, said UN SecretarycGeneral Ban Kic
moon. He accused both the government of
Syrian President Bashar Assad and the
rebels fight¬ing to oust him of using starc
vation as a weapon, calling it a war crime.
 Although sieges are accepted mil¬itary
practices that are often carried out by
forces to avoid intense urban conflict, the
conduct of forces car¬rying them out and
their behaviour towards civilian populac
tions are regulated by international
humani¬tarian law.
 The United Nations and aid agen¬cies
have struggled with funding shortages and
growing impedicments to the delivery of
humanitar¬ian assistance despite UN
Security Council resolutions insisting on
the unconditional delivery of aid across
front lines.
 In Yemen, the Arab world’s most
impoverished nation, nearly half of the
country’s 22 provinces are con¬sidered
one step away from famine. Here’s a look
at major areas in the Middle East under
siege or suffer¬ing starvation:

Syria: The United Nations estimates more
than 400,000 people are be¬sieged in 15
communities across Syria, about half of
them in ar¬eas controlled by the Islamic
State (ISIS). In 2014, the United Nations
was able to deliver food to about 5% of
people in besieged areas. Current estic
mates show the organisation is reaching
less than 1%. In 2015, the World Food
Pro¬gramme (WFP) was forced to
re¬duce the size of the food rations it proc
vides to families inside Syria by up to
25% because of funding short¬falls. The
agency says it has to raise $25 million
every week to meet ba¬sic food needs of
people affected by the Syrian conflict.
Some of the hardestchit blockad¬ed areas
in Syria are:
 Madaya: A town northceast of Damasc
cus with a population of 40,000. The town
has been becsieged by government and
allied militiamen for months and gained
international attention after har¬rowing
pictures emerged show¬ing emaciated
children. Doctors Without Borders says 28
people have died of starvation in Madaya
since September. Two convoys of humanic
tarian aid recently reached the town. Aid
workers who entered described seeing
skeletal figures; children who could barely
talk or walk; and parents who gave their

children sleeping pills to calm their hunc
ger.
 Fouaa and Kfarya: Two Shia vil¬lages
in the northern province of Idlib with a
combined population of about 20,000.
The villages have been blockaded by
rebels for more than a year. Proc
government fight¬ers recently evacuated
from the villages describe desperate
condi¬tions there with scarce food and
medicine, saying residents are eat¬ing
grass to survive and undergoing surgery
without anaesthesia. Aid convoys entered
the villages simul¬taneously with the aid
to Madaya after monthsclong negotiac
tions be¬tween the government and
armed groups.
 Deir ezcZor: An estimated 200,000
people living in govern¬mentcheld parts
of this city in east¬ern Syria are besieged
by ISIS. The United Nations says most of
the residents are women and children
facing sharply deteriorating con¬ditions
due to the ban on all com¬mercial or
humanitarian access, as well as the inac
bility of residents to move outside of the
city. While gov¬ernment stocks continue
to provide bread, there are severe shortc
ages of food, medicine and basic
com¬modities. Opposition activists say
they have documented the death of 27
people from malnutrition. Water is availc
able only once a week for a few hours.

Yemen: The humanitarian situation has
dramatically deteriorated, nearly 300
days after the Saudicled coali¬tion began
its air campaign aimed at driving
Yemen’s Shia rebels from cities under
their control. Coalition ships are blockadc
ing traffic in Yem¬en’s ports and rebels
are besieg¬ing several areas, particularly
the southern city of Taiz.
 About 14.4 million Yemenis, more
than half of the population, are food insec
cure, an increase of 12% in the last eight
months, the United Nations’ Food and
Agricul¬ture Organisation said. In late
December, the WFP said 7.8 million of
Yemen’s 24 million people are in even
more dire condi¬tion, “facing lifec
threatening rates of acute malnutrition”,
up by more than 3 million in less than a
year. It said ten of the country’s 22
prov¬inces are in “the grip of severe
food insecurity” at the “emergency”
lev¬el, one step short of famine on the
agency’s scale of food security.
 In Taiz, with a population of about
250,000, residents have been going hunc
gry for weeks, the WFP said.
 The UN Humanitarian Coordina¬tor
for Yemen Jamie McGoldrick said

recently that basic services, in¬cluding
access to water and fuel, in Taiz are
scarce.
 The severe shortage of food, fuel and
medicine across Yemen led to an increase
in the number of chil¬dren suffering from
malnutrition and the destruction of health
facili¬ties treating them led to deaths.
 About 3 million children under 5 years
require services to treat or prevent malnuc
trition, according to a UN Children’s
Fund (UNICEF) re¬port.

Iraq: Massive population shifts in Iraq
due to violence have made it more diffic
cult for millions of people to ac¬cess
food, medicine and safe drink¬ing water.
More than 3 million Iraqis are displaced
within the country by violence and instac
bility. “They’ve lost their livelihoods,
their jobs, and hunger and the inability to
pur¬chase food is a reality in their
eve¬ryday life,” said WFP commuc
nica¬tions officer Marwa Awad. In total
8.2 million Iraqis are in need of
hu¬manitarian assistance: food, water,
shelter or medicine, she said.
Violence in many of Iraq’s prov¬inces
that are also home to peo¬ple who have

been uprooted by conflict is of the greatest
concern, Awad said. In Anbar, Nineveh
and Saladin the price of food has risen by
as much as 38% in recent weeks and in
some cases the Iraqi govern¬ment has had
to airlift families out of towns and villages
besieged by fighting between Iraqi govc
ernment forces and ISIS. In Ramadi, famic
lies who had been held by ISIS as human
shields said they survived for days on only
rice and flour. While conflict in Iraq
hasn’t led to starvation, Awad said WFP
has seen an increase in malnutrition as
people eat less to conserve the little food
they do have.

Syrian refugees in neighbouring coun-
tries: According to UNICEF, malnuc
tri¬tion is a major threat among mil¬lions
of refugees. A 2015 report showed that
almost 2,000 Syrian refugee children in
Lebanon suf¬fer from severe acute malnuc
trition and need immediate treatment. It
warned the situation could dete¬riorate as
malnutrition is linked to poor hygiene,
unsafe drinking wa¬ter, lack of immunisac
tion, diseases and improper infant and
young child feeding practices. (The Assoc
ciated Press)

Hunger grips millions across the Middle East
By : Zeina Karam - Beirut - In a Middle East torn apart by war and conflict, fighters are increasingly using food as a weapon.
Millions of people across countries such as Syria, Yemen and Iraq are gripped by hunger, strug-gling to survive with little help
from the outside world. Children suffer from severe malnutrition, their parents often resort to selling possessions or begging to
buy basic needs, including water, medicine and fuel. The biggest humanitarian catas¬trophe by far is Syria, where a ru¬inous 5-
year civil war has killed a quarter of a million people and dis¬placed half the population. All sides in the conflict have used pun-
ishing blockades to force submission and surrender from the other side — a tactic that has proved effective particularly for gov-
ernment forces seeking to pacify opposition-held areas around Damascus.

سياسة
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over a large part of the territories of both
Syria and Iraq.

The beginning
 Before ISIS, Washington had used pri-
vate security companies in order to desta-
bilize Iraq and fuel the Sunni-Shiite con-
flict, and even blow up the entire region.
In 2003, the US Presidential Envoy and
Administrator Paul Bremer hired private
security companies and gave them immu-
nity against prosecution. Therefore
"Blackwater" got a contract worth $ 27.7
million, which later subcontracted the
occupation facilities security to the dubi-
ous "Knights of Malta" company, whose
tasks included also doing the dirty works,
including the killing of Iraqi citizens, and
to refer such crimes to the sectarian con-
flict that was revived by Washington's pol-
icies and Western and Arab mass media.
 The US objectives were not accom-
plished as required in Iraq, and in the first
months of the Barak Obama's tenure, it
was clear that the US administration is
intending to withdraw its troops from Iraq
and Afghanistan. In 2011, the US military
withdrew from Iraq. In the same year dra-
matic changes were occurred allowing
Washington to return to the region, that
was the Brotherhood-marked Arab spring.
The US hands headed to destabilize Syria
under the pretext of supporting the popu-
lar revolution. Arab famous writer
Mohamed Hassanein Haikal revealed that
Blackwater has played a role in the bloody
events taken place in Syria since 2011,
and still does. He pointed out that six
thousand of the company's elements were
working inside and outside Syria.
 Haikal said in a newspaper interview
that «Blackwater» - famous for its covert
and bloody history to provide arms ser-
vices - exists around Syria and inside it as
well - albeit with a new name. He added
the campaign against Syria plus the cam-

paign against Iran are about to turn the
main conflict in the Middle East from an
Israeli-Arab conflict, to a Shiite-Sunni
one, and that is another catastrophe inside
the Islamic nation, and a great sin, as he
put it. In addition to its role in Iraq and
Syria, press sources said that Blackwater
sought using its pressure groups, in order
to get contracts in the Darfur region of
Sudan to act as peacekeeper troops. In a
bid from former US President George W.
Bush to pave the way for the company to
start on a training mission there, he lifted
the sanctions against the Christian part of
South Sudan. The South Sudan's envoy in
Washington referred to this once, saying
that the "Blackwater" company begins its
work with training the security forces in
South Sudan.

ISIS, the new player
 In the midst of the recent events, Black-
water disappeared from the scene tempo-
rarily, to give way to a new player, who
uses its similar savage methods, and
works for the same agenda, but with an
Islamic cover.
Dr. Khaiam Mohammed Al Zoubi con-
firmed that when said the United States
came under severe criticism from Israel
and the Zionist lobby after withdrawing
its troops from Iraq for fear that Iraq
restores its role, and rebuilds its army. So
it is decided to divide Iraq without a direct
military intervention on the ground. To
that end and with western funds, ISIS was
selected so that Israel can stop worrying
of the Iraqi army.
 Al Zoubi reveals the American and
European ploys that helped ISIS to gain
control over wide areas in the Iraqi and
Syrian territory, as a prelude to the divi-
sion of Iraq, which will lead to its fall in
the grip of the Western occupation again.
 He concluded by saying: Iraq, which
has plunged into violence and chaos car-
ried out by armed militia and mercenary

groups, will give rise only to more vio-
lence, death and destruction under the
uncreative chaos. Here it must be said
that what has happened in the region and
still dose is mostly for the benefit of
Israel and America and to re-order the
region.

Blackwater in Yemen
 Due to the dirty works the Blackwater
was famous for, the company has faced
legal issues, forced it to look for a safe
haven for resuming its security activities.
This is what actually happened, when the
UAE government contracted the com-
pany to establish a secret mercenary
force. To cover its bad reputation, Black-
water has changed its name to "XE" in
2010. According to the "New York
Times", the company received US$529
million for the formation of a secret force
composed of 800 foreign mercenaries to
carry out special tasks inside the UAE
and abroad, and to protect oil pipelines,
skyscrapers, and help the UAE to con-
front any internal or external threat. The
estimated salary is US$150 a day for
each fighter. According to the work car-
ried out by the battalion put 
The fighter's salary rises when partici-
pates in fighting up to US$ 1,000 per
day.
 Under the American-Saudi aggression
on Yemen and the UAE's participation in
the aggression and the invasion of the
country, Blackwater's mercenaries
appeared under the name of Colombian
soldiers. Colombia is considered a key
state to recruit Blackwater's fighters by
virtue of the American influence in this
country, which is described by many
observers as the "Israel of Latin Amer-
ica." The aggression resorted to bringing
foreign mercenaries to take part in the
war on Yemen after the aggression's
forces and local mercenaries failed to

achieve victories on the ground because
of the resilience and bravery of the army
and popular committees.
 In addition to the great attacks that
have killed hundreds of invaders, the sec-
ond Tochka missile attack on Bab al-
Mandab hit various gatherings invading
Yemen, the American, Israeli, Saudi, Emi-
rati and Moroccan bloods have mixed in
the attack.

The revolution leader's speech
 This fact was point to by the Mr.
Abdul-Malik Badr Eddin al-Houthi in his
recent speech on the occasion of the birth
anniversary of Prophet Mohammad,
stressing that the existing model in Aden,
Abyan and Lahj provinces confirms that
the US, Israel and Saudi Arabia, has
brought ISIS and al-Qaeda into Aden,
within the overwhelming chaos that over-
comes everything. The popular revolution
leader explained that the role of the ISIS
and al-Qaeda in the Arab region is to
undermine all existing entities, and to
strike the nation, to ready for a direct
occupation by America and Israel. He
said: "This is the role of ISIS and al-
Qaeda. This is what is meant to be. We
saw what those want to be in our country..
Blackwater is the face of America, it is
the will of America, and it is American
project along with ISIS and al-Qaeda in
Yemen and the Arab countries."
 He added in-depth outline: One of the
most important lessons we learnt from the
underway events that the blood of the
Americans, Israelis and Saudi Arabians,
and UAE, ISIS and al-Qaeda as well, was
mixed in the Bab al-Mandab Tochka
attack. There, they were all together in the
same trench, in one project, in one ten-
dency. Their blood was mixed because
they are all one thing, one trend, and they
all serve one project.

Against ضد الفساد  corruption

Blackwater's dirty tasks in Yemen 

By / Abdullah Ali Sabri 

SANA'A,  -ARAB AMERICAN TODAY -
Arab region now is the scene of bloody
conflicts, which have lasted relatively for a
long time. The conflicts deepened by
external interventions which reached its
climax in 2003, when the USA embarked
on the occupation of Iraq under pretexts,
which were later debunked, but it was too
late. The Greater Middle East project has
been put into action under the title
"creative chaos" that foreshadowed a dem-
ocratic spring to be founded on the ruins
of chaos and occupation, and in line with
the Zionist-American project in the region,
and guaranteeing the security of Israel and
the flow of cheap oil to America and major
countries.
 Iraq lived and is still living in bloody
throes of internal conflicts and the penetra-
tion of American influence. Finally, the
USA found itself coerced to withdraw
from Iraq, but after the latter suffered grie-
vous harm and deep sectarian and ethnic
divisions, besides threatening the unity of
the Iraqi territory by the so-called Islamic
state (ISIS) or (Daesh), which has control
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Sciences علوم

غريب للغاية..! لكن دعونا نفكر، هل القلب
يحب ويشعر فقط! أم أنه يفكر ويتذكر ويتصل

بقلوب أخرى حرفياً ؟!
ورمبا يجد البعض شيئاً من السعادة عند قراءة
اجلملة األخيرة …فإن كنت أحد هؤالء فأنا

شخصياً أغبطك على هذه النعمة.
رمبا يثير فضولك أن تعرف أن للقب مجاالً

كهرومغناطيسياً، وهو أقوى من مجال الدماغ،
ولوحظ أن هذا اجملال يختلف تبعاً للحالة

العاطفية.
وهذا يعني، أن كل الناس من حولنا يتلقون

معلومات طاقية واردة من قلوبنا، وأن احلب
والكراهية ليست مجرد عواطف غير منطقية

وانفعاالت حلظية، بل هي لغة خاصة على شكل

طاقة وحالة من الوعي الذكي.
ولكن إن لم تشعر بشيء من الرضا النفسي عند

قراءة اجلملة املشار إليها، ال تقلق .. فيوماً ما
ستحصل على عالقة طيبة مع إنسان ما حتماً، ألن

أبسط قواعد املغناطيسية هي التجاذب.
نتائج غير متوقعة..

كتاب “ شفرة القلب “ للكاتب الدكتور - بول
بيرسال - هو خالصة جتارب وأبحاث استغرقت

سنوات عديدة يف مجال نقل وزراعة القلب، ذكر
فيه العديد من النتائج، بعضها غريب إلى حد

الدهشة والبعض غريب إلى حد يدعو للشفقة..
وأكد حصول تغيرات يف شخصيات املزروع لهم

تشابه شخصيات املتبرعني، وأورد يف البحث
العديد من احلاالت، حيث ذكر يف كتابه أن

القلب يحس ويتذكر ويرسل ذبذبات متكنه من
التفاهم مع القلوب األخرى.

ومن القصص التي ذكرها الدكتور “بول بيرسال“
يف كتابه أن شاباً يف الثامنة عشر من عمره كان

يكتب الشعر ويلعب املوسيقى ويغني، توفى يف
حادث سيارة ونقل قلبه إلى فتاة يف نفس العمر

تقريباً، وخالل مقابلة لها مع والدي املتبرع
عزفت أمامهم موسيقى كان يعزفها ابنهم

الراحل، وبدأت يف إكمال كلمات أغنية كان
يرددها رغم أنها لم تسمعها أبداً من قبل.

وقصة أخرى هي األعجب على اإلطالق قصة
Sonny Graham، الذي حصل على قلب

شخص مات بطريقة درامية حيث أطلق النار

هل يستطيع القلب التفكير؟!

على نفسه يف الرأس.
بعدها يحاول  Sonny Graham أن يعرف من

هو مانحه فيتصل بأرملة ذلك الشخص، ويتعرف
عليها ويقع يف حبها ويتزوجها، وبعد سنوات يطلق

النار على نفسه بنفس الطريقة التي أطلق مانحه النار
على نفسه )يف الرأس(.

وقصة أخرى هي عملية زراعة قلب اصطناعي،
ويقول املريض بعد جناح العملية أن مشاعره تغيرت
بالكامل فلم يعد يعرف كيف يشعر، وحتى أحفاده

لم يعد يحس بهم وال يعرف كيف يتعامل معهم،
حتى عندما يقتربون منه ال يحس أنهم جزء منه كما

كان يشعر من قبل.
واآلخر تعلّق بشغف بالسباحة والغوص يف البحر،

رغم تخوفه الشديد السابق من الغرق.
واآلخر انطلق ليكتب بشكل مذهل دون توقف رغم

تعثّر سيره الدراسي سابقاً.
حقائق قلبية..

يُخلق القلب قبل الدماغ يف اجلنني، ويبدأ بالنبض
منذ تشكله

وحتى موت
اإلنسان.

ومع أن
العلماء

يعتقدون أن
الدماغ هو

الذي ينظم
نبضات

القلب، إال
أنهم الحظوا

شيئاً غريباً
.. وذلك

أثناء
عمليات

زرع القلب،
عندما

يضعون
القلب

اجلديد يف
صدر

املريض يبدأ بالنبض على الفور دون أن ينتظر الدماغ
حتى يعطيه األمر بالنبض.

القلب هو نظام ذكي جداً، وقد تبني أيضاً أن القلب
هو املسؤول عن إفراز العديد من الهرمونات التي

تؤثر تأثيراً عميقاً على وظائف اجلسم والدماغ ومنها
هرمون األوكسيتوسني )هرمون الترابط أو احلب(.

هل ميكنهم نقل الروح من إنسان آلخر؟
قبل أي فهم خاطئ ليس املفهوم بالروح هنا املعني

الروحاني، فبحسب علماء النفس، إدراكنا البشري
منسجم مع كل الطرق املتاحة للفهم اخلاطئ!ولكن

جزء من ذاكرة اإلنسان وعواطفه املرتبطة أو اخملزنة يف
اخلاليا العصبية للعضو البشري الذي مت زراعته.

تبقى اإلجابة على كل هذه األسئلة حتى اآلن محيرة
للعلماء، ولكن األبحاث العلمية التي حاولت إيجاد

وظيفة أخرى للقلب من ناحية وجود عقد أو شبكات
عصبية تقوم بعملية حتليل لألفكار أو اآلراء كوظيفة

مقابلة للمخ فإنه لم يثبت حتى اآلن…
ألنه لم يقل أحد أن العقل هو شيء مادي ميكن

حتديد موضعه طبياً.
عليك أخي القارئ أن تعلم أن علم الطب ال يزال

متخلفاً إلى حد كبير، وهذا باعتراف العلماء
أنفسهم، فهم يجهلون متاماً العمليات الدقيقة التي

حتدث يف الدماغ، ويجهلون كيف يتذكر اإلنسان
األشياء.

يف املرة القادمة عندما يطلب منك أحدهم أن تفكر
بعقلك قبل أن تفكر بقلبك رمبا عليك التمهل وإعادة

ترتيب اختيارات تفكيرك من جديد.

قال تعالى :
) إن في ذلك
لذكرى لمن 
كان له قلب

أو ألقى
السمع وهو

” شهيد

صدق هللا العظيم 

Can the heart  think ?!

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كتـابة وحترير :أحـمد نانا - مـفهومنا عن أن الـدماغ فقط هو مـركز العقل وأننا ال نـستطيع اإلدراك والتذكـر بدونه، رمبا تكـون من األفكار التي يجب أن
نتخلى عنها حالياً ..هو عضلة صغيرة يف حجم قبصة يد وكثيراً ما يتغنى به الشعراء يف قصائدهم، وإنها مصدر للحب والولع والعواطف النبيلة.

ففضالً عن كون القلب مضخة عضلية مهمته األساسية استقبال الـدم من سائر اجلسد وإعادة ضخه بعد تنقيته، فهو أعمق وأكثر بكثير من مجرد مضخة
بسيطة، له دور يف قدرة االنـسان على التعلم والتفكيـر واإلدراك وله دماغ مستقل به وظيفيـاً وليس تشريحياً! غـالبا عند قراءة عنـوان هذه املقالة، رمبا
تتخيل أن ” القلب لديه مخ خاص به ”.. يف الواقع إنها ليست استعارة ورمبا تكون حقيقة مسلم بها يف املستقبل القريب.فقد مت اكتشاف أن القلب يحتوي
علـى جهاز عصبي مـستقل ومتطور يـتكون من أكثر مـن 40000 خلية عصبيـة وشبكة معقدة شـديدة اإلبداع من النـاقالت العصبية والبـروتينات حتمل

الكثير من املعلومات عن شخصياتنا وتاريخنا وذاكرتنا.
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Technology تكنولوجيا
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Twitter to change
homepage to customize

tweet displays

witter made a dramatic product change on
Wednesday 2-17-2016, saying it will recast the
way it displays tweets on its homepage by custo-
mizing them to individual users, instead of uni-
formly displaying tweets in reverse chronological
order.
 The change to the timeline - as the main page is
known - is also designed to appeal to advertisers
and brands by giving more prominence to high-
quality tweets from their accounts, but they can-
not pay to have their tweets surface higher.
 The change comes just hours before Twitter
reports fourth-quarter earnings to investors, who
have been pressuring the company to increase
user growth and ad revenue by making the prod-
uct easier to use.
qReports that Twitter could be changing the time-
line surfaced last week, prompting laments by
users tweeting with the hashtag #RIPTwitter.
They said using a customized, or algorithmic,
timeline - similar to Facebook's News Feed -
meant Twitter would lose one of its signature fea-
tures. qIn testing the new timeline, Twitter wrote
in a blog post that it saw increased user interac-
tion with advertisers' tweets and tweets about live
events. Advertisers have said their ads can get lost
in the reverse-chronological timeline.
 Twitter said it analyzed how users have
engaged with billions of tweets to determine what
they are most interested in. When users open their
timeline, they will see several tweets from the
past several hours that Twitter thinks they are
most likely to interact with. Underneath it they
will see the traditional reverse-chronological
timeline.
 Users can choose to opt out of the new algo-
rithmic timeline. Jack Dorsey, Twitter's chief
executive and co-founder, tried to reassure users
in a series of tweets last week that Twitter would
remain the place for live news and commentary.
 "Twitter is real-time. Twitter is about who &
what you follow. And Twitter is here to stay! By
becoming more Twitter-y," Dorsey wrote. "We're
going to continue to refine it to make Twitter feel
more, not less, live!"

Fully الروبوتات املستقلة بشكل كامل
Autonomous Robots

هذا االختراع قد يفيدنا بشكل كبير. أو قد
يدمر الوجود البشري ! ستكون هذه

الروبوتات قادرة على القيام بوظائف
ميكنها مساعدة االنسان.

تتوفر لدينا هذه التكنولوجيا حالياً. لكن يف
حيز ضيق ينحصر يف املروحيات التي تطير

من تلقاء نفسها و الصواريخ الذكية و
بالرغم من االحتجاجات التي تدعو إلى

إيقاف اآلالت التي قد حتارب احلروب عنا
من املمكن أن نلتفت مستقبالً إلى هذه

التكنولوجيا ألنه قد توقف إزهاق األرواح
البشرية يف ساحات املعارك.

فقط تخيل سباق تسلح إلنتاج ”ربوتات
املوت” التي مع الزمن تصبح أكبر و أكبر و

أقوى و أذكى من البشر و طبعاً أكثر فتكاً
مع كل موديل جديد !

Lunar بناء مستعمرات على القمر
Coloniesقد تتساءل : ما املغزى من بناء قاعدة على

منزلك.

Longer Life إطالة احلياة
يف السنوات الـ 50 املنصرمة. ازداد متوسط

احلياة املتوقعة لألفراد من 65 سنة إلى 75 سنة و
هذه املتوسط كان ضئيالً لكنه ازداد بشكل كبير

عبر الزمن مع تطور الطب.
Nano- مع تطور تكنولوجيا النانو

 Technologyتخيل وجود روبوتات نانوية
جتري يف مجرى دمك و تقوم بحل املشاكل و

الوعكات يف جسدك قبل حدوثها !
هذا املتوسط ميكن زيادته بسهولة إلى 110 سنة

بعد 50 سنة من اآلن.و أيضاً سيصبح اآلباء
قادرين على اختيار صفات أبنائهم حتى قبل

ميالدهم و إزالة العيوب اخللقية.
لكن مع ازدياد فترة احلياة سيكون هناك آثار

جانبية على احلياة االجتماعية. فإذا تضاعفت
فترة احلياة .. متى سيكون سن التقاعد؟ أو

السن األمثل للزواج و إجناب األطفال؟ أو فترة
الزواج بحد ذاتها فمن سيرغب يف البقاء يف

عالقة زواج قد تدوم ملئة عام؟

Batteries البطاريات
يف الوقت احلالي تعد البطاريات مشكلة كبيرة يف
الصناعة. فقد تدوم بطارية حاسبك احملمول أو
جوالك ملدة يوم أو يومني كحد أقصى إن كنت
تستخدمهما بشكل مستمر.لكن هناك تقدم يف
هذا اجملال. قريباً عندما تعود من العمل سترمي

املهندسون يف الصني  قاموا بتطوير نوعية ملواد
املالبس  SILIC T-Shirtsو التي

ستقضي على البقع و البكتريا التي تسبب
الروائح. و كل ما عليك فعله هو اخلروج

حتت ضوء الشمس !و يف كوريا اجلنوبية متت
إزالة احلاجة الستخدام املنظفات بحيث أنك

سترمي مالبسك يف وعاء مملوء بأسماك
ربوتية ستنظفها لك. هذه األسماك قادرة
على إيجاد األوساخ و البقع على املالبس

بواسطة حساسات ثم ستقوم بامتصاص البقع
و إفراز نوع من اجليل لنزع التراب و هذا

بدوره سيجنبنا األكسدة و اضمحالل األلوان
الناجتة عن مساحيق الغسل.

The Fat Pill حبوب حارقة للدهون

من الوارد أنه بعد 10 أو 20 سنة أنك ستبتلع
حبة ستوقفك عن اكتساب الوزن بكل ما

تعنيه الكلمة ! باالستناد إلى ما نأكل.هذا لن
يزيدنا رشاقة و نشاطاً فحسب. بل سينقذ
حياة الناس الذي يعانون من شذوذات يف

التغذية و زيادة يف الوزن.
الفئران املعدلة وراثياً بإمكانها األكل و األكل

و األكل دون أن يزيد وزنها ! فاملسألة
أصبحت فقط نقل هذه التقنية إلى البشر. و

إذا كان بإمكاننا التحكم بالوزن سيكون أيضاً
مبقدورنا التحكم بالعديد من األمراض التي

تصيب أجسادنا.

كتابة وتحرير : ماهر دهمان - ابتداء من احتمالية بناء مستعمرات على عوالم
أخرى, إلى المالبس التي تنظف نفسها ذاتيًا عندما تقف في مكان فيه ضوء ..

إليك  اإلختراعات والتقدمات التكلونوجية المتوقعة من قبل العقول الحكيمة
لمستقبل الجنس البشري خالل الـ 50 سنة القادمة أو ما قارب ذلك.

تقنيات مستقبلية مُدهشة سنراها يف اخلمسني عام القادمة

صخرة حتوم يف الفضاء؟
LCROSS يف عام 2009 قام مسبار

باكتشاف وجود جليد بالقرب من القطب
اجلنوبي للقمر والذي ميكن تذويبه للحصول

على املاء ! مما رفع إمكانية إقامة حمالت دائمة
إلى القمر. و حالياً تقوم العديد من احلكومات

و الشركات بوضع خطط لبناء قاعدة قمرية
تستخدم املوارد القمرية لتزيد من نطاق النفوذ

البشري.
و يف حال جناح هذا. كن متأكداً من أنه سيكون

هناك وجود بشري دائم على القمر كما يوجد
البشر يف احملطة الفضائية الدولية اآلن.

Replicators النواسخ
طبعاً لدينا الطابعات ثالثية األبعاد و ميكننا من
خاللها صنع العديد من األشياء املفيدة. لكن
خالل 10 سنوات ستبدأ برؤيتها تبدأ بصناعة
أشياء كما يفعل الـ  (replicator( يف فلم
 Star Trekيوجد يف الفلم آلة قادرة على

تصنيع و إعادة تدوير األشياء. يف بداية الفلم
كانت تصنع الوجبات حسب الطلب لكن يف

النهاية أصبحت تصنع أشياء أخرى(.
حيث كل ما سيتوجب عليك هو حتميل

اخملططات من االنترنت لألشياء التي تريد صنعها
.. و من يعرف ماذا ستصنع؟ قد تصنع كعكة

عيد ميالد أو حتى ساعة روليكس أو قطع
السيارات يف حال حاجتك إليها !و كذلك

ستستخدم يف مجال الطب. تخيل أنه قد يصبح
بإمكانك تنزيل و صناعة األعضاء يف املشايف

بدل من البحث عن متبرعني ! أو حتى حتميل
الوصفة الدوائية لدواء معني و صناعته يف

جوالك و تتركه ليشحن السلكياً. و أيضاً
سيكون هناك بطاريات مرنة ستتيح اختراع

أجهزة مرنة. لكن األهم : يقوم اآلن باحثون
Energy’s Oak Ridge يف

National Laboratory
 (ORNL)بتجريب بطاريات ميكنها أن

تدوم لـ 50 سنة بشحنها مرة واحدة !
ليس هذا فقط تقدماً للهواتف الذكية. بل

أيضاً ألجهزة تنظيم ضربات القلب التي
حتتاج إلجراء جراحة كل 10 سنوات

لتبديلها.و أفضل جزء أن هذه التكنولوجيا
لن تكون بعيدة جداً عن متناولنا و سنبداً

بالسماع عنها بعد 10 سنوات.

Drink- جعل مياه احمليطات صاحلة للشرب
able Ocean Waterهذا لن يعني أن احمليطات سيتم حتويلها إلى

مياه غير ماحلة. ألن ذلك سيقتل كماً هائالً
من األسماك و غيرها من األحياء املائية.لكن
ما سيحدث أنه سيتم بناء محطة طاقة شمسية

بإمكانها فصل امللح عن املاء بتسليط احلرارة
على الكتلة و ذلك سيوفر املياه الصاحلة

للشرب ملناطق من العالم التي تعاني جفافاً.
سنرى هذه التكنولوجيا يف الـ 20 أو 30 سنة

القادمة. لكنها لألسف لن حتل مشكلة الغذاء
العاملية لكن من املمكن أنها ستخفف العطش

إلى احلني الذي ستقوم الطابعات ثالثية
األبعاد بحلها.

