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براءة الى اهلل من هذه الفتنة

من سيخبر غالة السنة والشيعة أنهم
يخوضون حربا باطلة بينهم الترضي هللا
والترضي رسوله سيدنا محمد  ،ومن
سيخبرهم أنهم أحرقوا الحرث والنسل
في سبيل أباطيل ما أنزل هللا بها
من سلطان
ومن سيخبرهم أنهم في األصل إخوة
وأنهم مسلمون يعبدون ربا واحدا
وأن نبيهم واحدا وقرآنهم واحدا
وقبلتهم واحدة وحجهم واحد
وأن المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه .
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
(ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال
تدابروا وال يبغ بعضكم على بيع بعض
وكونوا عباد هللا إخوانا المسلم أخو
المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره
التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره ثالث
مرات -بحسب امرئ من الشر أن يحقر
أخاه المسلم كل المسلم على المسلم
حرام دمه وماله وعرضه ) .
ومن سيخبرهم  :إذا كنتم تؤمنون بالله
ورسوله فتوقفوا عن الفتك ببعضكم
فقد ارتوت األرض بدمائكم والنكاد نجد
فيكم رجال رشيد واحدا!!
وقد قال صلى هللا عليه وسلم في حجة
الوداع ( :ال ترجعوا بعدي كفارا
يضرب بعضكم رقاب بعض ).
فيا أيها الملك سلمان
يا أيها السيد خامنئي
ياعلماء األمة في كل مكان
دماء المسلمين في رقابكم
فاتقوا هللا في أمة محمد
واتقوا هللا في أنفسكم !!
اللهم إنا نبرأ اليك من هذه الفتنة
ماظهر منها ومابطن .
عبدالناصر مجلي
العربي األمريكي اليوم
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بيت حلم (فلـسطني احملتلة) – بعـد مرور خمسـة أشهر ونصف الشهـر على اندالع الهبـة الشعبية
الفلسـطينية ،تـبدو احلكومـة واملؤسسـة األمنية يف إسـرائيل يف حالـة ارتباك حيـالها ،وال تعرف
كيف تـواجهها.ويـدور احلديث يف إسـرائيل عن أن نهـاية هـذه الهبة ال تـظهر يف األفق ،ويـصر
البـعض على وصفهـا باالنتـفاضة ،بـدال من “موجـة إرهابيـة“.ويرى محللـون إسرائيليـون أنه ليس
بـاإلمكان وضع هذه الهبة يف قـوالب ،ويسود إدراك أن هذه الهبـة ال حتركها أية جهـة فلسطينية.
وباءت بـالفشل محـاوالت رسم مالمح الفـلسطـينيني الفـاعلني يف الهبـة ،أي منفـذي العمـليات.
فمـرة يعتبر اإلسـرائيليون أنـهم شبان ال تتجـاوز أعمارهـم  20عاما ،ومـرة أخرى ينفـذ العمليات،
وخصوصا الطعن ،فتية صغار أو شباب جتاوزوا سن الثالثني عاما.

وبينما يسود االعتقاد أن هذه هبة عمليات طعن
باألساس ،إلى جانب عدد قليل من عمليات
الدهس ،يزداد يف اآلونة األخيرة عدد عمليات
إطالق النار .وكان االعتقاد السائد أن هذه العمليات
منحصرة يف القدس والضفة الغربية ،لكنها امتدت
مؤخرا إلى داخل اخلط األخضر.
ومما ال شك فيه أن املؤسستني السياسية واألمنية يف
إسرائيل تدركان الصعوبات والعقبات يف التغلب

بواسطة قمر اصطناعي آخر .ونحن نعمل يف
أماكن وقنوات أخرى من أجل وقف هذا البث“.
وتابع نتنياهو أنه “يف نهاية األسبوع املاضي أغلق
اجليش اإلسرائيلي محطة بث تابعة للجهاد
اإلسالمي يف رام اهلل ،كانت حترض ضد
إسرائيل .ال توجد هنا مسألة حرية صحافة ،وإمنا
وقف التحريض على القتل .ويف موازاة ذلك،
ندفع هذا األسبوع إجراءات سريعة لسن قانون

على هذه الهبة الشعبية ،لكن املؤسسة السياسية،
العتبارات خاصة بها ،مثل كسب تأييد شعبي
ورفض احللول السياسية كمبدأ ،ترفض تقدمي
تنازالت وتسهيالت للفلسطينيني ،وإمنا تشدد
مواقفها وتهدد بتصعيد أكبر.
يف املقابل ،فإن املؤسسة األمنية ،املتحررة من ضغوط
كهذه ،تطرح تسهيالت جتاه الفلسطينيني وتعبر عن
معارضتها لقرارات سياسيني .ومن هذه التسهيالت
حترير جثامني شهداء القدس ،وعدم فرض إغالق
على بلدة يف الضفة الغربية أو ضاحية يف القدس
الشرقية ،أو إعدام منفذ عملية بعد إصابته وشل
حركته.

يعاقب أولئك الذين يشغلون متواجدين
(فلسطينيني) غير قانونيني يف إسرائيل وينقلونهم
أو يوفرون أماكن مبيت لهم .ويجب أن نفهم أن
قسما كبيرا من منفذي العمليات هم متواجدون
غير قانونيني وتسللوا إلى إسرائيل بطريقة غير
قانونية“.
وكان اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون
السياسية واألمنية عقد اجتماعا يوم اخلميس
املاضي ،خصص للتداول يف الهبة الشعبية ،يف
أعقاب العمليات التي نُفذت يف القدس ويافا
وبيتاح تكفا ،يوم الثالثاء من األسبوع املاضي.
وتقرر خالل هذا االجتماع البدء بأقرب وقت يف
أعمال لسد ثغرات يف اجلدار الفاصل يف منطقة
القدس وإقامة جدار يف منطقة ترقوميا .كذلك
تقرر سحب تصاريح عمل وجتارة من أقارب
منفذي عمليات فلسطينيني وتقصير مدة املصادقة
على هدم بيوت عائالت منفذي عمليات.

أبرز صعوبات إسرائيل يف مواجهة الهبة الفلسطينية :رسم مالمح الفاعلني فيها!

إجراءات لردع الفلسطينيني
يشار بداية إلى أن إسرائيل متارس إجراءات متشددة
وقمعية ضد الفلسطينيني قبل اندالع الهبة احلالية ،بل
إن هذه املمارسات هي أحد أسباب الهبة .ودعوات
السياسيني إلى تشديد املمارسات القمعية تأتي بهدف
كسب تأييد شخصي ،مثل مطالبة وزير املواصالت
اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس ،بطرد عائالت الشهداء
إلى غزة أو إلى سورية.
وهناك جانب آخر ملثل هذه الدعوات ،هو رسوخ
االعتقاد لدى اإلسرائيليني بأن أي مترد من جانب
الفلسطينيني يجب أن يقابل بقوة مفرطة وبإجراءات
حتد من احلرية الشخصية ،وإن كانت على شكل
عقوبات جماعية ،بادعاء أن من شأن ذلك أن يردع
الفلسطينيني.
لكن االنتقادات املوجهة ضد رئيس احلكومة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،من داخل إسرائيل
بسبب عدم متكنه من وقف الهبة ،واستهزاء
صحافيني كبار به من خالل وصفه بـ“السيد أمن“،
تدفع نتنياهو إلى التلويح بتشديد اإلجراءات ضد
الفلسطينيني.وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع
حكومته األسبوعي ،أول من أمس األحد ،إنه
“ينتظر رد املستشار القانوني للحكومة (أفيحاي
مندلبليت) على توجهه بخصوص طرد عائالت
اخملربني إلى غزة .ويف موازاة ذلك ،نبحث يف نقل
سكن عائالت مخربني إلى يهودا والسامرة (أي
الضفة الغربية)“.
وأضاف نتنياهو “نعمل ضد القنوات اإلعالمية التي
تشجع على قتل اإلسرائيليني واليهود .وحتدثت مع
الرئيس الفرنسي ،فرانسوا هوالند ،يف نهاية األسبوع
املاضي .وقبل ذلك طلبت منه العمل على إزالة
البث الفرنسي لقناة األقصى وفعال مت إزالة هذه القناة
من هذه األقمار االصطناعية ،لكنها عادت إلى البث

“سياسة رخيصة وغبية“
بدأت احلكومة اإلسرائيلية ،يوم اخلميس املاضي،
بتنفيذ سياسة إبعاد عائالت شهداء بادعاء أن
أبناءها نفذوا عمليات ضد إسرائيليني .وأبعدت
سلطات االحتالل عائلة الشهيد فاروق أبو رجب
التميمي ،الذي نفذ عملية إطالق نار يف شارع
صالح الدين يف القدس ،يوم الثالثاء املاضي.
وأبعدت العائلة من القدس الشرقية ،حيث تسكن
يف بلدة العيسوية ،إلى الضفة الغربية.
وقررت إسرائيل إبعاد عائلة أبو رجب التميمي
بعد أن عثرت على ثغرة يف سجل العائلة ،وهو أن
أحد الوالدين ليس من القدس ،وأن العائلة
تقدمت بطلب لم شمل .ويبدو أن إسرائيل
ستطبق سياسة اإلبعاد هذه يف حال وجدت ثغرات
كهذه تسمح بتنفيذ هذه السياسة.
وقال بيان صادر عن الشرطة اإلسرائيلية إن وزير
األمن الداخلي ،غلعاد إردان ،طلب من الشرطة
بأن تباشر على الفور فحص مكانة عائلة أبو
رجب التميمي .وكانت عملية إطالق النار التي
نفذها أبو رجب التميمي أسفرت عن إصابة
عنصري أمن إسرائيليني بجراح حرجة وخطيرة.
وقال بيان الشرطة إن التحريات واملراجعات
أظهرت أن والدي أبو رجب قدما يف السابق طلب
لم شمل ولم تصادق عليه سلطات االحتالل.
وتعتبر الشرطة أن والد أبو رجب وشقيقاته “ال
يحوزون على مكانة إقامة (يف القدس الشرقية)،
وبالتالي فإن تواجدهم يف إسرائيل وسكنهم يف

العيسوية غير قانونيني ،ويف ضوء ذلك مت طردهم
الحقا إلى مناطق السلطة الفلسطينية يف الضفة
الغربية“.
وأعلن رئيس حزب “ييش عتيد“ ،يائير لبيد ،عن
تأييده ملشروع القانون الذي يطرحه وزير
املواصالت ،ويهدف إلى إبعاد عائالت الشهداء إلى
قطاع غزة أو سورية.
لكن احمللل العسكري يف صحيفة “هآرتس“ ،عاموس
هرئيل ،أفاد يوم اجلمعة املاضي ،بأن القيادة األمنية
اإلسرائيلية ترى مبشروع القانون الذي يطرحه
كاتس ،أنه تعبير عن “سياسة رخيصة وغبية’.
وأضافت القيادة األمنية أن مشروع قانون كهذا لن
يوافق املستشار القانوني للحكومة على سنه ،ما
يعني أنه لن يتمكن من الدفاع عنه أمام احملكمة
العليا“ .ففي الغالبية الساحقة من احلاالت األهل ال
يعرفون شيئا عن نية ابنهم بتنفيذ عملية .كما أن
اإلبعاد إلى سورية ،حيث تدور حرب ضروس
وتعتبر منطقة بالغة اخلطورة ،سيعتبر عمال همجيا
وقاسيا للغاية“.
ويف سياق تشديد العقوبات على العمال الفلسطينيني
الذين يتواجدون يف إسرائيل من دون تصاريح
عمل ،وسد الثغرات يف جدار الفصل العنصري،
أشار هرئيل إلى أن معاجلة السلطات اإلسرائيلية
لظاهرة العمال بدون تصريح تتأخر لسببني:
األول ،أن تطبيق القانون يحتاج إلى جهد كبير
وتعاون بني عدة جهات إسرائيلية ،بينها اجليش
والنيابة والشرطة ،إلى جانب أن هؤالء العمال
يتكبدون املصاعب واملشقات من أجل كسب
رزقهم.والسبب الثاني ،وفقا لهرئيل ،أن اجليش
اإلسرائيلي ،ومن دون التصريح بذلك علنا ،آمن
طوال السنوات املاضية بأن عمل العمال الذين ال
يحملون تصاريح يدعم االقتصاد يف الضفة الغربية
ويهدئ الوضع األمني .كما أن الغالبية الساحقة من
هؤالء العمال غير ضالعة يف عمليات أمنية.
ويتحسب اجليش اإلسرائيلي من أن منع هؤالء
العمال من العمل وجلوسهم عاطلني عن العمل
سيشكالن محفزا لهم على االنضمام إلى النضال
ضد إسرائيل ،ولذلك “كان مريحا غض النظر عن
هذه الظاهرة“.
وفيما يتعلق بالقرار حول سد الثغرات يف جدار
الفصل العنصري ،كتب هرئيل أن إسرائيل ال تنفذ
قرارات قدمية يف هذا املوضوع بسبب حتفظ مجالس
إقليمية للمستوطنات ،التي ال تريد أن تبقى خلف
اجلدار ،خاصة وأن تقارير حقوقية إسرائيلية أشارت
مؤخرا إلى أن معظم أعمال البناء االستيطاني يف
السنوات األخيرة جتري يف مستوطنات تقع شرقي
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اجلدار.إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل حولت
ميزانيات مخصصة لسد هذه الثغرات إلى أعمال
بناء جدران عند احلدود مع مصر وقطاع غزة ويف
هضبة اجلوالن احملتلة.
نصف اليهود يؤيدون طرد العرب
عبر نصف اليهود يف إسرائيل عن أفكار بالغة
العنصرية بتأييدهم لطرد العرب من البالد.
وأظهر هذا استطالع كبير شمل  5601مواطن يف
إسرائيل بينهم مواطنون عرب ،من خالل
مقابالت مباشرة أجراه معهد استطالعات الرأي
األميركي “بيو“ يف الفترة الواقعة بني تشرين األول
 2014وأيار  ،2015أي قبل اندالع الهبة
الفلسطينية احلالية.
وتبني من االستطالع ،الذي نُشر األسبوع
املاضي ،أن  %48من مجمل اليهود و %71من
اليهود املتدينني يؤيدون طرد العرب من البالد.
وفيما يتعلق باليهود العلمانيني ،فإن  %58عارضوا
فكرة طرد العرب ،بينما أيدها ثلثهم.وأظهر
االستطالع أنه أيد طرد العرب من البالد  %72من
املصوتني ألحزاب اليمني ،و %37من املصوتني
ألحزاب الوسط ،و %10من املصوتني ألحزاب
اليسار الصهيوني.
وأكد  %79من العرب أنه يوجد متييز كبير ضدهم
يف اجملتمع اإلسرائيلي ،بينما اعتبر  %74من اليهود
أنهم ال يرون وجودا لتمييز ضد العرب.
وأيدت الغالبية العظمى من اليهود وصف إسرائيل
كدولة “يهودية ودميقراطية“ ،لكن  %89من
العلمانيني قالوا إنه يجب تفضيل مبادئ
الدميقراطية على القوانني الدينية ،بينما قال %89
من احلريدمي إنه يجب تفضيل القوانني الدينية.
وقالت أغلبية بني اليهود العلمانيني إنهم يعرّفون
أنفسهم كإسرائيليني بالدرجة األولى وبعد ذلك
كيهود ،بينما يعرف احلريدمي واملتدينون أنفسهم
بشكل معاكس.
ووفقا لالستطالع فإنه توجد يف إسرائيل أغلبية
يهودية من احلريدمي واملتدينني وتشكل نسبة %41
من السكان بينما نسبة اليهود العلمانيني ،%40
فيما نسبة العرب واملهاجرين غير اليهود هي %19
وتشمل هذه املعطيات سكان القدس الشرقية
وهضبة اجلوالن احملتلتني.واعتبر  %76من اليهود
أن ظاهرة العداء للسامية منتشرة وتتصاعد يف
العالم ،وقال  %91إن “دولة يهودية ضرورية لبقاء
الشعب اليهودي يف األمد البعيد“.
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هيالري كلينتون
لم تكن هيالري كلينتون مهتمةً على اإلطالق
باالنضمام إلى الفريق الرئاسي ،والعمل مع
منافسها السابق باراك أوباما ،بعد انتخابات
 2008.يف البداية لم تقبل هيالري كلينتون،
حقيبة وزارة اخلارجية ،وقامت بالفعل بترشيح
أشخاص آخرين لتولي هذا املنصب بدالً عنها.
لكن إصرار أوباما للعمل مع منافسته ،كان
السبب يف قبولها هذا املنصب ،كما صرحت
الحقًا
وخالل توليها حقيبة اخلارجية يف الفترة األولى
من حكم أوباما ،عُرفت كلينتون بأنها من أكثر
وزراء اخلارجية نشاطًا ،إذ أمضت حوالي ألفي
ساعة يف الطائرة ،خالل أربع سنوات ،تتنقل
من دولة إلى أخرى ،يف محاوالت مستمرة
لتنفيذ معالم السياسة اخلارجية ألقوى دولة يف
العالم.

هيالري كلينتون & دونالد ترامب

من هم ،كيف كانوا  ،وكيف أصبحوا ؟!!

حقائق ومعلومات مُثيرة عن مُرشحي االنتخابات الرئاسية األمريكية
يف استطالع رأي أخير ،أبدى ما يُقارب «49
من األمريكيني ،عدم قدرتهم علي الثقة يف
قيادة كلينتون احملتملة للبالد ،وواحد من
األسباب التي دفعتهم لتبني هذا الرأي ،هو أنها
امرأة ،بخالف العرف السائد يف البيت
األبيض.
كانت هيالري كلينتون ،واحدة من املدافعني
بشراسه عن قانون «أوباما كير« ،حتى إن
اإلعالم يف كثير من األحيان يصفها باألب
الروحي لهذا القانون .وقانون «أوباما كير« هو
قانون يسمح حملدودي الدخل ،باحلصول على
تأمني صحي مخفض .ويلقى القانون معارضه
قوية من مرشحي احلزب اجلمهوري ،وكذلك
بعض الدميقراطيني.
بيرني ساندرز

بداية العام احلالـي ،بدأت االنتخابات التمهيدية يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومـا زالت مستمرة لآلن؛ بغية اختيار املرشحني الرئاسيني عن احلزبني
الدميوقـراطي واجلمهوري .ويف يونيو القادم ،سيُعلن عن املرشحيْن الذين سيخوضان معـركة من املتوقع أن تكون شرسة للغاية ،للوصول إلى البيت
األبيض.حتى اآلن تتـصدر هيالري كلينتون الـسباق يف احلزب الدميقـراطي ،فيما يتصـدر دونالد ترامـب السباق اجلمهوري .بـدأت االنتخابات بتسع
مرشحني عن احلـزب اجلمهوري ،وثالثة عن احلزب الـدميقراطي .وبعد معركـة شرسة ،تبقى خمـسة مرشحني فقط ،اثنـان عن احلزب الدميقراطي،
وهما هيالري كلينتون وبيرني ساندرز ،وثالثة عن اجلمهوري وهم دونالد ترامب وتيد كروز ،باإلضافة الي جون كاسيك.
بيرني ساندرز ،هو أول مرشحي غير مسيحي
يصل إلى االنتخابات التمهيدية يف الواليات
املتحدة األمريكية إذ ينتمي إلى أسرةٍ يهودية!
يلعب الدين يف أمريكا دورًا مهمًا يف االنتخابات
الرئاسية ،خاصةً يف املعركة اإلعالمية ،وهو ما
استُخدم ضد أوباما قبل ذلك.
حياة ساندرز ،كانت مليئة بالكثير من
الصعوبات ،من بني ذلك اعتماده بشكل أساسي
على الراتب الذي يحصل عليه من عمله ،إذ لم
يكن لديه أي مصدر دخل آخر ،فضالً عن أن

أسرته تنتمي للطبقة املتوسطة الدنيا.
احلملة الرئاسية لبيرني ساندرز ،هي الوحيدة
التي ال تعتمد على أموال الشركات األمريكية
يف متوليها ،وإمنا تعتمد بشكل أساسي على
تبرعات املواطنني واملؤيدين للمرشح ،وتعتبر
هذه خطوة كبيرة؛ فدائمًا ما توجه االتهامات
للشركات األمريكية ،باستغالل نفوذها ومالها
السياسي لدعم مرشحني بعينهم.
تأثر ساندرز كثيرًا بكارل ماركس يف صغره،
واطلع على معظم أعماله ،كما تأثر بحركات
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التحرر األمريكية .وجرى اعتقاله يف الستينات،
على خلفية تظاهرة مطالبة باملساواة بني السود
والبيض .باإلضافة لذلك كان لعائلته اهتمامٌ كبير
بالسياسة ،إذ إن أخاه سياسي بريطاني ،وكان
مرشحًا يف االنتخابات األخيرة على قائمة حزب
العمال للفوز مبقعد يف البرملان.
دونالد ترامب
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يتعامل به يف لقاءاته اإلعالمية أو مُؤمتراته
االنتخابية.

بيرني ساندرز
ديموقراطي

تيد كروز
قبل أن يهاجر والده إلى الواليات املتحدة
األمريكية ،قُبض على تيد كروز يف كوبا ،ويف
أثناء ذلك تقدم بطلب جلوء إلى الواليات املتحدة
األمريكية .بالفعل قُبل الطلب وحصل على حق
اإلقامة يف أمريكا ،لُيرشح نفسه أخيرًا لالنتخابات
الرئاسية .هذه املعلومة غالبًا ما تُستخدم للهجوم
على كروز ،بخاصة من قبل مُنافسه األشرس
ترامب.
كما هو احلال مع بيرني ساندرز ،ينحدر تيد كروز
يف عائلة فقيرة ،وقد اضطر ،أثناء دراسته الثانوية،
للحصول على قرض بعد أن أفلست أسرته متامًا.
كما اضطر إلى العمل يف وظيفتني للحصول على
املالي الكايف إلمتام دراسته.
من املعروف عن تيد كروز حبه أللعاب الفيديو،
وقد صرح يف أكثر من مناسبة ولقاء إعالمي أن
لعبته املفضله هي كاندي كراش .ووفقًا لتصريح
أحد أساتذته يف كلية القانون بجامعة هارفارد،
كان كروز مُتميزًا يف الدراسة والتحصيل
األكادميي .وقد اشتهر عنه قدراته التنافسية يف
مُسابقات اإللقاء واخلطابة ،كما حتصّل على أكثر
من جائزة يف عدة مُناظرات بجامعته هارفارد.
جون كاسيك

جون كاسك

تيد كروز

جمهوري

جمهوري

رغم عدائه املعلن للمهاجرين إلى الواليات
املتحدة األمريكية ،وبخاصة املسلمني ،إال أن
ترامب عارض بشدة ،وبشكل معلن ،قرار
جورج بوش االبن باحلرب على العراق عام
 2003.هناك العديد من اللقاءات املسجلة معه
يف هذا الوقت ،وهو يتحدث عن ضرورة عدم
خوض هذه احلرب ،والسلبيات التي قد

تُحدثها للواليات املتحدة األمريكية.
يف هوليود بالواليات املتحدة األمريكية ،حتديدًا
شارع النجوم ،إذ لكل فنان مشهور جنمة محفورة
يف أرضية الشارع ،ثمة واحدة لترامب؛ حصل
عليها إلنتاجه مُسلسالً عُرض على قناة »إن بي
سي» األمريكية.
ترامب هو أول مرشح لالنتخابات األمريكية،

يُموّل حملته بنفسه ،فبسبب ثرائه وثراء
عائلته ،استطاع حتى اآلن االعتماد على نفسه
يف متويل حملته االنتخابية.
يف مُقتبل عمره ،أُرسل ترامب إلى مدرسة
عسكرية ،وكان هدف والديه من ذلك ،أن
يعتاد احلياة الصعبة .هذه املعلومة التاريخية،
تُستخدم غالبًا يف تفسير أسلوبه الهجومي الذي
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عندما كان طالبًا يف اجلامعة،أرسل كاسيك خطابًا
إلى الرئيس األمريكي نيكسون؛ يطلب فيها
مقابلته ملناقشة أمر هام .وافق نيكسون على
املقابلة ،ومت اللقاء بني رئيس أمريكا وبني احلاكم
املستقبلي لوالية أوهايو بعد عشرين عامًا.
يُذكر يف سجله ،أنه كان أصغر مُرشح ،ثُم عضو
كوجنرس ،يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية،
عن والية أوهايو ،قبل أن يُصبح حاكمًا للوالية.
يتبني كاسيك العديد من اآلراء التي متيل لوجهة
نظر احلزب الدميقراطي ،وهي نقطة غالبًا ما
يُهاجم عليها من قبل اإلعالم املُؤيد للحزب
اجلمهوري .ويُشار إلى أنّه حاول عام 1999
الترشح للرئاسة ،لكنه لم ينجح.
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وحدها أميركا حمت مدنييها
يف احلربني العامليتني األولى والثانية لم يسجل
خسارة مدنيني أميركيني طوال احلرب ،يف حني
أن اجليوش يف هاتني احلربني استهدفت مدنيي
األعداء بشكل ممنهج ،ومنها جيش الواليات
املتحدة األميركية الذي دمّر ثمانني باملئة من
مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتني وقتل
معظم سكانهما.
فاجليش السوفياتي يف احلرب العاملية الثانية لم
يوفّر حتى املواطنني السوفيات .وحني كان
يتراجع أمام اجليش األملاني اتبع سياسة األرض
احملروقة بحجة أنه يريد منع األملان من االستفادة
من خيرات املدن والقرى واحلقول التي
سيحتلها .واجليش الياباني الذي هاجم الصني،
عام  ،1937ارتكب أبشع اجملازر بحق املدنيني
الصينيني.
وحده جيش الواليات املتحدة األميركية جنح
نسبياً يف حماية املدنيني األميركيني خالل
احلروب .األرض األميركية لم تتعرض لقصف
معادٍ منذ قرون ،واحمليطات التي تفصلها عن

ال تهتم بالشرق األوسط كما يظن الكثيرون...

ملاذا تضع أميركا الشرق األوسط يف أسفل سلّم أولوياتها؟

بقية العالم احملارب ،صنعت لها منعة وقدرة
على حتييد سكانها عن آثار أيّة حرب ،وهو
األمر الذي له أكبر الفضل يف انتصارات
الواليات املتحدة يف حروبها الكبرى.
فأميركا هي الدولة الوحيدة التي اشتركت يف
حربني كبيرتني وحروب أصغر ولم تتأثر بنيتها
األساسية باخلراب والدمار الناجمني عن
األعمال القتالية .وهذا سهّل لها أن تستمر يف
صناعتها وأبحاثها بعيداً عن خطر الدمار
واخلسارات املباشرة.
جتربة أميركا تؤثر على سياساتها

وألن ذاكرة الشعب األميركي ال تختزن فظائع
احلروب ،فإن مسالك سياسييها يف احلروب التي
حتدث خلف البحار التي حترسها تبدو مختلفة
عن املسالك التي تتبعها الدول األخرى التي
متلك تاريخاً من اخلسارات الفادحة على كل
املستويات.
تأسيساً على هذا املعطى األساسي يف تاريخ
أميركا العسكري ،ميكن االنتباه إلى أن هذه
الدولة الكبرى ال تتدخل يف األزمات الكبرى
على النحو الذي تتدخل فيه الدول األخرى.
الفرق بني أميركا واآلخرين

كتـابة وتحريـر  :حنا ريـشة  -خاضـت الواليات الـمتحدة األميـركية معـظم الحروب الكبـرى في القرنـين الماضي
والحالي أو تدخلت فيهـا بشكل من األشكال .ولكن لم يتعرض مدنيوها ألخـطار كبرى .وقد تكون حادثة البرجين
التوأمين في نيويورك هي أكثر حوادث الحرب كلفة لشعب الواليات المتحدة في تاريخه الحديث.
هي أزمة داخلية مئة باملئة وخارجية مئة باملئة
أيضاً .هي أزمة تفتح أبواب تركيا برمتها على
اخلوض يف نزاعات أهلية قد ترقى ،إذا لم تعالَج
بالطريقة األفضل ،إلى مرتبة احلروب .أما
روسيا فهي تخوض حربها يف سوريا مبزيج من
القلق الداخلي ،من جهة أولى ،ومن الطموح
إلى دور أكبر يف تقرير السياسات يف املنطقة من
جهة ثانية.
واململكة العربية السعودية أيضاً ترى يف األزمة
السورية أزمة داخلية .وأملانيا وفرنسا ليستا
بعيدتني عن هذه املرتبة .فبالنسبة لهما هي أزمة
داخلية بشكل من األشكال.
أما أميركا فليس لديها أي من هذه البواعث،
وال متلك أياً من أسباب القلق التي متلكها باقي
الدول .لذلك حني يتحدث البعض عن تخلٍّ
أميركي عن املنطقة ،فإمنا يتحدث يف ما ال معنى
له أو يف ما يكاد يكون بال معنى.
أميركا املسوّرة مبحيطني

ويف ما خص األزمة السورية واألزمات األخرى
يف الشرق األوسط ،ال تبدو الواليات املتحدة
أميركا التي يحدّها محيطان كبيران ال متلك سبباً
مضطرة للتدخل على نحو ما جتد أوروبا
لتفضيل محيط على اآلخر .على األقل ال متلك
الدميقراطية نفسها مضطرة للتدخل ،ألن األزمة
سبباً لتفضيل األطلسي على الهادئ .ثمة مطامع
مدت أذرعها إلى داخلها وإلى قلبها بالذات.
وأخطار على
كذلك ال ميكن قياس
الضفتني وهي
املنطق الذي يتحدث
تتعامل معها
به الرئيس التركي
أميركا املسوّرة باحمليطات بالدرجة نفسها
رجب طيب
من األهمية.
إردوغان أو الرئيس
تشعر باألمان ،لذلك ال تتدخّل ورمبا تكون
الروسي فالدميير
العني األميركية
بوتني من حيث
مركّزة أكثر على
وتنتظر
احلروب
يف
بسرعة
قدرته على
احمليط الهادئ
التماسك مبنطق
ألسباب تتعلق
الرئيس األميركي
اللحظة املناسبة لنيل
باالقتصاد يف
باراك أوباما.
الدرجة األولى
فاألزمة السورية
املكاسب
والشراكات
بالنسبة إلردوغان
االقتصادية

املنتجة ،وألسباب تتعلق أيضاً بوضعها الداخلي
حيث أن الهجرات التي حتصل من آسيا نحو
الواليات املتحدة هي األعلى نسبة ،مبا ال يقاس،
من الهجرات التي تنتقل عبر احمليط األطلسي.
وإذا كان ثمة أزمة مهاجرين إلى أميركا فهي
بالدرجة األولى قارية مصدرها حدودها البرية مع
املكسيك ،وبالدرجة الثانية بحرية ويسبق فيها
احمليط الهادئ احمليط األطلسي بأشواط.
وعلى مستوى شراكات أميركا االقتصادية مع
اخلارج ،حتوز الصني واليابان وكوريا اجلنوبية
وتايوان والهند إلى حد ما مرتبة أعلى مبا ال يقاس
من منطقة الشرق األوسط ودوله .فالعالقة
االقتصادية القائمة بني واشنطن وهذه البلدان تقع
يف صلب االقتصاد األميركي فيما تقبع العالقة مع
دول الشرق األوسط يف هامشه .أما روسيا فتكاد
العالقات التجارية التي تديرها مع الواليات
املتحدة أقرب ما تكون إلى املقاطعة التامة من
اجلانب األميركي.
فبني التبادل التجاري الذي يعتمد بصورة أساسية
على التقنيات العالية الدقة مع هذه الدول ،وبني
احلاجة إلى املواد األولية التي تصدرها دول
الشرق األوسط إلى أميركا ثمة فرق كبير ،هو
الفرق بني أن نخيّر االقتصاد األميركي بني معاجلة
قلبه أو معاجلة أظفاره.
ال شك يف أن املواد األولية التي يأتي معظمها من
دول الشرق األوسط هي ضرورية لالقتصاد
األميركي ،لكن التجارة القائمة مع دول آسيا
الكبرى تتعلق مبستقبل االقتصاد األميركي وقدرته
على االستمرار يف ريادته .ولهذا تولي الواليات
املتحدة جلّ عنايتها لهذه العالقة ،وتهمل
األخرى نسبياً.
ويف نهاية األمر ،ال تبدو الواليات املتحدة متأثرة
اقتصادياً باحلرب الدائرة يف تلك املنطقة .وهي
حرب كان من نتائجها املباشرة أنها هبطت بأسعار
النفط إلى أدنى مستوى له منذ عقود ،ما يجعل
استمرارها ملصلحة االقتصاد األميركي على
املديني القصير واملتوسط.
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متى تتدخل أميركا؟
لذلك ال يبدو الطلب من الواليات املتحدة
التدخل الفاعل يف مجريات األمور يف املنطقة
طلباً منطقياً يف الوقت الراهن .مع ذلك ال تدّخر
الواليات املتحدة جهداً يف حفظ موطئ قدم لها
يف تلك احلرب.
وما إن تشارف هذه احلرب نهايتها حتى تتدخل
أميركا فيها بكل قوتها بعدما تكون احلرب قد
أنهكت كل املتدخلني احلاليني ،فتجني املكاسب
بشكل شبه حصري ،يف وقت تكون الدول
األخرى قد باتت يف أمس احلاجة إلى الهيمنة
األميركية إلنقاذها من مستقبل أسود.
وهذا بالضبط ما عناه التدخل األميركي يف
أوروبا بعد احلرب الثانية ،وما جعل أوروبا
تعجز منذ تاريخ انتهاء تلك احلرب عن امتالك
استقالليتها السياسية واالقتصادية والعسكرية
على نحو ما زال ماثالً حتى اللحظة.
األميركيون الناجون من ويالت الشرق األوسط
لن يلبثوا أن يجعلوا من جناتهم حصانهم الرابح
حاملا تصبح حروب الشرق األوسط عبئاً ثقيالً
على كل املتحاربني.

لإلعالن يف مجلة
العربي األمريكي
اليوم

313
409 - 9541
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ينتشرون يف جميع أنحاء الواليات
املتحدة دون تركز يف مناطق
بعينها.

السبب يف ذلك يعود إلى أعدادهم
الكبيرة التي متثل حوالي %8,9
من إجمالي الشعب األمريكي.
 -7فرنسا
يتركز األمريكان من أصول
فرنسية يف منطقتني رئيسيتني.
األولى يف املنطقة الشمالية الشرقية
نتيجة الهجرة الكبيرة للفرنسيني
من إقليم كيبك الكندي نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين.
املنطقة الثانية توجد يف والية
لويزيانا؛ حيث أقامت فرنسا
مستعمرة لها هناك يف القرن
التاسع عشر.
توزيع األمريكان طبقًا للعرق
 -1األمريكان السود

من أين جاء الشعب األمريكي وأين تتركز عرقياته اخملتلفة؟
كتابة وتحـرير  :عالء الدين الـسيد  -الشعب األمـريكي يتكون من خلـيط كبير من شـعوب مختلفة هـاجرت إلى
األراضي األمريكية منـذ سنوات عديدة لـتكون ما يعرف اآلن بـالواليات المتحـدة األمريكية بعـد صراعات وحروب
أهلية.دعونـا نتعرف علـى أبرز مكونـات الشعب األمريكـي ،ونسبة كل مـنهم طبقًا لمـا نشرته صحـيفة واشنطن
بوست األمريكية مؤخرًا.
أصول الشعب األمريكي

وإلينوي وميتشجن وفلوريدا.
قدم اإليطاليون للواليات املتحدة يف القرن التاسع
عشر للعمل كعمال يف املصانع األمريكية.

تعتبر أملانيا هي املنبع األكبر للشعب األمريكي.

 -4روسيا

ميثل األمريكان ذوو األصول األملانية حوالي
 %15من إجمالي السكان.
يتركز هؤالء يف املناطق الوسطى والشمالية
للواليات املتحدة ،خصوصًا واليات مينيسوتا
وداكوتا الشمالية واجلنوبية ونبراسكا وأيوا
كانساس وميسوري.

يتركز األمريكان من أصول روسية يف
مناطق الساحل الشرقي للواليات
املتحدة.
البيض هم
يتواجد الروس يف واليات
نيويورك وبنسلفانيا ونيوهامبشير .الغالبية العظمى
يتواجد الروس أيضًا يف واليات
فلوريدا وداكوتا الشمالية واجلنوبية في معظم
وواشنطن وكاليفورنيا.

يتركز غالبية هؤالء يف املناطق
الغربية خصوصًا والية
كاليفورنيا.توجد مجموعات
أخرى يف واليات تكساس
وواشنطن وفيرجينيا.

يتركز األمريكان ذوو األصول األيرلندية يف
املناطق الشرقية للواليات املتحدة.
يتواجد األيرلنديون أيضًا يف جتمعات بواليات
مونتانا وأوكالهوما وفيرجينا الغربية.
أبرز الواليات املتواجدون بها هي ماساشوسيتس
ونيوهامبشير ونيويورك.
غالبية األيرلنديني قدموا للواليات املتحدة بعد
حدوث مجاعة البطاطس عام 1845م ،حيث
تويف أكثر من مليون أيرلندي نتيجة فشلهم يف
زراعة محصول البطاطس لسنوات عديدة.

 -5السويد والنرويج

 -3األمريكان البيض

 -1أملانيا

 -2أيرلندا

 -3إيطاليا
يتركز غالبية األمريكان من األصول اإليطالية يف
مناطق الساحل الشرقي للواليات املتحدة.
أبرز الواليات املتواجدون بها هي نيويورك
وبنسلفانيا وفيرمون ونيوهامبشير .كما يتواجدون
يف جتمعات أخرى بواليات كاليفورنيا وكولورادو

يتركز غالبية األمريكان ذوي البشرة السمراء يف
املناطق الشرقية واجلنوبية الشرقية من الواليات
املتحدة.
أبرز الواليات التي يتركزون بها هي أركانساس
وأالباما وجورجيا وكارولينا الشمالية واجلنوبية
وفيرجينيا.

الواليات
األمريكية ،لكنهم
يقلون نسبيًّا
في المناطق
الجنوبية
الشرقية.

يتركز األمريكان ذوو األصول
النرويجية والسويدية بشكل
رئيسي يف شمال وسط الواليات
املتحدة.
غالبية الشعوب اإلسكندنافية
جاءت للواليات املتحدة يف فترة ما
بني نهاية احلرب األهلية وبداية
احلرب العاملية األولى.
تركز اإلسكندنافيني يف هذه املناطق
جاء نتيجة قرار بتمليك املهاجرين الذين يقومون
بزراعة أراضٍ ملدة خمس سنوات يف شمال
الواليات املتحدة.
 -6إجنلترا
األمريكان القادمون من أصول إجنليزية وويلزية

 -2األمريكان اآلسيويون

وهم الغالبية العظمى يف معظم
الواليات األمريكية ،لكنهم يقلون
نسبيًّا يف املناطق اجلنوبية الشرقية.
يقل البيض أيضًا يف واليات
كولورادو ويوتاه ونيوميكسيكو
وأريزونا.

 15معلومة غريبة
عن الشعب األمريكي
نستعـرض لكم في هـذا المقال 15
معلومة غريبة عن الشعب األمريكي:
 -1هنـــاك أكثـــر من  145مـليــون
أمريكي فقير
 -2لـو وُجــد  10دوالرات في جـيبك
وليس عليـك دين فأنت أغنى من 78
مليون أمريكي
 -3نصف سكـان الواليـات المـتحدة
األمريكية يُصنّفون كمنخفضي الدخل
 -4يعيش حوالـي  25مليون أمريكي
بالغ يـعيشـون مع أهلهم في مـنزل
واحد
 -5يعـيش حـوالي  20مليـون شاب
في منازل متنقلة
 -6هـنـــاك أكـثـــر مــن  320ألف
شـخص يـعملـون بــوظيفـة نـادل
"جرسون"
 -7هنـاك حـوالـي  11ألف عــامل
نظـافــة و 80ألف طبــاخ جمـيعهم
يحملون درجة البكالوريوس
 -8أكثـــر من  33ألـف من حـملــة
الــدكتـوراه يـتلقــون المـسـاعـدات
الحكومية
 -9يقـضي األطفال بـأمريكـا حوالي
 5000ساعة أمام التلفاز
 -10عـدد األمـريكـيين الـذيـن قتلـوا
أثناء سقوط التلفـاز عليهم أكثر ممن
قتلـوا جـراء عـمليـات إرهـابيـة في
السنوات األخيرة
 -11يفـوق عدد أجهـزة التلفـاز عدد
المواطنين في المملكة المتحدة
 -12أكثر من  32مليون أمريكي يعتبر
أمّي ال يقرأ وال يكتب
 -13عــدد المكـتبـات في الـواليـات
الـمـتحـــدة يفـــوق عـــدد محالت
ماكدونالدز
 -14عـدد الـسجــون في الـواليـات
المتحدة يفوق عدد الجامعات
 %27 -15من المُجنّدين في الجيش
األمريكي ال يُـمكنهم قراءة الـكتيبات
العــسكــريــة الخــاصــة بـهم دون
مساعدة.

 -4السكان األصليون

يتركز هؤالء بشكل ملحوظ يف جنوب الواليات
املتحدة ،خصوصًا واليات يوتاه وكولورادو
ونيوميكسيكو وأريزونا.
يتركزون أيضًا يف الواليات الشمالية مثل مونتانا
وداكوتا الشمالية وداكوتا اجلنوبية باإلضافة إلى
أالسكا.
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فلسطني احملتلة Occupied Palestine
لعرض أفكاره ،باإلضافة إلى عرض املآسي التي
تعرض لها اليهود على أيدي النازيني.
سابعًا :الهدايا
حيث تهتم الشخصيات اإلسرائيلية بإهداء الهدايا
للدول واملؤسسات واألفراد املسؤولني يف مختلف
املرافق ،األمر الذي يساعد الدعاية اإلسرائيلية
على العمل مبزيد من احلرية.
ثامنًا :املؤمترات الدولية
تعتبر املؤمترات من أفضل الفرص لنشر الدعاية
اإلسرائيلية ،حيث يستثمرها اإلعالم أفضل
استثمار بإرسال مندوبني أكفاء يحسنون متثيل
إسرائيل أحسن متثيل ،وكما يتقنون القيام بالدعاية
لها بفن ونظام.
تاسعًا :جمعيات الصداقة اإلسرائيلية -األجنبية
مثل إلقاء احملاضرات عن أهمية وجود إسرائيل يف
الشرق األوسط بالنسبة ألمريكا ،وإرسال
البرقيات املؤيدة لوجهة النظر اإلسرائيلية.
كيف يتعاطى اإلعالم الغربي مع الدعاية
اإلسرائيلية؟
ال بد من التنويه إلى وجود فرق واضح بني الشق
األمريكي من اإلعالم الغربي والشق األوروبي،
عند تعاطيهما مع الدعاية اإلسرائيلية ،على الرغم
أنهما ينتميان إلى عاملني يعمالن على أرضية
رأسمالية متشابهة ومختلفة يف الوقت نفسه.
لذلك ،ما يقوله اإلعالم األمريكي يف محطات
مثل “فوكس نيوز“ وغيرها ممن تنتمي إلى أحزاب
ميينية ،أسوأ أحيانًا مما يقوله اإلعالم اإلسرائيلي
نفسه عن إسرائيل وسياساتها العنصرية ضد العرب

ما يقوله اإلعالم األمريكي في محطات مثل “فوكس نيوز ” أسوأ أحيانًا مما يقوله اإلعالم اإلسرائيلي نفسه

تعرف على أبرز أساليب وأدوات الدعاية اإلسرائيلية يف الغرب ومن يقف وراءها 1

كتابة وحترير  :بثينة اشتيوي  -تسخر إسرائيل العديد من عتادها املالي والسياسي لتبني وجهات نظرها يف صراعها املستمر مع الفلسطينيني منذ
عقود عدة ،وإن كلف األمر قلب احلقائق أو تزييفها ،والتي من شأنها تهيئة الرأي العام لتقبل سلوكها السياسي والعسكري على أرض الواقع.كل
ذلك ،متارسه إسرائيل عبر منظومة دعائية حتمل يف طياتها أساليب وأدوات وأشكالاً عدة لتوجيه الرأي العام الغربي حسب مفاهيمها وسياستها،
على غرار ما تصنعه يف الداخل ،واجملتمعات العربية.سنتعرف يف التقرير التالي على طبيعة الدعاية اإلسرائيلية املعمول بها يف الغرب ،وأبرز
أدواتها وأساليبها ،إلى جانب جملة من األمثلة الدالة عليها ،ومن الذي يقف وراءها.
أوالً :احملاضرات
ال بد من اإلشارة هنا ،إلى التعرف على مصادر
الغربي
حيث ينظم اإلسرائيليون العديد من احملاضرات
الدعاية اإلسرائيلية بشكل عام ،والتي تتلخص يف
لتلقى على آذان املستمعني الغربيني ،الستمالة
ثالثة مصادر هي:
إشاعة االعتذارات اإلسرائيلية اخملتلفة عن أن اليهود
العطف عليهم ،عبر شخصيات دينية معروفة من
أوالً :التوراة وما يرتبط بالدعاية اليهودية من
شعب عضوي غربي أبيض ،أو شعب يهودي
الداخل اإلسرائيلي.
معتقدات ومبادئ تقليدية
خالص ،حيث إن اجلماعات اليهودية هي يف واقع
ثانيًا :الصحافة
حيث تعد الديانة اليهودية وتعاليم التوراة من
األمر “أمة يهودية“ واحدة .ال بد من جمع شمل
عبر نشر حقائق مزيفة عن الفلسطينيني ،يف العديد
املصادر الرئيسية للدعاية اليهودية من أجل التحكم أعضائها لتأسيس دولة يهـودية يف فلسـطني.
من اجملالت والصحف الغربية ،والتي تشوه صورة
بوعي اجلماهير واستغالل الكادحني ،عبر
ركزت الدعاية اإلسرائيلية يف الغرب ،على محاولة
الفلسطينيني أمام الرأي العام الغربي.
شعارات أهمها االستقالل الذاتي لليهود ،الشعب
إعادة إنتاج صورة اليهودي .حتى ميكن توظيفه يف
ثالثًا :الكتب
اليهودي اخملتار ،احلرب املقدسة ،إسرائيل
خدمة املشروع الصهيوني .فاليهودي إنسان ال
اهتم اإلسرائيليون بتأليف الكتب التي تشرح
التوراتية ،وغيرها.
جذور له ،وهو مُضطهد بشكل دائم عبر التاريخ.
القضية الفلسطينية من وجهة نظرهم ،مع حتريف
ثانيًا :فلسفة وآراء املفكرين اإلمبرياليني
توجهت إلى اجلماعات اليهودية .لتوضح لها أن
احلقائق التاريخية ،بل واجته اإلعالم اإلسرائيلي
والعنصريني
وجودها يف عالم األغيار .يتهددها ويهدد هويتها
إلى طبع الكتب التي حتتوي الصور اجلذابة عن
نهج زعماء إسرائيل نهج الفيلسوف فريدريك
باخلطر .مع التركيز على دعوة اليهود للخروج من
إسرائيل ،وتوزيعها كما توزع الكتيبات على القراء
نيتشه وعنصريته وكرسوها يف كتبهم ومقاالتهم
“اجليتو“ .والهجرة إلى إسرائيل.
الغربيني باجملان.
وأعمالهم ،خاصة تأييدهم ألقوال زعيمهم
ركزت على قضية العداء األزلي لليهود .وعلى
رابعًا :الراديو والتلفاز
الروحي “تيودور هرتزل“.
اإلبادة النازية لليهود والستة ماليني يهودي ،وهي
واملتعارف عليه أن إسرائيل تسيطر على أكبر املراكز
ثالثًا :األفكار الفلسفية للصهيونية الثقافية
تهدف من هذا إلى ابتزاز العالم الغربي .وتبرير
اإلذاعية والتلفزيونية يف الواليات املتحدة ،والتي
يتمحور هذا املصدر حول ما يسمى باالشتراكية
عملية اقتالع الفلسطينيني من بالدهم.
تزود باقي احملطات ،إضافة إلى امتالكهم لعدد
الصهيونية وشعاراتها املزيفة ،مثل الهستدروت،
وفيما يختص بالتغول اإلسرائيلي داخل أراضي
كبير من محطات اإلذاعة احمللية يف عدد من
الكيبوتسات ،اشتراكية دولية ،اشتراكية
الضفة احملتلة عبر اقتالع مساحات شاسعة من
الواليات املتحدة.
صهيونية ،دميوقراطية شعبية ،وكلها تهدف إلى
األراضي الزراعية للفلسطينيني ،وهدمها ،وإقامة
خامسًا :السينما
تخريب الصراع الطبقي يف إسرائيل.
مستوطنات بدالً منها ،على اعتبار أنها حق
عمل اإلعالم اإلسرائيلي على استغالل السينما
رابعًا :اآلراء الفلسفية للصهيونية الثقافية
للمستوطن اإلسرائيلي.
من أجل احلصول على املزيد من التعاطف مع
وهي واحدة من مصادر الدعاية الرئيسية يف
أما فيما يتعلق باحلروب التي شنتها إسرائيل خاصة
اليهود ،وذلك عن طريق إعداد األفالم العديدة
إسرائيل ،حيث تبوأت مكانة بارزة يف الفكر
يف السنوات القليلة املاضية ،تسبقها كالعادة حرب
عن اليهود وأفران الغاز والهولوكوست ،كما أنها
الصهيوني املعاصر ،وركز دعاتها على شعارات
إعالمية ودعائية ،مع التركيز عن أنها تأتي يف إطار
عملت على تغيير احلقائق املتعلقة بالقضية العربية
“الروح القومية األبدية ،والشعور املشترك
حماية املستوطنني املتواجدين يف املناطق اجلنوبية
والصراع العربي اإلسرائيلي من خالل عرضها
اليهودي ،وحقوق الفرد اليهودي ،ورسالة
على احلدود مع القطاع ،وأنها تستهدف “حماس“،
ألفالم تقلب املفاهيم.
الشعب اليهودي“.
دون التركيز على حجم اخلسائر والدمار.
سادسًا :املعارض واملتاحف
استغل اإلعالم اإلسرائيلي املتاحف واملعارض
* أبرز ما تتناوله الدعاية اإلسرائيلية يف اجملتمع
* أساليب الدعاية اإلسرائيلية يف الغرب
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والفلسطينيني ،كما يرى مراقبون.
وبالتالي ،جنحت إسرائيل يف ذلك إلى حد كبير
بداية ،إذ اعترفت بها الدول الكبرى وأثنت على
تأسيسها ،بل ودعمتها بقوة على حساب احلقوق
العربية الفلسطينية ،السياسية واإلنسانية؛ وجاء
الدعم واالحتضان الغربي إلسرائيل يف سياقات
عديدة.
ومن أبرز هذه السياسات ،أن إسرائيل جنحت يف
تسليط الضوء على معاناة اليهود يف أوروبا وما
حلق بهم من دمار وجودي ونفسي غير إنساني
على يد النازية والالسامية ،ما أكسبها تعاطف
الكثيرين من الغربيني الذين شعروا بالذنب
حيالهم.وتبلور هذا التعاطف أكثر يف سياق
الصور النمطية السيئة عن العرب يف الغرب ،حيث
لم يخطر على بال الكثيرين أن للعرب ثقافة
وتاريخًا عريقني ،وبأن أرضهم ،أي فلسطني،
ليست كما صورها غالة الصهيونية وأبواقها،
خاليةً أو تنتمي إلى شعب ال يستحقها ،وغير ذلك
من االدعاءات واالفتراءات املمقوتة.
وثمة من يرى أن اإلعالم الغربي األمريكي أكثر
تغوالً وغباءً ،يف أحيان كثيرة ،فيما يتعلق
بإسرائيل؛ هناك تأييد أيديولوجي أعمى عميق
لها ،حتى ألعمالها األشد عدوانية ،فيما جتد يف
اإلعالم األوروبي بشكل عام تعاطفًا وتفهمًا أكبر
للقضية الفلسطينية.
وبالتالي ،جند يف اإلعالم األوروبي انتقادًا أكبر
إلسرائيل يف قنوات كثيرة ،مثل “القناة الرابعة“ يف
بريطانيا ،وجرائد ليبرالية إلى حد ما ،مثل
“الغارديان“ و“اإلندبندنت“ ،ولذلك فإنه من
الصعب التعميم التام ،أو حتى شبه التام.
الدعاية اإلسرائيلية حية يف اإلعالم الغربي ،لكن
ليس بالصورة التي كانت عليها يف املاضي ،حيث
كانت مسيطرةً سيطرةً شبه تامة ،ولم يكن للعرب
نصيب إعالمي من الفهم الغربي للقضية
الفلسطينية وحلقوق الفلسطينيني يف أرضهم
وعليها.
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خريطة
النزوح
الداخلي يف
اليمن

خطة االسـتجابة اإلنسانية يف اليـمن ،التي أطلقتها املفوضية الـسامية لشؤون الالجئني
واملنظمة الدولية للهجرة ،وبدأت يف جنيف ،يف فبراير املاضي ،تسعى جلمع  1.8مليار
دوالر من نحـو  100من شركاء العمل يف اجملال اإلنسـاني ،ملساعدة  13.6مليون نازح
يف حـاجة إليها .حصلت اخلـطة على نحو  42مليـون دوالر فقط ( %2من إجمالي املبلغ)،
و 10ماليني دوالر تعهدات.