Self-Cleaning مالبس ذاتية التنظيف
Clothes
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The man الرجل

لكن التقدم حصل بسبب أولئك الذين قرروا اجتياز
اجملهول وخوض املغامرات ودخول مناطق لم

يسلكها أحد قبلهم …مثل جتربة إشعال النار.
Pوألن االنفتاح الذهني صفة غير غريزية ومكتسبة

فإنه من خالل محاوالت اإلنسان الكتساب هذه
الصفة يواجه عقبات عقلية بسبب عيوب موجودة يف
العقل نحتاج للتغلب عليها كأول خطوة للتحول إلى

أشخاص منفتحي الذهن، وهذه العقبات هي:
ثقافة القطيع

متيل مجتمعاتنا العربية لكونها جماعية وليست
فردية، حيث كل شخص يعتبر مسؤوالً عن سلوك

اجملتمع ككل ال عن حياته الشخصية فقط، وهذا
يجعل اإلنسان مييل ملسايرة اآلخرين وعدم اإلفصاح

عن آرائه الشخصية.
سيطرة املشاعر

تؤثر املشاعر يف قدرتنا على اتخاذ القرارات والتفكير
السليم، حيث وجد العلماء أن املشاعر السلبية تضيق

العقل بينما تزيده املشاعر اإليجابية اتساعاً، وهذا
ينطبق على إدراك احلياة بشكل عام، فاملشاعر لها

تأثير يف طريقة تفكيرنا وقراراتنا، وميكن مالحظة هذا
من خالل الكثير من املواقف اليومية.

النقطة العمياء

ألن العقل ال يرى الصورة كاملة فهو يسعى مللء
نقاط الفراغ من نفسه التي قد يجدها يف األمور من

حوله، حتى لو أدى هذا لتكوين صورة خاطئة عن
املوضوع.

كيف تصبح إنسانا
إذاً .. هل هذا يعني أنه من غير املمكن أن نصبح

منفتحي الذهن؟
ال، فقد أورد الكاتب عدة وسائل تساعد على

التغلب على هذه العيوب وجتعلنا منفتحي الذهن،
وبالتالي أكثر قدرة على التعايش مع احلياة

واآلخرين.
األكثر مرونة هو األكثر جناحاً …واالنفتاح الذهني

هو جزء من املرونة.
فضيلة الشك

اعتبر علماء النفس اإليجابي أن التفتح الذهني من
مكونات احلكمة، وانتشار فكرة بني الناس ليس
ضماناً لصحتها، بل إن كثيراً من األفكار كانت

صحيحة ولكنها هوجمت ألن أصحابها اعتقدوا
أنها مع االعتقاد السائد.

حاكمت الكنيسة جاليلو جاليلي حني أعلن أن
األرض هي التي تدور حول الشمس.

الشك هو الضمان الوحيد ملراجعة أفكارنا من حني
آلخر، واعترافاً منا بقصورنا اإلنساني، يجب أن

نتمتع بالشجاعة الفكرية والذهنية، فال تخشى

مراجعة مسلماتك أو التعمق يف وجهات النظر األخرى
خوفاً من التأثر بها.

واسأل نفسك أثناء قراءاتك هل تبحث عن احلقيقة؟ أم
تقرأ إلثبات وجهات نظرك املسبقة؟

ويف النهاية تذكر أن الشك وسيلة وليست غاية، فتحلَّ
بهذه الفضيلة يف الوقت املناسب واملكان املناسب.

عالمة العقل املتعلم هو قدرته على تداول الفكرة دون
أن يتقبلها.
)أرسطو(

تنوع مجاالت املعرفة
الثقافة هي أن تتسع مجاالت املعرفة لتشمل أموراً

متنوعة خارج مجال التخصص، فيكون املرء ملماً
مبجاله لكن مطلع باستمرار على محاوالت وأفكار

أخرى.
إذا كنت تقرأ فقط كتباً جرب أن تقرأ روايات وستجد

أنها تساعد يف توسيع آفاقك واالنفتاح الذهني، ألنك
ترى يف رواية واحدة وجهات نظر متعددة وأفكاراً

مختلفةً جداً، وإذا كنت تقرأ روايات فقط ابدأ بقراءة
كتب بسيطة يف مجال اهتمامك ثم تعرف على

مجاالت جديدة، ابدأ بالتعرف على مجاالت جديدة
يف احلياة.

أنت بحاجة إلى قراءة الفلسفة …الشعر…
القصص.. يف حاجة إلى فتح ذهنك على الشرق
والغرب ليحصل على التهوية املطلوبة فال يتعفن.
)مصطفى محمود(

اخلروج من الفقاعة

عدم معرفة اآلراء األخرى هو الوصفة السحرية
للجمود والتصلب الفكري ثم التشدد والتطرف،
فإذا أردت أن تكون منفتح الذهن اسأل نفسك…

ماهي األسباب الوجيهة التي يستند إليها الطرف
اآلخر أو أصحاب الرأي اخملالف؟

إذا كنت ممن يتابع أخبار القنوات التي تؤيد فقط
وتشاهد األمور من وجهة نظر واحدة، وتتابع

الصحف التي تتبنى أفكارك وتصادق من يوافقونك
الرأي …فهذا لن يساعدك يف اإلجابة على السؤال

السابق وستكون منغلق الذهن.
باختصار: يجب معرفة وجهة النظر األخرى قبل

أن تزعم أن وجهة نظرك هي الصحيحة.
استمع لتفهم …ال لترد.
)ستيفن كويف(

استغل تأثير املشاعر
قلنا إن املشاعر اإليجابية أفضل من املشاعر السلبية
وتساعد يف اتخاذ القرارات …لكن هل هذا يعني

أال نشعر مبشاعر سلبية أبداً؟ ال هذا غير ممكن.
بل األصح أن نستغل املشاعر اإليجابية للتفكير

اإلبداعي وحل املشكالت، بينما املشاعر السلبية
مفيدة للتفكير املنطقي وجتنب اخملاطرة.

استشر أناساً من خارج املشكلة، ستجد أنهم يرون
ما ال تراه ألنهم ال يتأثرون مبشاعرهم، بل

يحكمون على األمر من وجهة نظر محايدة…
غالباً ميكننا حل مشكلة أي شخص، لكن نقف

عاجزين أمام مشاكلنا، وهذا يشمل حتى
املشكالت البسيطة منها، لذلك حاول أن تفكر

بطرق مختلفة وتشعر مبشاعر متعددة، فال تتخذ
قراراً وأنت يف ذروة الشعور بعاطفة ما، بل انتظر

لتصبح يف حالة شعورية أخرى لترى األمور يف ضوء
مختلف.

تعلم التفكير املنطقي:
للبحث عن احلقيقة علينا أن نتعلم كيف نفكر

بشكل منطقي، ومنارس التفكير النقدي، ونبحث
عن األدلة ونستنتج منها بشكل صحيح كي ال نسلم

عقولنا إلى أحد، وأفضل بداية هي معرفة
املغالطات املنطقية التي يستخدمها دعاة أي فكر
للترويج ألفكارهم، وكيف يقومون بالتالعب

بالعبارات التي توحي للسامع أنهم يقدمون دليالً
يثبت فكرتهم.

وهذه املغالطات هي:
مغالطة املصادرة على املطلوب: إثبات الشيء عن

طريق تكراره بصيغ معينة.
املغالطة البهلوانية: حتريف الرأي اآلخر لتسهيل

الهجوم عليه.
مغالطة املنشأ: التشكيك يف منشأ الفكرة بدالً من

مناقشة الفكرة نفسها.
مغالطة السبب الزائف: اختالل فهم العالقة بني

السبب والنتيجة.
مغالطة االستدالل الدائري: إثبات الشيء نفسه

دون إعطاء دليل.
مغالطة خطآن يصنعان صواباً: اعتبار أن اخلطأ

مقبول طاملا يحدث يف أماكن أخرى.
مغالطة التشبيه الزائف: ذكر تشبيه سطحي ملوضوع

ما وجر النقاش حوله إلثبات الفكرة.
مغالطة الثنائية الزائفة: افتراض أن هناك خيارين

فقط ليس أكثر.
طور اإلنسان قدراته الشخصية ونفسه وأفكاره

بشكل مستمر خالل قرون طويلة، وبطريقة فاقت
كل التصورات التي كان يتخيلها، فغير طريقة

ملبسه ومعتقداته وأفكاره ،وهذا ما أوصلنا إلى
التطور الذي نعيشه، وهو ما جعلنا ما نحن عليه

اليوم. فإذا توقفنا عن التطور ورحنا نكرر ما نسمعه
دون وعي ومتحيص، فهذا سيجعلنا ننقرض كما

حدث مع الديناصورات التي لم تستطع التأقلم مع
احلياة وتطورها على سطح األرض.

كتابة وحترير :  لينا العطار - مبالحظة عـامة وسريعة لكل ما يحدث يف الوطن العربي والعالم، من حروب مشتعلة ودماء تُسفك ورؤوس تُقطع وساحات وأماكن
عـامة تتفجـر.. وحتى علـى املستوى األصغـر من صراع بني األفـراد واألشخاص أو الشـركات، وحتـى تلك الصراعـات بني األزواج، ميكننـا إرجاعها لـسبب رئيسي
واحد هو )التصلب الذهني(.تصلب الناس ألفكارها .. ومحاربتهم لنشر هذه األفكار مهما كـانت خاطئة بنظر اآلخرين وغبية بالنسبة لهم وغير مناسبة لهذا العصر
الذي يعيشونه، وأيضـاً محاربتهم اآلخرين لفرضها عليهم ولو بالقـوة، ولدرجة املوت يف سبيلها وقتل اآلخرين ألنهم ال يشـبهونهم. مهما كانت تلك الفكرة بسيطة،
من طعام معني تفـضله تريد إقـناع الناس بـأي وسيلة أنه األفـضل ولو كانت صـراصير مسلـوقة، إلى عقيـدة دينية وسيـاسية تؤمـن بها، كل هذا هـو تصلب ذهني ال
يتنـاسب وكونك إنـساناً…يـتناول الكتـور شريف عـرفة هذه اخلـاصية يف كتـابه )كيف تصبح إنـساناً( كـأول صفة يجـب على اإلنسـان أن يتحلى بهـا ويعمل على
تطويرها وتنميتهـا يف نفسه ليتميز عن باقي اخمللوقات ويدل اكتـسابه لهذه الصفة على تطوره النفسي والعقلي.يقـول الدكتور يف كتابه أن هذه الصفة تعود إلى
صـديقنا رجل الكهف البدائي الـذي كانت حياته مليئة بـاألخطار احملدقة من كل صـوب، فاجلمود الفكري يعنـي تثبيت أفكاره التي تشكل روايـته للعالم وهو ما كان

ضرورياً للبقاء على قيد احلياة يف ذلك الزمن.

كيف تصبح إنسانا متفتح الذهن ومتقبلًا للرأي اآلخر؟
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حركة املقاطعة
وكمثال على هذا الغموض حول االستراتيجية تتأمل

الدراسة يف الدعوة حلركة “ملقاطعة إسرائيل وسحب
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها“،مشيرة إلى
غموض صياغتها الذي جعلها مفتوحة للتأويل. حيث

يؤكد أحد شروطها على إنهاء “استعمارها لكل األراضي
العربية“ وهو ما ميكن أن يشمل كل فلسطني التاريخية، فيما

يأتي الشرط التالي مباشرةً فيتحدّث عن وجود إسرائيل
كدولة أمر ا واقعا، ويطالب بحقوق متساوية للمواطنني

العرب ليس إال. وتتساءل الدراسة كيف ميكن لهذه املطالب
املتضاربة أن تنسجم، لكنها تشير أيضا إلى أن األمر قد

يكون متعمَّداً.
إجنازات املقاطعة

وتعدد الدراسة اإلجنازات التي حققتها حركة املقاطعة على
الساحة الدولية منذ ظهور ها على الساحة عام 2005،فقد

صفّى صندوق التقاعد الهولندي استثماراته يف البنوك
اإلسرائيلية، وقامت الكنيسة املشيخية األميركية بتصفية
،HP  وشركة ،Caterpillar استثماراتها يف شركة

وشركة  Motorola Solutionsبسبب تزويدها
اجليش اإلسرائيلي بالتجهيزات، وقاطعت جمعية الدراسات

األميركية اجلامعات اإلسرائيلية، هذا إلى جانب أن ناشطي
احلركة ال يتوانون عن رصد مجاالت تعاون السلطةَ
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يف مجال مع

إسرائيل.وتشير الدراسة إلى أن هذه اإلجنازات هي التي
ألقت الضوء على احلركة وجعلتها مثار النقاشات بني

الفلسطينيني وغيرت الرأي العام حولها فزاد عدد مؤيديها.
موقف القادة

تؤكد الدراسة أن النشاط الشعبي وجد طريقه إلى القيادة
الرسمية، رغم رفضهم له يف البداية، لكنها تكشف أيضا أن

قادة القاعدة الشعبية يترقبون خوفا من احتمال أن تخطف
السلطة الفلسطينية القضية، مثلما فعل عرفات حني وقّع

على اتفاقات أوسلو.
“بصرف النظر عمّا إذا كانت السلطة الفلسطينية تتّبع هذه

السياسة عن قناعة حقيقية أو بسبب النفعية السياسية أو
كليهما، يبدو أن املبادئ التوجيهية للسلطة الفلسطينية تتطوّر

لتعكس مبادئ حركة املقاطعة“.
وتستعرض الدراسة األحداث التي أحاطت بحملة طرد

إسرائيل من الفيفا، كنموذج لالقتراب بني املؤسسات
الرسمية والنشاط الشعبي، حني قدّم رئيس احتاد كرة القدم
الفلسطيني جبريل الرجوب التماسا إلى الفيفا بطلب تعليق
عضوية إسرائيل فيه، ولعبت حركة املقاطعة دورا محوريا

ملساندة القضية، ثم جاء استسالم احتاد الكرة الفلسطيني
وتراجعه ليثير غضب الفلسطينيني ويظهر “حماقة السلطة

الفلسطينية على الساحة الدولية“، وهو املوقف الذي جعل
الناشطني يف حركة املقاطعة يخشون من املشاركة املؤسسية

التي تضعف املبادرات أحيانا.
ستكون منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية

محرجتَني يف احلفاظ على املعايير التي حدّدها الناشطون.
احلركات اجلديدة يف مواجهة أحداث الطعن

يؤكد الناشطون احلقوقيون كما رأينا اجتاههم للحصول
على احلقوق املعترف بها دولياً كمسار عمل واضح على

املدى القصير، متجاهلني تبنّي أي استراتيجية، وهو ما
سيكون مطلوبا منهم حتما وحاسما لبقائهم، ورمبا

ظهرت بوادره مؤخرا أمام عمليات الطعن؛ حيث
أظهرت نهجهم بصورة أقل أهمية، ورغم إدانتها للعنف
اإلسرائيلي، إال أنها لفتت األنظار نحو مواقفها الصامتة

أو املتجاهلة أحيانا من الهجمات الفلسطينية على
املدنيني.ويبقى التهديد احلقيقي للناشطني كما توضح

الدراسة هو اإلجراءات اإلسرائيلية القاسية التي جتعل من
الالعنف وسيلة تبدو ساذجة، وهذا ما يجعل استشراف

املستقبل صعبا؛ إذ ال ميكن التكهن بهوية من سيقود
املواجهات ويديرها.

ماذا أيضا عن املستقبل ؟
يف النهاية ال ترجح الدراسة أن يحظى أي جهد للتسوية

الشاملة باهتمام يف الوقت احلالي؛ فعلى اجلانب
اإلسرائيلي يبدو واضحا  –يف ظل القيادة احلالية- رفض
اإلطار الدبلوماسي الذي هيمن على العقدين املاضيني،

وهذا ما يجعل املسئولية األكبر على شركائها الدوليني
لدعوتها لتوفير بديل يعترف باحلقوق الفلسطينية.

كما أن اجملتمع الفلسطيني بحاجة إلى إعادة بناء هياكله
السياسية يف أعقاب تفكّك الهياكل القائمة. وهو مشروع

فلسطيني يف األساس غير أن األجانب هم الذين
يحدّدون إطار اجلهود.

“السؤال احلقيقي يف السنوات املقبلة اليتعلق بالطرف
الذي سيتعامل معه اجملتمع، بل مبا إذا كان الفلسطينيون

سيتمكنون من التعامل مع بعضهم البعض واتّخاذ
قرارات موثوقة ويُعتدّ بها“

تطرح الدراسة أن إحياء اجمللس الوطني الفلسطيني “
برملان املنفى الذي اجتمع ألول مرة يف العام 1948 وعقد

اجتماعات متفرّقة منذ ذلك احلني“ رمبا يكون املكان
املناسب للوصول إلى صيغة توافق، لكنها تعلق ذلك

على جناحه يف تكوين هيئة تفلت من سيطرة فتح،
وتتقاسمها مجموعة متنوعة من األطراف الفاعلة.
وتدعو الدراسة أخيرا إلى أن تغير األطراف الفاعلة

الدولية نظرتها إلى املؤسّسات الفلسطينية، وتضع
األساس حللول ميكن لقادة املستقبل تبنيها، وأن تدعم
السياسة الفلسطينية باحلماية التي حتتاجها لبناء هياكل
تتحدّث بصوت وطني موحّد. مؤكدا أن الصراعات
احلالية يف العراق وليبيا وسورية واليمن تظهر الفظائع

احمللية واملضاعفات الدولية التي تنشأ عندما تتفكّك
الدول. ويحذر يف حالة استمرار االجتاهات احلالية، من

أن تُصبح فلسطني دولة فاشلة قبل حتى أن تكون دولة
حقيقية. وهنا لن يكون الفلسطينيون وحدهم من سيدفع

ثمن هذا التطوّر.

دراسة ملركز كارنيجي: املقاومة الفلسطينية ..بقية صفحة5

offering men and women of all races and classes the chance to address God directly . 
with no priestly hierarchy in the middle. But instead they found themselves caught up in
sectarian and ethnic rivalry, pitting say, Somali mosques against Pakistani ones. Many
converts are drawn to Islam by Sufism, the faith’s mystical strain, and find themselves
unwelcome in mosques where the strippedcdown form of Islam known as Salafism prec
vails. Converts could find themselves in a nocman’scland, estranged from their own famic
lies but not fully accepted by “heritage Muslims” because they were seen as untrained in
the faith or even as fifth columnists.
 Through all these stories, one thing stands out. In all manner of ways, from consumer
products to moral values to personal styles, Western culture of the 21st century lauds
variety, choice, experimentation. A Westerner who converts to Islam is making a selfc
conscious move in a diametrically opposite direction: accepting noncnegotiable rules in
respect of diet, dress, sexual and social behaviour. Perhaps the prolixity of mainstream
culture makes the uncompromising strictness of Islamic rules more attractive to a signific
cant minority. And somehow or other, Western societies will have to accommodate both
impulses, without slipping into a permanent state of cultural war or as a Muslim would
say, fitna.     

Why some Brits choose Islamic prayer
over partying...From pg21

كيف تغيَّر مسارُ التاريخ البشريّ بسبب “الغباء“؟..بقية ص 55
ساءت صحته جوزيف الثاني، ولعدم خبرته اختار موضعًا سيئًا للتخييم بجيشه على نهر الدانوب فتفشت األمراض يف

جيشه، الذي أصبح كالتالي:
- 172 ألف جندي مصاب باملالريا والديزنتاريا!

- تويف 33 ألف من أفضل جنوده.لم يتوقَّف األمر عند هذا فحسب، فحتَّى محاولة امللك الوحيدة للنجاح باالستعانة
باملاريشال الودون لم جتعله يحرز نصرًا.

لعلّ هذا ما قد يتوقعه القارئ عن الغباء الذي نتحدث عنه وكيف غير مسار التاريخ، لكنّ الغباء الذي نقصده ليس هذا أيضًا.
الغباء الذي نقصده: بعدما حاول املاريشال الودون أن يلملم اجليش، متركز اجليش على نهر يحيط بقرية كارانسيبس التي

ستشهد أحد أغرب املواقف العسكريَّة يف التاريخ البشري، ففي أحد الليالي عبر بعض سالح الفرسان النمساوي جسرًا إلى
قرية كارانسيبس ليواجهوا جيشًا تركيّا كانوا يف انتظار وصوله حملاربته لكنهم لم يجدوا سوى بعض الغجر فاشتروا منهم اخلمر

الهولنديّ وبدأوا ليلتهم. طمع اجلنود واملشاة يف اخلمر ولم يوافق الفرسان على ذلك فاشتبك السالحان يف جيشٍ ميوج
بالعرقيات والقوميات، وتكره بعض القوميات البعض اآلخر.

ساد الهرج واملرج يف اجليش الكبير، وساد الصراخ ؟أتراك أتراك، اجنوا بجلودكم..؟ وهكذا حتى أن امللك املريض نفسه
حاول أن يثنيهم عن ذلك بامتطاء جواده، ولكنه لم يستطع أن يوقف جيشه من الهرب فوقع عن فرسه، ثم وقع يف النهر.
متسلالً إلى قرية كارانسيبس خوفًا من األتراك هو اآلخر ليصل هناك ويعثر على حرسه الشخصي ويعود من حملته الكبيرة

بخفَّي حُنني. العجيب أن اجليش التركي حني وصل بعد يومني لم يجد جيشًا منساويًّا كان تعداده حني خرج ربع مليون
جندي، وجد جثث 10 آالف منساوي فقط.

4- لسعات النحل يف أفريقيا تهزم بريطانيا بسبب “الغباء“؟
يف بداية احلرب العاملية األولى كانت “جيرمان إيست أفريكا“ )حاليا رواندا وبوروندي(مدينة صغيرة ومستعمرة أملانيَّة، قرَّرت

اإلمبراطورية البريطانية أن تبدأ أولى حروبها يف إفريقيا يف مواجهة العدوّ األملانيّ من هنا. كلفت الكولونيل أيتكني مبهاجمة
جيرمان إيست أفريكا. جمع جنوده من الهنود غير املدربني، ولكنه جمع جيشًا قوامه 8 آالف جندي. بالطبع كانت

األساطير اخلاصة بأفريقيا تسري بني اجلنود عن آكلي حلوم البشر وغيرها من األساطير ما دبَّ الرعب يف نفوسهم، هذا أوالً.
ثانيًا كان اجلنرال أيتكني يتبع شعورًا عسكريًّا غريبًا بفوقيَّته العسكريَّة، فقد كان يعتقد أنه سيذهب إلى هذه املستعمرة ويحتلها

ويعود قبل عيد امليالد يف ديسمبر 1914، لكن ما حدث كان خالف ذلك.

على اجلانب اآلخر كان اللواء األملاني احملنَّك بول فون ليتوور فوربيك. كان فوربيك ال ميتلك جيشًا قويًّا فقد تصدى للثمانية
آالف الذين يقودهم ايتكني بـ 1300 ضابط وجندي أملاني وإفريقي فقط و 3 آالف حمَّال. فيما عُرف مبعركة تانغا.

بدأ اجلنرال أيتكني اإلنزال على الشاطئ اإلفريقي الذي ال يعلم عنهُ شيئًا، كان الشاطئ مليئا باألشجار واألعشاب، وحني
حاول جيشه التخييم خيَّم يف مستنقع! وألن أيتكني يرفض مبدأ االستطالع فقد أمر بالهجوم دون أن يستطلع عن قوات

عدوِّه، وهنا كانت الهزمية التي انتهت حني خرجت على جنوده أفواج النحل اإلفريقي التي كانت متجمِّعة يف خالياها أعلى
األشجار فهرب اجلنود وقتلوا بعضهم بعضًا! بعض الصحافة البريطانية للتذرع للهزمية النكراء قالت أن بول فون اعتمد طريقة

جديدة يف احلرب وهي أفواج النحل املدربة على احلرب!
كانت هذه هي احلرب األولى لبريطانيا يف أفريقيا يف احلرب العاملية األولى، ومع هزمية اجليش البريطاني استطاع األملان جتميع

سالحهم الذي خلَّفوه وراءهم واستخدموه يف احلروب القادمة ولم يسلِّم بول فون أبدًا جيرمان إيست افريكا إال بعد نهاية
احلرب عام 1918، وبعد هذه املوقعة حتديدًا رفعت رتبته من لواء إلى كولونيل، بينما مت تخفيض رتبة أيتكني من كولونيل

إلى لواء!
هل قرأت سابقًا عن مثل هذا الـ “غباء“ العسكريّ؟
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Environment بيئة.......................................................................................................................

مخاوف من اضرار مالعب العشب الصناعي بصحة االطفال
Serious Questions About New-Generation Artificial Turf That Require Answers

our environment. 

These issues require answers.

In a world where we all want the
best for our children and where
professional or even high school
level coaches want the best for
their athletes, we search for solut
tions that on the surface may
seem the perfect answer. As
experience has proven time and
again, "If it seems too good to be
true, it probably is," is an adage
worthy of contemplation when
consideration is being given to
constructing an artificial turf

In order to make fiscally and environt
mentally sound decisions regarding
the potential purchase and installation
of artificial turf in their communities,
decision makers must consider all
shortt and longtterm issues and cont
cerns.
 Artificial turf is being widely prot
moted as a costtefficient, environment
tallyt and usertfriendly product that
can replace natural grass on sports
fields and home lawn areas.
 Unfortunately a large number of
unsubstantiated claims are being made
by promoters of the newtgeneration
artificial turf products (particularly
those that incorporate ground rubber

area. While "fraud" is a highly
charged word, some claims made
by some artificial turf companies
may fall within the legal definit
tion of that term, while other
claims may only be deceptive,
overtstatements, misstatements
or misunderstandings. 
 The issues raised by the folt
lowing questions are intended to
assist in the decisiontmaking
process by focusing on real and
serious areas of concern. 
 Insist on answers to these cont
cerns.

HEALTH CONCERNS

Health and safety are two major

as part of their base).
 Claims made by many artificial prot
moters include some or all of the folt
lowing:
 Artificial surfaces have a life expect
tancy of 15 to 20 years.
Initial purchase and installation costs
are quickly offset by the absence of on
going, maintenance costs.
Safety of the artificial playing surface
is untmatched by natural turfgrass.
Significant questions about the validt
ity of these claims deserve answers.
Of equal or greater concern are quest
tions that typically will not arise durt
ing the normal artificial turf sales
presentation process, in particular
issues related to the health and safety
of our children and serious threats to

being used (if any), versus ground
tire rubber?
What is the heavytmetal and/or toxic
material analysis of the ground rubt
ber?
What are the shortt and longtterm
health effects for athletes and spectat
tors to the inhalation of the ground
rubber dust?
What are the health concerns related
to the ingestion of ground rubber
particles that takes place from slidt
ing facetfirst on the surface or dropt
ping and retinserting a particlet
covered mouthtpiece onto the field?

 Temperatures on artificial fields
have been documented to be
upwards of 86.5 degrees (F) hotter
than natural grass fields under ident
tical conditions. For example, at one
location, when the natural grass surt
face temperature was 93.5 degrees
(F), the measured artificial field temt
perature was 180 degrees (F)...
To read the rest of the article please
go to : www.turfgrasssod.org

principles that guide many of the decit
sions individuals, parents, athletes and
coaches as well as appointed and
elected officials must make on a daily
basis. When decisions impact children
or the environment, ignorance is no
excuse, neither is falling under the
guile of an agendat or commissiont
driven salesperson. 
 Ground tire rubber is used in some
artificial fields as an impacttsoftening
base. The toxic content (including
heavy metals) of tires prohibits their
disposal in landfills or through ocean
dumping. Yet, this toxic material is
being allowed (in large quantities)
where children and professional atht
letes come into direct contact with it.
 Should the presence of potentially
toxic ground rubber on a sports field
or home lawn be a concern to decit
siontmakers, athletes, coaches, spectat
tors and parents?
For those firms who make claims of
using shredded athletic shoes, what
percentage of this type of rubber is

واشـنـطـن - ســوف تــشـكل
ثالث وكاالت تابعة للحكومة
األميركيـة فريقا لـدراسة ما اذا
كــــانــت مالعــب العـــشـب
الـصـنــاعـي واملالعـب الـتـي
تـسـتخــدم اجــزاء االطــارات
املعاد تدويرها تعرض االطفال

ملواد كيماوية خطيرة.
وأعلنت وكـالة حـمايـة البيـئة
وجلـنـــة سالمـــة املـنـتجـــات
االستهالكية واملراكز األميركية
ملكـافحـة األمـراض والـوقـايـة
منها اجلمعـة انها سوف تدرس
هذه املسـألة وذلك وفقا ملا قاله
اليـوت كـايـي رئيـس املـراكـز
األمـيركـية ملـكافحـة األمراض

والوقاية منها يف بيان.
وقـال "انني سعـيد بـأن تتجمع
جهـودنا للـتحقق بشـأن اجزاء
املـطاط حـيث يتعـرض ماليني

األطفـــال له علــى اسـطح
املالعب ويف ملء فـراغـات

باملالعب".
وقالت وكالة حماية البيئة يف
بيــان صحـفي إن دراسـات
محــدودة لم تـظهـر وجـود
مخاطـر صحيـة مرتفـعة من
الـلعــب يف املالعـب الـتـي
تـضم اجـزاء اطـارات معـاد
تـدويـرهـا واملعـروفـة بـاسم
االطـارات اجملزأة لـكن هناك
حـاجـة الـى بحــوث أكثـر

شموال.
واصـبحت مالعب الـعشب
الـصناعي بـديال شعبيـا لقوة
حتـمله وقلــة تـكلفـته علــى
املــدى الطــويب وسهـولـة

صيانته.
وكـــان عــضـــوا مـجلــس
الشـيوخ األميركي الـسناتور

ريتـشارد بلـومنثـال والسنـاتور بيل
نلسون قد دعيا الشهر املاضي ادارة
اوبـامـا الـى اجـراء دراسـة شـاملـة
حول ما اذا كان املطاط اجملزأ يشكل

خطرا صحيا.
واستشـهد العـضوان يف خـطابهـما
الــى الـبيـت االبيـض بـبحـث من
مـــدرب لكــرة القــدم بجــامعــة
واشنـطن الـذي وجـد 153 حـالـة
مـبلغ عن اصابتهـا بالسـرطان تضم
رياضيني امضوا فترات زمنية طويلة
يف اللعب على مالعب تضم اجزاء

من املطاط.
وكتـب العضوان "لسـوء احلظ تشير
الـتقــاريــر األخيــرة الــى أن هــذه
األسطح رمبـا متثل مخـاطر صحـية
خطيرة ومن بيـنها السرطان لالفراد
واالطفــال املتـصلـني بهــا بــشكل

متكرر.
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كتابة وحترير : ضياء أو اليزيد
وهنالك قصص معروفة عن قبائل مت التواصل

معها فقط يف العقود األخيرة من القرن
العشرين، وأشهرها قبيلة كورواي املعروفة

باسم "قاطني األشجار" بسبب بناء أبنائها بيوتهم
على قمم األشجار املرتفعة كثيراً عن األرض.

وعند اكتشاف تلك احلضارة يف واحدة من جزر
إندونيسيا، كانت القبيلة ال تزال تعيش يف ما

يوازي املرحلة احلجرية للبشر، فكانت تصنع
كل أدواتها من احلجر واخلشب فقط وال تعرف

صهر املعادن، ويقال إنها حتى اآلن لم تتطور
عن ذلك كثيراً. وميكن مشاهدة مجموعة من

الصور الرائعة والواضحة عن القبيلة يف هذا

التحقيق الذي نشرته ديلي ميل اإلنغليزية يف فبراير
املاضي.

قبائل السورما اإلفريقية
غالباً ما يشار إلى قبائل السورما اإلثيوبية على أنها

من أقل القبائل اإلفريقية اتصاالً بالعالم. ولكن
أبناءها اختاروا امتالك منتج وحيد من حضارتنا

احلديثة، وأتقنوا استخدامه إعجاباً به ودفاعاً عن
أراضيهم، وهو رشاش الكالشينكوف املشهور.

وبرغم ذلك ما زالوا يفضلون البقاء يف غالب
األحيان داخل مناطقهم وقراهم املغلقة. وهم
معروفون بثقب نسائهم شفاهَهن عند البلوغ،

وبتعليق حلق ضخم فيها باعتباره نوعاً من الزينة
يضفي على املرأة جماالً. وقد اكتشفت بعثة

روسية قرى قبائل السورما يف ثمانينيات القرن
املاضي، ويقال إن أهالي القرية تركوها وهربوا

فزعاً حني رأوا أعضاءها ظناً أنهم من املوتى
بسبب لون بشرتهم الشاحب. 

قبائل اكتُشفت حديثاً جداً
أيضاً هنالك قبائل عدّة لم تُكتشف إال حديثاً،

وال تزال حتافظ على احلد األدنى من التواصل مع
التجمعات احلديثة. إال أن ثالثاً من تلك القبائل
ما برحت حتى يومنا هذا منقطعة الصلة بكل ما
هو خارجها، ويبدو أنها ال ترغب، على األقل

حالياً، يف التواصل مع عاملنا احلديث وهي: 
هنود حوض األمازون

يف فبراير عام 2011 فاجأت بي بي سي متابعيها
بهذا املقطع الالفت، الذي يشبه مقاطع سينما

األساطير، جملموعة من أبناء إحدى القبائل، التي
تعيش يف حوض نهر األمازون قرب احلدود بني

البرازيل وبيرو.
وقال صحافيو هيئة اإلذاعة البريطانية، إن العالم

اإلنثربولوجي البرازيلي خوسيه كارلوس
ميريليس، سمح لطاقمهم باالطالع على مكان

إقامة القبيلة، التي انقطعت كل صالتها بأي
جماعات أخرى منذ زمن غير معروف، ألنه كان
يحتاج أن يثبت ملسؤولي احلكومة البرازيلية أنهم

موجودون.
فأبناء القبيلة يعيشون يف مكان يتقاطع مع طرق
االجتار باخملدرات، ويقوم جتار اخملدرات بتكرار

االعتداءات على قراهم، وحرق منازلهم
إلخافتهم وإجبارهم على االبتعاد عن هذا

املكان. ونفذ ميريليس خطوته املذكورة لكسب
دعم املسؤولني وحثهم على حماية مَن اعتبرهم
"آخر الشعوب احلرة يف العالم" من اخلطر احملدق
بهم. وبحسب بي بي سي، فإن أبناء القبيلة ال
يتكلمون لغة من اللغات املعروفة على األرض

حالياً، وقد اُلتُقِطت لها صور على بعد نحو
كيلومتر.

قبيلة ماشو يف بيرو
يف مطلع عام 2012 نشرت صحيفة واشنطن

Survival بوست األميركية، نقالً عن موقع
 Internationalما قالت إنه صور تفصيلية

لقبيلة ماشو يف بيرو، التي بقيت حتى ذلك
الوقت منقطعة عن كل ما يدور يف العالم

احلديث.بعد ذلك نُشرت مقاطع فيديو توضح
حلظات من التواصل بني بعض السكان احملليني

وأبناء املاشو، لكن األخيرين أظهروا رغبتهم يف
البقاء مبعزل عن املدنية، بحسب مصادر عدّة.
ورجّحت محررة الواشنطن بوست، أن اعتداءً

فردياً على طفلة تنتمي إلى القبيلة رمبا كان السبب
وراء قرارها البقاء يف عزلتها. وال يزال ما يُعرف

عن تقاليد وثقافة تلك القبيلة قليالً جداً.
قبائل اآلندمان

تقع مجموعة جزر اآلندمان يف خليج البنغال
حتت حكم الهند، وتسكنها مجموعات من

القبائل، منها قبيلة استثنائية هي قبيلة السنتينليس
نسبة إلى اجلزيرة التي يقطنون شمالها. وتعد

تلك القبيلة استثنائية كونها أشد القبائل املعروفة
عدوانية جتاه كل محاولة لالتصال بهم.

عام 1974، حاولت مجموعة من قناة ناشيونال
جيوغرافيك النزول إلى اجلزيرة لتصوير فيلم

توثيقي عن القبيلة، لكن احملاولة انتهت بإصابة
قائد الفريق بسهم يف فخذه ومقتل اثنني من

الهنود كانا يتقدمان الفريق بغرض اإلرشاد.
وسَبَقَ هذا احلادث وحلقه العديد من احملاوالت
لتحقيق االتصال مع أيّ فرد من القبيلة، لكن

جميعها باء بالفشل. ولم تنجح محاوالت تقدمي
الهدايا وحاويات الطعام لهم يف التقرب منهم.

ويعتقد علماء اإلنسانيات، أن أجداد السنتينليس
هم من الرعيل األول الذي هاجر من إفريقيا،
وسكن تلك اجلزيرة النائية قبل 60 ألف عام.

ويف يناير 2005، نشرت ناشيونال جيوغرافيك
حتقيقاً، تساءلت فيه كيف جنت القبائل يف تلك

اجلزر من إعصار تسونامي الذي أغرق املنطقة يف
ديسمبر 2004 وقتل عشرات اآلالف يف 14
دولة يف املنطقة؟ وخلصت إلى أن اخلبرة التي

يتوارثها أبناء القبائل حول الطبيعة تفوق ما نعرفه
نحن عنها، وأنها هي ما مكنهم من البقاء بعد

تلك الكارثة الطبيعية.

قد يـعتقد البعض أن الحديث عـن "قبائل بدائية" ال تـزال تعيش بيننا اليـوم من دون أن يكون لها عالقة بـالحضارة الحديثة،
يعني أننا نـتحدث عن بضع قبائل ينـتمي إليها العشرات أو الـمئات على أقصى تقـدير. لكن ال. المسألـة ليست كذلك. - مئات
القبائل "البدائية"- بحسب موقع منظمة  Survival Internationalالمعنية بالحفاظ على التجمعات القبلية المُسمّاة "بدائية"،
والتي مـا زالت قائمة حتى اآلن، تسكن اليوم مئات من هذه القـبائل في أراضٍ موزّعة على 60 دولة ويبلغ مجموع أفرادها

نحو 150 مليونًا. وقد حذرت المنظمة أن نحو 30 قبيلة أصبحت على وشك االنقراض ولم يتبقَّ منها سوى مجموعات قليلة.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................World Culturesثقافات العالم

شعوب اختارت البقاء بعيداً عن "احلضارة"
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كتابة وحترير : إيناس خنسه - ابن رشد
األندلسي )1126- 1198(، من أهم

املفكرين يف تاريخ الفلسفة، واألكثر تأثيراً يف
تاريخ الفلسفة العربية، ويف الثقافة العربية

اإلسالمية، ويف الفلسفة األوروبية أيضاً. كان
محط اهتمام يف تاريخ الفكر العربي، وحاضراً
بقوة يف أوروبا التي درّست أعماله، ونوقشت

أفكاره على نطاق واسع يف عصر النهضة،
وتبنى فلسفته تيار كبير من مفكري ذلك

العصر، كما رفضها الكثيرون.
البدايات األولى تأخذنا إلى قصة فريدريك
الثاني، ملك صقلية ثم االمبراطور، الذي

كان مشهوراً بحبه للعلم واهتمامه بالترجمة
والتعليم. هو من أسس جامعة نابولي،

وجعل من صقلية مركزاً ثقافياً يف عهده. وكان
من أوائل املهتمني بأعمال ابن رشد. دعا

فريدريك الثاني عاملاً اسكتلندياً، هو مايكل
سكت )1232(، الذي كان يسكن يف طليطلة

يف إسبانيا، لدراسة اللغة العربية، وترجمة
أعمال ابن رشد، فدعاه إلى باليرمو يف

إيطاليا، لينهي ترجمته إلى الالتينية ألعمال
ابن رشد، خصوصاً شروحه لكتب أرسطو

وفلسفته، ثم أرسل هذه الترجمة إلى أوروبا.
هكذا، بعد عام 1220، بدأت أوروبا تدرس

أعمال ابن رشد يف باريس، وأكسفورد،

وبادوفا.
لوحة من مدينة بادوفا اإليطالية يف القرن الرابع

عشر
تصور مناظرة فلسفية متخيلة بني ابن رشد، ويف يده
كتاب أرسطو يف يسار اللوحة، وفرفوريوس، وهو

فيلسوف يوناني من مدينة صور. يدور بينهما
نقاش ميثله الفنان بكالم مكتوب بينهما. الفكرة

هي أن ابن رشد اعتبر أهم من فهم وحلل أعمال
أرسطو.

لوحة يف مخطوطة من عام 1483
من أولى النسخ ألعمال أرسطو مع شرح ابن رشد

)جامعة بادوفا(. الفنان جيروالمو دي كرميونا،
يصور يف هذه اللوحة املرافقة لطباعة أعمال

أرسطو، أهم الفالسفة الذين كانوا يدرسون كجزء
أساسي من مناهج جامعات أوروبا. العمود وسط
اللوحة ميثل فصالً بني احلضارة الكالسيكية وعصر
النهضة. وسط اللوحة، يقف أرسطو، وينظر إلى

أستاذه أفالطون يف اخللف، ووراءهما فيلسوفان
هما أليكسندر أفروديسيوس، وفيميثيوث،

وكالهما كانا معروفني عند األوروبيني والعرب.
على يسار العمود، يقف قبالة أرسطو، من

الفالسفة املعاصرين، ابن رشد يف رداء أصفر،
ووراءه الفيلسوف والطبيب ابن سينا، يحمل كتابه

عن الطب، ويرتدي تاجاً )خلطأ يف ترجمة لقبه،
اعتقد األوروبيون بأنه ملك(، وخلفهما توماس

اإلكويني يف زيه الدومينيكي يقلب صفحات
كتاب )هل يكون كتاب ابن رشد يف شروح

أرسطو؟(.
مدرسة أثينا لرافائيل

مدرسة أثينا لوحة جصيّة )فريسكو( للفنان
رافائيل. مت رسمها بني عامي 1509 و1510،

على أحد جدران القصر الرسولي
)األبوستوليك( يف الفاتيكان، املعروف بالقصر

املقدس، أو القصر البابوي. تصور اللوحة
علماء الفلسفة يتناقشون يف ما يشبه جلسة

محاضرة. وهي من أربعة أعمال يف القصر
نفسه، تصور كل منها فرعاً من املعرفة: الشعر

)ومعه املوسيقى(، علم القانون، علم
الالهوت، ويف هذه اللوحة، الفلسفة. يف وسط

اللوحة، يقف أفالطون وأرسطو، وحولهما
فالسفة يقرأون ويتناقشون. ما يجعل هذه

اللوحة تتميز مما سبقها يف الفن هو تصويرها
نقاشات جتري يف آن واحد بني الفالسفة، وابن

رشد إلى اليسار.
بعد أن كان يف صدر اللوحات السابقة، مبا كان
يتناسب مع شعبيته وتقدير األوروبيني له، نراه

هنا واحداً من بني عشرات الفالسفة، ناظراً إلى
مخطوطة يحملها غيره، وهو يجلس يف مكان

هامشي يف فضاء اللوحة.
انتصار القديس توماس اإلكويني يف لوحتني
لوحة للفنان فرانسيسكو ترايني، رسمها بني
عامي 1340 و1345، من كنيسة القديسة

كاتارينا يف مدينة بيزا اإليطالية. يف صدر اللوحة
يجلس القديس توماس وأرسطو وأفالطون إلى
جانبيه، وفوقه مالئكة وقديسون يباركونه. ويف

أسفل اللوحة، ابن رشد مستلق على ظهره،
وعلى عكس كل من يف اللوحة، ال ينظر إلى

توماس اإلكويني، كتابه مقلوب رأساً على عقب
يف عالمة على انهزامه أمام توماس اإلكويني.

ومعروف أن توما اإلكويني هو ممن ناقشوا
الرشدية، ليستطيع التغلب على أفكار وأتباع ابن

رشد، فهو أيضاً ترجم أعمال أرسطو،
وشرحها، وعلق عليها.

وتصوير مماثل لتوماس اإلكويني وجناح سعيه
لفهم ومحاججة ابن رشد )إلى حد هزميته( يف

لوحة للفنان اإليطالي أندريا دي بوناوتو )1343
و1377( من فلورنسا، يف كنيسة سانتا ماريا

نوفيال. يف أسفل الصفحة: ابن رشد، يف
حجمه، ورمزياً، يف قدره، صغير مقارنة

بـتوماس اإلكويني الذي يتربع على عرش تباركه
املالئكة.

لوحة من إيطاليا عرفت بـ"الفالسفة الثالثة" من
عام 1504

يف معرض عن الفنون اإلسالمية يف عصر النهضة
األوروبية يف متحف امليتروبوليتان يف مدينة

نيويورك، مختص يف الفن اإلسالمي من جامعة
برنستون، قدم مايكل باري قراءة جديدة للوحة

الفنان اإليطالي جورجيوني )1478- 1510(،
املعروفة بالفالسفة الثالثة. وجد باري أن

األجيال الثالثة يف اللوحة: شيخ هو الفيلسوف
اليوناني أرسطو يحمل بياناً للنجوم، ويف الوسط

رجل متوسط العمر
هو ابن رشد، أما

الشاب اجلالس
قربهما فهو

شاب
أوروبي من

عصر
النهضة، قد
يكون قسّاً.
ولعل هؤالء

الثالثة ميثلون
مراحل املعرفة
الثالث، كما

قيمتها الثقافية
األوروبية يف عصر النهضة: احلضارة اليونانية،
من املاضي يف شخص الشيخ، وبعدها العربية ـ

اإليرانية، املتوسطة يف العمر وأيضاً يف خلق
تواصل بني

احلضارات
الكالسيكية
واحلضارة

األوروبية،
ثم احلضارة

الفتية،
ميثلها

الشاب
اجلالس

أمامهما وهو
يتطلع إلى

السماء والنور
وإلى املستقبل، وهي

احلضارة األوروبية يف عصر النهضة.
لم يكن ابن رشد محط

احتفاء يف معظم
األوقات، بل
كانت أعماله
تثير نقاشات

وخالفات
عميقة، يف
أوروبا ويف

الثقافة
العربية. إال

أنه، كما نرى
يف هذه

اللوحات، لم
يكن استثناء أو حالة

فريدة، كما تذكرنا الباحثة فريال بوحافة، التي
حتلل مشروع ابن رشد يف الفلسفة والفقه مع عدد

من املفكرين من فرنسا، وأملانيا، والواليات
املتحدة. ابن رشد كان فيلسوفاً حاور يف أعماله

من جاء قبله، واستمرت
أفكاره يف إحياء

نقاشات مع من
جاء بعده.

فكان جزءاً
من تاريخ

فكر فلسفي
طويل، بدأ
مع اليونان

وال يزال
مستمراً.

Heritagتراث
بعد أن كـان يف صدر اللـوحات الـسابقـة، مبا كـان يتنـاسب مع
شعبيـته وتقديـر األوروبيـني له، نراه هـنا واحـداً من بني عـشرات
الفالسفة، نـاظراً إلـى مخطوطـة يحملهـا غيره، وهـو يجلس يف

مكان هامشي يف فضاء اللوحة.

ابن رشد
األندلسي

يف أوروبا:
قصة 

يف خمس
لوحات

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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اللحاق بالفرسان اآلخرين لكن عبثًا، فجثثهم هم
وأحصنتهم منعتهم بالطبع من حتقيق أيّ نصر على
اجليش البريطاني. وانتهت املعركة التي دامت أربع

ساعات بانتصار هنري اخلامس الذي يشار إليه
باعتباره سفاحًا ألنه قتل جميع األسرى الفرنسيني
مخالفًا بذلك أخالق الفروسية التي سادت أوروبا

يف هذا العصر.
3- حملة كارانسيبس: برميل خمر سيتكفل بهزمية

جيشٍ كامل!
رمبا حني تقرأ عن هذه املهزلة ستعلم أيِّ رجلٍ هو

امللك جوزيف الثاني ملك النِّمسا. قرَّرَ امللك فجأةً
أن يقوم بحملة عسكريَّة -وهو يف آخر عمره–

الستعادة البلقان من أيدي العثمانيني األتراك. بدأ
حملته بجيشٍ كبير جدًّا كالتالي:

- ستّة فيالق تعدادها 245 ألف جندي.
- 37 ألف حصان.

- 900 مدفع.
- 1000 طن بارود أسود.

العجيب من أمر هذا امللك أنَّه نصَّب قادة غير
مشهورين بالقدرة وال احلنكة العسكرية، فجعل

املاريشال الكزي هو القائد، واستبعد اجلنرال
الودون األشهر يف االمبراطورية مبنجزاته العسكرية

لإلمبراطورة ماريا تيريزا والدة جوزيف الثاني.
سار اإلمبراطور العجوز على رأس جيشه الكبير

التعداد. لكنَّه لم يكن قويًّا وال حازمًا كفاية لقيادة
اجليش، فقد كان مترددًا. فمثالً: بعد أن أمر

بالهجوم على الصحن التركي يف بلغراد أوقف
الهجوم فجأةً رغم أن ميزان القوى يف يديه، بسبب

فقط أنّ حلفاءه الروس لم يأتوا ملعاونته )كان
الروس يخوضون حربًا أخرى حينها(.

البقية صفحة 51

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

احلرب فقط هو من يأتيه اإللهام وبقية الضباط
عليهم تنفيذ األوامر فقط. لكنّ غروتشي حتَّى لم

يفهم األوامر على شكلٍ صحيح!
املارشال ني: التسرُّع

يف خضمّ املعركة ارتكَبَ املارشال لي عدَّة أخطاء
عسكرية كبرى، فاملهام التي أوكلها إليهِ بونابرت لم

تؤدّ على نحوٍ كافٍ ما أوقف سرعة تقدُّم اجليش
الفرنسي نحو النَّصر. كان ني قد غيَّر والءه، فمنذ

ثالثة أشهر فقط كان قد أقسم لإلمبراطور لويس
الرابع عشر أن يُقدِّم له بونابرت يف قفصٍ حديديّ!

اآلن هو يحارب إلى جانب بونابرت. اخلطأ اجلسيم
الذي فعلهُ ني أنَّه خاض بسالح فرسانه )البالغ 5
آالف فارس( حربًا غير صحيحة بخطأ عسكريٍّ

فادح، كيف إذن»
من األسس العسكرية يف ذلك الوقت، أنّ سالح
املُشاة يحتاج سالح الفُرسان بقدر احتياج سالح

الفرسان )املدججني باحلديد( لسالح املشاة.
املارشال ني أمر فرسانه بالتقدُّم تِجَاه اجليش

البريطانيّ يف أهبَّة احلرب، دون غطاء من سالح
املشاة. من املعروف يف تلك احلروب أنَّهُ حني تقوم
بتوجيه سالح الفرسان يجب أن يكون من خلفهم

سالح املشاة ليقوم بتوجيه املدفعية التي يستولي
عليها الفرسان جتاه العدوّ، فتوقع الهزمية بالعدوّ

متامًا، فبعد السيطرة على مدفعيته توجهها نحوه.
وجه لي فرسانه نحو البريطانيني متناسيًا تلكَ احلقيقة

العسكريّة. استطاع الفرسان أن يسيطروا على
منطقة املدافع لكنهم أبدًا لم يستطيعوا أن يوجِّهُوها

ناحية البريطانيني والبروسيني، وال أن يعطِّلوها
باملسامير )يُقصد وضع مسمار ضخم يف فوهة املدفع

فيعطله مؤقتًا(، هنا جاء دور سالح الفرسان
البريطانيني الذين استطاعوا دحر الفرسان الفرنسيني

)فرسان اإلمبراطور نابليون( وسحقهم باملدفعية

متامًا، والهزمية النكراء يف املعركة الفاصلة التي
كانت لتغيِّر عناوين التاريخ يف العالم احلديث.

بعدها سلَّم نابليون نفسه للبريطانيني الذين نفوه
جلزيرة سانت هيالنه، ويقضي هناك ستّ سنوات

يف املنفى قبل أن ميوت.
2- معركة أجينكورت

يُشار دومًا للملك هنري اخلامس باعتبارهِ أعظم
ملوك إجنلترا، امللك الشَّاب الثالثيني صاحب

الطموح الكبير، ما إن وصل للعرش بعد وفاة أبيه
حتى جمع جيشا قوامه 6000 إجنليزيّ للمطالبة

بالعرش الفرنسي، فأكمل ما سُمِّي فيما بعد بـ
»حرب املائة عام». لكنّ االنتصار الذي سجَّلهُ

هنري اخلامس يف هذه املعركة يظلّ فارقًا تاريخيًّا يف
التاريخ األوروبي احلديث وتاريخ بريطانيا، حيث
كان شاهدًا على الصدف الطبيعية حني تتوافق مع

ما ميكن تسميتهُ »غباء العدوّ» ليكتمل النَّصر بشكلٍ
عجيب.

بعد مرحلة خاضها جيش هنري اخلامس يف غزو
الشمال الفرنسي، ويف عودته حلصنه كااليس،
والذي كان يفصلهُ عنه مسافة يومٍ واحدٍ فقط،

كانت املفاجأة، جيشًا عرمرمًا فرنسيًّا كان يتعقَّبه
لإليقاعِ به، بقيادة جون لومانغز، والقائد احملنك
شارل دالبرت، اجليش الفرنسي كان قوامه كبيرًا

جدًا بالنسبة للجيش اإلجنليزي، القوات اإلجنليزية
كانت ما بني 6 إلى 8 آالف جندي من ضمنهم 5
آالف رامي سهام. بينما كانت القوات الفرنسية
تتجاوز العشرة آالف. بعض املؤرخني يقول إن

العدد كان 25 ألف للفرنسيني و5 آالف فقط
لإلجنليز. أيًا يكن فقد كان عدد قتلى الفرنسيني هذا

اليوم قد وصل 10 آالف قتيل!
“هنري اخلامس“

كان وضع البريطانيني كالتالي: قائد واحد محنَّك
هو هنري اخلامس، رماة السهام الطويلة الذين كانوا

هم القوة الضاربة للجيش البريطاني خالل حرب
املائة عام، واجلوع يأكل بطونهم بينما كانت

الديزنتاريا وبعض األمراض األخرى تتعقبهم. لكن
على الناحية األخرى كان عدد الفرنسيني كبيرًا

جدًّا، ولكنهم متفرِّقون بني كونتات ونبالء
يتصارعون فيما بينهم. شارل دالبرت غيَّر أرض

املعركة ثالث مرات يف هذا اليوم ليختار املكان
األنسب للمعركة، ويف النهاية اختار سهال زراعيّا

عرضُهُ نصفُ ميل يف أجينكورت. طلب امللك
هنري اخلامس السالم لكنّ النبالء الفرنسيني كان

جوابهم واضحًا: املوت لهنري اخلامس.
مساء هذا اليوم أمطرت السماء مطرًا غزيرًا وحتوَّلت

أرضية السَّهل الزراعيّ إلى طني ولم ينقطع املطر
طوال الليل. القائد الفرنسي أدرك الكارثة، لكنّ

النبالء وفرسانهم -املدججني مبا يقارب 40 إلى 50
كلج من احلديد يف دروعهم –لم يدركوها، اندفعوا

وراء “شرف الفرسان“ بينما كان هنري اخلامس
يبحث عن ثغرة يستطيع أن يباغتهم منها. وما

حدث ميكن تسميته “غباء“ أو تشرذم القيادة،
كالتالي:

استطاع رماة السهام الطويلة أن يصيبوا بعض
اإلصابات يف اجليش الفرنسي، كانت إستراتيجية

القائد العسكري الفرنسي هي تقدُّم فصيل من املشاة
والرماة للمناوشة واخلروج من هذا الوحل،

االستفزاز الذي استطاع رماة السهام الطويلة أن
يُسبِّبوه للفرنسيني قتلهم متامًا، انطلق 600 فارس

فرنسي دون إذن القائد لألمام وبذلك شتَّتوا صفوف
املشاة والرماة من جيشهم، وانطلقوا صوب اجليش
البريطاني الذي كان أكثر تنظيمًا، استطاع 5 آالف
رامٍ بالطبع أن يجندلوا هؤالء الفرسان الذي كانت

حركتهم بطيئة للغاية، حاول فريق آخر من الفرسان

كيف تغيَّر مسارُ التاريخ البشريّ بسبب “الغباء“؟
كتابة وحترير :  عبدالـرحمن ناصر  -  ““إن جنحت اخلطَّة فهي جريئة، وإن فـشلت فهي متهوِّرة“.          *اجلنرال كارل فون كلوزوتيـز “ - “ إذا كان الذي يُسيطر على املاضي سيـسيطرُ على املستقبل كما قال
جورج أورويل، هل ميكن إذن أن نقول بـأنّ انتصارًا عسكريًّـا وحتى إن كان يف معركـة غير هامَّة سـاهم بشكلٍ كبير يف تـكوين التاريخ البشـريّ» بل وتغيير مساره بـالطَّبع. املؤلِّف إريك دورشميت يف
كتابه »دور الصدفـة والغباء يف تغيير مجرى التاريخ» يـذهب إلى أنّ الغباء كان عامالً رئيسـيًّا لتغيير عناوين كتب التـاريخ، كذلك كان للصُّدف أو قُل للطَّبيعـة دورها يف ذلك. يف هذا التقرير سنعرض
عليك أربعـة مناذج لـهذا الـ »غبـاء» العسكـريّ الذي سـتفاجـأ به حني تقـرأ أن هناك قـادة عسكـريني وقعـوا فيه!  - 1- معـركة واتـرلو واحلـظ السيء لـنابلـيون :  الهـزمية األبـرز للقائـد العسكـريّ احملنَّك
واإلمـبراطور نابليون بونـابرت، كان حظُّه سيئًا فيهـا جدًّا ولم يكن متوقَّعًا لقائـد مبثل حنكته أن ينهزم أبدًا مثل هـذه الهزمية النَّكراء، ما جعل البـريطانيون يطلقون علـى الشخص الذي يواجه حظًّا
سيِّئًا أنَّه واجه »واترلو». رمبـا لم يكن األمر خطأً من بونابرت نفسه، كان اخلطأ على قائدين بارزين يف جيشه، املارشـال ني، واملارشال غروتشي، هذا ما يخبرنا بهِ التاريخ، وما يخبرنا به نابليون نفسه يف
كتابه ذكريات سانت هيـالنه. كان نابليون قد انهزم عـام 1813 يف معركة األمم أمام اجليوش األوروبيـة التي استشعرت خطره عليهـا ونفته إلى جزيرة ألبا، لكـنه ويف أقلّ من سنة استطاع أن يهرب من

منفاه ويتربَّع على عرش فرنسا من جديد ويسير بجيشٍ قوامه 72 ألف جندي حملاربة أوروبا، لكنّ حظه كان سيئًا يف “معركة واترلو“.

السببان األساسيان لهزمية نابليون:
املارشال غروتشي: فَهِمَ األوامر بشكلٍ خاطي

قبيل املعركة النهائية خاض اجليش الفرنسيّ حربًا
مع اجليش البروسيّ الذي كان املارشال بلوتشر
على رأسه، بانسحاب اجليش البروسيّ أرسل

نابليون املارشال غروتشي بجيش قوامه 34 ألف
جندي )و108 مدفع( ملالحقة اجليش البروسيّ
وذلك لتأكيد نصره وتشتيت أعدائه إذ كان من

املنتظر أن ينضم اجليش البروسي إلى اجليش
البريطاني يف املعركة القادمة، معركة واترلو.

خاض غروتشي غمار نهر الراين ليطارد
البروسيني، كان بلوتشر القائد البروسي احملنَّك

ذكيًا فاستطاع أن يفرِّق جيشه نصفني األول
ليطارده غروتشي واآلخر لينضم للبريطانيني،

قرأ غروتشي هذه املناورة بسطحيَّةٍ شديدة ما
جعله يطارد فلول اجليش البروسي ويبتعد متامًا

عن ميدان املعركة، عودة غروتشي وقطع
الطَّريق على اجليش البروسي من االنضمام

للجيش البريطانيّ كانت لتقلب موازين املعركة،
علَّل غروتشي موقفه فيما بعد بأنّ القائد العام يف

 Places تاريخ وأماكن History  
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Hot ساخنة  spot نقطة................................................................................................................................................................

تساؤالت شائكة يف املوضوع
نتحدث عن سالم عاملي وكوكب يسوده

التعاطف ومحبة كونية متبادلة، ونتمنى لو تخلو
برامج السياسيني وحمالتهم من خطابات

العنصرية والتحيز، نعيش على حلم أن نرى
التسامح من أهم املعايير لسن القوانني

والتشريعات وشرطاً أساسيًا يف بنودها، نتعطش
جملتمعات تقل فيها مستويات اجلرمية والعنف

املنزلي، ولكن نحن من نتمنى ونفترض
الفرضيات، هل نسامح أحبائنا بسهولة، هل

نغفر زالت بعضنا، هل نُوجد يف قلوبنا متسعاً
الختالق ولو القليل من األعذار لتبرير أخطاء

من نظن أنهم أساؤوا لنا« هل نركز على اجلانب
اإليجابي مهما بدا هزيالً يف شخصيات احمليطني

بنا أم نتصيد نقائصهم باستمرار وال نكف عن
إطالق األحكام القاسية«

األجوبة صعبة بالتأكيد، ألن هناك الئحة طويلة
من التحججات واألعذار التي نقتنع بها ورمبا

نُحاول إقناع آخرين بها أيضاً، من ظروف غير
مواتية وتكرار اإلساءة واللوم إلى تبني كامل
لعقلية الضحية …تعددت هذه احلجج التي

متنعنا من التحرر من سم احلقد والرغبة اجلامحة
يف االنتقام واالنتصار لألنا التي بداخلنا.

شفاء جسدي ونفسي …تأثيرات مذهلة
ملمارسة التسامح!

غالباً ما يقع مفهوم الغفران واملسامحة حتت
مظلة الفكر الديني بشكل عام ويغيب بشكل
عملي كبير يف عالقاتنا ومداخالتنا اليومية،

وهذا غريب ألن يكون لدى اإلنسان قدرة على
العفو هو فطرة فيه وجزء ال يتجزأ من إنسانيته
بغض النظر عن انتماءه الديني أو املذهبي، بل

هو حاجة ماسة وال سبيل لالستغناء عنها ملن
ينشدون حتقيق سالم نفسي، صحة جيدة، حياة

أسعد وعمراً أطول!
وهو ما بدأ علماء وباحثو اجتماع يعترفون به من

خالل دراساتهم واستبياناتهم، حيث أفضى أغلبها
إلى نتائج مبهرة حول الصلة الوثيقة واملباشرة بني

Emotional ممارسة املسامحة والشفاء العاطفي
 Healingالذي هو أساس لبناء مجتمعات مساملة.

ولهذه األخالقيات اإلنسانية أيضا تأثير شبه سحري
على حياة الفرد ككل ملا لها من فوائد عالجية جَمّة
تصل إلى حد التقليل من خطورة اإلصابة بأمراض

القلب، وإطالة احلياة ملرضى السرطان، وخفض
مستويات اجلرمية الرتباطها غالبا بالرغبة يف االنتقام،

خاصة ملن تعرضوا الضطرابات ما بعد الصدمة مثل
ضحايا احلروب، االغتصاب والتحرش، ويدخل يف

هذه اخلانة أيضا ضحايا اإلساءة العاطفية والعنف
املنزلي، وكل من تعرض لتجارب وصعوبات جد

قاسية يف حياته جتعله سجني اخلوف، الغضب والغل
والضعف.

دراسات علمية اجتماعية تُوثق أسرار وعظمة
التسامح !

Dr. Everett الدكتور ايفرت رثينجتون ـ
 Worthingtonوبروفيسور علم النفس من
جامعة فرجينيا كومنولث من األوائل إلى جانب
مجموعة من زمالئه الباحثني الذين قاموا بإجراء
دراسة أكادميية وكلينيكية معمقة حول املسامحة

وبنيات أخرى مرتبطة بها كالعدل، التواضع، الرحمة
والتعاطف، وتكلل مشروعهم بالنجاح بعد أن تلته

عشرات الدراسات األخرى التي تؤكد فعالية
ومصداقية النتائج التي توصلوا لها، والتي أوضحت

جيدا أن حمل األحقاد والضغينة ملدة زمنية طويلة
واالستياء املزمن من الظروف واألشخاص واألحداث

يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ورفع مستويات
الكورتيزول وهرمون االدرينالني وهو ما يُسهم

مباشرة يف تعطيل قيام اجلسم بعمله بشكل صحيح
فتزداد االلتهابات يف مناطق مختلفة منه وتنخفض

مناعته ضد األمراض !
بالنسبة لرثينجتون، من أهم التحديات والعراقيل التي
تقف يف وجه من يرغبون تبني فكرة املسامحة واملضي

قدماً يف حياتهم هي أن مسامحتهم أخطاء اآلخرين
هو غالبا شيء ال يخدم مصلحتهم أبدا ويعني

التنازل ولن مينحهم أي إحساس بتحقيق العدالة
واسترجاع حقوقهم، فمهما اعترفنا بضرورة

وجود التسامح يف حياتنا وهللنا له وقمنا بتسديد
النصيحة آلخرين لتطبيقه أو قرأنا عنه يف شتى

الصحف واجملالت أو جعلناه شعارا نتغنى به من
الوقت لآلخر وقد يحضر بعضنا كورسات خاصة

عن منافعه أو يخضع لعالج نفسي مكثف،
فسيبقى تطبيقه املتكامل صعبا خاصة إذا كان األمر

يعني أطرافا نُعاني األمرين لنجد طريقة للتعايش
معهم وغالبا ما يكونون أفرادا داخل األسرة

الواحدة أو العالقة الزوجية.
وفيما يخص هذا يقول الدكتور ايفرت أنه يجب

معرفة أن التسامح ال يعني بالضرورة املصاحلة مع
املسيء وليس أيضا الطريقة الوحيدة للتعامل مع

الظلم الذي قد نتعرض له، هناك طرق عدة
بالتأكيد، هذا ما يجعل العفو عن أخطاء اآلخرين

مقدرة حقيقية واختيار قوي وأحسن هدية ميكن أن
يقدمها الفرد لذاته. موقع الدكتور ايفرت

رثينجتون على اإلنترنت يحتوي املزيد من
املعلومات املذهلة عن أبحاثه ودراساته.