كتابة وحترير  :وليد مانع  -بعد عام من الصراع
املرير يف اليمن ،أصبح أكثر من  2.7مليوني نازح
خارج ديارهم يف ظروف بالغة القسوة .تقول
األمم املتحدة إن  %82من اليمنيني بحاجة إلى
مساعدات إنسانية عاجلة ،بحسب تقرير احلالة
رقم  6( 20مارس  ،)2016إذ تعطي املؤشرات
صورة صادمة ملعاناة اليمنيني ،ويف املقدمة
النازحون منهم.
وقالت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني
إن  %10من اليمنيني نزحوا من مناطق إقامتهم،
وأكثر من نصفهم يف محافظات حجة ،صعدة،
تعز ،عمران ،أبني ،والضالع ،رغم أن هذه
احملافظات تشهد أوضاعاً أمنية سيّئة.
وقال مدير مراكز املعلومات يف الوحدة ،عبد
الكرمي الصلول لرصيف 22إن اإلحصاءات
املتعلقة باحملافظات اجلنوبية لم تعد دقيقة كما لم
يتم حتديثها ،األمر الذي يجعل من آالف
النازحني خارج تغطية رعاية اجلهات اخملتصة
محلياً ودولياً.
وأضاف" :الوحدة التنفيذية ،وبسبب األوضاع
األمنية والسياسية التي تشهدها البالد ،فقدت
التواصل مع املنظمات العاملة يف تلك احملافظات".
يف ما يلي إحصائية إجمالية بعدد النازحني الذين
تستضيفهم محافظات اجلمهورية:
خريطة اليمن
كما أن نحو  169.863من اليمنيني والالجئني
من رعايا بعض بلدان العالم الثالث ،فروا إلى
دول القرن األفريقي واخلليج عام 2015.
هذه األرقام الكبيرة جتد تبريرها يف ما أنتجته
احلرب من مخاطر وأسباب متعددة للنزوح .فإلى
جانب القصف اجلوي وتعدد جبهات وميادين
االشتباكات على األرض ،فقد نحو  3ماليني
ميني وظائفهم ومصادر دخلهم ،بعضهم عاد إلى
منطقته األصلية ،بعد أن عجز عن حتمل كلفة
اإلقامة يف املدينة حيث كان عمله.
كثير من األشخاص أيضاً غادروا مناطقهم خوفاً
من أعمال انتقامية ،كما هو حال بعض الشماليني

الذين غادروا اجلنوب ،أو كحال بعض سكان
تلك املناطق التي تناوب طرفا احلرب السيطرة
على مراكز السلطة فيها.
محدودية وانخفاض قدرة املستشفيات واملرافق
الصحية على تقدمي خدماتها للعدد املتزايد من
احملتاجني إليها يف عدد كبير من املدن واملناطق
اليمنية ،دفع الكثيرين للنزوح إلى مدن أخرى
حيث توقعوا احلصول على اخلدمات الطبية.
غالبيتهم مصابون بالفشل الكلوي ،وغيره من
األمراض التي تتطلب عناية طبية متواصلة،
خصوصاً يف ظل الصعوبات الكبيرة التي متنع أو
تعرقل إيصال املساعدات اإلنسانية وتوزيعها.
ويُعد وصول املساعدات اإلنسانية أكثر صعوبة يف
تعز وصعدة وحجة والبيضاء.
سياف األسدي ،املنسق العام للمجلس التنسيقي
لإلغاثة يف محافظة إب ،رئيس فريق "سفراء
اخلير" الطوعي ،اعتبر أن ال وجود للوحدة
التنفيذية إلدارة مخيمات الالجئني ،وإن كان لها
دور فهو رقابي وراصد للخروقات ،لكنها لم
تفعل شيئاً حيال ما يحتاجه النازحون .وأضاف
أن مخيماً واحداً تتولى اجلهات الرسمية االهتمام
به من بني  17مخيماً يف محافظة إب.
وقال الصلول إنه ليس لديه إحصاءات بعدد
مخيمات الالجئني .لكنه قلل من أهمية ذلك،
باعتبار أن إجمالي عدد النازحني الذين يقيمون
يف مخيمات ال يكاد يساوي  %1من إجمالي عدد
النازحني.
وأضاف األسدي أن املنظمات اإلنسانية تكاد
تكون غائبة إال من مساعدات قليلة ،كالسالل
اإليوائية التي قدمتها "أوتشا" ومنظمة "أطباء بال
حدود" ،ومساعدات متنوعة قدمها برنامج الغذاء
العاملي ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية و،GIZ
وبرامج دعم نفسي وتوعية حول األلغام وأغذية
أطفال قدمتها اليونيسيف ،وبرامج دعم نفسي
و"حقيبة الكرامة" من احتاد نساء اليمن بالتنسيق
مع الـ ،UNإضافة الى مساعدات قدمتها جمعية
الهالل األحمر اليمني مدعومة من منظمة
الصليب األحمر الدولي ،التي كانت أول

املبادرين إلى مساعدة النازحني .لكن ذلك لم يفِ إال
بجزء ضئيل من احتياجاتهم.
وأوضح األسدي أن محافظة إب تضم أيضاً مخيماً
للنازحني احملتاجني لرعاية طبية عاجلة ومتواصلة،
غالبيتهم مصابون بالفشل الكلوي ،وأقيم قرب
مستشفى الثورة العام يف مدينة إب .لكنه ال يقارن
بالعدد "الضخم" للنازحني خارج اخمليمات ،وكل ما
يحصلون عليه قدمته وتقدمه مؤسسات وجمعيات
خيرية محلية ،على رأسها مؤسسة اإلمام البيحاني.
أنور ناصر دماج ،وهو ناشط اجتماعي ،سعى لدى
إدارة املدرسة التي يعمل مدرساً فيها ،وأعيان املنطقة
الريفية التي توجد فيها املدرسة ،للموافقة على فتح
أبوابها الستقبال نازحني .واتفقوا على استقبال ما ال
يقل عن  10من األسر النازحة ،وفقاً لبرنامج ممكن
التنفيذ يهدف إلى التكفل بإيواء وتغذية هذه األسر
مبجهود شعبي يوفره أبناء املنطقة.
لكن جهات ،لم يسمها ،وصفها فقط باحملسوبة على
حزب اإلصالح (اإلخوان املسلمني يف اليمن)،
طلبت منه تعهدات والتزامات وتوقيع وثائق ارتاب
منها ،وفضّل التراجع عن تنفيذ البرنامج .وأشار إلى
أنه ال يعلم إذا كانت تلك اجلهات ما تزال صاحبة
القرار يف هذا الشأن أم ال .لكن بعض ناشطيها
تعرضوا للمالحقة واالعتقال.
بشكل عام ،يبدو أن اجملهود الشعبي هو أكثر ما
يحصل عليه النازحون؛ رغم ما ذكره تقرير املنظمة
الدولية للهجرة،
الصادر يف  18فبراير
 ،2016عن أن نحو
 21.2مليون ميني،
يحتاجون إلى
مساعدات إنسانية،
بينهم نحو 10
ماليني طفل،
و 14.4مليون
شخص ( 8ماليني
منهم أطفال) يعانون
من انعدام األمن
الغذائي7.6 ،
ماليني منهم يعانون
انعداماً شديداً يف
األمن الغذائي،
 19.4مليوناً ال
يحصلون على ما
يكفي من املياه
وخدمات الصرف
الصحي14.1 ،
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مليوناً (نصفهم من األطفال) ،ال يحصلون على
رعاية صحية كافية 2.7 ،مليونني على األقل
(أكثر من ثلثهم أطفال) فروا من ديارهم ،وغالباً
من دون ممتلكاتهم .كما أن  1.5مليون طفل
يعانون من سوء التغذية احلاد ،و 3.5ماليني طالب
أو نحو  %50من طالب املدارس لم يذهبوا إلى
مدارسهم لفترات طويلة خالل األشهر الـ10
املاضية ،بحسب تقرير ملنظمة "إنقاذ الطفل" نشر يف
 10فبراير 2016
ورغم ذلك ،ثمة موائد خيرية ،وإعفاء من
إيجارات املساكن ،وفتح أبواب البيوت واحملالت
والدكاكني غير املستخدمة ،واقتطاع من غذاء
ومصروفات أسرية ،وغيرها من املساعدات التي
يقدمها اليمنيون لنازحيهم ،بصورة شخصية أو عبر
جمعيات ومؤسسات .مبادرات فردية رمبا تضع
االستجابة الشعبية الحتياجات النازحني يف صدارة
اجلهود اإلغاثية يف البالد.
خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن ،التي أطلقتها
املفوضية السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية
للهجرة ،وبدأت يف جنيف ،يف فبراير املاضي،
تسعى جلمع  1.8مليار دوالر من نحو  100من
شركاء العمل يف اجملال اإلنساني ،ملساعدة 13.6
مليون نازح يف حاجة إليها .حصلت اخلطة على
نحو  42مليون دوالر فقط ( %2من إجمالي
املبلغ) ،و 10ماليني دوالر تعهدات.
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العدوان السعودي على اليمنSaudi
aggression against Yemen

"تسونامي" حلفاء صنعاء يضرب بقوة "عاصفة" حلفاء الرياض
املاليني الذين شاركـوا يف مظاهرات السبت  62مـارس /آذار  6012بالعاصمة اليـمنية صنعاء ،وفقا
الفتتاحية "رأي الـيوم" اللندنينة" وموقعها االليكتروني اليوم نفسه مثلت "استفتاء شعبي ليس يف
صالح عـاصقة احلـزم السعـودية واسـتمرارهـا وعلى شـرعية الـرئيس هـادي ايضـا ،وعودة قـوية
للرئـيس صالح الى االضواء مـن بوابة "الصمود" وحتـالفه مع الشريك احلوثي سـيقوى".اليوم  -كما
كتـبت االفتتاحية" -تـكمل "عاصفة احلزم" الـسعودية عامهـا االول وتدخل عامها الـثاني ،والرئيس
عبد ربه منصـور هادي الذي جاءت هذه "العـاصفة" العادته الى سدة احلكـم بالقوة ،مازال مقيما يف
الرياض ،الن مدينة عـدن التي اتخذها عاصمة بديلة لـم تعد آمنة على االطالق بعد التفجيرات التي
استهـدفتها يوم امس ،واعلنت "الدولة االسالمية" مسؤوليتها عن تنفيذها ،ومن املتوقع ان تطول
اقامته هذه املرة يف العاصمة السعودية".
"عاصفة احلزم" ومن يدعمهم يف اليمن".
وتالحظ االفتتاحية "القاسم املشترك يف الكلمتني
ويتابع املقال االفتتاحي لرأي اليوم أن شرعية
اللتني القاهما الرئيس صالح وحليفه عبد امللك
هادي و"عاصفة احلزم" "تلقيا ضربة كبيرة اليوم
احلوثي ،وهو الهجوم على اململكة العربية
السبت عندما غص ميدان السبعني يف العاصمة
السعودية ،فاالول اتهمها بأنها خلف كل الكوارث
صنعاء مبئات اآلالف من املتظاهرين املوالني
التي حلت يف اليمن وسورية والعراق وليبيا ،وهي
للرئيس السابق علي عبد اهلل صالح الذين رفعوا
املسؤولة عن حال الفوضى الدموية التي تسودها،
صوره ،ورددوا هتافات مناصرة له" ،مضيفا
بينما اكد الثاني ،اي السيد احلوثي يف خطاب متلفز
"ومن املؤكد ان املظاهرة االخرى التي نظمها "تيار
ان القيادة السعودية مسؤولة عن الصراع الطائفي
انصار اهلل" احلوثي يف حي الروضة ،على بعد
وتصعيده يف اليمن".
مسافة قريبة من االولى ،حظيت مبشاركة ضخمة
متابعة يف السياق "السيد عبد امللك احلوثي كان اكثر
ايضا ،ستضع شرعية الرئيس هادي امام اختبار
حتفظا من حليفه صالح يف انتقاد السعودية ،رمبا
كبير وصعب".
يعود ذلك الى رغبته يف االلتزام ببنود اتفاق التهدئة
وتشير الصحيفة إلى حتركات ما قيل عنها "ثورة"
الذي وقعه تياره معها ،بينما لم تستجب السعودية
قبل خمس سنوات "لالطاحة بحكم الرئيس
مطلقا لنداءات الرئيس صالح باحلوار املباشر،
صالح" وتبنت أدبيات رموزها القيادية نعته بـ
وفضلت جتاهل هذه النداءات بالكامل يف اطار
"الديكتاتوري الفاسد" ،وتقول أنها "تبخرت فيما
سياستها لبذر بذور اخلالف بني شقي التحالف
يبدو ،وحتولت الى تاريخ ،بالنظر الى الثورة
"احلوثي الصاحلي" ،تبنيا لسياسة "فرق تسد"
املضادة التي نراها اآلن يف شوارع العاصمة
البريطانية الشهيرة".
اليمنية ،وباتت تأخذ شرعية شعبية وتشي بان
واضافت الصحيفة "ال نعتقد ان الرئيس صالح الذي
املزاج السياسي يف الشارع اليمني قد تغير ،وبات
يوصف يف اليمن بأنه من "الدهاة" ،وميلك خبرة يف
مييل اكثر الى االستقرار واحلنني الى املاضي
حكم بلد صعب متتد الكثر من ثالثني عاما ،ما كان
بالتالي ،رغم سيئاته وحتفظاته (اي الشارع
يهاجم السعودية بهذه القسوة واملباشرة ،لوال انه
اليمني) عليه ،وهي حتفظات حقيقية
يدرك جيدا ان "عاصفة احلزم" وما احلقته من آالف
ومشروعة".
القتلى وعشرات اآلالف من اجلرحى يف اليمن،
مضيفة "من الواضح ان هذه الشعبية املتزايدة
باتت غاراتها تعطي نتائج عكسية متاما ،وتألب
للرئيس صالح والتيار للحوثي معا ،تأتي انتقاصا
الشارع اليمني ،او معظمه ،ضد السعودية والدول
وتراجعا لشعبية ،وشرعية ،خصومهم يف
املشاركة يف حتالفها العربي".
الرياض ،وعلى رأسهم الرئيس هادي
تؤكد ارأي اليوم أيضا "اليمن يتغير بسرعة وبـ"حزم"
وحكومته ،ورمبا هذا ما اراد الوصول اليه الرئيس
ضد التدخل العسكري السعودي وانصاره".
صالح وحلفاؤه احلوثيون عندما جلأوا الى ترتيب
وقالت ان "الشعب اليمني املعروف بكرمه وشهامته
هذه املظاهرة ،وحض انصارهم للمشاركة فيها
واعتزازه بنفسه وشجاعته ،يتوحد حاليا يف معظمه،
اليصال عدة رسائل سياسية الى اصحاب
ضد "عاصفة احلزم" والتدخالت العسكرية

والسياسية اخلارجية يف شؤون بالده ،وبعد ان
ينجح يف وقفها سيعود الى اولوياته يف اقامة نظام
دميقراطي تسوده العدالة االجتماعية ،ويرتكز
على التعايش بني مختلف اطيافه القبلية
واملذهبية ،بعيدا عن كل اشكال الفساد وانتهاك
حقوق االنسان".
يف املقابل أيضا "ال نرى احتفاالت يف السعودية،
وعواصم حلفائها بالذكرى السنوية االولى
لعاصفة حزمهم ،بل نرى حزنا وخيبة امل،
االمر الذي يلخص مدى جناح هذه "العاصفة"،
او فشلها ،يف حتقيق االهداف التي انطلقت من
اجلها".
وقالت الصحيفة "اننا ال نعرف ما اذا كان الرئيس
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هادي وحلفاؤه السعوديون يف الرياض قد راقبوا
مظاهرات اليوم بشقيها الصاحلي واحلوثي ،واذا
كانوا تابعوها ،فما هي مشاعرهم والقناعات التي
توصلوا اليها؟"
مضيفة "ما نعرفه ،او ما ميكن ان نستخلصه ،من
قراءة ما بني سطورها ،انها تشكل تسونامياً سياسياً
شعبياً جرف الكثير من املفاهيم السابقة التي تكونت
على مدى خمس سنوات ،ووضعت اليمن امام
خريطة جديدة وواقع مختلف ،االمر الذي يعجل
باملصاحلة الوطنية واحلوار ،والوصول الى اتفاق
سالم ،اذا سادت احلكمة والعقل اوساط االطراف
املتحاربة ،والسعودية ،الدولة االكثر تورطا يف
اليمن".
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العدوان السعودي على اليمنSaudi
aggression against Yemen
هناك "جناح" حققته واشنطن والرياض يف اليمن (ترجمة)
ترجمة خاصة /فارس سعيد ،عرض فهد ياسني:
من خالل مساهمة دولتنا يف إفشال اليمن كدولة ،تدخالتنا يف
تلك احلروب األهلية دائماً ما تعود بالضرر علينا.
الكاتب واملؤلف األمريكي جوناثان مارشال ،يستعرض يف
مقال حتليلي أبرز "املكاسب والنجاحات" التي حتققت عمليا على
األرض يف اليمن ،خالل عام من احلرب التي تقودها اململكة
السعودية بدعم ثابت من اإلدارة األمريكية.
وخالل عام أيضا ،يقول جوناثان مارشال ،غضت إدارة أوباما
الطرف عن الكارثة اإلنسانية يف اليمن منذ غزو اململكة العربية
السعودية لليمن يف مارس  2015إلعادة الرئيس السابق إلى
السلطة و"سحق احلوثيني".
لكن واشنطن ،ال ميكنها ،بسهولة ،جتاهل التجدد السريع
واملزدهر لفرع تنظيم القاعدة اخلطير ،بسبب الفوضى التي
خلقتها السعودية منذ غزوها اليمن للسيطرة على أجزاء كبيرة
من جنوبه ،بحسب الكاتب الذي يؤكد أن الواليات املتحدة
األمريكية جنحت
يف مساعدة
القاعدة على
االزدهار والتوسع
يف األراضي اليمنية
بفضل دعم
السعوديني
وحلفائهم بالطبع
(.)..
يشير جوناثان
مارشال يف مقاله
"كيف ساعدت
الواليات املتحدة
تنظيم القاعدة
على التوسع يف
اليمن" مبوقع
"كونسورتيوم"
األمريكي ،إلى أن
احلرب بني
احلوثيني واملوالني للسعودية كلفت -تقريبا -أكثر من 6000
شخص ،وتسببت فى إصابة أكثر من  000،35شخص.
وينوه بتقرير خبراء األمم املتحدة ،الذي وصف الهجمات التي
يقودها التحالف السعودي بـ"واسعة النطاق واملنهجية" ضد
املدنيني ،واستخدام القنابل العنقودية احملظورة مبوجب معاهدة
دولية ،التي متثل اجلزء األكبر من القتلى املدنيني وتدمير املدن
القدمية واملراكز الثقافية باجلملة.
يضاف إلى ذلك ،احلصار السعودي املفروض على اليمن،
بدعم من واشنطن ،وسمحت بدخول عدد قليل من إمدادات
اإلغاثة للوصول إلى البالد ،ووضع املاليني من األشخاص
معرضني خلطر املوت جوعاً.
وينوه املؤلف والكاتب األمريكي ،أنه يف خضم هذا الكابوس
املفزع ،يبذل مسلحو تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية
عودتهم السريعة بعد أن كان قد شُل يف عام  2012عندما كان
يف أوج ذروته بسبب أزمة 2011.
وقال املؤلف جوناثان ،إن القاعدة استولى ،مؤخراً ،على
العديد من املدن ،مبا يف ذلك اثنتان من عواصم احملافظات،
واآلن أكثر من  3محافظات .كما يشير تقرير جديد أن ميليشيا
القاعدة يف جزيرة العرب يقاتلون إلى جانب القوات املوالية
للسعودية يف معركة وحشية من أجل السيطرة على مدينة تعز
الكبيرة ،شمال غرب ميناء عدن.
وأورد جوناثان ،ما ذكرته صحيفة "انتليجنس ويكلي"
االستخباراتية يف تقرير عمالئها يف اآلونة األخيرة ،أن تنظيم
القاعدة استغل الفراغ األمني املستمر وغياب مؤسسات الدولة

الفعالة ،ونصب نفسه بأنه الفاعل واملسيطر يف معظم مناطق
جنوب اليمن .مشيراً ،أن املساحة التي يسيطر عليها القاعدة حالياً
هو أكبر بكثير من املساحة التي كان يسيطر عليها عام 2011
ولفت جوناثان ،يف تقريره ،أن القاعدة استفاد من الفوضى
الناجمة عن غزو اململكة العربية السعودية لليمن ،مما حشد أنصاره
بسرعة بالسيطرة على البلدات الساحلية يف املكال ،وسمح
للجهاديني نهب أكثر من  120مليوناً من فرع البنك املركزي
واغتنم محطة النفط ومستودع األسلحة الرئيسة ،وأخلى السجناء
من سجن املدينة.
وتابع :يف ديسمبر املاضي ،سيطر القاعدة يف جزيرة العرب على
عاصمة محافظة أبني بالقرب من املدينة الساحلية الرئيسة عدن.
ومؤخراً شن املسلحون من تنظيم القاعدة حرباً خاطفة استولوا
على  5بلدات يف أسبوعني فقط .يف عملية مكن تنظيم القاعدة يف
جزيرة العرب ربط قواته يف معظم مناطق جنوب اليمن من حلج
بالقرب من البحر األحمر شرقاً إلى املكال .كما شنت مجموعة من
تنظيم داعش هجمات ضد القوات احلكومية يف عدن ،حيث قتلوا
ـ مؤخراًـ اجلنرال
الذي كان يتولى
قيادة العمليات
اإلقليمية ومحافظ
عدن.
وعلق كاثرين
زميرمان من مشروع
التهديدات احلرجة
يف معهد "أميركان
إنتربرايز" ،أن
"القاعدة يف جزيرة
العرب أصبح ميثل
أكثر تهديداً من أي
وقت مضى وأكثر
خطورة لألمن
القومي األميركي،
ومع ذلك أمريكا ال
تفعل الكثير
لصده".
كما أن بعض احملافظني البارزين أقروا بحقيقة أن التنظيم استغل
بنجاح االضطرابات واحلرب األهلية وحقق مكاسب كبيرة على
األرض.وأشار ،أن الضربات اجلوية األمريكية ضد القاعدة
أجنزت القليل أو ال شيء .كما أفادت مجلة "احلرب الطويلة"
اخملتصة بتتبع املنظمات اإلرهابية يف اآلونة األخيرة ،على الرغم من
أن القاعدة يف جزيرة العرب فقد العديد من القادة الرئيسيني يف
هجمات الطائرات بدون طيار األمريكية منذ أوائل عام ،2015
لكن ذلك لم يقوض حرب عصابات تنظيم القاعدة ومتدده
والسيطرة على محافظات ومدن مينية كبيرة واستراتيجية.
وأضاف املؤلف والكاتب ،أن األحداث يف اليمن تعيد تأكيد
الدرس الذي كان ينبغي تعلمه يف أفغانستان والعراق وليبيا
وسوريا :احلرب األهلية تولد القتلة القساة الذين يستغلون الصراع
والقفز من ساحة معركة إلى أخرى مبساعدة التكنولوجيا احلديثة
واملؤيدين املتحمسني.
ومن خالل مساهمة دولتنا يف إفشال اليمن كدولة ،تدخالتنا يف
تلك احلروب األهلية دائماً ما تعود بالضرر علينا.
واختتم مقاله بقوله :إن واشنطن خلقت أرضية خصبة لنمو وجتدد
اإلرهاب املناهض للواليات املتحدة هناك .البيت األبيض قد ال
يهتم كثيراً للخراب الشامل الذي سببه احلرب يف اليمن  -كما
يتضح من الدعم الواسع جلرائم احلرب يف اململكة العربية السعودية
 محذراً من أن أعضاء احلزب اجلمهوري يف الكونغرس لن يفيقواإال عند هجوم إرهابي من القاعدة يف جزيرة العرب يقتل
األميركيني يف الداخل أو يف اخلارج.
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كثير من نتائج الغارات اجلوية تندرج حتت بند ( جرائم ضد اإلنسانية)

 امنستي :يف غياب حظر من مجلس األمن،على الدول وقف نقل األسلحة ألطراف النزاع يف
اليمن
قال فريق اخلبراء إن الهجمات التي وثقها شملت
هجمات على مخيمات للنازحني داخليا
والالجئني ،وجتمعات مدنية ،مثل حفالت
زفاف ،وعربات مدنية مثل احلافالت .كما
استهدفت الهجمات ،بحسب الفريق ،مناطق
سكنية مدنية ومنشآت طبية ومدارس ومساجد
وأسواق ومصانع ومستودعات تخزين مواد
غذائية .كما شملت االهداف غير ذلك من البنى
التحتية األساسية األخرى ،مثل مطار صنعاء
وميناء احلديدة وطرق العبور احمللية.
شملت الـ  36غارة غير القانونية التي وثقتها
هيومن رايتس ووتش هجمات على مدارس
ومستشفيات ومنازل ،دون وجود أدلة على أنها
استخدمت ألهداف عسكرية .جمعت هيومن
رايتس ووتس أسماء أكثر من  500مدني قُتلوا يف
 36هجوما .وثقت "منظمة العفو الدولية" 26
غارة أخرى يبدو أنها انتهكت قوانني احلرب.
أصدرت "منظمة مواطنة" ،إحدى املنظمات
احلقوقية البارزة يف اليمن ،تقريرا يف ديسمبر/
كانون األول يوثق  44غارة غير قانونية أخرى يف
جميع أنحاء اليمن بني مارس/آذار وأكتوبر/
تشرين األول.
إضافة إلى ذلك ،وثقت هيومن رايتس ووتش
والعفو الدولية سقوط ضحايا مدنيني بسبب ذخائر
عنقودية محظورة دوليا استخدمت داخل مدن
وقرى أو يف أماكن قريبة منها ،يف  4محافظات
مينية من أصل :حجة واحلديدة وصعدة وصنعاء.
استخدم التحالف  5أنواع من الذخائر العنقودية
على األقل 3 ،منها حتملها قنابل تُرمى جوا و 2يف
صواريخ تطلق من األرض .قالت هيومن رايتس

األهداف حددت يف وزارة الدفاع السعودية ،والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا "متورطون"
قالت "هيومن رايـتس ووتش" ،االثنني  21مارس /آذار  ،2016إن على الـواليات املتحدة واململكة
املتحـدة وفرنـسا وغـيرهـا من الـدول تعليق جـميع مبـيعاتهـا من األسـلحة للـسعوديـة إلى أن
تـتــوقف عـن شـن غــارات جــويــة غـيــر قــانــونـيــة يف الـيـمـن ،وحتقق يف االنـتهــاكــات
املزعومة.وأشارت املنظـمة إلى فشل التحالف يف التحقيق يف هجمات غـير قانونية مزعومة
كـما تنـص على ذلك قـوانني احلرب.وقـالت هيـومن رايتـس :قادت الـسعوديـة هذا الـتحالف،
واتُخذت القرارات املتعلقة باألهداف يف وزارة الدفاع السعودية يف الرياض.
استعرضت فيها ما بدا أنها انتهاكات ارتكبتها
قوات التحالف ،وطلبت فيها احلصول على
توضيحات حول أهداف الهجمات .جنحت
السعودية يف حشد تأييد داخل "مجلس األمن"
ملنع إنشاء آلية حتقيق دولية ومستقلة.
وأشار البيان إلى أنه ،منذ بدء العمليات
العسكرية للتحالف ،قُتل  2800مدني على
األقل  – 60باملائة منهم يف غارات للتحالف –
بحسب "املفوضية السامية حلقوق اإلنسان".

ساهم احلظر البحري الذي فرضه التحالف على
اليمن يف أزمة إنسانية خانقة جعلت  80باملائة
من سكان هذا البلد الفقير يحتاجون إلى حماية
ومساعدة إنسانية.
مستشهدا ،خلص فريق اخلبراء التابع لألمم
املتحدة إلى أن استهداف التحالف للمدنيني عبر
الغارات اجلوية –سواء بقصف األحياء السكنية
أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمال اليمن
على أنها أهدافا عسكرية –يُعتبر انتهاكا خطيرا
ملبادئ التمييز والتناسب والوقاية .كما خلص
الفريق ،يف بعض احلاالت ،إلى أن هذه
االنتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل
منهجي .الهجمات املتعمدة والعشوائية وغير
املتناسبة ضد املدنيني هي انتهاكات خطيرة
لقوانني احلرب املُلزمة جلميع األطراف
املتحاربة.

قال فيليب بولوبيون ،نائب مدير برنامج املرافعة
الدولية" :طوال السنة املاضية ،رفضت
احلكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على
أن الضربات اجلوية للتحالف قتلت مئات املدنيني
يف اليمن .إذا استمرت الواليات املتحدة واململكة
املتحدة وفرنسا يف بيع األسلحة لبلد يعلمون أنه
يرتكب انتهاكات ،قد يواجهون تهمة املشاركة يف
قتل املدنيني بشكل غير مشروع".
وجاء يف البيان :حققت منظمات غير حكومية
واألمم املتحدة يف عدة غارات غير قانونية
شنتها قوات التحالف ،وأعدت تقارير
حولها .وثقت هيومن رايتس ووتش
 36غارة -قد يرقى بعضها إلى جرائم
حرب -تسببت يف مقتل أكثر من 500
مدني ،و 11هجوما استخدمت فيه
وثق
ذخائر عنقودية محظورة دوليا.
منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف ،قُتل  2800مدني على األقل
"فريق خبراء األمم املتحدة يف اليمن"
الذي أنشئ مبوجب قرار "مجلس األمن"
 60%بالمائة منهم في غارات للتحالف –بحسب "المفوضية
رقم  ،2140يف تقرير نشر يف  26يناير/
السامية لحقوق اإلنسان" .ساهم الحظر البحري الذي فرضه
كانون الثاني  119 ،2016طلعة جوية
لقوات التحالف انتهكت قوانني
التحالف على اليمن في أزمة إنسانية خانقة جعلت  80بالمائة من
احلرب.
سكان هذا البلد الفقير يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانية.
وأكدت املنظمة :لم ترد السعودية على
رسائل من هيومن رايتس ووتش

//
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ووتش إنه يجب الكف فورا عن استخدام الذخائر
العنقودية ،وعلى الدول أطراف التحالف
االنضمام إلى "اتفاقية الذخائر العنقودية".
رغم صدور تقارير ذات مصداقية حول
االنتهاكات اخلطيرة لقوانني احلرب ،لم يتخذ
التحالف بقيادة السعودية أي خطوات لتقليص
اخلطر الذي يواجهه املدنيون بسبب هجماته اجلوية
أو للتحقيق من حوادث سابقة ومحاسبة املسؤولني
عنها .على احلكومات الكف عن توفير أسلحة
للسعودية ما لم تتخذ هذه اخلطوات.
قال وزير الشؤون اخلارجية البريطاني فيليب
هاموند ومسؤولون بريطانيون كبار تكرارا إن
قوات التحالف لم ترتكب أي انتهاكات لقوانني
احلرب .يف  2فبراير/شباط ،بعثت جلنة حزبية
مشتركة من أعضاء البرملان البريطاني رسالة إلى
وزير التنمية الدولية جاستني غريننغ .دعته
الرسالة إلى التعليق الفوري جلميع مبيعات
األسلحة البريطانية للسعودية ،وفتح حتقيق دولي
مستقل يف احلملة العسكرية لقوات التحالف على
اليمن.
يف  25فبراير/شباط ،تبنى "البرملان األوروبي"
قرارا يدعو املمثل األعلى لالحتاد األوروبي
للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية فردريكا
موغيريني إلى "إطالق مبادرة تهدف إلى فرض
حظر على مد السعودية باألسلحة".
يف  31يناير/كانون الثاني ،أعلن التحالف عن
إنشاء جلنة لتعزيز امتثال التحالف لقوانني احلرب،
ولكن املتحدث العسكري باسم التحالف قال إن
الهدف من هذه اللجنة ليس التحقيق يف
االنتهاكات املزعومة.
تساءل فيليب بولوبني" :كم يلزم من الضربات
اجلوية ضد املدنيني حتى تكف الدول عن مد
التحالف بالطائرات والقنابل؟"
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اليمن  ..عام من التحدي والصمود يف وجه العدوان

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

صالح رجل اليمن القوي وقائدها احلقيقي

 ,ولرؤساء وأمناء عموم اجملالس احمللية يف كل
محافظات اجلمهورية بدون استثناء  ,واملشائخ
واألعيان والشخصيات االجتماعية وكل أبناء شعبنا
اليمني العظيم  ,وأخص بالشكر والتقدير لرجال
القوات املسلحة واألمن الذين يحافظون على أمن
الوطن واملواطنني من جهة ,,ومن جهة أخرى
يدافعون ببسالة منقطعة النظير عن حدود وسيادة
واستقالل الوطن  ,ويتصدون ألبشع عدوان على
شعبنا الصابر والصامد,
كما أشيد وأشكر الشباب والطالب وكل اللجان
الفرعية وكل وسائل اإلعالم املؤمترية واللجنة األمنية
العليا واللجان األمنية الفرعية وكذا اللجنة املنظمة
للمهرجان التي حتملت عبء مسئولية التنفيذ اخلالق
يف مراحل احلشد اجلماهيري الكبير,
كما أوجه بتحية تقدير للمرأة اليمنية أينما كانت على
صمودها وصالبتها وعلى تفاعلها اخلالق مع قضايا
الوطن  ,وأخص هنا القطاع النسائي للمؤمتر الشعبي
العام وأحزاب التحالف بقيادة الرفيقة املناضلة فائقة
السيد باعلوي األمني العام املساعد للمؤمتر الشعبي
العام  ,مقدراً ومثمناً كل اجلهود واإلسهامات التي
جتلت يف االندفاع الكبير للمشاركة النسائية الفاعلة
يف احلشد اجلماهيري صباح يومنا هذا السبت

علي عبداهلل صالح :خطاب إلى اليمنيني يف نهاية يوم ملحمي
املاليني الـذين شاركوا يف مظـاهرات السبت  26مـارس /آذار  2016بالعاصمـة اليمنية صـنعاء ،مثلت "استفتـاء شعبي ليس يف صالـح عاصقة احلزم
السعودية واستمرارها وعلى شـرعية الرئيس هادي ايضا ،بل مثلت عودة قوية للرئيس صالح الى االضواء من بوابة "الصمود" وحتالفه مع الشريك
احلوثي سيقوى" .فـقبل خمس سنوات سعت قوى الظالم "لالطـاحة بحكم الرئيس صالح" وتـبنت أدبيات باطلة بنعته بـ "الـديكتاتوري الفاسد" ،لكن
هذا اإلفك سقط وتبخرت أحالمه الفاجـرة فيما يبدو ،وحتولت الى تاريخ ،بالنظر الى الـثورة املضادة التي نراها اآلن يف شوارع العاصمة اليمنية،
وباتت تأخذ شرعية شعبية وتشي بان املزاج السياسي يف الشارع اليمني قد تغير ،وبات مييل اكثر الى االستقرار واحلنني الى املاضي بالتالي ،رغم
سيئاته وحتفظاته (اي الشـارع اليمني) عليه ،وهي حتفظات حقـيقية ومشروعة . ".العربـي األمريكي اليوم تعيد خطـاب الرئيس صالح يف ميدان
السبعني يوم الـ  26من مارس اجلاري لتكون وثيقة تاريخية للشعب اليمني وللعالم أجمع .
بسم اهلل الرحمن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني حمداً كثيراً مباركاً على
توفيقه وعونه وعلى ما أمد به أبناء شعبنا
وأعضاء املؤمتر الشعبي العام وأحزاب التحالف
الوطني الدميقراطي ,وما منّ عليهم جميعاً من
نعم التآلف واحملبة والتسامح والتعاضد فله
سبحانه وتعالى احلمد والشكر واملنّه,,
وبعد,,
يف هذا اليوم الذي يصادف مرور عام على
العدوان العسكري الهمجي على بالدنا,,
وعلى انتهاك سيادة واستقالل بالدنا من قبل
نظام آل سعود ومن حتالف معه ,وبتواطؤ اخلونة
والعمالء الذين أباحوا الوطن وفرطوا بالسيادة
واالستقالل الوطني ,وجتردوا من كل القيم
واألخالق وتنازلوا عن كرامتهم من أجل أن
يستمروا متربعني على كراسي السلطة مهما كان
الثمن من الضحايا واجلماجم واألشالء والدماء
 ,غير مستوعبني حقائق التاريخ ومعطيات
الواقع التي تؤكد أن األذيال واملأجورين
ومسلوبي اإلرادة ال ميكن أن يكون لهم أي
شأن ,,بل وال مكانة وسيظلون يف نظر شعبهم
وأسيادهم الذين جعلوا منهم مطية عمالء
وخونة ال قيمة لهم مطلقاً,
نعم ,,يف هذا اليوم ,,يوم التحدي والصمود
وجه شعبنا اليمني العظيم وجماهير املؤمتر
أعضاءً وحلفاءً وأنصاراً ,,وجه رسالة قوية
ومدوية إلى العالم مفادها :إننا هنا ,,وسنظل
هنا ,,مهما متادى العدوان يف غطرسته وجتبره,
ورسالة موجهة خصيصاً لنظام آل سعود بأنهم
لن يستطيعوا محو اجلمهورية اليمنية (وطناً,,
وإنساناً) من اخلارطة  ,مهما كانت قوتهم,
أمام ذلك احلشد العظيم واملذهل الذي تفاجأ به

اجلميع أجد نفسي عاجزاً عن التعبير عن حقيقة
مشاعري نحو آبائي وأخواني وأبنائي ,,وأمهاتي
وأخواتي وبناتي التي تفيض حباً وإجالالً
وافتخاراً بحماسهم وإصرارهم على احلضور إلى
صنعاء عاصمة الثورة واجلمهورية والوحدة ,
وإلى ميدان السبعني
ميدان التحدي
والصمود  ,متحملني
عناء السفر ومشاقه
اجلسدية والنفسية
واملادية  ,وشكلوا
بذلك أروع صور
الوحدة الوطنية,
يف خضم هذه األجواء
اجلماهيرية املؤمترية
أوجه التحية والتقدير
والشكر لألمني العام
للمؤمتر الشعبي العام
األخ عارف عوض
الزوكا على ما بذله من
جهد وعناء يف اإلعداد
والتجهيز والتوجيه
للحشد اجلماهيري
الكبير ,,والذي لوال
تلك اجلهود واملتابعة ملا
حتقق ذلك النجاح
املشهود للمهرجان ,
والشكر موصول
لألخوة األمناء العامني
املساعدين للمؤمتر كالً
بأسمه وصفته,,
ولألخوة أعضاء اللجنة
العامة  ,وأعضاء
األمانة العامة ,

وأعضاء اللجنة الدائمة  ,ورؤساء فروع املؤمتر
يف احملافظات واملديريات واجلامعات ورؤساء
املراكز التنظيمية على ما بذلوه من جهود وما
حتملوه من مشاق وعناء لهذا احلشد  ,والشكر
مستحق لكل مؤمتري ومؤمترية ولقيادات
وأعضاء أحزاب التحالف الوطني الدميقراطي
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26مارس2016م,
وال أنسى هنا أن أشيد بدور الكلمة والقصيدة
والرسم ,,وبدور الشعراء واملثقفني واملبدعني الذين
كان لهم دور كبير يف شحذ الهمم الوطنية  ,وإذكاء
روح احلماس واإلندفاع لدى أبناء شعبنا وعلى وجه
اخلصوص يف نفوس أعضاء وأنصار املؤمتر الشعبي
العام  ,وأخص بالشكر واإلشادة بالشعراء الشعبيني
املتألقني سواءً كانوا من الرجال أو النساء,
فلهم جميعاً منا جزيل الشكر والتقدير ومن إبداع
إلى إبداع,
الرحمة والغفران للشهداء األبرار
العزة والشموخ لشعبنا الكرمي
النجاح والتألق ملؤمترنا الشعبي العام
وحلفائه وأنصاره
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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WE DO CATERING FOR ALL OCCASIONS !!

FREE
DELIVERY
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مستعدون لتلبية جميع المناسبات

Arabsالعرب
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Todayاليوم

MAKHMUR (Iraq) t Thout
sands of desperate civilians
were fleeing fighting Sunday
3t27t2016 3t27t2016 on the
new front opened by Iraqi
forces against the Islamic State
group south of the city of
Mosul.
Families crammed in the
back of pickup trucks, somet
times bringing dead and
wounded with them, emerged
from the dust after crossing the
front line and were met by
Kurdish forces. Iraqi army
troops and allied paramilitary
fighters on Thursday launched
a major offensive aimed at
retaking the northern Nineveh
province, the capital of which,
Mosul, is the main hub of ISIS
in Iraq.
The forces have been
advancing from their base in
Makhmur towards the town of

Thousands of Iraq civilians flee
fighting south of Mosul

Qayyarah, about 60 kilometres (35
miles) south of Mosul.
Growing numbers of civilians
have been fleeing the advance to
Makhmur where they are being
assisted by Kurdish peshmerga
forces.
"So far we have received around
3,000 people and the numbers are
growing every day," Ali Khodeir
Ahmed, a member of Nineveh's prot
vincial council, said in Makhmur.
"But there are no services offered
to them by the Iraqi government, we
have to put them up in a stadium in
Makhmur," he said.
The Iraqi government has
described the advance as the first
phase of what is expected to be a
long and difficult operation to retake
Mosul, the country's second city and
the largest urban centre in ISIS's
crosstborder "caliphate".
In the desert west of Makhmur,
dust storms were whipped up by the
line of vehicles fleeing ISIStheld tert

19

Families crammed in back of pickup trucks,
sometimes bringing dead and wounded with them,
emerge from dust after crossing front line.
ritory, including a pickup carrying
four women and 10 children in
the back.
A bearded man in a yellow
dishdasha traditional gown
emerged from the dust, holding
the body of a young girl wrapped
in a blanket.
"She is dead, she is dead," he
cried, his face caked in dust.
His daughter, whose back was
riddled with shrapnel when shells
rained down on their escape, was
covered in blood. "Some entire
families have died," the father
said.
The battle has so far focused
on four villages west of Makht
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mur. Qayyarah, an area that includes
a former air base and an oil facility,
lies to the west, on the other bank of
the Tigris River.
Smain Nuweis fled the village of
Kharbardan with his family of seven
squeezed into the back of his Opel.
"We have seen a lot of suffering,"
the 28tyeartold said. "And it got
worse now with the shelling."
"Daesh will not allow the people
to flee, they want them to stay," said
Nuweis, using an Arabic name for
ISIS.
The provincial council official
urged the government to do more for
the flow of displaced people, who
were given little more than water

upon reaching the peshmerga.
"We need to open camps and
provide urgent assistance. These
people's situation is very bad,
they were barely able to take any
belongings with them," said Ali
Khodeir Ahmed.
More than 3.3 million people
have been displaced by conflict in
Iraq since the start of 2014,
according to figures from the
United Nations.
ISIS seized control of large
parts of Iraq in 2014, with Iraqi
forces collapsing in the face of a
lightning advance. Backed by a
UStled coalition, Iraq has been
clawing back territory from the
jihadists in recent months.
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بعد الدمار والقتل والتشرد الذي طال املاليني

كيف تبدو “الدميوقراطية“ يف الدول العربية
بعد خمس سنوات من “الربيع“ العربي امللعون ؟!

اذا كان بـرنامج الثـورة هو االنتقـال بالبالد جملـتمعات دميـوقراطيـة ،كان بـرنامج الفـوضى
املدروسة يهدف لضرب الدولة الـوطنية ،وذلك عبر تشجيع عناصر متطرفة من كافة انحاء
العـالم ،واالستيالء على املنافـذ احلدودية لتسـهيل املهمة ،والعمل على تـدمير كل ما له عالقة
بالدولة من مؤسسات اجتـماعية واقتصادية .بهذا املعـنى انتقلنا من وضع يكون فيه الشعب
بفئاته اخملتلفة موحدا الجل التغيير الدميوقراطي إلى صراعات مناطق واديان وعصبيات.
مت تـدمير الـوالء الوطني إلـى والءات اكثر تخلفـا ،بحيث مت على سـبيل املثال اسـتبدال منهج
التعليم السـوري احلديث يف بعض املناطق التي سيطرت عليها اجملموعات االرهابية ،مبناهج
تعليمية متخلفة  .هذا عدا عن تدمير اجملتمعات وتفريغها من السكان ومن طاقاتها وحتويل
املواطنني إلى الجئني يف كل انحـاء العالم حتى يف الصومال .كما دفعت اجملموعات الثقافية
االقل عددا ثمنا باهظا نتيجة لتدمير الدولة.
بداية كانون الثاني /يناير  2011ليلهم بذلك
”كيف يبدو حال الدميوقراطية يف الدول العربية
الشعوب العربية للثورة ضد الظلم .وعلى
بعد سنوات من الربيع العربي؟” كان هذا السؤال
الرغم من كون تونس الدولة الوحيدة التي جنت
الذي طرحه مقال الكاتب سيث جونز لصحيفة
بتجربتها الدميوقراطية من اضطرابات 2011
فورين آفيرز األمريكية ،حيث يرى أنه بعد
و ،2012تبدو البالد مهددة حالياًا بالجنراف
خمس سنوات من بدء ثورات ”الربيع” العربي،
نحو العنف بسبب جارتها ليبيا ،والتي مزقتها
لم يبق من تلك األحالم الوردية التي عاشتها
الصراعات الداخلية منذ سقوط نظام القذايف.
الشعوب العربية سوى الواقع احلالي األليم،
يف وقتٍ لحقٍ هذا الشهر ،قام عشرات من
فمن رسومات ”اجلرافيتي” الغاضبة يف األحياء
املسلحني التابعني لتنظيم الدولة اإلسالمية
التونسية ،إلى األحياء التي مزقتها احلرب يف
باقتحام مدينة بنقردان احلدودية مع ليبيا وتنفيذ
دمشق وطرابلس ،خفتت أحالم العرب والعالم
أكثر من هجوم متزامن على ثكنة عسكرية
يف تأسيس دول حديثة تقوم على الدميوقراطية
ونقاط تابعة للشرطة ،يف هجوم وصفه الرئيس
ويعمها السالم.
التونسي الباجي قائد السبسي بـ”غير املسبوق”
بعد أن وصل عدد ضحايا احلادث إلى 54
تونس ..من اجلرافيتي إلى اإلرهاب
شخصاًا ،إل أن تلك الهجمات لم تكن كما
وصفها السبسي ،حيث يرصد التقرير أيضاًا
يبدأ التقرير باحلديث عن تونس ،والتي كانت
العديد من احلوادث اإلرهابية يف تونس العام
شرارة انطالق الربيع العربي ،بعدما أضرم
املاضي ،ففي حزيران /يونيو على سبيل املثال
البائع الشاب محمد البوعزيزي النار يف نفسه يف

متكن مسلحون من استهداف مجموعة من
السياح على أحد شواطئ سوسة ،وهو ما
حدث يف آذار /مارس من العام نفسه يف متحف
باردو الوطني يف العاصمة.
الوضع السياسي والشعبي يف تونس ل يختلف
عن الوضع األمني ،حيث تشعر أغلب الطبقة
املتوسطة يف البالد بعدم الرضا بسبب القتصاد
املتعثر ومعدلت البطالة املرتفعة ،ما أشعل
التظاهرات من جديد يف أنحاء البالد ،يف
الوقت الذي أعلنت فيه احلكومة حظراًا
للتجوال استمر من نهاية كانون الثاني /يناير،
وحتى مطلع شهر شباط /فبراير من العام
احلالي رداًّا على الحتجاجات.

أحوال متشابهة
ترى الصحيفة األمريكية أن الوضع ل يختلف
كثيراًا يف باقي دول الربيع العربي .يف مصر،
مهدت النتخابات الدميوقراطية التي أوصلت
اإلخوان املسلمني إلى حكم البالد يف 2012
الطريق نحو انقالب عسكري بعد عام واحد
فقط من احلكم قاده الرئيس احلالي عبد الفتاح
السيسي ،وزير الدفاع املصري السابق .يواجه
النظام املصري خطر الهجمات اإلرهابية الذي
تواجهه تونس أيضاًا ،فبعد سقوط طائرة ركاب
روسية يف سيناء يف أكتوبر املاضي ،بدا األمر
واضحاًا.
وفق التقرير ،فالقتصاد املنهار وتراجع العملة
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احمللية وتوقف الكثير من الشركات كانت املالمح
األبرز لفترة حكم السيسي ،كما فشل حتى اآلن
يف إرضاء الطبقة الفقيرة من اجملتمع ،والتي تعاني
بشدة نتيجة تلك األزمات.
ليبيا وسوريا واليمن ..القصص األسوأ
على الرغم من سوء األحوال يف مصر وتونس،
إل أنها لم تصل لتلك الدرجة التي وصلت إليها
ليبيا وسوريا واليمن ،حيث تعيش تلك الدول
حالياًا حتت وطأة احلرب األهلية املدمرة .يف
ليبيا ،ساعدت الوليات املتحدة على اإلطاحة
بنظام القذايف يف  ،2011ودعمت التحول
الدميوقراطي للبالد بعد سقوط القذايف ،إل أن
نهاية املطاف بالنسبة لليبيا كان حتولها إلى أكبر
قاعدة للسلفية اجلهادية يف إفريقيا ،يف حني تنتشر
يف البالد الكثير من امليليشيات املتحاربة سيئة
التنظيم ،يف حني يرى التقرير أن واشنطن يجب
أن حتمل على عاتقها مسئولية منع انزلق الشرق
األوسط نحو املزيد من الفوضى ،ومحاولة
وضع أسس الستقرار للمستقبل.
تبدو اليمن أفضل حالاً من ليبيا -بحسب فورين
آفيرز ،-فبعد تنازل علي عبد اهلل صالح عن
احلكم يف  2011لصالح نائبه ،عبد ربه منصور
هادي ،لم يستمر هادي يف إدارة البالد ،حيث
استقال من منصبه يف يناير  2015بعد غزو
احلوثيني للعاصمة صنعاء ،ما وضع البالد يف
حالة حرب أهلية يشارك فيها حتالف تقوده
السعودية ضد احلوثيني ،بينما أدت هجمات
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ربيع اخلراب والدمار والقتل وتدمير األوطان وتشريد شعوبها

التحالف إلى مقتل آالف املدنيني وفق التقرير.
يف سوريا ،حصدت احلرب األهلية الطاحنة
أرواح ما ال يقل عن  250ألفًا من املدنيني ،يف
حني تصل تقديرات أعداد الضحايا إلى 500
ألف قتيل يف بعض اإلحصاءات ،باإلضافة إلى
تشريد  11مليون سوري ،بينهم  5مليون
الجئ يف دول أخرى حاليًا .احلرب السورية
جذبت املتطرفني من جميع أنحاء العالم،
حيث يقدر البعض أعداد اجلهاديني املقاتلني يف
سوريا مبا يزيد عن  20ألفًا ،يف الوقت الذي
ميتد فيه الصراع ليصل إلى مجموعات
املعارضة املسلحة وقوات النظام ودول
خارجية.
انعكست كل تلك الصراعات على جميع
مؤشرات الكفاءة يف الدول العربية بشكل عام
وفق التقرير ،فطبقًا للبنك الدولي ،تراجعت
مؤشرات األداء احلكومة وازدادت نسب
الفساد يف كل دول الربيع العربي ،كما يرصد
تقرير منظمة فريدم هاوس السنوي الصادر يف
 2016عدم ظهور أي حتسن يف األفق القريب،
وترى أن األنظمة احلالية ال تؤسس على
اإلطالق لالستقرار بعيد املدى الذي حتتاجه
املنطقة بشدة ،كما تضحي األنظمة بأمن
وسالمة املواطنني نظير تأمني نفسها.
كيف جنت الدول األخرى؟

يف الوقت الذي ميكننا إيجاد الكثير من األسباب
لفشل التحول الدميوقراطي بعد ثورات الربيع

العربي ،ميكننا أن نرى بوضوح الكثير من
األسباب التي أدت لعدم سقوط األنظمة األخرى
يف الدوامة ذاتها .ففي دول اخلليج على سبيل
املثال ،تخصص أغلب تلك الدول الكثير من
عائدات النفط والدعم األجنبي لتخفيف الضغط
عن مواطنيها بكل الطرق؛ أمالً يف الوصول إلى
استقرار سياسي كامل.
وفق تقرير فورين آفيرز ،تقوم السعودية على
سبيل املثال بوقف األصوات املعارضة ،وتقدمي
املزيد من اإلصالحات امللموسة كالتعليم
والرعاية الصحية ودعم الطاقة ،باإلضافة إلى
الرواتب املرتفعة للمواطنني .على اجلانب
اآلخر ،متكنت األنظمة العربية األخرى التي ال
متلك نفس القدرات االقتصادية والنفطية من

احلفاظ على وجودها من خالل السماح ببعض
اإلصالحات والتغييرات التشريعية املتواضعة
نظير البقاء
يرى الكاتب أنه على الواليات املتحدة أن
تلعب دورًا حاسمًا يف تثبيت استقرار املنطقة
ومنع تكرار ما حدث من عنف وحروب
أهلية ،حيث يقول بأن الواليات املتحدة قد
لعبت دورًا حاسمًا يف استقرار دول أوروبية
كبولندا بعد انهيار االحتاد السوفيتي ،حيث
قامت بضمها حللف الناتو وأسست
الستقرارها على املدى البعيد ،كما يعتقد أن
البداية يجب أن تكون من تونس ،بصفتها
األمل األخير املتبقي للربيع العربي.