مؤلفات عاملية وأقوال شهيرة يف العفو
املسامحة، العفو والغفران هو موضوع واهتمام ذو
طابع عاملي، بحث فيه العديد من الدارسني وكتب
فيه الكثير من الكتاب واملؤلفني، فنجد أن له مكانة

ال يستهان بها يف األدب العاملي وكذلك كتب
اإللهام واملساعدة الذاتية، ممن كتبوا يف املوضوع
Vold أذكر الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتيرـ
Louise الكاتبة األمريكية لويز هي ـ ،taire

Hay، الكاتب األمريكي األفغاني األصل؛ خالد
The Kite Rund » حسيني يف روايته الرائعة
« ner، الكاتب، املفكر واحملاضر العاملي ديباك

شوبرا ـ  Deepak Chopraوعالم النفس

Fred واخلبير يف التسامح فريدريك وسكني ـ
Forgive for» يف كتابderic Luskin 

 «Goodوكثيرين غيرهم.
ويُخبرنا رائد التنمية البشرية يف العالم العربي

الدكتور إبراهيم الفقي يف كتابه« قوة احلب
والتسامح «بأن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش

مبفرده لذلك كان عليه أن يغفر ويسامح غيره ممن
أساءوا إليه …انتبه ملا ترسله ألنه سيعود إليك مرة

أخرى وبقوة فإذا أرسلت حبًا سيعود إليك حبًا
وإذا أرسلت غضبًا سيعود إليك غضبًا…

و يقول غاندي، ملك التسامح والعفو: «ال أحب
كلمة التسامح ولكن ال أجد كلمة أفضل منها«.

أما بالنسبة للدكتور وأستاذ الفلسفة وين داير ـ
 Wayne Dyerامللقب باألب الروحي

للخطاب التحفيزي، فاملسامحة هي أقوى ما ميكن
لإلنسان أن يقدمه لنفسه، فإذا لم نتعلم كيف
نسامح فلننسى إذن أننا قادرين على حتقيق أي

جناح حقيقي يف احلياة، حتدث وين دائما يف
محاضراته حول العالم قبل وفاته العام املاضي عن

قصته مع والده الذي غادر املنزل تاركا زوجته
لتتحمل مسؤولية أطفالهم الثالث حيث اضطرت
إليداعهم منازل رعاية مختلفة على فترات زمنية

متقاربة حيث عانى وين الصغير الكثير مع إخوانه
جراء ذلك مما كان له تأثيرا سلبياً على مجرى

حياته.
فقد عانى يف سنوات عقده الثاني من مشاكل مع

البدانة وإدمان الكحول، ولم يتمكن من مساعدة
نفسه والبدء يف رحلة جناحاته كمؤلف ومحاضر

عاملي إال بعد أن وقف على قبر والده وقرر أن
يسامحه من كل قلبه ويلتمس له األعذار، فقد

كانت تلك هي اللحظة احلاسمة يف مسيرة حياته
حني رفض أن يستمر يف تقمص دور الضحية

وحتمل مسؤولية نفسه.
املراحل األساسية يف رحلة التحقيق املتكامل

للغفران
وجود املغفرة يف العالقات اإلنسانية ال يتعارض مع

أو ينفي الظلم وال اإلساءة، وهي ليست اعترافا
بالضعف أبدا، كما أن حتقيقها ليس أمرا سهال أو
قرارا يُتخذ بني ليلة وضحاها، هي بالتأكيد عملية

سوف تتخذ حيزا من الزمن، قوة وشجاعة
وثمارها تتمظهر تدريجيا على املدى الطويل،

فأغلب من يظنون أنهم متكنوا من مسامحة اآلخر
غالباً ما يكبحون غيضهم متناسني ذكرياتهم املؤملة

فيستمر ذلك يف مطاردتهم على مستوى الالوعي،
وغالبا ما يتم إقحام طرف ثالت يف الصراع.

فال ميكن بدء هذه الرحلة مع ذواتنا دون احلاجة
ألن نُدرك مصدر مشاعر األلم واحلزن والغضب

يف صدورنا املصاحب أحيانا إلحساس عميق
بالذنب، حيث ينصح اخلبراء هنا بتفحص دقيق
ألحاسيس احلنق الدائم تلك بشكل شخصي أو

مساعدة معالج نفسي متخصص، ثم حتديد
السلوك املؤذي، التعرف عليه وتقبل مشاعر

الغضب التي سببها، حينها سيصبح البحث عن
طريقة خالقة للتنفيس عن هذه األحاسيس السلبية

من الضروريات التي ستسرع من عملية الوعي
بأهمية العفو ودوره يف حترير اإلنسان.

يقول األخصائيون أن احملافظة على نسبة من
احلدود املعنوية يف التعامل مع الشخص املسيء

ضرورية للوصول لشفاء عاطفي متكامل قبل البدء
مبحاولة التماس األعذار له والتعاطف معه

ومسامحته بشكل كلي. ويف األخير يجب أن
نتذكر أن القدرة على العفو هي جتربة داخلية

وليس سلوك فِعلي، ميثل الشجاعة والقوة على
مواجهة أعمق املشاعر السلبية وامتصاصها بطريقة

صحية.

كتابة وتحرير : زُهرة غُمَاني - في عالم تسوده الكراهية، العداء المتبادل والنفور، بِتنا في حاجة مُلحة لتذكير أنفسنا من وقت آلخر بكنز
من كنوز البشرية وأدبيات إنسانية في طريقها لالندثار …إنها أخالقيات العفو والتسامح!كم ننظر لهذه األسرار العظيمة بكثير من السلبية
والضعف ونعامل بـازدراء وانتقاص من يتخذهـا مبدءًا من مبادئه وركيـزة في تعامالته اليوميـة! أهو فهمنا الخـاطئ لها؟ أم أن طغيان
العـالم المادي على جميع مجاالت حياتنا أعمـى بصائرنا ولم نعد نعطي أية أولويـة للقيم المعنوية؟ أم أنها مزيج من هذا وذاك …حتى

اختلطت علينا أمورنا وتبعثرت إنسانيتنا في عوالم موحشة وحالكة الظلمة تفتقر ألبسط أسس العدالة والتوازن.

األسرار العظمى والقِوى
الكامنة وراء أخالقيات

العفو والتسامح

املسامحة، العفو والغفران هو موضوع واهتمام ذو طابع عاملي، بحث فيه العديد من الدارسني وكتب فيه الكثير من الكتاب
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Eve حواء

القاهـرة من محمد رجب - تكمن السعادة الزوجية ونـجاح األسرة واستمراريتها في قدرة المرأة
على الوصول إلى قلب زوجها، بما يحقّق أحد أهم مقومات الحياة الزوجية، وهو المودة والحب،

اللذان يمثالن العنصر الرئيسي في عالقة زوجية ناجحة ومستمرة.

تبحث كل زوجة عن طرق للوصول إلى قلب
زوجها وحبه لها، والذي تختلف صعوبته من

امرأة إلى أخرى بحسب ذكاء وقدرات كل
واحدة منهن، حيث يزداد األمر صعوبة لدى
بعض الزوجات إذا لم ميتلكن مفاتيح قلوب

أزواجهن، وهو ما عملت عليه دراسة أميركية
حديثة، وضعت طرقا وسلوكيات تستطيع من

خاللها الزوجة أن جتد أقصر الطرق للوصول
إلى قلب زوجها، بل إن إتقان الزوجة لتلك

التصرفات جتعل زوجها يف حالة عشق دائم لها.
ركزت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا يف
الواليات املتحدة، على تقريب الزوجة أكثر من

زوجها عن طريق مجموعة من التصرفات
والطرق التي ينتظرها الرجل، وجتعله بالفعل يف

حالة حب وألفة مع زوجته، حيث اعتبرت
الدراسة أن قلب الرجل لم يعد لغزا، وأن

مفاتيح قلوب الرجال تكمن يف عقل املرأة الذكية
التي تبحث عن األشياء التي يفضّلها الرجل،
وأن تبتعد عمّا يغضبه، وأن تسخّر ذكاءها يف

اللعب على األوتار التي تساعدها يف الوصول
إلى قلبه وإرضائه بشتى الطرق.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التصرفات
والسلوكيات، جتعل املرأة متلك قلب الرجل،

من أبرزها، تخفيف املشاكل املنزلية وعدم إثقال

الزوج بها مباشرة إضافة إلى التسامح، حيث
أكدت األبحاث التي تضمنتها الدراسة أن
الرجل يعشق املرأة املتسامحة، التي تغفر

األخطاء وتسامحه دون لوم، ما يزيد من قيمتها
لدى الزوج.

كما يفضل الرجل املرأة املرنة يف أيّ مناقشة،
والتي تنصت له وتسمعه بعناية، ولذلك تنصح

الدراسة بأن تكون الزوجة أول من تنصت
لزوجها وتخفف عنه، وتقبل االنتقادات

والتغير، أيضاً مشاركة الزوجة الهتمامات
الزوج، حيث يقترب الرجل أكثر من املرأة التي

تشاركه كل ما يخصه حياته بشكل عام.
كذلك فإن القناعة تعتبر من أكثر الصفات التي

جتذب الرجل للمرأة، ورضاها دوما بكل ما
يعطيه لها، هذا بجانب طاعته والعمل على

راحته، مع أن يكون لها شخصيتها املستقلة،
إضافة إلى كتمان األسرار، حيث يجب على

الزوجة أن تكتم أسرار زوجها عن أقرب
األشخاص، ويكون السر بينهما فقط، حتى

يشعر بأن هناك ما يجمعهما وحدهما، هذا
بجانب االهتمام باملظهر، وأن تكون الزوجة

أنثى حقيقية من خالل االهتمام مبظهرها
ورقّتها، وأن تكون سببا يف سعادته دائما

بجمالها وتألقها، وأن حترص على أن تفاجئ

زوجها سواء بهدية أو تصرّف مختلف، أو حتى
التنظيم اخملتلف املتجدد يف املنزل أو مجرد

استقباله بطريقة مبتكرة.
كل ذلك كان له تأثير إيجابي على العينات التي

شملتها الدراسة، حيث زادت معدالت رضا
األزواج وتقبلهم لزوجاتهم من 35 باملئة إلى 68

باملئة، بعد مواظبة الزوجات على تلك
التصرفات والسلوكيات يف حياتهن الزوجية.

وتعقيبا على ما خلصت إليه الدراسة، تقول
الدكتورة حنان زين، مدير مركز السعادة

لالستشارات األسرية يف مصر: إن كل الطرق
والسلوكيات التي ذكرتها تلك الدراسة إيجابية،

وتؤثّر بشكل جيد على احلياة الزوجية، فهي
تصل لقلب الزوجني وليس الزوج فقط، وتعمل

على زيادة مساحة التفاهم والتوافق بني
الشريكني، الفتة إلى أن الوصول لقلب الرجل
له مفاتيح فإذا استطاعت الزوجة الوصول إليها

وامتلكتها تستطيع أن متتلك حب زوجها، وتلك
املفاتيح تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من

تستطيع أن تفوز بقلب زوجها بالتفاهم الثقايف
والصراحة واالحترام وتنظيم حياتها، وهناك من

يحتاج إلى زوجة تهتم مبظهرها وبه وهنا يكمن
مفتاح قلبه، ويفضل بعض الرجال الزوجة التي

تتعامل معه بالصداقة، وتساعده يف التغلب على

مبظهرها هو يف الواقع اهتمام بأن يراها جميلة،
واإلنصات له يعبر عن اهتمامها بحديثه،

والتسامح واملرونة يف التعامل هما يف الواقع
اهتمام بوجود صفاء يف العالقة، وتخفيف
املشكالت مبثابة اهتمام براحته، وتشجيعه

اهتمام بنجاحه.

وأضاف جعفر: إذا استطاعت الزوجة أن تهتم
بزوجها يف كل شيء، فبالطبع تستطيع أن تصل
إلى قلبه مبنتهى السهولة، الفتاً إلى أنه يجب أن

يكون هذا االهتمام متبادالً، ويجب أن يكون
هناك حوار دائم بني الطرفني، بجانب التعبير

دائما عن احلب، كما أن املعاجلة الهادئة
للمشكالت واحلفاظ على الودّ بني الشريكني من

أهم األشياء ألجل احلياة الزوجية السعيدة.

ويف سياق متصل، تشير الدكتورة سامية
اجلندي، أستاذة علم النفس االجتماعي بجامعة
األزهر، إلى أن اإلسالم حث كال الزوجني على
حسن املعاشرة ووضع منهجا يف التعامل بينهما،

ودعا للحفاظ على الود بني الشريكني، فما
يقرّب من القلب هو أن تكون املرأة سكناً للرجل

وأن يحافظا على الود والرحمة، مؤكدة أنه
يجب على الزوجة أن حتفظ الغيب وحتفظ أسرار

زوجها، وأن تكون خير راعية على رعيّتها،
لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "واملرأة

راعية يف البيت ومسؤولة عن رعيتها"، وعليها
أن تطيع زوجها، ما لم يأمرها مبعصية، ويف

نفس الوقت على الرجل أن يتقي اهلل يف زوجته
وينفذ ما أمره اهلل به "وعاشروهن باملعروف".

املودة واحلب والتسامح عناصر رئيسية لعالقة زوجية ناجحة

مشكالته، كما يحب الرجل أن يشعر بأن زوجته
قادرة على حتمّل املسؤولية معه.

وتابعت زين: إذا كانت الزوجة ال تغفر للزوج
خطأه فلن تبقى كثيرا يف قلبه، فالرجل ال يحب

الزوجة كثيرة الشكوى، مفتعلة املشاكل، ما
يعطيه مبرر االبتعاد عن املنزل ألطول وقت، وإذا

فعلت ذلك فلن تستطيع الوصول إلى قلبه
والظفر به، مؤكدة على ضرورة أن تكون املرأة

مرنة يف التعامل مع زوجها، حيث إذا وجد
الزوج تشدداً من الزوجة يف كل شيء سيبتعد عن

املناقشة معها وتكون هذه بداية النفور بينهما.

يف حني يرى الدكتور يحيى جعفر، خبير
العالقات الزوجية، أن الوصول لقلب الرجل أو

املرأة ليس باألمر العسير، وإمنا هو فقط يتعلق
باملشاعر واألحاسيس الصادقة، موضحاً أن من

تريد أن متتلك قلب زوجها يجب عليها أن تبحث
عن احلب واالهتمام، ففيه يكمن السر، فالرجل

يتطلع دائما إلى أن يلقى اهتماماً غير عادي من
زوجته، وأن يكون محور حياتها، فاهتمامها
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Maternity أمومة

The New Mother 
Taking Care of Yourself

After Birth

The postpartum period begins after the delivery of
the baby and ends when the mother's body has
nearly returned to its prerpregnant state. This
period usually lasts six to eight weeks.
 The postpartum period involves the mother
progressing through many changes, both emotionr
ally and physically, while learning how to deal
with all the changes and adjustments required
with becoming a new mother. The postpartum
period also involves the parents learning how to
care for their newborn and learning how to funcr
tion as a changed family unit.
 A mother needs to take good care of herself to
rebuild her strength. You will need plenty of rest,
good nutrition, and help during the first few
weeks.

Rest
Every new parent soon learns that babies have
different time clocks than adults. A typical newr
born awakens about every three hours and needs
to be fed, changed, and comforted. Especially if
this is their first baby, parents–in particular the
mother–can become overwhelmed by exhaustion.
Although a solid eight hours of sleep for you may
not happen again for several months, the followr
ing suggestions may be helpful in finding ways to
get more rest now.
 In the first few weeks, a mother needs to be
relieved of all responsibilities other than feeding
the baby and taking care of herself.
 Sleep when the baby sleeps. This may be only a
few minutes of rest several times a day, but these
minutes can add up. Save steps and time. Have
your baby's bed near yours for feedings at night.
 Many new parents enjoy visits from friends and
family, but new mothers should not feel obligated
to entertain. Feel free to excuse yourself for a nap
or to feed your baby.
 Get outside for a few minutes each day. You
can begin walking and doing postpartum exerr
cises, as advised by your health care provider.
 After the first two to three weeks, introduce a
bottle to breastfed babies for an occasional nightr
time feeding. This way, someone else can feed the
baby, and you can have a longer period of uninterr
rupted sleep...The rest on this link :

http://www.stanfordchildrens.org/

ينتشر حالياً يف اجلزء الغربي من
الكرة األرضية فيروس زيكا،
وهو يتسبب بوالدة أطفال مع
رؤوس صغيرة احلجم؛ إذ إنه

يؤثر على اجلهاز العصبي
للجنني. يعتبر خطر هذا
الفيروس مؤذياً أثناء فترة

احلمل؛ لذلك يتوجب أخذ
احليطة واحلذر.

انتشر فيروس زيكا بكثرة يف
البرازيل، ومنها انتقل لـ20

دولة عن طريق لسعات
البعوض، وإن كانت املسافة
بعيدة إال أن احتمالية وصوله

للدول العربية موجودة.
لذلك يفضل أن تتبني احلوامل

هذه العادات:
* أكمام طويلة ومالبس ثخينة

جتمع املياه الراكدة كالبرك،
كذلك يف املزهريات، األواني

التي حتتوي على نباتات،
أقفاص الطيور وأواني غذاء

احليوانات.
* يفضل بأن يتم إغالق

خزانات املياه جيداً، وتعقيم
أحواض السباحة وجتفيف أي

أماكن لتجمع املاء، علماً أن

خالل ساعات النهار وليس ليالً،
فيمكن االستعانة بكرمي طارد
للبعوض؛ إذ يتم دهنه على

أماكن اجللد املكشوفة، لكن
يتوجب على احلوامل استشارة

الطبيب اخلاص بهن قبل استخدام
أي مستحضر أو مبيد حشري.

 يتسبب بوالدة أطفال مع رؤوس صغيرة احلجم

كيف تتجنبني فيروس زيكا أثناء احلمل؟

يفضل أن ترتدي احلامل مالبس
فضفاضة وثخينة مع أكمام

طويلة، للحماية من لسعات
البعوض.

* وقاية املنزل من البعوض
يفضل بأن تستقر احلامل يف
غرف املنزل محكمة إغالق

األبواب والنوافذ؛ كي ال
يتسلل البعوض منها، كذلك
يجب تزويد النوافذ بشبكات

سلكية والسرير بشبكة حماية.
* احلذر من تكاثر البعوض

يتكاثر هذا البعوض يف أماكن

البعوض ال يتكاثر يف بيئة جافة
ونظيفة خاصة مع التعقيم

باستخدام الكلور.
* إغالق أكياس النفايات

بإحكام
يف طبيعة احلال يجب إغالق

أكياس النفايات جيداً، كما يجب
التخلص منها فوراً، ويفضل بأن

يتم التخلص من أي أدوات أو
أثاث يحتفظ به يف حديقة املنزل
أو خلفه؛ كي ال يجد البعوض

مكاناً للتكاثر.
ونظراً ألن هذا البعوض والذي

يسمي بـ"البعوض املصري" ينتشر

وجهت مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية يوم الثالثاء املاضي حتذيراً
شديداً للنساء الالتي ال يستخدمن

وسائل منع احلمل، ويقمن
باالفراط يف شرب الكحول.

أما سبب التحذير اجلديد،
فهو محاولة لتقليل عدد
املواليد الذين يعانون من

"متالزمة الكحول
اجلنينية".

وقالت ان شوشات،
دكتوراه يف الطب، "

الكحول ميكن أن
يضر اجلنني بشكل
دائم قبل أن تعرف

السيدة بأنها حامل."

وسألت الدكتور
شوشات، " ما يقرب

من نصف جميع حاالت
احلمل يف الواليات املتحدة
غير مخطط لها، وحتى إذا

ما خطط لها، فإن معظم
النساء ال يعرفن أنهن حوامل إال

بعد مرور شهر أو أكثر، ويف هذه
االثناء ال يتوقفن عن الشرب. وهنا

يكمن اخلطر حقيقي."

احلذر من 'أي نوع من الكحول يف أي
مرحلة "

وقالت مركز السيطرة على األمراض ان

أ
كثر من

3 ماليني امرأة تتراوح أعمارهن بني 15 و
44 سنة تعرض أجنتهن للكحول ألنهن

يشربن وينخرطن يف ممارسات جنسية من

دون استخدام وسائل منع احلمل. وقالت
ايضا ان 3 من 4 نساء ال يتوقفن عن

الشرب عند التوقف عن استخدام
وسائل منع احلمل.

وقالت كولني بويل،
دكتوراه، مدير املركز

الوطني للعيوب اخللقية
وإعاقات النمو، "كل

امرأة حامل أو حتاول
احلمل  –ترغب يف
طفل يتمتع بصحة

جيدة. ولكنها قد ال
تكون على علم بأن

شرب أي نوع من
الكحول يف أي

مرحلة من مراحل
احلمل ميكن أن

يسبب مجموعة من
اإلعاقة للطفل."

متالزمة الكحول
اجلنينية، هي جزء من

اضطراب الكحول
اجلنيني القاتل، وميكن أن

تسبب التخلف العقلي
واإلعاقات والعجز يف الذاكرة

والتعلم، وفقا لوزارة اخلارجية
األمريكية الصحة واخلدمات

اإلنسانية. ويقدر عدد املواليد الذين
يتأثرون بهذا االضطراب بحوالي

40.000 سنويا، بالرغم من أنها حالة
ميكن الوقاية منها %100."

دراسة: شرب الكحول أثناء احلمل يشكل خطورة على اجلنني

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 beautyصحتك &وجمالك Health 

وسنتعرف اآلن على التنفس العميق وفوائد أخذ
النفس الذي ميأل الرئتني بالهواء وهي:

1- التنفس العميق يخلص اجلسم من السموم:
إن جسم اإلنسان يطرح ما يقارب من 70% من

السموم من خالل التنفس. فإذا كان اإلنسان ال
يتنفس بشكل فعال وبطريقة صحيحة فإن السموم

ستتراكم يف اجلسم ولن تخرج بشكل جيد مما
يتسبب يف حصول األمراض يف جلسم ألن ثاني

أكسيد الكربون هو من الفضالت الناجتة عن
العمليات االستقالبية داخل اخلاليا.

2- التنفس العميق يزيل التوتر من اجلسم:
لعل هذه الفائدة من أكثر الفوائد للتنفس العميق

وضوحاً ألن الشخص الذي يقوم بالتنفس العميق
عند شعوره باالضطرابات العصبية سيحصل على

نتائج فورية.
فالتنفس العميق يساعد يف التخلص من التوتر

والعصبية واخلوف والغضب.
كما أن اإلنسان عندما يتنفس بشكل عميق فإن

األكسجني يدخل إلى الدماغ بشكل كبير مما
يخفف من مستويات هرمونات القلق والتوتر.

لذلك يجب التنفس بغرض االسترخاء وتخليص
اجلسم من املشاعر السلبية وذلك بأخذ نفس بطيء

وبشكل عميق واخراجه من الفم.
كما أن للتنفس العميق دور يف التخلص من

املشاكل العاطفية.
3- التنفس العميق يساعد على التخلص من

األلم:
يساعد التنفس بشكل عميق على التخفيف من
الشعور باأللم فأغلب األشخاص عند الشعور
بألم يف جسمهم تكون أنفاسهم قصيرة وسريعة

لذلك يجب محاولة التنفس العميق للتخفيف
وتسكني األلم.

4- التنفس العميق يعالج أمراض اجلهاز
التنفسي:

تساعد تقنية التنفس العميق على التخفيف من
أمراض اجلهاز التنفسي كالربو والتهاب القصبات

وألم الصدر ايضاً.
5- التنفس العميق يحسن من عمل اجلهاز

الهضمي:
إن التنفس العميق يساهم يف حتسني عمل اجلهاز

الهضمي خصوصاً إذا تعلم الشخص طريقة
التنفس من البطن وليس فقط من اجلزء العلوي

من الرئة. ومن أهم أمراض اجلهاز الهضمي التي
تعاجلها تقنيات التنفس العميق هي مشكلة

اإلمساك الشائعة جداً إذ يساهم التنفس العميق يف
حتسني حركة األمعاء وتنظيمها.

كما أن التنفس العميق يساهم يف حتسني عملية
الهضم وتسريعها.

6- التنفس العميق يحسن من عمل اجلهاز
اللمفاوي:

من الفوائد الكبيرة لتقنية التنفس العميق أنها
حتسن الدوران يف سوائل اجلهاز اللمفي مما يؤدي

إلى حتسني عمله وتنشيطه وبالتالي الشفاء من
االمراض بسرعة كبيرة.

7- التنفس العميق يحسن من دوران الدم:
حتسن تقنية التنفس العميق من الدورة الدموية

ألنها تزيد مدخول األكسجني للدم وتخرج ثاني
أكسيد الكربون من اجلسم مما ينشط عمل جميع

أعضاء اجلسم. فيزداد تدفق الدم إلى القلب ويتم
زيادة األكسجني يف القلب مما يحسن من عمله

بصورة كبيرة. كما أن حتسني جريان الدم والدورة
الدموية يف اجلسم يزيل االحتقان من جميع

أعضاء اجلسم. كما أن التنفس العميق يساهم يف
حتسني تدفق الدم للعني وللدماغ مما يحسن

السموم ويخفف من
التوتر احلاصل يف

أعضاء اجلسم ويريح
اجلسم بشكل كبير.

10- التنفس العميق
يحسن احلركة:

عندما يتم التنفس بسهولة فإن اجلسم يتحرك
بسهولة أيضاً. فالتنفس العميق يساهم يف التقليل

من التوتر احلاصل يف أعضاء اجلسم ويزيد من
مرونة العضالت ويحسن من حركة املفاصل

خاليا الدم بشكل كبير.
16- التنفس العميق يساهم يف التحكم بالوزن:
يساعد التنفس العميق على التحكم بالوزن. فإذا
كان اإلنسان بديناً فإن األكسجني الداخل يساهم
يف حرق الدهون من اجلسم. أما إذا كان اإلنسان

نحيفاً فإن األكسجني الزائد يغذي خاليا اجلسم مما
يساعد يف الوصول إلى الوزن املثالي.

فالتنفس العميق يفيد اجلميع سواء كانوا بدينني أم
يعانون من النحافة أم من ميلك جسم مثالي فهو

يضبط الوزن يف جميع احلاالت.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

التنفس من الوظائف المهمة في الجسم للغاية فهو ليس فقط وسيلة لمد الخاليا باألكسجين وإبقائنا على قيد الحياة
بل له فوائـد قد تذهل القارئ، فهناك مئات الطـرق للتنفس ليس فقط األنفاس القصيرة الـتي نتنفسها فهناك تقنيات
من التنفس تساعدنا على فقدان الوزن الزائد وهناك تقنيات أخرى تخلص الجسم من التوتر وتريح األعصاب وتقنيات

أخرى ال حصر لها.

فوائد
التنفس
العميق

وظائفهما بشكل كبير.
8- التنفس العميق

يساهم يف التخلص من
التجاعيد:

ألن التنفس العميق يزيد
من طرح السموم من

اجلسم ويحسن من
الدورة الدموية يف جميع

أعضاء اجلسم مبا فيها
البشرة فإن القيام بهذه
التقنية له دور يف زيادة

نضارة البشرة وإشراقها
وحتسني مظهرها

والتخلص من التجاعيد
التي هي عبارة عن

تراكم اجلذور احلرة يف
البشرة.

9- التنفس العميق يزيل
السوائل الزائدة من

اجلسم:
يساعد التنفس العميق

على إزالة السوائل
الزائدة من اجلسم

وتنظيف اجلسم من

وأدائها.
11- التنفس العميق يساهم يف تهدئة اجلهاز

العصبي:
تساعد تقنيات التنفس العميق على تهدئة اجلهاز

العصبي وحتسني أدائه ألن التنفس العميق يقوم
بعمل توازن يف كل من نصفي الكرة اخملية.

12- التنفس العميق يحسن مناعة اجلسم:
ألن التنفس العميق يساهم يف حتسني عمل اجلهاز

اللمفاوي وألنه يزيد من ارتباط األكسجني
بهيموغلوبني الدم فإن هذه التقنية تساهم بشكل

كبير يف حتسني مناعة اجلسم وتقويتها حملاربة
األمراض الغازية للجسم.

13- التنفس العميق يجدد من خاليا اجلسم:
يساعد التنفس العميق على تسريع عملية جتديد

اخلاليا ولتخلص من اخلاليا التالفة أو اصالحها.
14- التنفس العميق يفجر الطاقة داخل اجلسم:

يساعد التنفس العميق يف زيادة الطاقة داخل اجلسم
وتوليدها. فعند الشعور باخلمول والكسل فإن

التنفس العميق هو أفضل حل لتوليد الطاقة
والنشاط داخل اجلسم.

15- التنفس العميق يحسن نوعية الدم:
إن التنفس العميق يزيل غاز ثاني أكسيد الكربون
ويزيد من األكسجني يف الدم مما يحسن من نوعية

دراسة: العلماء يعتقدون أن هذه الفاكهة تعالج األمراض املزمنة
وجدت دراسة جديدة أن الرمان ميكن أن يساعدك

على تنشيط الشرايني عن طريق حرق الدهون
وزيادة تدفق الدم.ووفقا للدراسة، فإن هذا

الفاكهة اخلارقة حتتوي على مضادات
األكسدة، التي تسمى بوليفينول، التي
تبقي الشرايني خالية من الدهون. كما

تساعد مادة البوليفينول أيضا على
توسع وانقباض الشرايني واحلفاظ

على تدفق الدم ومنعها من التصلب،
وهو السبب الرئيس لالصابة

بالنوبات القلبية. وتشمل الفوائد
األخرى للرمان التالي:تقول بعض
الدراسات أن عصير الرمان يساعد

على قتل خاليا سرطان الثدي بينما
يترك اخلاليا السليمة وحدها.

من املعروف أن الرمان أيضا مينع تراكم
الترسبات يف الشرايني وكذلك يعكس تراكم

الترسبات السابقة.
ميكن أن يقلل الرمان كثيرا من الكولسترول

السيء ويزيد من الكولسترول اجليد.
- الرمان مفيد أيضا ألولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط

الدم ألنه معروف بقدرته على خفض مستويات ضغط الدم.
-عصير الرمان مفيد لألسنان ألنه مينع البالك من التكون على األسنان.

-وأخيرا الرمان مفيد بشكل خاص لصحة الغضاريف.
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Jewelry موضة ومجوهرات Fashion 

التحفظ على احلجاب

املاركة الفرنسية  Lanvinمثالً، كانت
إحدى دور األزياء التي أطلقت تصاميم
يتخللها الشكّ والتطريز العربيان بطريقة
حتافظ يف الوقت نفسه على أسس الدار

وخطوطها، التي متثل تاريخها العريق. فقد
حتفّظ عالم املوضة على االنخراط بشكلٍ

واضح يف تصاميم متثل املرأة العربية بأزيائها
احملافظة والتقليدية. وهذا لم ينحصر يف

منطقتنا، بل كان هذا العالم املترف بعيداً
عن متتبعيه. ليطلق النزعات ويفرضها بدالً

من أن تلبي مجموعاته متطلبات املرأة
وذوقها.

لكن هذا التعاطي الذي يتّسم ببعض
الفوقية، والبعد عن جمهور املاركة، تبدل

مع ظهور وسائل التواصل االجتماعي،
التي فرضت على دور األزياء العريقة،

مواكبة متتبعيها، والتواصل معهم بطريقة
أقرب إليهم. يف الوقت نفسه يتطور مفهوم

اجلمال، خصوصاً يف عالم األزياء من ناحية
تقبل األجسام بأحجام مختلفة، والنساء من

شتّى احلضارات واألعراق.
ومع هذا التطور، أصبحت املاركات العاملية

أقرب إلى متتبعيها وأكثر تلبية لرغباتهم
ومعتقداتهم، وانطبق هذا األمر أيضاً على

احلجاب، الذي ظهر واضحاً ضمن
مجموعات هذه الدور بتصاميم مبتكرة،

والعمل أيضاً مع سيدات متنفذات يف عالم
املوضة تعتمد احلجاب.

تأشيرة الدخول إلى السوق العربية

Stefano Gabbanaمنذ مدة و
Dolce & Gabbana مؤسّس ماركة

،Domenico Dolce إلى جانب
يعرض على صفحته اخلاصة على

 Instagramوجوهاً عدة لشخصيات
عربية، كاملمثل واملنتج محمد التركي،

وفيديو مضحك يظهر صاحب الـ318 ألف
متتبع، ومهند احلطّاب وهو يذكر اسم

املاركة يف إطارٍ فكاهي. أما أكثر ما يلفت هو
صور لنساءٍ محجبات مرفقة بهاشتاغ

DGFamiy#، كأن غاية املاركة توطيد
العالقة مع العالم العربي، فتصبح النساء

العربيات من ركائز الدار.
أما آخر مجموعات املاركة فهي قطع كاملة

مصممة للحجاب خصوصاً للمرأة العربية.
ال يقتصر نشر هذه اجملموعة يف البالد العربية
فقط، فحني يدخل الشاري متاجر "هارودز"

العاملية يف لندن، تلفته مجموعة املاركة
اإليطالية اخملصصة للمرأة العربية التي ترتدي
احلجاب، بتصاميم ونقشاتٍ وأسلوبٍ يشبه

املاركة ومجموعاتها السابقة، من رسمات
احلامض من جزيرة صقلية، وأشكال الورود

اخملتلفة من األبيض واألصفر.
ليست  Dolce & Gabbanaاملاركة
الوحيدة التي أدركت أهمية العالم العربي

وخصصت له مكانة مهمة، فماركة
 Burberryالعاملية مثالً، تشتهر بوشاحها

األيقوني الذي ميكن أن يستخدم حول
الرقبة، وبطريقة احلجاب. لذلك سعت

املاركة بالتعاون مع العديد من الشخصيات
العربية من مختلف اجملاالت، التي اشتهرت

بإجنازاتها وطريقة عيشها الفريد، ومن
ضمنها نساء عربيات محجبات، لم

يحكمهن حجابهن ليكوّن أسلوباً خاصاً يف
ارتداء املالبس. نذكر منهن منسقة املالبس

هال احلريذي، والشيخة القطرية رايا اخلليفة
صاحبة إجنازات عديدة يف مجال إبراز الثقافة

العربية يف العالم. وقد اختارت دار
 Burberryأسلوب لباس قطعة

الـ Trenchcoatاأليقونية بطريقة
متمازجة مع احلضارة العربية، وعرّفت

املنطقة إلى كيفية مزج األسلوب البريطاني
بامتياز مع األسلوب العربي.

ال تقتصر املالمح العربية على دور األزياء
العاملية، فهي أيضاً مصدر وحيٍ للعديد من

املصممني الناشئني. فبرزت ضمن أسبوع
العاملي يف مدينة نيويورك، مجموعة دار

 Christian Sirianoبتصاميم
مستوحاة من احلضارة املغربية ومن

احلجاب. فمشت العارضات مغطاة
الرؤوس بطريقة فنية. إالّ أن املصمم أكّد

على كون املرأة العربية هي املمثلة يف
اجملموعة إلى جانب املظاهر الطبيعية من

البالد العربية، خصوصاً شمال أفريقيا.
مزج املصمم احلجاب بطريقة متباينة مع

تصاميم عصرية أخرى، كالفستان القصير
واألقمشة املنسدلة التي تكشف عن جسم

املرأة بدالً من أن تخبئه.
ملهمات احلجاب

أكثر ما متّ تداوله أيضاً أخيراً اسم ماريا
إيدريسي، إحدى العارضات احملجبات التي

تصدّر اسمها عناوين مواقع وصفحات
مجالّت املوضة العاملية، حني اختيرت من

،H&M ضمن العارضات يف حملة ماركة
لتشجيع النساء اخملتلفات البعيدات عن

املقاييس اجلمالية التقليدية. وظهرت
إيدريسي، وهي ترتدي حجابها يف حملة

عاملية نشرت صورة املرأة احملجبة وأسلوبها
العصري واخلاص يف ارتداء املالبس.

والقت الصورة كمّاً كبيراً من التعليقات
املشجعة والداعمة والشاكرة للماركة، التي
تسعى إلى التمثيل احلقيقي للمشتريات من
مجموعاتها. أما يف نهاية احلملة، فأكّدت
 H&Mأنه مهما كان اختيارك ملالبسك

يظل األهمّ تفانيك إلعادة التدوير واحملافظة
على البيئة.

تعتبر إيدريسي من املؤثرات يف عالم
املوضة، املرتبط أكثر من أي وقتٍ مضى

بأولئك النساء. ويف حني كانت النساء
احملجبات ممثالت بخجلٍ يف هذا اجملال،

كسرت العديدات منهن هذه الصبغة
التقليدية، التي تبعد احلجاب عن املوضة،

فأصبح لديهن جمهور كبير من املتتبعني
الذين يتطلعون إليهن بإعجاب، لشجاعتهن

وجرأتهن يف تقدمي ما هو مختلف. نذكر
منهن آسيا الفرج، التي تشتهر بتصاميم

التوربني املبتكرة، ودينا توركيا التي تخلت
عن وظيفتها إلطالق مدوّنتها اخلاصة،

واملهندسة سحر فؤاد، التي مزجت حبها
للموضة بطريقة مبتكرة مع حجابها.

الرأسمالية احملجبة
ال شكّ أن املنطقة العربية هي مصدر وحيٍ

جديد للمصممني يف أنحاء العالم وأن املرأة
احملجبة هي من ركائز احلمالت، التي

تستقطب النساء مبختلف أعراقهن
وإنتماءاتهن، عدا أن املنطقة العربية مصدر
أرباحٍ طائلة للماركات املعروفة. فبحسب
صحيفة Fortune، أنفق الشباب املسلم

266 مليار دوالر أميركي على املالبس
واألحذية عام 2013، أي أكثر من مجموع
ما أنفق الشباب الياباني واإليطالي. وتتوقع
الصحيفة أن يصل هذا املبلغ إلى 419 مليار

دوالر عام 2019 فلم توّفر الدور العاملية
جهداً يف نسج عالقات وطيدة مع املنطقة،
من خالل عروض أزياء لـ Chanelعام

Resort2014 وعرض مجموعة الـ
Stella McCartney 2016 ملاركة

يف مدينة دبي. ونتوقع أن نرى املزيد من
التصاميم اخملصصة للمنطقة التي أوشكت أن

تصبح من ركائز عالم املوضة.

كـتابة وحتريـر : بياتريـس أبي اللمع - لطاملـا كانت املرأة الـعربية محطّ أنـظار املصممني
العـامليني، الذين أرادوا مواكبة أذواق املنطقة، لوجود قـدرة شرائية كبيرة لدى نسائها،
خصـوصاً بعـد حقبة الـسبعينيـات التي شهـدت التنقيب عـن النفط، وامليل إلـى البذخ
وشـراء القطع املتـرفة، من بـينها األزيـاء. فعمدت املـاركات العـاملية مـذاك إلى إطالق
تصامـيم متيل إلى الـذوق العربـي، من دون التعمق فعالً يف هـوية املـرأة العربـية. ولكن
ذلك كـان قبل أن يـظهر احلـجاب بكل جـرأة يف اآلونة األخيـرة على رؤوس العـارضات

العامليات، وممهور بأكثر من ماركة.

حني
يجذب

احلجاب
املوضة
واملال

How to Wear
Kimonos During

Pregnancy

imonos are one of the most comfortable choices
for maternity clothes, specially during the spring
and summer time. That's why I'll tell you how to
wear kimonos during pregnancy, for the ultimate
maternity style.
 Start by looking for fringed, embroidered and
floral kimonos, since the bohotlook is currently
trending, and no, you don't have to shop for
kimonos from the maternity clothes section.
There are so many ways to wear kimonos during
pregnancy, but the most important maternity style
tip that I can give you, is to keep your outfit simt
ple and let the kimono do the statement. I
selected a few maternity street style looks, to
show you how to wear kimonos during pregt
nancy. You'll see that you can team them up with
a simple top and a pair of jeans, over a fitted
maternity dress, or even as a covertup with your
favorite swimsuit.
 If you're expecting and your baby bump is gett
ting bigger by the day, then you mustthave a
kimono in your wardrobe. So check out the phot
tos below to see how to wear kimonos during
pregnancy.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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طريقة عمل دجاج الكودو

* املقادير 3 اشخاص
500 جرام صدور دجاج مخلية مقطعة مكعبات متوسطة احلجم.

1 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.
3 فصوص ثوم مفروم.

1 حبة فلفل أخضر مقطع شرائح.
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

مكونات التتبيلة:
1 ملعقة كبيرة كاتشب.
1 ملعقة كبيرة مايونيز.
1 ملعقة كبيرة مستردة.

1 ملعقة صغيرة دبس الرمان
1 ملعقة صغيره خل.

1 ملعقة صغيرة صويا صوص.
1 ملعقة صغيره زيت ذرة.

1?2 ملعقة صغيره ملح.
1 ملعقة صغيره بصل بودرة.

1?2 ملعقة صغيره ثوم بودرة.
1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

2/1 ملعقة صغيرة زعتر.
طريقة التحضير

يف إناء عميق تُوضع قطع الدجاج مع مكونات التتبيلة، وتقلب جيداً وتُترك يف الثالجة ملدة ساعتني.
يف مقالة عميقة يُسخن الزيت على نار متوسطة، وتُضاف حلقات البصل، وتُقلب ملدة دقيقة ثم يُضاف

الثوم ويُقلب ملدة دقيقة أخرى.
تُضاف قطع الدجاج للبصل مع التقليب ويُضاف قليل من املاء وتُترك على نار هادئة حتى متام النضج.

ال حتتاجي الى الوقت وال الى األموال... ملسات سريعة تغيّر ديكور منزلك
تتمنى كل امرأة أن يكون منزلها
غاية في الترتيب واألناقة، وهي

تقوم باستمرار بتجديد أو تغيير
شيء ما فيه لكي يتناسب مع

ذوقها. إلّ أن معظم النساء تجدن
صعوبة في تغيير ديكور منزلهن،
ان كان من ناحية الوقت، إذ أن

أغلبهن ليس لديهن الوقت الكافي
للقيام بذلك بسبب اإلنشغالت

الكثيرة، أو بسبب عدم وجود ما
يكفي من األموال لتغيير بعض
أثاث المنزل. لذلك نقدّم لك هنا

بعض الخطوات البسيطة والسريعة
التي يمكنك القيام بها والتي ستمنحك

نظرة مختلفة الى منزلك.

أغطية الوسائد:

تأكدي دائمًا أن لديك ما يكفي من
الوسائد في المنزل، وقومي بتغيير
أغطيتها كل فترة أللوان أخرى غير
التي كنت تعتمدينها بشكل يتناسب

مع ذوقك.

اذا كانت شبابيك منزلك طويلة،
تأكّدي من أن لديك ستائر كاملة

الطول.

إضافة اللوحات والتحف الفنية:

تعدّ الجدران من المساحات المهمّة
التي يمكنك التحكم بها باستمرار،
إذ بإمكانك تجديد اللوحات الفنية

والصور المعلّقة عليها بما يتناسب
مع ذوقك ورؤيتك.

الطاولت أيضًا وزوايا المنزل مهمة
جدًا لناحية استخدامها كمساحة

لوضع اكسسوارات وتحف جديدة

اللعب في األضواء:

يمكنك إضافة تأثيرات خاصة
ومغايرة الى غرف منزلك عبر اللعب

باألضواء والتي تعتبر عاملًا هامًا اذا
ما أردت الشعور بالتجديد

واإلختلف.

إضافة رفّ للكتب:

يمكنك إضافة رفّ للكتب على أحد
الجدران الفارغة الذي تختارينه بما

يتناسب مع احتياجاتك وميزانيتك، من
دون إحداث أي فوضى في المكان.

ستائر حيوية:
تؤثّر الستائر بشكل كبير على منظر

غرف المنزل، في حين أن فكّها
وتركيب ستائر أخرى مكانها ليس
باألمر الصعب. لذا بإمكانك اختيار

أكثر من تصميم لستائر منزلك
وتغييرها عندما تريدين. احرصي
على ألّ تكون الستائر سميكة، ل

سيما في غرفة الجلوس، كي
تحافظي على حيوية المكان.

بأحجام مختلفة.

تغيير مكان األثاث:

المنزل منزلك واألثاث أثاثك. لذا
فأنت لديك كامل الصلحيات إلعادة

ترتيب األثاث وتغييره مكانه كما يحلو
لك، كأن تغيّري مثلًا مكان أريكة من

زاوية الى زاوية أخرى أو تبدّلي أمكنة
القطع األثرية...

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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 Your Voice  صوتك
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 شهرزاد  إذ تحكي !!

ترجمة وحترير : هالة أسامة

كلَّما حتدَّثت أو كتبت عن مشاكل النساء -قواعد
املالبس أو ثقافة االغتصاب أو التمييز على

أساس اجلنس- يحدث أمرٌ ما، يسألني الناس:
؟هل الوضع حقًّا بهذا السوء؟ ألستِ حسَّاسة
أكثر من الالزم؟؟ كل مرة! وكل مرة أصاب
باإلحباط، وأتساءل ملاذا ال يفهمون األمر؟

أعتقد أنَّني عرفت السبب، بعضهم ال يعرف،
فهم ال يعرفون شيئًا عمَّا نفعل لتخفيف حدَّة
املواقف والتقليل منها وقبولها بهدوء, حتى

النساء أنفسهن، رغم أنَّهن تعِشن هذه األشياء،
ال تكُنَّ دائمًا على وعيٍ بها، ولكنَّنا جميعًا

نفعلها,
لقد تعلَّمنا جميعًا -إمَّا بحدسنا أو بالتجربة

واخلطأ- كيف نُقلِّل من موقفٍ يُسبِّب لنا ضيقًا,
لقد جتاهلنا جميعًا تعليقات مهينة أو ضحكنا

لتجاوز معاكسة غير مالئمة، لقد ابتلعنا جميعًا
غضبنا عندما يُقلِّل شخصٌ منّا أو يتعالى علينا،
لكي نتجنَّب إغضاب رجل ما أو تعريض أنفسنا
للخطر, ال نشعر شعورًا جيِّدًا حيال هذا األمر،

ولكنَّنا نفعله ألنَّ عدم فعله قد يُعرِّضنا للخطر أو
للفصل من العمل، وهو ليس أمرًا نتحدَّث عنه

يف حياتنا اليومية، فال نخبر شركاءنا أو أصدقاءنا
كلَّما حدث، فهو متكرِّر جدًّا، ومنتشر جدًّا،

حتى أنَّه أصبح شيئًا نتعامل معه ببساطة, 
إذًا رمبا هم ال يعرفون، أنَّنا كان علينا ونحن يف

سن الثالثة عشر البريء أن نتجاهل حتديق الرجال
البالغني يف صدورنا، وأنَّ زميلنا يف حصة اللغة
اإلجنليزية الذي طلب منَّا اخلروج معه أرسل لنا

رسائل غاضبة فقط ألنَّنا رفضنا عرضه، وأنَّ
مشرفنا كبير السن كان معتادًا على التربيت على

مؤخراتنا,
وال يعرفون بالتأكيد أنَّنا يف معظم األوقات نبتسم

على مضض، وأنَّنا ننظر بعيدًا أو ندَّعي أنَّنا لم
نالحظ, ليست لديهم أي فكرة على األرجح

عن مدى اعتيادية هذه األشياء، حتى أنَّنا
نخوض عملية جتاهل األمر والتقليل من شأنه،

داخليًّا وخارجيًّا, نحن نُقلِّل من األمر ألنَّ علينا
ذلك، فعدم جتاوز األمر سيضعنا يف موقف

املواجهة أكثر ممَّا نشعر أنَّنا نود التعامل معه, 
نتعلَّم يف سنٍّ صغير كيف نفعل هذا، لم نُسمِّ

األمر أو نُعرِّفه على األرجح، ولم نُفكِّر حتى يف
أنَّ الفتيات األخريات تفعلن األمر ذاته، ولكنَّنا

كنا نُتقن فن التخفيف من حدّة ما منر به طوال هذا
الوقت,

نفحص يف عقلنا قائمة سريعة لكي نستطيع تقييم
اخملاطر بسرعة، هل يبدو غير مستقر أو غاضبًا؟

هل هناك أشخاص آخرون حولنا؟ هل يحاول أن
يبدو مرحًا ولكن بجهلٍ؟ إن قلتُ شيئًا، هل

سيؤثِّر هذا على املدرسة، أو على وظيفتي، أو

على سمعتي؟ نحتاج إلى أن نتمكَّن يف بضع
ثوان فقط من تقرير ما إذا كُنَّا سنقول شيئًا أو

سنترك األمر مير، ما إذا كُنَّا سنرد عليه أو
نلتفت بعيدًا عنه، ما إذا كُنَّا سنبتسم بذوقٍ أو

ندَّعي أنَّنا لم نسمع ما حدث ولم نشعر به,
يحدث هذا األمر طوال الوقت، وال يكون

دائمًا من الواضح ما إذا كان املوقف خطيرًا أم
ال, 

إنَّه املدير الذي يقول أو يفعل شيئًا غير
مالئم، إنَّه الصديق الذي شرب كثيرًا وحاول

مضايقتنا للحصول على بعض االمتيازات،
حتى بعد أن أوضحنا أنَّنا ال نرغب يف هذا،
إنَّه الشاب الذي يغضب إذا رفضنا اخلروج

معه يف موعد، أو الرقص معه أو تناول شيء
معه,

نحن ال نُفكِّر يف األمر كثيرًا حقًّا، حتى نسمع
أنَّ هذا )الصديق( الذي ضايقنا اتُّهِم

باالغتصاب، وحتى يفي مديرنا بالوعد الذي
قطعه بتقبيلنا يف رأس السنة عندما يجدنا

وحدنا يف املطبخ، هذه هي املرات التي قد
نخبر أصدقاءنا أو شركاءنا عنها، أمَّا كل

املرات التي شعرنا فيها باإلزعاج أو التوتر
ولكن لم يحدث ما هو أكثر من ذلك،

جتاوزنا عنها وأكملنا حياتنا, 
إنَّها حقيقة أن تكوني امرأة يف عاملنا، أن

نضحك لتجاوز التمييز على أساس اجلنس
ألنَّنا شعرنا أنَّ ليس لدينا خيارًا آخر، أن نشعر

بالتقزُّز الشديد ألنَّنا اضطرنا إلى )التماشي(
مع ما يحدث لكي نتكيَّف، أن نشعر باخلزي

والندم ألنَّنا لم نرد على الشاب، الذي بدا
مخيفًا ولكن أدركنا بعد ذلك أنَّه لم يكُن

كذلك,, على األرجح, أن تكون أصابعنا
مُثبَّتة على زر االتصال يف الهاتف عندما نسير
وحدنا ليالً، أن نضع مفاتيحنا بني أصابعنا يف
حالة احتياجنا لسالح، أن نكذب ونقول إنَّنا
يف عالقة عاطفية عندما يلح علينا شاب وال

يقبل بالرفض، أن نكون يف حفلة مزدحمة
ونضطر إلى االلتفات للبحث عن األحمق
الذي أمسك مبؤخرتنا للتو، أن نعرف أنَّنا

حتى إذا وجدناه، رمبا لن نقول شيئًا, أن نسير
يف أحد املتاجر ونرد بأدب على شاب يلقي

علينا السالم، وأن ندَّعي أنَّنا لم نسمعه عندما
يوبِّخنا ألنَّنا لم نتوقَّف للحديث معه أكثر, 

إنَّها الذكرى التي تطاردنا وتُذكِّرنا بتلك املرة
التي تعرَّضنا فيها لالنتهاك أو االعتداء أو

االغتصاب، إنَّها القصص التي حتكيها لنا
صديقاتنا بدموعهن املوجِعة عن تلك املرة
التي تعرضن فيها لالنتهاك أو االعتداء أو

االغتصاب، إنَّها إدراك أنَّنا نعرف الكثير جدًّا
من النساء الالتي تعرضن لالنتهاك أو

االعتداء أو االغتصاب,

خطر لي مؤخرًا أنَّ الكثير من الشباب قد يكونون
غير واعني بهذا، لقد سمعوا عن أشياء حتدث،

ورمبا رؤوها حتدث أحيانًا وتدخَّلوا إلنهائها،
ولكنَّهم ليست لديهم أي فكرة على األرجح عن

مدى تكرارها، وعن أنَّها تصبغ الكثير ممَّا نقول أو
نفعل,

رمبا نحتاج إلى شرح األمر بصورةٍ أفضل، رمبا
نحتاج إلى التوقُّف عن التقليل من األمر يف

عقولنا, هل تعرفون ذلك الشاب الذي يتجاهل
احلديث أو يُقلِّل من شأنه عندما تتحدَّث امرأة عن

التمييز على أساس اجلنس يف ثقافتنا؟ رمبا يفعل
هذا ألنَّه لم يعِش واقعنا، رمبا ال يعرف الرجال
اجليِّدون يف حيواتنا أنَّنا نتعامل مع هذه األشياء
بصورةٍ مستمرة، وال يخطر لنا أن نتحدَّث عن

األشياء اليومية التي نشهدها ومنر بها,عندما
أستشيط غضبًا بسبب تعليق يقوله شخصٌ ما عن

الفستان الضيق الذي ترتديه إحدى الفتيات، ال
يفهمون ذلك دائمًا، عندما أغضب بسبب التمييز

على أساس اجلنس الذي أراه وأشهده كل يوم،
عندما أسمع عن األشياء التي متر بها ابنتي

وصديقاتها، ال يدركون أنَّ ما خفي أعظم, رمبا
لن يفهم الرجال مدى انتشار التمييز اليومي على

أساس اجلنس إالَّ عندما نبدأ بإخبارهم عنه
واإلشارة إليه عندما يحدث، بدأت أدرك أنَّ
جتاهله وعدم االهتمام به كثيرًا لن يساعدنا,
نحن نُخفِّف من حدة ما يحدث لنا، نحن يف

احلقيقة واعيات متامًا بضعفنا، بأنَّ هذا الشاب
الذي ضايقنا يف املتجر قد يغلبنا ويفعل ما يريد، إذا
أراد ذلك, هذا ما يعنيه أن تكوني امرأة، يُنظَر إلينا
من منظورٍ جنسي قبل حتى أن نفهم ما يعنيه ذلك،
يُحدِّق بنا الرجال البالغون ويصدرون تعليقات عنَّا

قبل أن نستطيع استيعاب ما يقصدون، نتعلَّم يف
سنٍّ صغير أنَّ مواجهة هذه املواقف قد يعرِّضنا

للخطر، لذا نقلِّل من األمر ونُخفِّف من حدته,
يف املرة التالية التي تتحدَّث فيها امرأة عن تعرضها

للمعاكسة وكيف يزعجها ذلك، ال تهز رأسك
فقط، استمع إليها جيِّدًا, يف املرة التالية التي

تشتكي فيها زوجتك أنَّ أحدًا ما يف العمل يدعوها
)حبيبتي(، ويف املرة التالية التي تقرأ عن اللغة التي

تتسم بالتمييز على أساس اجلنس أو تسمع امرأة
تتحدَّث عنها، يف املرة التالية التي تخبرك حبيبتك

أنَّ الطريقة التي حتدَّث بها إليها شخصٌ ما أشعرتها
بالضيق، استمع جيِّدًا,

استمع ألنَّ واقعك ال يشبه واقعها، استمع ألنَّ ما
تسمع عنه هو على األرجح مُجرَّد غيض من

فيض, استمع ألنَّ الواقع هو أنَّها )أو امرأة تعرفها(
قد تعرَّضت لالنتهاك أو االعتداء أو االغتصاب,
استمع ألنَّها رمبا حتاول أن تضمن أنَّ ما عاشته لن

تضطر ابنتها أيضًا إلى أن تعيشه، استمع ألنَّه ال
ميكن أن ميسّك سوء إذا استمعت، فقط استمع,
This Is How A Lifetime of Potentially Dangerous Situationsمترجم عن

Affect Women

ما ال يعرفه الرجال عما تتعرض له النساء كل يوم

عصرنة الثقافة العربية 
أم مسخ الوعي العربي؟

نسخ لصق حتويل إعادة توجيه
,أٌقتباس,,أوامر إلكترونية

وتوجيهات  تقنية متحركة لنقل
املعلومات من حقل الى أخر

ومبعنى أدق من نافذة إلكترونية الى
أخرى , اذا ما جتاوزنا جزئية تدمير

هذه السالسة يف النشر والنقل خلطّنا
العربي ومهارتنا يف الكتابة رسما

وخطا, فإننا نقف عند األهم وهو
حصيلة الكم الهائل من املعلومات التي

نتلقاها يف اليوم الواحد حتت مفهوم هالمي وغير دقيق بأننا
مثقفون ونعاصر األحداث بينما يفترض ان تعاصر ثقافتنا العربية

احلدث ومتغيراته مبا يؤصل فهمنا القيمّي مبا يجب أن تؤل إليه
ثقافتنا نحو الدفع بالرقي والنهوض يف كل اجملاالت وكل ذلك لن

يتأتئ إال بإعمال العقل وحتريك احلواس وبذل اجلهد اجلسدي
والذهني وبعصف يحرك ذاكرتنا وبصيرتنا نحو كل حقيقة قائمة

,وضرورة الوقفة مع ما يذر الى مسامعنا ومشاهدنا من قوالب
يقصد منها ان نقبلها سلقا وننقلها لتواصل مسيرتها النقلية التي

ستؤدي الى جتميد وتبليد عقولنا وتوقف حواسنا االدراكية,
أن الطفرة الهائلة يف نشر املعلومات وتداولها للعقل املتلقي

املستسلم لها دون حتى إثارة أي عصف ذهني أو أي استفزاز نحو
النقاش فيها جترعنا الثقافة املنقولة سمها بعسلها دون متييز نظرا

آلليه دورة حياة نشرها من مجموعة الى أخرى ومن صفحة الى
أخرى ,,واذا حتققنا من احلصيلة الفعلية واحلقيقة لهذه العملية

فسنجد أن االذان العربية يف مالطا ,, فيتم نشر معلومة قيمة
وجديدة بهدف اإلبهار فحسب دون وعي وادراك محتواها

وفحواها ,
فلهذا يجب ان تكون شبكات التواصل االجتماعي ميدان سباق

إعالمي بحديه السلبي واإليجابي بهدف توجيه االختيارات
والرأي والعام ,فكل يريد فرض رؤيته وخطابه وروايته لكل
حدث و واقعه ولكن الكل لن يجد بيئة خصبة لتنفيذ ذلك إال
بتبليد العقول وترسيخ ثقافة التلقي والنسخ واللصق التي متنح

صاحب املعلومة التي يبثها يف الوقت املناسب هيلمان امللك
املسيطر على العقول واملوجه لها كما يعتقد , حتى صار الهدف
من النشر هو اإلبهار وخلق هالة من اإليحاءات ملمتلك املعلومة

أنه مثقف حصيف ومتملك للحقيقة واملعلومة متلكا مطلقا, فقد
يتملك البعض دقة املعلومة بأي نسبة كانت ولكن إمتالك احلقيقة

من الصعب أن حتصر يف شخص او مجموعة أو طرف ,
فإن كان تطور النمو يف مجال املعلومات بشكل متسارع ومتفوق
يف الفترة األخيرة وتزامن هذا التطور مع تطور تكنولوجيا العصر

التي ربطت العالم ببعضه كقرية صغيرة كما هو مفهوم العوملة
,قد ساهم يف هذه الظاهرة وباملقابل ميكن أن يوظف هذا االمر يف

تعزيز حرية االختيار وإعمال العقل وتطور الذهن بالقدرة على
قراءة االحداث كما هي ال كما ترسم من املوصفني لها ,بحيث

تسخر املعلومات لالرتقاء بخصوصية ثقافية غير هشة ألنها
سطحية أو ألنها منقولة او معاد تدويرها كما هو حال تبادل
املنشورات واملعلومات يف شبكات التواصل االجتماعي , 
وهنا تتجلى ظاهرة الغزة الثقايف والفكري وامامها يجب ان

يتأصل البناء الفكري والثقايف ملقاومة أي غزو من خالل جتديد
الرؤى وتفاعل اجلدل والربط بني كل مسلمات الثقافية والفكرية

املاضويه والقائمة والتي حتمل آفاق مستقبلية ورؤى لتجاوز
القصور, وإقامة بدائل أفضل يف املفاهيم التوعوية والصيغ تبادلها
ونشرها والكيفية اإلطارية للخطاب العام الذي يبنى على مخاطبة

العقل وأحترامه ومبا ال يجرح املشاعر اإلنسانية ومعتقداتها ,
ان الدعوة هنا لتوظيف هذه التقنيات الرقمية والتكنولوجيا

املعلوماتية لتغيير يف وعي املواطن بفاعلية حقيقية ال تبقى يف
هندسة الفضاء مجرد موجات وذبذبات واير لس ,بل لتصنع منط

حياة متجدد عصري يرتقي بثقافتنا و وعينا 
سبأ القوسي      
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Women نساء رائدات Pioneering 

من هي فالستروم
تبلغ مارغوت فالستروم من العمر واحدًا وستني

عامًا، ولدت يف بلدة سكيليفتيا السويدية. تتمتع
االشتراكية الدميقراطية ”فالستروم” مبسيرة حافلة
بالعمل يف اجملالني الدبلوماسي والسياسي، فقد

قضت 10 سنوات كمفوضة للعالقات املؤسساتية
وإستراتيجية االتصال باالحتاد األوروبي، كما

شغلت منصب نائبة رئيس اللجنة األوروبية
واملسؤولة األوروبية عن البيئة، وهي من أبرز أعضاء

حزب العمال الدميقراطي االجتماعي السويدي،
وكانت وزيرة الشؤون االجتماعية يف فترة رئاسية

للحزب، وبعد أن جمدت نشاطها السياسي ضمن
احلزب االشتراكي الدميقراطي عادت لتشغل منصب
وزيرة خارجية السويد إذ أعلنت إمكانية عودتها إلى

النشاط السياسي لوجود بوادر تغيير حكومي
محتمل، تعلن فالستروم أنها حريصة على ”مناصرة

املرأة”، إذ قالت أمام مجلس األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان يف جنيف ”إن احلكومة السويدية تريد تعزيز

املساواة بني اجلنسني وحتسني وصول املرأة إلى املوارد
وزيادة متثيل النساء. ندعو ذلك سياسة خارجية

مناصرة للمرأة”.
وعقب عودتها للعمل السياسي قال رئيس احلزب
االشتراكي الدميقراطي ستيفان لوفني: ”مارغوت

فالستروم لديها الكفاءة واخلبرة السياسية، ويف طبيعة
احلال، ستكون عودتها مكسبًا كبيرًا للحزب

االشتراكي الدميقراطي، ألنها حتظى بشعبية واحترام
كبيرين داخل احلزب وخارجه”.