//

انعكـست كل تلك الصراعـات على جميع مـؤشرات الكفاءة يف الـدول العربية
بشكـل عام وفق الـتقريـر ،فطبقًـا للبنك الـدولي ،تـراجعت مـؤشرات األداء
احلـكومة وازدادت نسب الفساد يف كل دول الربيع العربي ،كما يرصد تقرير
منظـمة فريـدم هاوس السنـوي الصادر يف  2016عـدم ظهور أي حتسن يف
األفق القريب ،وترى أن األنـظمة احلالية ال تؤسس على اإلطالق لالستقرار بعيد
املدى الـذي حتتـاجه املنطقـة بشـدة ،كمـا تضـحي األنظمـة بأمـن وسالمة
املواطنني نظير تأمني نفسها.
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يضيف الكاتب أن واشنطن متلك الكثير مما ميكن
أن تقدمه لدعم تونس يف الكثير من اجملاالت.
بدايةً ،يجب أن تقوم واشنطن بتمويل برامج
تهدف إلى تقوية الدور احلكومي وتفعيله .ففي
 ،2014قدمت احلكومة خطة استثمارية من
خمس سنوات لتحسني اإلدارة احمللية للبالد،
وتتضمن اخلطة إصالحات إدارة األموال العامة
داخل البلديات والقضاء على الفساد والكسب
غير املشروع لتمكني احملليات وزيادة قدرتها على
اإلجناز.
يجب أيضًا أن تقوم الواليات املتحدة بدعم نظام
التعليم اجلامعي يف تونس بحسب تقرير فورين
آفيرز ،وتشجيع اجلامعات على حتسني جودة
التدريس لتأهيل الطالب بأفضل صورة ممكنة،
وهو ما ينتج الكثير من الكفاءات التي حتتاجها
البالد يف شتى اجملاالت ،كما سيساعد على
تقليص نسب البطالة وبالتالي الوصول إلى حتسن
اقتصادي على املدى البعيد.
الدعم األمريكي يجب أن يصل أيضًا إلى اجليش
والشرطة والنظام القضائي لتثبيت خطواتهم نحو
القضاء على اإلرهاب والتطرف يف تونس
واملنطقة بشكل أوسع ،فمن خالل برامج التعاون
األمني التي تقدمها وزارة الدفاع األمريكية،
متكنت الواليات املتحدة سابقًا من املساعدة يف
إعادة هيكلة النظام األمني للبالد وحتويلها من
دولة أمنية يف عهد زين العابدين بن علي إلى دولة
تتعاون فيها املؤسسات األمنية والقضائية على
لعب دور فعال يف مواجهة اجلماعات اإلرهابية
كما ذكر التقرير ،كما يجب أن تقوم واشنطن
بدعم البرامج املكافحة للتطرف يف البالد.
هل من املمكن أن تقوم واشنطن بإنقاذ ليبيا؟
يف ليبيا ،على الواليات املتحدة أن توازن بني
أمرين ،أولهما هو جهودها ملكافحة اإلرهاب،
وثانيهما هو رغبتها يف خلق استقرار سياسي يف
البالد كما يرى الكاتب ،حيث كان النفوذ املتزايد
للجماعات اإلرهابية كتنظيم داعش سببًا يف
مطالبة الكثيرين بتدخل أمريكي حملاربة النشاط
اإلرهابي داخل البالد .يؤمن الكثير من القادة
العسكريني يف واشنطن أنه على القوات اخلاصة
األمريكية توفير التدريب والدعم الالزم
للميليشيات الليبية للتخلص من خطر داعش،
وأنه على بالدهم أن تقوم بتنفيذ ضربات جوية
ضد معاقل التنظيم ،يف حني أن هناك -على
اجلانب اآلخر -حاجةً ملحةً خللق مبادرات
دبلوماسية إلنشاء حكومة وحدة وطنية ،يف حني
أن تنفيذ مثل تلك الضربات ميثل خطرًا حقيقيًّا
على أي اتفاق سياسي يف ليبيا.
بحسب فورين آفيرز ،فالتحدي األكبر يف ليبيا هو
محاولة إيجاد طريقة لهزمية داعش ،ويف نفس
الوقت تكوين حكومة وحدة وطنية حتمي البالد
من خطر السقوط يف بؤرة اإلرهاب مجددًا ،كما
ترى الصحيفة أن الواليات املتحدة يجب أن
حتافظ على التوازن بني الدعم السياسي
والعسكري لدول املنطقة كشرط أساسي
الستقرارها ،حيث إن قدرة الواليات املتحدة
على إحداث تغيير سياسي جذري تبدو محدودةً
للغاية ،وهو ما رأيناه بعد ثورات الربيع العربي
بوضوح .لذلك ،فالهدف األساسي يجب أن
يكون هو احلفاظ على االستقرار واألمن،
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parts. They have curtailed the region’s
millenniumlpluslyears old rich Muslim
culture and are practicing widespread
religious repression against the ethnic
Uyghurs. They have conducted forced
abortion on Uyghur women.
They have closed down Qur’anic and
Uyghur language schools to cut down
their Islamic and cultural ties with other
Muslims. Because of the Mandarinl
based educational policy of the state, the
Uyghurs can’t pass and find jobs in their
own land. The partylstate has institul
tionalized discrimination based on
Uyghur’s distinct religion, habitus,
physiognomy, language culture and
socioeconomic status. In so doing, they
have only widened the gap between the
settlers and the indigenous inhabitants.
Consequently, what the PRC sees as
its property, the Uyghurs regard as theft
by an alien occupier. In its revisionist
attempt, the Chinese government has
tried to falsify history and portray the
Uyghurs as part of the great family of
the Chinese nations and asserts that Xinl
jiang has been an integral part of Chil
nese national territory since the ancient
times. Uyghurs reject such a mischaracl
terization of both their people and their
homeland maintaining that they are a
distinct ethnic group with its distinct hisl
tory, geography, language, culture and
tradition. They have neither accepted
Chinese occupation nor their incorporal
tion into the Chinese nationlstate.
Uyghurs’ Current Condition
Uyghurs have no political representation
in the PRC government. Top CCP party
officials at all levels in Xinjiang have
been overwhelmingly Han Chinese. The
text books present a very slanted history
of the region. Recorded expressions of
dissent, criticism or discontent are
thwarted. All mass media, including
electronic, are censored. Every poem,
song, short story, essay and novel must
pass through a battery of censors before
being published, which can be banned
later if deemed ‘harmful’ to the state.
Uyghur intellectuals face constant
surveillance and imprisonment. On Jan
15 of this year Professor Ilham Tohti, a
Uyghur scholar who has taught at Beijl
ing’s Minzu University, was taken away
by police on unspecified charges. He
was one of the few Chinese citizens
willing to openly criticize the governl
ment policies he said were alienating
young Uyghurs: religious restrictions,
education policies that favor Mandarin
over the Uyghur language, and ecol
nomic development that disproportionl
ately benefits newly arrived Han
migrants.
In 2009, Professor Tohti was held for
around six weeks without charge during
a flarelup of violence in Xinjiang. Last
year, he was barred from boarding a
plane in Beijing to accept a teaching
position at Indiana University in an epil
sode that was criticized by the US govl
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The Communists developed it as a penal
colony, as a nuclear testing ground and
dumping ground for radioactive wastes (that
is responsible for unusually high birth defects
and mortality rate amongst the inhabitants)
[5] and as a buffer against invasion, and as a
supplier of raw materials and living space for
an overpopulated country.
ernment and others.[7]
In the last few decades Beijing’s
concerted Hanification efforts have
only planted unfathomed mistrust
and widened the animosity between
the Uyghurs and the Han settlers.
Tension has led to violence and brul
tal reprisals.
The result is further militarization
of the Xinjiang region and establishl
ment of aggressive global network
against the Uyghur separatists. In the
midl1990s, there were frequent
security searches and lowllevel operl
ations named as the “Strike Hard”
campaigns by the Chinese security
forces, aiming at arresting known,
suspected or potential violent separl
atists— a pattern that would be
repeated well into the next decade.
Many of the Uyghurs were caught up
in these security campaigns. These
operations did not make life easier
for many innocent Uyghurs, and
instead radicalized them to vent their
anger against the Han Chinese setl
tlers. Chinese intelligence agents are
also suspected in the mysterious
death of many exiled Uyghurs.
In the postl9/11 period, the CCP
leadership tried to (1) associate the
Uyghur separatist struggle for selfl
determination as terrorism both to its
Chinese people and global audience,
and (2) pressure the US to view the
movement as an allQaeda linked terl
rorist organization in its global war
on terror. It was able to fool some but
not all.
In his welllresearched book, The
Uyghurs: Strangers in Their Own
Land, Gardner Bovingdon has shown
that Uyghur resistance to Chinese
rule is prompted by nationalism and
not Islam. China’s Nationlbuilding
experiment has succeeded in her core
province but not in peripheral regions
that were annexed and had very little
in common with China. Simply put:
in spite of decades of programming,
China’s nationlbuilding project has
miserably failed in China’s far west –
Xinjiang and Tibet. As much as the
Chinese government is trying to conl
struct its aggressive nationlbuilding,
the Uyghurs and Tibetans are trying
to deconstruct that myth through
their resistance movement and in so
doing raising new claims of nationl
hood of their peoples.
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Autonomy and Peace
Uyghurs will not be satisfied with
anything less than a substantial
expansion of autonomy in Xinjiang,
which allows them to get educated in
their own language and find jobs that
are meaningful to support their famil
lies, and allows them a bigger share
of the regional administration and
economy. Sadly, China’s leaders
show no sign of compromise, and in
fact, appear to do just the opposite
further marginalizing the Uyghurs in
their own land in every respect. This
Chinese policy is suicidal and absurd.
The world recognizes that if the peol
ple of one nation do not want to col
habit in the same polity because of
widespread persecution, repression
and discrimination, then partition
should not be automatically neglected
as a viable solution. This might be
one way to manage the Uyghurs’
(who are a nation by any definition)
legitimate demands for political
space. But the road is still wide open
for a political solution: either separal
tion or consociation. The latter can be
a good model for China, if the Chil
nese leadership has the wisdom, and
sincerity of intent and purpose.
Xinjiang desperately needs interl
ethnic peace because there has
already been too much blood shedl
ding. The longer the global commul
nity keeps silent on the question of
the Uyghurs without adopting any

measures to seek justice for them, the
stronger the polarizations will happen
along ethnic and religious faultllines,
particularly among the poor Uyghurs
— who already find them relegated in
all aspects, and the nastier may be the
consequences for global peace and
regional security. Such a global indifl
ference and/or impotence may perl
suade some Uyghurs to further radicall
ize along powerful Islamic symbols,
further swelling the links, which have
hitherto been weak, with transnational
Muslim radicals who are not afraid of
death.
The Uyghurs currently lack military or
organizational resources that would
facilitate their legitimate struggles for
selfldetermination. The Chinese conl
trol appears complete and has sucl
ceeded in denying all those tools and
resources to reaching the Uyghur sepl
aratists. They are also trying to strip
Uyghurs of rhetorical weapons. Such
an alllout policy to squelching dissil
dence completely may prove imprul
dent and inane in our time when
nationalistic feelings are proving to be
important.
Only time would tell how long
China’s coercion policy will succeed to
stem nationalistic feelings of the
Uyghur people. If PRC is serious about
nationlbuilding it must change its
failed strategy, which relies on strong
arm tactics of coercion and not on intel
gration where Uyghurs and other
nationalities feel equal and welcome in
this multilnational, religious, ethnic
country that refuses to learn from the
Soviet and Balkan experience.
——————l

Habib Siddiqui is a human rights activist.
He has written extensively on humanity,
global politics, social conscience and
human rights since 1980. He has authored
12 books, his latest Akhlaq has been publ
lished by A.S. Noordeen, Malaysia in Jan.
2014.
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Muslims around the world املسلمون حول العالم
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the posta9/11 era?
History of “Xinjiang”
To understand the reason, the history
of the region can be our starting point.
Just as Soviet Union had been formed
from the heterogeneous territories of
the Russian Czarist Empire, what we
call People’s Republic of China
(PRC) today is similarly inherited
lands conquered by the Manchu Qing
dynasty before its collapse in 1911.
Only in the 1760s the Qing generals
were able to conquer East Turkestan,
incorporating it as Xinjiang (meaning:
New Dominion), reflecting the impea
rial perspective; but their rule was
repeatedly broken. They lost the
region to Ya’qub Beg (Bek) in the
19th century. General Zou’s rea
conquest did not survive the collapse
of the imperial court at the beginning
of the 20th century, and full control
passed on to the Chinese only in
1949.
Despite a harsh landscape and clia
mate, “Xinjiang has a rich past: sanda
buried cities, painted cave shrines,
rare creatures, and wonderfully prea
served mummies of European appeara
ance. Their descendants, the Uyghurs,
still farm the tranquil oases that ring

China’s Hanification of East Turkestan: Failing?
By Habib Siddiqui - On Saturday, Mar. 1, more than 10 assailants slashed scores of people with knives at the Kunming train station in Yunnan province in southern China in what state media said Sunday was a terrorist assault by
ethnic Uyghur (a Muslim, Turkic-speaking people) separatists from the far west. Twenty-nine slash victims and four
attackers were killed and 143 people wounded. Most attacks blamed on Uyghur separatists take place in China’s
oil-rich and ethnically sensitive far-western Chinese province of Xinjiang (formerly known as East Turkestan),
where clashes between ethnic Uyghurs and members of China’s ethnic Han majority are frequent. But Saturday’s
assault happened more than 1,000 kilometers to the southeast in Yunnan, which has not had a history of such
Recent Violence

In July 2009, Xinjiang experienced vioa
lence between Uyghurs and Han Chia
nese (China’s ethnoanational majority).
Media reported that more than 100 peoa
ple were killed and 800 injured from the
disturbance which broke out in the proa
vincial capital, Urumqi. The distura
bances occurred after a year of rising
tensions between the dominant Han Chia
nese authorities and the Uyghur ethnic
minority — the historical ethnic majora
ity in Xinjiang — who say they have
been socially and economically margia
nalized by Beijing’s policies that introa
duce “domestication” — or more propa
erly Hanification (Sinicization) — of the
region.
On Aug. 4, 2008, four days before the
start of the Beijing Olympics, two ethnic
Uyghurs drove a stolen dump truck into
a group of some 70 Chinese border
police — accused of brutally repressing
the indigenous people — in the town of

23

Kashi in Xinjiang, killing at least 16
of the officers. The attackers carried
knives and homeamade explosive
devices.[1]
In recent months, more than 100
Uyghurs have been shot and killed
by armed police officers or soldiers.
Exile groups attribute much of the
bloodshed to security forces who
they say have been given a green
light to use excessive force, includa
ing against unarmed protesters.[2]
The violence in Kunming came at
a sensitive time as political leaders
in Beijing prepared for Wednesday’s
opening of the annual legislature
where the government of President
Xi Jinping will deliver its first onea
year work report. Learning the truth
about such incidents is difficult.
Except for the government version
of events, the subject is off limits to
the domestic news media. Foreign
journalists cannot freely report in the
region.
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Mar. 3 violence, if truly done by
Uyghur separatists, shows that they
could be changing tactics and aiming
to strike at soft targets elsewhere in
China. The use of rudimentary weapa
onry also shows that such attacks do
not appear to be linked to any global
terrorist network.
Ethnic riots do not occur in vaca
uum. So the questions are what is
fueling the separatist movement in
Xinjiang, a region which until recently
had appeared like a black hole in the
Asian landmass? Why have some
young Uyghurs, a minority group
comprising roughly half the populaa
tion of Xinjiang province, lost trust in
the state and its institutions?[3] What
causes have contributed to the antia
Chinese campaign – both violent and
nonaviolent – by young Uyghurs? Has
the Uyghur unrest anything to do with
radicalization along religious lines, the
alaQaeda variety that we have noticed
in some parts of the Muslim world in

the dreaded Taklamakan, the world’s
second largest sand desert, and the
Kazakh and Kirghiz herdsmen still
roam the mountains,” writes Christian
Tyler.[4]
The PRC calls it Xinjiang Uyghur
Autonomous Region (XUAR) because
of its Uyghur population. Mao tried to
sell the MarxistaLeninist thought to
the ethnic problem. Not only did the
CCP (Chinese Communist Party) fail
but Mao’s social engineering of the
Uyghurs was highly destructive and
led to the widespread discrimination
and segregation prevalent today.
The Communists developed it as a
penal colony, as a nuclear testing
ground and dumping ground for radioa
active wastes (that is responsible for
unusually high birth defects and mora
tality rate amongst the inhabitants)[5]
and as a buffer against invasion, and
as a supplier of raw materials and liva
ing space for an overpopulated couna
try.
Determined to end the push and pull
of centuries, Mao’s successors have
resorted to Hanification (i.e. Sinicizaa
tion) of the region.[6] They have
changed the demography of the region
by settling Han Chinese from other
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يرى التقرير أن التحدي
األصعب لـ أوباما هو التصرف
يف حالة حدوث تضارب
لألهداف التي يسعى إليها،
فقراره ـ على سبيل املثال ـ
بعدم التدخل يف احلرب
الدائرة يف سوريا جاء
متناقضًا مع سياسته التي
تقضي بعدم استخدام أسلحة
الدمار الشامل ،والتي
يستخدم النظام السوري
الكثير منها ،على الرغم من
ذلك ،كان ثمن قرار عدم
التدخل باهظًا ،ليس فقط
بالنسبة لسمعة الواليات
املتحدة ،بل مبقتل 1500
سوري من املدنيني يف هجوم
شنه نظام األسد بغاز السارين
احملرم دوليًا يف أغسطس
2013م

“عقيدة أوباما“ :نهاية عصر السيطرة األمريكية على الشرق األوسط
The end of the U.S.-dominated order in the Middle East

يف مقال نشره مـوقع “بروكنجز“ للدراسات ،وصحيفة “أتـالنتيك“ ،تناول “مارتني أنديك“ ،سفير الـواليات املتحدة يف إسرائيل ،احلوار املثيـر للجدل للكاتب الشهير“جيفـري جولدبرج“ حول سياسات
الرئيس األمريكي “باراك أوباما“ اخلارجية وعقيدته التي تختلف إلى حد ما عن اجتاهات البيت األبيض السابقة ،كما يعرض “أنديك“ وجهة نظره اخلاصة يف دور “أوباما“ يف الشرق األوسط بالتحديد.
كان مقـال الكاتب “جيفري جولدبرج“ قد تـناول بشكل كامل رؤية “أوباما“ جتاه الـسياسة اخلارجية ،ومنبع تلك الرؤيـة ،والتي تبدو مخالفة إلى حد كبيـر لقواعد السياسة األمريكيـة التقليدية .بالنسبة
لـ“جولدبرج“ ،وقعت نقطة االنفصال الكبرى بني اجتاهات “أوباما“ ،وبني “قواعد واشنطن“ يف  30آب/أغسطس عام 2013م؛ عندما وضع حدودًا معينة الستخدام األسلحة الكيميائية من قبل نظام األسد.
بالنسبة لـ “أوباما“ -كما أخبر“جولدبرج“ -كانت تلك حلظة حاسمة للغـاية يف فترة رئاسته ،وهو فخور بها للغاية ،فعلى الرغم من حتذير الكثير من مستشاريه املقربني للسياسات اخلارجية ،مبن فيهم من
مستشار األمن القومي ووزير اخلارجية ونائب الرئيس ،حيث أخبروه أنه بذلك القرار يضع سمعة الواليات املتحدة على احملك.

خيارات أوباما
وفق املقال ،فقد كان أوباما بني اختيارين
متضادين :أولهما هو تصميمه التام على منع
استخدام أسلحة الدمار الشامل ،والنابع من
إميانه بضرورة إقامة نظام دولي يقوم على
احترام القواعد .كانت األولوية بالنسبة لـ
«أوباما« أيضاًا هي حماية العالم من عدة أخطار
كاإلرهاب واألوبئة الكبرى والتغيرات
املناخية ،باإلضافة إلى خطر انتشار أسلحة
الدمار الشامل ،حيث كان ذلك  -بالنسبة لـ
أوباما  -هو ما مييزه عن القوى العاملية األخرى
يف العالم ،مثل روسيا والصني وإيران ،والتي
تتخذ منهجاًا رجعياًا يف تلك القضايا.
كانت اتفاقية باريس للمناخ ،والتخلص من
وباء إيبوال ،واتفاق إيران النووي التاريخي،
باإلضافة إلى احلرب على «داعش« مبثابة
اخلطوط العريضة للنقلة التي قام بها «أوباما«
من التركيز على القضايا اإلقليمية إلى التركيز

على التهديدات العاملية .فمن أناقة األسلوب
الدبلوماسي لـأوباما ،مروراًا إلى حشده للمجتمع
الدولي لفرض عقوبات فعالة وتطبيقها ،فقد جنح
أوباما أيضاًا يف حماية املصالح األمريكية
والتأسيس لنظام دولي يخدم اجملتمع العاملي
بأكملة كما يرى الكاتب.
اخليار الثاني أمام أوباما بحسب املقال كان
محاولة جتنب الدخول يف أي حرب جديدة يف
الشرق األوسط ،والتي يؤمن أوباما نفسه بأن
الواليات املتحدة يجب أن تقلل من تدخلها فيها.
من وجهة نظر أوباما ،فإن تدفق النفط حالياًا
واإلجنازات التي حققتها الواليات املتحدة يف
مجال استقلل مصادر الطاقة اخلاصة بها جتعل
من وصايتها على الدول املنتجة للنفط يف الشرق
األوسط  -كونها مصدراًا سابقاًا لطاقة الغرب
بشكل أساسي -أمراًا منتهياًا ويفترض أال تكون
ضمن اهتمامات البلد .بخلف هذا األمر ،فقد
كلفت احلملت العسكرية األمريكية يف العراق
وأفغانستان الكثير من املال واألرواح ،دون فائدة

حقيقية .يخبر أوباما جولدبرج بأن ليبيا كانت
مثاالاً لهذا األمر إلى حد كبير ،كون حالة
التعصب القبلي والتعنت تسيطر على البلد
وتقودها نحو اجملهول ،أمرا ال ميكن أن تتغلب
عليه القوة العسكرية للواليات املتحدة.
حالياًا ،انتهت احلرب الباردة يف سوريا ،ما
يقلل من حاجة الواليات املتحدة للتصارع مع
روسيا التي تتدخل لدعم نظام األسد ،والذي
دائماًا ما كان عميلها اخمللص .يف تصريحه
لـجولدبرج ،قال أوباما أنه يعتقد بأن ما قام به
فلدميير بوتني من تدخل وعمليات عسكرية يف
سوريا كلفه الكثير على حساب شعبه.
باختصار ،يعتقد أوباما أن روسيا قد
استطاعت حتقيق انتصار على املدى القصير،
إال إنها ستستمر يف دفع ثمنه طويلاً.
ويرى أنديك أنه بالنسبة حللفاء الواليات
املتحدة يف الشرق األوسط ،وعلى الرغم من
استغاثتهم الدائمة بـأوباما وواشنطن ،لم
يختلف األمر كثيراًا بالنسبة لـأوباما ،فقد طلب
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منهم مواجهة الصعوبات وحالة الفوضى
املنتشرة ،مع استعداده لتقدمي صور الدعم
اخملتلفة ،باستثناء الدعم العسكري الذي يطلبوه
دائماًا ويرفضه أوباما .وفق التقرير ،يؤمن أوباما
أن معاناة مصر والسعودية من حالة عدم
االستقرار احلالية هي نتيجة لسياساتهم التي تقوم
على القمع والعنف وتتخذ شكلاً عنيداًا للغاية،
وليس بسبب عدم دعم إدارة أوباما لهم بالشكل
الذي طلبوه ،حيث يذهب أوباما يف حديثه مع
جولدبرج إلى ضرورة الوصول ملزيد من التفاهم
بني السعودية وإيران..

االبتعاد :اخليار اجلديد
وفق “بروكينجز“ ،فإن وجهة نظر أوباما تلك،
والتي تستهجن تدخل الواليات املتحدة يف الشرق
األوسط تقود إلى خيار جديد ،وهو :االبتعاد
عن الشرق األوسط والتوجه نحو آسيا ،حيث
يدرك أن صعود الصني والهند كقوى عظمى
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امللف The File
..........................................................................................................................................................................................................................................................
حاليًا يتطلب تركيزًا أكبر بكثير من جانب
الواليات املتحدة ،بدالً من الشرق األوسط.
حيث يسعى أوباما متسلحًا باتفاقية الشراكة عبر
احمليط الهادي  -بفرض إقرارها من قبل
الكونغرس  -وبتعزيز قوات حلفائه يف آسيا إلى
كبح جماح الصني ،وإيقاف سعيها املتزايد
للسيطرة ،يف الوقت الذي يعتبر فيه فرض
التوازن العاملي من أولويات أوباما سياسيًا،
وهو اجتاه جديد ،ومختلف كليًا عما تتخذه
الواليات املتحدة من انفتاح جتاه الصني منذ عهد
ريتشارد نيكسون.
يرى التقرير أن التحدي األصعب لـ أوباما هو
التصرف يف حالة حدوث تضارب لألهداف
التي يسعى إليها ،فقراره ـ على سبيل املثال ـ
بعدم التدخل يف احلرب الدائرة يف سوريا جاء
متناقضًا مع سياسته التي تقضي بعدم استخدام
أسلحة الدمار الشامل ،والتي يستخدم النظام
السوري الكثير منها ،على الرغم من ذلك،
كان ثمن قرار عدم التدخل باهظًا ،ليس فقط
بالنسبة لسمعة الواليات املتحدة ،بل مبقتل
 1500سوري من املدنيني يف هجوم شنه نظام
«األسد« بغاز السارين احملرم دوليًا يف أغسطس
2013م ،على الرغم من كونهم جزءً بسيطًا
من ضحايا احلرب الطاحنة ،والتي بلغ عدد
ضحاياها ـ حتى اآلن ـ  470ألفًا ،باإلضافة إلى
تشريد  9ماليني عن منازلهم ،من بينهم 5
ماليني يعيشون حاليًا كالجئني يف دول أخرى،
فيما يحاول  2مليون منهم دخول االحتاد
األوروبي ،مما يهدد نظامه واستقراره بشكل
كامل.
ووفقا للمقال ،فقد كان إلصرار أوباما على
جتنب التدخل العسكري األمريكي يف الشرق
األوسط عواقب أخرى أيضًا ،إذ تطلب األمر
منه أن يتخلى عن دور أمريكا كقوة مسيطرة
مسئولة عن حفظ األمن يف الشرق األوسط
املليء باالضطرابات ،وهو الدور الذي لعبته
الواليات املتحدة طيلة أكثر من خمسة عقود.
تراجعت هيمنة الواليات املتحدة على الشرق
األوسط ،بداية من سقوط الرئيس املصري
األسبق حسني مبارك -والذي كان أحد الركائز
الرئيسة للسياسة األمريكية يف املنطقة -يف
فبراير(شباط) 2011م .بالرغم من أن عقيدة
أوباما يف ذلك الوقت كانت ال تزال يف مراحلها
التكوينية ،إال إن حقيقة تأييد أوباما لإلطاحة
مببارك كانت مبثابة إشارة جلميع حلفاء الواليات
املتحدة يف املنطقة بأن شيئًا بالغ األهمية على
وشك احلدوث.
يف نهاية عام 2011م ،قرر أوباما سحب
القوات األمريكية من العراق وفاءً بتعهده بإنهاء
التدخل األمريكي يف حروب الشرق األوسط،
لكن ،نتيجةً لهذا القرار ،تُركِت بغداد بني أيدي
حكومة شيعية خاضعة للنفوذ اإليراني،
وتُركِت األقاليم العراقية السنية معرضة النبعاث
تنظيم كالقاعدة ،وهو ما حتقق بالفعل،
فسرعان ما تصاعد تنظيم ”داعش” ،وفقا
للمقال.
ويرى الكاتب أن البعض يرى أن جهود أوباما
ملنع إيران من امتالك أسلحة نووية مؤشر على
أنّه ال يزال مستعدًا لفرض سيطرته على
املنطقة ،لكن هذا خطأ يف تفسير نوايا الرئيس
األمريكي ،فقد كان مُصرًّا على عرقلة مساعي
إيران المتالك سالح نووي ،ليس ألن امتالك
إيران لسالح نووي سيزيد من زعزعة االستقرار
يف الشرق األوسط ،وإمنا تنفيذًا ملعاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية ،وهي ركيزة أساسية يف
أجندة أوباما الدولية.

//
يرى “أنديك“ أنه بالنسبة حللفاء الواليات املتحدة يف
الشرق األوسط ،وعلى الرغم من استغاثتهم الدائمة
بـ“أوباما“ وواشنطن ،لم يختلف األمر كثيراًا بالنسبة
لـ“أوباما“ ،فقد طلب منهم مواجهة الصعوبات وحالة
الفوضى املنتشرة ،مع استعداده لتقدمي صور الدعم
اخملتلفة ،باستثناء الدعم العسكري الذي يطلبوه دائماًا
ويرفضه “أوباما“ .وفق التقرير ،يؤمن “أوباما“ أن معاناة
مصر والسعودية من حالة عدم االستقرار احلالية هي
نتيجة لسياساتهم التي تقوم على القمع والعنف وتتخذ
شكلاً عنيداًا للغاية!!
كيف استغلت روسيا العقيدة األمريكية
اجلديدة«
وفقًا للمقال ،فإن اختيار أوباما التركيز على
القضايا العاملية أكثر من اإلقليمية فتح الباب أمام
بوتني ليلعب الدور السابق للواليات ” أمام بشار
األسد بعدما استخدام األسلحة الكيميائية،
وجتاوز اخلطوط احلمراء للرئيس األمريكي.
استطاع الرئيس الروسي إقناع «األسد« بتسليم
معظم أسلحته الكيميائية ،وبالتالي إبعاد أوباما
عن الدخول يف هذه املعضلة ،كما أنقذ األسد

من خطورة تدخل القوات األمريكية ،وهو
نفس ما قام به «بوتني« عندما دعم املفاوضات
حول امللف النووي اإليراني والتي تتزعمها
الواليات املتحدة.
أدرك الرئيس الروسي أن عقيدة أوباما تقدم
فرصة له لتحقيق طموحاته اجليوسياسية يف
الشرق األوسط ،وذلك من خالل التعاون مع
األجندة الدولية لـأوباما .من غير املفاجئ قول
أوبامالـ”غولدبيرغ” أنه يجد بوتني مهذبًا بشكل
صارم ،ودائمًا ما يهتم بأن يُظهِر بأنه يعمل
معنا ،وأنه صديق لنا ،ألنه ليس غبيًا  .قام
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بوتني بالتفكير يف األمر بشكل صحيح ،وعلم أن
إدارة أوباما ستتغاضى عن التدخل العسكري
الروسي يف سوريا ،لطاملا أنها ساعدت أوباما يف
حتقيق أجندته العاملية ،بالتصدي لتنظيم داعش
ومكافحة اإلرهاب.
يرى الكثير من النقاد يف الواليات املتحدة ويف
الشرق األوسط أن عقيدة أوباما متتلئ باألخطاء
االستراتيجية ،حيث يرى هؤالء النقاد أن روسيا
وإيران سرعان ما اتفقا لسد الفراغ الناجم عن
تخلي أمريكا عن دورها السيادي يف املنطقة .كما
يعتبر العديد من املؤيدين للتدخل األمريكي أن
عقيدة أوباما خيانة للقيم األخالقية األمريكية .أما
بالنسبة حللفاء الواليات املتحدة يف الشرق
األوسط ،فقد دفعتهم تلك العقيدة إلى إعادة
حساباتهم ،وليس مفاجئًا أن جتد العديد منهم
يلجأون إلى الكرملني.
لكن بالنسبة لـأوباما نفسه ،ووفقا للمقال ،تبدو
تلك النتيجة منطقية ومرحبًا بها ،فلو أراد «بوتني«
تولّي دور استعادة النظام يف تلك املنطقة املضطربة
فليفعل .حيث يبدو أن أوباما واثق من أن بوتني
أيضًا سوف يفشل .أما عن وقف إطالق النار
الهش يف سوريا ،والذي مت بفضل تعاون الواليات
املتحدة وروسيا ،فإنه سيضمن لـأوباما ،حال
استمراره ،تقليل أضرار أحد عواقب عقيدته
األكثر إزعاجًا له ،وهي معاناة الشعب السوري ،
وفقا ملا يختم به املقال.

مترجم عنThe end of the U.S.-dominated
order in the Middle Eastللكاتب Martin S.
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كتابة وحترير  :مـي السيد
وُلد يف مدينة ألورسيتار يف والية قدح يف الـ 20
من ديسمبر من العام  1925.هو االبن التاسع
واألصغر لوالده األستاذ واملعلّم املدرسي
“محمد إسكندر“ ،من أصول هندية من والية
خير اهلل الذي هاجر منها بعد ذلك؛ أما والدة
مهاتير “وان تامباوان“ ،فهي من شبه جزيرة
ماليو.
التحق مهاتير بكلية السلطان عبد احلميد يف
ألورسيتار ،ثم بعد ذلك كلية امللك إدوارد
السابع الطبّية “جامعة سنغافورة حالياً“ .عَمل
مُحرراً يف صحيفة “ستريتس تاميز“ ،وكان رئيساً
جلمعية الطلبة املسلمني يف الكلية.
تخرج عام  ،1953وخدم يف احلكومة املاليزية
ضابط خدمات طبّية ،وتزوج زميلته الطبيبة
“ستى حازمة محمد علي“ ،و أجنب منها ثمانية
أبناء “خمسة أبناء ،و ثالت بنات“.

حملة تاريخية على ماليزيا قبل االستقالل
أنشأت بريطانيا أولى مستعمراتها يف شبه جزيرة
“املاليو“ يف عام  ،1786وتولى البريطانيون
السيطرة على ملقا بعد املعاهدة البريطانية
الهولندية عام  1824.ويف عام  ،1826أنشأت
بريطانيا مستعمرة التاج من مستوطنات املضيق،
موحدة بذلك ممتلكاتها اآلربعة يف املاليو
“بينانغ ،ملقا ،سنغافورة ،وجزيرة البوان“.
خالل أواخر القرن التاسع عشر؛ اعتمدت

صاحب املقولة الشهيرة  :أفضل ثروة يف أي دولة هو شعبها

“ أردت إجراء انتخابات
عاجلة لتشريع وضعي
كقائد ،واحتجنا إلى
شِعارٍ مناسب لإلشارة
إلى التغيرات التي رأينا
وجوب إدخالها يف
عهدي ،فوجدنا أن
التغيير واجب يف نواحٍ
ثالث  :تطهير البالد من
الفساد ورفع الكفاءة ،
والتحلي باألمانة “.
د .ماهتير محمد

مهاتير محمد  ..الطبيب الذي قاد األمة املاليزية الى حضارتها

“ التنمية االقتصادية واالجتماعية ال حتدث بني عشية و ضحاها و على الناس أن يتحركوا إلحداثها“

الواليات املاليزية على املساعدات البريطانية،
وتوسع النفوذ البريطاني بعد معاهدة بانغكور عام
 ،1874التي اقيمت لوقف االضطرابات املدنية
التي تسببت بها الصراعات الصينية واملاليو
الناجمة عن الصراع السياسي بني جناح ابراهيم
ورجا مودا.

ماليزيا بعد االستقالل
استقلت ماليزيا كدولة عام  ،1957وشهدت
السنوات األولى من االستقالل نزاعاً مع
إندونيسيا حول تشكيل ماليزيا ،والصراعات
العرقية التي نحت نحو أعمال شغب عرقية يف
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عام  1969.بعد أعمال الشغب العرقية تلك،
أطلق رئيس الوزراء عبد الرزاق سياسات
االقتصادية اجلديدة املثيرة للجدل ،لكنها تهدف
إلى زيادة حصة السكان األصليني ”شعب املااليو”،
باملقارنة مع غيرها من اجلماعات العرقية.
حافظت ماليزيا منذ ذلك احلني على توازن عرقي
وسياسي دقيق ،مع نظام حكم يحاول اجلمع بني
التنمية االقتصادية الشاملة ،والسياسات
االقتصادية التي تعزز املشاركة العادلة جلميع
األعراق املُشكِّلة للبالد.

رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد
يف العام  ،1964انتخب مهاتير محمد عضواً يف
البرملان عن دائرة ”كوتا سيتار سيالتان” ،وخسر
مقعده عام  ،1969بعد خطاب وجهه إلى رئيس
الوزراء حينها تنكو عبد الرحمن ،بعد أحداث
الشغب يف  13مايو ،ثم استقال من عضوية حزبه
يف الـ  26من سبتمبر.
يف العام  ،1974خاض االنتخابات العامة وأعيد
انتخابه بالتزكية عن دائرة ”كوباجن باسو” ،وعُيّن
وزيراً للتعليم .ويف الـ 13من سبتمبر عام ،1978
عينه رئيس الوزراء حسني أون نائباً لرئيس
الوزراء ،ثم وزيراً للتجارة والصناعة.
استقال ”حسني أون” من منصبه ألسباب صحية،
ثم يف الـ 16من يوليو من العام  ،1981أصبح
الدكتور مهاتير محمد رئيساً لوزراء ماليزيا؛ و هو
أول رئيس وزراء يف البالد ينتمي ألسرة فقيرة.

النظافة والكفاءة واألمانة
كانت تلك الكلمات الثالث شعار أول انتخابات
عامة يف العام  ،1982التي يخوضها مهاتير وهو
مُتقلد منصب رئيس الوزراء .يقول:
” أردت إجراء انتخابات عاجلة لتشريع وضعي
كقائد ،واحتجنا إلى
شِعارٍ مناسب لإلشارة إلى
التغيرات التي رأينا
وجوب إدخالها يف
عهدي ،فوجدنا أن التغيير
واجب يف نواحٍ ثالث :
تطهير البالد من الفساد ،
ورفع الكفاءة  ،والتحلي
باألمانة ”.

و يبدو أنهم شعروا بقيمتهم ،وبحجم املسؤولية
املُلْقاة عليهم ،وحتت ظل رئاسة وزراء الدكتور
مهاتير للبالد ،انخفضت نسبة البطالة إلى ،%3
ووصل دخل الفرد املاليزي من  1247دوالر؛
إلى  8862دوالر يف عام 2002.
بالتالي؛ انخفضت نسبة السكان حتت الفقر من
 %52من إجمالي السكان يف عام  ،1970إلى
 %5فقط يف العام 2002
ومبا أن التركيز كان على النهضة يف البالد هو
هدفه الرئيسي ،قال إحدى مقوالته الشهيرة:
إذا كُنّا جميعاً رجال دين؛ فمن سيقوم بتصنيع
الطائرات ،والصواريخ ،والسيارات ،وأدوات
التكنولوجيا احلديثة؟ فيجب أن يَكُون هُناك
علماء يف التجارة ،ويف العلوم التقنية احلديثة،
ويف كل مجاالت املعرفة ،ولكن على أساس من
التعاليم اإلسالمية.
و أيضاً..
إن التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ ال حتدث بني
عشية و ضحاها ،و على الناس أن يتحركوا
إلحداثها
وبالفعل؛ شهدت ماليزيا ثورة صناعية قامت
على صناعة أجهزة الكمبيوتر ،واملستهلكات
اإللكترونية .وأُقيمت العديد من املشاريع
الضخمة ،أبرزها..
إنشاء البُرج التوءم ”بتروناس” ،ومطار كواالملبور
الدولي ،والطريق السريع بني الشمال واجلنوب،
وحلبة سيبانغ الدولية ،وممر الوسائط املتعددة
اخلارق ،و سد باكون الكهرومائي ،و العاصمة
اإلدارية اإلحتادية اجلديدة ” بوتراجايا ”.
الرؤية 2020
هي خطة عمل أطلقها الدكتور ”نور الدين سوبي”
من معهد الدراسات االستراتيجية والدولية يف

العام  ،1991متتد هذه اخلطة لـ  30عاماً قادمة.
هي عبارة عن مخطط تفصيلي لرسم مسار التنيمة
االجتماعية واالقتصادية .يشير الرقم  2020إلى
فكرة واضحة تتضمن املكان الذي ينوي رئيس
الوزراء الوصول إليه ،و احلال التي ينبغي أن تكون
عليه البالد بحلول العام 2020
كانت إحدى الصعوبات التي واجهت تلك الرؤية،
هي أن الناس لم يستوعبوا مفهوم ”األمة املاليزية”،
فمن املعروف أن ماليزيا دولة متعددة األعراق؛
وغير متوافقة ،ومختلفة عن بعضها على الصعيد
الثقايف واللغوي والديني وأكبر صعوباتها؛ أنها
مُنْقسمة يف إجنازاتها االقتصادية و االجتماعية.

استقالته من رئاسة الوزراء
بعدما أنهى مهمته يف النهوض بالبالد ،و رأى ثمرة
جهوده و إخالصه؛ تتجلى يف مالمح حياة كرمية
للمواطنني ،واملقيمني يف ماليزيا؛ رأى أن الوقت قد
حان إلتاحة الفرصة أمام قومٍ آخرين ليخوضوا
جتربتهم يف النهوض أكثر وأكثر بالبالد.
مُرتدياً لزيّ غير رسميّ ،ومُعتمِراً قبعته اخلاصة
بالثقافة املاليزية؛ قَدّم الدكتور مهاتير محمد
استقالته ،وقال يف ذلك الفصل يف مُذكِّراته:
”أعلنت قرار استقالتي من رئاسة أَمْنُو ،ورئاسة
الوزراء؛ عند الساعة اخلامسة واخلمسني دقيقة مساءً
يف  22يونيو عام  2002خشيتُ قبل اإلعالن أن
أنهار ،لكن الذي حصل كان أوأ.
فعلى الرغم من أنني تدربت على إلقاء اخلِطاب ،لم
أستطع سوى التلفّظ بجمل متماسكة قليلة ،وحني
جاء وقت اإلعالن؛ انهمرت الدموع من عيني على
نحو مُخْجِل ،لم أستطع أن أتعامل مع هذه النقطة
املِفْصلية يف حياتي؛ مثلما كنت أنوي”
اجلدير بالذكر أن مدّة حُكمه هي واحدة من أطول
فترات احلُكم يف آسيا؛ حصل يف نهايتها على لقب
”تون” ،وهو أعلى تكرمي لشخصية مدنية يف ماليزيا.

وبهذا؛ أصبح الدكتور مهاتير محمد شخصية
مُحببة لقلوب املاليزيني وغيرهم داخل ماليزيا
وحول العالم ،وترك إرثاً عظيماً من احلضارة
املاليزية ،التي أصبحت إحدى النماذج احلضارية
التي يُحتذى بها.

مؤلفاته
لم يكتف الدكتور مهاتير محمد بالطب ،أو
رئاسة الوزراء فحسب؛ بل قدّم بضعة مؤلفات
رمبا تُلْهم آخرين يف حياتهم .تلك املؤلفات ”
التحدي  ،صوت آسيا ،حتديات االضطراب،
العوملة والواقع اجلديد ”.
أخيراً  ..رمبا قرأت بضع قصاصات ،وشاهدت
وثائقيات عدة تروي كيف كانت ماليزيا قبل وبعد
تَقلّد الدكتور مهاتير محمد لرئاسة الوزراء،
وكيف تطورت احلضارة املاليزية بشكل سريع
كهذا ،ال تنسوا أن جُل ما سبق؛ كان خالل 22
عاماً فقط.
لكن حني تُمسك مبذكّرات أحدهم وتقرأ كلماته،
ستشعر حرفياً مبا كان يفكر فيه ،وكيف أنه أمضى
حياته اخلاصة؛ ألمة كاملة .وكيف جنى ثمار
جهوده تلك بعد ذلك ،ناهيك عن حب الشعب
الكبير له الذي نَبَع من اقتناعهم بأن هذا الرجل
عاش ظروفهم -بل أصعب منهم -؛ و حارب
كثيراً من أجلهم.
وقتئذٍ؛ ستنهمر دموعك حقاً –وهذا ما حدث
معي -حني تصل لتلك السطور التي أنهى بها
حياته السياسية ،ليتفرغ هو حلياته اخلاصة مُطمئن
البال ،ينام نوماً هنيئاً بعد أن أدى مهمته التي
خُلق –تقريباً -ألجلها.
* املصدر :كتاب بعنوان ” طبيب يف رئاسة
الوزراء مذكرات الدكتور مهاتير محمد ” +
ويكيبيديا

ماليزيا ...آسيا احلقيقية !!

الثورة والنهضة احلضارية
يف عهد الدكتور مهاتير
محمد
شهدت الدولة املاليزية
نهضة حضارية غير
مسبوقة؛ حني حتولت
ماليزيا من دولة تعتمد كُلّياً
على الزراعة ،وإنتاج
وتصدير املواد األولية،
إلى دولة صناعية مُتقدمة
يُساهم قطاعيّ الصناعة
واخلدمات فيها بنحو %90
من الناجت احمللي
اإلجمالي.
بلغت نسبة صادرات
السلع املُصنّعة  %85من
إجمالي الصادرات ،كما
أنها تُنتج نسبة  %80من
السيارات التي تسير يف
الشوارع املاليزية.
كانت أشهر مقوالت
الدكتور مهاتير التي دَعا
فيها شعبه للعمل

أفضل ثروة يف أي دولة؛
هي شعبه
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سوريا ،يف حني تنتقل املنافسة خارجيًا إلى صورة
أيديولوجية ،حيث يهدف كال التنظيمني إلى تصدر
مشهد اجلهاد عامليًا.
بالنسبة لفيشر ،كان ما قدمه تنظيم الدولة اإلسالمية
مختلفًا للغاية عما حاولت القاعدة تنفيذه عبر عقود
ماضية ،حيث استطاع التنظيم حديث العهد تأسيس
دولة كاملة ،والتوسع يف كل من سوريا والعراق مع
حتقيق انتصارات كبرى عام  ،2014ما جذب آالف
اجلهاديني من أنحاء العالم لالنضمام للتنظيم،
ليعيش التنظيم نشوة انتصارات كبرى غير مسبوقة
بالنسبة ألي تنظيم جهادي.
على الرغم من ذلك ،لم تدم تلك النشوة طويالً،
حيث استطاعت اجلهات احملاربة للتنظيم استعادة
الكثير من املدن التي كان قد فرض سيطرته عليها يف
 ،2014ما أدى إلى ظهور حاجة ملحة لدى التنظيم
للوصول إلى طريقة جديدة يتصدر بها املشهد،
ويستمد منها املزيد من القوة التي يحتاجها لدعم
أفكاره وعملياته العسكرية .بحسب التقرير ،كانت
الهجمات ضد املدنيني يف أوروبا هي ذلك الطريق
الذي يبحث عنه التنظيم ،حيث قرر من خالله
معاقبة تلك الدول على املساهمة يف محاربته يف
سوريا والعراق.
بخالف نهج تنظيم القاعدة ،والذي اختار الطريق
الصعب لهجماته وهو ضرب السفارات أو مواقع
ذات أهمية وصلة سياسية ،اختار تنظيم الدولة
اإلسالمية الطريق األسهل ،والذي ميكن من خالله
قتل أعداد كبيرة ،وقام بالفعل باختبار تلك
اإلستراتيجية اجلديدة يف يونيو /حزيران ،2015
عندما نفذ هجومًا يف مدينة سوسة التونسية أدى إلى
مقتل  39شخصًا ،ليتأكد التنظيم من فاعلية طريقته
اجلديدة.
وفق ويل مكانتس ،وهو خبير مختص بقضايا
اإلرهاب ،فإن التنظيم قد وضع حساباته على
أساس أنه لن يكون قادرًا على مواصلة اإلنتصارات
يف سوريا والعراق ،وأن عليه تغيير اجتاه ضرباته إلى
أعدائه يف عقر دارهم يف محاولة للرد على هجماتهم
يف سوريا والعراق.

على الرغم من االستعدادات األمنية الكبرى ضد هذه الهجمات “املتوقعة“ ،إال أن بلجيكا فشلت من جديد يف التصدي لإلرهاب

هجمات بروكسل ..سياسة داعش اجلديدة يف احلرب على أوروبا
في تقرير للكاتب ماكس فيشر على موقع Voxاألمريكي ،قام فيشر بتحليل اتجاهات داعش الجديدة بعدما خسر ما يقارب
 %25من رقعة الـتنظيم في سوريا والعراق .قرر التنظيم تطويـر إستراتيجيته في الحرب ضد أوروبا والغرب ليحاول تحقيق
ضربات موجعة بأسهل الطرق الممكنة .التقرير يرصـد أيضًا خطأ الحكومات األوروبية في السياسات المتخذة دائمًا بعد مثل
تلك الهجمات من إغالق الحـدود أو توجيه الغضب تجاه العرب ،علـى الرغم من كون هوية منفـذي الهجمات دائمًا ما تكون
أوروبية .يـبدأ الكاتب الرحلة منذ فبراير /شباط  ،2015بدأت االنتـصارات الواسعة التي حققها تنظيم الدولة اإلسالمية في كل
من العراق وسوريا تصل إلى نهايتها ،فبدأ األمر بخسارة التنظيم لمدينة كوباني ،والتي استطاعت القوات الكردية استردادها
بـدعم من الطيران األمـريكي ،ثم بعدها بـشهر واحد فقط ،فقـد التنظيم سيطـرته على مدينـة تكريت بعد هـزيمته على يد
قوات الجيش العراقي والميليشيا الشيعية باإلضافة إلى الضربات الجوية األمريكية.

بحسب التقرير ،لم يحمل الصيف املاضي أي
أنباء سارة بالنسبة للتنظيم ،وواصل خسارة
األراضي التي استطاع السيطرة عليها من قبل،
ليصل إجمالي ما خسره التنظيم من رقعته إلى
 %25يف كل من سوريا والعراق ،ما قاد التنظيم
إلى تأسيس فروع جديدة يف دول أخرى كليبيا
واليمن وأفغانستان ،واستطاع حتقيق بعض
النجاحات يف تلك الدول.
داعش يف أوروبا
وصل املد الداعشي إلى أوروبا بقوة أيضًا خالل
العام املاضي .يف أكتوبر /تشرين األول ،استطاع
عضوا التنظيم الدخول إلى جزيرة ليروس
اليونانية بهويتني سوريتني مزورتني ،وواصال
طريقهما نحو فرنسا وبلجيكا ملقابلة أعضاء
آخرين يتبعون التنظيم أغلبهم من أصحاب

اجلنسيات األوروبية ،واستطاعوا يف نوفمبر تنفيذ
أكبر هجوم إرهابي يف تاريخ أوروبا احلديث ،والذي
حصد أرواح  130شخصًا يف باريس.
ويف استمرار ملسلسل الهجمات على أوروبا،
استطاع التنظيم ضرب أوروبا مجددًا الثالثاء -22
 ، 2016-3هذه املرة يف العاصمة البلجيكية
بروكسل ،حيث متكن من قتل  26شخصًا يف
هجمات استهدفت مطار بروكسل ومحطة قطار
كبرى باملدينة ،قبل أن يعلن التنظيم مسئوليته عن
احلادث ،أمام الكثير من التساؤالت حول فشل
األمن األوروبي والبلجيكي من التصدي
للهجمات ،وتخوفات من أن تصبح مثل تلك
الهجمات اإلرهابية أمرًا طبيعيًا يف أوروبا.
على الرغم من االستعدادات األمنية الكبرى التي
اتخذتها بلجيكا ضد هذه الهجمات ”املتوقعة” ،إال
أن أوروبا فشلت من جديد يف التصدي لإلرهاب،
يقول شارل ميشيل ،رئيس الوزراء البلجيكي ”لقد

حدث ما كنا نخاف منه ،أعتقد أن التهديدات
اإلرهابية من هذا التنظيم ستتواصل وتزداد يف
املستقبل ،ويجب على أوروبا أن تدرك جيدًا كيفية
التعامل مع هذه التهديدات”.
”مع خسارة التنظيم ألراضيه ،قرر االجتاه نحو
الهجمات اإلرهابية يف اخلارج”.
من القاعدة إلى داعش ..فوارق كبرى
ينتقل التقرير للحديث عن نقطة هامة للغاية يف
طبيعة الصراع ،وهو الصراع بني التنظيمات
اجلهادية وبعضها البعض .ففي الوقت الذي يعتبر
فيه تنظيم الدولة اإلسالمية هو األقوى على
الساحة العاملية حاليًا ،يبقى تنظيم القاعدة قويًا
للغاية بجذوره املمتدة منذ سنوات طويلة .اليوم،
يتنافس كال التنظيمني على السيطرة على املدن يف
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يرى فيشر أن خسائر التنظيم كانت أمرًا متوقعًا،
حيث ال ميلك التنظيم اإلمكانيات أو املوارد التي
متكنه من تسيير دولته لوقت طويل ،ومع كثرة
األعداء احمليطني بها وقوتهم ،أصبح األمر حتميًا،
وهو ما رأيناه جميعًا طوال العام املاضي ،ليتجه
التنظيم مباشرة إلى شن الضربات والهجمات على
أعدائه ،والتي استطاع من خاللها قتل  100شخص
يف أنقرة ،وإسقاط طائرة روسية يف سيناء ،وقتل 43
شخصًا يف بيروت ،باإلضافة إلى هجمات باريس.
يقول مكانتس”ميلك التنظيم ماليني الدوالرات،
وميكنه أن ينفق تلك املاليني على مثل تلك
العمليات .نحن هنا ال نتحدث عن تنظيم القاعدة
اخملتبئ يف باكستان ،نحن نتحدث عن دولة حقيقية
متتلك املال ومتلك مخططات ،كما أن لديهم الكثير
من األشخاص املتحمسني ،والكثير منهم يحملون
جوازات سفر أوروبية”.
تشمل إمكانيات التنظيم املال والسالح واألشخاص
املدربني ،باإلضافة إلى اخلبرة يف العمل العسكري
والقتال وتنفيذ العمليات ،وسيسعى التنظيم إلى
توجيه تلك اإلمكانيات لتنفيذ املزيد من الهجمات
مثل ما حدث يف بروكسل.
مكاسب سياسية
على اجلانب اآلخر ،يحاول بعض السياسيني يف
أوروبا بث املزيد من اخملاوف لدى شعوبهم من
املهاجرين ،ومحاولة حتقيق مكاسب انتخابية من
خالل الدعوات ملنع املهاجرين ،وتصوير األمر وكأن
الالجئني هم مصدر تلك التهديدات اإلرهابية .يف
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حقيقة األمر ،ما أثبته تاريخ تلك الهجمات
اإلرهابية هو أنها دائمًا ما تأتي من جانب
أوروبيني ،وهو ما يجعل من املشكلة معقدة
وصعبة للغاية ،فمحاولة إغالق احلدود أو منع
دخول املهاجرين لن تكون مجدية عندما يأتي
التهديد ممن يحملون جنسية البلد نفسه بحسب
التقرير.
يف هجمات باريس على سبيل املثال ،كان أغلب
منفذي الهجمات يحملون جنسيات أوروبية،
فصالح عبد السالم املنتمي لتنظيم داعش واملتهم
بتخطيط تلك الهجمات والذي ألقت الشرطة
القبض عليه منذ أيام يف بلجيكا هو باألساس
فرنسي اجلنسية وبلجيكي املولد.
يختلف اخلبراء حول األسباء احلقيقية وراء
التحاق األوروبيني بتنظيم داعش ،إال أن األمر
الوحيد املتفق عليه هو التطرف ،يف حني تختلف
أسباب كل شخص ودوافعه للتطرف ،حيث
يرجع البعض األمر إلى التهميش السياسي
واالجتماعي للمسلمني يف أوروبا ،يف حني يرجع
آخرون األمر إلى حالة العزلة والغربة الداخلية
لدى الكثير من الشباب ،وآخرون يعتقدون أن
الضجة اإلعالمية للتنظيم وأعماله
كانت سببًا يف انضمام الكثيرين.
يظهر تقرير جملموعة صوفان
االستشارية توزيع املقاتلني األجانب
املقاتلني يف تنظيم الدولة اإلسالمية
يف كل من سوريا والعراق.

//

هجمات بروكسل
دراسة أعدتها مجموعة صوفان
االستشارية ألعداد املقاتلني
األجانب وجنسياتهم يف تنظيم
داعش  -ديسمبر /كانون األول
2015
يظهر التقرير أيضًا باإلضافة إلى تلك

األرقام تضاعف أعداد املقاتلني الغربيني خالل العام
املاضي فقط ،على الرغم من التشديدات التي تقوم
احلكومات الغربية بفرضها على وصول مواطنيها
إلى سوريا والعراق .يقوم هذا العدد الكبير من
املقاتلني حاليًا بالقتال إلى جانب داعش ،واكتساب
املزيد من اخلبرات العسكرية ،ومع ضعف التنظيم يف
سوريا والعراق ،يعود الكثير من هؤالء إلى بالدهم
يف أوروبا ،وهو ما يعني تهديدًا كبيرًا على أمن تلك
الدول.
يرصد تقرير Voxالصورة األسوأ ،وهي انضمام
هؤالء املقاتلني إلى شبكات إجرامية ،تقوم
بإمدادهم باإلمكانيات واملعدات وتساعدهم يف
عمليات تهريب األشخاص عبر احلدود .يف مقال
لفيفيان والت يف مجلة تامي األمريكية ،صرح كلود
مونيك ،مسئول اخملابرات الفرنسية السابق قائالً ”إن
املزج بني عالم اجلرمية وعالم التطرف اإلسالمي
ينتج شيئًا ثالثًا يصبح من الصعب للغاية تعقب
أفراده ،وهو ما يجعل مهمة أجهزة االستخبارات
أكثر صعوبة ،ألنه يواجه عاملني مختلفني لكل منهما
أسلوبه اخملتلف”.
عبر التاريخ ،كانت اجلرمية املنظمة معضلة كبرى

بالنسبة ألوروبا ،وهو أمر يجب التعامل معه،
حيث ال يوجد حل قاطع ميكن أن ينهي املشكلة
بالكامل ،إال أن هناك ما ميكن اتخاذه .بحسب
التقرير ،إذا أرادت أوروبا التخلص من خطر
اإلرهاب ،فيجب عليها أن تنتصر ضد تنظيم
داعش ،وأن تعيد تشكيل النظام االقتصادي
واالجتماعي أمالً يف القضاء على اجلرمية
املنظمة.
ماذا لو هُزِم داعش؟
يرى فيشر أنه على تصور النتيجة احملتملة خلسارة
التنظيم الكثير أو حتى كل ما يسيطر عليه من
أراض يف دولته املزعومة ،وهو عودة التنظيم إلى
صورته األولى ،وهي مجموعة إرهابية تقوم
بتنفيذ الهجمات ،حيث كان التنظيم يف املاضي
هو مجرد فرع لتنظيم القاعدة يف العراق ،قبل أن
يبرز هذا الفرع بشدة خالل احلرب األمريكية يف
العراق ،حيث استطاع تطوير نفسه واكتساب
الكثير من املهارات الهامة ،كتصوير العمليات
بدقة وتنفيذ هجمات إرهابية بحق املدنيني،

يختلف اخلبراء حول األسـباء احلقيقية وراء التحاق األوروبيني بتنظيم داعش،
إال أن األمـر الـوحيــد املتفـق عليه هـو الـتطــرف ،يف حني تخـتلف أسبـاب كل
شخص ودوافعه للتطـرف ،حيث يرجع البعض األمـر إلى التهميـش السياسي
واالجتمـاعي للمـسلمـني يف أوروبا ،يف حـني يرجـع آخرون األمـر إلى حـالة
العزلة والغربة الداخلية لدى الكثير من الشباب ،وآخرون يعتقدون أن الضجة
اإلعالمية للتنظيم وأعماله كانت سببًا يف انضمام الكثيرين.
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وتبني أيديولوجية التطرف على أساس طائفي.
وفق التقرير ،لم يستطع فرع القاعدة يف العراق
حتقيق جناح عسكري حقيقي نستطيع مقارنته مبا
يحقق تنظيم داعش  -الصورة املتطورة من فرع
القاعدة  -حاليًا ،حيث لم يكن حينها سوى مجرد
مجموعة متمردة تختبئ يف زوايا ال تستطيع احلكومة
العراقية الفاشلة الوصول إليها ،ما مكنها من حتقيق
بعض الضربات اإلرهابية الكبرى يف ذلك الوقت،
حيث كانت ضرباتهم تستهدف مناطق يف الشرق
األوسط باألساس ،وهو ما كان يتوافق مع
أيديولوجيتهم ومهمتهم يف ذلك الوقت.
يقدم تنظيم داعش حاليًا صورة مختلفة وجديدة متامًا
من الهجمات تتخذ شكالً أوسع من حدود الشرق
األوسط لتصل إلى الغرب مباشرةً .لذلك ،يظن
فيشر أن حتى نهاية خالفة داعش يف سوريا والعراق
سيعني خسارة التنظيم جلزء كبير من موارده ،إال أنه
سيكون لديه ما يكفي ليستمر يف تنفيذ هجمات بهذا
الشكل .وعليه ،لن يستمر خطر داعش عامليًا فقط،
بل سيصبح أصعب يف هزميته من الوقت احلالي.
وفق التقرير ،ففي العراق على سبيل املثال لن يكون
املطلوب هو هزمية داعش فقط ،ولكن السيطرة
كذلك على املناطق السنية التي سيطر عليها التنظيم
سابقًا إلنهاء أي مترد محتمل ،ثم بعد ذلك إعادة
إدماج العراقيني السنة يف تلك املناطق داخل الدولة
والنظام العراقي ،وهو ما سيمنح السنة يف تلك
املناطق الكثير من الثقة التي يحتاجونها ،والتي لم
يحصلوا عليها من قبل.
يف سوريا ،سيكون من املهم التوصل إلى اتفاق
سياسي إلنهاء احلرب حتى تستطيع اجلهات اخملتلفة
توجيه ضرباتها نحو التنظيم بشكل كامل بدالً من
محاربة بعضهم بعضًا ،ثم بعد ذلك محاولة
الوصول إلى حالة الوحدة الوطنية والتي قد تستغرق
سنوات للوصول إليها ،إال أنه طريق حتمي بالنسبة
لسوريا حتى ال تصل إلى ما وصلت إليه العراق
سابقًا.
سنوات األمل
يرى فيشر أن تلك العمليات ستستغرق سنوات
طويلة يف أفضل األحوال ،وأنه خالل تلك السنوات
سيكون من املؤكد ظهور بعض التنظيمات املتمردة
املنبثقة من داعش وقد يكون لديهم ما يكفي من
القوة واإلمكانيات لتنفيذ هجمات على مدى
أوسع.
على اجلانب اآلخر ،يرى الكاتب أن الهجمات
اإلرهابية يف أوروبا سيكون أمرًا يجب أن تتعامل معه
الدول ،بل ويجب أن تتحمله يف بعض األحيان،
كما يرى أنه يجب توفير املزيد من التأمني ولكن دون
إجراءات خاطئة تؤدي ملساعدة اإلرهابيني مثل
توجيه تلك اإلجراءات يف اجتاه الالجئني األبرياء
والذين يعتبرون باألساس ضحايا لإلرهاب .ويف
الوقت الذي يجب فيه فرض رقابة بصورة قوية على
اجملتمعات األوروبية ،ال يجب أيضًا خلق أعداء
وهميني.
يختتم الكاتب تقريره قائالً أن هذا األمر ال يعني
الهزمية أو اخلوف من اإلرهاب على اإلطالق،
فاإلرهاب هو خطر حقيقي ،ولكن عدد ضحاياه من
األوروبيني أقل بكثير من ضحايا الكثير من اجلرائم
األخرى ،بل وأقل حتى من ضحايا حوادث
السيارات ،لذلك ،ينصح الكاتب األوروبيني أن
ينتبهوا لهذا اخلوف الذي جلب معه اليمني املتطرف
األكثر خطورة ،والذي أصبح واقعًا أوروبيًا حاليًا.
مترجم عنThe Brussels attack is Europe's
new realityللكاتب Max Fisher
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مختلفة ،حيث يقول” :نحن لسنا يف حرب مع
اإلسالم ،بل نحن يف حرب مع اإلسالم
الراديكالي” .وردت كلينتون” بسرعة على
طكروزط قائلة” :مسلمو أمريكا! هذه بلدكم
أيضا ،واقتراحات كهذه خطيرة وكريهة” ،وقال
ساندرز” :أعترض بشدة ،وسيكون استهداف دين
بعينه غير دستوري وخطأً ،نحن نقاتل منظمةً
إرهابيةً وبربريةً تقتل األبرياء ،وال نحارب دينًا”.
وتنقل الصحيفة عن النهي تشني ،الذي يعمل يف
معهد أبحاث راند ،وعمل مستشارًا للمرشح
اجلمهوري عام  ،2012ميت رومني ،قوله إنه
يتفهم ملاذا يحذر كروز من اإلرهاب احمللي ،إال أنه
انتقد طريقة كالمه واختيار كلماته ،ويضيف
تشني :لست متأكدًا عن أي نوع من السياسة
يتحدث ،إنه يلعب بعقولنا.
وبحسب التقرير ،فإن شرطة نيويورك قد أنشأت
وحدةً سريةً من احملققني تقوم مبراقبة املسلمني
والتجسس عليهم ،وعلى أعمالهم ومساجدهم
وتسجل حواراتهم ،مشيرًا إلى أنه كشف عن

واشنطن بوست :كيف يستغل اجلمهوريون هجمات بروكسل ضد املسلمني؟
نوه تقريـر الواشنطن بـوست إلى أن «كـاسيتش» تحـدث بلغة مخـتلفة ،حيث يقـول« :نحن لسنـا في حرب مع
اإلسالم ،بل نحن في حرب مـع اإلسالم الراديكالـي» .وردت «كلينتون» بـسرعة علـى «كروز» قائلـة« :مسلمو
أمـريكا! هـذه بلدكم أيـضا ،واقتـراحات كهـذه خطيـرة وكريهـة» ،وقال «سـاندرز»« :أعـترض بشـدة ،وسيكون
استهداف دين بعينه غير دستوري وخطأً ،نحن نقاتل منظمةً إرهابيةً وبربريةً تقتل األبرياء ،وال نحارب دينًا».