فالستروم تنتقد السعودية
يف مارس )2015(، انتقدت فالستروم بشدة سجل

حقوق اإلنسان يف السعودية، وكررت انتقادها عندما
وصفت السعودية بأنها ”بلد ديكتاتوري”، تستخدم يف

نظامها القضائي أساليب القرون الوسطى، وأدانت
معاملة السعودية للمرأة واحلكم الذي أصدره القضاء

السعودي بحق املدون رائف بدوي.
بالطبع لم ترق مواقف الوزيرة للحكومة السعودية،

فقررت استدعاء سفيرها السعودي لدى ستوكهولم،
كما عجلت اإلمارات باستدعاء سفيرها لدى السويد

بعد مرور أسبوع فقط من قرار السعودية، وذكر يف
مذكرة االحتجاج اإلماراتية أن ”تصريحات فالسيتروم

املسيئة ضد اململكة العربية السعودية مُدانة بشدة”.
واستكملت السعودية ردها املضاد بقرار منع الوزيرة
السويدية من إلقاء كلمة أمام جامعة الدول العربية،
وأيقنت فالستروم حينها أن املندوبني السعوديني هم
الذين ال يرغبون يف إلقاء كلمتها أمام جامعة الدول

العربية مبصر، وقالت حينها ”أن التفسير الذي تلقيناه
هو أن السويد سلطت الضوء على وضع الدميقراطية

وحقوق اإلنسان يف املنطقة، ولهذا السبب ال
يريدونني أن أتكلم. آسفة لذلك”، وقد قامت

احلكومة السويدية بنشر نص خطابها، الذي اكتفى
باإلشارة بعبارات عامة كضرورة إرساء الدميقراطية

والتنمية االقتصادية ومحاربة اإلرهاب واحترام
حقوق اإلنسان.

وبسب هذا التجاذب السويدي السعودي، قامت
حكومة السويد بإلغاء اتفاقية للتعاون الدفاعي مع
السعودية، كما واصلت السعودية احتجاجها مبنع
إصدار أي تأشيرات لرجال األعمال السويديني،
وهو أمر كلف ستوكهولم آالف الوظائف، وقد

دفعت هذه األزمة امللك السويدي »كارل السادس
عشر جوستاف» ملطالبة فالستروم بإنهاء األزمة.

فالستروم وإسرائيل
تشتهر فالستروم بانتقاداتها املتتالية لدولة
االحتالل، وقد بدأ حزبها ”الدميقراطيون

االجتماعيون” بعد توليه احلكم يف السويد
التنغيص باستمرار على دولة االحتالل

اإلسرائيلي، فبعد توليها ملنصبها يف تشرين األول
عام 2014 أعلنت السويد اعترافها بفلسطني،

وتصاعدت أيضًا تنديد السويد باالستيطان
اإلسرائيلي.

تقول فالستروم منتقدة االستيطان اإلسرائيلي:
”إنهم ماضون يف سياسات االستيطان وماضون يف

الهدم، وماضون يف سياسات االحتالل التي
تنطوي على إذالل للفلسطينيني، مما يجعل عملية

السالم صعبة”، وبعد هجمات باريس اعتبرت
فالستروم أن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، أحد

العوامل التي تدفع إلى ”التطرف” مما أثار حفيظة
دولة االحتالل اإلسرائيلي، وقررت على إثره

استدعاء سفير السويد يف تل أبيب لالحتجاج على
قيام الوزيرة السويدية بربط اعتداءات باريس

اإلرهابية بالصعوبات التي متر بها عملية السالم
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.

لكن القشة األخيرة التي ”قضمت ظهر البعير”
وجعلت فالستروم ودولتها يف مرمى النيران

السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية هو دعوتها إلى
التحقيق يف مقتل الفلسطينيني خالل انتفاضة
القدس احلالية، إذ قالت: ”البد من التحقيق
املعمق واملوثوق يف مقتل الفلسطينيني وإلقاء

الضوء عليه، ووضع الكلّ أمام مسؤولياتهم”.
لذلك كان من الطبيعي أن تتهم فالستروم بـ”معاداة

السامية”، و”التدخل يف الشؤون الداخلية
اإلسرائيلية”، وأن توصف تصريحاتها بـ”املعادية

والصادمة والوقحة”. وأنها ”تظهر باستمرار
انحيازًا ضد إسرائيل”، حتى زعيم حزب ”إسرائيل

بيتنا” أفيغدور ليبرمان قال ساخرًا: ”إن العمل
الوحيد الذي لم تفعله وزيرة خارجية السويد
إلسرائيل، هو االنضمام للفلسطينيني والقيام

بعملية طعن”، كما عيرت فالستروم من قبل وزير
اإلسرائيلي بأن ”أكبر عدد من األوروبيني الذين
يلتحقون بداعش اإلرهابي يأتي من السويد”،

ومنعتها دولة االحتالل من زيارة األراضي
الفلسطينية دون املسؤولني السويديني، ألنها ”غير

مرحب بها يف إسرائيل”.
ومن داخل السويد تتعرض فالستروم للضغوطات

من قبل ما يسمى ”جلنة مكافحة معاداة السامية”
التي يقف وراءها اليمني السويدي املتطرف، إذ

جتهد سفارات دولة االحتالل إلخراس األصوات
املنتقدة لها بأيدي املوالني لها، يقول الكاتب ناصر
السهلي عن فالستروم: ”تختار كلماتها بشكل يثير

ساسة االحتالل وأذرعهم يف دول إسكندنافيا،
لذلك يصفون تلك التصريحات بالعدوانية”،

ويشير الكاتب إلى أن: ”بعض الكتاب احملليني يف
ستوكهولم، فضح أمر والئهم إلسرائيل، بحيث

أظهروا لها والء أكبر من والئهم لدولتهم، وذلك
عبر مطالبة فالستروم بـ”االستقالة” على خلفية

سياسة بالدها اخلارجية جتاه إسرائيل”.
إسرائيل و”فساد” فالستروم

بعد أيام قليلة على تصريحات فالستروم ضد دولة
االحتالل اإلسرائيلي، فتحت النيابة السويدية

حتقيقًا أول ضد الوزيرة السويدية بتهمة ”الفساد”،
إذ كُشف أن فالستروم استأجرت شقة من نقابة

الوظائف السويدية دون انتظار لدور كما يحدث
مع املستأجرين اآلخرين، وهو انتظار ناجم عن

أزمة شح يف املباني السكنية اجلديدة يف ستوكهولم
التي حصلت فيها الوزيرة على الشقة، وتقول

املصادر السويدية التي كشفت القضية: ”إن الوزيرة
وكي تكون قريبة من مكان عملها اتفقت مع نقابة

البلديات لتستأجر منهم شقة مقابل رشوة”.
وحسب صحيفة ”أفتون بالديت” السويدية فإن

املدعي العام يف مكافحة قضايا الفساد ”بدأ
بالتحقيق فيما إذا كانت وزيرة اخلارجية قد ارتكبت

مخالفات تصل حد الفساد والرشوة”، وقد ردت
فالستروم على هذه القضية بالقول: ”أرحب

بالتحقيق، ليس هناك ما أخفيه ومن اجليد أن
تتضح األمور ألنني سأتابع واجبي وعملي كما

ينبغي”، بينما قال رئيس الوزراء السويدي: ”أعتقد
أنه من األفضل لو أنها رتبت أمور سكنها بطريقة

أخرى، لكن لم يجر أي شيء بشكل خاطئ
رسميًّا حسبما أعرف”.

هذا القضية التي أثارت غبطة اليمني السويدي
املعارض حلكومة فالستروم، ال تستبعد مصادر

عدة وجود »أصابع» إسرائيلية وراءها بسبب
سياسة انتقاد الوزيرة حلكومة االحتالل

اإلسرائيلي، كما أن سيطرة االحتالل على اليمني
السويدي ووجود أنصار له ال تخفى يف اجملتمع

السويدي.

متعاطفة مع الالجئني
لم جتد فالستروم أبلغ من الدموع للتعبير عن حزنها

على صورة جثّة الطفل السوري الغريق إيالن
الكردي، ووصفت الصورة بأنها: ”هذه الصورة

أحدثت فينا وقعًا، فينا جميعا، ألنها جسّدت األمر
يف وجه واسم وحكاية، لم يعد األمر متعلقًا

مبراكب مليئة بالالجئني”، وتابعت القول: ”لقد
فرضت صورة إيالن علينا التحرّك ألجله وألجل
اآلخرين جميعًا، يف السابق كنا نرى أعدادًا كبيرة

ومراكب، أناسا مبعنى ما بال وجوه ومالمح”.
وبدا غضب فالستروم كبيرًا عندما تعرضت

مخيمات لالجئني للحريق بدوافع عنصرية، إذ
كتبت على ”تويتر”: ”إن بلدًا متحضرًا وإنسانيًا مثل

السويد ال ميكن أن يقبل بأن تكون مراكز إيواء
طالبي اللجوء فيه عرضة للمصابني بهوس

احلرائق”، ويف تصريح سابق، قالت فالستروم إنها:
”ستكافح من أجل أن تقوم دول أوروبية أخرى

بجهد مماثل جلهد السويد يف استقبال الالجئني”،
مضيفة: ”يجب أن تنضم إلينا دول أوروبية أخرى

وأن تتحمل مسؤولياتها، ال ميكننا حتمل كامل
املسؤولية مبفردنا”.

* صحفيـة فلسـطينيـة ، حاصلـة على مـاجستـير إعالم2012 ،
عـملت يف عـدة وســائل اعالم أهمهـا : مــوقع اسالم أون الين ،

جريدة القدس ، احلياة اجلديدة ، الرسالة .

كتـابة وحتريـر : ميرفت عـوف - لم تكن وزيرة اخلـارجية السـويدية ”مـارغوت فالـستروم” سيـاسية
عـاديـة يف أي منـصب تـولته خاللهـا مـسيـرتهـا، فعلـى الـصعيـد الـدبلـومـاسي والـسيـاسي عـادت
االشتراكية الدميقـراطية لتقف وراء العديد مـن القضايا بدافع ”العمل الصـالح” كما تقول. أحد أبرز
وزراء حكومة اليـسار السويـدية احلاليـة، أثارت مؤخـرًا الكثير من اجلـدل بسبب مواقفهـا اجلريئة،
انتقـدت بصوت مـرتفع النظـام القضـائي يف اململكـة العربيـة السعـودية كمـا طالبـت مبعاقبـة دولة
االحتالل اإلسرائيلي علـى ممارساتها ضد الفلـسطينيني، وبينما هي يف نـزاعات مستمرة مع كل من
تسميهم بـ”منتهكي حقوق اإلنسـان”، دخلت قبل أيام معتركًا جديـدًا كانت فيه هذه املرة هي املتهمة

بقضية فساد.
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مارغوت فالستروم
الوزيرة السويدية التي
تقض مضاجع إسرائيل
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ويف ما يلي نبذة عن هيكل:

أطلقوا عليه كاتب السلطة وصديق احلكام وصانع
الرؤساء ومؤرخ تاريخ مصر احلديث، وفوق ذلك كله

هو الصحايف اللقب الذي يفضله والكاتب التوصيف
احملبب لديه، واملفكر الكلمة التي جتذبه لكي يروي

ويسرد ما لديه من معلومات وحتليالت.

الصحايف األشهر يف مصر        

محمد حسنني هيكل هو الصحايف األشهر يف مصر
طوال نصف قرن تربع على عرش الكتابة فيها، وكان

جنمًا تالحقه الفضائيات لتحصل منه على ما يروي
عطش اجلماهير من املعرفة والتحليالت السياسية،

وكان هو السياسي احملنك الذي يعرف اجتاهات
األحداث والقضايا ويكتشف مالمح املستقبل

ويستشرف معامله، ويفك تشابكات احلاضر ويربطها
بخيوط املستقبل.

ولد محمد حسنني هيكل يف عام 1923 يف حي
احلسني، جنوب القاهرة، ألب من جذور صعيدية،

وحتديدا مركز ديروط محافظة أسيوط كان يعمل تاجرًا
للحبوب وكان يرغب يف أن يكون االبن طبيبا لكن

األٌقدار اختارت له طريقا آخر وهو الصحافة، ونظرًا
لظروفه املادية الصعبة التحق هيكل مبدرسة التجارة

املتوسطة.
قرر هيكل تطوير نفسه وحتقيق رغبته يف العمل

بالصحافة، ولذلك واصل دراسته يف القسم األوروبي
باجلامعة األميركية، وخاللها كانت النقلة التي غيرت

مجرى حياته.
تعرف هيكل خالل تلك الفترة على سكوت واطسون

الصحايف املعروف بـ”اإليجيبشان جازيت” وهي صحيفة
مصرية باللغة اإلجنليزية، وجنح واطسون يف إحلاق

هيكل باجلريدة يف 8 فبراير 1942 صحافيًّا حتت
التمرين بقسم احملليات وكانت مهمته العمل يف قسم

احلوادث.

أول خبطة كانت تتعلق بفتاة ليل

كانت اإليجيبشان جازيت هي الصحيفة األجنبية
األولى يف مصر وعندما التحق بها هيكل كان عمره 19

عامًا، ووقتها أيضا كانت احلرب العاملية الثانية قد
اشتعلت، وزاد توهج اجلريدة لتغطيتها أخبار احلرب،

وكان دور هيكل ترجمة ما تنقله وسائل اإلعالم
األجنبية عنها.

حقق هيكل أول خبطة صحافية يف حياته يف تلك
اجلريدة وكانت خاصة بفتيات الليل، إذ حدث يف تلك

الفترة أن أصدر عبد احلميد حقي وزير الشؤون
االجتماعية وقتها قرارًا بإلغاء البغاء الرسمي يف مصر،

وكان سبب هذا القرار إصابة عدد من جنود احللفاء
باألمراض التي انتقلت إليهم من فتيات الليل، فكان

أن اتفق اإلجنليز وحكومة الوفد على إصدار القرار
الذي أثار اجلنود كما أثار فتيات الليل ومت تكليف

هيكل بلقاء فتيات الليل وحصل منهن على معلومات
خطيرة هزت الرأي العام.

وبعد جناح هيكل يف تلك املهمة، كانت النقلة األهم يف
حياته حني وقع عليه االختيار ليذهب إلى العلمني
ليغطي وقائع احلرب العاملية الدائرة هناك، وبعدها

سافر ليغطي احلرب يف مالطا ثم إلى باريس التي التقى
فيها بالسيدة فاطمة اليوسف صاحبة مجلة روز

اليوسف والتي قررت أن تنقل الصحايف املوهوب إلى

مجلتها، ليصبح هيكل يف عام 1944 صحافيا يف
مجلة روز اليوسف وهناك تعرف على محمد

التابعي، لينتقل معه إلى صفحات آخر ساعة.
وحتت إدارة التوأم مصطفى وعلي أمني، قدم هيكل
أبرع فنونه الصحافية وكتب يف 13 أغسطس 1947

ما جعله حديث مصر كلها، حيث قدم
تقارير مصورة عن ”خط الصعيد”، ولم
ينته عام 1947 حتى اخترق هيكل وباء
الكوليرا ليكتب حتقيقا عن قرية ”القرين”

التي لم يكن أحد يجرؤ على االقتراب
منها، وهكذا كان طبيعيا أن يحصل

الصحايف الشاب محمد حسنني هيكل عن
جدارة على جائزة فاروق، أرفع اجلوائز

الصحفية مبصر يف ذلك الوقت..

إلى ”أخبار اليوم” فـ”آخر ساعة” ثم األهرام

انتقل هيكل بعد ذلك للعمل بجريدة
أخبار اليوم ومع التوأم علي ومصطفى

أمني والتي شهدت انفرادات هيكل، من
تغطيته حلرب فلسطني إلى انقالبات

سوريا، ومن ثورة محمد مصدق يف إيران
إلى صراع الويسكي واحلبرة يف تركيا،

ومن اغتيال امللك عبد اهلل يف القدس إلى اغتيال
رياض الصلح يف عمان واغتيال حسني الزعيم يف

دمشق.
يف 18 يونيو 1952 فوجئ قراء مجلة آخر ساعة

بعلي أمني رئيس حترير اجمللة يخصص مقاله
للحديث عن هيكل، وينهيه بأنه قرر أن يقدم

استقالته ويقدم هيكل رئيسًا للتحرير، وهكذا أصبح
هيكل رئيسًا لتحرير آخر ساعة، ولم يكن جتاوز

التاسعة والعشرين من عمره.
بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ولبراعته اخلاصة، كان
هيكل أكثر الصحافيني قربًا للرئيس جمال عبد الناصر

ووصلت العالقة بينهما إلى ما يشبه
الصداقة احلميمة التي جعلت هيكل يتبوأ
مكانه كأكبر صحايف وله عالقات واسعة

بدوائر صنع القرار يف مصر والعالم
العربي، وازدادت العالقة قربًا بينه وبني

جمال عبد الناصر ليصبح هيكل بعد فترة
هو املتحدث الرسمي باسم حركة

الضباط األحرار، وليكون أحد صناع
تاريخ مصر بعد ثورة يوليو.

يف الفترة من 1956 إلى 1957 عرض
عليه مجلس إدارة األهرام رئاسة

مجلسها ورئاسة حتريرها معًا، واعتذر يف
املرة األولى ثم قبل يف املرة الثانية، وظل

رئيسًا لتحرير جريدة األهرام حتى عام
1974، ويف تلك الفترة وصلت األهرام

إلى أن تصبح واحدة من الصحف
العشرة األولى يف العالم.

ظهر أول مقال له يف جريدة األهرام
”بصراحة” يوم 10 أغسطس 1957 بعنوان السر

احلقيقي يف مشكلة عُمان، و كان آخر مقال له يف 1
فبراير 1974 بعنوان الظالل.. والبريق.

يف سبيل البقاء رئيسًا لتحرير األهرام، رفض هيكل
الوزارة أكثر من مرة، حتى اضطر لقبول وزارة

اإلرشاد قبيل وفاة عبد الناصر، وحني اشتُرط أال

السادات، اعتقله الرئيس الراحل ضمن اعتقاالت
سبتمبر 1981 وخرج بقرار من الرئيس حسني

مبارك، وبعدها اعتكف هيكل وإن واصل إنتاج
الكتب واملؤلفات.

اعتزل هيكل الكتابة املنتظمة والعمل الصحايف يف
23 سبتمبر 2003 بعد أن أمت عامه الثمانني، وكتب

مقاال مثيرًا حتت عنوان ”استئذان يف االنصراف” إال
أن حاسته الصحافية وعشقه للكتابة طغى عليه فعاد
ليواصل عطاءه الصحايف سواء يف كتابة املقاالت أو

تقدمي حلقات تليفزيونية للفضائيات العربية
واملصرية.

لم يقتصر عمل هيكل على العمل الصحايف
املعروف، بل اجته للتحليل ومحاورة زعماء العالم

ومنهم الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران،
وإمبراطور اليابان، واخلميني، وعدد من الرؤساء

والزعماء السياسيني العرب والدوليني، وهو ما مكنه
من الوصول إلى وثائق وأرشيفات غاية يف األهمية،

فكان أن بدأ بإصدار سالسل من الكتب السياسية
املتميزة.

حياته العائلية

احلياة العائلية والشخصية لهيكل تقول إنه تزوج من
السيدة هدايت علوي تيمور يف يناير 1955 وهي

حاصلة على ماجستير يف اآلثار اإلسالمية، ولديهم
ثالثة أوالد هم علي هيكل طبيب أمراض باطنية

وروماتيزم يف جامعة القاهرة، وأحمد هيكل رئيس
مجلس إدارة شركة القلعة لالستثمارات املالية،

وحسن هيكل رئيس مجلس اإلدارة املشارك
والرئيس التنفيذي للمجموعة املالية هيرميس.

قدم هيكل للمكتبة العربية عشرات الكتب واملراجع
السياسية أبرزها ”خريف الغضب” و”عودة آية اهلل”،

و”الطريق إلى رمضان”، وأوهام القوة والنصر، وأبو
الهول والقوميسير، باإلضافة إلى 28 كتابًا باللغة

العربية من أهمها مجموعة حرب الثالثني سنة،
واملفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل، وملفات

السويس، وملصر ال لعبد الناصر، والعروش
واجليوش.

كتـابة وتحـرير : محـمد سمـاح الحفنـاوي -  توفـي األربعاء 2016-2-17
الكاتب الـصحافي المصـري األشهر محمد حـسنين هيكل، عن عـمر ناهز
93 عامًا بعد صراع مع المرض.وكـانت حالة هيكل الصحية قد ساءت منذ
ثالثـة أسابيع قبل وفاته، حين بدأ بالخضوع لعالج مكثف في محاولة إلنقاذ
حياته، بعد تعرضه ألزمة شديـدة بدأت بمياه على الرئة رافقها فشل كلوي

استدعى غسيل الكلى ثالث مرات أسبوعيًا.

محمد حسنني هيكل.. كاتب السلطة وصانع الرؤساء

يجمع بينها وبني األهرام تركها مبجرد وفاة عبد
الناصر، ورفض بعد ذلك أي منصب مهما كان

كبيرًا طاملا سيبعده عن األهرام.
بعد وفاة ناصر وتولي السادات حكم مصر، وقف

هيكل بجانب الرئيس اجلديد للتغلب على مراكز
القوى، وبعد حرب أكتوبر التي كتب هو قرار

التكليف اإلستراتيجي للجيش ببدء احلرب
وخلالفات بينه وبني السادات حول تداعياتها

ومباحثات فض االشتباك؛ خرج هيكل بقرار رئاسي
من األهرام عام 74 وبعدها زادت جنوميته واجته

لتأليف الكتب ومحاورة زعماء العالم ليصبح واحدًا
من أهم 11 صحافيًّا يف العالم، تترجم كتبه إلى 31

لغة..

اعتقله السادات وخرج بقرار من مبارك

ونتيجة لكتبه التي كان ينتقد فيها سياسات

هيكل..
يعتبر

أشهر
الصحافيني

العرب 
يف القرن
العشرين

...................................................................................................................................................................................................................................................
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مبنى لوجن آبيرجر أكبر سلة حقيقية يف العالم
بالتأكيد كل منا ميتلك أكثر من سلة يف منزله

ألغراض مختلفة لكن السلة التي نتكلم عنها
اآلن ال ميكن ألحد أن ميتلكها ألنه ال يوجد منها

إال واحدة فقط يف العالم فلو كنت ممن يحبون
األماكن العجيبة واملباني الغير تقليدية فعليك

بزيارة هذه السلة الفريدة يف والية أوهايو
بالواليات املتحدة األمريكية ففي هذه الوالية

Newark وبالتحديد يف مدينة نيوارك
ستجد مبنى لم تألفه العيون على شكل أكبر

سلة يف العالم هكذا يبدو املبنى من اخلارج أما يف
الواقع فهو املقر الرئيسي لشركة أمريكية شهيرة

اسمها لوجن آبيرجر
 Longabergerتقوم بتصميم وتصنيع
سالت الغذاء والتسوق بنفس الشكل متاماً

وبداخل املبنى مكاتب املوظفني البالغ عددهم
500 موظف مؤسس الشركة هو ديف لوجن

بيرجر  Dave longaberger الذي كان
ترتيبه اخلامس بني 14 طفالً ألبوين فقيرين

ورغم إمكانياتهم املادية الضعيفة إال أنه كان
يتسم برؤية خاصة وأفكار غريبة وغير مألوفة

كانت السبب وراء ثروته الكبيرة فقد بدأ حياته
املهنية بائعاً إال أن شخصيته التي ترفض القيود
واالستسالم ساعدته يف الوصول إلى ما وصل

إليه وكان دائماً يقول بأن املستقبل مليء
بالفرص الرائعة التي تطرق بابك من بعيد

بصوت عالي لكنها لن تأتيك إال إذا فتحت
الباب وسمحت لها بالدخول بدأ مؤسس

الشركة ديف نشاطه يف عام 1973 فكان هو وأبوه
يصنعان سالت خشبية مبنتهى البراعة واإلتقان

ولتسويق إنتاجهما كان مير على البيوت ويعرض
ما لديه إلى أنه قرر مع والده يف تأسيس شركة

وتعيني من يساعدهم يف هذا العمل .
ومنذ ذلك الوقت كان ديف ميتلك أفكاراً جديدة

فكل سلة يقوم بتصنيعها يطبع عليها تاريخ
التصنيع ويحرق عليها اللوجو من األسفل وبعد

عدة شهور يبتكر تصميماً جديداً للسلة يبدأ يف
تنفيذه ويتوقف تصنيع الطراز القدمي نهائيا.

ً فكر ديف يف متييز مقر شركته كما استطاع من قبل
متييز إنتاجه ففكر يف أن تكون شركته على شكل ما
ينتجه مبعنى أن تكون على شكل سلة غذاء أو سلة
تسوق وعند طرح الفكرة حاول الكثير من اخلبراء

والعاملني يف شركته حاولوا إثنائه عن قراره
ونصحوه بتغيير شكل املبنى  .

ويف البداية ظنوا أنها نكتة كونه يتمتع بشخصية
فكاهية طوال الوقت  لكنه قال ساخراً ”فكرتي

ليست أعجب ممن قرر صعود اإلنسان إلى القمر”
ويف النهاية أصر على فكرته وخرج إلينا هذا املبنى

الرائع الذي ميثل نسخة دقيقة جداً من سلة التسوق
والذي يعد بحق أدق مبنى يجسد فكرة احملاكاة
وأصبح فور إنشائه أهم مزار سياحي يف املدينة

فيزوره سنوياً مئات اآلالف من سياح أمريكا
ومواطنيها .

وما يدعو لتعلق نظرك باملبنى ليس فقط فكرته
اجلديدة أو طرازه الغريب وإمنا احتفاظه بجميع
تفاصيل السلة فلم يتم إهمال أي تفاصيل مهما

كانت دقيقة أو خافية فكل انحناء أو بروز يف السلة

متت محاكاته متاماً فعلى سبيل املثال البناء به
يدين مثل أي سلة عادية رغم أنها ال متثل للمبنى

أي فائدة إال أن اليدين صُممتا بحيث يتم
تسخينهما باستمرار خالل أشهر الشتاء لتجنب

تراكم الثلوج وإفساد منظر املبنى ثُبتت أيدي
السلة يف املبنى بواسطة مسامير نحاسية وخشبية
عمالقه واستغرق بناء املبنى سنتني بحيث انتهى

يف 17 ديسمبر سنة 1997 وتكلف 30 مليون
دوالر.

ويتكون من 7 طوابق ولتقريب حجمه إليك
فيمكن القول بأنه بحجم السلة العادية 160 مرة

ويزن 9 آالف طن أما األيدي املزودة بنظام
تسخني كما أسلفنا فيبلغ وزنها 150 طن وهو

مقام داخل مساحة 25 فدان من األراضي
اخلضراء وجميع اخلشب املستخدم يف بنائه

مقطوع من شجر الكريز القوي ويف سنة 1998
أي بعد عام من انتهاء البناء احتفل ديف

وموظفوه مبرور 25 سنة على شركته وبعد أقل
من سنة تويف ديف تاركاً إرثاً كبيراً يتمنى

القائمون عليه تطويره بنفس سياسة مؤسسه
وتديره اآلن ابنتيه تامي وراشيل.

ال يقتصر إنتاج شركة لوجن أبيرجر على سالت
التسوق فقط وإمنا تقوم بتصنيع إكسسوارات

املنازل مبختلف أنواعها وبعض األغذية اخلفيفة
والفخار والشموع ومعدات اإلضاءة التي تضفي

جواً جميالً على املنزل وكل سنة تقوم بتوسيع
إنتاجها بإضافة منتج جديد إال أنها يف النهاية

حترص على احلفاظ على إنتاج كل ما مييزها وما
هو جديد وجذاب يف التصميم وتقوم الشركة
بتوصيل إنتاجها ألي مكان حول العالم وفور

دخولك املبنى ستجد قاعة كبيرة من الرخام هي

مكان استقبال الزائرين يتم فيها عرض آخر
منتجات الشركة وهي قاعة سقفها زجاجي

تستطيع من خالله رؤية أيدي السلة الضخمة
وبهذه القاعة سيتم الترحيب بك واستضافتك

وأخذك يف جولة ترى فيها إنتاج الشركة ونبذة عن
تاريخها وتاريخ مؤسسها ويف نهاية القاعة ستجد

سلماً فخماً يؤدي إلى الطوابق السبعة املكونة
للمبنى ونختم املوضوع مبقولة ديف الشهيرة التي
كان يقولها دائماً ما مينحني السرور يف هذه احلياة
هو قدرتي على إحداث فرق يف حياة الشعوب .

بناية السلة  The basket Building يف أوهايو
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كوميديًّا استمر ملدة 40 دقيقة أيضًا، فكانت النتائج
انخفاض نسبة السكر بعد مشاهدة العرض الكوميدي

أكثر من اليوم الثاني، والذي شاهدوا فيه احملاضرة
اململة، وأشارت الدراسة بأن الضحك عالج ملرض
السكر نتيجة لم يحدثه من نتائج إيجابية على جسم

اإلنسان.
4- قيام األوعية الدموية بوظائفها الطبيعية

يف دراسة مت إجراؤها على بعض األشخاص أثناء
مشاهدتهم ملسرحية كوميدية، من أجل معرفة حالة

Medical & صحة وطب Health

أوالً: فوائد الضحك

1- حماية قلب اإلنسان
تشيرالعديد من الدراسات إلى أهمية الضحك

حلماية القلب، ألن اإلنسان عندما يضحك يُفرز
هرمون الكورتيزول “وهذا الهرمون يُفرز بكثرة عند
التعرض لضغط عصبي“، ويف حالة الضحك يفرز

هذا الهرمون بقلة، لذلك ينصح أن يستخدم

اإلنسان الضحك يف حالة تعرضه للضغوط،
حيث أنه يساعد اإلنسان على حتمل األلم.

ويعمل الضحك أيضًا على زيادة مساحة البطانة
الوعائية الدموية مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل
جيد وهو ما يعمل على منع تصلب الشرايني،

ويساعد أيضًاعلى تقوية جسم اإلنسان من خالل
إفراز األجسام املضادة، التي تساعد اإلنسان على
تقليل اإلصابة بالذبحة الصدرية أواألزمات القلبية

أو السكتة الدماغية. لكن يجب أن نعرف أن
الضحك عامل مساعد يف حماية قلب اإلنسان،

ولكن اليكون بديالً أساسيًّا، لذلك يجب متابعة
الطبيب.

2- تقوية جهاز املناعة
تؤثر كثرة الضغوط على نقص كفاءة جهاز

املناعة، وتعمل روح الفكاهة على مساعدة
جسم اإلنسان على محاربة األمراض التي تغزو

اجلسم. فعندما يتعرض اإلنسان للضحك،
يعمل على تدمير الفيروسات واألورام، وهذا

األشخاص املرحون لديهم أسلوب قوي
يف التعامل مع اآلخرين، باإلضافة إلى

أنهم لديهم القدرة على التأقلم
والتفاعل مع األشخاص الذين

يتعرفون عليهم ألول مرة، بجانب
أنهم يستطيعون تكوين عالقات

صداقة قوية بسهولة فالناس دائمًا
مييلون إلى الشخص املرح أكثر من

الشخص غير املرح.

ماذا تعرف عن فوائد الضحك وطرق العالج بالضحك؟
كتابة وحترير : سلوى زيتون -  الضحك هو صورة من صور الـتعبير عن السعادة والفرح، وهو رد فعل فسيولوجي نتيجة التعرض ملـوقف هزلي أو مشاهدة صورة مضحكة أو سماع نكتة، ويقول فرويد
عن الـضحك بأنه “ظـاهرة وظيفـتها إطالق الطـاقة النفـسية، الـتي مت تعبئتهـا بشكل خـاطئ أو بتوقعـات كاذبـة“. والضحك جزء مـن السلوك اإلنـساني الـذي ينظمه املخ، وهـو إشارة إلـى تواجـد اإلنسان
اجتماعيًّا، وقبوله للـتفاعل اإليجابي مع اآلخرين، ويقول أرسطو عن الضحك بأنه: “مترين جسدي ثمني للصحة“، والضحك يساعد أيضًا على حتسني احلالة النفسية لإلنسان، ويف هذا التقرير املزيد عن

فوائد وطرق العالج بالضحك.

يوضح دور الضحك يف محاربة السرطان، ويُحسن
الضحك من سير الدورة الدموية، ويزيد من نسبة
األوكسجني، ويساعد على التئام اجلروح بطريقة

سريعة، باإلضافة إلى أن الضحك يساعد على
التخلص من املشاعرالسلبية، وتقليل إفراز هرمونات

التوتر “الكورتيزول واألدرينالني“، اللذين يساعدان
على ضعف جهاز املناعة يف حالة ارتفاعهما، وتشير

الدراسات إلى أن اإلنسان عندما يشاهد فيلمًا
كوميديًّا، يؤدي هذا إلى خفض تركيز هرمون

الكوتيزول يف الدم، وهنا جند أن استخدام الضحك
يساعد على جتنب األمراض، وتشير التجارب أن

الضحك يساعد أيضًا على زيادة نشاط خاليا املناعة،
والتي تُسمى باخلاليا الطبيعية القاتلة يف لعاب

األشخاص األصحاء.
3- انخفاض معدالت سكر الدم

يف دراسة كانت قد أجريت يف جامعة “تسوكايا“يف
اليابان على بعض املرضى من سكر الدم من الدرجة

الثانية ملدة يومني، يف اليوم األول تناول املرضى
الطعام، وحضروا بعد ذلك محاضرة مملة ملدة 40
دقيقة، ويف اليوم الثاني حضر نفس املرضى عرضًا

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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األوعية الدموية أثناء مشاهدة العرض، كانت
النتيجة هي أن األوعية الدموية تعمل وتؤدي

وظيفتها بشكل طبيعي، هذا عكس ما حدث عند
مشاهدة نفس األشخاص لعرض مسرحي من

نوع الدراما، كانت النتيجة هي توتر وانخفاض
يف صورة األوعية الدموية يف جسم اإلنسان.

5- وقاية الدماغ من الشيخوخة
يعمل الضحك على حماية الدماغ من

الشيخوخة، وذلك يف دراسة مت إجراؤها على
مجموعة من املسنني، مت تقسيمهم إلى فريقني

فريق قام مبشاهدة شريط فيديو كوميدي،
والفريق اآلخر لم يشاهد شيئًا، فكانت النتيجة

أن الفريق الذي شاهد الفيديو الكوميدي،
ساعده ذلك يف تخفيض تركيز هرمون

الكورتيزول يف الدم، وحتسني الذاكرة مقارنة
بنتيجة اجملموعة الثانية. ويوضح الباحثون تأثير

الضحك على هرمون الكورتيزول بأن ”الضحك
يخفض مستوى الكورتيزول يف اجلسم، الذي
يسبب أضرارًا للخاليا العصبية ملنطقة احلصني

املسؤولة عن الذاكرة، لذلك كلما قلت
اإلجهادات كلما كانت الذاكرة أفضل”.

6-التخفيف من األلم والقلق
األشخاص الذين يتعرضون للضحك هم أقل

شعورًا باأللم، وذلك عن طريق دراسة مت
إجراؤها على مجموعتني من املرضى، مجموعة
شاهدت فيلمًا هزليًّا، واجملموعة الثانية شاهدت

فيلمًا غير مضحك، فكانت النتيجة أن مرضى
اجملموعة األولى أقل احتياجًا إلى مسكنات األلم

عكس املرضى الذين شاهدوا فيلمًا غير
مضحك.

ويف دراسة مت إجراؤها على 53 طالبًا جامعيًّا
أبلغوهم بأنهم سيتعرضون لصدمة كهربائية

خالل 12 دقيقة، وأثناء انتظارهم حلدوث صدمة
كهربائية استمع بعض من الطلبة إلى شريط

تسجيل كوميدي، والبعض اآلخر منهم استمع
إلى شريط تسجيل خالٍ من الضحك،وجزء

منهم لم يستمع لشيء، فكانت النتيجة إلى أن
الطلبة الذين استمعوا إلى الشريط الكوميدي

شعروا بقلق أقل أثناء الصدمة الكهربائية، عكس
الفريقني اآلخرين. وهنا نرى أن الضحك بالفعل

يساعد على تهدئة اإلنسان.
7- يساعد على االسترخاء والنوم

يساعد الضحك على التقليل من التوتر الذي
يحدث لنا أثناء التعرض لضغط عصبي أو توتر،

والسبب أن الضحك يجعل عضالت اجلسم يف
حالة استرخاء ملدة 45 دقيقة بعد فترة من

الضحك. ويساعد أيضًا على النوم بالنسبة
للمرضى الذين يعانون من آالم يف العمود

الفقري، فهم يف حالة تعرضهم لضحك ملدة 10
دقائق، ميكن بعدها النوم ملدة ساعتني متصلتني

بدون الشعور باأللم.
8- الضحك وممارسة الرياضة

يشيرالعلماء أن الضحك )100مرة( يساوي
ممارسة اإلنسان لرياضة ركوب الدراجة ملدة 15

دقيقة. ويساعد الضحك على تشغيل اجلهاز
التنفسي، وعضالت الوجه، واألرجل والظهر،

وشد عضالت البطن وعدم ترهلها، ولكي
يصبح الضحك ذا تأثير قوي يجب أن

يستمراإلنسان يف ضحكه ملدة 30 ثانية، حتى
يشعر بإحساس االحتراق. وعلى الرغم من
فائدة الضحك لكن هذا ال يعني عدم ممارسة

الرياضة نهائيًا، لكن يجب أيضًا أن نحاول

ممارسة الرياضة.
9- تكوين عالقات اجتماعية

األشخاص املرحون لديهم أسلوب قوي يف التعامل
مع اآلخرين، باإلضافة إلى أنهم لديهم القدرة

على التأقلم والتفاعل مع األشخاص الذين
يتعرفون عليهم ألول مرة، بجانب أنهم يستطيعون

تكوين عالقات صداقة قوية بسهولة فالناس دائمًا
مييلون إلى الشخص املرح أكثر من الشخص غير

املرح.
10- يساعد الضحك على تنمية املهارات املعرفية
الطبيعي أن يصبح األشخاص الذين يتمتعون بنوع

من الفكاهة والضحك، ميتلكون ذاكرة وقدرة على
اإلبداع أكثر من غيرهم من األشخاص غير

املرحني، باإلضافة إلى أن لديهم قدرة ومهارة
كبيرة على حل املشاكل وحتمل األحداث حتت أي

ظرف، وهذا طبيعي ألنهم لديهم القدرة على
حتويل املواقف اجلادة واحلزينة إلى مواقف

مضحك.
ثانيًا طرق العالج بالضحك

نظرًا ألهمية وفوائد الضحك بالنسبة لإلنسان، فقد
استخدم األطباء واملتخصصون يف مجال الصحة
العقلية الضحك كعالج من بعض االضطرابات

اجلسدية والعقلية، وهنا تتحقق املقاولة القدمية التي
تقول أن ”الضحك هو العالج األفضل”.

1- العالج عن طريق الدعابة
وهذا النوع من العالج يعتمد على بعض الوسائل
مثل عرض املسرحيات واألفالم وإقامة الندوات
التي تعتمد على اجلانب الفكاهي، والتي تساعد

املريض على الضحك، ومن املمكن أن يكون هذا

العالج بطريقة فردية يقوم فيها الطبيب بعالج
فرد واحد فقط يف اجللسة أو مجموعة من

األشخاص، لكن الطريقة األولى هي
األفضل، ألن الطريقة الثانية من الصعب فيها

على الطبيب التركيز مع كل مريض يف
اجملموعة.

2- العالج عن طريق املهرج
هواستخدام شخصية املهرج الذي يكون جزءًا

من العالج من أجل القيام ببعض احلركات،
خاصة مع األطفال مثل اللعب واملرح، والقيام

بحركات مرحة تساعدهم على الضحك،
ويستخدم هذا النوع من العالج يف املستشفيات،

ومراكز العالج املتخصصة، ومن املمكن
استخدام هذا النوع من العالج يف أماكن أخرى

مثل املالجئ واألحداث، ويساعد هذا النوع
من العالج األطفال على التقليل من اخلوف

والقلق، لدى األطفال الذين يشعرون باألمان
دائمًا يف حالة تواجد اآلباء فقط، كما يساعد

البعض اآلخر على التقليل من استخدام
املهدئات، باإلضافة إلى تقوية جهاز املناعة.

3-استخدام مثيرات الضحك
هذا النوع من العالج يقوم فيه الطبيب بتجميع
معلومات من املريض، عن األشياء التي كانت

تساعده على الضحك يف طفولته، ومن هنا يبدأ
الطبيب يف العالج عن طريق بعض التدريبات

التي تثير املريض وجتعله يضحك، باإلضافة إلى
أن الطبيب يجب عليه أن يوضح للمريض

أهمية أن تكون لديه عالقات اجتماعية كثيرة
والتي تعد كوسيلة للعالج أيضًا.

4- العالج بالضحك عن طريق التأمل
هذا النوع من العالج يقوم به املريض بنفسه،

وهو يشبه كثيرًا التأمل. والتأمل بالضحك: عبارة
عن مترين ملدة 15 دقيقة، وهذا النوع من العالج

يأتي بنتيجة أفضل مع األشخاص الذين ال
يستطيعون الضحك بشكل تلقائي، ويتكون

الضحك بالتأمل من ثالث مراحل.
1- مرحلة اإلطالة: هي عبارة مترين لبسط

األطراف، والعضالت ألقصى حد لها لكن يتم
هذا بدون ضحك.

2-مرحلة الضحك: ويبدأ فيه الضحك تدريجيًا
حتى يصل إلى الضحك العميق.

3- مرحلة التأمل: وفيه يقوم اإلنسان بالتوقف عن
الضحك، ويقوم بغلق عينيه، والتنفس بدون

صوت مع التركيز اجليد.
5- العالج عن طريق يوجا الضحك

تشبه إلى حد ما اليوجا التي منارسها. ويوجا
الضحك: عبارة عن مترين جماعي يف محاكاة

الضحك ميارس يف مجموعات، وتكون عبارة عن
متارين من 30 إلى 45 دقيقة، وتتكون من

خطوات، هي التنفس واليوجا واإلطالة مع
الضحك، واألشخاص الذين قاموا باملشاركة يف

هذه البرامج قالوا إنهم يشعرون براحة وسعادة
كبيرة بعد ممارسة مترين اليوجا. مع العلم بأنه يجب

أال تستخدم يف اليوجا أية مثيرات تؤدي إلى
الضحك.

يف النهاية مهما كان حجم املشاكل التي تواجهنا يف
حياتنا، يجب أن نتغلب عليها بالضحك ألن

االكتئاب والتوتر واحلزن لن يأتي بنتيجة، وكما
يقول الفيلسوف إميانويل كانط: ”الضحك هو أحد

الطرق الثالثة التي ميكن أن يتبعها البشر ملواجهة
مشكالت احلياة. أما الطريقتان األخريان؛ فهما

األمل والنوم”.

عندما يتعرض اإلنسان للضحك، يعمل على تدمير الفيروسات واألورام، وهذا يوضح دور الضحك يف محاربة السرطان، ويُحسن الضحك من سير الدورة الدموية
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مكتبة الطب البديل
بإشراف خبير األعشاب  جمال عرقوب

إستشارة
الطبيب أمر

ضروري ومهم

أوراق الكاري هي من املنكهات الطبيعية مع عدد
من الفوائد الصحية الهامة، األمر الذي يجعل

الطعام اخلاص على حد سواء صحي ولذيذة جنبا
إلى جنب مع رائحة جميلة.أنها حتتوي على

خصائص مضادة لألكسدة مختلفة ولها القدرة
على التحكم يف االسهال ومشاكل يف اجلهاز

الهضمي مثل عسر الهضم، إفراز حمض املفرطة،
القرحة الهضمية، والدوسنتاريا، والسكري

وتوازن الكوليسترول غير الصحية.ويعتقد أنها
أيضا لها خصائص ملكافحة السرطان وللمساعدة

يف حماية الكبد.
يف الطب الهندي القدمي، كان يعتقد أن أوراق

الكاري لديها العديد من اخلصائص الطبية مثل
مكافحة السكري، ومضادات األكسدة، املضادة

للميكروبات، واملضادة لاللتهابات، واملضادة
للسرطان وأمراض الكبد واقية )القدرة على حماية

الكبد من الضرر( خصائص. وتستخدم اجلذور
لعالج آالم يف اجلسم ويستخدم حلاء لإلغاثة لدغة

ثعبان.
وتستخدم األوراق، مع خصائصها العشبية

الواسعة، يف مختلف املطابخ احمللية يف جميع أنحاء
الهند وأجزاء أخرى من آسيا.

القيمة الغذائية ألوراق الكاري:أهم العناصر
الغذائية املوجودة يف أوراق الكاري هي

الكربوهيدرات، والطاقة، واأللياف، الكالسيوم،

الفوسفور، احلديد، املغنيسيوم، النحاس
واملعادن. كما أنه يحتوي على الفيتامينات اخملتلفة

مثل حمض النيكوتينيك وفيتامني C، فيتامني
A، فيتامني B، فيتامني E، ومضادات

األكسدة، ستيرول النباتية، واألحماض األمينية،
وجليكوسيدات وفالفونيدات. أيضا، ما يقرب

من الصفر الدهون )0.1 غرام لكل 100 غرام(
وجدت يف أوراق الكاري.

فوائد أوراق الكاري: معظم الناس يعتقدون أن
يترك الكاري فقط إضافة نكهة للطعام ، ومع

ذلك، أوراق الكاري هي اآلن أكثر أهمية عند
كثير من الناس بعد ادراك فوائدها فأنها توفر عددا

من الفوائد الصحية من دون آثار جانبية من األدوية
األخرى.

يتوقف اإلسهال
خصائص مضادة لألكسدة:يف مركز جواهر الل

نهرو لألبحاث العلمية املتقدمة، اجلزيئية علم
الطفيليات ومختبر الهندسة البروتني يف بنغالورو،

أشارت الهند إلى أن أوراق الكاري هو مصدر جيد
ملضادات األكسدة.كما يوجد به الفيتامينات

اخملتلفة مثل فيتامني C  ،B ،Aو  Eتساعد يف
احلد من اإلجهاد التأكسدي وخالية النشاط الكسح

جذري.

اللنب واتخذت كل صباح على معدة فارغة.
مكافحة السكري: لعل واحدة من أكبر الفوائد

الصحية لألوراق الكاري هو استخدامه يف السيطرة
على مرض السكري البحوث التي أجراها قسم

علم األحياء والكيمياء احليوية واجلزيئية يف جامعة
مدراس، تشيناي قد أظهرت أن اخلصائص املضادة
للفرط سكر الدم من أوراق الكاري كانت مفيد يف
السيطرة على مستويات السكر يف الدم يف اجلرذان

املصابة بداء السكري.
يخفض مستويات الكولسترول:من املعروف أن

أوراق الكاري أيضا على تقليل مستوى
الكولسترول  LDLسيئة. الدراسات أظهرت
أجريت يف قسم الكيمياء احليوية يف جامعة والية
كيراال، الهند أن يترك الكاري لديها القدرة على

LDL. خفض مستويات الكوليسترول
جيد للبصر:أوراق الكاري حتتوي على كميات

عالية من فيتامني A، وبالتالي فهي جيدة للبصر.
فيتامني )أ( يحتوي على الكاروتينات التي حتمي

القرنية، والذي هو سطح العني. نقص فيتامني )أ(
قد يسبب العمى الليلي، تشكيالت السحب أمام

العني وحتى اخلسارة لفقدان البصر يف بعض
احلاالت.

حتارب السرطان:إن املكونات الكيميائية املوجودة
يف الكاري يترك مثل الفينوالت هي مفيدة يف

مكافحة السرطانات مثل
سرطان الدم وسرطان البروستاتا وسرطان القولون

واملستقيم. وأظهرت األبحاث اليابان على أوراق
Mejio الكاري يف قسم الكيمياء الطبية يف جامعة
دليل على خصائص مكافحة السرطان يف قلويدات

كاربازولي استخراج من الكاري األوراق.
يحمي من مهاجمة مسببات األمراض:البحوث قد

كشفت على أوراق الكاري أنها هي أيضا فعالة يف
مكافحة االلتهابات البكتيرية والفطرية، وكانت
ملقتطفات ورقة من نبات مماثلة لشعبية، وتعميم

املضادات احليوية.
يحمي الكبد:الكبد يلعب دورا رئيسيا يف اجلهاز

الهضمي ويحتاج إلى أن تكون محمية من أي
هجوم من قبل اجلذور احلرة، فضال عن الهجمات

الفيروسية والبكتيرية التي ميكن أن تؤدي إلى
عدوى البحوث قد أشارت يف أوراق الكاري أن

العفص و قلويدات كاربازولي موجودة يف أوراق
الكاري أظهرت خصائص حماية الكبد جيدة.

كما أنها مفيدة يف حماية الكبد من األمراض
اخملتلفة مثل التهاب الكبد وتليف الكبد.

تعزيز جذور الشعر:جيدة لنمو الشعر، املسحوق
اجلاف لنبات الكاري اخملتلط يف النفط ميكن تطبيقها

على شعرك مع تدليك سريعاً، وميكن أيضا لصق
أوراق الكاري التي تطبق يف حاالت الشعر

الرمادي، ميكن أن تفعل هذه على أساس منتظم
حتسني منو الشعر كذلك.

العناية بالبشرة:أوراق الكاري قد تكون مفيدة
أيضا يف العناية بالبشرة. ميكن تطبيق عصير أو

معجون من األوراق على احلروق واجلروح
والكدمات وتهيج اجللد ولدغ احلشرات لتحقيق

االنتعاش السريع والشفاء نظيفة.
دراسات وابحاث:يف مركز جواهر الل نهرو

لألبحاث العلمية املتقدمة، اجلزيئية علم الطفيليات
ومختبر الهندسة البروتني يف بنغالورو، أشارت

الهند إلى أن أوراق الكاري هو مصدر جيد
ملضادات األكسدة.كما يوجد به الفيتامينات

اخملتلفة مثل فيتامني C  ،B ،Aو  Eتساعد يف
احلد من اإلجهاد التأكسدي وخالية النشاط الكسح

جذري.
أوراق الكاري ميكن أن تضاف إلى الكاري اخلاص
بك، يطبخ اخلضار واحلساء. فهي متوفرة يف شكل

مسحوق مجففة أيضا.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فوائد أوراق الكاري

أوراق الكاري ميكن أن تضاف إلى الكاري اخلاص
بك، يطبخ اخلضار واحلساء. فهي متوفرة يف شكل

مسحوق مجففة أيضا.
حماية اجلهاز الهضمي:استخدام أوراق الكاري
ينصح كعالج لقضايا اجلهاز الهضمي يف منهجية

االيورفيدا. واحد مهم ويرجع ذلك إلى حقيقة أن
أنها تعتبر أن متتلك خصائص ملني خفيف والعصير
من حفنة من الكاري أوراق الشجر وإضافة عصير
الليمون، هذا اخلليط هو أن تستهلك لعسر الهضم
أو عجينة مصنوعة من أوراق ميكن أن تضاف إلى
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Kids أطفال

علموا أوالدكم
قراءة األذكار
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من بالد الشام
البدايات كانت، قبل 3 آالف سنة. أقدم األدلة

لألبجديات التي كشفت عنها أبحاث علم اآلثار
تأتي من القرن 14 قبل امليالد، وحتديداً من

املنطقة املمتدة بني بالد الرافدين ومصر، وقد
أطلق علماء تاريخ اللغة على األشكال األولية
من تلك الفترة اصطالح "األبجدية الكنعانية"،

التي يعتقد اليوم بأنها أمّ معظم أبجديات العالم
القدمي.

كما أن أبحاث علم اآلثار تشير إلى أن سكان
املنطقة استخدموا أبجدية ثانية هي أبجدية

أوغاريت، التي اكتشفت يف رأس شمرا يف
الشمال الغربي السوري.

مع حلول القرنني العاشر والتاسع قبل امليالد،
بدأت أبجدية ثالثة هي اآلرامية، باالنتشار. ومن

أهم املمالك التي تبنت اآلرامية لغة رسمية لها،
هي مملكة األنباط يف جنوب بالد الشام، التي

اشتهرت بعاصمتها البتراء بني القرنني الرابع
والثاني قبل امليالد. وقد وصلت إلينا نقوش
باألبجدية اآلرامية التي كانت اللغة الرسمية

للمملكة، وهناك ما يشير إلى أنها رمبا قد حلت
محل الفينيقية يف بالد الشام. ومن اآلرامية

ولدت أبجديات جديدة هي السريانية والبنطية.
من اجلزيرة العربية 

مع القرنني العاشر والتاسع قبل امليالد، يعتقد
علماء اآلثار أن اجلزيرة العربية عرفت أبجديتني:

األولى هي األبجدية الفينيقة التي يعتقد أنها
انحدرت من األبجدية الكنعانية، وتترتب

حروف هذه األبجدية الـ22 على نسق "أبجد هوز
حطي كلمن سعفص قرشت"، الذي يستعمل يف

بعض األحيان حتى اليوم لترتيب األبجدية
العربية.

الثانية هي أبجدية املسند العربي، ومركزها
اليمن، وهي أبجدية متطورة وشبيهة باألبحدية

الكنعانية، وما مييزها هو إمكانية الكتابة من
اليمني إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمني، أما
الفينيقية فكانت حصراً من اليمني إلى اليسار.

الفينيقة واملسند العربي: أيهما انحدر من اآلخر؟
سؤال ينقسم حوله علماء تاريخ اللغة: ما هو
أصل هاتني األبجديتني؟ وأيهما كانت أصالً

لألخرى؟ ألن طرق التجارة وصلت بني اليمن
وشبه اجلزيرة العربية جنوباً مع شواطئ املتوسط

الشرقية، يعتقد البعض بأن الفينيقة قد تكون
تأثرت باملسند العربي. ويذهب آخرون أبعد من

ذلك، فيزعمون أن األبجدية اليونانية القدمية

)اإلغريقية( نفسها، تأثرت باملسند العربي، وهو
رأي ناجت من تشابه أشكال بعض احلروف

لألبجديتني. والرأي املعاكس له أنصاره، فهل
كانت الفينيقية هي األصل أو على األقل صاحبة

التأثير األعمق؟
ما يبدو جلياً من األدلة األثرية نقطتان: األولى

أن األبجديتني وصلتا إلى مراحل متطورة يف
الفترة نفسها )القرنني العاشر والتاسع قبل

امليالد(، والثانية أن بينهما تشابهاً أو أصالً مشتركاً.
والدة األبجدية العربية يف بداية األلفية األولى

مع ازدهار حضارتي الفرس يف الشرق والروم يف
الشمال الغربي، أصبحت بالد الشام حتت تأثير ثقايف
واقتصادي خارجني، ولكن يف الوقت نفسه، أصبح

لدى سكان منطقة بالد الشام واجلزيرة كنوز هاتني
احلضارتني. ويف هذه الظروف التاريخية للتبادل

والتنافس الثقايف بني الفرس والروم، باتت أبجديات
متنوعة يف متناول العرب: اآلرامية )ومنها السريانية

والنبطية(، واليونانية، وأبجديات بالد ما بني النهرين
)البهلولية واألفستية(، واملسند العربي يف جنوب

وشمال اجلزيرة العربية. يف هذه الفترة الغنية ثقافياً
ولدت األبجدية العربية األولى املعروفة بالـ"اجلزم".

تنقسم نظريات أصل اجلزم، فيذهب فريق إلى أن
األبجدية العربية األولى تطورت من النبطية اآلرامية،
والثاني يعتقد أنها تطورت محلياً من املسند مع قبائل

اجلزيرة العربية املستقرة شماالً، والتي كانت على
اطالع على النبطية واملسند.

ولكن ما يبقى من دون إجابة حتى اآلن هو: كيف
وصل الشعر اجلاهلي إلى هذه الذروة من النضج،

والكمال الفني يف هذه الفترة القصيرة قبل اإلسالم؟
وهل يعقل أن تبدع لغة بهذا البذخ، وهذه الوفرة يف

املفردات، وإقامة الفروق بني االسم واملسمى يف مدة
وجيزة، كالتي يحددها علماء اللغة؟ ويف غياب

براهني قاطعة، يبقى السؤال مفتوحاً: الشعر اجلاهلي
الذي يتمتع مبستوى رفيع من التصوير الفني، والنثر

واألمثال، واحلكم، واألقوال املأثورة، وحتى
املعتقدات امليتافيزيقية، عوامل تشير كلها إلى وجود

حاضنة ثقافية فكرية ولغوية متطورة أيام اجلاهلية.
ما يتفق عليه معظم الدارسني هو أن اجلزم تطور على

مدى عقود، واستقر عندما تبناه العرب مع بدايات
اإلسالم.

لقد تطورت األبجدية العربية سريعاً، واغتنت مع
ازدهار ثقافة اإلسالم، وتطور اخلط العربي حتى غدا

فنّاً له جمهوره وفنانوه حتى اليوم. إال أن حقيقة
جناحها تكمن يف الثقافة التي غذتها. ولتستمر يف

ازدهارها، حتتاج الشعوب العربية إلى تكثيف
جهودها يف مجال اإلبداع واألبحاث.

الالفت أن بدايات األبجدية العربية تخبرنا عن تاريخ
التعددية، وغنى التأثيرات التي قدمتها الثقافات احمللية

واجملاورة لتخلق بيئة مميزة ولدت العربية فيها
وتطورت حتى باتت من أغنى لغات العالم يف

أصواتها، وانفتاح آفاق االشتقاق فيها، ومن أكثرها
اتساعاً، ومطاوعةً يف التعبير عن الفن واألدب والفكر

والعلوم. 
* إيناس خنسه باحثة سورية مختصة بشؤون العالم

العربي. عملت كأكادميية ودبلوماسية يف عاصمة
الواليات املتحدة واشنطن. حاصلة على شهادة

دكتوراه من جامعة جورجتاون وعلى منحة زمالة
ميلون من جامعة هارفارد. إيناس تكتب بشكل

مستمر لرصيف22 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

كتـابة وحتـرير : إيـناس خنـسه - إن شغف العرب بـاللغة العـربية مـنحها مكـانة عـالية عـلى السـاحة
الدوليـة، فحالياً هي واحـدة من لغات األمم املتحدة الـرسمية، وواحدة من لغـات العالم التي دخلت
عالـم االنترنت بقـوة )5% من لغات العـالم فقط حققت هـذا احلضور اإللكـتروني(. واليـوم، مع نصيب
الـلغة العربيـة يف العوالم اإللكتـرونية، من املفيـد معرفة أيـامها األولى وبـداياتها التـاريخية، إذ إنها
زبدة مـا أجنزه تاريخ مديد من اإلبـداع األدبي والتبادل الثقايف والعلـمي مع حضارات العالم لقرون
طويلة.ولكـن دراسة تاريخ اللغة العـربية مهمة صعبـة وإشكالية، ألنهـا طاملا كانـت جزءاً من الهوية

الدينية والقومية للشعوب العربية. تاريخها الذي ال يدعم مفاهيم العروبة احلديثة، وكذلك أصولها
قبل اإلسالم، لم يلقَ اهمتاماً كافياً، وال يدرّس يف مناهج التعليم اليوم. ماذا تقول لنا دراسات علم

اللغة واألثار عن أصول األبجدية العربية؟

قصة بدايات األبجدية
العربية

Education تعليم
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وميكن إدخال بعض األدوات األخرى خالل
التمرين لتدريب العضالت أكثر على املرونة. ومن
بني هذه املعدات ميكن استخدام الكرة السويسرية.

فيمكن الوقوف مع وضع الكرة السويسرية خلف
الظهر والضغط عليها مبحاذاة اجلدار. ويجب أن
تكون القدمان إلى األمام قليالً وأن تكون املسافة

بينهما بعرض الكتفني. ثم ننزل إلى وضع
القرفصاء، ونُبقي الكعبني منبسطني والركبتني

باجتاه اخلارج مع دحرجة الكرة السويسرية على
الظهر، على أن نحافظ على مد الذراعني للحفاظ

على التوازن.
ويف مترين آخر يتم إلصاق الظهر باحلائط وترك
مسافة بني القدمني تقدر بـ15 سم ودفع اجلزء

األسفل من الظهر إلى اجلدار، مع احلفاظ على
ميل احلوض. ثم االنزالق على اجلدار إلى

األسفل لتنعطف الركبتان إلى حوالي 45 درجة.
وتكرر هذه احلركات إلى غاية الشعور بتعب بسيط

يف الساقني.ويوصي املدربون بعدم جتاوز 45
درجة عند اجللوس حتى يسهل الطلوع و النزول،

بعدها ميكن رفع نسق اجللسات حتى يوازي

احلوض األرض.
وهناك طريقة أخرى مشابهة للطريقة السابقة،
يوضع فيها الظهر على احلائط، مع ترك مسافة

أكبر بني الساقني تبلغ 30 سم. ويفضل احلفاظ
على هذه الوضعية ملدة 10 ثوان وتكرارها عديد

املرات.
وأثبتت بعض البحوث أن التدرب على اجلدار
يحسّن وضعية املشي ويجعلها أكثر استقامة.
ونتوصل إلى هذه النتيجة عند النجاح يف دفع

احلوض إلى احلائط والوقوف يف استقامة متكّن من
مالمسة الظهر للجدار. ويف اخلطوة التالية،

نتحرك إلى األعلى حتى بلوغ النقطة التي نستطيع
فيها الوقوف على أطراف القدمني. ثم بعد البقاء

كذلك لبضع ثوان، ميكن النزول إلى األرض.
وعند التأكد من الوقفة السليمة للجسم، يتم

االبتعاد عن اجلدار يف نفس الوضع، والرجوع مرة
أخرى للجدار للتثبت من صحة الوضعية ومدى

استقامة اجلسم.
وجدير بالذكر أن اجلدار يساعد بذلك على استواء

تقوس العمود الفقري إذا حافظنا على ارتخاء
الكتفني ورفعنا الرأس والذقن إلى األعلى مع

سحب البطن واملؤخرة وميل احلوض.
ويؤكد أخصائيو العالج الطبيعي أن شد العضالت
قبل التمارين الهوائية وبعدها يزيد القدرة على ثني

املفاصل والعضالت واألربطة وشدها. كما
تساهم متارين املرونة يف منع ألم املفاصل. ويجب

أن يتم مترين الشد بلطف وبطء وذلك حتى الشعور
بتوتر خفيف يف العضالت. ومن الضروري متابعة

التنفس بشكل طبيعي أثناء ذلك.
ويرتكز مترين شد بطن الساق على الوقوف على بعد
ذراع من احلائط وانحناء النصف العلوي. ثم تقريب
إحدى الساقني إلى األمام مع ثنيها عند الركبة وإبقاء

الساق األخرى يف اخللف ممدودة بشكل مستقيم
وكعب القدم مالمساً لألرض. ويوصي املدربون يف

هذا التمرين باحلفاظ على استقامة الظهر وحتريك
الورك باجتاه احلائط إلى درجة الشعور بشدّ بطن

الساق. حينها نحافظ على الوضعية ملدة ثالثني ثانية
ثم نسترخي ونكرر التمرين على الساق األخرى.

يسـتخدم الكثيرون احلائط كـأداة مساعدة يف ممارسة مجـموعة كبيرة من التمـارين الرياضية. وتشـمل هذه التمارين اجلزأين
العلوي والـسفلي للجـسم وميكن االسـتعانـة يف ممارسـتها بـأدوات إضافيـة مثل الكـرة السـويسـرية أو األثقـال خفيفـة الوزن.
وتساعد صـالبة احلائط على زيـادة قوة الضغط والدفع علـى اجلسم، األمر الذي يحفّـز العضالت على بذل املـزيد من اجلهد وحرق

كميات أكبر من السعرات احلرارية لتحويلها إلى طاقة.

متارين احلائط تقوي العمود الفقري وتشد عضالت الذراعني والساقني

لندن  –يرى مدربو اللياقة البدنية أن أداء التمارين
الرياضية على احلائط تتطلب جهدا أكبر من تلك
التي متارس باالستلقاء على األرض، ألن عملية

الوقوف نفسها، دون االضطرار للقيام بأيّ حركة،
تشغل العضالت واألربطة واجلهاز العصبي،

لتحقيق التوازن.
يذكر أن متارين احلائط تعتمد أساسا على تطويع
احلركات بشكل يجعله األداة الرئيسية ألدائها.
ويعني ذلك أن يكون نقطة ارتكاز اجلسم خالل

القيام بالتمارين، مما يدخل بعض التغييرات على
شكل التمرين وقوته.

وتختلف قرفصاء اجلدار عن القرفصاء الكالسيكية،
ألنها عالوة عن تقوية عضالت األطراف السفلية

والفخذين فهي تخفف احلمل على الظهر وتساعده
على االستقامة.