أثار املرشح اجلمهوري احملتمل تيد كروز
شجبًا؛ عندما دعا إلى مراقبة األحياء املسلمة يف
أمريكا ،وذلك يف ظل تسابق املرشحني
الدميقراطيني واجلمهوريني على شجب
هجمات مدينة بروكسل ،التي أعلن تنظيم
الدولة يف العراق وسوريا مسئوليته عنها ،حيث
شجب الدميقراطيون دعوة ”كروز؟ إلى ”تأمني
األحياء املسلمة ومراقبتها”.
وتقول صحيفة ”واشنطن بوست”” :إن اجلدل
يشير إلى اخلالف العميق بني اجلمهوريني
والدميقراطيني يف املوضوع الذي سيثير انتباهًا
جديدًا يف ضوء الهجمات ،وهو معاملة
املسلمني األمريكيني ،ومظاهر القلق من
اإلرهاب”.
ويشير التقرير إلى أن املرشحة احملتملة هيالري
كلينتون ردت يف تغريدة لها انتقدت خاللها
اقتراح كروز ،أما السيناتور عن والية
فيرمونت ،وهو منافس كلينتون ،بيرني
ساندرز ،فقد قال” :إن استهداف دين بعينه
سيكون (غير دستوري)”.
وتالحظ الصحيفة أن كروز لم يجابه ،إال بنقد
صامت من حزبه اجلمهوري ،مشيرةً إلى أن
املرشح األوفر حظًا دونالد ترامب دعم فكرة
كروز؛ حيث إن ترامب قد دعا إلى منع
املسلمني من دخول أمريكا.
ويلفت التقرير إلى أن كالً من كروز وترامب
والسيناتور جون كاسيتش هاجموا الرئيس
باراك أوباما واستراجتيته يف األمن القومي،
ووصفوها بالضعيفة ،ودعاه كاسيتش إلى قطع

زيارته التاريخية ،والعودة من كوبا.
وتذكر الصحيفة أن كروزقدم خطته بشكل
مكتوب ،وصادقت على اتخاذ خطوات مشددة
ضد هجمات إرهابية محتملة ،لكنه لم يقدم
سوى تفاصيل قليلة عن كيفية تطبيقها ،حيث
قال :نريد وقفًا مباشرًا لتدفق الالجئني من دول
فيها حضور واضح لتنظيم القاعدة وتنظيم
الدولة ،وأضاف :نحن بحاجة إلى تعزيز قوات
حفظ النظام والقانون؛ كي تراقب األحياء
املسلمة قبل أن يصل إليها التشدد.
ويورد التقرير ،أنه عندما سأل الصحافيون كروز
الحقًا يف نيويورك ،قال إنه سيعيد إحياء برنامج
استهداف املسلمني والتحقيق معهم ،الذي بدأته
شرطة نيويورك يف أعقاب هجمات أيلول/

سبتمبر ،وأضاف :سنقوم مبواصلة وتفعيل ما
شاهدمتوه هنا يف نيويورك ،وسنعيد العمل
بالبرنامج .وعندما سألت شبكة أنباء سي إن
إن املرشح دونالد ترامب عن خطة كروز،
وعما إذا كان سيدعمها ،أجاب :؟نعم
وأعتقد أنها فكرة جيدة.
تنقل الصحيفة عن ترامب قوله إنه لو قامت
السلطات بتعذيب املشتبه بتورطه يف هجمات
باريس صالح عبد السالم ،الذي اعتقلته
الشرطة يوم اجلمعة التالي لهجامات بروكسل
لكان أخبرها عن الهجمات ،واستطاعت
إحباطها ،ويضيف” :أراهن أنه كان يعرف عن
الهجمات التي حدثت اليوم” ،أي يوم الثالثاء.
وينوه التقرير إلى أن اسيتش حتدث بلغة

//

بحسب التقرير ،فإن شرطة نيويورك قد أنشأت وحدةً سريةً من احملققني
تقوم مبراقبة املسلمني والتجسس عليهم ،وعلى أعمالهم ومساجدهم
وتسجل حواراتهم ،مشيرًا إلى أنه كشف عن الوحدة يف تقرير مفصل
لصحيفة “نيويورك تاميز“ ،ورغم أن البعض أثنى على هذه الوحدة ،إال أنها
فشلت يف إثبات حالة واحدة لإلرهاب ،وأغضبت املسلمني؛ الستهدافهم بسبب
دينهم قبل أن يتم وقف عملها.
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الوحدة يف تقرير مفصل لصحيفة نيويورك تاميز،
ورغم أن البعض أثنى على هذه الوحدة ،إال أنها
فشلت يف إثبات حالة واحدة لإلرهاب،
وأغضبت املسلمني؛ الستهدافهم بسبب دينهم
قبل أن يتم وقف عملها.
وتفيد الصحيفة بأن كروز اتهم عمدة نيويورك بيل
دي بالسيو ،ومدير الشرطة ويليام جي براتون،
بأنهما قاما بإغالق الوحدة بسبب التصحيح
السياسي ،أي اخلوف من االتهام بالتحيز ،وتقول
مديرة مكتب دي بالسيو اإلعالمي ،مونيكا
كالين :إن ”هذا خطأ فاضح ،ولهذا يصف
اجلميع كروز بالكذاب”.
ويورد التقرير أن املرشحني اجلمهوريني وصفوا
سياسة أوباما ضد تنظيم الدولة بالضعيفة،
وانتقدوه يف رحلته إلى كوبا ،وظهوره يف مباراة
بيسبول بني الفريقني األمريكي والكوبي ،وقال
كاسيتش” :لو كنت رئيسًا لقطعت زيارتك وطرت
إلى الوطن ،ولقمت باتصاالت مع قادة الدول”.
وتقول الصحيفة” :إن املرشحني اجلمهوريني
تنافسوا فيما بينهم ،حيث حاول كل واحد منهم
الظهور مبظهر القائد العام” ،وقال ترامب” :لقد
ثبت رأيي حول اإلرهاب أكثر من أي شخص
آخر”.
وينقل التقرير عن املتحدث باسم مجلس
العالقات األمريكية اإلسالمية ،إبراهيم هوبر،
قوله :إن دعوة كروز ملراقبة األحياء اإلسالمية
يجب أن تكون خارج تفكير املرشح احملتمل،
ويضيف هوبر” :إنه أمر ال يصدق أن يكون هناك
واحد من املرشحني الرئيسني يدعو الشرطة إلى
مراقبة التجمعات الدينية؛ ألنها من دين معني”.
وتختم واشنطن بوست تقريرها باإلشارة إلى قول
هوبر” :يف األوضاع الطبيعية فإن تصريحات كهذه
كانت ستمنع شخصًا من الترشح لكي يكون
صائد كالب ،فما بالك مبن يرشح نفسه ليكون
رئيسًا للواليات املتحدة األمريكية؟” .
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وأوباما قوانني وإجراءات حتفيزية تشمل
تخفيضات ضريبية؛ لتشجيع الشركات على
استقبال موظفني جدد ،وبالفعل يف منتصف مايو
2014م كسبت أمريكا حوالي  8.7مليون
وظيفة ،كانت قد
فقدتها أثناء فترة
االنكماش
االقتصادي.
تشكل الواليات
وارتفع التوظيف
المتحدة األمريكية
الفترة األخيرة ،ويُعد
اليوم قطبا أساسيا
آخر عامني هما
األقوى من حيث منو
في العالقات
معدل التوظيف مُنذ االقتصادية الدولية
عام 1999م،
ووفرت أمريكا  2.65وفاعال مركزيا
داخل النظام
مليون وظيفة يف عام
2015م ذلك العام
الرأسمالي الذي
الذي انتهى بانخفاض قام على أساس
مُعدل البطالة ليصل
المبادرة الفردية
إلى .%5

 -1الناجت اإلجمالي احمللي
عندما وصل باراك أوباما إلى حكم
الواليات املتحدة يف 2009م ،كانت
نسبة النمو االقتصادي سالب ،%2.8
وبنهاية عام 2015م ،وصل معدل منو
الناجت احمللي يف أمريكا إلى %2.1
تقريباًا ،بعدما شهد تقلبات ملحوظة
خلل أعوام حكم أوباما اخملتلفة ،فيما
بلغ معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
أقصاه بعهد أوباما يف عام 2010م،
بوصوله إلى .%2.5
بالرغم من ارتفاع معدل النمو
االقتصادي آخر أعوام أوباما ملا يزيد
عن  %4.9عماًا كان عليه يف عام توليه
احلكم ،إال أنه اليزال معدل منو
االقتصادي أحد مواضع االنتقادات
ألوباما؛ وذلك بسبب أن متوسط النمو
خلل فترة حكمه تقترب من  ،%2وهي
نسبة أقل من املتوسط العام الذي اعتاد
عليه االقتصاد األمريكي خلل العقود
األخيرة ،والتي بلغت يف الفترة من عام
1969م لعام 2006م %3.1 ،يف
املتوسط.

 -6قطاع الصناعة

 -2الدين العام
مع انخفاض متوسط معدل النمو
االقتصادي للواليات املتحدة يف عهد
أوباما ،ترتفع نسبة الدين العام بالنسبة
إلجمالي الناجت احمللي بشكل متزايد
خلل فترة حكمه ،ففي أعوام
2006م ،و2007م ،كان الدين يُمثل
 %35من الناجت اإلجمالي احمللي .ويف
عام 2008م ،ارتفعت تلك النسبة
قليلاً لتصل إلى  ،%38لكن يبدو أن

 7مُؤشرات تكشف طبيعة االقتصاد األمريكي يف عهد أوباما
كتـابة وتحريـر  :أحمد عمـارة  -مع اقتراب االنـتخابات الـرئاسيـة األمريكيـة ،واشتعال المنـافسة بيـن المرشحين
الجمهوريين والـديموقراطييـن ،تنتهي خالل عدة أشهر الفـترة الثانية لـحكم الرئيس األمريكـي باراك أوباما ،الذي
تولي إدارة الواليات المتحدة األمريكيـة في  20يناير (كانون الثاني) عـام 2009م .في هذا التقرير ،نسلط الضوء
علـى الحصاد االقـتصادي لحكـم أوباما ،مـن خالل إظهار التغـيّرات التي طـرأت على سبعـة من أبرز الـمؤشرات
االقتصاديـة ،التي أحدثهـا أوباما ،سـواءً باإليجاب أو بـالسلب ،خالل فتـرة حكمه ،مع االستعـانة ببعـض الرسوم
البيانية ،نقال عن «سي إن إن».
 52.6ألف دوالر ،ليرتفع مرة أخرى مع نهاية
يعتمدون على طوابع الغذاء  34مليوناًا فقط،
مؤشرات ارتفاع تلك النسبة بدأت يف التزايد تزامناًا
عام  2015بوصوله إلى  53.65ألف دوالر.
ومع نهاية عام 2015م اقترب ذلك العدد من
مع عام 2009م؛ ليصل أوباما إلى احلكم ونسبة
وكشف استطلع رأي حديث ،عن مخاوف
 50مليون ،أي  %15من عدد سكان أمريكا،
الدين قد تعدت نصف إجمالي اإلنتاج احمللي
املواطنني األمريكيني على الوضع املالي لديهم،
بوصوله إلى  46مليون شخص ،ووصل ذلك
بـ ،%2ولترتفع تلك النسبة بشكل ملحوظ يف عام
إذ أفادت الدراسة ،التي أُجريت على عينة
العدد إلى أعلى مستوى له يف عام 2013م
2010م وصوال إلى .%61
العينة
قدرها ألف مواطن أمريكي ،أن  %63من
بوصوله إلى  48مليون!
استمرت تلك النسبة يف االرتفاع بوتيرة أقل،
يقلقون «أحياناًا« أو «بشكل متكرر« ،بشأن
حتى وصلت يف نهاية عام 2015م إلى  ،%75أي
وضعهم املالي ،يف الوقت الذي «يطير النوم من
 -5البطالة
أعلى بدرجة مئوية واحدة عن عام 2014؛
أعني«  %32من العينة ،بسبب التفكير يف
لتسجل يف عامها األخير أبطأ معدل للنمو خلل
وضعهم املالي احلالي.
ال يختلف األمريكيون كثيراًا حول اإلجراءات
فترة حكم أوباما.
التي اتخذه أوباما لتقليص معدالت البطالة،
 -4طوابع الغذاء (الفود ستامب)
ففي عام 2009م كانت نسبة البطالة يف
 -3متوسط دخل األسرة
الواليات املتحدة تصل إلى  ،%10وهي النسبة
أحد املؤشرات السلبية ،التي تُدلل على عدم
األسوأ ألمريكا خلل آخر  26سنة ،بعدما بدأ
منذ وصول أوباما إلى احلكم،ومتوسط دخل
االنتعاش الكبير للقتصاد األمريكي يف عهد
أصحاب األعمال يف فصل الكثير من العاملني
األسرة األمريكية لم يرتفع عما كان عليه يف
أوباما ،هو ازدياد عدد األمريكيني الذي
لعدم ثقتهم بأن االقتصاد سينتعش قريباًا ،بعد
2009م ،وإمنا هو يف تراجع ،ما يُثير قلق
يعتمدون على طوابع الغذاء ،تلك الطوابع التي
فترة الكساد االقتصادي ،وخلل عام 2009م
األمريكيني اقتصادياًا.
توزع على احملتاجني لتلبية حاجتهم األساسية
كانت الواليات املتحدة تخسر  800ألف وظيفة
ففي عام 2009م كان متوسط دخل األسرة
للعيش.
شهرياًا!
األمريكية  54.9ألف دوالر ،ويف عام 2012م
ففي عام 2009م كان عدد األمريكيني الذين
ولتقليص نسبة البطالة ،أقر كل من الكوجنرس
وصل ألقل مستوياته يف عهد أوباما ،بوصوله إلى
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تُفيد تقارير صحافية،
أن قطاع التصنيع يُعد
من العلمات املُضيئة
يف االقتصاد األمريكي
خلل عهد أوباما،
فوفقاًا ملؤشر اإلنتاج
الصناعي وصل قطاع
التصنيع ،مع نهاية
2015م ،إلى أفضل
مما كان عليه يف فترة ما
قبل الكساد
االقتصادي.
ساعد ذلك إلى توفير
املزيد من فرص
العمل ،لتزدهر
صناعة السيارات على
سبيل املثال .أما قطاع
الطاقة يف الواليات
املتحدة ،فإنّه يُحقق
منواًا عبر إنتاج النفط
الصخري ،ومع
انخفاض أسعار النفط
يف األشهر املاضية،
تأثرت تلك الصناعات
بالسلب ،ولكن يظل
قطاع التصنيع اآلن
أفضل مما كان عليه
قبل تولي أوباما حكم
أمريكا.
 -7سوق البورصة

والملكية الخاصة
واحترام قوانين
السوق وكلها
مبادئ ساعدت
على قيام هذه
القوة االقتصادية
العالمية ولقد
استفادت في ذلك
من جهة من
ظروف الحرب
العالمية الثانية
ومن نتائجها حيث
ظلت بمنأى عن
هذه الحرب وعن
آثارها ومن جهة
أخرى من تعدد
وتنوع طاقتها
البشرية والطبيعية.
فالواليات المتحدة
األمريكية يزيد عدد
سكانها على 300
مليون نسمة
وتستحوذ على
أكثر من 6500
مليار دوالر كناتج
قومي إجمالي مما
يشكل  27%من
الناتج العالمي .كما
أن مستوى دخل
الفرد فيها يتعدى
حدود 21.000
دوالر سنويا.

انتعشت سوق
البورصة بشكل
ملحوظ خلل فترة
حكم أوباما ،انتعاش
جعل بعض التقارير
الصحافية تصف
أوباما ،بأنه أفضل
رئيس أمريكي يف
التاريخ احلديث يزدهر
يف عهده ذلك السوق.
ويُعد املقياس األساسي لتلك األسواق ،هو ما
يُسمى « ،«S&P 500الذي يُمثل أكبر 500
شركة متتلك رؤوس أموال داخل أمريكا .وارتفع
ذلك املقياس خلل عهد أوباما بنسبة .%106
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املؤملة.
 -4مشروب البيبسي كان أول منتج أمريكي يتم
بيعه يف االحتاد السوفيتي ،أبرمت الشركة اتفاقًا
مع االحتاد السوفيتي يسمح لها بتوزيع املشروب
يف بلدانه مما كان له أثر اقتصادي إيجابي للغاية
على منو وعائدات الشركة.
 -5القيمة األساسية التي متتلكها بيبسي وجتعلها
شركة ناجحة حتى اآلن هي قدرتها على تقدمي
كمية كبيرة من الكوال مقابل مبلغ محدود من
املال.
 -6أول من استخدم الزجاجات الكبيرة خاصة
التي حتتوي على لترين من املشروب كانت شركة
بيبسي وبعد ذلك تبعتها الشركات الكبرى مثل
منافستها كوكاكوال.
 -7يوجد عشرات األنواع واألطعمة اخملتلفة من
مشروب البيبسي ،من املؤكد أنك لم تسمع بها
من قبل ،تنتج بيبسي عشرات األطعمة وفقا
لثقافة البلد الذي تقوم بنشر املشروب فيه،

 10حقائق لم تكن تعرفها عن المشروب األشهر في العالم
كتابة وحترير  :أحمد بدر الدين  -بيبسي أم
كوكاكوال ،هذا هو السؤال الذي يدور يف ذهن
كل إنسان قبل أن يقرر أن يشتري زجاجة مياه
غازية ،الشركتان األكبر واألعرق يف العالم
تتنافسان على السيطرة على سوق املشروبات
ليس فقط من خالل املياه الغازية ولكن من
خالل تقدمي العديد من املنتجات التي تتناولها
بشكل يومي وال تعرف أنها من إنتاج بيبسي أو
كوكاكوال .بعض هذه املواد قد تكون العصائر
أو املياه أو حتى احللوى ومشروبات أخرى،
حتى تكون املنافسة مبنية على معلومات بخالف

تفضيلك الشخصي إليك  10حقائق لم تكن
تعرفها عن بيبسي.
 -1االسم احلقيقي للشركة منذ بدايتها لم يكن
بيبسي كوال ،كان اسم الشركة مشروبات براد
ولم يتحول اسمها لالسم احلالي إال عام
 1898.براد هو الرجل الذي أسس الشركة يف
والية كارولينا الشمالية بجنوب الواليات
املتحدة األمريكية.
 -2املشروب مت تصنيعه يف البداية كعالج
ألوجاع وأمراض البطن ،عندما قام براد بتصنيع

مشروب الكوال يف والية كاروالينا الشمالية كان
الهدف األساسي منه تقدميه للمستهلكني بصفته
عالجًا لبعض أوجاع البطن ،وبراد نفسه كان
صيدليا وخبيرًا يف تصنيع الدواء.
 -3احلرب العاملية األولى قضت تقريبا على
وجود الشركة ،تستهلك بيبسي كوال كميات
هائلة من السكر يف التصنيع وبالتالي بعد احلرب
العاملية األولى وبعد ارتفاع أسعار السكر
أوشكت الشركة على اإلفالس ،لكن بعد 5
سنوات استطاعت الشركة اجتياز تلك املرحلة
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وبالتالي يف اليابان على سبيل املثال هناك أنواع
من البيبسي من املؤكد أنك لم تسمع بها من
قبل.
 -8واحدة من املعلومات التي استخدمتها بيبسي
كوال يف الثمانينيات لتهزم منافستها األكبر
كوكاكوال كانت أن بيبسي فازت على كوكاكوال
يف اختبار التذوق للعميان.
 -9الشركة احلالية ليست هي بيبسي وحدها،
ولكنها نتيجة اندماج شركتني ،بيبسي كما
نعرفها وشركة فروتلي لتصنيع العصائر.
 -10متتلك الشركة ما يتجاوز  500براءة
اختراع يف مجال تصنيع وتعبئة وتوزيع
املشروبات واملرطبات.
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إيذاؤها ،لكن جميع األعمال الوحشية التي تُنفذ
ضد املسلمني يف بلدان مثل ”بورما وسريالنكا” قام
رُهبان بوذيون يُفترض أن يكونوا صوت الديانة
التي حرّمت إيذاء النفس البشرية منذ مئات السنني
قبل امليالد.
بدأت النزاعات بني هاتني الطائفتني بعد وصول
اجلنرال ”ني وين” للحكم يف بورما عام 1963م.
فتعرض املسلمون للتهميش والطرد من اجليش،
كما وصفهم الرهبان البوذيون بأنهم ”قاتلو البقر”.
وبالرغم من أن املسلمني يف بورما لم يتخذوا أي
نشاطٍ عدواني ضد البوذيني ،أو حتى دفاعًا عن
أنفسهم ،فإن أحداث العنف التي يرتكبها
مسلمون آخرين يف بلدانٍ مجاورة ،كان لها أثر
بالغ عليهم .فبدأ الرهبان البوذيون يف بورما
بالتحريض ضد املسلمني حني قامت حركة
”طالبان” األفغانية بتدمير متاثيل بوذا يف والية
”باميان” يف أفغانستان عام 2001
على إثر ذلك طالب الرهبان بتدمير مسجد ”هانثا”
يف ”توانغو” انتقامًا لتدمير التمثال ،وقامت
مجموعات بوذية بفرض سيطرتها الوحشية على
ممتلكات ومنشآت املسلمني ،فكان ال بد من رد
املسلمني على ما يصيبهم.
يف بورما كان الوضع أكثر كارثية بعدما تزعمت
اخلالفات والعداء ضد املسلمني جماعة بوذية
تُسمي نفسها ”جماعة  ”999بقيادة الرّاهب ”آشني
ويراثو” الذي أدخل السجن عام  2003التهامه
بالتحريض على الكراهية الدينية ،وأفرج عنه عام

قالت منظمات حقوق االنسان بأن معاناة مسلمني “الروهنجا“ يف “بورما“ وانتهاك حقوقهم استمرا منذ العام 1978
كتابة وتحرير  :مـي السيد  -تُعدّ الديانة البوذية إحدى الـديانات الرئيسة في العالم ،إذ يعتنقها نحـو “ 300مليون ” شخص .يرى بعضهم أنها فلسفة أكثر
منها ديانـة ،فتعاليمها تُوجّه النفس البشرية لألخالق الحـميدة ،والبُعد عن الكراهية والعادات السيئة .إال أنهـا أخذت مُنعطفًا آخر إذ يتخذها بعض الرهبان
البوذيون منهجًا للتعصب والوحشية لبسط نفوذهم.

ملاذا يعتنق نصف مليار شخص الديانة البوذية حول العالم؟

مفهوم الديانة البوذية

كلمة ؟بوذا؟ تُطلق على من وصل حلالة عالية
من االستنارة والتبصُّر والزُّهد .وهي تعني
؟العالِم أو املتيَقّظ ،أو املُعتكف واملُستنير؟.
مؤسس هذه الديانة أميرٌ سابق يُدعى ؟سيدارتا
جاوثاما؟ وُلد عام  ،558وتويف عام  480قبل
امليالد؛ يف بلدة على حدود النيبال.
وُلد ؟سيدارتا؟ يف قصرٍ فخم ،وحتت إمرته
الكثيرون ممن يلبون طلباته .تزوج وهو يف الـ16
من عمره ،لكنه عَزف عن الدنيا ودخل يف حالةٍ
من االنفراد مع نفسه وهو يف الـ  29إذ كان يرى
أن حياته بال معنى ،ومُقيدة بالطبقية وِفْق الديانة
الهندوسية التي كانت تُصنّف البشر عند والدتهم
بحسب وضعهم االجتماعي.
انعزل ،وهنا كانت بداية حياته الزهيدة .مكث
مع  5تالمذة له يف رحلة بحث عن احلقيقة
الوجودية .وانفرد عنهم يف بحثٍ عن دواء
ألوجاع البشر وتعاستهم .ودخل يف حاالت من
التأمل يف الكون واحلياة والوجود ،وكان يرى أن
التقشف والزُّهد هما أفضل رياضة لتهذيب
النفس ومنعها من إتباع شهواتها التي كان يَعتقد
بأنها مصدر آالمها.
تعاليم البوذية كما وضعها مؤسسها بعد رحلة
بحث طويلة
تنص تعاليم بوذا على أربع حقائق هي:

احلياة معاناة ،وتنبع هذه املعاناة من  7مُسببات
هي ”الوالدة ،املرض ،مُصاحبة العدو ،مفارقة
الصديق ،اإلخفاق يف تلبية متطلبات النفس،
الشيخوخة ،املوت”.
األصل يف املعاناة هو التمسك األناني باحلياة،
وحب الشهوات والرغبات.
التخلص من املعاناة هو معاناة بحد ذاتها،
وتسمى هذه احلقيقة بالصفاء الروحي إذ يتم
التخلص من املعاناة بالكف عن التعلق باحلياة،
والتخلص من األنانية ،والكف عن اتباع ملذات
النفس وشهواتها.
للتخلص من األنانية وشهوات النفس ال بد من
سلك الطريق الصحيح والنبيل الذي يرتكز على
أُسس هي:
”اإلدراك السليم للحقائق النبيلة ،التفكير السليم
اخلالي من نزعة أنانية أو شهوة جامحة أو
اضطراب األحالم ،الفعل السليم الذي يسلكه
اإلنسان حلياة مستقرة تسير على العلم والسلوك
الصحيح واحلق ،قول الصدق دائمًا دون حِنث،
التركيز واملالحظة واالجتهاد ،والفعل،
واالنتباه ،واالرتزاق السوي يف احلياة”.
كذلك شملت التعاليم األساسية البوذية 5
قواعد:
 حترمي إيذاء وقتل النفس. حترمي ومنع أخذ ما لم يُعطى له. -منع القول البذيء واملسيىء.

 حترمي ممارسة السلوكيات احلسيّة املُشينة. حترمي تناول املشروبات املًسكرة واخملدرات. أما اجلانب األخالقي فكان ينص علىالتسامح  -والتعامل باحلسنى ،والتصدق على
الفقراء ،وجعل التقشف أسلوب حياة بعيدًا عن
الترف والبزخ لِما يف ذلك من تهذيبٍ للنفس،
ومنعها من املمارسات غير املرغوبة.
أما املمارسات التي نبذتها الديانة البوذية فهي:
االستسالم للملذات والشهوات ،سوء النية يف
القول أو الفعل ،الغباء وعدم إدراك احلقيقة
الصحيحة يف األشياء.
أين ينتشر معتنقو الديانة البوذية؟
انتشرت الديانة البوذية يف القارة اآلسيوية حيث
نسبة كبيرة من معتنقيها يف دولٍ مثل ”الصني،
اليابان ،تايوان ،التبت ،النيبال ،منغوليا،
كوريا ،فيتنام ،وبعض أجزاء من الهند
وسيالن”.
النزاعات بني املسلمني والبوذيني يف القارة
اآلسيوية
كما هو احلال يف جميع الديانات حول العالم،
هناك فئة شاذّة ترى أنها صاحبة القرار السليم
وحدها ،وأن تعاليمها يجب أن يُؤخذ بها حتى
لو كانت بعيدة متامًا عن التعاليم األصلية
السّوية.
ففي تعاليم البوذية يُحرم قتل النفس أو
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2012
يف سريالنكا على سبيل املثال عام ،2013
وقعت مناوشات بني رهبان بوذيني وأعضاء من
األلوية البوذية ”بودو باال سينا” من جهة،
واملسلمني يف البالد من جهة أخرى ،بعدما
اعترض هؤالء الرُّهبان على طريقة الذبح
اإلسالمية للماشية ،وعلى تنامي الوجود
اإلسالمي يف البالد.
ومن جانب آخر ،يرى بعض احملللني أن أعمال
العنف التي اندلعت عام  2013بني املسلمني
والبوذيني بدأت يف محل بيع للذهب .حيث
تستغل احلركات يف بروما وسريالنكا الوضع
االقتصادي يف جعل األقليات الدينية كبش فداء
دائمًا لتنفيذ رغبة األغلبية.
ويف حادثة أخرى يف بورما عام  ،2013صدمت
فتاة مسلمة راهباً بوذياً بدراجتها ،واندلعت على
إثرها أعمال شغب شنها الرهبان البوذيون ضد
املسلمني فقتلوا عدداً غفيراً من األقليات املسلمة،
واستهدفوا العديد من املساجد ،وأحرقوا مئات
املنازل.
إحصاءات منظمة حقوق اإلنسان:
تفيد املنظمة بأن معاناة مسلمني ”الروهنجا” يف
”بورما” وانتهاك حقوقهم استمرا منذ العام
 ،1978وقد وفر معظمهم إلى دولٍ عدة ،منها
بنغالدش .وبحسب إحصاء عام  ،2002فقد
توارى نحو  11ألفًا من املسلمني إلى تايالند
حيث أقاموا يف مخيمات جلوء هربًا من تلك
األعمال الوحشية ضدهم.
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alexandria, to which most of the
eastern provinces of the empire
adhered, and in its place the council
had coined the belief that god and
jesus are of one substance and
therefore co-existent. arius and his
followers had held the belief in the
uniqueness and majesty of god, who
alone, they said has existed since
eternity, while jesus was created in
time. there were colonies of jews
scattered across west asia and north
africa to whom several messengers
had been sent by almighty allaah.
however, even these divine favors
had failed to reform them. the laws
sent to prophet moses had been
distorted and tampered with.
further to the east lay the once
flourishing cultures of china and
india which were groping in
darkness. confucianism had confused
the chinese, robbing their minds of
any positive thinking. on the other
hand, hinduism had no universal
pretensions whatsoever, and was

The world before the prophet muhammad (pbuh)
when almighty allah sent his last and greatest prophet, muhammad sallallaaahu ‘alayhi wa sallam, , humankind was immersed in
a state of degeneration. the messages of the past prophets had been distorted and ignored, civilization was on the decline and
humanity had slumped into an age of darkness, with disbelief, oppression and corruption prevalent everywhere. the condition of
the world at that time presented the gloomiest picture ever of human history. at the time of the birth of prophet muhammad, ,
there existed two great powers on earth: one in the east and another in the west. in the east there was the persian empire, and in
the west, the roman empire. as it might be expected, these two powers were actively hostile and almost permanently at war with
one another. as a result, they were weak and disunited, though appearing to be otherwise. despite their disunity and weakness, they
made no serious effort to eradicate the causes of their instability.

the arabs were living under no better
conditions. they were families and tribes
comprising different attitudes and
feelings; but they were all similar in one
respect: they were slaves of habits and
impulses. they used to take pride in
invasion and plunder. moreover, they
were so low in their moral affairs that a
number of them used to bury their
daughters alive.
religiously speaking, the arabs of that
era were mostly idol worshippers. some
of them used to make their own gods
from sweets, and subsequently, they
would eat them when they got hungry.
they had replaced the monotheism of
ibraaheem (abraham) with the worship of
idols, stars and demons, turning the
ka'bah, which was built for the one and
only creator, into a pantheon of idols. in
addition, tribal rivalries and blood feuds
ran among them like the burning desert
sands of arabia.
the people of makkah used to practice

usury on a large scale with very high
interest rates -- sometimes a hundred
percent. when the debtors were not
able to repay -- and that was most
often the case -- they were enslaved
or obliged to force their wives and
daughters to commit certain sins, in
order to be able to collect enough
money to repay the debt.
ignorance was not confined to the
arabs alone. on the fringes of arabia
where the desert gives way to
hospitable lands, met the everchanging borders of 'world arrogance',
the two superpowers of the age: the
persian and the roman empires.
the fire-worshipping persians, with
their strange concept of dualism were
further plagued by the still weirder
mazdakite doctrine (i.e. a socioreligious movement that flared up in
the sasanian kavad (488-531 ce)
founded by mazdak son of bamdad),
that advocated communal ownership

and even ruled that women were the
common property of all men. like mani a
few centuries earlier, who had claimed a
new religion by combining the teachings
of jesus and zoroaster, mazdakite's
movement was also a reaction to the
corruption of the traditional priestly
class. both creeds died away after the
execution of their proponents, who more
or less depended on royal patronage. on
the other hand, the sasanian aristocracy
aligned with the zoroastrian clergy was
steeped in pleasures, burdening the
oppressed masses with heavy taxes and
oppression.
at the other end was the byzantine
world, which though claiming to profess
a divinely revealed religion, had in fact
polluted the monotheist message of
prophet jesus with the sediments of
ancient greek and roman pagan thoughts,
resulting in the birth of christianity. in
381 ce, the greco-roman church council
rejected the doctrine of arius of

peculiar to the geographical confines
of india or more properly northern
india and its aryan invaders.
conversion of foreigners was difficult
because one had to be born in a
particular caste and it was the
mystery of 'karma' that determined
one's fate. in short, wars, bloodshed,
slavery, oppression of women and the
deprived held sway everywhere,
might ruled over right. the world was
in dire distress but no one seemed
capable of delivering it from
darkness. no religion, ideology, creed
or cult during those times, could offer
any hope to the agonies and
frustrations of humankind.
none of the religions in currency
had any universal outlook or even
pretensions and were limited to
insurmountable geographical and
psychological barriers, preaching
discrimination and the narrowminded superiority of a particular
race. thus, it was in such a chaotic
state of depression that almighty
allaah sent his last great prophet,
with the universal message of islam
to save humankind from disbelief,
oppression, corruption, ignorance and
moral decadence that was dragging
humanity towards self-annihilation.

FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM GO TO :

www.mercyprophet.com
www.rasoulallah.net
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ثقافةculture
..........................................................................................................................................................................................................................................................
الشعور بالهوية الوطنية.
كانت إذاعات الراديو بحسب كابالن ذات
أهمية وطنية ،لكن مع اختراع شركة فيليبس
مع بداية السبعينيات وازدهار موسيقى
املزراحي ،التي تأثرت باملوسيقى العربية
كيف
وموسيقى البوب الغربية ،بدأت الثورة .سمح
إنتاج وتوزيع األشرطة للمغنني اإلسرائيليني من
استطاعت
أصولٍ مينية ومنهم زوهار أرغوف وحائيم
موشي وأهوفا أوزيري بإيصال أصواتهم
الثقافة
وثقافاتهم إلى اجلمهور .ازدهرت موسيقى
املزراحي متحديةً كل الصعاب لتصبح ظاهرة،
اليمنية أن
وقد أصبحت اليوم يف نظر اجلميع املوسيقى
اإلسرائيلية النموذجية.
حتفر
وعلى الرغم من شهرة مغني املزراحي يف
إسرائيل ،لم تتغير نظرة اجملتمع لهم ،ويعتقد
طريقها
العديد من الشبان اإلسرائيليني أنه ال يزال هناك
الكثير من العمل إلجنازه .وكنوع من املقاومة
وسط
عادت هذه املوسيقى املتأثرة بالعربية إلى احلياة
عام  ،2015مع ازدهار جيلٍ جديد من
العنصرية
املوسيقيني اإلسرائيليني من أصولٍ مينية كـ"A-
اإلسرائيلية WAومين بلوز وشاي تساباري" .يف مارس
املطربة اليهودية
اليمنية االسطورة
 ،2015أطلقت فرقة A-WAأغنيتها األولى
 :عفراء هزاع
"حبيب قلبي" .عادت هذه األغنية اليمنية

David Gordis..‘Major
American Jewish
Leader Changes His
’Mind About Israel

//

اليمنيون اليهود :من هامش اجملتمع اإلسرائيلي إلى العاملية
منذ عـقودٍ كان يهود اليمـن الفئة المستضعفـة في المجتمع اإلسرائيلي،
فقد احتلـوا أدنى مراتب السـلم االجتماعية كمـا أجبروا على التخلي عن
العـديد مـن جوانب حـضارتهم وتـراثهم ،لينخـرطوا في الـمجتمع .لكن
ثقافتهم بـشكلٍ عام وموسيقـاهم بشكلٍ خاص وراء التغـيير الذي طرأ
في حياتي ودفعني إلى البحث عن هويتي الحقيقية.

الطفل الذي يرتدي العباءة
لطاملا كنت ذلك الطفل الذي يواجه الصعاب،
إذ عانيت كثيراً لكي أحدد هويتي ،فقد بدأ هذا
التساؤل يف سنٍ مبكرة .بعد أن شاهدت
سلسلة عالء الدين على قناة ديزني يف عمر
الثامنة ،تغير كل شيء .أصبحت أسير الشرق
األوسط منذ تلك اللحظة ،وعندها بدأت
بارتداء العباءة يف املنزل ،أمّا يف عالم األحالم
فكنت األميرة ياسمني .وعلى الفور أبعدتني
تخيالتي عن هذا العالم الغامض عن أفراد
عائلتي .لم يفهموني ولم أستطع فهمهم.
كنت أسمع كالماً عن البربرية واإلرهاب يف
كل مرّة أتطرّق فيها للحديث عن الشرق
األوسط ،ومع مرور الزمن لم يتغير احلال
كثيراً .لكن بالطبع كانت تلك الكلمات آخر ما
ميكنني التفكير به كطفلٍ يرتدي عباءة .ازدادت
املسافة بيني وبني أفراد عائلتي مع احتدام
النقاش عن الشرق األوسط ،ففي اعتقادي
كانوا جاهلني وخائفني ،بينما أنا كنت غاضبأ
وساخطاً .ورويداً رويداً ابتعدت عنهم طائراً
على بساط الريح.
ولكي أزيد من حدّة املوقف ،بدأت أسمع
أغاني جنمة البوب اليمنية اإلسرائيلية عوفرة
حازة Ofra Haza.قبل بضع سنني أطلقت
عوفرة أغنيتها Im Nin’ Aluالتي القت
إعجاباً عاملياً ،وبيع منها أكثر من ثالثة ماليني
نسخةٍ حول العالم ،كما وصلت أغنيتها التي
مت إعادة تلحينها إلى قائمة أفضل  10أغانٍ يف
عدّة بلدان ،حتى أنها احتلت املرتبة األولى يف
بعض املرّات .وبعد سنواتٍ على إطالق
ألبومها األول عام  1974قررت عوفرة العودة
إلى جذورها اليمنية ،لتصدر عام  1984ألبوماً
يضم أغاني مينية تقليدية مستوحاة من أشعار
رابي شالوم شابايزي .ويف إعادة النظر يف
القصة ،يستطيع املرء فهم أهمية التغيير الذي
أحدثته الشابة اليمنية ،التي تركت أحياء

هاتيكفا يف تل أبيب لتصبح ملكة البوب يف
إسرائيل.
لم تكن عوفرة جنمتي املفضلة ،بل النجمة دانا
انترناشيونال Dana International.
شعرت بأنني أشبهها ،فقد كانت بالنسبة إلي
رمز تعدد الثقافات ،ورمبا سعادتها يف طريقة
حياتها يف منطقةٍ مختلطة ومعقدة حيث متتزج
احلضارات والتوجهات اجلنسية .لطاملا أعجبت
بانطالقة مسيرتها الفنية .يف إحدى املقاالت،
وعنوانها "سعيدة سلطانة دانا إنترناشيونال:
موسيقى بوب املتحولني جنسياً ودراسة
عالمات اجلنس والشعوب والعرقية عند
احلدود اإلسرائيلية املصرية" ،تطرّق عالم
األنثروبولوجيا تيد سفيدنبيرغ Ted
Swedenburgإلى تأثير أغاني دانا باللغة
العربية ،ومنها أغنية سعيدة سلطانة ،ودانا
إنترناشيونال وسمر -مار.
يهود اليمن
بالعودة إلى التاريخ تشارك العرب إرثهم الثقايف
مع املسلمني واملسيحيني واليهود على السواء،
ولكن مع ظهور الصهيونية برز الفرق بني
العرب واليهود ،وهذا ما شكل صعوبة لليهود
من أصولٍ عربية يف احلفاظ على هويتهم.
فنظرت النخبة احلاكمة من اليهود األشكيناز
إلى احلضارة العربية والشرقية على أنها حضارة
دونية وبدائية خصوصاً أن بعض يهود إسرائيل
من أصولٍ شرق أوسطية ،ال سيما مينية ،كانوا
من الفقراء وعاشوا يف األحياء .ويف السنوات
التالية تعرض هؤالء لقمعٍ ثقايف ،فتم حظر
املوسيقى العربية وموسيقى املزراحي من
اإلذاعات اإلسرائيلية لعقود .كتب داني
كابالن يف مقالة عنوانها "االنقطاع الدوري -
املوسيقى الشعبية على اإلذعات اإلسرائيلية يف
أوقات الطوارئ" ،أن هذه البرمجة ثابتة
فاختيار األغاني وتوقيت بثها يهدفان إلى تعزيز

الكالسيكية القدمية التي بدأت يف الصحراء
اليمنية قبل مئات السنني إلى احلياة ،عندما
قامت ثالث شقيقات مينيات بإرسال نسخة
جتريبية إلى تومر يوسف ،املغني الرئيسي يف
فرقة Balkan Beat Box.عمل يوسف
على النسخة التجريبية وحولها إلى أغنية جميلة
انتشرت بشكلٍ سريع ،وأصبحت أول أغنية
عربية حتتل الصدارة يف إسرائيل .ووصل عدد
مشاهدتها إلى مليونني حول العالم.
أنتج يوسف أيضاً األلبوم برمّته ،وعنوانه
"حبيب قلبي" ،وفيه أغانٍ تقليدية أخرى كتبتها
سيدات مينيات ،معظمهن ال يفقهن القراءة
والكتابة .لكن حتى يف ظل اإلجنازات
االجتماعية والثقافة لألشكيناز واملزراحي
اليهود يف إسرائيل ،ال يزال اجملمتع منقسماً
بشكلٍ حاد.
إن التشويه املكثف لسمعة الثقافة العربية واللغة
العربية واملثابرة على فعل ذلك أجبر العرب
اليهود على اعتماد العبرية ،األمر الذي انعكس
بأشكال عدة على حياتي .يف عالمٍ يعاني رهاب
األجانب يصبح الطريق إلى حتقيق الذات
عاطفياً وزاخراً بالصعاب .لم أعان يف حياتي
من مشكلة الهوية فقط ،بل واجهت مشاكل
الوالء ،فأصبحت أعيش ألجل نفسي ،ومنيعاً
يف وجه اخلوف الذي يزرعه احمليط يف ذاتي.على
الرغم من أنني معلقٌ بني عاملني عدائيني ،ال
يزال لدي الدافع لكي أقنع اآلخرين عندما
يقومون بتصنيفي ،أو عندما أحتول ضحيةً
للمفاهيم اخلاطئة .بعد أكثر من عشرين سنة
على مشاهدتي عالء الدين ،يبدو أنه لم يتغير
أي شيء ،لكنني ال أزال غير منتمٍ إلى
مجموعة ،وال يزال البعض يتحدث عن الشرق
األوسط من دون محاولة فهم تلك املنطقة.
ينظر إليّ العديد على أنني غريب ويظهرون لي
آراءهم املبنية مسبقاً ،وينظرون إلى إعجابي
بالعالم العربي والشرق األوسط كتجاوزٍ للخط
األحمر بينما أعدّه أنا غنى.
لقد ساهم الفنانون اإلسرائيليون من أصولٍ مينية
يف توسيع آفاقي ورؤيتي ،فمن خاللهم تعلمت
النظر إلى العالم بطريقةٍ مختلفة ،وتعلمت
كيف أصبح املواطن العاملي .أنا لست عاشقاً
وال خائناً.
مقال مترجم عن النسخة اإلنغليزية املنشورة على موقع
مجلة Reorientحتت عنوانLiving on the :
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Israel is “a failure,” the Zionist dream has
curdled into Jewish selfishness, a major
Jewish leader writes in an important article
published 3-6-2016. “After a life and career
devoted to Jewish community and Israel, I
conclude that in every important way Israel
”has failed to realize its promise for me,
David Gordis states.
Gordis is a former executive at the American
Jewish Committee, a central organization of
the Israel lobby, and former president of the
Hebrew College and a former vice president
of the Jewish Theological Seminary. He
published his article at Tikkun under the title,
“Major American Jewish Leader Changes His
”Mind About Israel.
Gordis, who is in his late 70s (and the uncle
of rightwing Zionist Daniel Gordis), writes
that he completely believed in Israel when it
was founded and through his adult life, but
that the spiral of that society into occupation
and Jewish particularism has caused him to
change his mind. It’s a political, spiritual and
religious failure: Israel is “distorted by a
fanatic, obscurantist and fundamentalist
religion which encourages the worst
”behaviors rather than the best.
His indictment includes American Jews. “The
establishment leadership in the American
Jewish community is silent in the face of this
dismal situation, and there are no
recognizable trends that can move Israel out
of this quagmire.” Peter Beinart said this
about the establishment four years ago while
Max Blumenthal laid out the problem in
Israel’s political culture in comprehensive
detail in Goliath three years ago and was
promptly censored by every mainstream
organ, from NPR to the New Yorker to the
New York Times to the cables and public
television– yes; “Frontline” features Dennis
Ross and Ari Shavit as its spokespeople on
Israel, to make the funders happy.
Read Gordis’s article in full..Pg
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provision نصوص
On Sunday, July 19, Moroccan poet Yassin Adnan toasted Montalvo’s anniversaries with mint tea atop the rooftop
terrace of Le Grand Balcon Café Glacier café in Marrakech, overlooking the legendary Jemaa el-Fnaa square, a
UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. It was 43° Celsius (109.4° Fahrenheit)
that evening. Yassin gave a reading of the English translation of a poem written when he was in residence at the
Lucas Artists Program. The poem is grounded in the landscape of Montalvo and Silicon Valley, and describes the
landscape at Montalvo, as well as a visit Yassin made to San Francisco’s North Beach and City Lights Café during
his residency. The poem draws a thread between the hearts of California’s Bay Area and his own home—
Marrakech, mother of gardens. Yassin writes: “Best regards and congratulations for the 75th anniversary of
Montalvo’s artist’s residency program and the 10th anniversary of the Lucas Artists Residency Program!” The
poem was published in Yassin Adnan’s collection of poems, A Traveler’s Notebook, which was completed at
Montalvo. Watch a video of Yassin's reading above, and enjoy the text in the original Arabic and English
translation below: Excerpt from The Traveler’s Notebook

Yassin Adnan - Morocco
You were coming from San
Francisco
Tossing your aches and your
notebooks
And the names of your beloveds
From the window of the Chevrolet
All the windows of the old car are
open
It’s hot
But the old driver hates air
conditioning
Anxious to preserve the future of the
sun and the air
In days to come
Anxious about the future of delight
In this valley
Seized by Goliaths
And the emperors of technology
In the Silicon Valley, once called
"Valley of Heart's Delight," the
spider builds its towers
From grass and branches
In Silicon Valley
Spiders drink from the blood of the
place
Spiders on the trees
Spiders on the sides of the valley
Spiders in the brush
Spiders grazing among grasses like
herds roaming
Spiders nesting in hearts
Nets everywhere
Woven by the spiders
Thread by
Thread
Slender infinitely delicate threads
Like steel
In Silicon Valley
Spiders weaving threads of steel
from the undergrowth
To the world’s wide web
Spiders weaving their threads from
brushwood
To semiconductors
Between the leaves of Bay Laurel
And silicon chips
Spiders weaving thousands of
threads
Between thickets
At the base of the mountains of Santa
Cruz
And industrial solar cells
The deer were not bothered by what
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Unarmed
Good morning, beach waves
Morning of poetry
And of poets

In City Lights, in the famous City
Lights, the bookstore in San
Francisco, there in North Beach, I met
the gang one by one on a Sunday
morning. It wasn't a meeting, but I
pictured them having a late morning
drink in Vesuvio Café. And in the

From Long Text (Arabic Poetry)

San Francisco’s in Marrakech

Yassin Adnan
And pouring it over the heads of
lovers
Showers of rays
Crystalline
Shattered

conspiracies the spiders were
concocting for the valley
Neither were the coyotes
Nor the cougar
They were all wandering in the forest
As they have for thousands of years
Between the Oaks
And the Laurels
Giant sequoias in redwood forests
Towering
High
Green gods
From the time of the American
Indian
Have not ceased engraving their
commandments
In the heart of the sequoias
In the heart of lofty greenery
In the heart of the light
Perfectly, like one who preserves in a
silo
Some fodder
Sealed away
And the branching magnolia,
breathtaking blossoms of the
magnolia, white, Daughter of the
lofty tree,
Stealing the spirit of the sun
From the sun
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You were
Strolling
In luxuriant glades
Avoiding the poison oak
And the black widow
Moving in a daze into the greenery
Bidding farewell in the forest’s heart
to the remains of the desert
But the pirate from Colorado
She will whisper in your ears
Proudly
In the tavern
"You’re in California, darling, what
in the world else do you need?
For God's sake
What in the world else do we need?"
Good morning, California
Morning of the pirate
Who has no ships
Raiding the Pacific Ocean
Without a lighthouse
Assaulting the beach at Santa Cruz
At dawn
Naked

little alley linking City Lights and the
darkened bar, a girl with sleepy eyes
is singing Bob Dylan. A Chinese man
from the neighborhood behind is
dancing. And the girl is knocking on
heaven’s door again and again. And
she’s playing. She’s knocking and
singing. The guitar weeps under her
fingers and passersby stop. Some
sing along and some disrupt the
reeling dance of the Chinese man.
The street fair in the alley is jammed
with visitors from the time of the
poets. Two girls are selling feathers
and the dreams of American Indians.
A pregnant girl barely past twenty is
smoking like crazy and displaying
two hats and a dress. A man is selling
books and water pipes. The Chinese
dancer looks drunk and free. I doubt
he knows any of you. But the guitar
is weeping under the fingertips of the
guitarist of 10 am.
So let’s knock on heaven's door
One after another
Poets of San Francisco
The Blues aren’t Mexican always
O Jack Kerouac
But I'm not that sad stranger
And friends
Have not yet died inside me
And I'm here reading your hoard of
poems upstairs at City Lights
Peering through the crack
Between one poem and another
And the girl in the alley next door is
still singing Bob Dylan
Life tastes like a morning quarrel
between two bored lovers
O Diane di Prima
But I don’t have anyone to quarrel
with now
Here
Upstairs
On a Sunday morning
And the girl in the neighboring alley
is still singing Bob Dylan
But
What time is it now?
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تعود إلى قرية الفالوجة التي مت احتاللها عام 1948.
عشق الرسم منذ صغره ،وظهرت موهبته جلية أيضًا يف
اخلط العربي .أراد تطوير مواهبه بالدراسة األكادميية يف
كلية الفنون اجلميلة لكن رغبة األهل حالت دون
ذلك ،ليدرس الطب يف رومانيا ،مع ذلك كان للقدر
كلمةً أخرى حيث وجد نفسه يقطن يف نفس البناية التي
يعيش فيها رسام كاريكاتير معروف يُدعى (شتيفان
ببوس) فتتلمذ على يديه ثم أخذ مكانه يف الصحيفة
الرومانية التي يعمل بها “ببوس“.
أنهى دراسة الطب وعاد للوطن ليصبح طبيبًا ورسامًا
كاريكاتيريا يف عدد من الصحف الفلسطينية والعربية،
سخّر اللقطة رسوماته يف سبيل القضية الفلسطينية،
حيث كانت خير متثيل جلوانب املعاناة الفلسطينية ،كما
حرص على إبراز اجلانب اإلنساني من الصراع
الفلسطيني للتأكيد على شرعية حق الفلسطينيني يف
حياة كرمية آمنة.
محمد سباعنة
ولد محمد سباعنة يف مدينة جنني عام  ،1978وهو
واحد من فناني الكاريكاتير املشهورين يف فلسطني،
اشتهر برسوماته املناهضة لالحتالل اإلسرائيلي التي
تسلّط الضوء على معاناة األسرى الفلسطينيني يف
السجون ،والذي أصبح واحدًا منهم إذ لم تستطع
سلطات االحتالل حتمل رسومات سباعنة التي تفضح
أفعالهم اإلجرامية.
يف  4أبريل عام  2013حُكم على سباعنة بالسجن مدة
خمسة أشهر قضاها يف الزنزانة  ،28وبغرامة مالية

كتابة وحترير  :لقـاء السعدي  -يقولون أن “الصـورة أبلغ من ألف كلمة“ ،وقد صدقوا ،لـذا ال عجب أن كان فَنّ الكاريكاتـير أحد أهم الفنون الداعمـة للقضية الفلسطينـية ،فقد حتول رساميه ومبـدعيه جلنودٍ يقاومون على
طريقتهم ،يقاومـون باأللوان ويسجلون مـعاناتهم يف فلسطني احملـتلة من خالل لوحاتٍ تسـافر يف كل الدنيا لتـؤكد أن الشعب الفلسطيـني شعب حياةٍ وإبداع ال موتٍ وخـراب .فَنّ الكاريكاتير هـو فَنّ ساخر من فنون
الرسم ،يوظف الـسخرية لتوجـيه النقد لشتى جـوانب احلياة سياسيًـا ،اجتماعيًا ،وفنيًـا .غالبًا ما يكـون هذا الفَنّ مسانـدًا للصحافة فيـؤثر بها ويتأثـر بها ،مع ذلك فقدرته على الـنقد تفوق املقاالت والتقـارير الصحفية
أحيانًا .هذا الفَنّ املميز يسـتطيع أن يحول حدث بالغ التعقيد لرسمةٍ بسيطةٍ توصل رسالة واضحة دون احلاجة للكلمات ،كما أنه يـستطيع انتزاع البسمة من على شفتي املشاهد مهما كانت هذه الرسالة صعبة ومرة ،لذا
ال عجب أنـه سُمي بفَنّ الضحك املُرّ .يف فلسطني يغـدو هذا الفَنّ أحد أشكال املقاومـة الناعمة التي يعمل لهـا االحتالل ألف حساب ،حاله حال معـظم الفنون اإلبداعية التي تخـرج من رحم املعاناة الفلسطـينية لتكون سفيرة
الشعب الفلسطيني يف كلِ دول العالم تخبرهم أننا شعب يحب احلياة ولسنا مجموعة من اإلرهابني كما يحلو لالحتالل تصويرنا.
فَنّ الكاريكاتير يف فلسطني إبداع ميتزج بالقوة،
قدرها عشرة آالف شيكل.
الصبر ،والتضحيات ،فالسجل الفلسطيني
استطاع سباعنة حتمل األسر بفضل فرشاة أسنان
حافل بالكثير من مبدعي هذا الفَنّ الذين سقطوا
مكسورة وكأس وملعقة بالستيكية كانت أدواته
ما بني شهداء وأسرى ،مع ذلك تظل فلسطني
لتصوير معاناة آالف األسرى اليومية يف رسومات
قادرة على إجناب املبدعني دائمًا وأبدًا فكلما
ابداعية وجدت طريقها خلارج السجن بالتهريب من
قُصفت فرشاة رسم نبتت عنها عشرات.
خالل محامي سباعنة اخلاص ،رسوماته التي لم
يف هذا املقال أسلط الضوء على بعض فناني
يستطع قيد االحتالل أن ينال منها والتي بلغت نحو
الكاريكاتير املبدعني يف فلسطني ،الذين اتخذوا
أربعني رسمة عُرضت يف معرض حمل اسم “زنزانة
من فنهم سالحًا يجابه الظلم ،وإبداعًا يُوصل
 “28يف مركز خليل السكاكيني يف مدينة رام اهلل عقب
الصوت الفلسطيني وما يعانيه للعالم أجمع.
اإلفراج عنه؛ لتؤكد أن اإلبداع ال يُمكن سجنه على
اإلطالق.
ناجي العلي
أميّة جحا
ولد ناجي العلي يف قرية الشجرة باجلليل
الشمالي عام  ،1938خرج من قريته بعد عشر
ولدت أمية جحا يف مدينة غزة بتاريخ  2فبراير ،1972
سنوات من ميالده نازحًا وعائلته إلى جنوب
وهي فنانة تشكيلية ورسامة كاريكاتير فلسطينية
لبنان يف األحداث التي عُرفت بنكبة الشعب
اشتهرت محليًا وعربيًا برسوماتها املعبرة عن الواقع
الفلسطيني عام  ،1948حيث استقر بهم املقام
الفلسطيني الصعب ،وهي حاصلة على جائزة
يف خيمة مبخيم عني احللوة للالجئني
الصحافة العربية لعام  2001التي ترعاها دولة
املعاناة
العلي
الفلسطينيني ،وبذلك عايش ناجي
اإلمارات العربية املتحدة.
للراحل الكبير  :ناجي العلي
الفلسطينية منذ بدايتها.
تُعرف أمية جحا يف غزة باسم زوجة الشهيدين ،فقد
كان ميتلك موهبة الرسم التي لم يستطع أن
استشهد زوجها األول يف عام  2003أثناء تصديه
ينميها بالدراسة التي كان يتمناها؛ ألنه كان مضطرًا
رمزًا للهوية الفلسطينية .مات مبدع حنظلة لكن
على مدار نصف قرن يناضل بلوحاته يف سبيل
لقوات االحتالل اإلسرائيلي ،بينما استشهد الثاني عام
للعمل يف سبيل توفير لقمة العيش له ولعائلته ،كان
حنظلة لم ولن ميوت ليكون صوت اإلبداع احلُرّ على
ايصال الصوت الفلسطيني للعالم أجمع.
 2009نتيجة احلصار املفروض على غزة الذي منع
نصيبه من التعلم دبلوم يف امليكانيك ،وكاد أن ينسى
مر العصور.
قدّم البخاري رسوماته الكاريكاتيرية من خالل
سفره للخارج للعالج.
أمر الرسم متامًا لوال أن شاهد بعض رسوماته األديب
شخصية “أبو العبد“ الفالح الفلسطيني املهموم بكل
املعاناة التي عانتها أميّة على الصعيد الشخصي
مجلة
الفلسطيني غسان كنفاني فساعده على العمل يف
بهاء البخاري
القضايا االجتماعية والسياسية يف داخل فلسطني
والوطني كانت الوقود آللة اإلبداع يف داخلها الذي
احلرية التي كانت بابًا للعمل يف عدد من الصحف
وخارجها ،والذي رغم الهموم التي يعبر عنها
ترجمته لرسومات كاريكاتيرية شقت طريقها لقلوب
الكويتية على مدار إحدى عشر عامًا سخر فيها فنه
ولد بهاء البخاري يف مدينة القدس عام ،1944
ينجح دومًا يف رسم البسمة على وجوه متابعيه.
الفلسطينيني أوالً ،ثم حلقت فوق احلصار لتصل
ورسوماته للتعبير عن الهموم الفلسطينية ،وفضح
انتقل مع والده إلى دمشق ،سوريا يف سبيل البحث
تويف البخاري يف  29أكتوبر  2015بعد صراع مع
العالم أجمع.
جرائم االحتالل ،ونقد انهزامية األنظمة العربية.
كمهندس
مهنته
الوالد
فقد
بعدما
العيش
لقمة
عن
شاهدة
ظلت
لوحاته
لكن
جسده
فغاب
املرض،
هذه النماذج جزء صغير من املشهد اإلبداعي يف
اُغتيل العلي يف لندن يف  22يوليو  1987يف عملية
عند احتالل اجلزء الغربي من مدينة القدس عقب
على إبداع هذا الرجل ووطنيته.
فلسطني ،اإلبداع الذي كُتب عليه أن يخرج من رحم
اطالق نار لم يتم كشف مالبساتها حتى اآلن تاركًا
النكبة الفلسطينية عام  ،1948فكان هذا االنتقال
العتمة واحلصار ومن بني فكي احتالل غاشم يُحسن
وراءه ما يقارب أربعني ألف رسم كاريكاتوري
ذريعة لالحتالل ليفقده حق اإلقامة يف القدس
عالء اللقطة
عملية التشويه والهدم.
توقيعه
واأليقونة الفنية اخلالدة “حنظلة“ الذي كان
الغربة
مرارة
البخاري
عانى
وبذلك
ًا،
د
مجد
الكاريكاتير يف فلسطني يؤكّد يوميًا من خالل عشرات
الدائم على تلك الرسومات.
واالغتراب مبكرًا للغاية.
ولد د .عالء اللقطة يف غزة عام  ،1972وهو جراح
الرسومات أن الشعب الفلسطيني محب للحياة،
حنظلة الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر عشر
يُعد البخاري رمزًا من الرموز الوطنية الفلسطينية
جتميلي باإلضافة لكونه واحد من أشهر رسامي
لأللوان ،وللضحك .شعب خالق مبدع وإبداعه ال
سنوات والذي أدار ظهره للجميع بعدما خذلوا
اخلالدة ،فقد قدم للقضية على صعيد الفَنّ
الكاريكاتير يف فلسطني .نشأ اللقطة يف مخيم
حد له ،فلن تقتله رصاصة ولن يكسره قيد ،ولن
أحالمه يف احلرية حتول من كونه توقيع لرسام ليصبح
التشكيلي وفَنّ الكاريكاتير الكثير ،حيث استمر
الشاطئ للالجئني الفلسطينيني يف غزة بينما أصوله
يحجمه حصار.
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سينما Cinema
.................................................................................................................................................................................................................................................
وأجرى سليم فتال مقابلة مع موقع "واال"
اإلسرائيلي يف يونيو  ،2015ولكنّه لم يوضح
طرق تهريب األفالم املصرية والعربية إلى
إسرائيل .إال أنه يشير إلى أنه كان هنالك
أشخاص ساعدوه يف عمله.
وقال إيال ساجي يف مقابلة مع موقع "تامي أوت"
اإلسرائيلي أن بالده جلبت أيضاً أفالماً من
سوريا ولبنان مثل أفالم دريد حلام ،لكنه اعتبر
أن النجاح كان حليفاً لألفالم املصرية.
وأوضح أن بعض األفالم كانت تُعرض يف دور
عرض يف القدس عن طريق أردنيني ،وكان يتم
نسخها على شرائط فيديو ،وبعد ذلك تُبثّ على
التلفزيون اإلسرائيلي.

ويتحدث الكاتب عن جتمع العائلة حول األفالم
املصرية ،مؤكداً أنها كانت عامالً مهماً لتعلّم
مفردات عربية ،خاصة يف ظل تنوع األفالم
املعروضة بني الكوميديا والدراما وامليلودراما
وأيضاً األفالم التراجيدية التي تنتهي بوفاة البطل
أو غيرها.
تغيير الترتيبات
ويف تقرير نشرته يف  23مايو  ،2010أشارت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن األفالم
كانت تُعرض على القناة اإلسرائيلية األولى
الناطقة بالعبرية حتى بداية التسعينيات.
وأضاف التقرير الذي كتبته ميريف يوديليفيتش
أن الفيلم العربي بدأ بثه عام  1968مع بداية بث
التلفزيون اإلسرائيلي ،وظل مستمراً حتى
قررت سلطة البث تخصيص وقت الفيلم
العربي ملصلحة برامج أخرى يف القناة األولى،
فتم نقل عرض األفالم العربية إلى القناة 33.
األمر نفسه أكده الباحث درور سبارو .وقال:
"يف بداية التسعينيات حدث تغيير كبير يف
التلفزيون اإلسرائيلي مع تأسيس القناة الثانية
التجارية .وقررت سلطة البث التابعة للدولة
تقسيم بثها إلى قناتني ،ونقلت البرامج العربية
إلى قناة  33منذ عام  1994ويستمر هذا إلى
اليوم".

ملاذا جنح الفيلم املصري؟
يف حديثها عن أسباب جناح الفيلم املصري
والعربي ،تشير إستر يشورون إلى أن أهم سبب
هو أن العديد من يهود الدول العربية هاجروا إلى
إسرائيل ،مثل يهود مصر والعراق وسوريا،
والعربية هي لغتهم األصلية ،لذلك فهم
يعشقون األفالم واملسرحيات العربية .كما تشير
إلى كثرة املسلمني والدروز العرب يف إسرائيل.
وقالت يشورون أن فيلم "رسالة من إمرأة
مجهولة" من بطولة فريد األطرش ولبنى عبد
العزيز كان من أجمل األفالم التي شاهدتها على
شاشة القناة األولى اإلسرائيلية.
ويف سياق متصل ،تعتبر إسرائيل أن السينما
والدراما املصرية مرآة ملا يدور يف اجملتمعات
العربية .وتعلّق القناة الثانية اإلسرائيلية على
عرضها لفيلم "أوالد العم" من بطولة كرمي عبد
العزيز ومنى زكي ،بأن "السينما املصرية سياسية

جمهور الفيلم العربي
ويستعرض سبارو ذكريات العائلة التي كانت
تتجمع حول الشاشة الصغيرة ويقول" :جدي
كان أشكنازياً من بولندا ،لكنّه كان يشاهد كل
جمعة الفيلم املصري ،وأصحابه كانوا
يشاهدون هذه األفالم أيضاً .املشاهدون لم
يكونوا فقط يهوداً شرقيني أو عرباً".

ملاذا يعرض التلفزيون اإلسرائيلي أفالماً عربية وخاصةً مصرية؟

كتابة وتحرير  :محمـد وازن  -الفيلم العربي على التلفزيـون اإلسرائيلي ...وصفه موقع القناة الثانـية اإلسرائيلية بالحدث الـرئيسي ليوم الجمعة ،كما وصفه
أحد المواقع اإلسرائيلية بأنه الحلوى الثقافيـة * .البداية  :بدأ عرض األفالم العربية وخاصةً المصريـة على التلفزيون اإلسرائيلي منذ عام  ،1968مباشرةً بعد
حرب العام  1967المعروفـة بحرب األيام الستة .واستمر تقليـد عرض فيلم عربي كل يوم جمعة في تمـام الساعة السادسة مسـاءً حتى بداية التسعينيات
كبير من المتابعين العرب واإلسـرائيليين الغربيين .ويحكي الكاتب اإلسرائيلي يـوريم فريد في مقالة كتبها في صحيفة
عدد ًا
ًا
من القرن الماضـي .وكان يجذب
"معـاريف" اإلسرائيلية بـتاريخ  23مايو  1980الـتالي" :نهار الجمعـة في تمام السـادسة مساءً ،نفـتح جهاز التلفاز ،وبعـد موجز األخبـار بالعربيـة يبدأ الفيلم
العربي مع ترجمة للعبرية .كنّا نعرف أبطال العمل وجميع الشخصيات ،ومن األدوار المختلفة كنا نستطيع الوصول إلى تركيبة ال نهائية من الدراما األسرية".

وروى سبارو أنه "يف الثمانينيات كنت طفالً ،ويف
تلك األيام كانت قناة إسرائيلية واحدة بثت
بالعبرية والعربية .ونهاراجلمعة كانت البرامج
بالعربية موسّعة ،رمبا ألن اجلمعة هو يوم عطلة
للمسلمني".
وتابع "يف السادسة مساءً كانوا يبثون الفيلم العربي
وهو كان فيلماً مصرياً .يف عائلتي لم يكن أحد
يفهم العربية ،فأجدادي حتدثوا الييديشية
والعبرية .ولكن الفيلم كان مترجماً للعبرية".
وأضاف" :أهلي لم يحبّوا تلك األفالم ،لكن
جدي حتديداً أحبّها .فكان كل جمعة يشاهد
فيلماً مصرياً مع جدتي وأصدقائهما خاصة أنه
كانت توجد ترجمة لألفالم وأحياناً دبلجة".
وروت إستر يشورون 62 ،عاماً ،وهي ابنة ابن
أخ الفنانة ليلى مراد وترجمت أكثر من 1000
أغنية من العربية للعبرية ،أنه "حينما كنت طفلة
شاهدت أفالماً عربية جميلة مثل فيلم "معبودة
اجلماهير" من بطولة عبد احلليم حافظ ،وأفالم
من بطولة فريد األطرش وإسماعيل ياسني
ومحمود عبد العزيز وغيرهم من الفنانني من
املصريني".

وثائقي "الفيلم العربي"
راجت مشاهدة الفيلم العربي بني
اإلسرائيليني .وقال اخملرج
اإلسرائيلي املعروف إيال
ساجي يف مقابلة مع موقع
"املصدر" اإلسرائيلي يف
مايو املاضي" :ترعرعت
يف عائلة تشاهد الفيلم
املصري كل جمعة،
وأصبح األمر مألوفاً
رغم العداء بني إسرائيل
ومصر".
وقد أنتج ساجي مع
زميلته سارة تسفروني
فيلماً وثائقياً إسرائيلياً عن
ظاهرة الفيلم املصري
والعربي ،بعنوان "الفيلم
العربي" ،وحاوال اإلجابة عن
سؤال ملاذا تعلّق اإلسرائيليون
مبشاهدة الفيلم املصري رغم حالة
العداء؟ كما طرح الفيلم تساؤالً حول كيفية

انتقال هذه األفالم أساساً إلى
إسرائيل.
كيف حصلت إسرائيل
على األفالم؟
عن دخول األفالم
العربية إلى
إسرائيل ،شرح
درور سبارو أن
"احلصول على
األفالم املصرية
كان سهالً على ما
يبدو .وما أعرفه
هو أن التلفزيون
اإلسرائيلي حصل
على هذه األفالم عن
طريق الضفة الغربية،
وصاحب فكرة بث الفيلم
العربي بشكل عام على القناة
األولى اإلسرائيلية كان يهودياً من
أصل عراقي ويدعى سليم فتال".
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تعليمية وتخدم أهداف النظام" ،وتشير إلى أن
جزءاً من أهداف السلطة من هذا الفيلم أنها
أرادت يف هذا التوقيت تذكير املصريني بدور
الرئيس األسبق حسني مبارك يف حرب أكتوبر
1973
ال يزال العرض مستمراً
حُوّل بث األفالم العربية واملصرية من القناة
األولى اإلسرائيلية الناطقة بالعبرية إلى القناة 33
اإلسرائيلية ،وهي لم تتوقف حتى اآلن .لكن
القناة  33تبث الفيلم العربي أيام السبت وأحياناً
اجلمعة.
وبالعودة إلى مواعيد البث يف القناة اإلسرائيلية
جند أنها عرضت على سبيل املثال يف  5مارس
فيلم "مشوار العمر" من بطولة مديحة كامل
وفاروق الفيشاوي وممدوح عبد العليم،
وعرضت يوم اجلمعة فيلم "يا دنيا يا غرامي" من
بطولة ليلى علوي وإلهام شاهني وهالة صدقي،
كما عرضت يف اليوم التالي فيلم "املرأة والقانون"
من بطولة شيريهان وماجدة اخلطيب.
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ينظر أورسيني إلى عمل آرثر ميللر باعتباره نصاً “يف غاية العمق

ساهم “أومبيرتو أورسيني“ يف إنتاج املسرحية

آرثر ميللر يدفع “ثمن“ احلياة
على خشبة املسرح

فلورنسـا (إيطاليا)  -عرفان رشيد  -شقيقان يلتقيان بعد فترة طويلة من االنقطاع .منزل والدهما المتوفى
يُفترض أن يُهدم وعليهما تصفيـة أثاث المنزل وبيعه .ولكي يحدّدا قيمة ذلك األثـاث يُكلّفان بالمهمّة مضاربًا
اسمه “سالومون ” ،تاجر يهودي عجوز ،يتحوّل من مجـرّد تاجر مضارب إلى شاهد على تصفية حسابات
قديمة بين الـشقيقين.كان األخوان تعـامال على النقيض إزاء إفالس الـوالد بسبب األزمة االقـتصادية التي
ضربت الواليات المتحدة عام  1929فبينما قـرّر “فيكتور ” هجر الدراسة الجامعية ودخول سلك الشرطة
للتمكّن من دعم الوالد عبر راتب شهري ثابت ،قرّر “وولتر ” مواصلة الدراسة حتى صار طبيبًا جراحًا
قدّمت العمل فرقة النجم المسرحي
اإليطالي الكبير أومبيرتو أورسيني،
الذي ساهم في إنتاج المسرحية وفي
أداء دور المضارب اليهودي
«سالومون» .وينظر أورسيني إلى
عمل آرثر ميللر باعتباره نصًا «في
غاية العمق عن الثمن الذي يدفعه
المرء ندمًا على مواقف اتّخذها في
حياته».
يؤدي الممثّل ماسّيمو بوبوليتسيو،
الذي أخرج العمل أيضًا ،دور فيكتور،
فيما يؤدي إيليل شيلتون دور «وولتر».
والمعروف أنّ بوبوليتسو عمل في
أدوار مهمة أيضًا ،منها دور «لو
ًا
السينما

سكوالو -سمك القرش» في فيلم «إل
ديفو» لألوسكاري اإليطالي باولو
سورّينتينو.
وعن أسباب اختياره إنتاج هذا النص
وتمثيله يقول أومبيرتو أورسيني:
«إنها المرة الثالثة التي أتواجه فيها مع
نص من نصوص آرثر ميللر ،فبعد
«موت بائع جوّال» و «كلّهم أبنائي»،
أتعامل مع هذا النص الذي اعتُبر من
األعمال غير الرئيسية لميللر قياسًا إلى
األعمال األخرى ،في حين أرى ،على
العكس ،أنه ينبغي التعامل معه على
أساس أنه نص مهم جدًا» .ويُضيف
في هذا السياق« :لقد تعرّفت إليه
صدفة في لندن ،عندما عثرت على

نسخة منه في مكتبة المسرح
القومي».
وكان الوحيد الذي تعامل مع هذا
النص في إيطاليا هو النجم والمخرج
الراحل راف فالّوني عام  ،1960وعنه
يقول أورسيني« :لمجرّد قراءته
أدركت القوة الكامنة فيه :إنها القصة
التي تروي تداعيات األزمة االقتصادية
على عائلة ما».

//
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حتوّل النص إلى
ما يُشبه مقطوعة

وإذًا ،فإنه ليس المعني بـ ”«الثمن»
ثمن األثاث« ،ال ،بل هو الثمن الذي
ندفعه جميعنا من أجل أن نعيش،
ويعتمد ذلك على زوايا النظر المختلفة
والمتباينة .فخيارات الماضي تُحدّد ما
نحن عليه وما وصلنا إليه ،لكننا في
غالب األحيان نحيد بأبصارنا عن تلك
التداعيات ونتجاهلها .فما كان يبدو مهمًا
جد في وقت من األوقات ،يُفصح عن
ًا
كونه غير ذي أهمية على اإلطالق ،أو
يبدو مأسويًا ،أو حتى مضحكًا».
وعن سؤاله عن الدور الذي تلعبه
الشخصية التي يؤدي دورها مقابل
شخصيتَي الشقيقين البطلين ،يجيب:
«تبدو شخصية «سالومون» ،التاجر
المُضارب ،في الظاهر شخصية ثانوية
لكنها هي الشخصية المحرّكة لألحداث،
وهي من تضع «فيكتور» و«ولتر»
وجهًا لوجه ،فلكل قطعة من األثاث
الذي ينبغي عليه أن يُحدّد ثمنه ،ثقل
حياة بكاملها ،وهو ثقل يفرض على
األخوين العودة إلى خطواتهما إلى
الوراء».
ساهم «أومبيرتو أورسيني» في إنتاج
المسرحية ،وقد أناط إخراج العمل
إلى زميله على الخشبة «ماسّيمو
بوبوليتسو» ،الذي شارك معه في
مسرحية «الرجل صعب المراس»
و«كوبنهاغن» من إخراج الراحل الكبير
«لوكا رونكوني» .وعن هذا الخيار
يقول أورسيني«« :الثمن» مسرحية
كثير على الكلمة
شخصيات وتعتمد ًا
وأدائها ،و«ماسّيمو بوبوليتسو»
شخصية رائعة ،وقد تعلّم من «لوكا
رونكوني» أسلوب العمل مع الممثلين،
وهو يعثر على مُسبّب لكل كلمة تُقال
على الخشبة ،وعن الشكل المناسب
والدقيق الذي ينبغي أن تُقال به تلك
الكلمة.
وقد تحوّل النص إلى ما يُشبه
مقطوعة لرباعي وتري ،وما كنت
أرغب فيه أنا هو تحقيق عرض بعيد
من مجرّد الثرثرة المحضة ”.
أمّا في ما يتعلّق بمسألة اإلنتاج ،فيقول
أورسيني« :أنا أثق بالنصوص الجيّدة
وبالممثلين الجيّدين ،أريد أن أختار وأن
أكون سيّد ذلك الخيار ،ولهذا السبب
أسّست فرقتي الخاصّة ،وأتحمّل فيها
كل المخاطر والتحدّيات .وحين أحمل
عروضي إلى أرجاء إيطاليا أو إلى أي
مكان آخر ،فإنني أفعل ذلك برغبة
وحب جامحين للمسرح ،وأعني
المسرح النوعي المُنجز بمستوى
عالٍ».

لرباعي وتري
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يف رواية جديدة  :واسيني األعرج يدخل املنطقة احملرمة لتعرية احلقائق عن العربي األخير
الكـاتب واسـيني األعـرج يضـع ،في روايته ،الغـربي الحـالي والعـربي
الحـالي أمام المرايا الـتي تظهر تناقضـاتهما أمام حداثـة انتقائية في كل
شيء .أشـياء كثيرة في ( 2084حكاية الـعربي األخير) تشبه ما ورد في
رواية أورويـل بل إن األولى تستـند إلى الثـانية .وكان أورويـل قد سمى
الرواية سابقا قبل اختيار االسم الحالي (الرجل األخير في أوروبا).
القاهرة -الكاتب الجزائري واسيني
األعرج يكتب رواية عن العالم
العربي وما آلت إليه أموره وما
يعتبره انهيارا كبيرا وتشتتا وتمزقا
وتقسيما ويجعله في بؤسه واقعا
بين طرفين :الغربي بقيادته
األميركية األوروبية و"التنظيم"
المتطرف دينيا الذي يترجم آليا في
ذهن القارئ إلى تنظيم الدولة
اإلسالمية.
اسم الرواية ( 2084حكاية العربي
األخير) وسحب واسيني األعرج فيها
على العالم العربي بل على العالم
كله أجواء بل تفاصيل كثيرة أحيانا
من رواية ( )1984للبريطاني جورج
أورويل واسمه الحقيقي إريك آرثر
بلير.
تصور رواية جورج أورويل
"الكابوسية" عالما سيطرت عليه
دكتاتورية تخنق أنفاسه وتغير
مفاهيمه في الحرية والكرامة ونمط
الحياة والعواطف وغيرهما.
ورمز هذا االستبداد هنا هو (بيج
براذر) أو األخ الكبير أو األكبر الذي
فرض نوعا ساحقا من عبادة
الشخصية على الرغم من أن
وجوده الفعلي كإنسان يبدو
مشكوكا فيه .وفرضت مراقبة على
الناس تحصي أنفاسهم وتسجل كل
أفكارهم ومشاعرهم وتجعلهم
أشبه بالمنومين مغناطيسيا.
وتجري األحداث في ما كان يعرف
سابقا باسم بريطانيا وهو اآلن
مقاطعة من الدولة الكبرى
"أوشيانيا" أو أوقيانوسيا بالعربية
وهي خليفة الواليات المتحدة
واإلمبراطورية البريطانية وواحدة من
ثالث دول كبرى كالتي انقسم إليها
العالم.
وهو عالم تسوده الحرب الدائمة
والمراقبة الحكومية الطاغية ومحو
التاريخ القديم وكتابة تاريخ آخر بدال
منه وتنتشر فيه الالفتات الكبيرة
التي تقول (بيج براذر يراقبكم).
وكانت الرواية قد صدرت سنة
.1949

هناك شبه بين الرواية وبين رواية (عالم
شجاع جديد) التي صدرت سنة 1932
للروائي والفيلسوف البريطاني ألدوس
هكسلي ورواية (وي) أو (نحن)
للروسي يفجيني زامياتين التي صدرت
سنة .1921
أشياء كثيرة في ( 2084حكاية العربي
األخير) تشبه ما ورد في رواية أورويل
بل إن األولى تستند إلى الثانية .وكان
أورويل قد سمى الرواية سابقا قبل
اختيار االسم الحالي (الرجل األخير في
أوروبا).
في رواية واسيني األعرج وبعد انقسام
العالم إلى ثالث دول كبرى يتحكم في
قلعة "أميروبا" (أميركا وأوروبا) التي
تقع في عمق الربع الخالي (ليتل براذر)
أو (األخ الصغير أو األصغر) باألمور على
طريقة جده (بيج براذر) في إحصاء
األنفاس والذي يحتفل بمئويته في سنة
 2084التي تجري فيها أحداث الرواية.
جاء في تعريف بالرواية على غالفها
"يدخل واسيني في هذه الرواية منطقة
محرمة إذ يضع الغربي الحالي والعربي
الحالي أيضا أمام المرايا التي تظهر
تناقضاتهما أمام حداثة انتقائية في كل
شيء.
لن يكون العربي األخير في قلعة
أميروبا الغامضة الواقعة بين مضيق
هرمز والبحر األحمر في عمق الربع
الخالي أميا أو جاهال أو بدائيا بل سيكون
عربيا في صميم الدقة التكنولوجية.
"آدم وهو عالم الفيزياء النووي
والمشرف على تنفيذ برنامج قنبلة نووية
مصغرة في بنسلفانيا يتعرض لعملية
اختطاف في مطار رواسي بباريس
تشترك فيها ثالثة أطراف :تشادو
المتخصص في قتل علماء الذرة العرب
و"التنظيم" وهو الجهاز اإلرهابي
الغامض الذي تحول إلى قوة ضاربة
لكل ما له عالقة بالحياة والفن و
(إف.بي.آي) أو مكتب التحقيق االتحادي
األميركي ألن آدم ينتمي إلى مخبر
أميركي وتجب حمايته".
زوجة آدم اليابانية قتلت يوم محاولة
اختطافه في باريس لكن الذين خلصوه
أخفوا عنه األمر وصاروا يعرضون عليه

لن يكون العربي
األخير في قلعة
أميروبا الغامضة
الواقعة بين
مضيق هرمز
والبحر األحمر في
عمق الربع
الخالي أميا أو
جاهال أو بدائيا بل
سيكون عربيا في
صميم الدقة
التكنولوجية.
شريطا مزورا يظهرها حية وتبارك
عمله في القلعة وذلك كي يبقى
يعمل على المشروع .يكتشف اللعبة
أخيرا بمساعدة سميث الذي قبل موته
أرسل له الشريط الحقيقي الذي
يظهر موتها.
وإذا كان ونستون سميث في رواية
أورويل وحبيبته جوليا اللذان حاوال
التفكير باستقاللية قد ألقي القبض
عليهما وأخضعا إلى غسل دماغ جديد
فإن "سميث" في رواية واسيني
األعرج صديق آدم الذي سعى إلى
مساعدته قد أبعد ثم مات في
معركة.
وإذا كان الطريق مسدودا أمام أبطال
أورويل فان آدم الذي كان شبه
سجين في القلعة قد استطاع النجاة
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أخيرا ولو جريحا وفي حال سيئة وذلك
بمساعدة الميجر نلسون صديق سميث
والذي أنقذه وأنقذ حبيبته إيفا وابنته
قبل هجوم التنظيم وقبل تفجير القنبلة
النووية الصغيرة التي طورها آدم
والتي تستعمل لمكافحة اإلرهاب .مما
قد يؤخذ على الرواية كثرة التفاصيل
المكررة كأنها مشاهد معادة بما يثقل
العمل الروائي إذ ال ضرورة إلعادة
كثير منها.
وردت الرواية في  447صفحة
متوسطة القطع وصدرت عن (دار
اآلداب) في بيروت .وقد حملت على
غالفها أن الكاتب يتنازل عن حقوقه
المادية لألطفال المرضى بالسرطان.
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اإلنسان بـ“العقيدة“ التي يعتنقها ،وتربط بها أيضا،
وتختزل فيها“ ،الغاية“ من هذا الوجود أصال ،وهذا
ما جنده يف تفسير بعض املسلمني لنصوص قرآنية.
وهو ما نراه اليوم يف العراق مثال ،فالقوى الدينية،
السياسية والكهنوتية ،تبني خطابها التعبوي
“الطائفي“ على الربط العضوي والقسري
واالختزالي بني وجود الفرد من جهة وبني مصالح
طائفته العقائدية ،السنية أو الشيعية ،التي ينتمي
إليها ،على الرغم من أن الفكر اإلنساني قد تطور
ليتجاوز “املسألة العقائدية“ يف تناول موضوع وجود
اإلنسان وغايته ،منتقال إلى قضايا أكثر موضوعية
وعمومية من قبيل الرفاه واحلرية والفردية
واالستقاللية والعدالة واملعرفة والسالم وحتقيق
الذات والتنوع وحق االختالف واحترام اخلصوصية
والتعاون اإلنساني واخلير لعموم البشرية ،لدرجة أن
وجود اإلنسان صار اليوم يعني قدرته على التحرر
من طائفته وحيزه ،الديني أو القومي أو اجلغرايف،
واالنفتاح على األغيار ال االلتصاق بالطائفة والقتال
يف خنادقها والتمرغ يف طينها وأوحالها.
هزمية العلمانية
يقر الكثير من املراقبني بهزمية العلمانية على الصعيد
العربي يف مواجهة الطائفية ،وهذه الهزمية ،كما
أراها ،يف حقيقتها ليست هزمية سياسية واجتماعية
فحسب لكنها ،يف عمقها ،هزمية ثقافية تعكس
االنهزامية النفسية والفكرية والقِيَمية التي يعاني منها
العلمانيون العرب يف وجه الطائفية بوصفها قضية
حساسة تتعلق بسرديات الوجود االجتماعي
واملناطقي والعقائدي والهوياتي ،وما يتصل بهذه
السرديات من توازنات ومصالح وعالقات.
فاألحزاب العلمانية كافة ،ومن دون استثناء ،لم
تُفلح يف التقدم خطوة باجتاه إلغاء النظام الطائفي،
حيث انشغلت بالسلطة الطائفية والقيادات

احلشد الطائفي …اللعنة التي تهدد املنطقة العربية!!
تعد الطائفية من أخطر أنواع الظواهر فتكا باجملتمعات يف مختلف أصقاع العالم ،إال أن هذه الظاهرة كان لها تأثيرها الكبير يف الدول العربية التي
اتخذ الـصراع فيها بعدا عـرقيا دينيا سـاهمت يف تناميه عدة عـوامل إقليمية ودوليـة .وأدت هذه الصيغة إلـى إضعاف العديد مـن مؤسسات بعض
الـدول وتعميق االنقسام اجملتمعـي داخلها ،وهو ما ساعـد تدريجيا على دخـول قوى متطرفة أثـبتت وجودها على األرض كقـوى موازية تهدد أمن
واستقرار الشعـوب املنشغلة مبواصلة حـروبها الطائفية .ولهـذه األسباب وغيرها تتجـه أعني املفكرين والكتاب ال سيمـا يف السنوات األخيرة إلى
طـرح هذه الظـاهرة على غـرار الكاتـب نصري الصـايغ الذي حاول يف كـتابه "لسـت لبنانيـا بعد ...يف مديـح الطائفيـة" تسليـط الضوء علـى معضلة
الطائفية محاوال تشريحها كظاهرة خطيرة.
يكرسها
التي
الطائفية
البنية
بفعل
الكوارث
كتابة وحترير  :د .همام طه
والطائفية تتناقض مع القيم األخالقية
الطائفيون ،واستمرار األوجاع ،وانكشاف أوراق
واإلنسانية ،وألنها ماضوية بطبيعتها وتسعى
جتار الدم وباعة احلقد وصناع الكراهية ،يبدأ الوعي
إن املتابع لألزمات السياسية العامة يف أغلب الدول
لتكريس الواقع مبساوئه ،فإن الطائفية،
يسري بني الناس وتستعيد األمة املُخدَّرة إحساسها
العربية ونسقها املتسارع واملعقد سيتوقف حتما عند
بالضرورة ،تتناقض مع املستقبل .ويتعلق األمر
باملصدر احلقيقي للخطر وهو البغضاء والضغينة
معضلة الطائفية التي حتضر بقوة وأكثر من أي
هنا مبفهوم “الطائفية“ ،فهنالك من يتعامل معها
والكراهية والتفسخ االجتماعي.وعلى الرغم من
مسألة أخرى ،سواء من حيث التعامل أو الطرح.
باعتبارها “نزعة“ عنصرية متييزية تعصبية انعزالية.
كل اخلراب الذي تسببت وتتسبب فيه حماقات
فبينما ينظر البعض للطائفية بوصفها أحد املقومات
وهنالك من يراها ظاهرة تعبِّر عن التنوع
الطائفية يف البلدان العربية ،فإن الصحوة اجملتمعية
الكبرى يف تكوين الهوية السياسية واالجتماعية
والتعددية واحلق يف حماية اخلصوصية الثقافية؛
املضادة للكراهية قادمة وإن تأخرت .قد يخدعنا
للمجتمعات العربية ،يراها البعض اآلخر مبثابة
وهو مفهوم خطير جدا ألنه يتضمن تطبيعا
استشراء احلماقة ،لكننا نغفل عن حقيقة أنها يف
الطوفان اخلطير الذي قد يكون سببا يف تقسيم
للطائفية مينحها اعترافا بأنها جزء “وجودي“ من
شدة استحكامها وجبروتها تُنتج الوعي املضاد لها.
البلدان العربية وتفكيك الدول إلى دويالت غير
احلقيقة االجتماعية ،ويخلع عليها رمزية
قبح الكراهية
قابلة للحياة على املديني املتوسط والبعيد .ويف هذا
أخالقية ومعنى اجتماعيا وحضاريا ،كالتنوع
تقترن الطائفية بالرجس املعنوي والوساخة النفسية
اإلطار كان كتاب نصري الصايغ بعنوان “لست
والتعدد ،ال تستحقه .ويف ذلك أيضا تشويه
والتلوث الذهني والروحي والتشوه األخالقي.
ملفهوم التنوع الثقايف ،واختزال له يف إطار ذاتي
لبنانيا بعد …يف مديح الطائفية“.
الطائفية قبيحة مهما حاول معتنقوها أن يتجملوا أو
ضيق ،وتسطيح ملعناه املوضوعي واإلنساني
التعصب شعور محتال وعاطفة كاذبة لعوب،
يتعطروا بالشعارات والكلمات .وبشاعة الطائفية
واملعريف واحلضاري.
والطائفية وعي زائف وحس خادع ،وقد يعدُّ
الطائفي نفسه ذكيا وكاشفا للمخططات واملؤامرات تُعرف بشناعة نتائجها.
وقد نتوقف هنا عند ذلك الشاب املتحمس الذي
الطائفية قذرة ونتنة مبعنى الكلمة .يتجسد ذلك يف
قال يوما “الطائفية أسمى القيم وفيها أسمى
التي تستهدف طائفته من الطائفة األخرى املعادية،
وقد يرى نفسه رائدا ال يكذب أهله وصاحب قضية القمامة التي متأل الشوارع بفعل الفشل اخلدمي
املبادئ ،فهي صفة مالزمة لإلنسان وهي ليست
الناجم عن حكومات احملاصصة الطائفية والتلوث
سوى جتسيد مجتمعي للدين“! ،وهذه املقاربة
وحامل رسالة ومبعوثا باخلالص ألبناء طائفته من
الذي يجتاح البيئة واخلراب التنموي والفقر ونقص
“الوجودية“ و“الكينونية“ و“املاهيوية“ يف تعريف
نار الغيرية وعدوان االختالف وظلم اآلخر
الكفاءة وانحطاط األخالق والتلوث الذهني
“الطائفية“ باعتبارها جزءا من ماهية وجوهرانية
وتربصه ومشاريعه االستئصالية.
بالعنصرية والكراهية ونزعات التمييز ،كلها
الوجود وطبيعته ،وليست نزعة كريهة وسلوكا
ويف جلة احلرب املشتعلة يستجيب كثيرون ،حتت
مخرجات الطائفية .هذا التفسخ االجتماعي بكل
شاذا ،إمنا هي ،برأيي ،نابعة من هيمنة العقلية
وقع آالمهم وسطوة معاناتهم ومظلومياتهم،
ما فيه من عفونة هو صورة لـ“املزبلة“ الكبرى التي
الدينية “الكهنوتية“ ،فالعقائد الدينية ،يف
لدعاوى الطائفية ونعراتها العنصرية االنتحارية
تصنعها الطائفية يف مجتمعاتنا.
تأويالتها “السلطوية“ ،عادة ما تربط “وجود“
لكن ،مع مرور الوقت ،وتراكم املأساة ،وحلول
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الطائفية ،أكثر من انشغالها بقضية املواطَنة والعَلمَنة.
وهذا الفشل باعتقادي ،يرجع ملا تعانيه النسخ
العلمانية والليبرالية يف مجتمعاتنا من سمات
“القشرية“ و“الهشاشة“ و“الطروء“ يف مقابل الرسوخ
الثقايف واالجتماعي للهويات والعقائد واملذاهب
وامللل واالنتماءات األولية ،ولذلك تتحول
األيديولوجيات ،كل األيديولوجيات ،إلى مجرد
أوعية وآليات للتعبير عن النزعات الهوياتية
والعواطف العقائدية واملشاعر الطبقية واملناطقية
والفئوية التي جتتاح اجملتمع يف ظل سياق ،سياسي
واجتماعي وثقايف واقتصادي ،يساعد على تفجير
هذه النزعات واملشاعر ال على ترشيدها لصالح أُطر
حداثية كالعلمانية والليبرالية .لذلك جتد هذه
النزعات والعواطف واالجتاهات البدائية ضالتها يف
األيديولوجيات ذات الطابع العنصري كتسييس
القوميات واملذاهب واإلسالم السياسي.
وهنالك أيضا اجلانب “البراغماتي“ ،فالعلمانيون
والليبراليون هم يف النهاية “سياسيون“ ،ولذلك
يلعبون بالورقة الرابحة وإذا كان النظام طائفيا فإنهم
ينخرطون فيه لتحقيق مصاحلهم حتى لو رفعوا شعارا
أخالقيا من قبيل “اإلصالح من الداخل“ أو ما شابه
ذلك من مقاربات سرعان ما تثبت هشاشتها
وخواءها عندما يعجز العلماني عن االستمرار يف
املسرحية ألن القوى الطائفية املتمرِّسة ،كاألحزاب
الدينية والتيارات الشعبوية ،حتاصره وتعزله وال
تسمح له باملنافسة وتطبيق رؤيته العلمانية واملواطنية
إن وُجدت ،وهذا ما حصل لسياسيني علمانيني يف
العراق شاركوا يف اللعبة التحاصصية على الرغم من
هجائهم لها ،ويف النهاية وجدوا أنفسهم معزولني
ومهمشني من القوى األكثر صالبة مذهبيا ،واألكثر
فظاظة طائفيا ،واألكثر وقاحة فئويا وجهويا،
واألكثر شراسة سلطويا ،واألكثر توحشا
ميليشياويا.
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يعود الفشل يف إلغاء الطائفية إلى أن “أصحاب
املفاهيم واألفكار والعقائد املناهضة للطائفية ،لم
يضعوا يوما برنامجاً لهزمية الطائفية .ومن
املفارقات أن بعض العلمانيني ،ال سياَّما املتحولني
أيديولوجيا من ذوي خلفيات اإلسالم السياسي،
يظنون أن العلمانية تعني مصافحة الفنانات أو
مجالسة النسوة غير احملجبات ،غافلني عن املعنى
اجلوهري للعلمانية ،وهو املوقف احملايد من
اخلصوصيات الدينية والعقائدية ،سياسيا وإداريا
وتشريعيا ومؤسسيا ،وااللتزام الصارم واألخالقي
بعدم الزج بالقضية املذهبية ،بأي شكل من
األشكال ،يف الصراع السياسي.
ومن أبرز اآلليات اخلطابية الشعبوية التي يعتمدها
الطائفيون هي العزف على ورقة الفقراء واملهمشني
من هذه الطائفة والذين تظلمهم وتسحقهم الطائفة
األخرى املناوئة بحسب السردية الطائفية .لكن
احلقيقة أن الفقراء ،الذين كانوا وقود الشحن
الطائفي بسبب الهشاشة املعرفية واالقتصادية التي
يعانون منها ،هم أنفسهم ميكن أن يكونوا مادة
ورافعة التصالح االجتماعي العابر للطائفية؛ ألن
مصلحتهم تكمن يف االستقرار السياسي
واالقتصادي املُولِّد لفرص العمل والرخاء والعدالة
النسبية.
تاريخ منتقى
إن العودة إلى تاريخ لبنان يف الكتب املقررة قدميا
جتعلنا ندرك أن األحداث املذكورة مُنتقاة ،حيث ال
نعرف أحيانا أسبابها ،ونتائجها .وهذه تبدو
إشكالية عامة يف العالم العربي ،أن التاريخ،
واملناهج الدراسية املرتبطة به ،تتم كتابتها وفق
وجهة نظر أيديولوجيا السلطة ،وحني تكون

التلوث الذي يجتاح البيئة واخلراب التنموي
والفقر والتلوث الذهني بالعنصرية والكراهية
ونزعات التمييز ،كلها مخرجات الطائفية
الطائفية هي األيديولوجيا تزيد األمر التباسا.
ذلك أن الصراع الطائفي يقوم على استدعاء
التاريخ واستخدامه كذخيرة معنوية ضد اآلخر،
والتاريخ هنا ال يعود محض “أداة“ يف الصراع وإمنا
“مادة“ الصراع ووقوده ،مبعنى أن التاريخ هنا ليس
مجرد وسيلة لتثبيت أركان حكم السلطة وتعزيز
هيمنة النظام السياسي واالجتماعي والثقايف
وشبكة املصالح احلاكمة ،وإمنا يصبح التاريخ نفسه
ميدان صراع وتنازع على الرواية واألحداث
والشخوص ،فينشدُّ احلاضر إلى املاضي ،ليعيش
فيه ويعتاش عليه ،وتلتفت األنظار والعقول إلى
اخللف ،ليضيع املستقبل .التاريخ هنا يكون مغذيا
استراتيجيا لبنية التخلف .يف العراق مثال ،بني
احلني واآلخر تتم إثارة قضايا مثل املناهج الدراسية
يف املدارس وتناولها للتاريخ اإلسالمي وتاريخ
العراق احلديث واملعاصر.
ومواقع التواصل االجتماعي ما زالت تنخرط يف
اجلدل العَدَمي حول قضايا تاريخية مثل احلرب

العراقية –اإليرانية ،أو املوقف من نظام صدام.
ويغيب بصورة ملحوظة النقاش املتعلق باملستقبل
وصورته املرغوبة أو املفضلة لدى العراقيني.
وكل طرف جان بانتمائه لطائفة تخوض احلرب
األهلية ،الباردة أو الساخنة أو الدافئة ،وبنصرة
الطائفة ظاملة ومظلومة ،وكل طرف مجني عليه
أيضا بانتسابه لهذه الطائفة وتعرضه لكل ما
تتعرض له على يد الطائفة األخرى ،الظاملة
واملظلومة أيضا.
اجملتمع الطائفي هو مجتمع يخون بعضه بعضا،
ففي العراق مثال ،هناك من يخون العراق مع هذه
الدولة اجملاورة ،وهناك من يخونه مع دولة
أخرى ،يف مشهد يجسد تبادال للخيانات.
يحاول كل طرف أن يُشرعن التحاقه بالقوى
اإلقليمية والدولية عبر استدعاء ممارسات الطرف
اآلخر ومحاكاة استقوائه ،هو اآلخر ،بقوى
أجنبية أخرى ،يف النهاية ميسي اجلميع ملوثا
باخليانة ،لذلك بات العراقي اليوم نصف خائن.
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هذا يخون مع إيران وذاك مع تركيا ،وحتى
الوحدة التلفيقية الدعائية بني الطائفتني ،السنة
والشيعة ،لن تفضي إالاَّ إلى توحيد اخليانة ،وما من
كابح للخيانة سوى الهوية الوطنية العراقية
اجلامعة ،والعنوان املواطني اإلدماجي ،واملشروع
العراقي االندماجي البديل لكل مشاريع التدخل
اإلقليمي والهيمنة اخلارجية واالستقواء باألحالف
الدولية.
والطائفية أشد وطأة من الصهيونية ألن الصهيونية
وبعد كل ما ارتكبته تبقى أقل همجية وبربرية من
الطائفية ،حيث أن الطائفية عدو مخادع متنكر
بأستار احلق واخلير والفضيلة واإلميان والتقوى
والورع واملقاومة.
ولهذا فإن العوار األخالقي للطائفية بحاجة إلى
كشف وفضح ليتبني للناس ما فيها من ظلم للذات
ولآلخر وللمجتمع .كما أن شرور الصهيونية،
جتاه العرب ،هي شرور خشنة مادية ،أما شرور
الطائفية فهي ناعمة ،نفسية وفكرية ورمزية،
مُنسابة يف املشاريع السياسية ومتسربة يف الثقافة
االجتماعية .كما أن الصهيونية أيديولوجيا
منفصلة عضويا ومعنويا عن الذات العربية
واإلسالمية ،أما الطائفية فمُنغمسة يف هذه الذات
ومنجدلة مع هوياتها وماهياتها القومية والدينية
واملذهبية ،ولذلك يكون خطرها أشد وأقسى،
وأدهى وأمر.
الطائفية تنبع من الذات وحلمايتها ،لذلك تخدعنا
بأقنعتها األخالقية والتبريرية ،فيما تنبع الصهيونية
من اآلخر ضد الذات ،فتكون بالنسبة لنا،
ملحوظة بشدة ومدانة أخالقيا بشكل أكثر سهولة.
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مواقف األوكرانيني حتجّرت مرة أخرى.
ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للغرب؟ حتى اآلن،
وبالنسبة ألمريكا على األقل ،لم يتم فهم غايات
بوتني على نحو صحيح؛ ففي اخلريف املاضي،
توقع أوباما بأن سوريا ستضحي "مستنقع" روسيا،
ويف حديثه لصحيفة األتالنتيك مؤخرًا ،أوضح
بأن جلوء روسيا املتكرر للقوة هو عالمة على
الضعف ،وهذا صحيح ،ولكن ليس ألنه ،كما
يقترح أوباما ،دليل على أن بوتني ال ميكنه حتقيق
أهداف سياسته اخلارجية عن طريق احلوار
واإلقناع ،ألن العمل العسكري بالنسبة لبوتني هو
غاية يف حد ذاته ،فهو يحتاج للقطات الطائرات
احلربية ليمأل بها نشرات األخبار ،وسوريا لن
تكون مستنقع روسيا ألن الكرملني ليس بوراد بناء
الدولة أصالً.
يعتقد أوباما بأن روسيا ينبغي أن تُترك لتراجعها
احملتم ،فكطفل شقي ،متت مكافأة بوتني
باالهتمام األميركي ،حيث يوضح الوضع
السوري أنه عندما وقف أوباما بال حراك على أمل
أن يحجم قادة املنطقة عن االعتماد على القوة
األميركية ليعملوا سويًا ألجل الصالح العام ،مت
شغر الفراغ الناجم مبثيري االضطرابات كإيران
وداعش ،ومن قِبل روسيا يف خضم بحثها عن

إيكونوميست  :سياسة موسكو تخبرنا أن روسيا قوة عظمى جوفاء
حـشود املبـتهجني املتجمعـة تلوّح بـاألعالم الروسيـة ،الطيارون الـعائدون
للـوطن مُنحوا خبزًا طازجًـا تصنعه نساء يرتديـن اللباس الروسي التقليدي،
ومن خالل الصور التي ظـهرت على شاشـة التلفاز ،ميكن أن نحكـم بسهولة
بفوز فالدمييـر بوتني الـشهير يف سـوريا هـذا األسبوع؛ فبعـد إعالنه غير
املتوقع عـن إنهاء حمـلته يف سوريـا ،اقتنص بـوتني الفضل بـنفاذ وقف
إطالق النار وبدء محادثات السالم بالشأن السوري.
استطاع بوتني استخدام الالجئني السوريني
كـ"أسلحة" من خالل نثرهم بني خصومه ضمن
االحتاد األوروبي ،ناهيك عن هزميته لباراك
أوباما ،الذي فشل باستمرار مبهمة استيعاب
جسامة وفداحة احلرب األهلية السورية،
والتهديد الذي تشكله على حلفاء أمريكا يف
الشرق األوسط وأوروبا.
ولكن إن أمعنا النظر ،ستبدو حلقات االنتصار
الروسية جوفاء؛ فالدولة اإلسالمية (داعش) ال
تزال قائمة ،السالم هش ،وحتى أكبر املتفائلني
ال يعتقدون بأن الدبلوماسية ستزدهر يف جنيف،
واألهم من ذلك ،هو أن بوتني استنفد أداته
اإلعالمية الهامة ،فالرئيس الروسي ولّد حروبًا
جياشة بالعواطف إلقناع مواطنيه القلقني بأن
بالدهم املريضة أضحت قوة عظمى مرة أخرى،
وكان ذلك ألول مرة يف أوكرانيا ،ومؤخرًا فوق
سماء حلب بسوريا ،وما زال السؤال الكبير
بالنسبة للغرب هو املكان الذي سيسطر فيه بوتني
ملحمته الدرامية املقبلة.

استعادة عظمة روسيا مجددًا
تبدو روسيا بوتني اليوم أكثر هشاشة مما يدعيه
األخير ،خاصة جرّاء فشلها االقتصادي
املستمر؛ فارتفاع أسعار النفط بعد عام ،2000
وذلك بعيد تقلّد بوتني ملنصب الرئيس ،ضخ
مضمن اقتصاد الدولة مبالغ تصل إلى 1
تريليون دوالر كعائدات تصدير غير متوقعة،
سُخّرت لبوتني لينفقها كما يشاء ،ولكن أسعار
النفط انخفضت بنسبة ثالثة أرباع عن ذروتها،
كما اطردت حالة شد األحزمة على البطون يف
روسيا جرّاء العقوبات التي فُرضت على الدولة

إبان هجومها على أوكرانيا ،وانخفضت
مستويات املعيشة خالل العامني املاضيني ،وما
زالت ،حيث كان متوسط الراتب يف يناير لعام
 2014حوالي الـ 850دوالر شهريًا ،وبعد عام
واحد فقط من ذلك أضحى متوسط املعاشات
حوالي الـ 450شهريًا.
كان بوتني يفقد الشرعية حتى قبل ذبول االقتصاد
الروسي ،حيث ركب العديد من الروسيني
الشوارع يف شتاء عامي  2011و  2012للمطالبة
بدولة عصرية قبيل االنتخابات املتنازع عليها،
وحينئذ رد بوتني بضم شبه جزيرة القرم كما
وتعهد باستعادة عظمة روسيا بعد انهيار االحتاد
السوفييتي الذي وصفه بأنه "أكبر كارثة
جيوسياسية" يف القرن العشرين.
جزء من خطة روتني كان يتمثل بتحديث القوات
املسلحة ،من خالل رصد مبلغ  720مليار دوالر
لبرنامج األسلحة اجلديد الذي يتضمن استخدام
جزء من املبلغ يف وسائل اإلعالم لتحويل روسيا
ضمنها إلى قلعة ضد العدو الغربي ،وجزء يتم
تسخيره للتدخل اخلارجي.

من خالل انخراطه بالعمل املسلح يف أوكرانيا
وسوريا ،صاغ بوتني صورةَ نديّة روسيا
وقدرتها على منافسة أمريكا ،ولم حتظ تلك
املقاربة بشعبية كبيرة بني الروس العاديني
فحسب ،بل استبطنت أيضًا توجيه رسالة
خطيرة؛ فبوتني كان يخشى أن تكون روسيا يف
حالتها الضعيفة عرضة ملا يعتقد بأنه االندفاع
األميركي لتقويض األنظمة من خالل استخدام
لغة الدميقراطية العاملية ،ويف كل من أوكرانيا
وسوريا ،شجعت أمريكا بتهور ،كما يرى
بوتني ،على اإلطاحة باحلكومات دون أن
تتمكن من احتواء الفوضى التي ستعقب ذلك،
لذا عمد إلى التدخل،جزئيًا ،يف تلك الدولتني
لصياغة فشل ثوراتهما ،وإال كانت روسيا ذاتها
ستعاني يف يوم من األيام من ثورة ستنشب يف
عقر دارها.
يف تلك اآلونة ،كانت خطط بوتني تسفر عن
جناحات مبهرة؛ فالشعب الروسي العادي،
املُضلل بحمالت الكرملني الدعائية املؤيدة،
املسموعة منها واملرئية ،كان على استعداد
ملقايضة راحته املادية بالفخر الوطني ،وشعبية
بوتني ،التي وصلت إلى أكثر من  %80ضمن
شعبه ،ما تزال نسبة أعلى بكثير من النسبة التي
يحوزها معظم القادة الغربيني ،ولكن سرعان ما
خفت أثر اخملدر املترتب على املغامرات
اخلارجية؛ فمنذ شهر أكتوبر املاضي ،انخفضت
نسبة الناخبني الذين يشعرون بأن بالدهم تسير
يف االجتاه الصحيح من  %61إلى %51؛ فسكان
روسيا تبرموا من أوكرانيا ،ومع وصول
األوضاع يف سوريا إلى ذروتها ،ستتهلف
الكاميرات للعمل عاجالً أم آجالً ،كما أن
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يف نهاية املطاف ،التراجع الروسي العميق سيحد من عدوانية
روسيـا ،ولكن يف الوقـت احلاضر ،مـا زال بوتني ،املُـسلّح نوويًا،
عازمًا علـى فرض نفسه يف فلك نفوذ االحتاد السوفييتي القدمي
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املصدر القادم للدعاية الوطنية.
لذلك يتعني على الغرب أن يكون مستعدًا ،فمن
اجليد أن تعمل أمريكا على تعزيز قواتها يف أوروبا،
ويجب على دول الناتو األوروبية أن تظهر همة
مماثلة من خالل وضع قوات لها يف دول البلطيق،
مما سيتطلب تغييرًا جذريًا يف مواقف بلدان
كإيطاليا ،والتي ترى بأن أي عرض للعزمية والقوة
هو استفزاز ال داعي له لروسيا ،وإذا حصلت أي
مشكلة يف هذا النطاق ،فعلى الناتو واالحتاد
األوروبي أن يستجيبا فورًا إلظهار أن روسيا ال
ميكنها أن جتازف بأن تفتتح جبهة الدفاع املشترك
للدول التي تقع يف قلب الناتو.