ومن أكثر التمارين شيوعا الوقوف والظهر ملتصق
بأحد اجلدران مع احلفاظ على القدمني متباعدتني
مبقدار تباعد الكتفني، مع وضع الذراعني جانبا.

وبعد ذلك نترك الظهر ينزلق على احلائط رويدا إلى
األسفل مع ثنى الركبتني حتى تشكيل زاوية 90
درجة، كما لو كنا جنلس على مقعد. ولتحقيق

نتائج جيدة، ينبغي احلفاظ على هذا الوضع خلمس
ثوان ثم العودة إلى الوضع األصلي. وتكرار

التمرين خمس مرات أخر.

Fitness لياقة.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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10 أشياء قد ال تعرفها عن أيسلندا: حرية وأمان بال جيش

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Travel & سياحة وسفرTourism 

أيسلنـدا ال تعتمد يف طاقتهـا على مصادر غيـر متجددة كالنفـط فقط، ولكنها تعتمـد يف طاقتها علـى مصدر متجدد للـطاقة قد يكـون غير مألوف
وهو “الطاقـة احلرارية األرضية“، فـ 85% من األسـر بأيسلندا تعـتمد على “الطاقـة احلرارية األرضية“، تلك الطـاقة التي تأتي من البـراكني األيسلندية

والفتحات البركانية، ويسميها البعض “طاقة البراكني“، وتستخدم تلك الطاقة يف تسخني املياه وتوليد الكهرباء.

قد تكون أيسلندا دولة “مغمورة“ ال جتدها كثيرًا يف
احملافل السياسية واالقتصادية، تعيش يف هدوء يف

عالم تشتد فيه الصراعات وتتكاثر، ويف هذا
التقرير نسلط الضوء على أشياء وحقائق قد ال

تعرفها عن أيسلندا تلك الدولة التي دائمًا ما تأتي
يف مراكز متقدمة يف املؤشرات العاملية اإليجابية

وحتتل صدارة بعضها، وتتذيل السلبي من تلك
املؤشرات، كما أن أهلها يعيشون بحرية وأمان

وسالم بشكل قد يثير االستغراب.
1- األخيرة عامليًّا يف مؤشر العبودية

تذيلت “أيسلندا“ مؤشر “االستعباد“ العاملي بـ 23
مستعبدًا فقط، وهو ما يعادل نسبة طفيفة جدًّا من

سكانها مقدارها 0.007%، والعبودية احلديثة
هي شخص واحد ميتلك أو يسيطر على شخص

آخر ويحرمه إلى حد كبير من احلرية الفردية،
بقصد استغالل هذا الشخص من خالل

استعماله، والتربح من ورائه، أو تهجيره أو
التخلص منه، وهو يشمل بذلك أيضًا األشخاص
الذين يتعرضون إلى اإلجتار بـ“اجلنس“ أو االستعباد

بـ “الدَين“.
2- األخيرة عامليًّا يف معدالت اجلرمية

تعيش أيسلندا بأقل معدل جرمية يف العالم، وكثيرًا
يسخر الناس من عمل الشرطة ألنها ال جتد ما

تفعله، لدرجة أن البنوك كمثال ال يوجد بها أفراد
للشرطة، وكان من الالفت أنه يف عام 2009

وقعت جرمية قتل واحدة خالل السنة ككل، كما
أن الدولة تعيش يف كل هذا األمان والسالم من

اجلرمية دون أن متتلك جيشًا!
3- قرع األواني أسقط مسؤولني حكوميني

اندلعت ثورة سلمية من األيسلنديني )2009-
2011( ارتكزت وسائل احتجاجاتهم باألساس

على قرع األواني والطرق على مسطحات

معدنية، ويف خالل فترة االحتجاجات سقط
مسؤولني حكوميني وصعد آخرون بعد هذه

الطريقة املبتكرة يف االحتجاج.
4- هدوء أكثر

لم تكتفِ تلك الدولة بهذا النوع من الهدوء
والسالم بني البشر، ولكن امتد أيضًا ليشمل
شبه انعدام لواحد من أكثر اخمللوقات إزعاجًا
وهو البعوض، فلن جتد هناك ما يدور حول

أذنك ويزعج نومك، تلك امليزة دفعت البعض
ألن يسخر بأنها كفيلة بجعل أيسلندا أفضل

مكان يف العالم!
5- مصدر غريب مألوف للطاقة
أيسلندا ال تعتمد يف طاقتها على

مصادر غير متجددة كالنفط فقط،
ولكنها تعتمد يف طاقتها على

مصدر متجدد للطاقة قد يكون غير
مألوف وهو “الطاقة احلرارية

األرضية“، فـ 85% من األسر
بأيسلندا تعتمد على “الطاقة

احلرارية األرضية“، تلك الطاقة
التي تأتي من البراكني األيسلندية

والفتحات البركانية، ويسميها
البعض “طاقة البراكني“، وتستخدم
تلك الطاقة يف تسخني املياه وتوليد

الكهرباء.
6- عدد السكان

يبلغ تعدادهم حوالي 10 مليون،
ليس هذا هو تعداد السكان ولكنه

تعداد طيور البفن األطلسية التي
تعد مميزة أليسلندا ومتثل ثروة
غذائية لها، وجزءًا من النظام

الوطني، ويتم االنتفاع ببيضها وحلمها
وريشها، وال عجب يف ذلك فإن أعدادها تبلغ

أضعاف عدد السكان يف أيسلندا الذي يبلغ
350 ألف نسمة، يعيش منهم 120 ألفًا

بالعاصمة.
7- األولى عامليًّا يف حرية اإلنترنت

تصدرت أيسلندا الترتيب العاملي ملؤشر حرية
اإلنترنت وفقًا ألحدث تقرير أصدرته مؤسسة

فريدوم هاوس، وقد حصلت أيسلندا على
املركز األول لعدة أسباب من أهمها أن

اإلنترنت متاح داخل األراضي األيسلندية

يعرفون القراءة والكتابة بأيسلندا 99% من نسبة
السكان.

10- أطول مدة صيام يف العالم
يف الوقت الذي يكون فيه الليل طويالً يف أيسلندا

بفصل الشتاء لدرجة تصل إلى امتداد الليل لقرابة
18 ساعة، يكون النهار طويالً جدًّا يف الصيف،

فال تكاد أن تغرب الشمس حتى تشرق من
جديد؛ إذ تصل ساعات النهار بصيف أيسلندا

إلى 22 ساعة، ويف رمضان املاضي بعام 2015
كانت أيسلندا هي الدولة األطول يف العالم من

حيث عدد ساعات الصيام، واضطر قرابة 100
مسلم هناك إلى صيام 21 ساعة و50 دقيقة ،

وهذا الفيديو يوضح كيف يصوم مسلمو
أيسلندا.

بنسبة 98%، كما أن البرملان شرع عددًا من
القوانني حتمي حقوق املستخدم وخصوصيته،

وحتفظ بياناته من االختراق.
8- الفئة األولى مبؤشر احلرية العاملي

واحتلت أيسلندا أيضًا مراتب متقدمة يف مؤشر
احلرية عمومًا ،ففي مؤشر احلرية العاملي كانت

الدولة يف الفئة األولى من بني 7 فئات ومستويات
يف مؤشر احلرية العاملي الذي يتضمن احلريات

املدنية واحلقوق السياسية، وبالطبع انعكست تلك
املعطيات ومعدالت احلرية على حرية الصحافة

التي احتلت أيسلندا مراكز متقدمة يف مؤشره
العاملي.

9- نظام تعليمي مميز
متتلك أيسلندا نظام تعليم مميزًا وغير مألوف،
فالدراسة األساسية يف أيسلندا تبدأ من عمر 6

سنوات وتنتهي عند 16 سنة، وإذا قررت
استكمال دراستك والدخول إلى الكلية ميكنك

الدخول فيها من عمر 18 حتى 20 سنة، لتدفع
لك احلكومة مصاريف الدراسة. ويبلغ نسبة من
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Sand in My Eyes: Insight into Sudan’s daily life

Dunia ElZobaidi“My London  
intention was to investigate the
poetic rhythm of everyday life in an
environment [as] people relate to
crisis.”
 With those words, photographer
and author Eniko Nagy introduced
her EnglishArabic bilingual poetic
picture book Sand in My Eyes:
Sudanese Moments, giving a rare
insight into one of the largest coun
tries in Africa, which is very little
known.
 Nagy, a former German
development adviser, spent nine
years in Sudan collecting everyday
moments through photography and
recording or writing down the
spoken word. She travelled
30,000km in some of the hardest
toreach regions of the world and
under harsh conditions, to compile
her work.
 Initially sent to North Kordofan
state in central Sudan to help
expand civil society organisations,
Nagy capitalised on the occasion to
acquire an indepth knowledge of
the hidden treasures in remote
areas of Sudan.
 “The picture I saw was in stark
contrast to the common narrative
about Sudan as another conflict
ridden African country where the
people are poor and need help. I

felt this paralysing narrative has
seized a land from its people. A
place that is expected to see itself as
a failure and a mere recipient of
help,” Nagy said
 Instead of returning to Germany
after finishing her job, Nagy
dedicated more time to a country
she learned to love. She encoun
tered members of more than 45
tribes and ethnic groups and col
lected more than 26,000 photos and
2,500 pieces of oral proverbs, leg
ends, myths, poetry and songs.
 “I set out to document moments
through photography and spoken
word in the daytoday life of
different cultures in Sudan. To
[have them] speak on behalf of their
country, their identity, their beauty
and, beyond that, to reclaim the
narrative for the people and their
culture. I felt that if I had left with
out doing that, I would have not
done justice to the place,” Nagy
said.
 The exhibition shows Sudan’s
rich and varied cultural patterns,
traditions, landscapes and daily
rituals. It covers fundamental
aspects of life in Sudan, including
sense of freedom in nomadic life,
sense of community, how people
settle disputes, concepts of gene
rosity and kindness, of masculinity

and femininity, homemaking, scar
ification, gait, dress, rituals, cere
monies, spiritual life and respect
for elders.
 “Their simple life, utter kindness
and generosity reflect a particular
life philosophy. I was fascinated by
it. Encounters with people in tough
living conditions, felt dignified,
joyous and rich and were marked
by sophisticated codes of conduct
and respectful, artful communica
tion. I felt it deserves to be seen in
all its beauty,” Nagy explained.
 Mansour Khalid, former
minister of Foreign Affairs of the
republic of Sudan in his foreword
to the Sand in My Eyes said: “Ms
Nagy was neither seeking eco
nomic reward nor academic distinc
tion, though she deserves both for
her excellent work. That selfless
dedication to an unsolicited under
taking has proved that hers is a
labour of love. Her success in knit
ting together over time and space a
clear picture of Sudan’s diverse cul
tures, which were either concealed
behind a morass of academic fraud
or obscured by misreading or mis
understanding Sudanese cultures.”
 Nagy said that in asking what
“Sudanese” is, she found herself
questioning “Who are we? What
makes us who we are, as individu

On the difficulties she encountered
while compiling her work, Nagy
said she had to learn to manoeuvre
through Khartoum’s business
world and with government offi
cials, for fundraising and permits,
in a language she didn’t speak ini
tially.
 “It took one and a half years to
convince Sudanese companies to
cover most of the costs of travel,
production, printing and shipping of
the book. It was a [hard] task to
work on management and
administration, imports and ship
ment in a very challenging work
environment,” Nagy said.
 In the book, traditional
narratives — proverbs, legends,
myths, poems, laments, ritual
verses and anecdotes from all over
Sudan — are arranged with the
photos to cover a day in Sudan
across its different cultures.
 The London showing of the
exhibition is copresented by the
Brunei Gallery, SOAS and the
Embassy of the Republic of Sudan
and is to tour to Germany, Austria,
the Netherlands, Norway, Belgium,
France, Italy, Spain, the United
States and Sudan.
 Sand in My Eyes will be
showing at the Brunei Gallery
London through March 19th.

Photographer and author Eniko Nagy talks about her EnglishArabic bilingual poetic
picture book Sand in My Eyes: Sudanese Moments, giving rare insight into one of the
largest countries in Africa, which is very little known.

als and communities?”
 “There is little public awareness of immaterial
heritage,” Nagy contended. “Cultural heritage
does not end with monuments and collections of
objects. Habits, dress, adornment, scarification,
ceremonies, beliefs, food and gait —
everything speaks.”

Nagy says that nations reside in a “cultural terri
tory”, where customs, superstitions, rituals, man
ners, beliefs and experiences are shared and
which is formed by the people who give it life
and definition, rather than within lines on a map.

Her aim is to make this deeply human territory
visible and to contribute to safeguarding it. In
doing so, she seeks to pay tribute to the diversity
of people and views in our world and to contrib
ute to the protection of the plurality of narratives
of the one, same human experience.
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The 600-HP Ringbrothers
“Bailout” Mustang Is Up

for Sale

Anyone can restomod a ’60s pony or mus-
cle car, but it’s the finest and most exact-
ing details that really separate the aver-
age from the extraordinary. Arguably
leading today’s pack of custom car crea-
tors are Jim and Mike Ring, the duo
behind Wisconsin’s Ringbrothers, and it’s
not hard to see why. 
 Flawless on all accounts, each Ring-
brothers creation has a personality and a
name all its own. This one, a 1966 Ford
Mustang fastback, is known as “Bailout”
and if you’ve fallen madly in love with it,
you’re in luck. The muscled-up Mustang
has hit the eBay auction block.
 At a tall $229,000, it’s not what you’d
call cheap, but then again there isn’t an
inch of this car that hasn’t been touched
or styled. Bailout sits low on a set of sin-
ister Forgeline wheels, around which the
fenders have been nipped and tucked. A
racy coilover suspension balances the car
at all four corners. And the fastback body
now boasts a gracefully tucked rear
bumper, staggered billet taillights, and an
aggressive custom maw with air inlets
galore. All told, the entire build took four
months from start to finish.
 As for the interior, it’s a mix of modern
day performance and ’60s good looks,
without being too race car spartan.
Vibrant red Classic Industries gauges line
the dashboard and give way to a sleek
grab handle on the passenger’s side,
while driver and passenger are treated to
a pair of Recaro racing seats. The busi-
ness end of a Hurst shifter pops up out of
the floor, met with a Tremec six-speed
manual gearbox on the other side. The
engine? It’s a big one.

طوكيو - كشفت شركة نيسان
اليابانية عن ثاني سياراتها

المحاربة، فبعد أن أطلقت مركبتها
البيك أب نيسان تيتان ورير ضمن

فعاليات معرض ديترويت
للسيارات، كشفت خالل منتصف

هذا الشهر عن سيارتها نيسان
روج ـ ورير التي تعني باللغة

” في “المحارب األحمر العربية 
معرض مونتريال الدولي

للسيارات.
وصممت هذه السيارة االختبارية

الوحيدة لمعالجة ظروف
الشتاء القاسية، وقد تم تجهيز

نيسان المحارب األحمر بمزلجات
خاصة بالسير على الثلج من

”، وتم “أميركان تراك تراك
تركيب هذه األجزاء، التي يبلغ
طولها 48 إنشا وارتفاعها 30

إنشا وعرضها 15 إنشا، من قبل
” “موتور سبورت أكشن شركة 
التي مقرها مدينة كيبيك الكندية.

كما تم تجهيز سيارة الكروس
أوفر بجهاز تعليق معدل

مخصص للقيادة على الثلوج،
وفجوات واسعة لإلطارات. على

كل حال تبقى مصادر الطاقة كما

هي في الطراز األساسي نيسان
روج مع صندوق تروس )جير(
اكس ترونيك ينقل الطاقة إلى
العجالت من خالل نظام دفع

رباعي.
وبفضل هذه اإلعدادات، فإن

” ترتفع عن “المحارب األحمر
سطح األرض 23 إنشا، ويمكن

أن تتسلق ارتفاع 45 درجة فوق
الثلوج المتراكمة، ويمكن للطراز

أيضا الوصول إلى سرعة تبلغ
100 كم/س.

” “المحارب األحمر سوف يقود 
بطل كأس ميكرا لعام 2015

)أوليفييه بيدارد( الذي نوه قائالَا
“يمكنني أن أقول بصراحة لم

أكن أتوقع أبدًا الحصول على هذا
الكم من المتعة وراء عجلة

القيادة في سيارة كروس أوفر،
إن المحارب األحمر وحش آلي

هائل وقيادته تجعلك تشعر
وكأنك تستطيع االنتصار على أي

.” تحد يقف في طريقك
يذكر أن مركبة البيك اب االختبارية

نيسان تيتان ورير صنعت
باالعتماد على بيك اب نيسان

تيتان اكس دي 2016، وجهزت

بهيكل عالي التحمل ونظام
تعليق معدل لبلوغ أقصى حدود
المغامرة على الطرق الوعرة.

يستند مصممو نيسان تيتان ورير
إلى أكثر من مجرد أسس متينة

في رؤيتهم لبناء مستقبل جريء
ومتنام لسوق شاحنات البيك اب

كاملة الحجم، وتعطي هذه
المركبة االختبارية مهيبًا أقوى من

الطراز األصلي.
وأطلق المصممون على المظهر
،” “الدرع الحديث الجديد اسم 

حيث أضافوا لمسات شبحية
وروبوتية وهيئة تجعله شبيهًا باآللة
وحواف أكثر حدة، مع المحافظة

على تفاصيل المظهر الخارجي
لطراز تيتان المعد لإلنتاج.

يخفي المظهر القاسي لهذا
المحارب الجبار مقصورة مريحة

تضع حدا نهائيا لعناء السفر
الطويل على الطرق الوعرة، مع

مقاعد مغطاة بقماش قوي
فاحم اللون مع حواف برتقالية،

وحصلت الداخلية على لمسات من
الكاربون فايبر والكروم الالمع

وغيرها من إضافات مميزة.

”احملارب
األحمر”

من نيسان
للسير 

على الثلج
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برلني - دعا تضاؤل
املوارد األحفورية إلى

البحث عن بدائل لوقودي
البنزين والديزل

للسيارات، بهدف احلد من
االنبعاثات الضارة باملناخ، لذلك فإن صناعة

السيارات لم تعد تكتفي باالعتماد على السيارات
الكهربائية والهجينة فقط؛ حيث جتري عجلة

التطوير على قدم وساق بهدف خلق بدائل ومفاهيم
جديدة، منها على سبيل املثال:

خلية التدفق
لم يأخذ املراقبون مشروع شركة نانوفلوسيل على

محمل اجلد، عندما عرضت قبل عامني سيارة
الصالون ”كوانت” الرياضية، معتمدة على الدفع

بخلية تدفق كهربائية، وبقوة تصل إلى 925
حصانا. وعلى الرغم من معدالت األداء، التي

تضعها يف مصاف السيارات السوبر رياضية،
ومسافة سير محركات البنزين وجمعها بني املزايا
االقتصادية واحملافظة على البيئة، إال أن أحدا لم

يصدق ذلك.
وبالفعل لم تؤيد هذه البيانات أيا من النشرات

العلمية. وقال البروفيسور لوتس إيكشتاين رئيس
معهد السيارات مبدينة آخن إنه يلزم العتماد هذه
التقنية يف عالم السيارة التغلب على مشاكل تقنية

كبيرة على ما يبدو. ومع ذلك فإن هناك العديد من
املشاريع البحثية واألنشطة التي تهتم بتقنيات بطارية
التدفق، والتي تعتمد عليها السيارة ”كوانت” أيضا.

ولكن اإلجابة على السؤال التقليدي حول إمكانية
أو موعد ظهور هذه التقنية يف عالم السيارات

مازالت مفتوحة.
الدفع الهيدروليكي الهجني

ال يعتمد هذا املبدأ على التيار الكهربائي بأي شكل
من األشكال، بل يعتمد على ضغط الهواء. وقد

عرضت مؤسسة بيجو/ستروين يف صيف عام
2014 منوذجا اختباريا يعتمد على أساس سيارة

بيجو 2008 وكذلك مفهوم الهجني الهواء.
وال يتم تخزين طاقة الكبح الزائدة يف بطارية
كهربائية، وإمنا يتم تخزينها يف خزان الهواء

املضغوط عبر مضخة وزيت هيدروليكي، ليتم
حتويلها مرة أخرى إلى الدفع، وهو ما يعطي

محرك االحتراق فترات راحة متكررة.
وساعدت هذه التقنية على خفض انبعاثات غاز

ثاني أكسيد الكربون خالل حركة املرور يف املدينة
بنسبة 45 باملئة؛ حيث بلغت معدالت االنبعاثات

يف ذلك الوقت 70 غراما لكل كيلومتر.
وقد أثبتت هذه التقنية كفاءتها، حيث مت االعتماد

عليها يف اآلالت املتحركة، مثل املعدات الثقيلة
لفترات طويلة. وأوضح البروفيسور إيكشتاين

أنها تتميز بانخفاض تكاليفها من الناحية
االقتصادية.

وال تكفي الطاقة املستخرجة من خزان الهواء
املضغوط، إال لقطع بضع املئات من األمتار

بالوحدة الهيدروليكية وحدها، يف حني تشغل

املكونات مكانا كبيرا.
وأضاف البروفيسور فرديناند دودينهوفر من

جامعة دويسبورغ-إيسن قائال ”تقنية مجموعة
بيجو/ستروين سيكون من الصعب عليها اختراق

السوق”، كما أنها ال تستحق كل هذا اجلهد من
الناحية االقتصادية، خاصة بالنظر ألسعار الوقود

التقليدي املتدنية يف الوقت الراهن.
الغاز الطبيعي املسال

سيارات الغاز الطبيعي هي السيارات املزودة
بخزان الغاز الطبيعي املضغوط أو مبعنى آخر غاز

امليثان، الذي يتم تخزينه عند ضغط 200 بار.
ومن األنواع اجلديدة يف هذا اإلطار الوقود

األحفوري السائل أو الغاز الطبيعي املُسال.
وميتاز الغاز الطبيعي املُسال بكثافة طاقة أعلى

مقارنة بالغاز الطبيعي املضغوط؛ حيث يكفي لتر
واحد للسير مسافات طويلة، إال أن إيكشتاين

اخلبير مبجال الدفع أوضح أن هذا قد يكون عالي
التكلفة نسبيا، وذلك بسبب عملية إسالة الغاز

الطبيعي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التخزين
يتطلب املزيد من التكاليف أكثر من التي يتطلبها
الغاز الطبيعي. ويلزم تبريد اخلزان حتى حوالي

160 درجة مئوية حتت الصفر مع توافر عزل
جيد.

ويرى اخلبراء أن سيناريو االعتماد على تقنيات
الدفع بالغاز الطبيعي املسال لدفع السيارات ليس

واقعيا بشكل كامل، وذلك بسبب التكاليف
اإلضافية بحسب إيكشتاين، ويرى آخرون أن

هذا قد يساعد يف مسافات النقل الطويلة؛ حيث
يتم التزود بكميات كبيرة من الوقود.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cars سيارات
مستقبل
السيارات
بال بنزين
وال ديزل
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كتابة وحترير : زُهرة غُمَاني،
توماس أديسون الرجل الذي أضاء العالم، هنري فورد مؤسس

شركة فورد للسيارات، ثيودور روزفلت الرئيس األمريكي،
إملر غيتس عالم و مخترع، البد أنك تتساءل ما الذي يجمع

هؤالء يف سطر واحد«
هؤالء وغيرهم كانوا رجال أعمال و متفوقني يف مجاالتهم

وموضوع دراسة حتليلية دامت ألكثر من عشرين سنة يف
منتصف القرن املاضي بأمريكا قام بها مراسل صحفي يدعى

نابليون هيل، والتي كانت ثمرتها كتاب يف مجال تطوير تقنيات
النجاح الشخصي يقال أن كل من يقرأه يصبح غنياً مهما بلغت

درجة فقره! أمر عجيب!
نعم إنه كذلك، كتاب ولكنه أشبه مبصباح عالء الدين

السحري، األمر ليس مبالغ فيه فعالً بالنسبة لكتاب حقق أكبر
نسبة مبيعات وبالضبط أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم

منذ أول إصدار له يف سنة 1937 إلى يومنا هذا، ساعد املاليني
من الناس ولعب دور احلجر األساس يف بناء حياة العديد من
األثرياء والناجحني، من بينهم احملاضر الكندي العاملي بوب

Bob Proctor. بروكتور
من سلسلة قصص جناح رجال أعمال  …إلى كتاب ومرجع

عاملي يف النجاح!
عملية التأليف لم تتم يف سنة أو سنتني بل استمرت العمر بأكمله

أفناه هذا الصحفي الشاب يف البحث و التنقيب عن األسباب
الكامنة وراء عدم حتقيق العديد من األشخاص النجاح املالي

واحلرية االقتصادية، وكان هذا البحث يف إطار مهمة كُلِف بها
لكتابة سلسلة من قصص جناح رجال أعمال عصاميني وأثرياء

مشهورين بلغ عددهم اخلمسمائة من ضمنهم من مت ذكرهم
سابقاً.

تطلبت الدراسة إجراء حوارات شخصية مع بعضهم الكتشاف
صيغة سحرية وعملية يف آن واحد للنجاح يستطيع أن

يستخدمها الشخص العادي ليجد طريقه نحو الثراء، فتعرف
على رجل أعمال ناجح يف مجال الصناعة أندرو كارنيجي

Andrew Carnegie، معروف عنه إلى جانب ذلك حبه
لفعل اخلير واإلحسان للفقراء، ساعده يف صياغة أفكاره

واستفاد من جتاربه وتعامالته مع أيقونات األعمال واملشاريع
الناجحة الذين بدأوا رحلتهم من الصفر، ليصبح الحقاً

مستشاره الشخصي و أمني أسراره، أسرار كتاب ”فكر وامنو
Think and Grow Rich. ”ًثريا

من هو نابليون هيل باختصار ..
ولد نابليون هيل يف كوخ من غرفة واحدة يف مقاطعة فرجينيا

بأمريكا سنة 1883، فقد والدته يف ربيعه العاشر وتزوج والده
بعد ذلك بفترة، ليترعرع كشاب ثائر على كل شيء، قاوم كل

الصعاب وجتاوز تلك الظروف غير املواتية خللق اإلبداع، فحَوّل

مسعى حياته لإلميان بفكرة، حتولت إلى
مرجع وفلسفة عاملية للنجاح. ال يتمحور

هذا املؤلَّف حول نظريات لربح املال
وطرق سهلة أو سريعة لالستغناء كما قد

يظن البعض! إمنا هو عمل رائع انطلق من
جتارب من واقع احلياة الصعب ليُعرِّف و

يحدد أحسن املناهج وأكثرها فعالية لعيش
حياة متكاملة حيث الرخاء املادي جزء

منها.
قالوا عن الكتاب…

هذه بعض أقوال وآراء ألشخاص
معروفني اطلعوا على الكتاب:

قال مهندس ومخترع ورفيق توماس
إديسون ”دكتور ميلر ريس هوتشيسن”:

«هذه ليست رواية، إنه منهاج حول
اإلجناز الفردي الذي جاء كنتاج من

جتارب املئات من أجنح رجال أمريكا،
يجب أن يُدرس، يُستوعب، ويُتَأمّل«.

وقال ”جورج إيستمان” مؤسس شركة
كوداك  Kodakملعدات التصوير:

”أعرف أنك تسدي العالم معروفاً
بقانونك عن النجاح”.

وقال مؤلف الكتاب بنفسه: «هل لي أن
أقدم اقتراحاً وجيزاً قد يوفر الدليل الذي

سيُعرف به هذا السر« إنه كل اإلجنازات،
كل الثروات املكتسبة، بدايتها تتمثل يف

فكرة!«.
ثالثة عشر سراً من أسرار األثرياء

لم يركز نابليون هيل يف تطبيقاته العملية
لعيش حياة مليئة باإلجناز على مفهوم

املال أو الغنى أو األسهم، بل على
احلواجز النفسية التي متنع أغلبنا من بلوغ

اتّخذ لنفسك شريك حياة يؤمن بك
ويشجعك ويبادلك مشاعر احلب واالحترام،
ألن ذلك سيخلق لك توازنا عاطفياً ويعطيك

شحنة ودافعاً أكبر للمثابرة والتركيز ويعزز
قدرتك اإلبداعية.

تخلص من األحاسيس واألفكار السلبية جتاه
نفسك، واقعك واآلخرين، واحرص على

غرس أفكار و تصورات إيجابية يف عقلك
الالواعي.

تأكد أن األشخاص الذين يُحيطون بك
إيجابيون يف تطلعاتهم للحياة واألفراد

ويحملون وعياً ونضجا وذكاء ابتكاري ألن
ذلك سوف يؤثر بطريقة أو بأخرى على منط

تفكيرك.
أخيراً، احلاسة السادسة أو احلدس و هي

مهارة ال تظهر لديك إال بعد إتقان للتطبيقات
السابقة، حيث ستتعلم كيف ومتى تتفادى
اخملاطر وتنقض على الفرص املواتية إلجناح
رؤيتك، أي أن تكون قد بلغت من احلكمة
والقدرة على التحليل ما مينحك عيناً ثاقبة

حيال األمور.
اختصار خطوات نابليون هيل نحو الثراء

بشكل وجيز ال يعطي الكتاب حقه، ألن كل
خطوة متت اإلشارة إليها هي موجودة يف

الكتاب بصورة أكثر تدقيقاً ووصفاً للطريقة
املثلى لتطبيقها مع ربط ذلك بتجربة شخصية
ومُجربة من وقائع وأحداث حياة خمسمائة

من أيقونات النجاح والتطور الذاتي الذين
صنعوا أنفسهم من ال شيء. ومهما كان

هدفك يف احلياة فإن االطّالع الكامل على
تُحفة من حتف املؤلف واحملاضر العاملي

نابليون هيل ستكشف لك عن فلسفة حياة
متكاملة املعالم، ألننا نستحق األفضل.

Think and Grow املصدر :كتاب
Rich

أهدافه والتحرر من اإلكراهات االقتصادية
التي نتخذها حجة لتقبل أوضاعنا بانهزامية
وعدم املقاومة و اإلميان بقدرتنا وقوتنا على

خلق املستحيل. هذه التطبيقات مازالت
صاحلة يف عصرنا بل وأصبح استخدامها
والعمل على إجناحها أسهل بكثير حيث

أصبحت املعلومات والدروس و التدريبات
متاحة ألي منا تقريباً، على األقل ملن يسعى

لها، ووفرت لنا تكنولوجيا التواصل أبعد
مما نتخيل.وفيما يلي اختصار خلطوات

نابليون هيل و أسراره عن الثراء:
الرغبة الشديدة يف بلوغ الهدف وتصوره

هي أول خطوة نحو اإلجناز.
اإلميان بقدرتك على الوصول ملبتغاك،
فطريقة تفكيرك هي من حتدد جناحك،

واالعتقاد بثقة يف قدراتك يزيل إحساسك
باحملدودية.

احلوار الذاتي واخلطابات التي تستعملها
أثناء حوارك مع نفسك يجب أن تكون

إيجابية وتركز على تصورك وقدرتك على
الوصول لهدفك.

التعلم واكتساب التجربة واملهارات
املتخصصة يف اجملال الذي تريد أن تنجز
فيه، ففي العلم كل احتماالت القوة.
التخيل اإلبداعي للنجاح و تصور كل

تفاصيله يف ذهنك.
بعد تخيلك لنجاحك، عليك أن تبدأ بأول

خطواتك الفعلية لتحقيق ذلك عن طريق
وضع خطة منظمة.

اهزم عادة الكسل واملماطلة القاتلة وكن
حاسماً يف قرارتك.

اإلصرار و الثبات، ال تتوقف مهما حصل
حتى حتصل على ما تريد.

حتدث هيل عن قوة العقل املدبر يف إشارة
إلى ضرورة أن تُحيط نفسك بأصدقاء أو

زمالء عمل يشاركونك نفس الرؤية
املستقبلية ويؤمنون مبعتقداتك .

Youth شباب

خطوات نابليون هيل السحرية نحو الثراء!
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الفنان محمد
عساف تبرع
بإحياء احلفل

مجانا

ريع احلفل سيذهب لصالح :
* الالجئني الفلسطينيني 

والسوريني يف لبنان
* لعيادات غسيل الكلي يف

غزة احملاصرة
* لدعم طالب جامعة

القدس يف فلسطني
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