املسار يف كييف
االختبار األكبر القادم سيكون يف أوكرانيا ،وهي
محط اهتمام الروس والبلد األكثر شبهًا بروسيا
ذاتها؛ فإذا أضحت أوكرانيا دولة أوروبية ناجحة،
فإن هذا سيثبت للروس بأن طريق الدميقراطية
الليبرالية يقبع أمامهم ،أما إذا حتقق النقيض
وحتولت أوكرانيا إلى دولة فاشلة ،فإن ذلك
سيعزز من حجة الكرملني بأن روسيا تنتمي إلى
ثقافتها "األرثوذكسية" وأن الدميقراطية الليبرالية ال
تفيدها بشيء.
ولكن لألسف ،وحتى اآلن ،أمريكا واالحتاد
األوروبي متعبان من كييف ،فبدالً من أن يفعالً
جميع ما يف وسعهما ملساعدة أوكرانيا ،يتوقعان
من السياسيني األوكرانيني بأن يثبتوا قدرتهم على
اإلصالح من تلقاء أنفسهم ،وهذا النهج خاطئ
للغاية ،ألنه ينبغي أن تُقدم املساعدة املالية
واملشورة الفنية ،ويجب أن تتم مساعدة البالد يف
القضاء على الفساد ،وينبغي أن تتمتع الدول
بالصبر يف هذا السياق.
يف نهاية املطاف ،التراجع الروسي العميق سيحد
من عدوانية روسيا ،ولكن يف الوقت احلاضر ،ما
زال بوتني ،املُسلّح نوويًا ،عازمًا على فرض نفسه
يف فلك نفوذ االحتاد السوفييتي القدمي ،ويف العام
األخير من حكم أوباما يف املكتب البيضاوي ،قد
يحاول بوتني ،املنتشي مؤخرًا بالنجاح السوري،
اختبار الغرب مرة أخرى.
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Reports تقارير

All of this, of course, is meant to
stand in contrast to Republican presia
dential frontarunner Donald Trump,
who has staked out positions against
Muslims so demagogic (“I think Islam
hates us,” he said this month, upping
the ante by flatly refusing to distina
guish between terrorists and more than
a billion peaceful Muslims, including
millions of Americans) that they invite
comparisons to fascism.
The problem for Cruz is that one
doesn’t balance hateful rhetoric with
the “Ledeen Doctrine.” (“Every ten
years or so, the United States needs to
pick up some small crappy little couna
try and throw it against the wall, just to
show the world we mean business.”)
Or with this lawyerly evasion of
Cruz’s own Islamophobia offered by
Abrams in Lake’s piece: “When Dona
ald Trump talked about barring all

Ted Cruz is an anti-Muslim Bigot, too
By: Ali Gharib - This is a frightening time for Muslims in America. One of the country’s major
parties is in thrall to anti-Muslim ideologues. If this was not clear before—and it should have
been—it is now. Last week, Texas Senator Ted Cruz, who is in second place in the race for the
Republican presidential nomination, announced his foreign-policy team. As Matt Duss, president
of the Foundation for Middle East Peace, put it on cable news, the advisers “run the gamut from
Iran-Contra conspirators to anti-Muslim conspiracy theorists.
Duss was referring, on one side, to the ”
sometimes loopy warmonger Michael
Ledeen and the convicted liar Elliott
Abrams, both of whom were implia
cated in the Reagan administration’s
dirty dealings of the 1980s, and, on the
other, a cadre of Islamophobes whose
bigoted and McCarthyite ideas would
be laughable if they hadn’t gained so
much traction among GOP elites and
voters.
Chief among the latter cohort stands
Frank Gaffney, perhaps the most notoa
rious antiaMuslim activist in America
today. Gaffney is the author of a long
list of incredible hypotheses about not
only the ills of Islam—the faith of
about a third of the world’s populaa
tion—but particularly about what Musa
lims are trying to do here in the United
States. One of those Muslims, Gaffney
suspects, is Barack Obama. That’s
why, his twisted logic goes, the Obama
administration redesigned the US Misa
sile Defense Agency logo so that it
“appears ominously to reflect a morpha
ing of the Islamic crescent and star
with the Obama campaign logo.”
Sounds like an open and shut case.
Seemingly eager to prove that he is
endorsing this bigotry, Cruz added a
few more prominent Islamophobes’
names to his list of advisers. Fred
Fleitz, a disgraced former top aide to
the famously mustachioed and infaa
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mously hawkish George W. Bush
administration UN Ambassador John
Bolton, and Clare Lopez, who
among other things thinks Iran
already has nuclear warheads, both
work for Gaffney’s Center for Secura
ity Policy. A Bloomberg View report
on Cruz’s advisers also included
Gaffney’s combative deputy Jim
Hanson, bringing the number of CSP
officials on the list up to four—more
than any other institution represented
therein. Next there’s Andrew
McCarthy, a former prosecutor, and
Lt. Gen. Jerry Boykin, a religiousa
right activist and Holy Warrior, both
of whom traffic in Sharia conspiracy
theories and otherwise agree with
Gaffney on a whole lot.
None of this love for Gaffney
should come as much of a surprise to
anyone who has been paying attena
tion to what Ted Cruz has been saya
ing. In November, Cruz all but called
for an explicit religious test to detera
mine which refugees fleeing cona
flicts abroad can come to the United
States when he called for the exclua
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sion of all Syrian Muslims. He only
danced around a de jure declaration
of discrimination by suggesting that
Muslims are “not facing genocide the
way Christians are.” And, as Slate
pointed out, Cruz has also declared
that the Justice Department’s pledge
to prosecute antiaMuslim violence is
tantamount to “muzzling the freea
speech rights of Americans.” It’s not
just that he wants to see purported
antiaChristian crimes prosecuted
more; Cruz wants to actively reduce
the enforcement of laws against antia
Muslim attacks.
According to Eli Lake, the Blooma
berg View columnist who broke news
of the retinue, the fact that warmona
gering Islamophobes are balanced
among Cruz’s advisers by the likes of
Abrams and Ledeen is supposed to be
some kind of comfort. “Cruz’s team
includes former officials who reject
Gaffney’s broad view that any Musa
lim who believes in Sharia law by
definition believes in a totalitarian
and violent ideology at war with
America,” writes Lake.

The Republican party has an anti-Muslim hate problem: Ted Cruz’s foreign-policy team is anchored by
America’s biggest Islamophobe, warns Ali Gharib.
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Muslims from entering into the United
States, Senator Cruz of course did not
endorse that opinion, in part because
he knows the law.” That Cruz merely
knows the law—with no lipaservice to
any semblance of liberal democratic
norms or basic decency (which he so
clearly lacks)—prevents him from bara
ring all Muslims from entering the
United States is cold comfort.
Earlier this month, a group of some
120 Republican foreignapolicy thinka
ers said in an open letter that they
could not support Trump, citing
among other reasons his antiaMuslim
positions (though not without a hypoa
crite or two among them). If they are
serious about their objections to these
positions, they ought to write a similar
letter declaring that they could not
support Cruz’s candidacy so long as
bigots like Gaffney and his claque
remain advisers to the campaign.
Lake, in his story, calls Cruz’s advia
sory group “a big tent—by GOP stana
dards—when it comes to foreign
affairs.” The key phrase there is “by
GOP standards.” Trump’s bigoted rheta
oric catapulted him into a commanda
ing lead for the Republican nominaa
tion. It speaks to how poorly the party
has done at beating back sentiments
like Gaffney’s among its grass roots.
That Cruz holds second place while
including this archaIslamophobe and
his posse speaks to his role in perpetua
ating that problem. There is no room
for a balancing act with Gaffney on
one end and Abrams and Ledeen on
the other; their baggage is too heavy
on both sides and will ultimately break
the scale. Who can deny that the
Republican Party today is awash in
rank bigotry?
* Ali Gharib is a contributor to The Nation.
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إعالن
تعلن مجلة العربي األمريكي اليوم عن حاجتها
ملوظفني من أصحاب اخلبرة للعمل يف قسم
 علما بأن، الدعاية واإلعالن التابع للمجلة
:  للتواصل، املعاشات و احلوافز مغرية جدا
(313) 409-9541
The Arab American Today Magazine
is in need of employees with great
knowledge and/or experience with
marketing and advertising. We offer
attractive salaries and benefits of
which.
We can be reached at

(313) 409-9541
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.االنتخابية أو ذاك املنافس أو املناوئ له
 فإما أنه نتاج طبيعي جملتمع، إن ترامب ظاهرة محيّرة:اجتمع كل هؤالء على صعيد خطاب إعالمي واحد
 أو أنه ظاهرة قشروية،محتقن أنتج مثل هذه الشخصية ولم يجد أفضل منها من بني العديد من املنافسني
وجدت ضالتها يف البريق اإلعالمي والترويج املستمر على مدار الساعة حتى صار مالئ الدنيا وشاغل الناس
.يف ظل انقسام حاد يف قراءة أطروحاته املشينة
ولكن هذا اإلعالم الشاطر والذي تخلى يف الكثير من األحيان عن مهنيته يف مقابل الترويج خلطاب شعبوي
وجد نفسه أمام خانق ضيق عندما صنفت وحدة أبحاث “اإليكونوميست“ ترامب على أنه يحتل التسلسل
 فكيف يكون خطرا على السلم األهلي والعاملي بشكل عام ومع،العاشر من بني األخطار التي حتدق بالعالم
ذلك مازال هو جنم طائفة عريضة من اإلعالم األميركي فال تكاد خطاباته وصوره تغيب ولو لساعة واحدة
.عن واجهات ذلك اإلعالم الذي ال يعرف السكينة؟
 العاصفة الصحافية واإلعالمية تبدو يف ظاهرها مقلقة،ظاهرة عاصفة ترامب التي ضربت اجملتمع األميركي
ولكنها مع ذلك ال تعرف االستسالم بسهولة ال سيما وأنها تستمد قوتها من اخلطاب الشعبوي واالستفزازي
 قصة منع املسلمني من دخول الواليات املتحدة وقصة بناء جدار عمالق،الذي يبثه ترامب كمادة أساسية له
عازل على احلدود املكسيكية وقصة شن احلروب ميينا وشماال كلها أوجه لعاصفة ترامب الصحافية وتلك
هي عناوينها الرئيسية ليختمها بامتداحه الرئيس العراقي السابق صدام حسني وقوله عنه إنه كان جيدا يف
.محاربة اإلرهاب
النظرة الفوقية والفئوية التي أطل ترامب من خاللها على جمهوره صارت عالمة فارقة إلعالم أميركي ال
يستطيع التخلص من مساحة اإليهام واخلرافة التي يروج لها خاصة إبان احلمالت االنتخابية املتنقلة بني
 حتى أولئك املتصارخني الداعني ليقظة العقول األميركية إلنتاج صورة أميركا بزعيم كاريزمي،الواليات
مختلف ال تكاد جتد لها صدى كافيا أمام إعالم يستثمر يف االختالف واملماحكة ويلعب على التناقضات
واالختالفات ويذكي املزيد من اجلدل واملناقشات احلامية التي تشغل ساعات طويلة من البث ويجري
خاللها استثمار مبالغ طائلة يف اإلعالنات والترويج الدعائي وهي غاية تبدو يف غالب األحيان تتفوق على
ما عداها من الغايات األخرى حتى ولو كان كل ما مت إنفاقه من املاليني هو جملرد مواكبة عاصفة هوجاء قد
.مرّت بالواليات وانتهى تأثيرها والكل عاد إلى بيته ساملا

عاصفة
ترامب
الصحافية

Obama in Cuba: Lessons
for the Middle East
By : Joyce Karam - Old animosities don’t hold and strategic political and economic interests ultimately get the last word. That’s the message, resonating loud and
clear, as Air Force One touched down for the first time since 1928 in Havana this
week, granting US President Barack Obama his biggest foreign policy moment, and
effectively turning the page on the adversarial era between Washington and what is
left of Castro’s revolution. In Cuba, Obama’s message travels well beyond Havana’s
magnificent coastline, the Malecon, reasserting to friends and foes alike new benchmarks in US policy which will likely outlast the current administration. In the Middle East particularly, these benchmarks overlook slogans of past revolutions, and
prioritize mutual interest as well as regional integration over domestic differences or
old threats.
Between Havana & Tehran
Other than Richard Nixon’s visit to China in 1972, the images of Obama in
Havana are projecting futuristic parallels with Iran, another country whose revolution in 1979 has put it in the circle of adversaries or sometimes the “axis of evil” for
Washington and where diplomatic engagement has brokered the nuclear deal but not
normalization. Can Obama’s aura of reconciliation take him to Tehran after
Havana? Is Iran’s Supreme leader or its IRGC ready for a Castro-like transition?
The short answer to these questions is not yet. Cuba is not Iran, and while the end
goal of US diplomacy is normalizing relations with both, the Castro model crumbles
when contrasted regionally and internally with Tehran, making a repeat of a Havana
scenario very unlikely in the near future.
What Cuba offers, however, is an important lesson for policymakers in Iran that
there is a path to international legitimacy and economic prosperity that does not go
through regional instability and anti-American theatrics and slogans.
In such context, the rehabilitation of the Castro regime politically and economically
within the inter Latin-American system, was a critical prelude to the US pivot two
decades later. Washington is the last newcomer to Cuba, as European and Latin
American countries started opening up to the island following the collapse of the
Soviet Union and the dire economic crisis that hit the Castro regime in the 1990s.
Unlike Iran, “communist Cuba” slowly started to tone down its anti-Western rhetoric, and abandoned its agenda of “exporting the revolution” after 1991. It laid to rest
its nuclear ambition and realigned its politics in the Western Hemisphere.
This stands in contrast with Iran’s hardliners who paraded US sailors they captured in January, have sought regional instability from Lebanon to Iraq to Syria and
Yemen, and are sponsoring non-state actors in all those countries. Just yesterday,
pro-Iran backed militias threatened to fight US troops in Iraq, while Hezbollah still
points to an American-Zionist conspiracy that is playing out in Yemen, Iraq and
Syria. Obama’s moment in Cuba was followed by the gradual normalization of
Havana with all its neighbors which stands at odds with Iran’s trajectory today.
Cuba was granted a seat at every presidential inauguration in Latin America in the
last twenty years. Also, Havana’s participation in several regional summits starting
with the Ibero-American summits in 1991, is contrary to Iran's which is excluded
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طاهر علوان
 وليس ذلك مجرد، بل هو ضجيج اإلعالم املصاحب للعاصفة،إنه ليس ضجيج حمالت املرشحني فحسب
 تلك هي اخلالصة التي تسمعها،تتويج للشخص الذي سيفوز بل تتويج للميديا التي انتصرت على منافسيها
من أصداء العاصفة املستمرة التي تتنقل بني الواليات األميركية يف كل أربع سنوات لكنها يف هذه الدورة
.عاصفة مصحوبة بحملة املرشح اجلمهوري ذائع الصيت دونالد ترامب
تصريحاته احلادة وعدوانيته العلنية وميوله التي ال تخلو من نزعات التمييز والعنصرية جعلت منه جنما أثيرا
لوسائل اإلعالم األميركية حتى صار نواة لعاصفة تضرب اإلعالم سواء منه املكرس خلدمته وتغطية حملته
from most of the major summits whether the topic is Arab-Israeli peace, inter-Gulf
relations or OPEC. Both politically and economically, the communist era that
brought Fidel Castro to power is gradually fading in Cuba as property laws change,
US investors flow and the talk on exporting the revolution has become history. Iran,
on the other hand, is still grappling with such transition, as its hardliners pull it in
the direction of regional meddling and antagonizing the United States. As long as
this trajectory holds, a Nixon moment in China, or Obama's in Cuba is unlikely anytime soon in Tehran.
Human rights not a priority
Another message that the Obama administration is sending from Havana is that
human rights violations, and domestic agendas of governments don’t set the policy
for relations with Washington. While the US President has made a point of meeting
dissidents, their arrest and a poor freedom record did not slow down the US rapprochement with Cuba. This benchmark is not exclusive to Havana and is also rampant for US policy widely in the Middle East. Human rights violations practiced by
US adversaries and partners in the region have not affected those relations since the
1960s. CIA director John Brennan often speaks highly of Egyptian President Abdel
Fatah Sisi, and military aid has fully resumed after army takeover in 2013. The Cuba
turn will most likely reinforce his trend and the perception that human rights violations don't set the policy in Washington.
This approach will also likely continue even after Obama leaves office. Neither
Hillary Clinton nor Donald Trump are promising a return to cutting relations with
Cuba, and none of the candidates left in the race has prioritized human rights and
democracy over security and strategic interests. GOP candidate Senator Ted Cruz
has made a habit of praising Sisi, and Clinton has stuck to this approach while Secretary of State.
Nevertheless, the Cuba trip offers Obama his biggest foreign policy moment after
eight years in office and with disappointments from Iraq to Russia. In the Middle
East it signals to Tehran and other capitals that Washington can overlook theatrical
slogans and domestic agendas, and pursue strategic policies that meet its core interests.
_________________________
* Joyce Karam is the Washington Bureau Chief for Al-Hayat Newspaper, an International Arabic Daily based in London. She has
covered American politics extensively since 2004 with focus on U.S. policy towards the Middle East. Prior to that, she worked as a
Journalist in Lebanon, covering the Post-war situation. Joyce holds a B.A. in Journalism and an M.A. in International Peace and

Conflict Resolution. Twitter: @Joyce_Karam
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ترجمة خاصة /فارس سعيد:
تـرجمـة  -بـتصـرف  -لتقـريـر
مــوسع ،مـن أكثـر الـتقـاريـر
شمـوليـة حـول امللف الـيمـني
الـتي نـشــرت يف الـصحــافــة
األمريكيـة والغربيـة .كتبه كل
من مــارك مــزيـتي ،وإيــريك
سميـت ،يف صحيفة "نـيويورك
تاميز" األمريـكية بعنوان "الدعم
الهــادئ للــسعـــوديني يــوقع
الــواليــات املـتحــدة يف شــرك
الـيـمـن" ( "أســـرار املـمـلكـــة"
سلسلـة الصفحـة األولى ،من
عـدد الـ  14مارس) .لالطالع
علــى املــوضــوع األصلـي يف
املــصــــدر األمــــريـكـي مـن
هنـــــا.وصل عادل اجلبـير إلى
الـبـيـت األبـيــض يف مـــارس
املــاضي ،علــى أمل احلصـول
على دعم الرئيس أوباما حلرب
جديدة يف الشرق األوسط.
وقـال اجلبيـر لكبـار مستـشاري
أوبـاما ،إن إيـران انتقلـت إلى
الفناء اخللفـي للمملكة الـعربية
الـسعودية مبـساعدتهـا احلوثيني
يف اليـمن ،الــذين كـانـوا قـد
جتاوزوا عاصمة البالد ،وأنهم
كانـوا يحـاولون إقـامة مـواقع
للـصــواريـخ البــاليـسـتيــة يف
مجــمـــــوعـــــة مــن املـــــدن
الـسعـوديـة.وقــال اجلبيـر ،إن
الـسعوديـة وجيرانهـا يف اخلليج
مـستعـدون لبـدء حمـلة لـدعم
احلكـومـة اليـمنيـة العـاجـزة يف
هجوم سيكون سريعاً نسبياً.
أخـذت املنـاقـشـات يـومني يف
البـيت األبـيض الـذي كـان يف
حاجـة السترضـاء السـعوديني
إلمتام صفقة نووية مع إيران.
وظهرت مخاوف لـدى العديد
من كبـار مسـتشـاري الـرئـيس
أوبامـا إزاء الهجوم الـسعودي
يف الـيـمـن ،وبـــأنه سـيكــون
طـــويالً ،ودمــويــاً ،وغـيــر
حـاسـم.لكن أوبـامـا مــا لبث
قليالً وأعـطى مـوافقتـه لوزارة
الدفاع األمـريكية لـدعم حملة
عسكرية وشيكة يف اليمن.
وحـتى الـيوم وبعـد عام ،أدى
الهجـوم العسـكري الـسعودي
إلـى كارثـة إنسـانيـة يف اليمن،
حيـث قتل اآلالف من املـدنيني
اليـمنيني ،وتـوقفت محـادثات
السالم مـنذ أشهـر .وخلصت
وكــــالــــة االســتخـبــــارات
األمـريكيـة ،إلـى أن املـستفيـد
الوحـيد والذي صـار أقوى هو
فرع تنـظيم القاعـدة يف اليمن،
والذي بـات يسيطر على مواقع
ومــدن يف ظل الفـوضـى الـتي
خلفتها احلرب.
ويف األثناء تزايـدت االنتقادات
علـى إدارة أوبـامــا من جـميع
اجلـهات.وعـلى الـرغم من أن
الــواليــات املـتحــدة قـــدمت
لقـوات التحـالف التي تقـودها
الـــــسعـــــوديـــــة الـــــدعــم
االستـخبــاراتـي ،وصهــاريج
الـوقود احملـمولـة جواً ،وآالف

العمليـة البرية ستـكون فاشلة،
لذا مت إصـدار األوامر لـلقوات
األميـركيـة اخلـاصـة بـالتـنحي
وعدم املشاركة.
إال أن اإلمـــاراتـيـني واصلـــوا
التخـطيـط للعـمليــة من تلقـاء
أنفـسهم .ويف يـوليـو املـاضي
طلبـوا املساعـدة من البنتـاغون
يف اإلنـزال البحـري وغيـره من
املسـاعدات ،يف تنفيذ ما أصبح
هجوماً كبيراً على عدن.
حـينهــا رفض مـسـؤولـون يف
البنتـاغون الطلب ،معتبرين أن
عمليـة يشـارك فيهـا آالف من
القـوات  -وكـذلك الـدبـابـات
واملدفعية وطائـرات الهليكوبتر
الهجومية  -تعد مخاطرة كبيرة
جــداً وتتجـاوز قــدرة اجليـش
اإلمــاراتـي .ومـع ذلك أصــر
اإلمـاراتيـون وقـادوا العـمليـة
دون مساعدة أمريكية.
للشهيد ناجي العلي

نيويورك تاميز ..عرض مليئ بـ "األسرار" والوقائع تنشر
للمرة األولى :هكذا ورّط السعوديون أمريكا يف اليمن
الذخـائر املتقـدمة ،إال أن حلفـاءها يـشكون أحيـاناً مـن أن "الدعم
فاتـر" (.)..ويقول منتقدو التدخـل األميركي ،إنه ال ينبغي للبيت
األبيض أن يقدم أي مسـاعدات عسكرية على اإلطالق ملا يسمونها
"احلرب غير املتماسكة واملتهورة".
وحذر السناتور كـريس ميريف ،وهو دميقراطي من والية كونيتيكت
وعضـو يف جلنـة العالقـات اخلـارجيـة ،أمـام مجلـس العالقـات
اخلـارجية يـوم  29ينايـر ،من اخملاطـر التي تتعـرض لها الـواليات
املتحــدة من خالل اسـتمـرار الــدعم للـريـاض يف حـربهـا علـى
اليمن.وأضاف السيناتور ميريف" :هناك أدلة متزايدة على أن دعمنا
للـتحالفات العـسكرية الـتي تقودها الـسعودية يف أمـاكن مثل اليمن
تطيل أمد الـبؤس البشـري وتساعـد التطرف .تقـول احلكومة ،إن
أولويتنا األولى يف اليمن هي هـزمية القاعدة يف جزيرة العرب ،لكن
هـذه الفوضى املـستمرة خلقت فـراغاً أمنيـاً مكن القاعـدة يف جزيرة
العرب من االزدهار والتوسع".
وقـال وزير اخلـارجيـة جون كـيري ،رداً عـلى تـصريـحات عـضو
مجلـس الشيـوخ السـيناتـور كريـس ميريف" :إن الـواليات املـتحدة
قـدمـت دعمهـا للـمملكـة العـربيـة الـسعـوديــة  -احلليف الـوثيق
ألمـريكـا -ألن اململكـة كـانت عـرضـة للخطـر من قـبل املتمـرين
احلوثـيني".لكنه قال ،إن الـواليات املتحـدة لن تدعم بـالغريزة كل
احلروب بـالوكالـة يف اململكة العربـية السعوديـة ضد إيران يف جميع
أنحاء الـشرق األوسط.وقـال روبرت مالـي ،املسؤول عن سـياسة
الشـرق األوسط يف ادراة اوبـاما ،إنه يـؤيد دعم الـواليات املـتحدة
للمملكـة العربيـة السعـودية يف النـزاع املسـلح يف اليمن لكـنه يقول
"هذه ليست حربنا".

متاعب منذ البداية
عند وصـول السيد اجلبير إلى الـبيت األبيض العام املاضي ،انخرط
مبعـية املـسؤولـني السعـوديني يف مـحادثـات غيـر رسميـة مع وزارة
الـدفاع األمـريكية حـول املساعـدات العسكـرية األميـركية احملـتملة
حلملـة تقودهـا السعـودية يف الـيمن.وقال اجلـبير لكـبار مسـتشاري
أوبامـا ،إن احلوثيـني اجتاحـوا العاصمـة اليمنـية صنعـاء ،وكانت
احلكومـة اليمنية طلـبت من اململكة العـربية السعـودية ودول "سنية"
أخرى ملساعدتهم يف ضرب ظهر احلوثيني.
وحتـدث السيـد اجلبيـر ،أيضـاً ،عن مـخاوفه مـن سيطـرة إيران يف
الـشرق األوسـط ،والتي حتمل أصـداء "نظريـة الدوميـنو" التـي عبر
عـنها مـسؤولـون أميـركيـون خالل احلرب الـباردة.وقـال املسـئول
السعودي ،إن إيـران يف السنـوات األخيرة سـيطرت علـى العراق،

لبنـان ،وسوريـا .مضـيفاً أنه إذا متـكن احلوثـيون من الـسيطـرة على
الـيمن ،فإن إيران للـمرة األولى سيكـون لها موطئ قـدم استراتيجي
يف شبه اجلزيرة العربية.
لكن مسـؤولني استخباراتيـني أميركيني يعتـقدون ،منذ فتـرة طويلة،
أن السعوديـني يبالغون يف مدى الدعم اإليراني للحوثيني ،وأن إيران
لم تُـرَ لهـا عالقـة مع جمـاعـة احلـوثـيني إال مجـرد مصـدر إزعـاج
للسعوديني.
وبعد إذن أوبـاما باملساعـدة يف احلملة العسكريـة السعودية يف اليمن،
سرعان مـا تتابعت املـتاعب.وكانـت املشكلة األولـى تتمثل يف قدرة
الطـيارين الـسعوديني ،الـذين كانـوا عدميي اخلـبرة يف التحـليق فوق
األجـواء اليمـنية وحتـديد األهـداف بدقـة ،وكذا خـوفهم من الـنيران
اليمنية األرضية.
ونتـيجة لـذلك ،حلقـت طائـرات التحـالف علـى ارتفاعـات عالـية
لتجنب التهديد من النيران اليمنية .لكن ذلك  -كما يقول املسئولون
األمريـكيون  -أدى إلـى زيادة اخلـسائـر يف صفوف املـدنيني وتـدمير
املنازل والبنى التحتية  ،تباعـاً لذلك ،اقترح املستشارون األميركيون
"تكـييف" الطياريـن على تكتيكـات أخرى وآمنة ،وهـو االقتراب من
األرض.
وعلى الرغم من كل ذلك ،إضافة إلـى املشورة واملساعدة األمريكية
لهذه احلمـلة ،والتي تـضمنت معلـومات استـخباراتيـة من استطالع
بدون طيـار وحتديد األهـداف والتنسيـق من قبل مجموعـة التخطيط
العسكري األمريكي والتي ضمت  45استشارياً يف البحرين واململكة
العربية السعودية واإلمارات ،ويشرف على هذه اجملموعة اللواء جن
كـارل مـونـدي ،نـائب قـائـد مشـاة البحـريـة األمـريكيـة يف الشـرق
األوسط ،فإن الـضربات اجلويـة ال تزال تستهـدف األسواق واملنازل
واملسـتشفـيات واملـصانع واملـوانئ والـطرقـات ،وهي املـسؤولـة عن
غـالبية اآلالف مـن القتلى املدنـيني خالل احلرب التي أكـملت عاماً،
وفقاً لألمم املتحدة.
وقـال اجلنـرال مونـدي ،يف مقـابلـة عبـر الهـاتف" :نحن نقـدم لهم
الـتدريـب ،لكن يف النهـاية هـي مشكلـتهم التـشغيلـية".وبعـد وقت
قـصير مـن بدء حملـة القصف يف الـربيع املاضـي ،أيقن السعـوديون
واإلمـاراتيـون أن حملـة القصف لم تـؤدِ إلى الـنجاح ،ولـذا قررت
اإلمارات الدفع نحو عـملية برية بحرية عن طريق عدن ،املدينة ذات
األهمية االستراتيجية يف جنوب اليمن.
إثـر ذلك ،جلأ اإلمـاراتيون إلـى قوات العـمليات اخلـاصة األميـركية
املتمركزة يف أبو ظبي لتقدمي املـساعدة يف التخطيط.لكن مسؤولني يف
الـبيت األبيض أبدوا تخـوفهم وأدركوا أن اجليش األمـريكي سينزلق
إلـى مزيـد من الصـراع .كما أدركـوا ،يقينـاً ،أن نهايـة مشـاركته يف
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آفاق قامتة
رغماً عن ذلك ،زادت مشاكل
التحالف الذي تقوده السعودية
وبـاتـت أكثـر تـطــوراً وأكثـر
تعقـيــداً ،بعــد شهــريـن مـن
العـمليـة اإلمـاراتيـة يف عـدن.
 45جنديـاً إماراتياً  -وعدد من
املقاتلني من دول عـربية أخرى
 قتلـوا يف هجـوم صـاروخيشنته القوات اليمنية واحلوثيون
يف محافظة مأرب يف اليمن.
يف غضـون ساعـات من هجوم
سـبتـمبـر ،كـانـت الطـائـرات
احلــربيـة اإلمــاراتيــة تقـصف
املـواقع العـسكـريـة يف صنعـاء
انتقـامـاً للـمقتلـة الـتي تلقـاهـا
جــنــــــودهــــــا يف القــــصف
الـصــاروخـي يف محــافـظــة
مــــأرب .وحـيــنهـــــا طلـب
املسـؤولـون اإلمـاراتيـون إلـى
البنتاغون شراء طائرات إضافية
للتـزود بـالـوقـود .لكن وزارة
الدفـاع االمريـكية لم تـرد على
طلباتهم.
واكتـشف بعــد ذلك أن عـدم
تلـبيــة البـنتــاغــون لتــزويــد
اإلماراتـيني بالـطائـرات  -كما
يقـول مـسئـولـون عـسكـريـون
أمـريكيون  -هـو ملنع اإلمارات
مـن القــصف الـثقــيل علـــى
العـاصمة صنعـاء والتي جاءت
انتقـامـاً للقـصف الصـاروخي
علــى اجلنــود اإلمــاراتـيني يف
محافظة مارب.
لكن سلسلـة من املكاملات الهاتفية
بني أوبامـا والشيخ محمد بن زايد
آل نهيـان ،ولي عهـد أبـو ظبي،
بـدات بعد ذلـك لرأب الـصدع يف
العالقــات املتـوتـرة  -سـاعـدت
وزراة الـدفاع األمـريكيـة بتـزويد
اإلمارات  6000ذخيـرة إضافية،
كمـا زود البنتـاغون قـنابل دقـيقة
للمملـكة العربيـة السعوديـة بقيمة
 1.29مليار دوالر أمريكي.
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Major American Jewish Leader Changes His Mind About Israel
David Gordis has served as vice-president of the Jewish Theological Seminary of America and of the University of Judaism in Los Angeles (now American Jewish University). He also
served as Executive Vice President of the American Jewish Committee and was the founding director of the Foundation for Masorti Judaism in Israel. He founded and directed the
Wilstein Institute for Jewish Policy Studies which became the National Center for Jewish Policy Studies.David Gordis is President Emeritus of Hebrew College where he served as
President and Professor of Rabbinics for fifteen years. He is currently Visiting Senior Scholar at the University at Albany of the State University of New York. Here is the article he
submitted to Tikkun. We publish it with the same sadness that Gordis expresses at the end of this article, because many of us at Tikkun magazine shared the same hopes he expresses
below for an Israel that would make Jews proud by becoming an embodiment of what is best in Jewish tradition, history, and ethics, rather than a manifestation of all the psychological
and spiritual damage that has been done to our people, which now acts as an oppressor to the Palestinian people. For those of us who continue to love Judaism and the wisdom of our
Jewish culture and traditions, pointing out Israel’s current distortions gives us no pleasure, but only makes saddens us deeply.
–Rabbi Michael Lerner

David M. Gordis
While reading Ethan Bronner’s
review of a new biography of Abba
Eban, I was reminded of a time
when in a rare moment I had the
better of a verbal encounter with
Eban. It happened about thirty years
ago at a meeting of the Conference
of Presidents of Major American
Jewish Organizations, which brought
together leaders of American Jewish
organizations, sometimes to hear
from a visiting dignitary, in this case
Eban, Israel’s eloquent voice for
many years. I was attending as
Executive Vice President of the
American Jewish Committee. Eban
had a sharp wit as well as a sharp
tongue. He began his remarks with a
mildly cynical remark: “I’m pleased,
as always, to meet with the
Conference of Presidents of Major
American Jewish Organizations,
though I wonder where the
presidents of minor American Jewish
organizations might be.” I piped up
from the audience: “They are busy
meeting with minor Israeli
government officials.” A mild
amused reaction followed and Eban
proceeded with his remarks.
Looking back on Israel oriented
meetings from those days, I attended
a monthly meeting, alternating
between Washington and New York,
with my counterparts at the AntiDefamation League, Nathan
Perlmutter and the American Jewish
Congress, Henry Siegman, along
with Tom Dine of the America Israel
Public Affairs Commission
(AIPAC). Though the atmosphere
was cordial, a clear fault line
separated Perlmutter and Dine from
Siegman and me. AIPAC and ADL
were on the ideological and political
right, particularly when it came to
Israel, the American Jewish
Congress was on the left and the
American Jewish Committee
straddled a centrist position, with its
lay leadership tending center-right
and its professional staff clearly
center left. A policy adopted by all
four public policy organization was
honored inconsistently. The policy
was: support whatever government
was in power in Israel, right or left,
and avoid criticism of its policies.
This was honored when a right wing
government was in power. However,
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the agreement dissolved when a left
wing Labor government was in control
because neither ADL nor AIPAC
hesitated to criticize Labor government
policies. At our meetings Dine and
Perlmutter agreed that a Labor
government in control in Israel was a
problem for them. So it was Perlmutter
and Dine on one side of the divide, and
Siegman and me on the other.
Things have moved a long way since
those days. The American Jewish
Congress has disappeared from the
stage. The current executive of the
American Jewish Committee appears to
aspire to fill the role of the retired ADL
executive Abe Foxman as a leading
spokesman for the ideological and
political right. AIPAC’s support of the
right wing in Israel and its alliance with
the right wing in the United States is
more palpable than ever. And of course,
there has been no significant opposition
to the entrenched Likud government of
Benjamin Netanyahu in Israel. Israel’s
occupation of the West Bank is nearing
a half century in duration. Netanyahu’s
“facts on the ground” steps to make a
two-state solution impossible are
bearing fruit, and there still appears to
be no significant opposition to these
policies in Israel itself. A number of
smaller organizations supporting a twostate solution have emerged, notably JStreet and Americans for Peace Now,
but recent steps by the Israeli
government to delegitimize these
groups are proceeding. The bottom line
as I see it: The right has triumphed; the

March 2016 -Volume : 4 - Issue :39 : العدد-  السنة الرابعة-  م2016 مارس

left has been defeated.
The Israel of today is very far
from anything I dreamed of and
worked for throughout my career. I
can clearly remember the day in
1948 when the State of Israel was
established. I was in the fourth grade
at the Yeshivah of Flatbush in
Brooklyn. The entire school was
summoned to the schoolyard in
celebration of the momentous
occasion. It was announced that
from that day on the school would
adopt the Sephardic (Israeli) Hebrew
pronunciation and abandon the older
European Ashkenazic. I well
remember driving out with my
parents to Idyllwild Airport, now
JFK, to see the first airliner with the
Israeli flag adorning its tail. This was
a transformative moment. Jews had
returned to the stage of history after
the devastation of the Holocaust.
Israel was to be the great laboratory
for the rebirth of an ancient tradition
in a new land and in a country
committed to being a model of

\\ An Amazing

Turn for a Major
Leader of the
American Jewish

democracy and freedom for the world.
What happened? We can debate the
reasons but the bottom line for me is
that it has gone terribly wrong. On the
positive side, Israel’s accomplishments
have been remarkable. Israel has
created a thriving economy, and has
been a refuge for hundreds of
thousands of the displaced and the
needy. Israel has generated a rich and
diverse cultural life and its scientific
and educational achievements have
been exemplary. In spite of these
achievements, however, Israel in my
view has gone astray. And it in in the
area for which Israel was created, as a
Jewish state, embodying and enhancing
Jewish values that I see this failure.
Throughout history, at its best, Jewish
life and thought have successfully
navigated between three pairs of values
that are in tension with one another.
First, the Jewish experience has
balanced the rational with the affective,
the assertion with the question, where
often the question emerges as the more
important. Second, it has embraced
both particularism with universalism,
probing Jewish interiorities but looking
out to the larger world, recognizing the
common humanity of all people. Third,
it has shaped positions which looked to
the past for sources and inspiration but
at the same time projected a vision for
a world transformed in the future into
something better than its current reality.
Present day Israel has discarded the
rational, the universal and the
visionary. These values have been
subordinated to a cruel and oppressive
occupation, an emphatic materialism,
severe inequalities rivaling the worst in
the western world and distorted by a
fanatic, obscurantist and fundamentalist
religion which encourages the worst
behaviors rather than the best.
And most depressing of all for me, is
that I see no way out, no way forward
which will reverse the current reality.
Right wing control in Israel is stronger
and more entrenched than ever. The
establishment leadership in the
American Jewish community is silent
in the face of this dismal situation, and
there are no recognizable trends that
can move Israel out of this quagmire.
So, sadly, after a life and career
devoted to Jewish community and
Israel, I conclude that in every
important way Israel has failed to
realize its promise for me. A noble
experiment, but a failure.
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نشرت صحيفة ”لوموند” الفرنسية حتقيقًا تضمن
شهادات أحد عناصر اجليش السوري احلر ووثائق،
تؤكد أن االستخبارات األمريكية كانت على علم
بتحركات ” تنظيم الدولة ” يف سوريا ،وكانت قادرة
على استهدافه يف عدة مناسبات ،ولكنها امتنعت عن
ذلك بشكل غير مبرر .ويطرح التحقيق تساؤالتٍ
حول ”العالقة اخلفية” بينها ،وبني هذا التنظيم.
وقالت الصحيفة ،يف تقريرها الذي ترجمته ”عربي
 ،”41إن املعلومات اجلديدة التي ظهرت ،تبرز
القصة املأساوية للثورة السورية خالل السنوات
اخلمس املاضية ،حيث إن الشعب السوري الذي ثار
ضد حكم ”بشار األسد” يف سنة  ،4011شاهد ثورته
وهي تضيع بني مطرقة النظام وسندان ”املنظمات
اإلرهابية” ،على غرار تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
واعتبرت الصحيفة أن األسباب التي أدت لهذا
التحول غير املرغوب ملسار الثورة السورية ،وانتشار
التشدد والعنف ،هي باألساس وحشية قوات
”األسد” والقمع الدموي الذي مارسته ضد الشعب،
وتعمدها نشر الفوضى لتمهيد الطريق للمجموعات
املتطرفة ،باإلضافة إلى األدوار املعقدة التي أدتها
القوى اخلارجية املتدخلة ،وضعف املعارضة املعتدلة
التي ارتكبت عدة أخطاء.
وأضافت الصحيفة أن هذه العوامل الثالثة يجب أن
يضاف إليها عامل رابع على ضوء املعلومات التي
اكتُشفت مؤخرًا ،حيث إن معارضني سوريني أكدوا
أن االستخبارات األمريكية كانت تتلقى معلوماتٍ
دقيقة حول حتركات ”تنظيم الدولة” ،إال أنها كانت

يف كل مرة تتجاهلها.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات التي قامت بها
لعدة أسابيع يف تركيا ،وخاصة يف غازي عنتاب
التي متثل معقل املعارضة السورية يف اخلارج،
مكنتها من جمع عدة وثائق وشهادات يف هذا
السياق ،وهي تكشف أمرين مهمني ،أولهما أنه
منذ منتصف سنة  4013كانت أجهزة
االستخبارات األمريكية جتلس متفرجة على
صعود «تنظيم الدولة« شيئًا فشيئًا ،حيث كانت
حتصل على املعلومات من داخل املعارضة
السورية .واألمر الثاني هو أن واشنطن لم
تستعمل هذه املعلومات للتحرك بشكل إيجابي
حتى بعد انطالق حربها ضد تنظيم الدولة يف
سوريا يف أيلول /سبتمبر  ،4010وهو ما مثّل
خيبة أمل لقوى املعارضة املعتدلة التي كانت تأمل
أن تستفيد من التدخل الدولي ضد اإلرهاب.
ونقلت الصحيفة شهادة أحد أبرز رجال مخابرات
اجليش السوري احلر ،الذي أكد أنه يف عدة

لوموند :كيف جتاهلت الواليات املتحدة معلومات املعارضة عن تنظيم الدولة؟

مناسبات ،وعلى امتداد سنتني ،أرسل تقارير
مفصلة إلى وكالة االستخبارات األمريكية ”سي
آي إيه” ،جمعها عن طريق شبكة من اخملبرين يف
امليدان ،وقد تضمنت هذه التقارير منجمًا من
املعلومات واخلرائط والصور وإحداثيات ”جي بي
أس” وأرقام الهواتف.
ونقلت الصحيفة عن هذا الرجل ،الذي أشارت
إليه بحرف ”م” ،قوله” :منذ أن كان تنظيم الدولة
يضم  40شخصًا إلى أن أصبح يضم  40ألفًا،

كنا يف كل مرة نحذر األمريكيني ،ولكنهم لم
يحركوا ساكنًا ،وعندما كنا نسألهم عما يفعلونه
بهذه املعلومات ،كانوا يقدمون لنا إجاباتٍ
غامضةً ،ويقولون إن تلك املعلومات كان يتم
إيصالها إلى صناع القرار”.
وأكدت ”لوموند” أنها اطلعت على بعض هذه
الوثائق ،وتضمنت إحداها خريطةً مبواقع مكاتب
”تنظيم الدولة« يف الرقة ،ونقاط التفتيش التي

الصحافيات يف إيران :سلطة محدودة وهدف سهل
باريس – أعربت منظمة مراسلون بال حدود عن
قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع حرية الصحافة يف
إيران بسبب موجة االعتقاالت الواسعة التي تستهدف
الصحافيني ،ال سيما النساء ،واعتبرت أن إيران
أضحت السجن األكبر للصحافيات والناشطات يف
مجال اإلعالم.
وقالت املنظمة يف بيان لها ،اجلمعة ،إن يف إيران أحد
أكبر خمسة سجون للصحافيني يف العالم ،كما أنها يف
مرتبة متدنية يف حرية الصحافة واإلعالم ،حيث حتتل
املرتبة  173من أصل  180دولة يف العالم كله.
وانتقدت مراسلون بال حدود استمرار طهران يف
اعتقال مراسلة صحيفة ”إيران” احلكومية ،آفرين
تشيت ساز ،يف احلبس االنفرادي بسجن ”إيفني”
بطهران منذ نوفمبر املاضي ،مطالبة السلطة القضائية
واجلهات األمنية اإليرانية باإلفصاح عن احلالة
الصحية للصحافية اإليرانية.
وأوضحت املنظمة الدولية أنه يتم سجن الصحافيني
يف جزء من سجن إيفني الذي يسيطر عليه جهاز
استخبارات احلرس الثوري ،وأنه يتم تعذيب
السجناء ووضعهم يف الزنزانات االنفرادية لفترات
ريحانة طبطبائي إحدى ضحايا التهم الزائفة
طويلة تفوق يف بعض األحيان  6أشهر .وأغلب
الصحافيات اإليرانيات اللواتي اعتقلن واجهن تهما
بنشر دعاية ضد اجلمهورية اإلسالمية ،كالصحافية
ريحانة طبطبائي التي صدر حكم بسجنها ملدة عام
بعد إدانتها بهذه التهمة.
وانتقد مسؤول قسم إيران وأفغانستان يف منظمة مراسلون بال حدود ،رضا معيني ،صمت الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،إزاء تدهور حالة حرية التعبير عن
الرأي وتشديد قمع الصحافيني .وأضاف خالل حديثه مع موقع ”راديو فردا” األميركي ،أن أسلوب حكومة حسن روحاني يعزز التصرفات التعسفية.
وبعيدا عن االعتقال واملالحقة األمنية ،تعاني الصحافيات العديد من املشاكل مقارنة بالرجال العاملني يف قطاع اإلعالم يف إيران ،وبحسب صحافية يف صحيفة
”ابتكار” اإلصالحية فإنه ”على الرغم من ازدياد عدد الصحافيات يف هيئات التحرير ،ال تزال سلطة النساء محدودة يف القضايا احلساسة ،فعلى سبيل املثال،
تكتب الصحافيات االفتتاحيات مرة واحدة فقط يف كل شهر أو شهرين .ويف معظم احلاالت ،يطلبون منّا تقارير محلية” .وأضافت ”على الرغم من أن عدد
املديرات ورئيسات التحرير قد ارتفع ،فإن نسبة اإلناث مقارنة بالذكور ال تزال منخفضة جدًا”.
وتستمر الصحافيات أيضا يف مواجهة التحرّش اجلنسي .وحتدثت صحافية يف وكالة أنباء فارس اجلديدة ،املقربة من احلرس الثوري اإلسالمي ،عن الضغوط
التي تتم ممارستها ضد النساء .وقالت ”النساء هنا يتلقني أجورًا أفضل ومرتفعة نسبيًا ،ولكن هذا ال مينع الرجال الذين يشغلون مناصب أعلى يف هيئات التحرير
من تفحصهنّ”.
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أقامها ومركز عملياته .كما تضمنت هذه الوثائق
خطةً سريةً جُهزت يف صيف  4010بالتشاور مع
واشنطن ،كانت ستمكن من دحر ”تنظيم الدولة” من
مواقعه يف محافظة حلب ،إال أن األمريكيني أجلوا
هذه العملية مرارًا وتكرارًا ثم متّ إلغاؤها نهائيًّا،
وتركوا اجليش السوري احلر يواجه مصيره يف هذه
احملافظة.
وذكرت الصحيفة أن واحدًا من أهم اخملبرين الذين
عملوا ضمن هذه الشبكة ،كان موظفًا يف مكتب
الشؤون املالية لتنظيم الدولة يف منبج يف ريف حلب
الشرق ،غير بعيد عن احلدود التركية .وقد كشف
هذا اخملبر عن وثائق تثبت أن عضو مجلس الشعب
السوري وحزب البعث” ،رضوان حبيب” ،كان
يرسل مبالغ مالية ضخمة لشقيقه علي ،وهو أمير
تنظيم الدولة يف بلدة مسكنة يف ريف حلب.
كما نقلت الصحيفة عن الشاهد ”م” قوله إن مخبري
اجليش السوري احلر جنحوا يف جتهيز ملف كامل
حول معسكر لتدريب مقاتلي تنظيم الدولة األجانب
يف شمال محافظة الالذقية ،تضمن إحداثيات ”جي
بي أس” وصورًا ،باإلضافة إلى أرقام هواتف قياديني
يف التنظيم ،واألرقام التسلسلية ألجهزة االتصال
باألقمار الصناعية ،وعناوين اإلنترنت التي كانوا
يستعملونها ،إال أنه لم يتم قصف هذا املوقع.
وذكرت الصحيفة أنها التقت شخصًا آخر عمل أيضًا
كهمزة وصل بني اجليش السوري احلر ،وأجهزة
اخملابرات الغربية ،يف مدينة غازي عنتاب ،حتدث عن
كيفية سقوط تدمر يف يد ”تنظيم الدولة” يف متوز/
يوليو 4015
ويقول هذا الشاهد” :كنت يف ذلك الوقت يف ميناء
إسكندرون ،وقد اتصل بي بعض معاريف املوجودين
يف منطقة السخنة يف شرق تدمر ،ليقولوا لي إن رتالً
من سيارات اجليب التابعة لتنظيم الدولة كان يتجه
نحو تدمر ،وقد أخبرت وكالة االستخبارات
األمريكية والبنتاغون ،وقالوا لي إنهم هم أيضًا كانوا
بصدد مشاهدة هذا الرتل ،إال أنهم برروا عدم
قصفهم بالقول إن قائد الطائرة القريبة منهم أشار
لوجود بعض األطفال على منت إحدى الشاحنات،
وهو ما أثار استغراب هذا الشاهد الذي قال لهم:
وماذا عن بقية السيارات«”.
وتساءل هذا الشاهد حول األسباب التي دفعت
بالواليات املتحدة لالمتناع عن قصف رتل سيارات
تنظيم الدولة ملنعه من السيطرة على تدمر ،رغم أن
اجلميع كان يعلم مكان هذا الرتل ووجهته ،وكان
من السهل قصفه يف تلك املنطقة الصحراوية
املكشوفة .وقد أثارت هذه احلوادث املتكررة شكوكَ
املعارضة السورية ،حول النوايا احلقيقية للواليات
املتحدة يف سوريا.
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مغامرة بوتني  :انسحاب روسي اضطراري

بوريس سوكولوف
انتهت مغامرة بوتني السورية إلى خامتة مفاجئة.
لكن ،يجب أن نتذكر أفغانستان ،حني أعلن االحتاد
السوفياتي بعد عام ونصف العام على الغزو انسحابه
اجلزئي .واليوم ،أُعلن انسحاب “اجلزء الرئيسي“ من
القوات الروسية من سورية .وليس مستبعداً أن
يكون اإلعالن خطوة دعائية فحسب على هامش
بداية محادثات جنيف .ولم يفصح رسمياً عن العدد
احلقيقي للقوات الروسية يف سورية ،على رغم أنه
يقدر باآلالف .وطبعاً ،ستلتقط كاميرات صور
مغادرة الطيارين الروس البواسل وقوات املارينز
سورية .لكن ،خالل شهر واحد أو اثنني ،إذا بلغت
محادثات جنيف طريقاً مسدوداً ،فستستأنف
عمليات القصف .وإلى اليوم ،ال حائل دون وقف
القصف بذريعة حماية القواعد الروسية وقمع
اخملالفني للهدنة.
وعلى رغم ما تقدم ،ثمة أكـثر من سبب يرجح أن
التدخل الروسي يف سورية يتجه فعالً إلى
االنخفاض ،وكان من املفترض أن يســتمر  6أشهر
فحسب تقضي القوات الروسية فيها على قوات
املعارضة املعتــدلة (وليس على “داعش“) وتســمح
لألســـد بإمالء شروط تسوية النزاع ،وجتبر الغرب
على التزام مقاربة ندية مع روسيا يف املسألة
السورية .ووجهت روسيا ،واحلكومة السورية
معظم ضرباتهما إلى مواقع املعارضة املعتدلة.
فتنظيم “داعش“ لم مينَ بأي خسارة يف ميدان املعارك
السورية يف  2015وحني إعالن الهدنة كان واضحاً

أنّ روسيا لم تبلغ أهدافها .وحلقت باملعارضة
املعتدلة اخلـسائر ،لكنها ليســت كارثيّة .أمّا تقليص
ترسانتها من األســلحة والذخيرة ،فقابلته إمدادات
عسكرية من تركيا وغيرها من الدول .واستخدم
الطيران الروسي أسلـحة قدمية ورخيصة
والصواريخ غير املوجهة .وأنزلت هذه األسلحة
معاناة كبيرة باملدنيني .ومتكـــنت قوات األسد من
الســيطرة على عدد من البلدات ،لكنها فشلت يف
حلب ،وهذه كانت من املفترض أن تكون منعطف
النصر احلاسم للنظام.
وخسائر روسيا يف حملتها العسكرية يف سورية
ضئيلة .لكن بوتني وجنراالته أدركوا حني لم تبلغ
أهداف التدخل يف األشهر الستة األولى ،أن من

املستبعد أن تتحقق يف األشهر الستة املقبلة .وينتظر
انتخاب رئيس أميركي جديد قبل نهاية العام.
وليست السياسة األميركية اجلديدة واضحة ،فقد
يجرؤ الرئيس املقبل على التدخل يف سورية.
وعلى رغم أنّ الغرب يقر بأن روسيا العب بارز يف
سورية ،إال أنه ال يرغب يف تسوية النزاع والقبول
بالشروط الروسية .وإعالن االنسحاب قد يكون
فرصة حلفظ ماء الوجه الروسي .ويف إمكان
الدعاية الروسية أن تروّج بأنها حققت النصر
وساعدت األسد على احلفاظ على سلطته .لكن
هذا ضعيف الصلة بالواقع .ففي بداية التدخل
العسكري الروسي ،لم يكن حكمه مهدداً يف
شكل صريح.
أمّا اآلن ،وإثر انسحاب أجزاء من القوات
الروسية ،فإن موقف الرئيس السوري يعود إلى ما
كان عليه قبل التدخل .واملناطق التي وسع النظام
السيطرة عليها مبساعدة روسيا ،قد تؤول مجدداً
إلى سيطرة املعارضة .ويواجه األســد مشكلة يف
التجنيد بســـبب قلّة أعداد العلويني .لذلك ،يبدو
أن موقف الديكــتاتور اليوم أسوأ مما كان عليه قبل
 30أيلول (سبتمبر)  ،2015بعد أن اتضح أنّه ال
ميكن إنقاذ النظام حتّى مبســاعدة القصف
الروسي .ويرجح أن يضــطر األسد قبل نهاية
 2016لالستقالة والبحث عن فيال يف مكان ما يف
روبليفكا (حي مسكوبي راقٍ) أو شبه جزيرة
القرم.
* محلل سياسي ،عن موقع “غراني“ الروسي/3/15 ،
 ،2016إعداد علي شرف الدين

بسبب تسلط احلزب الواحد والقمع ومصادرة احلريات

سيرورة أفول النظام الصيني بدأت ...وشيخوخة اجملتمع أبرز التحديات
* ديفيد شامبو
يسير احلزب الشيوعي الصيني إلى األفول .ومسار
أفول نظامه طويل وميتد على سنوات ،ورمبا على
عقود .فهو (النظام الصيني) يجبه سلسلة
مشكالت منها :تعاظم هروب رؤوس األموال
األجنبية ،ونتائج اشتــــداد قبضة القمع يف اجملتمع
يف السنوات األخيرة ،واخلـــواء األيديولوجي
احلزبي الذي لم يعد يف جعبته غير شعارات
يرددها ،وعدد من الشوائب البنيوية يف االقتصاد.
وعليه ،جاز كــالمي على “نهاية احلزب“ الشيوعي
الصيني.
ولكن ،ال أحد يعرف كم ستدوم سيرورة األفول.
وأتناول يف أبحاثي من كثب أحوال النــظـــام
السياسي الصيني .وعلى رغم أن التاريخ يعيد
نفسه ،إال أنه ال يعيـــده على املنوال نفسه .لكن
ثمة مناذجَ تتكرر يف كل الدول .واتـــسمـــت
السالالت الصينية القدمية احلاكمة مبا اتسم به
النظام القـدمي (قبل الثورة الفرنسية) :اخلواء

األيديولوجي ،والشقاق بني النخــب السياسية،
والفساد املستشري ،واالنتفاضات الفالحية،
واالضــــطرابات االجتماعية ،واالرتياب بني
املدنيني والعسكر .ويف الصـــني اليوم عدد من هذه
العوامل أو السمات .وهي اليوم متر يف مراحـــل
التطور السياسي والضغوط االجتماعية – السياسية
التي تصيــب كل األنظمة اللينينية واالقتصادات
النامية .فالتحـــدي األبرز هو رفـــع القيود عن
االقتصاد من غير تقـــويـــض السلطة السياسية،
وجتنب الوقوع يف ما يسمى “فخ بلـــد متوسط
العائدات“ (مرحلة منو اقتصادي ضعيف نتيجة
ارتفـــاع كلفة العمل تلي مرحلة منو قوي).
والسبيل إلى التنبؤ مبا ستـــؤول إليه الصني هو
مقاربة حتليلية تاريخية ومقارنة حتتسب طبيعة النظام
الشيوعي – اللينيني واقتصاد “التصنيع اجلديد“.
ويعزز شي جينبينغ قبضته يف عدد من القطاعات،
لكنه يستعدي عدداً من الشرائح االجتماعية.
وتشير استطالعات الرأي وعدد من املؤشرات إلى
أنه واسع الشعبية بني عامة الصينيني .ويؤيد هؤالء

نيويورك تاميز ..عرض مليئ بـ "األسرار" والوقائع
تنشر للمرة األولى..بقية صفحة 50
وبحلول ذلـك الوقت ،انهـار الوضع األمـني يف عدن .وأوقـفت القوات اإلمـاراتية دوريـاتها املـنتظمـة يف شوارع
عـدن ،ولـذا جلـأت إلــى أن حتل محلهـا جنـوداً من دولـة الـسـودان التـي انضـمت إلــى التحـالف الـذي تقـوده
السعـودية.ومع تفـاقم انهيـار الوضع األمـني وتزايـد أنشطـة اجلماعـات اإلسالميـة املتشـددة ،انسحبـت القوات
الـسودانية أيضـاً إلى مخيم عسكـري كبير خارج عـدن.واليوم تعانـي املدينة االستـراتيجية من خلـيط فوضوي من
اجلماعات املسلحة اليمنية وعلى نحو متزايد من القاعدة واجلماعات اإلرهابية املتطرفة األخرى.
وقال بيـتر سالزبوري ،اخلبير يف شئـون اليمن ،والذي زار مؤخراً عدن (وهو زمـيل مشارك يف تشاتام هاوس /هي
منظمة بحثية بريطانية) ،إن عدن يف الوقت احلالي مدينة مقسمة إلى عدد من األطراف والفصائل املقلقة جداً.
مبيناً أنه “ال يوجد مركز أو طـرف واحد مهيمن على السلطة .والقلق هـو أن بعض الفصائل اخملتلفة يف عدن سوف

حملته على الفساد .لكن شعبيته أضعف يف
أوساط النخب السياسية واالقتصادية .وهذه
النخب هي املتضررة من مكافحته الفساد .وتتناول
التحقيقات أكثر من مئتي ألف موظف ،من
مختلف املستويات (ومنهم  146وزيراً أو حاكماً
يف دوائر احلكومات احمللية ،وأكثر من  4آالف
ضابط و 82جنراالً) .وهذه التحقيقات بثت
اخلوف يف أوساط النخب واحلزب الشيوعي
واحلكومة واجليش .وقد يخلص املرء إلى أن
سلطة شي جينبينغ ترسخ ،لكن استياء النخب ال
يخفى.
فهي تشجب احتكاره السلطات وشخصانية
نظامه .وبعضهم يرى أن ثمة أوجه شبه بينه وبني
ماوتسي تونغ .ويأخذ عليه الطعن يف ثالثة عقود
من التطور بدأها دينغ شياو بينغ سعى فيها إلى
احلؤول دون العودة إلى شخصنة احلاكم على
الطريقة املاوية .وال يؤيد املثقفون شي جزاء حملة
القمــــع املنفلت من عقاله التي ينزلها باجملتمع
املدني واجلامعات ووســائل اإلعالم .ولم أفلح يف

قياس نسبة شعبيته بني أبناء الطبقة الوسطى والعليا،
على رغم أن ثمة مؤشرات إلى االنزعاج منه إثر
فرض قيود على اإلنترنت وحرية التعبير والسفر إلى
اخلارج ونقل األصول وامللكية .وخلص معهد
األبحاث يف هورون بشنغهاي إلى أن  64يف املئة من
األثرياء هاجروا أو يسعون إلى الهجرة .وليس
هرب ممثلي النخب (وكثر منهم أعضاء يف احلزب
الشيوعي) من الصني مؤشراً إلى الثقة يف النظام
األمة ومستقبلها.
وعلى خالف سلفه هو جينتاو ،شي جينبينغ رئيس
قوي .وجنم عن ضعف قبضة سلفه ونفوذ مسؤولني
ومجموعات املصالح يف عهده ،كساد اإلصالح يف
واليته الثانية ( ،)2013 - 2008وتفشّي الفساد.
وأرى أن شي يسعى إلى  4غايات ،أوالها تعزيز
نفوذ رئيس احلزب الشيوعي بعد أن تآكل يف
السنوات األخيرة ،وإرساء إصالحات اقتصادية
تساهم يف بروز منوذج منو جديد يستند إلى
االستهالك ويختلف عن النموذج السائد يف العقود
الثالثة املاضية ،وتغيير هيكلية اجليش ليرجح وزنه
يف أي نزاع مقبل ،والتزام ديبلوماسية مقاتلة أو
مشاكسة .وينتشر اجليش الصيني يف عهد شي
جينبينغ يف بحر الصني اجلنوبي ،ويثبت مواقعه
هناك .وتعاظم مشاعر القومية يف الصني والنفوذ
العسكري يف بحر الصني اجلنوبي يفاقمان قلق دول
اجلوار والواليات املتحدة.
لكن السياسة الصينية ال تدعو إلى القلق ،على
خالف ما كانت عليه يف  2010 - 2009واليوم،
يغيب التوتر عن العالقات الصينية مع اليابان ومتيل
إلى االستقرار.
وال شك يف أن النمو االقتصادي هو أبرز أركان
مشروعية حكم احلزب الشيوعي الصيني.
واالنكماش االقتصادي طوال أعوام سيقوض الثقة
يف هذا احلزب.
وإذا هبطت نسبة النمو إلى  3يف املئة ،سيواجه
احلزب الشيوعي الصيني مشكالت كبيرة .ويقال أن
الصني عالها الشيب قبل أن تراكم الثروات.
وشيخوخة اجملتمع وثيقة الصلة بتراجع عديد اليد
العاملة على وقع تقاعد جيل «طفرة األطفال«
املولود يف الستينات والسبعينات .ويُنتظر أن تتعاظم
شريحة املسنني يف اجملتمع ،فترتفع من  200مليون
يف  2015إلى  300مليون يف  ،2030و 450مليون
يف  2050وشطر راجح من العائالت لم ينجب غير
طفل واحد .وهذا يخلف حتديات كبيرة مع
شيخوخة اجملتمع.
فارتفاع نفقات العناية بالشرائح املسنّة يقلص
اإلنفاق على اإلنتاج واالستثمار ،ويقيد قدرة
احلكومة على توزيع األرباح وتقدمي اخلدمات.
ويستبعد أن ترتفع الوالدات يف الصني يف العقدين
املقبلني ارتفاعاً كبيراً .فثمة تفاوت كبير بني عدد
الرجال والنساء.
* أستاذ العلوم السياسية يف جامعة جورج واشنطن،
صاحب “الصني تتعولم“ (أوكسفورد يونيفرستي
برسط) ،عن “لوبوان“ الفرنسية،2016/3/17 ،

تقاتل بعضها البعض ،مما سيخلق فرصة مثالية لتنظيم القاعدة للتوسع“.ومضيفاً“ :ما لم يكن هناك من قوة تسيطر
على األرض وتهيمن ،فإن األمور قد تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة“.
ويرى محللون أن مسـتقبل بقية البالد سيكـون مماثالً ملا يحصل يف عـدن ،حتى لو متكنـت األطراف التي تعبت من
احلرب من تسـوية سالم هش.كمـا أن عبد ربه منصـور هادي ،الرئيـس اليمني اخمللوع ،من غـير املرجح أن يلعب
دوراً مهماً يف البالد حتت أي صفقة لتقاسم السلطة يف املستقبل مع احلوثيني.
ويقول محمد باشا ،محلل سابق يف شؤون الشرق األوسط يف مجموعة Navantiيف والية فرجينيا ،واملتحدث
الـسابق باسم السفارة اليمنية يف وشنـطن ،إن “التوقعات بالنسبة لليمن ال تـزال قامتة“ .مضيفاً“ ،سوف تعاني اليمن
يف مرحلة ما بعد الصراع ،بسبب اآلالف من الضحـايا واجليش املنقسم واجملتمع املنقسم وخليط الفصائل السياسية
املـسلحة“.وهنـاك كثر من الـذين اعترفـوا إزاء الكيفيـة التي ميكن أن تـختتم احلملـة العسكـرية .واعتـرف وزير يف
اململكة العربية السعودية عند زيارته األخيرة لواشنطن ،صراحة ،عن كيفية إنهاء احلملة العسكرية يف اليمن.
وقال الوزير السعودي عادل الطريفي ،خالل مناقشـته يف معهد كارنيجي للسالم الدولي“ :كنا نأمل يف بداية األمر
أن تلك احلملة العسكرية ستكون أمراً سريعاً ،وأن احلوثيني سيرجعون إلى رشدهم“.
مضيفاً“ ،واآلن ،كما يبدو ،ليس هناك نهاية لتلك اللعبة“ (.)..
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املتحدي لكل القواعد  ..بني الذكاء والوهم شعرة

لهذه األسباب ترامب قد يكون الرئيس األمريكي القادم؟
اجلمهوريون يجنون ما اقترفت أيديهم !!

حتوالت كبرى تلك التي متر بـها الواليات املتحدة يف السنوات األخيرة ،بدءًا
من ثورة اإلنترنت والتكنولوجيا ،وحتى الهجرات املستمرة والتنوع العرقي
غير املسبوق واالنخفاض يف مستوى االلتزام الديني وقبول املثلية اجلنسية
على نطاق أوسع من ذي قـبل وغيرها الكثير ،فـفي نيويورك مثلً يشكل
املـولودون خارج أمريكا حـاليًا  %40من السكان ،وهي نفـس النسبة تقريبًا
يف لوس أجنلوس ،بل وتصل إلى  %58يف ميامي.
السياسة ،والتي شهدت ظهور "أغلبية جديدة" من
ومن ناحية أخرى يقود األزواج غير املتزوجني
تلك األقليات العرقية الكبيرة ،والنساء املعيالت،
رسميًا غالبية البيوت األمريكية ،كما أن  %40من
والالدينيني إن جازت تسميتهم كذلك،
البيوت يف املدن الكبرى يعولها شخص واحد ال
وغيرهم ،وهي أغلبية شكلت  %51من أصوات
اثنان ،أضف لذلك أن عدد العلمانيني أو غير
الناخبني يف انتخابات عام  2012ذهبت لباراك
املنتمني لدين محدد قد فاقوا ألول مرة معتنقي
أوباما ،كما تشير إحصائيات عدة أنهم قد
املسيحية البروتستانتية.
يشكلوا فعليًا ( %63بالنظر لعدم مشاركة كل فرد
هو مجتمع أمريكي أكثر تعددية ثقافيًا ولغويًا مما كان
منهم بالضرورة يف التصويت )،عالوة على أن
سابقًا ،وأكثر قبوالً لكافة األمناط االجتماعية التي
بعضهم كما نرى اآلن يرى يف هيالري كلينتون
اعتبرها اجليل السابق مخالفة للدين ،وأقل ارتباطًا
عقلية قدمية ومحافظة نسبيًا ،وهو ما يفسر صعود
بأي دين بشكل عام ،وهو أمر ينعكس بالطبع على

اسم برني ساندرز وإن كانت حظوظه ضعيفة ،إال
أن مجرد وجوده على الساحة األمريكية بأفكاره
تلك يُعَد جزءًا من الثورة االجتماعية احلاصلة.
يعني هذا ببساطة أن احلزب اجلمهوري يعاني من
مأزق سياسي وانتخابي حقيقي ،وأنه صار أصعب
من أي وقت مضى فوزه بانتخابات رئاسية ،فاحلزب
قد خسر يف االنتخابات الستة األخيرة أربعة منها ،يف
حني كان فوز جورج بوش االبن باثنني منها بفارق
ضئيل جدًا يف فترته األولى ،وقد شهدت رئاسة
جورج بوش بالتحديد دالئل كثيرة على استشعار
تلك التغيرات داخل مؤسسات احلزب اجلمهوري،
والتي اجتهت نحو فكر محافظ جديد حشدت به
كافة القطاعات احملافظة بكل ما أوتيت من قوة،
والتي تضمنت معظم األزواج املتزوجني رسميًا
ودينيًا ،والشرائح األكثر تدينًا يف البالد ،وكذلك
القطاعات الريفية احملافظة بطبيعتها على عكس
مجتمع املدينة األكثر اختالطًا عرقيًا وجنسيًا ،بل
ومحاولة الوصول إلى قطاعات مسيحية جديدة
كاإلجنيليني.
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بينما انكب اجلمهوريون بنَهَم على حشد أية
شريحة محافظة يف وجه تلك "األغلبية األمريكية
اجلديدة" ،كان من ضمنها مجموعات استدعوها
ألول مرة ،ورمبا كانت أفكارها محافظة أكثر من
الالزم مقارنة باأليديولوجية التقليدية للحزب
اجلمهوري ،وقد كانت تلك الشرائح سابقًا غير
مسيّسة ،وبعيدة عن التيار الرئيسي األمريكي
نسبيًا بشكل عزلها يف الريف والواليات احملافظة،
وهي عالوة على ذلك لم تكن بالضرورة منتمية
لألجندة التقليدية للحزب ،والتي عادة ما تهتم
بتقليص دور الدولة يف االقتصاد وتخفيض
الضرائب ،فبإمكاننا القول أن اجلمهوريني نحوا
أجندتهم جانبًا جزئيًا من أجل هدفهم اجلديد،
وهو توسيع قواعدهم االنتخابية خارج نطاقها
التقليدي.
باإلضافة لهؤالء ،ظهرت مؤخرًا شريحة جديدة،
ال سيما بعد األزمة املالية عام  ،2008وهي
شريحة من احملافظني اجتماعيًا والبيض يف غالبهم
ومن هم يف منتصف أعمارهم وينتمون للطبقة
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جرس إنذار كايف على ما يبدو ،وهو ما
دفع بالبعض إلى النظر لالنتخابات
الرئاسية ،وضرورة اختيار مرشح يجذب
الناخب "األبيض الغاضب" والناخب
"احملافظ املسيّس حديثًا".
يف هذه األثناء ظهر دونالد ترامب ،وكان
هو املرشح اجملنون يف البداية كما رآه
اجلميع ،والذي يستحيل أن ميثل احلزب
اجلمهوري مهما كان ،لتتفرق إذن قيادات
احلزب باألساس بني جِب بوش وماركو
روبيو وتِد كروز ،بني املتمسكني باخلط
اجلمهوري التقليدي املمثل يف بوش،
والراغبني رمبا يف استيعاب جزء من رسالة
حزب الشاي داخل برنامج روبيو أو كروز
لكسب رضا القواعد اجلديدة ،بيد أن
الدميقراطية التي تسير بها العملية االنتخابية
للوصول ملرشح جمهوري ،عالوة على
معركة رأس املال والذي ميلك منه ترامب
الكثير ،سارت عكس ما تشتهي قيادات
اجلمهوريني ،وأوصلت ترامب إلى القمة.
الوسطى ولم تتحسن أحوالهم املالية بشكل مطرد
كما تعودوا يف االقتصاد األمريكي ،وهم يتسمون
بعقلية قومية نوعًا ما مستاءة أوالً من نفس
التحوالت االجتماعية املذكورة ،ال سيما
شعورهم بأنهم كذوي بشرة بيضاء صاروا منبوذين
نوعًا ما فيما يعتبرونه بلدهم األصلي ،وانعدام
ثقتهم يف مؤسسات الدولة األمريكية أثناء رئاسة
أوباما ،وحنينهم إلى أمريكا القدمية التي انتموا لها
أكثر ،وحصلوا منها يف نفس الوقت على رواتب
أكبر ومعيشة أفضل.
ال يجدر بنا أن نسمي هؤالء محافظني باملعنى
التقليدي الذي مثله احلزب اجلمهوري ،فهُم ليسوا
من أعداء فكرة امتالك الدولة لدور فعال يف
االقتصاد مثالً أو لفكرة الضرائب أو اخلدمات
العامة ،بل هم يف احلقيقة حريصون على تأمينهم
الصحي ومعاشهم وغيرها من مميزات "دولة
الرفاهة "،وهي مميزات يهددها صعود املهاجرين
الذين يأكلون من نصيبهم يف خدمات الدولة ،كما
حدث مع "أوباماكير "،والذي لم يعدو ببساطة
كونه برنامجًا لتقليص نفقات برنامج ميديكير
التقليدي ،واستخراج  500مليار دوالر منه
لصالح برنامج جديد لصالح الشرائح التي ال تتمتع
بتأمني صحي ،وهي شرائح شكل  %20منها
أشخاص لسوا مواطنني للواليات املتحدة اًصالً،
و %27مواطنون مولودون باخلارج ،أي أن نصف
املستفيدين من أوباماكير على حساب املؤمّنني
صحيًا كانوا "أجانب" يف نظرهم.
هذه الشريحة من "الغاضبني البيض" إن جاز
القول ،واحلانقني باألساس على املهاجرين،
باإلضافة إلى اجملموعات اجلديدة املنضمة لقواعد
احلزب اجلمهوري من الريف واملسيحيني اجلدد،
شكلت قاعدة كبيرة وجديدة للحزب اجلمهوري
غير مرتبطة بأجندته التقليدية ،وهو ما خلق لوقت
قصير نوعًا من اإلحباط من ناحيتها جتاه احلزب
الذي اعتبرته يف حلظات عدة منتميًا للسياسة
التقليدية األمريكية وغير قادر على التعبير عن
آمالها ،مما أدى لظهور حركة حزب الشاي على
الساحة.

حزب الشاي ومأزق اجلمهوريني
ظهر حزب الشاي يف األعوام السبعة األخيرة،
وكان اجلمهوريون يف البداية يظنونه مجرد صورة
محافظة أكثر من أفكارهم التقليدية ،لكن ظنونهم
لم تكن يف محلها ،ففي إحدى الدراسات التي
أجرتها أستاذة العلوم السياسية بجامعة هارفرد،
ثيدا سكوكبول ،فإن "أنصار حزب الشاي ال

ينظرون للبرامج السياسية من حيث اتفاقها مع
أفكار السوق احلر من عدمه ،ولكن من حيث
أحقية املستفيدين منها ،والفرق بني العاملني
والعاطلني هنا محوري جدًا بالنسبة لهم "،فاملثال
األشهر وهو اعتراضهم على أوباماكير لم يكن
اعتراضًا على دور الدولة يف االقتصاد ،ولكن
اعتراض على تخصيصها جزءًا من الضرائب لغير
املؤمَّنني ،باعتبارهم "غير مستحقني" لذلك التأمني
الصحي.
لم يدرك احلزب اجلمهوري يف البداية رسالة ظهور
حزب الشاي ،وظن أن الضربة القاضية ستكون
التمسك باألفكار اجلمهورية التقليدية لكسب
هؤالء ،وهو ما حدث بالفعل بترشيح ميت
رومني أمام أوباما بأيديولوجيته احملافظة
الكالسيكية التي أكدت على حرية التجارة
وتخفيض الضرائب وعدم تدخل الدولة يف
السوق وغيرها ،لكن هذه القواعد اجلمهورية
اجلديدة لم يعجبها ما قدمه رومني ،ليخسر يف
النهاية أمام أوباما يف نوع من املفاجأة للحزب
اجلمهوري الذي كان واثقًا من فوزه.
استمرت تلك القواعد يف لعب دورها السياسي
اجلديد ،والذي وصل ألوجه يف صيف 2014
حني خسر قائد اجلمهوريني مبجلس النواب،
إريك كانتور ،أمام ديف برات أستاذ االقتصاد
املسيحي واملعبر عن هذه القواعد اجلديدة ،والتي
عال صوتها مرات ومرات خالل فترة أوباما الثانية
بالهزائم التي أحلقتها بالشخصيات التقليدية التي
رشحها احلزب اجلمهوري مقابل تصويتها لصالح
مرشحي حزب الشاي وفوز األخير بالتالي يف
واليات عدة بانتخابات مختلفة دون أن تعتبر أي
من قيادات احلزب اجلمهوري ،إال أن هزمية
كانتور أحد اجلمهوريني البارزين يف احلزب كان

شعار حملة ترامب الرئاسية :لنبني عظمة
أمريكا من جديد
حتى اآلن ،حصل ترامب على أكثر من ثلث
أصوات القواعد اجلمهورية كافة يف الواليات التي
جرى فيها االقتراع األولى الختيار املرشح
اجلمهوري ،ويعتقد كثيرون أنه سيمضي حتى
النهاية ،ومقومات استمراره كما ناقشنا موجودة
بالفعل ،فمن يصوتون له إما ناخبون محافظون
غاضبون سأموا من األجندة التقليدية
للجمهوريني ،أو ناخبون جدد لم ينتخبوا من قبل
حشدهم للمفارقة احلزب اجلمهوري خالل
السنوات السابقة ليدخلوا عالم السياسة بوجه
انحدار احلزب ،دون أن يدرك أنه قد ال يتمكن
من السيطرة عليهم ،أو رمبا ناخبون يصوتون
للجمهوريني ألول مرة بعد أن صوتوا مرات
عديدة سابقًا حلزب الشاي.
"ال تكترثوا كثيرًا باملسميات ،فما كان يومًا هو
حزب الشاي أصبح اليوم احلزب اجلمهوري"،
هكذا تقول ثيدا سكوكبول صاحبة الدراسة
املذكورة أنفًا عن أنصار حزب الشاي ،وهو ما
يؤكده أستاذ آخر من جامعة واشنطن ،كريستوفر
باركر" ،حتى ولم تعد تلك القواعد من الناخبني
مرتبطة بحزب الشاي ،فإنها ال تزال حاضرة على
الساحة ،وإذا نظرت بتمعن إلى التصرفات املعادية
للمنظومة األمريكية من ممثلي احلزب اجلمهوري،
ستجد أنها تتناسب طردًا مع حجم اجملموعات
التي لم تعد تؤيد حزب الشاي ،ولكنها لم تتخلى
عن أفكارها".
اليمني الشعبوي ظاهرة غربية عامة
يف احلقيقة تُظهر اإلحصاءات بالفعل أن القواعد
احملافظة التي تقف خلف ترامب تأتي يف معظمها

\\

تُظهر اإلحصاءات بالفعل أن القواعد احملافظة
التي تقف خلف ترامب تأتي يف معظمها من تلك
القواعد اجلديدة والغاضبة البيضاء والريفية
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من تلك القواعد اجلديدة والغاضبة البيضاء
والريفية ،فنصف أنصار ترامب داخل احلزب
اجلمهوري لم يكملوا تعليمهم بعد املدرسة الثانوية
طبقًا إلحدى االستطالعات ،كما أن  %19منهم
فقط حاصلني على درجة جامعية أو ما بعدها ،يف
حني يحصل ثلثهم تقريبًا على أقل من 000،50
دوالرسنويًا ،وهو ما ال يتفق بالضرورة مع الصورة
القدمية عن احلزب اجلمهوري باعتباره احلزب
املفضل لدى األغنياء ،أضف لذلك أن  %63من
أنصار ترامب من املطالبني بإلغاء احلصول التلقائي
على اجلنسية ملن يولد على أرض أمريكا وإن لم
يكن أبواه أمريكيَّني ،وهي نسبة أعلى كثيرًا حتى من
اجلمهوريني التقليديني ،كما أن  %66منهم يعتقدون
أن أوباما مسلم بالفعل (!) يف جتلي واضح لتشكك
تلك القطاعات يف احلزب الدميقراطي عامة،
وارتباطاته احلالية مبصالح املهاجرين واألقليات
واملوجة االجتماعية اجلديدة األكثر حتررًا وابتعادًا
عن الدين.
للمفارقة هي موجة "شعبوية" ولكن ميينية ،على
غرار تلك التي تقودها مارين لو بِن يف فرنسا وحركة
استقالل بريطانيا يف إجنلترا وغيرها من حركات
ميينية لكن شعبوية ال رأسمالية محافظة يف البلدان
الغربية ،كما أن أنصار تلك احلركات مهمومون ،ال
بالسوق احلر ،ولكن بأمنهم االقتصادي
واالجتماعي ،فبلدانهم لم تعد تدر نفس الدخول
كما كانت سابقًا نتيجة ظهور اقتصادات كبرى
كالصني والهند على مسرح االقتصاد العاملي
ومقاسمتهما أوروبا والواليات املتحدة لكعكة النمو
العاملي ،وبالتالي فإن استمرار موجة املهاجرين
ألوروبا وأمريكا كما كان يف املاضي يعني إمكانية
تشكيلهم منافسة ملواطني تلك الدول على خدماتها
أكثر من ذي قبل.
قواعد اليمني الشعبوي تلك إذن تخشى أن يسلبهم
املهاجرين قوت يومهم وينافسوهم يف "السوق
احلر "،وهو ما يجعلهم يف احلقيقة أحيانًا باحثني عن
بعض مالذ يف الدولة التقليدية القومية من مجتمع
رأسمالي ومفتوح للمهاجرين ،وبالتالي أكثر ميالً
لألفكار القومية ،كما أن الكثير منهم من الطبقات
الوسطى القدمية ال العُليا ،وخدمات تلك الدولة
بالنسبة لهم من حقهم ألنهم فرنسيون أو بريطانيون
أو أمريكيون" ،أما هؤالء القادمون عبر البحر ،أو
عبر املكسيك ،أو غيرها ،فليسوا منتمني لتلك
الدولة وال يحق لهم مشاركتنا يف قوت يومنا "،كما
يقولون.
ال نعرف بالطبع ما ستؤدي له األحداث يف نهاية
املطاف ،فاألغلبية األمريكية اجلديدة قد تنتصر
مجددًا بوقوفها خلف كلينتون ،خاصة إن واجهت
خطر وصول ترامب للرئاسة ،وهو خطر قد يتيح
لكلينتون حشد أكبر عدد ممكن من تلك األغلبية
األمريكية ،غير أن وصول ترامب للبيت األبيض
يظل احتماالً قويًا ومنطقيًا ،على عكس من يرونه
أمرًا ساخرًا أو مجنونًا ،فالدميقراطية يف النهاية تتيح
بسهولة انعكاس التحوالت االجتماعية على قمة
الهرم السياسي ،وهو ما قد يحدث بالفعل يف
الواليات املتحدة كما يحدث يف أوروبا كلها اآلن.
لقد امتأل احلزب اجلمهوري بصفوفه التقليدية
بالكثير من التساؤالت مؤخرًا عن طبيعة التوائم مع
اجملتمع األمريكي بتغيراته ،واحلفاظ على موقع
احلزب يف السياسة األمريكية خالل القرن الواحد
والعشرين ،بيد أن قادة احلزب لم يتصوروا رمبا أن
اإلجابة على سؤالهم ،والقادمة من قطاعات
جديدة حشدوها هم بأنفسهم قبل سنوات قليلة،
قد ال تعجبهم بالضرورة ،بل وقد ال يتمكنوا من
السيطرة عليها بالكامل داخل أروقة احلزب كما
يحدث اآلن ،وهو ما قد يؤدي ببساطة إلى احتمالية
قوية لوصول ترامب للبيت األبيض ،واحتمالية
أقوى كثيرًا أن يستمر بقواعده كعامود جديد
للحزب اجلمهوري خالل العقود املقبلة.
*من املصادر :ذا أطالنتك وصحيفة واشنطن بوست
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حقوق وحرياتThe
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الجئون ليبيون يختارون ركوب األمواج

تونس تستضيف الالجئني الليبيني
يف الوقت الذي يتواصل فيه االقتتال الضاري يف
ليبيا ،يضطر مزيد من الليبيني إلى النزوح خارج
حدود البالد نحو اجلارة تونس .وال توجد حتى
اآلن إحصائيات دقيقة توثق أعداد الالجئني من
ليبيا .بيد أن احلكومة التونسية تقول إنها تستقبل
أكثر من مليون ليبي نازح .أما املفوضية العليا
لالجئني التابعة لألمم املتحدة ،فقد سجلت 27
ألفًا و 948نازح ليبي ،علمًا بأن معظم الليبيني ال
يفضلون تسجيل أنفسهم كالجئني يف تونس،
جتنبًا للتضييق على حرية تنقلهم إلى بلدان
أوروبية فيما بعد.
وإذا كانت صورة الالجئ عمومًا ترتبط بحياة
اخليام والكفاف ،فإن األمر ليس كذلك مع
الالجئني الليبيني يف تونس ،حيث يستقرون
باملراكز احلضرية شمال البالد ،ويعيشون حياة
أقرب إلى السياح ،أما الفقراء منهم فيسكنون
األطراف اجلنوبية.
وكما جاء على لسان الرئيس التونسي ،القائد
الباجي السبسي ،فقد أنفقت تونس  5.7مليار
دوالر لفائدة النازحني الليبيني منذ بداية األزمة،
إذ عملت السلطات على بناء مخيمات جلوء
باملناطق احلدودية .وبنفس حسّ الضيافة،
استقبل اجملتمع التونسي ،النازحني الليبيني بني
مساكنهم.
ولم يكن نزوح اجلزء األكبر من الالجئني الليبيني
نحو تونس غريبًا ،على الرغم من أن األخيرة

rights & freedoms

من النتائج الكارثية لـ”ربيع” اخلراب امللعون

الالجئون املنسيون :متى يلتفت العالم إلى نازحي ليبيا؟

ليست البلد الوحيد الذي يجاور ليبيا ،حيث
هُناك أيضًا مصر وكذا واجلزائر ،إال أن تفضيل
النازح الليبي لتونس راجع باألساس إلى عالقات
البلدين الوطيدة ،حتى قبل انهيار نظام القذايف؛
إذ جتمع العديد منهم عالقات مصاهرة وقرابة،
كما أنه لطاملا كانت تونس الوجهة املفضلة للسياح
الليبيني واملستثمرين على اتفاقية 1973م املوقعة
بني البلدين ،والتي تسمح لهم ،من حيث املبدأ،
بالدخول والعمل واحلركة يف تونس ،بحرية
أفضل مقارنة مع اجلزائر ومصر.
التونسيون سئموا من الالجئني الليبيني
على غرار ما حدث يف أملانيا التي استقبلت
السوريون بحفاوة أول األمر ،نفس الشأن حدث
مع تونس التي لم تعد تخفي قلقها من تضخم
أعداد النازحني الليبيني ،وتداعيات األمر السلبية
على املواطنني التونسيني.
وأصبحت الصحافة التونسية تركز على رصد
اجلرائم التي يقوم بها بعض النازحني الليبيني،
وكانت حادثتيْ صفع سائق ليبي لرجل أمن
تونسي ،ورمي ليبيني لفتاتني تونسيتني من إحدى
نوافذ شقة يف حي النصر الثري بالعاصمة بعد
سهرة ليلية؛ أثارتا جدال واسعًا يف الوسط
اجملتمعي التونسي ،حول مدى قبول سمعة
الليبيني الالجئني بوطنهم.
ويحمل التونسيون الالئمة يف ارتفاع أسعار
السكن على الفئة الغنية من النازحني الليبيني،
حيث يطلب مالك العقارات أثمنة عالية ،ظنًا
منهم أن جميع الالجئني الليبيني أثرياء.
أما الليبيون األقل ثراءً أو غير املتزوجني،
فيجدون صعوبة يف تأجير سكن يشرح األمر أحد
الالجئني ،وفقًا لفرانس ،24إذ يقول” :حاولت
استئجار شقة ،لكنني كنت أواجه دائما
بالرفض ،فهناك اعتقاد سائد بني املالك أننا
سنستخدم عقاراتهم لتنظيم سهرات ماجنة
حتضرها اخلمرة والنساء” ،كما يشكو الالجئون
أيضًا من عدم فتح املدارس العمومية التونسية

كتابـة وحترير  :خـالد بن الشـريف ” -هربت علـى عجل من طرابلـس يف يوليو (متـوز) .كنت أتولـى العالج يف كتائب الـزنتان التي تـدافع عن مطار
طرابلـس من هجمات ميليشيات مصراتة وسوق اجلـمعة ،واآلن أنا مطلوبة من ميليشيات مصـراتة .أنا طبيبة أسنان وال أستطيع العمل؛ ألني ال أملك
وثائق إقامة .إنني أعيش يف خوفٍ من أن تطردني الشرطة من شقتي مـع أطفالي» ،هكذا حتدثت إحدى الالجئات الليبيات يف تونس لـ”فرانس.”24
رمبا تـكون أخبـار الالجئني الـسوريـني يف وسائل اإلعالم ،قـد غطت علـى قصص بـاقي النـازحني أصحاب اجلـنسيـات األخرى .لـكنهم حتـمًا ليـسوا
الوحيـدين يف هذا األمـر .اضطر مئـات اآلالف من الليبيني إلـى النزوح عن بلـدهم منذ انـدالع ثورة  17فبـراير  ،2011ولم يـتوقف نزوح اللـيبيني بعد
اإلطاحة بنظام القذايف ،مذ أن حتولت حرب الثوار إلى حرب أهلية ال تزال مندلعةً إلى اآلن ،تدفع املزيد من الناس هناك نحو الهرب بأرواحهم.
أمام أبنائهم ،ما يجعلهم يتوجهون إلى املدارس
اخلصوصية التي تكلفهم مبالغ طائلة.
لكن هذه االنتكاسة يف ضيافة الليبيني ال تقتصر
فقط على اجملتمع املدني ،بل إن احلكومة
التونسية تصرح عالنية بأنها ”لم تعد قادرة على
حتمل أعباء اقتصادية ملزيد من الالجئني
الليبيني” ،مطالبةً اجملتمع الدولي بتقدمي املزيد من
املساعدات املالية الستيعاب حاجيات النازحني
لديها ،بخاصة وأن النازحني الليبيني صاروا
ميثلون ،حسب إحصاءات وزارة الداخلية،
عُشر سكان تونس البالغ عددهم  11مليون،
والذين يستفيدون هم أيضًا من استهالك املواد
املدعمة من طرف الدولة كالوقود.
وسبق لوزير اخلارجية التونسي ،منجي
حامدي ،أن طلب من السلطات الليبية

خفض أسعار واردات تونس من النفط الليبي،
مشيرًا إلى أنه «من غير املعقول أن نشتري النفط
الليبي بأسعار السوق كي يقوم الليبيون
باستخدامه بعد أن تدعم احلكومة أسعاره”.
وتخشى تونس من انتقال عناصر متطرفة متخفية
مع النازحني الليبيني ،قد تضر بأمنها الداخلي.
الهاجس األمني الذي جعلها مؤخرًا تبني جدارًا
حدوديًا مع ليبيا ،إال أن املعابر احلدودية ال تزال
تفتح بني حني واآلخر.
وعلى الرغم من كل ذلك ،فإن تدفق النازحني
الليبيني إلى تونس ،ساهم يف إنعاش الفنادق
واملطاعم واملستشفيات واملدارس اخلاصة وجتارة
العقارات ،ما يضخ سنويًا مليارات الدوالرات
يف االقتصاد التونسي ،بحسب تقرير جمللة ”جون
أفريك”.

//

الجئون ليبيون يختارون ركوب
األمواج

يغامر الليبيون بركوب البحر أمال
يف الوصول إلى الضفة األخرى نحو
أوروبا ،حيث تدفع احلرب األهلية
يف ليبيا اآلالف إلى مغادرتها نحو
شواطئ إيطاليا واليونان.
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بينما يتوافد النازحون الليبيون
نحو املعبر احلدودي لراس جدير
التونسي ،يغامر آخرون بركوب
البحر أمال يف الوصول إلى الضفة
األخرى نحو أوروبا ،حيث
تدفع احلرب األهلية يف ليبيا
اآلالف إلى مغادرتها نحو
شواطئ إيطاليا واليونان.
وقد شهدت شواطئ ليبيا قبالة
سواحل منطقة ”زوارة” أسوأ
حوادث غرق املهاجرين العام

املاضي ،حيث ابتلعت األمواج املئات منهم ،كان
أبرزها فاجعة غرق  400مهاجر حتت األمواج،
دون إغفال جناة اآلالف من املوت بعدما أنقذتهم
البحرية اإليطالية واألملانية هناك قبالة البحر
األبيض املتوسط.
ويف ذات السياق ،أصبحت ليبيا نقطة انطالق نحو
أوروبا ،ليس فقط بالنسبة للفارين من احلرب من
الليبيني ،وإمنا أيضًا ملهاجرين سريني والجئني من
جنسيات مختلفة ،بعد أن شُددت الرقابة يف تركيا
واليونان.
وذكرت صحيفة ”فيلت آم زونتاج” األملانية يف
تقرير لها األسبوع املاضي ،أن ”أجهزة استخبارات
من دول مختلفة الحظت أن ما بني  150إلى 200
ألف الجئ موجودون على الساحل الليبي ،يف
انتظار حتسن ظروف الطقس للتوجه إلى أوروبا
عبر املتوسط”.
لكن عمومًا ،استقر معظم النازحني الليبيني يف
تونس ،أما األثرياء منهم ،وال سيما املتورطون
منهم يف احلرب ،فيختارون املرور بتونس ،ثم
السفر نحو أوروبا؛ دفعًا للشبهات.
ومن الطريف أن معظم الالجئني الليبيني يف
تونس ،يترحمون على ذهاب نظام القذايف! هذا
ما أوردته جريدة ”لوموند” يف تقرير لها .على
سبيل املثال ذكرت الصحيفة ،أنه يف مدرسة
”جميلة” مبنطقة موتولفيل بتونس ،وهي واحدة من
خمس مدارس افتتحتها السلطات الليبية اجلديدة،
يرفض معظم طالبها غناء النشيد الوطني الليبي
اجلديد ،ويشيحون برؤوسهم بعيدًا عن الفتة ”17
فبراير” ،التي أطاحت بنظام القذايف.
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Against  ضد الفسادcorruption

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

Over a million migrants and
refugees fleeing war, poverty and
violence in the Middle East, Asia
and Africa crossed into Europe by
land, air and sea in 2015, setting
off the largest refugee crisis in
Europe since WWII.
Even higher numbers have poured
into neighbouring countries, such
as Jordan, Lebanon and Turkey in
the case of people fleeing Iraq and
Syria.
As the European Union and the
international community are
debating how they can best tackle
the crisis, little attention has been
given to one of the chief drivers of
instability and facilitators of mass
migration: corruption.

EU’s agenda when it comes to
tackling the refugee crisis.
Transit countries on the frontline of
mass migration (Bulgaria, Croatia,
Greece, Hungary, Italy, FYR of
Macedonia, Morocco, Serbia,
Slovenia and Turkey) must ensure
that proper anti-corruption
standards, in line with international
best practices, are upheld for
border and police officials.
As these countries are already
struggling through economic crisis
and uncertainty, the added strain of
the refugee crisis and potential aid
money coming in carries additional
corruption risks. Therefore, anticorruption provisions must be
adhered to, wherever extra
financial assistance is granted, to
ensure that this money is not
wasted.
Humanitarian assistance aims to
save lives and alleviate the
suffering of people in times of
crises but it does not mean that it is
immune from corrupt abuse. In
such humanitarian crises, the lack
of transparency, clear rules and
checks-and-balances can lead to a
few individuals benefiting at the
cost of the many. The misuses of
food and shelter aid, sexual
extortion and bribery are all
challenges refugees face as they
travel north. Transparency
International has outlined a series
of recommendations on how to
tackle such forms of corruption in
humanitarian operations.
All these efforts require
international cooperation. The
international community should

CORRUPTION FUELS
CONFLICT
Although corruption alone is not a
direct reason why refugees flee
their countries, research shows it is
often a chief contributor to the
overall violence and instability
forcing people to run for their
physical and psychological safety.
Widespread corruption undermines
the legitimacy and stability of a
government especially if it fails to
meet the needs of its people.
Most armed conflicts, including the
one in Syria where half of the
refugees come from, began as a
civilian uprising against corrupt
autocratic governments. Overall,
five of the 10 most corrupt
countries also rank among the 10
least peaceful places in the world.
Research also shows that
corruption prolongs armed conflict

The refugee crisis: why we need to speak about corruption
Fighting corruption is critical for mitigating refugee smuggling and ending the conflicts which are driving people to flee
their homes. Corruption should be high on the EU’s agenda when it comes to tackling the refugee crisis. Transit countries
on the frontline of mass migration (Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Italy, FYR of Macedonia, Morocco, Serbia,
Slovenia and Turkey) must ensure that proper anti-corruption standards, in line with international best practices, are
upheld for border and police officials.

and violence and weakens peacebuilding efforts. Corruption
facilitates cross-border smuggling
of weapons and insurgents as well
as the flow of monies from
contraband activities that fuels
wars.
CORRUPTION FACILITATES
ILLEGAL MIGRATION
The trafficking of human beings as
well as refugee smuggling, which
has become a multi-billion dollar
business, thrives on corruption.
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Bribery occurs at almost every
stage of people smuggling from
the start to the final destination.
Smugglers often bribe national
and foreign officials to issue
fraudulent passports and visas as
well as border control and
immigration officers to turn a
blind eye to refugees as they pass.
The lack of safe passage for
refugees have forced them to pay
as high as US$3,000 per person to
reach Europe. Such corrupt and
criminal smuggling rings give
refugees the opposite of what they
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seek, safety. Dodgy rubber
dinghies, fake life vests, or
captains who abandon their ships,
have led to thousands of refugees
tragically dying in the
Mediterranean Sea en route to
Europe.
WHAT SHOULD BE DONE
Fighting corruption is critical for
mitigating refugee smuggling and
ending the conflicts which are
driving people to flee their homes.
Corruption should be high on the

look into the best ways to limit the
access of corrupt and criminal
smuggling groups to vulnerable
refugees. There are several ways
that this cooperation can take place,
such as information gathering and
data sharing across borders.
Instability, corruption and a lack of
good governance is a major cause
of why people choose to risk
everything and travel to Europe in
many countries across the world.
Therefore, aid and development
policies must address these issues
in the long term. If we want to
ensure that this crisis never
happens again, tackling corruption
must be counted among the policy
solutions.
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The rest of the page 59
help pin down the time of transmission, the
researchers needed blood.
Blood from wild gorillas is almost impossible
to obtain. Fortunately chimpanzees also harbour
three distinct Plasmodium species, and it is relat
tively easy to get blood from chimps living in
sanctuaries in Cameroon, near to where wild
chimps live. A new study in the journal Nature
Communications has now obtained full genome
sequences of two of the chimp parasites, to allow
the researchers to look in more detail at the Plast
modium family tree. This offered surprising clues
into malaria's deadly origin.
The chimp parasites were 10 times more diverse
than the human version, P. falciparum. This is
revealing. "It changes our perspective on when
[the original transmission] into humans might
have happened," says cotauthor Paul Sharp of the
University of Edinburgh in the UK.
The original jump into humans could have
occurred as recently as 10,000 years ago, the
research reveals.
This coincides with the time when humans
started to form close settlements and develop
agriculture. This meant they travelled less than
their huntertgatherer forebears, allowing mosquit
toes ample chances to bite.
"People have speculated that P. falciparum has
been in humans for hundreds of thousands of
years," says Sharp. "What we can see in terms of
the diversity of the human parasite, is that it must
be something that happened over a relatively
short timescale."If it was older, the parasite
would have had much more time to form new
mutations and would show more genetic divert
sity. Finding these chimps have a lot more
genetic diversity emphasises how little the human
parasites have," he says.
This lack of diversity is what scientists refer to as
a genetic "bottleneck". Gorilla and chimp Plast
modium species may have had millions of years
to develop new mutations, while the fact that P.
falciparum contains few mutations shows it only
entered its human host relatively recently.
Generating genetic diversity takes time, says
Beatrice Hahn at the University of Pennsylvania,
US, another cotauthor of the study. "A parasite
has to replicate, then mutations are introduced
and so on."
The work also emphasised, as was first hinted
in 2010, that the deadliest form of malaria caused
by P. falciparum is the result of one single bite,
thousands of years ago.
This is both surprising and somewhat reassuring.
Even HIV has been transmitted into humans from
apes several times. "Once something works, it
usually works more than once, even if it was a
rare event," says Hahn.
y that logic, we should have seen several transt
missions of P. falciparum from gorillas into
humans. After all, mosquitoes and humans are
plentiful in areas where infected gorillas live.
And yet, this has not happened. None of the six
known ape Plasmodium species are found in
humans today. It therefore remains a mystery
how the original P. falciparum made the species
jump.The fact that it has not happened more often
reveals that our intbuilt barriers – which normally
prevent crosstspecies transmission – are working
well most of the time. "There are innate restrict
tion factors that usually prevent this," says Hahn.
"Nature isn't stupid."..BBC
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هل يتم
السماح
بتعديل األجنة
البشرية وراثيا
لتجنب أمراض
محتملة؟

 وخبـراء الـسيـاسـات واألخالقيـات إنـه أصبح "من،قـال مجمـوعـة مـن العلمـاء
وأورد تقرير.الضـروري" السماح بـاستخدام التعـديل الوراثي في األجنـة البشريـة
صـادر عن مجموعـة هينكستـون أن تعديل الشفـرة الوراثية فـي المراحل األولى
.لتكوين الجنين له "قيمة هائلة" في البحث
المعاهد الصحية الوطنية في
 "نوقش مبدأ:الواليات المتحدة
التدخل في الحمض النووي
لألجنة البشرية على مدار
سنوات من وجهات نظر
 وثمة اتفاق عالمي،مختلفة
."على أنه حد ال يجب تجاوزه
لكن تقرير مجموعة
هينكستون أشار إلى أنه
"يمكن وجود بعض
االستخدامات المقبولة أخالقيا
لهذه التكنولوجيا في التكاثر
 رغم الحاجة للمزيد،البشري
من المناقشات الجادة في هذا
."األمر
وقالت البروفيسورة إيمانويل
 "ال:تشاربينير لـ بي بي سي
أعتقد أنه من المقبول التدخل
في الصفات الوراثية البشرية
بغرض تغيير بعض الصفات
 لكن،المتوارثة عبر األجيال
لدي مشكلة حاليا بخصوص
التحكم في الحمض النووي
."البشري
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 مما يعني أن األجنة،المجاالت
المعدلة وراثيا أصبحت تلوح في
. وليست مجرد احتمال،األفق
 كشف،وفي مطلع هذا العام
فريق من جامعة "صان يات
سين" الصينية أنه يمكن تعديل
الحمض النووي المسبب ألحد
أمراض الدم في المراحل
.األولى لتكون األجنة
 يمكن،وفي المستقبل
استخدام التكنولوجيا للحد من
والدة األطفال بجينات وراثية
تزيد من احتماالت اإلصابة
.بالسرطان
وثمة جدل بشأن السماح
باألبحاث التي تتضمن التعديل
.الوراثي لألجنة
وينادي البعض بفرض قيود
.على هذا النوع من األبحاث
وأعلنت مجموعة هينكستون
في بيان بعد االجتماع أن
معدل التقدم البحثي في هذا
المجال يستوجب "الضغط نحو
 وأنه يجب،"اتخاذ قرارات
.السماح بتعديل األجنة وراثيا
 رئيس،وقال فرانسيس كولينز

وأضاف أنه ال يجب السماح
بوالدة األجنة المعدلة وراثيا
 وقد يمكن،في الوقت الحالي
أن يكون األمر "مقبوال
أخالقيا" في المستقبل في
.ظروف معينة
وترفض الواليات المتحدة
األمريكية تمويل مشروع بحثي
يتضمن تعديل جينات األجنة
.البشرية
تجاوز ميديا باليرمساعدة
خاصة بميديا باليرخارج ميديا
للعودةenter' '  اضغط.بالير
.للمواصلةtab أو
واجتمعت مجموعة هينكستون
كرد فعل على حدوث تقدم
غير مسبوق في مجال علم
.الجينات
وتعد هذه التقنية تصميما
جزيئيا يتعرف على مناطق
،دقيقة في الحمض النووي
ويقوم بقطعه بـ "مقص
جزيئي" لتعديل شريط الدي
.إن إيه
وأحدثت التقنية نقلة في
األبحاث في مجموعة من
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The surprising origin
of humanitys most
deadaly disease

Malaria is one of several deadly diseases that has
jumped the species barriers from animals into
humans. It kills almost half a million people per
year, and can be transmitted into humans by a single mosquito bite.
The most deadly form of malaria is caused by
the Plasmodium falciparum protozoan parasite,
one of several malaria-causing parasites.
But mosquitoes are simply the carriers, not the
source. This has made tracing the parasite's origin
challenging. In order to understand how a disease
evolves, it is crucial to know where and when it
began affecting humans. This can help scientists
unpick the miniscule genetic changes that could
have made it so deadly.
In 2010 scientists made a breakthrough. By analysing western gorilla faecal samples that contained Plasmodium parasites, they found the
human version – P. falciparum – was closely
related to one of the three Plasmodium parasites
that gorillas host.
It revealed, for the first time, that the deadliest
form of human malaria came from gorillas, not
chimps or other species of early-humans as others
had previously proposed.
This is how it started: a mosquito bit an infected
gorilla and then transmitted the parasite to a
human with another bite. Once it was in humans it
could then spread rapidly, as long as there were
enough mosquitoes to pass the parasite from person to person. But the story was still incomplete.
In particular, it was not clear when the gorilla parasite jumped into humans.
The problem was that the faecal samples contained only snippets of the gorilla Plasmodium
DNA. To get full genome sequences that would
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فطر عجيب يحمل لقب أقدم كائن حي
على وجه البسيطة
وأغنى وأكثر استقرارا مهد
التورتوتوبوس األرض حرفيا
لنباتات خضراء أكبر ومركبة
أكثر حتى تمد جذورها وبالتالي
تكون مصدر طعام للحيوانات
وهو ما سمح بتطور النظام
".البيئي لكوكب األرض
تلك الحفريات التي اكتشفت
في أماكن أخرى منها السويد
واسكتلندا ووالية نيويورك
األمريكية تعكس البدايات
المتواضعة للحياة على كوكب
 وبينما كانت المحيطات.األرض
في األزمنة الغابرة تعج
بالحياة وتمتلئ بأسماك بال فك
وبحيوانات ال فقرية تعرف
باسم المفصليات وبقناديل
البحر كانت األرض قاحلة
.خاوية على عروشها

March 2016 -Volume : 4 - Issue :39 : العدد-  السنة الرابعة-  م2016 مارس

وعثر العلماء في الحفرية
على شعيرات مثل الجذور
يستخدمها الفطر الستخالص
 وفطر.المغذيات من التربة
التورتوتوبوس أنبوبي الشكل
يشبه بعض أنواع الفطر
المعاصرة لكن لم يتضح ما إذا
.كان ينتج عنه عش الغراب
ومهد فطر التورتوتوبوس
الطريق لنباتات أرضية أخرى
وفيما بعد الحيوانات بإطالقه
عملية التعفن وفيما بعد
.تشكل التربة
وقال مارتن سميث عالم
أشكال الحياة في العصور
الجيولوجية السالفة
(بليونتولجي) من جامعة
 الذي أجرى،دارهام البريطانية
البحث أثناء عمله في جامعة
كمبردج "ببنائه تربة أعمق

النظرة الخاطفة له ال توحي
 مجرد قطع صغيرة..بمكانته
من فطر بدائي أقصر من
سمك شعرة واحدة لكن هذه
البقايا الفطرية المتواضعة
تحمل ميزة فريدة لكونها أقدم
حفرية لكائن حي معروف
.على وجه األرض
Gotland Fragmente des
Organismus Tortotubus
وصفت دراسة نشرت أمس
األربعاء حفرية متناهية الصغر
لفطر ينمو تحت سطح األرض
يسمى (تورتوتوبوس) عاش
في وقت كانت فيه الحياة
قاصرة على البحار بأنه "أقدم
،"كائن على وجه البسيطة
وشملت الدراسة عينات من
ليبيا وتشاد عمرها يتراوح ما
. مليون عام445 و440 بين
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Samsung looks
beyond
smartphones
with plans to
buy AI makers
samsung Electronics Co is
“actively looking” to
acquire developers of artificial intelligence (AI) and
other software as the
world’s biggest smartphone maker tries to overcome flat-lining sales for
its devices.
Samsung, which has
$61bn in cash and equivalents, wants to morph into
more of a software-driven
company, executive vice
president Rhee In Jong
said in an interview. The
South Korean consumerelectronics giant also is
spending more to develop
its own services because
the global market for gadgets is saturated and can’t
be counted on for significant revenue growth, he
said.
“We are actively looking
for M&A targets of all
”sorts in the software area,
said Rhee, who runs the
mobile division’s software
research-and-development
business. “We are open to
all possibilities, including
artificial intelligence.
Intelligence is no longer an
”option – it is a must.
Shipments of Samsung’s
Galaxy smartphones and
other models fell for a second straight year in 2015
as new iPhones gained
traction in the high-end
category and models from
Huawei Technologies Co
and Xiaomi Corp swayed
budget buyers. Revenue
and net income have fallen
two straight years, and
shares are down 16% since
the end of 2012. Shares
rose 0.2% in Seoul yesterday, while the benchmark
Kospi declined 0.5%. The
company faces another difficult year because oversupply is forcing down
prices for smartphones,
TVs and memory chips,
chief executive officer
Kwon Oh-Hyun said in a
letter to shareholders
before the March 11
annual meeting. Samsung
is the largest maker of
each.

لندن  -جنح العلماء يف استحداث تقنية
تعيد لإلنسان الذي يعاني من اإلعاقة
اكتساب أطراف اصطناعية ذكية تنقل
األحاسيس ،كالبرودة والسخونة
وغيرها ،وحتاكي األعضاء الطبيعية.
ومتكّن باحثون سويسريون وإيطاليون من
ابتكار أنامل ذكية مكنت أحد مبتوري
األصابع ويدعى دينيس آبو سورنسن من
أن يتحسس بأنامله األسطح بصورة
آنية.ومت توصيل األعصاب يف عضده بآلة
متصلة باألنامل وتتحكم اآللة يف حركة
أطراف األصابع عند حتريكها على قطع
من البالستيك ذات قوام أملس أو
خشن.وعندما تتحرك األنامل على
البالستيك تقوم أجهزة استشعار بتوليد
إشارات كهربية تترجم إلى سلسلة من
النبضات حتاكي لغة اجلهاز العصبي
وتنتقل بدورها إلى أعصاب سورنسن.
وأفاد الباحثون أن الشاب سورنسن ،هو
أول إنسان يف العالم يتعرف على ملمس
األشياء مستخدما أطراف أصابعه اخلارقة
املتصلة بأقطاب كهربية متت زراعتها
جراحيا يف املنطقة التي تعلو اجلزء املبتور.

أطراف ذكيةتعيد حاسة اللمس للمعاقني
و

عندما تتحرك األنامل على البالستيك تقوم أجهزة استشعار
بتوليد إشارات كهربية تترجم إلى سلسلة من النبضات حتاكي
لغة اجلهاز العصبي وتنتقل بدورها إلى أعصاب سورنسن.
وقال سورنسن ”عندما قام الباحثون بتنشيط أعصابي بدأت أشعر
باالهتزازات وحاسة اللمس يف اإلبهام .حاسة اللمس هذه
برلني – أيّ أسرة عادية متتلك اليوم الكثير من األجهزة اإللكترونية مثل جهاز
أقرب ما تكون إلى ما تستشعره باإلصبع وميكنك اإلحساس
التلفزيون ومشغّل أقراص الفيديو ”دي .يف .دي” ومشغّل أقراص الشعاع
بخشونة األسطح واالرتفاعات واالنخفاضات”.
األزرق (بلو راي) ومشغّل املوسيقى وغيرها .أما يف املنزل العصري
وقال سلفسترو ميسيرا من املعهد االحتادي السويسري
األجهزة
املتصل باإلنترنت وشبكات االتصاالت اخملتلفة هناك املزيد من
للتكنولوجيا ”أكدنا أن باإلمكان تزويد مبتوري األصابع بجزء
كاميرات
اإلضافية التي تعمل بنظام التحكم عن بعد من املصابيح إلى
متطور لإلحساس الستعادة حاسة اللمس من خالل التمييز بني
املراقبة والستائر.
ملمس وقوام األسطح ،وأمكن حتقيق ذلك من خالل األقطاب
يف ظل هذا العدد الهائل من األجهزة اإللكترونية التي يتم التحكم
الكهربية التي زرعت جراحيا يف األعصاب الطرفية للشخص”.
فيها بأجهزة حتكم عن بعد يف املنزل العصري ،أصبح وجود جهاز
ومت تكرار نفس التجربة مع أشخاص طبيعيني ال يعانون من البتر
واحد ميكن به التحكم يف كل هذه األجهزة عن بعد مبثابة حلم.
بعد أن مت توصيل األقطاب الكهربية باألعصاب بصفة مؤقتة من
وحلسن احلظ فإن هذا اخليار موجود اليوم ،على األقل بالنسبة
خالل اجللد وأمكنهم اإلحساس مبلمس األسطح يف  77باملئة
إلى األجهزة املنزلية اإللكترونية.
من احلاالت ،كما مت قياس اإلشارات الواصلة إلى املخ يف
وقال ميخائيل بالينيجر من مدونة ”نيوردينجس دوت كوم”
احلالتني الطبيعية ولدى مبتوري األصابع ،واتضح تفاعل
األملانية املتخصصة يف موضوعات التكنولوجيا إنه ”كلما زاد عدد
واستجابة مناطق اإلحساس باملخ ما يشجع العلماء على تطوير
األجهزة التي يتم التحكم فيها عن بعد بجهاز واحد ،كلما كان
االبتكار واستخدامه يف مجال األجهزة التعويضية.
األمر أفضل” .وأضاف أن ”جهاز التحكم عن بعد املوحد ،يستحق
ومتكّن باحثون يف مشروع أوروبي يف فلورنسا اإليطالية ،من
هذا الوصف فقط إذا كان قادرا على أن يحل محل كل أجهزة
تطوير أرجل اصطناعية ،وقد شرح نيكوال فيتيللو ،املنسق
التحكم عن بعد احلالية”.
االعتبار اآلخر املهم هو مدى سهولة جتهيز واستخدام جهاز التحكم
للمشروع ،أبعاد هذه التجربة قائال ”نحاول إيجاد حلول ملسألة
املوحد .بشكل عام ،فإن أسهل هذه األجهزة هي التي ميكن توصيلها
األرجل املبتورة باستخدام ما يدعى بالربوت القابل لالرتداء.
بجهاز كمبيوتر شخصي من خالل توصيلة ”يو .إس .بي” ثم يتم إعداده
سواء عن طريق وصل طرف اصطناعي مع اجلهاز العصبي ،أو
باستخدام أداة تعمل عبر اإلنترنت .وهذه األجهزة موجودة بالفعل يف األسواق .وميكن
باستخدام أجهزة تقومي آلية ،تقوم بضخ الطاقة يف املفاصل
تقسيم أجهزة التحكم عن بعد املوحدة إلى عدة فئات مثل األجهزة سابقة البرمجة واألجهزة القادرة على التعلم .كما
املتبقّية ،يف محاولة جلعل عملية املشي أسهل”.وتسمح الساق
توجد أيضا أجهزة لديها وحدات أقوى لنقل اإلشارة أو أجهزة ذات شاشة عرض إل .سي .دي أو ذات شاشة تعمل
االصطناعية بالسير إلى الوراء وإلى األمام والصعود أو النزول
باللمس.
على الدرج ،واالنتقال من اجللوس إلى الوقوف دون تكبيد
األجهزة
من
الكثير
مع
الستخدامها
البرمجة
سابقة
األجهزة
على
احلمراء
حتت
األشعة
أوامر
من
آالف
تخزين
ويتم
املستخدم للكثير من العناء واجلهد .وقد أعرب  10أشخاص
لكي
كافية
وهي
عددية
شفرة
باستخدام
األجهزة
برمجة
وتتم
الكبرى.
اإللكترونية
األجهزة
شركات
تنتجها
التي
اخملتلفة
عن ارتياحهم عند جتربتها.
تضمن التحكم يف أيّ جهاز إلكتروني موجود يف املكان من خالل وضع جهاز التحكم أمام اجلهاز اإللكتروني حيث
ومتكن فريق من جامعة تكساس من تطوير لسان إلكتروني
يقوم األول بالبحث عن الشفرة املناسبة لبدء التشغيل.
الكمبيوتر اللوحي ميكنها منافسة أجهزة التحكم املوحدة حيث تتيح هذه يحاكي قدرة البشر على اكتشاف املذاقات اخملتلف لألطعمة.
يف الوقت نفسه فإن تطبيقات الهواتف الذكية أو
ويأمل العلماء يف تطوير عني اصطناعية ميكن التحكم بها عبر
التطبيقات استخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي كجهاز للتحكم عن بعد يف مختلف األجهزة اإللكترونية.
تقنية االستشعار ،ال سيما وأن فريقا علميا من معهد
وهناك شرط مسبق الستخدام الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي كجهاز حتكم وهو أن يتم ربطه بنفس شبكة اإلنترنت
ماساتشوستس للتكنولوجيا متكن من اختراع عني إلكترونية،
الالسلكي (واي فاي) املوجودة يف املنزل.
عن طريق زرع شريحة إلكترونية دقيقة مغطاة بالتيتانيوم ،داخل
يف الوقت نفسه فإن الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي غالية الثمن مثل ”جاالكسي إس ”6من سامسوجن و”جي فور
وجي باد  ”8.3من إل.جي و”زيبريا-زد” من سوني و”إن أند وان ماكس” من إتش .تي .سي ميكنها القيام بوظيفة جهاز العني وتوصيلها بعدسة خارجية وكاميرا دقيقة.
ومتكّن علماء من جامعة ملبورن األسترالية يف وقت سابق من
التحكم عن بعد دون احلاجة إلى شبكة واي فاي بسبب وجود وحدة أشعة حتت احلمراء داخلها.
تطوير أداة تتحكم يف األطراف االصطناعية ميكنها أن حتاكي
وسواء كان التحكم عن بعد يتم من خالل جهاز حتكّم أو تطبيق كمبيوتر ،فإن أجهزة التحكم املوحدة مصممة بشكل
عمل العمود الفقري الطبيعي ،ما من شأنه أن يساعد
عام للعمل مع األجهزة املنزلية فقط ،حيث ال يوجد حتى اآلن جهاز حتكم موحد ميكنه التحكم يف مصابيح اإلضاءة
والستائر أو حتى أجهزة املطبخ .لذلك فإن جهاز التحكم املوحد يف املنزل الذكي مازال حلم املستقبل .وهذا يشير إلى أن األشخاص املصابني بخلل يف عمل احلبل الشوكي أو العمود
الفقري من حتريك أعضاء اجلسم واملشي.
الكمبيوتر اللوحي أو حتى التلفزيون ميثل أساسا جيدا للتحكم اآللي يف املنزل.

املنزل الذكي يحتاج إلى جهاز واحد للتحكم يف كل شيء عن بعد
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Technology

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

Review: The iPhone SE isn’t right
for everyone
Unless you take a lot of selfies
or need a bigger phone,
Apple’s new 4Linch iPhone SE
is a good choice at a good
price. You get the same 12L
megapixel rear camera that’s in
the much larger iPhone 6S, but
for $250 less, at about $400.
You also get the same speeds
and graphics capabilities.
Of course, you don’t get
everything. The SE isn’t going
to be right for everyone, espeL
cially power users. Now that
Apple has started taking
orders, with shipments due in a
week, keep these differences in
mind:
L Most noticeable is the front camera. The SE has an older 1.2Lmegapixel camera L not the
5 megapixel one in the 6S. But with software improvements, selfies taken with the SE
came out better compared with the iPhone 5S it replaced. In addition, the SE’s screen
turns into a frontLcamera flash. That’s more important than megapixels in darker settings.
L Though you get the same rear camera as the 6S, you don’t get an imageLstabilizing
feature found in the jumbo iPhone 6S Plus. This won’t matter to most people, though. I
typically have to blow up shots and look real closely for differences. You get the same
options for panorama shots, slow motion and highLresolution “4K” video in all three
phones.
L The SE lacks a barometer, which means fitness apps won’t record stairs climbed. The
SE also lacks 3D Touch, in which you can press on an icon hard and harder for shortcuts
and other options. Including it would have made the phone thicker. You can still perform
the same tasks, but might need an extra tap or two.
L The SE doesn’t support “LTE Advanced” cellular technology, which can be twice as
fast as regular LTE. The iPhone 6 doesn’t either, and frankly, I didn’t even notice when I
got the 6S. There’s one SE model for Sprint and another for AT&T, TLMobile and VeriL
zon. China has its own model, though both U.S. versions should still work there and elseL
where abroad L data will just potentially be slower without LTE Advanced.
L The SE doesn’t come in a version with 128 gigabytes of storage L just 16 GB for
starters and 64 GB for $100 more. Many highLpower users will probably want a bigger
screen anyway, but if that’s not the case, splurge for 64 GB. Your phone will fill up
quickly L especially as still images now come with threeLsecond videos by default, douL
bling storage requirements. Promised battery life for video and Web surfing is 13 hours L
a few hours better than the 6S. It helps that there’s less screen to light up.
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"إنستغرام" يتخلى عن التسلسل الزمني حملتوياته
سيعتمد تطبيق "إنستغرام" للصور التابع لشبكة "فيسبوك" تدريجا برنامجا
معلوماتيا الختيار
 بحسب،المحتويات
أهميتها وليس بحسب
.تسلسلها الزمني
وشرحت إدارة هذا
التطبيق في رسالة
نشرت على موقعه
الرسمي أن "ترتيب
الصور وأشرطة
الفيديو سيستند إلى
مدى أهمية
المحتويات بالنسبة
إليكم وعالقتكم
باألشخاص الذين
ينشرونها وتاريخ
. وتنشر المحتويات راهنًا في "إنستغرام" من األحدث إلى األقدم."صدورها
وبررت المجموعة قرارها بالقول إن مستخدميها الذين يزداد عددهم كثيرا
 من المحتويات المنشورة على صفحتهم بحسب الترتيب المعتمد%70 يفوتون
 واكتفت بالقول "ستطلعون على هذه التجربة الجديدة في خالل األشهر.حاليا
 وأطلقت عدة عرائض على. من دون الكشف عن موعد محدد،"المقبلة
" واشترت "فيسبوك.اإلنترنت لمطالبة "إنستغرام" باالبقاء على النظام الحالي
 وباتت. في مقابل مليار دوالر تقريبا2012 تطبيق "إنستغرام" في أبريل
. ألف معلن200  مليون مستخدم وأكثر من400 الخدمة تضم اليوم

!جمّع صورك يف صورة واحدة مميزة
 البوابة العربية- دبي
 يف- لألخبار التقنية
كثير من األحيان
يرغب املستخدم
بنشر مجموعة من
الصور اخملتلفة مع
بعضها ضمن تصميم
واحد على الشبكات
 وهو ما،االجتماعية
يضطره الستخدام
مبرمج التصميم
ومحاولة جمع هذه
الصور بشكل
 إال،متناسق ومتناغم
أن األمر بحاجة إلى
ذوق وجهد
 لكن ميكن.بالتأكيد
للمستخدم الذي
يرغب بجمع أكثر
من صورة يف صورة
واحدة استخدام
PosterL تطبيق
 وكذلك مستخدمو أجهزة آيفون،املتوفّر ملستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر غوغل باليLabs
 بحيث ميكن بسهولة كبيرة استخدام مئات القوالب املصممة باحتراف جلمع،عبر متجر آب ستور
.الصور مع بعضها البعض
ويوفر التطبيق مجموعة كبيرة من األمناط املناسبة جلمع الصور كأغلفة اجملالت وملصقات األفالم
. مع إمكانية إضافة الكتابة املناسبة لو رغب املستخدم بذلك،واإلعالنات وغير ذلك الكثير
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ممارسات تخفّض إنتاجيتك يف العمل ...إحذر منها!!

من اخلطأ االعتقاد أن العمل لساعات
أطول ومبجهود أكبر يؤدي إلى رفع
إنتاجية العامل يف العمل .فالعديد من
اإلحصاءات أظهرت أن البقاء لساعات
أكثر يوفّر إنتاجية أقلّ ،ومن هنا عليك
البحث عن املشكالت التي متنعك من رفع
قدراتك اإلنتاجية ،إذ ثمة  4أسباب

أساسية بحسب مجلة Forbes.
1oإهمال صحتك :ثمة ممارسات تضرّ
بصحتك مثل التدخني وشرب الكحول،
وتؤثر أيضاً يف إنتاجيتك .كما أن حالالت
اإلجهاد واالكتئاب وأمراض القلب وسوء
التغذية واإلنفلونزا وسواها تساهم يف
خفض إنتاجيتك بشكل ملحوظ .ال تنسى

الفحوصات الدورية أو السنوية لدرء تفاقم
هذه املشكالت وحماية نفسك من
مضاعفاتها.
 -2قلّة النوم :لن ينتج عن إهمال صحتك
سوى قلّة يف ساعات نومك واضرابات بها
أيضاً .فالتقليل من ساعات النوم مبعدل
ساعة ونصف ،ينتج عنه انخفاض بنسبة
 32يف املئة يف اليقظة واألداء .إضافة إلى
انخفاض يف القدرة على التفكير ومعاجلة
املعلومات ،والتسبب باحلوادث يف محيط
العمل أيضاً .لذلك ال تستخدم األجهزة
اإللكترونية قبيل خلودك إلى الفراش،
وجتنب تناول املشروبات التي حتتوي على
الكافيني يف وقت متأخر .واجعل غرفتك
هادئة ومعتمة نسبياً ومعتدلة احلرارة قدر
املستطاع.
 -3بيئة العمل :يظهر استطالع للرأي أن
 42يف املئة من أرباب العمل ،يعتقدون أن
الثرثرة هي مضيعة كبيرة ألوقات
الشركات .لذلك ،حافظ على حدود
الدردشة املسموح بها ،وحاول أال تشارك
يف أي أحداث ال طائل منها يف املكتب.
وبشكل عام ،من اجلميل مشاركة
االهتمامات مع اآلخرين وتكوين صداقات
حقيقية يف العمل ،لكن ال تدع ذلك كله
يحول دون تسليم واجباتك املوكولة إليك
للمسؤول عنك.
 -4السلوك يف املكتب :عندما تعجز عن
اخلروج من حالة امللل واخلمول ال ميكنك
البقاء يف املنزل ،ألن املديرين يرفضون هذه
االستراتيجية .لكن إدخال القليل من املرح
إلى أجواء العمل يخفّف من حدة الضغوط
وعوامل التوتر .كما أن الضحك أثناء
العمل يرفع املعنويات واإلنتاجية معاً.

ماذا يكشف كل خط يف كفك عن حياتك ومستقبلك؟
ترتبط خطوط اليد بالعمر الطويل أو احلياة
العاطفيَّة أو نسبة الذكاء لصاحب اليد ،كما
تكشف طول أصابع اليد وشكل الكف الكثير
عن شخصيَّة صاحبها ،حسب دراسات
علمية.
هذه الدراسات التي أجراها الباحث "بان دي
بوني" على مدى سنوات ،وضمنها كتابه
"رحلة إلى أعماق اليد" ،تؤكد أن اليد أو
الكف ميكن أن تكشف الكثير من طباع
صاحبها ،خصوصا الطباع الفطريَّة أو
الغريزيَّة ،كما أنَّ األصابع الطويلة تدل على
أنَّ صاحبها لديه الرغبة يف التروي والتفكير يف
اتخاذ الوقت الكايف قبل أي قرار.
أما األصابع القصيرة فهي تعكس شخصيَّة
محبة للحركة ولألشياء امللموسة ولإلجنازات
الفوريَّة ،أيضاً إذا كان إصبع البنصر أطول من
السبابة فإنَّ ذلك يكشف عن شخصيَّة محبَّة للمجازفة واملغامرة.
وبحسب نفس الدراسة ،يتضح أنَّ خطوط اليد إذا لم تدل على قدر أو على مستقبل ،فإنَّها تشير إلى الطباع وإلى أسلوب احلياة ،فخط احلياة
الذي يلتف حول اإلبهام ،فهو يشير إلى الطريقة التي نتحكم بها يف طاقتنا ،فإذا كان هذا اخلط قصيراً فإنَّه يكشف عن الرغبة يف احلصول على
األشياء بشكل فوري ،أما إذا كان اخلط طويالً ،فإنَّه يعبِّر عن رغبة صاحب هذا اإلصبع يف التحكم يف طاقته وعدم استهالكها بطريقة سريعة.
أما اخلط الذي يعبر راحة اليد ،فهو يعبِّر عن العقل أو ما سمي يف الصورة بخط الرأس ،فإذا كان هذا اخلط طويالً جداً فإنَّ ذلك يشير إلى العناد
وتصلب الرأي ،يف حني أنَّ اخلط القصير يعبِّر عن نفاد الصبر وسرعة التبرم.
أما اخلط الثالث واملهم يف يد اإلنسان فيطلق عليه اخلط العاطفي أو خط القلب؛ ألنَّه يشير إلى أسلوب التعايش مع املشاعر واالنفعاالت
اخملتلفة ،وهذا اخلط إذا كان قصيراً ومنحنياً فإنَّ ذلك دليل على التسامح واملرونة يف النقاش واحلديث ..أما إذا كان مستقيماً فإنَّه يعبر عن حبِّ
االمتالك والتملك.
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الرجل The man
THE ONE EXERCISE
YOU SHOULD DO
BEFORE EVERY
SINGLE WORKOUT

It'll open up your hips, ankles, and upper back,
and activate your core and glutes — all so you
can perform your best.
Warmups are important. They improve your
range of motion, reduce your risk of injury, and
prime your muscles so that you can perform at
your absolute best.
But what if we told you that you can get all
?those benefits in just one move
Men’s Health Fitness Director B.J. Gaddour
calls it “The One Mobility Move to Rule Them
All.” And he’s not kidding.
“It addresses all the areas we really want to
”open up—your ankles, hips, and upper back.
Gaddour says.
The mobility movement also activates the
small—but key—stabilizing muscles in your
core and shoulders, turns on your glutes, and
gets your blood pumping, he explains.
Do it for 2 to 5 minutes before your next worko
out. However, if you’re super tight, increase
the time to 5 to 10 minutes.
https://au.lifestyle.yahoo.com
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الرجل The man

...........................
من السهل شراء اجلوارب
ولكن اختيار اجليدة
واملتناسقة منها مع املالبس
هو أمر يستحق حقاً العناء،
خاصة وأن اجلوارب سوف
تظهر بني احلني واآلخر،
وهذا يعني أن عليك ارتداء
اجلوارب املناسبة ملالبسك،
من حيث اللون أو الشكل
للحصول على أناقة
كاملة.

Many Men Have Body
Image Issues, Too
Study finds appearance, weight, muscle
tone often affect how guys feel about
themselves

 -5تغيير نظاراتك:

أسرار
وراء
أناقة
الرجل

إذا كنت ترتدي نظارات
طبية أو شمسية ،فعليك
التفكير يف احلصول على
نظارة جديدة ،واختيار
األنسب لك من خالل
مجموعة متنوعة من
اإلطارات اخملتلفة التي
جتعلك حتصل على مظهر
جديد وأنيق.
 -6االلتزام بالنظافة
والترتيب:
إذا كنت ترغب يف حتسني
منط حياتك ،فأبسط
النصائح الصحية التي
حتتاج إليها هي االستحمام
بانتظام ،وتنظيف أسنانك
يومياً ،تهذيب شعرك
دائماً ،حلق ذقنك
بانتظام ،وهذا ما سيكسبك
املزيد من الثقة بالنفس عند
السير يف الشارع.
 -7الذهاب إلى اخلياط:

يقضي الرجال الكثير من الوقت في األسواق القتناء المالبس المناسبة ،للظهور
بشكل كامل األناقة ،إال أنهم يغفلون بعض القواعد التي قد تفسد عليهم طلتهم
رغم ما أنفقوه من أموال طائلة لشراء المالبس ،ولذلك إليك "سيدي"  8نصائح
من شأنها أن تجعلك محترفًا في ارتداء المالبس بشكل أنيق.
يالحظه الناس وخاصة النساء هو نظافة حذائك ،لذلك
 -1وضع ساعة يف اليد:
حاول دائماً تنظيفه بالطريقة الصحيحة وتلميعه ،خاصة تلك
األحذية اجللدية ،واعنتِ كثيراً باألحذية الرياضية فهي سريعة
بالتأكيد ،لديك هاتفك احملمول الذي
االتساخ ،كما ويجب عدم ارتدائها إال وقت ممارسة التمارين
يخبرك بالوقت ،ولكن هذا ال يغنيك عن
الرياضية.
ارتداء ساعة أنيقة حول معصمك،
فاألسلوب األنيق واحملترف ال يفرض عليك
 -3أعقد ربطة عنقك بالشكل الصحيح:
شراء ساعة باهظة الثمن جداً ،بل يكفي أن
تضع واحدة بسعر مقبول ،وتناسب
أسوأ أمر أن ترتدي بذلتك األنيقة دون عقد ربطة عنقك
أسلوبك الكالسيكي أو الرياضي.
بالشكل الصحيح ،حتى إذا كنت يف عجلة من أمرك ،خذ
الوقت الكايف؛ للتأكد من أن طولها مناسب لك وعقدتها
 -2االهتمام بحذائك:
جيدة أيضاً ،وتأكد من أن حجمها مناسب لعنقك؛ لتبدو
بشكل أنيق ومحترف.
االهتمام باحلذاء أمر ضروري ،فال يجب أن
يكون متسخاً أو بالياً ،فأول شيء ميكن أن
 -4ارتداء اجلوارب املناسبة:

رمبا قد ترغب بشراء
مالبس ولكنها ليست
مناسبة جلسمك بالشكل
املثالي ،لذلك اذهب إلى
خياط ليصلح لك ذلك،
مع إجراء بعض التعديالت
الطفيفة عليها ،فذلك لن
يكون مكلفاً.
 -8غسل الثياب يف
املصبغة:
رمبا قد يكون األمر مكلفاً
بعض الشيء ،ولكن من
األفضل أن تقوم بإرسال
ثيابك إلى املصبغة وخاصة
الكالسيكية ،كالبذلة
والقمصان فذلك سوف
يأتي بنتيجة أفضل ،وحتى
إن قمت بوضعها يف
الغسالة فلن حتصل على
النتيجة املرضية ،وخاصة
إن تغير لون القميص أو
البذلة ،فال أحد يريد أن
ينفق ماله على املالبس،
ومن ثم يقوم برميها.
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By Karen Pallarito
FRIDAY, March 18, 2016 (HealthDay News) -- Women
aren't the only ones at risk of worrying about their
looks: A new study finds many men also fret about their
physique, especially gay men. Surveys on male body
image found that 20 percent to 40 percent of men were
unhappy with some aspect of their looks, including
physical appearance, weight, and muscle size and tone.
Those feelings spilled into their health and sex lives, as
well. Many straight and gay men, for example, reported
exercising (55 percent and 57 percent, respectively) and
dieting (29 percent and 37 percent, respectively) to lose
weight in the past year.
Twenty percent of straight men and 39 percent of gay
men reported trying to hide one aspect of their bodies
during sex, usually their bellies.
David Frederick, assistant professor of psychology at
Chapman University in Orange, Calif., and the study's
lead author, said men's body image is an issue that gets
overlooked. "We know so many women are dissatisfied,
so it kind of gets lost that there's also a lot of men who
are dissatisfied," he said. The study was published
online by the journal Psychology of Men & Masculinity. Gender differences in "body dissatisfaction" are
shrinking, likely because of media influence, said Rick
Gardner, professor emeritus of psychology at the University of Colorado, Denver.
"Men are increasingly bombarded by messages
related to weight and fitness," Gardner said. "And you
rarely see a very overweight man in a TV ad or in a TV
program or movie, unless they are playing the role of a
buffoon or a bad guy," he observed.
Previous body image studies have shown gay men
are at higher risk than straight men for developing body
dissatisfaction. But those studies were based on small,
biased samples that recruited participants from gayaffiliated political and support organizations, Frederick
explained. To overcome potential bias, Frederick and
co-author Jamal Essayli, of the University of Hawaii at
Manoa, drew data from more than 116,000 men across
five national online surveys posted to general news
websites. WebMD News from HealthDay
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التربية البيئية والطفل

* تعويدهم على رمي القمامة في
أوعية خاصة حتى يمكن التخلص
منها بطريقة صحيحة.
* االستفادة من بعض البرامج
التي يعرضها التلفزيون وخاصة
برامج البيئة.
* عدم تناول الطعام المكشوف.
* االهتمام بنظافة أجسامهم
واالبتعاد عن األماكن القذرة
والتعود على لبس األحذية دائمًا.
ويمكن غرس هذه العادات
وصقلها بأسلوبين هما:
* أسلوب الجزاء :وذلك بمنح
الطفل مكافأة مالية أو هدية عينية
إذا ما استطاع إثبات حرصه على
البيئة ونظافتها مما يدفع إلى تكرار
نفس األسلوب
اإليجابي.
* أسلوب
العقاب :مثل
حرمان الطفل
من شيء
يحبه إذا أساء
استخدام البيئة
أو أدى إلى

Environment

تلوثها وسوف يمنع العقاب السلوك
الخاطئ لدى الطفل.
وتشير الدراسات البيئية إلى أن
التربية تبدأ من المنزل وأنه كلما
كانت البيئة على درجة عالية من
النظافة ،كلما أدى ذلك إلى فرض
نوع من السلوك اإليجابي الذي يبدأ
منذ الطفولة ويستمر حتى المراحل
األخيرة من شيخوخة اإلنسان.

من أسس التربية البيئية أن
تساهم األسرة في إيجاد
وعي بيئي منذ الطفولة

د .أحمد عبد القادر املهندس  -من أجل االهتمام بالبيئة واحملافظة عليها يجب أن نعرف شيئاً عن
التربية البيئية .والتربية البيئية هي منهج تربوي لتكوين الوعي البيئي من خالل تزويد اإلنسان
باملعارف واملهارات والقيم واالجتاهات التي تنظم سلوكه ومتكنه من التفاعل مع البيئة الطبيعية
واالجتماعية مما يساهم يف حمايتها وحل مشكالتها .ولهذا فإنه من املهم أن نغرس القيم الصاحلة
يف نفس الطفل لينشأ مواطناً صاحلاً وإنساناً اجتماعياً منتجاً.
ومن أسس التربية البيئية أن
تساهم األسرة في إيجاد وعي
بيئي منذ الطفولة المبكرة ،ويستمر
بعد ذلك في التعليم النظامي وغير
النظامي.
ومن أجل تهيئة الطفل للمساهمة
في عدم تلوث البيئة أرى التركيز
على ما يلي:
* تعريف الطفل بالطبيعة والبيئة
من حوله وكيفية االستفادة منها
وعدم اإلضرار بها.
* أهمية البيئة في حياتنا ودورها
في تزويدنا بما نحتاجه من طعام
وشراب وهواء.
* ترسيخ الوعي بالعوامل البيئية
وارتباطها بصحة اإلنسان
وسالمته.
* تنمية الثقة في نفس الطفل
وتشجيعه على السؤال

واالستفسار عن مايراه في بيئته.
ولكن كيف يتم هذا علميًا؟
ينبغي أن يقوم األطفال وبمتابعة
من األسرة بما يلي:
* التعود على النظافة ،فالنظافة
من اإليمان .وديننا الحنيف يحثنا
على النظافة دائمًا.
االهتمام بغسل اليدين قبل الطعام
وبعده ،وغسل أيديهم ووجوههم
بعد اللعب أو الخروج إلى الشارع.
* االهتمام بغسل الخضروات
بالماء حتى ال يتعرضوا إلى النزالت
المعوية وأمراض الجهاز الهضمي.
* أن يتعلموا وفي سن مبكرة
قراءة تاريخ صالحية المعلبات
المحتوية على الطعام.
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ثقافات World
Culturesالعالم

 -10احلريش Unicornاحلريش
هو كائن خرايف يشبه احلصان .لونه أبيض ولديه
قرن:وروى كثير من املشاهير القدماء أنهم
شاهدوه ومنهم ليوناردو دافنشي وميسولوجاس
وبليني ،وانتشر هذا احليوان يف حضارات كثيرة
بأسماء مختلفة.
فعند اإلجنليز يسمونه اليونيكورن والعرب سموه
احلريش ،ويف الكونغو سموه آبادا ويف اسكتلندا
اسمه بياست نا سروجينج ،ويف الهند وشمال
افريقيا كركدن إلى جانب إنه أحد أسماء اخلرتيت
يف لغتنا العربية.ويف التبت كير ويف اليابان كير ويف
بالد الفرس كوريسك ويف الصني سموه كاي لني
ويف جنوب افريقيا ندزودزو!!
 -9اجلاثوم Incubus
اخلرافة هي أن الشخص يستيقظ من نومه ليجد
نفسه مشلوالً ال يستطيع احلركة ويشعر بسرعة
نبضات القلب وبضيق تنفس!!
قال العرب قدمياً أنه جني يريد قتل هذا الشخص
فيقوم بخنقه ،ويف التراث الكنسي الغربي أن
اجلاثوم كان مالكاً طرد من اجلنة بسبب شهوته
الزائدة وهو يأتي للنائم ليعتدي عليه!!
وتفسير هذا األمر طبياً أن العني تستيقظ واجلسم ال
زال نائماً فيحدث هذا الشعور للحظات ونادراً
عدة دقائق ثم يزول.
 -8طائر النار )Phoinxالعنقاء)
ميتاز هذا الطائر باجلمال والقوة وسمي بالعنقاء
لطول عنقه .قيل إذا مضت  1000سنة ميوت
ويخرج من رماده عنقاء آخر!!وقال كثير من
املشاهير القدماء أنهم رأوه!
 -7الزومبي Zombie
جثث خرجت من قبورها لترعب الناس وتعيش يف
األماكن املهجورة!! ..القصة كلها خرافية ولم
يتم مشاهدة أي منهم ،لكن ذاع صيتها وأنتشرت
بكثرة يف ألعاب الفيديو .
 -6الغول
غول كلمة رائجة يف اجملتمع العربي لوصف وحش
خيالي أو فوبيا أسطورية لشيء مفترس ،وعادة ما
يستخدم هذا املصطلح يف قصص اجلهال الشعبية أو
لوصف كائن مجهول مخيف ،ويف العادة اعتادت
األمهات أن يخفن به األطفال ليخلدوا للنوم مبكرا
قائلني…اآلن سيظهر الغول إذا لم تنام.
 -5احلصان اجملنح Pegasus
أول أسطورة هي احلصان اجملنح واملعروف بإسم
بيجاسوس .قيل أنها أسطورة يونانية قدمية ولكنها
مذكورة يف القرآن الكرمي“ :إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ
الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ { “}31سورة ص.
وفسر العلماء الصافنات اجلياد بأنها خيول لها
أجنحة وهي من جنود اهلل التي وهبها اهلل لنبيه
سليمان عليه السالم ،ومن جنس الصافنات اجلياد
البراق الذي أتى به جبريل للرسول محمد صلى
اهلل عليه وسلم ،وذكر الرسول صلى اهلل عليه
وسلم أنه دابة فوق احلمار ودون البغل ،وأتت
أساطير كثيرة مشابهه لها مثل اجلريفن األسطوري
(أسد مجنح) والهايبوجريف (حصان مجنح برأس
نسر) والثور اجملنح .
 -4دراكوال Dracula
دراكوال هو األمير الروماني فالد تيبيسو امللقب بـ
دراكوال وتعني ابن الشيطان!!من مواليد مدينة
سيغيوشوارا وكان موصوفاً بتعامله الوحشي مع
املسؤولني الفاسدين واللصوص وخصوصاً
احملتالني ،حتى إنه عندما أراد القضاء على الفقر

أغرب
وأكثر
10
خرافات
إنتشار
اً يف
العالم
خرافات التصدق والميكن أن حتدث

جمع خمسة آالف من الفقراء وقتلهم للقضاء على
الفقر!وهو الذي ابتدع اخلازوق واخلازوق هذا ـ
والعياذ باهلل ! ـ عبارة عن رمح يدق يف الضحية حتى
يخرج من عنقه وهي الطريقة التي اشتهر بها وقد قتل
بها أكثر من أربعني ألفاً من البشر آنذاك!!
كما ذكر سابقا فإن مصاصي الدماء هي مجرد رواية
للكاتب برام ستوكر ،ولكن سبب ارتباطها يف
دراكوال هو عشقة للقتل فيكفي قلعته التي كانت
تبث اخلوف لدرجة أن السلطان التركي ذكر أن
دراكوال كان يقتل الناس بطريقة اخلوازيق ويضعهم
يف الطريق لقلعته.
 -3وحش البحيرة
ال زال إلى اآلن أهل جزيرة نيس الواقعة يف فرنسا
يؤمنون بهذه اخلرافة التي كانت بداية قصتها هي أن
يف عام  565عندما رأى قس كائناً يشبه الديناصور
يغوص يف املاء!!ويف عام  1933إنتشرت إشاعة
وهي إن شخص وزوجته رأوه ،وانتشرت صورة
يقال إنها له لكنها غير واضحة وكذبها الكثير .وبعد
العشرات من الشهادات برؤية هذا الوحش
وخصوصاً بعد تقدم قساوسة وأطباء ومحامني
ومهندسني وشخصيات مثقفة ،حتى إن أحد
الفائزين بجائزة نوبل شهد برؤية هذا الوحش مما
جعل اخلرافة عاملية وكثر مصدقيها وذاع صيتها،
حتى إن الواليات املتحدة األمريكية تطوعت لزرع
عشرات كاميرات يف البحيرة وإرسال غطاسني
بشكل دوري!!
ويوجد موقع يعرض صورة للبحيرة كل  6ثوانٍ.
وقيل أن هذا الكائن ينتمي لعالم الديناصورات
املائية ،وقال البعض إن الصورة التي ظهرت إمنا هو
خرطوم فيل كما يظهر يف الصورة!!
 -2األطباق الطائرة UFO

ظاهرة يؤمن بها أغلب الناس وهي تختص
بظهور أجسام المعة يف السماء وهبوط بعضها
على األرض ،وخروج بعض اخمللوقات منها يف
زيارة سريعة لألرض مع اختطاف بعض االفراد
من األرض.
ويعتقد كثير من الناس إنها إما أنها كانت نتيجة
بداية عصر الطائرة بشكل عام ،والتي لم تكن
معروفة لكثيرين أو أنها طائرات من صنع البشر
ولكنها متطورة تقنياً وذات شكل أقرب إلى
اإلسطوانة أو الكرة املفلطحة .ومن ضمن
الشائعات التي انتشرت بكثرة يف العالم وأمريكا
خاصة أن األطباق الفضائية ظهرت يف مصر
القدمية وسجل امللك أمنحتب الثالث رؤيتها
حتى أن البعض قالوا أن الفضائيني هم من بنوا
األهرامات واتخذوا مبررات أهمها وجود شيء
بيضاوي الشكل يظهر على أحد النصوص
املنحوتة يف مقبرة أمنحتب الثالث وفسره هؤالء
على أنه طبق طائر!!
لكن مت إثبات أن ذلك ليس طبقاً طائراً يف الواقع
ولكنها كرات البرق وهي ظاهرة طبيعية نادرة
والتي يظهر فيها البرق على شكل كرة برقية
مضيئة وتكون قريبة من األرض وهي أحد
الكوارث الطبيعية النادرة .وبعد أن كثرت
الشائعات وكثر من إدعى مشاهدتها قال البعض
أنها تقنية عسكرية وقال البعض إنها من صنع
اجلن!!
 -1مثلث برمودا Bermuda Triangle
يعرف أيضاً باسم “مثلث الشيطان“ وهو منطقة
تقع يف اجلزء الغربي من احمليط األطلنطي مجاورة
للساحل اجلنوبي الشرقي لوالية فلوريدا
بالواليات املتحدة األمريكية .يغطي مثلث
برمودا نحو 1,140,000كم ²ويحده خط
وهمي يبدأ من نقطة قرب ملبورن بفلوريدا
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مروراً ببرمودا ثم بورتو ريكو لينتهي بفلوريدا.
كثرت شائعات اختفاء السفن والطائرات يف هذه
املنطقة لكن كان الكل يقول أنها إشاعات جللب
السياح ،وبدأ العالم يأخذ أسطورة مثلث برمودا
بجدّية يف  5ديسمبر  1945بعد حادثة “الرحلة ،?19
والقصة كانت أن خمسة قاذفات قنابل للبحرية
األمريكية اختفت بشكل غامض بينما كانت هذه
الطائرات يف مهمّة تدريبية روتينية كما إختفت طائرة
إنقاذ أرسلت للبحث عنهم ولم ترجع أبدا بإجمالي
ستّة طائرات و 27رجل ،ذهبوا دون أي أثر باإلضافة
إلى احلوادث األخرى .نعدد بعضها لكم كالتالي:
* : 1809هنري ريفنز .أبحر بسفينته مع  7من
مرافقيه .منذ أن رحلوا لم يعد يسمع عنهم شيئا.
* : 1814سفينة القوة البحرية األمريكية .بقيادة
جونستون باليكلي اختفت.
* : 1941يف آخر شهر نوفمبر وبداية ديسمبر .اثنتان
من أخوات السفينة “السايكلوبس“ اختفت مع أنهم
سلكوا طرق مختلفة.
* : 1947طائرة اجليش سي 45-اختفت على بعد
 100ميل من برمودا.
* : 1948يف يوم  30من شهر يناير طائرة على متنها
 31شخص اختفت بعد رحلة ترانزيت إلى برمودا.
* : 1948يف نفس العام اختفت طائرة دي سي3-
على متنها  32شخصا .وأيضا يف نفس العام طائرة
أخرى اختفت حاملة معها  35شخصا من
بورتريكوا.
* : 1949طائرة اختفت يف  17من شهر يناير.
كانت الطائرة على وشك حتوياللراديو من برج مراقبة
برمودا إلى برج مراقبة جاميكا حني اختفت.
كانالطيار قد وصف اجلو بأنه جيد جدا قبل الختفاء
بقليل!
* : 1949طائرة دي سي 3-حاملة معها  30رجال
وامرأة وطفالن اختفت.
* :1950طائرة “فرايتر“ أمريكية .طولها  350قدم.
اختفت دون أثر هي ومن معها من الرجال الثماني
والعشرين.
* : 1951طائرة “غلوب ماستر“ اختفت وكان على
متنها  53راكبا.
* : 1952طائرة بريطانية اختفت وعلى متنها 33
شخصا.
*  42 : 1954راكبا على منت طائرة بحرية أمريكية
اختفت.
*  : 1962ناقلة جوية عمالقة أقلعت من قاعدة
“النغلي“ اجلوية بفرجينيا ولم تعد.
*  : 1963مارين سولفر كوين“ وهي “فرايتر“
أمريكية اختفت مع طاقهما كليا .لم يسمع أي
نداءات للنجدة أو أثر لبقاياها.
*  : 1967طائرة شحن اختفت.
ويف عام  1963أحاط الغموض حادثة اختفاء طائرتني
امريكيتني من طراز كي سي  ،1350حيث اختفت
الطائرتان فوق مثلث برمودا وبعد عدة أيام مت العثور
على حطامهما متناثراً يف هذه املنطقة ولم تستطع بعثة
اإلنقاذ تفسير سبب احلادث حتى اآلن!!
يتميز هذا البحر بهدوئه التام فهو بحر ميت متاماً تندر
به الرياح والتيارات الهوائية ،ويقال أنه يف أعماق هذا
البحر توجد اآلالف من الهياكل العظمية وآثار لسفن
غاصت يف أعماق هذا البحر!!
وأطلق على البحر مسمى “مقبرة األطلنطي“ ملا شاهد
الناس فيه من الرعب واألهوال أثناء رحالتهم .ويرى
البعض بأنه يوجد يف هذه املنطقة بالتحديد (املسيح
الدجال) الذي سيخرج يف آخر الزمان!!
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من فعل “نفَس“ ويعني حسد وأصابه بنفس أي
بعني ،و“النَفُوس“ العَيون احلسود املُتعيّن ألموال
الناس ليصيبها كما ورد يف لسان العرب .فالعني
هنا تعني النفس وهي نفس شريرة متى ارتبطت
باحلسد ،فيقال “عني احلسود فيها عود“ ،وهو
قول يلخّص مدى ارتباط معنى العني باحلسد.
والطريف يف األمر أنّ كل الدالالت تدور حول
العني يف معناها املباشر املتمثل يف حاسة البصر
فتصبح العني عيونا وأعينا فيها العيون اجلميلة
والبريئة والعيون الشريرة احلسودة ،ومن خاللها
يصيب احلاسد احملسود على ماله أو جماله أو
جناحه .

هل العني الزرقاء تنجيك من العني الشريرة؟

وكثيرا ما تصيب العني األطفال الرضّع فيكثرون
من البكاء واالنزعاج من دون سبب ظاهر،
ويعود ذلك بحسب االعتقاد الشعبي إلى ضعف
بنية الرضيع ،فليست له قوة يواجه بها هذه
اإلصابة وسرعان ما جتري فيه النفس أو العني-
وبها كذلك يصاب املنفوس وبواسطتها يرمز إلى
الرقية فتعلّق على أبواب البيوت أو احملالت عني
زرقاء اللون تكون على شكل متيمة إلبعاد احلسد
أو تكون يف شكل حليّ يف عقد تلبسه الفتاة يف

رسم العني داللة تاريخية راسخة يف ثقافة احلسد الشعبية
ما يمـيز اللغة العـربية ،وهو سـرّ من أسرارها ودلـيل على ثرائهـا ،الجذر وما يـرتبط به من اشتقـاق .فلمفردات
العـربية أسماء كـانت أو أفعال جذور ليـست مجرّد حروف ثالثيـة أو رباعية بل جذور وأصـول تعكس تجذّر اللغة
وأصالتها عنـد متكلميها ومستعملـيها .فاللغة تختزن الـموروث الثقافي في كلماتهـا ودالالتها ورموزها ،ولعلّ كلمة
“عين ” بكل ما تحمله من دالالت مـعجمية وثقافية من أكثر المفردات تعبيـرا عن ارتباط اللغة بالثقافة وتحديدا
الثقافة الشعبية.
كتابة وحترير  :د .محمد اجلويلي
العني يف معناها احلسّي املباشر أي أنّه ينظر أو
معنى حقيقيا حسيّا يفوق كلّ املعاني والدالالت
يف االستعمال الثقايف للعني حتى غدت الكلمة
يبصر الضحية –احملسود بنيّة سيّئة فيصيبها
العني حتمل دالالت مباشرة وأخرى مجازية
إحالة على اإلصابة بالعني.
باألذى وكأنّه يرسل من عينيه سهاما
تلتقي يف املعنى الثقايف االجتماعي املتمثل يف
سامّة تسمّم بدن املصاب فتلزمه
اإلصابة بالعني أو احلسد ،فتنتقل العني من
ومن هنا جاءت أقوال
علّة ال يعرف مأتاها وال
إلى
الباصرة
معناها املباشر وهو العني اجلارحة أو
عديدة تعبّر عن العني
دواءها.
االستعمال
اإلحالة على احلسد من خالل
مبعنى احلسد مثل
ويقال يف التعبير
مفردة
وهي
العني.
اجملازي واحلقيقي لكلمة
قولنا “عني
العامّي يف تونس
لسان
يف
ورد
كما
معانيها
متعدّدة املعانى ومن
وصاباتو
“عينه حَرْشا“
اجلاسوس
القوم
وعني
منبعه،
العرب عني املاء:
(أصابته)“
وتعني أنّه ينظر
عني
والعني
منظره،
الرجل
والرقيب ،وعني
وتقال على
إلى الشيء أو
والعني
والذهب،
والدينار
املال
الشمس والعني
شخص
الشخص
بالعني.
اإلصابة
والعني
والنفس،
احلقيقة
تدهورت
نظرة حسد
حتيل
مشتقة
كلمات
ّد
ل
تتو
العني
جذر
نفس
ومن
أحواله
تضمر الشرّ
وتتمثل
بالعني
اإلصابة
أي
األخير،
املعنى
على
فجأة ،إذ
وسوء
يف مفردتي “العَيون“ مبعنى شديد اإلصابة بالعني
كان يف
النيّة .وهذا
يف زعمهم (كما ورد يف لسان العرب) و“العَيّان
خير ونعمة
املعنى
واملِعْيان“ وهو شديد اإلصابة بالعني كذلك.
ثم أصبح
اجملازي
العني
ولقد وردت املفردات الثالث املشتقة من
يف بؤس أو
للعني يجعله
وزن
نفس
صيغ مبالغة على وزن فعول ،وهو
انهالت عليه
االستعمال
على
ل
ّ
تد
حسود وفعّال ومفعال وهي أوزان
مصائب،
الثقايف حقيقيا
وهي
احلالة،
املبالغة مبعنى الشدّة يف الفعل أو
وقولنا أيضا
بالقوة
بالعني
املصاب
عليها
احلالة الشديدة التي يكون
“عيني ما تضرّك“
والتأويل ،فيقال
د
ّ
مضا
شديد
آخر
فعل
الذي قد ال ينفعه غير
وهو قول إيجابيّ
“العني حقّ ومحمّد
وابتهاالت
تعاويذ
فيه
للفعل األول تتدخّل
يختلف عن سابقه يف
حقّ“ ،وهو قول يؤكّد
وقع
اللواتي
النسوة
من
مجموعة
وأدعية تتقنها
نيّة قائله وعادة ما يقال
بقوّة حضور معنى
على
قادرات
بركة
صاحبات
ن
ّ
ّه
ن
أ
على
التواضع
يف سياق املزح ويقصد به
اإلصابة بالعني ومن يشكّ يف
ّيرة.
ر
الش
العني
آثار
من
املصاب
تخليص
التعبير عن اإلعجاب بالشيء
وجوده يشكّ يف وجود الرسول عليه
دون نيّة احلسد.
السالم فيساوي بني وجود محمّد ووجود
لقد طغى معنى اإلصابة بالعني يف االعتقاد على
العني ،فال يترك مجاال للشكّ يف حقيقة هذا
كل دالالت العني وهي إصابة حقيقية ومجازية
ويقال عن املصاب بالعني “املنفوس“ والنافس هو
املعنى اجملازي للعني ،بل تصبح اإلصابة بالعني
حسية ومجرّدة ،حيث تكون وسيلة احلاسد
احلاسد والصائب بالعني ،واشتقت الكلمتان
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عنقها.
إنّ العالقة بني العني مبعناها احلقيقي املباشر
(اجلارحة أو الباصرة) ومعنى اإلصابة بالعني قد
تبدو من باب التأويل أو اجملاز يف بادئ األمر،
ولكنّ املتمعّن يف دالالت العني املتعددة من عني
املاء منبعها واجلاسوس والرقيب والشمس واملال
والذهب والنفس يجد عالقات داللية وسياقية
بني املعاني وهي عالقات جذرية وليست
اعتباطية يبرّرها االستعمال واالشتقاق الداللي
الذي له دور يف انتقال العني من املعنى احلقيقي
املباشر إلى املعاني اجملازية .فالعالقة بني العني
واجلاسوس هي عالقة جزء بكلّ ،حيث يُطلق
على اجلاسوس والرقيب عني القوم فتعوّض
العني وهي جزء الشخص كلّه وذلك ألهمية
العني احلقيقية واجملازية.

وتتمثل العالقة بني العني والشمس وعني املاء يف
املشابهة على مستوى الشكل والوظيفة ،إذ تعبّر
العني عن النور والبريق واإلشعاع يف معنى
الشمس وعن االستدارة واملنبع يف معنى عني
املاء ،كما متثّل الشيء النفيس يف معنى املال
والذهب.
نستشفّ هذه الدالالت املتعدّدة للعني من خالل
أهمية العني الباصرة لدى اإلنسان التي ال تقاس
باملال أو الذهب كما يقول املثل الشعبي “إلّي
مشات عينيه مشات الدنيا عليه“ ،وهو تأكيد
على أهمية داللة العني األساسية التي تتوالد
وتتعدّد حسب االستعمال يف سياقات مختلفة
فتنزاح عن املعنى األول املباشر انزياحا ال يخلو
من إشارات داللية إلى املعنى القاعدي،
فتحافظ على سماتها اجلزئية األساسية وكلّ
سمة متثل مجاال تتقاطع فيه العني الباصرة مع
عدد آخر من املعاني بعضها حسّي وبعضها
مجرّد.
اجلدير باإلشارة أن العني حتضر حضورا قويا
بكل معانيها يف اللغة واالستعمال والثقافة،
حقيقة كانت أو رمزا ،لتؤكد جذور اللغة
والثقافة العربية لغة الضاد والعني أهمّ حروفها
االستثنائية ،فالعني عربية بامتياز.
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يف “صناعة“
تُعد ثاني
أكثر
الصناعات
اإلجرامية
على مستوى
العالم
بعد جتارة
اخملدرات ؟!!!

تتناسب مطلقًا مع أعمارهن ،وهو األمر امللفت
للنظر يف ضحايا اإلجتار بالبشر املُصدرين لشبكات
الدعارة الداخلية والعاملية.
جتارة البشر هي جتارة الـ 32بليون دوالر سنويًا،
وهي حتتوي على العديد من الشبكات املنظمة
العاملة على استيراد وتصدير البشر بني البالد
اخملتلفة ،وتأتي بالد اخلليج العربي وتركيا
والواليات املتحدة األمريكية على رأس الدول
املستقبلة ،يف حني حتتل معظم الدول الفقيرة
وبلدان العالم النامي وشرق أوروبا مرتبة الدول
املصدرة للبشر ،حيث تبلغ تكلفة الضحية حول
العالم ما يقارب الـ  90دوالرًا ،ويُقدر عدد
الضحايا بـ  900.000 -800.000ضحية
يعبرون احلدود الدولية سنويًا ،بعدد يبلغ 30-20
مليون ضحية لإلجتار بالبشر حول العالم اآلن،
يصل منهم حوالي  17.500ضحية إلى الواليات
املتحدة سنويًا.
على الرغم من أن نسبة كبيرة من ضحايا اإلجتار
بالبشر هم من الفتيات والنساء ،إال أن الرجال
والفتيان يتم اختطافهم كذلك وإدراجهم يف
شبكات الدعارة أو األفالم اإلباحية ،أو يتم
استخدامهم كعبيد يف األشغال الشاقة أو األعمال
املنزلية ،حيث يتم إرسالهم إلى الدول الفقيرة

جتارة البشر هي جتارة الـ  32بليون دوالر سنوياًا ،وهي حتتوي على العديد من الشبكات املنظمة

يسميها البعـض العبودية احلديثة ،والبـعض اآلخر يُسميها اإلجتار بـالبشر ،ليس كل من هم عبيـد هم ضحية لإلجتار بالبشـر ،لكن كل من متّ املتاجرة بهم يف كل أنواع
اإلجتار بالبشر هم عبيـد ،اإلجتار بالبشر هو الصناعة ذات الـ  32بليون دوالر سنويًا ،مما يجعلها ثاني أكثر الصناعات اإلجرامية يف العالم بعد جتارة اخملدرات ،وهي
الصـناعة التي تـأوي حتت مظلتها  29.5مليـون ضحية يف عمليـة استيراد وتصـدير للبشـر بني الدول الغنيـة والفقيرة ،أو الدول املنـكوبة والدول املـستقرة ،فذلك
الرقم يأتي من حوالي  127دولة مُصدرة إلى ما يقرب من  137دولة مستقبلة حول العالم.
مـا هو اإلجتار بالـبشر؟  :هو انتقـال الرجل أو املرأة أو الطفل مـن حياته املألوفـة إلى دلوة أخرى ال يتحـدث لغتها ويتم استغالله إمـا جسديًا يف األعمـال الشاقة ،أو
األعمال املنزلية ،أو يف تهريب اخملدرات ،أو استغالله جنسيًا عن طريق الـدعارة أو صناعة األفالم اإلباحية أو يف اجلنس التجاري ،كما تنتشر عمليات اخلطف بني
األطفـال الستخدام أجسـادهن و سرقة أعـضائهم مقابل املـال ،عن طريق التخـويف أو اإلجبار أو حتت تهـديد السالح عن طـريق منظمات عـاملية وعصـابات دولية
منظمة.يتم اإلجتار بالبـشر للعديد من األسباب ،ويضم كل املـراحل العمرية وكال اجلنسني ،حيث يتم املتـاجرة بالرجال يف تصديرهـم لبعض الدول كعمالة رخيصة
ألداء األعمال الشاقة ،كما يتم املتاجرة باألطفال كعمالة يف صناعات الغزل والنسيج واألعمال املنزلية أو االستغالل اجلنسي أو نقل األعضاء ،أما املرأة فيتم املتاجرة
بها ألغراض اجلنس التجاري ،أو الدعارة أو أي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي.

يقع املاليني من ضحايا اإلجتار بالبشر من النساء
والرجال واألطفال يف أيدي املهربني كل عام،
إما ليتمّ تصديرهم إلى بالد أخرى أو إلى
شبكات اإلجتار بالبشر الداخلية يف بالدهم ،يف
صناعة تُعد ثاني أكثر الصناعات اإلجرامية على
مستوى العالم بعد جتارة اخملدرات ،حيث تتم
التجارة بني  127دولة مصدرة و 137دولة
مستقبلة حول العالم ،وذلك الستخدامهم يف
مختلف األغراض اجلنسية وصناعة األفالم

والتي ميكنها أحيانًا املساعدة يف بقاء هؤالء
الضحايا بعيدًا عن حياة العبودية احلديثة التي يطلق
عليها عامليًا اآلن اإلجتار بالبشر (Human
Trafficking).
مت مالحظة بعض العالمات التي استطاعت بعض
املؤسسات التي حتارب جتارة البشر حتديدها بعد
كشف العديد من احلاالت املهربة يف املطارات
ومحطات القطار منها:

الضحية كما أخبرها املهرب بالضبط ،حيث
يستغل املهرب أن الضحية ال تعرف أي شخص
يف املكان املتواجد فيه إال هو ،وال متتلك أية
أموال تساعدها على الرجوع إلى بلدها ،فيعتمد
املهرب أن الضحية مرتبطة به ،ويقوموا
بالترهيب والتخويف بل وأحيانًا حتت تهديد
السالح برعب الضحية وإجبارها على التعامل
باملعايير التي يسمح لها املهرب بالتعامل بها،
وهذا ما يجعل الضحية يف حالة خوف دائم من

بالطلب ،أو لغرض العمالة اجلبرية ،فاألمر ال
يتوقف فقط على اإلهانة اجلنسية ويتطور إلى
اإلهانة اجلسدية ومن ثم التشوه النفسي،
فاحتمالية أن يعاني معظم الناجني من املهربني من
أمراض نفسية وعقلية مزمنة تبدو عالية جدًا.
يبدو األمر غريبًا بالنسبة للبعض ،فلماذا يوجد
طلب على جتارة األطفال لألغراض اجلنسية ،قد
يبدو هذا صادمًا للبعض ،ولكن هناك ما يسمى
السياحة اجلنسية لألطفالChild Sex Touri
 ،ismوهي سياحة تعمل على ضم األطفال يف
الدعارة وممولة جتاريًا والتي أسفرت عن ارتفاع
نسبة احلمل املبكر ومرض اإليدز يف الواليات
املتحدة وحول العالم ،حيث بلغ عدد األطفال
 5.5مليون طفل يتم استغالله يف صناعة اجلنس
حول العالم ،طبقًا لتقارير وزارة اخلارجية
األمريكية.
كتاب "التجارة باجلنس :دارسة يف التجارة يف
العبودية احلديثة" للكاتب سيدهارث كارا ،والذي
قضى من حياته  15عامًا يف رحالت حول العالم
متتبعًا قضايا اإلجتار بالبشر ،حيث واجه أول حالة
يف مخيم لالجئي البوسنة يف عام  ،1995سجل
من خاللها االستغالل اجلنسي
لالجئات يف اخمليمات وبيعهم من
قِبل جتار يف اخمليمات ووعدهم
بحياة أفضل خارج اخمليم ،قرر
كارا بعدها السفر إلى الهند،
بورما ،تايلند ،فيتنام ،اململكة
املتحدة ،مرورًا بدول البلقان من ألبانيا ومولدوفا
حتى عاد إلى الواليات املتحدة األمريكية ،وثق
خالل رحالته حاالت اإلجتار بالبشر من الفتيات
والنساء ،واصفًا قصص تلك الفتيات بعد أن
حكوها له بأنفسهم.
وأخيرًا ،ما الذي يجب على العامة فعله؟ كل ما
عليك هو أن تثقف نفسك بهذا األمر جيدًا ،وأن
حتاول استغالل وقت فراغك يف مساعدة
املؤسسات التي تعمل على التوعية باإلجتار
بالبشر ،أو مساعدتهم يف برامج النقاهة سواء
اجلسدية أو النفسية للناجني ممن هم يف حالة ما بعد
الصدمة ،أو يف احملاولة عن كشف حاالت اإلجتار
بالبشر.

كيف ميكنك أن تعرف ضحية اإلجتار بالبشر؟

اإلباحية أو لألعمال الشاقة أو األعمال
املنزلية ،أو يف عمليات سرقة األعضاء أو يف
شبكات الدعارة العاملية ،وعلى الرغم من عدم
دقة اإلحصائيات نظرًا لعمل تلك الشبكات
بسرية مبالغ فيها إال أنه ميكن تقدير الرقم تقريبيًا
بأنه واحد من بني كل  236فردًا يف العالم هو
ضحية لإلجتار بالبشر.
ميكننا القول بأن كل بلد حول العالم يعاني
بشكل نسبي من اإلجتار بالبشر ،حيث يستخدم
املهربون أساليب عدة يف عمليات نقل الضحايا
املتاجر بهم ،يف محاولة إلخفائهم عن األعني
وعدم التعرف عليهم حتى ال يتم كشف عملية
التهريب ،هذا ال مينع من وجود عالمات مميزة
لضحية اإلجتار بالبشر ،والتي ميكن للبعض
مالحظتها يف املطارات أو محطات القطارات،

 -1الضحية ال تعرف وجهة السفر :ال ميكن
التحدث ألي شخص حولهم.
للضحية حتديد مكان الرحلة ،وال تفاصيلها،
 -3تظهر الضحية يف األغلب حتت تأثير
حيث يكون أغلب الضحايا هم ضحايا عمليات
اخملدرات أو الكحول :وباألخص صغار السن
"عمليات
خطف يف األساس ،وأحيانًا عن طريق
منهم ،وهم يف األغلب من يتم استخدامهم
بيع وشراء" مع ذويهم.
لألغراض اجلنسية ،كما يظهر على أجسادهم
حقيقي:
غير
أو
ال
ً
مفتع
الضحية
 -2يبدو حديث
عالمات االعتداء اجلسدي من عالمات حرق
مييل
السجائر
املهربو
 ،أو
ن
اجلروح
إلى مييل املهربون إلى تلقني الضحايا حديثاًا معيناًا ،يبدو ألغلب
تلقني
الناجتة
الضحا الناس ولضباط املطارات ومحطات السفر مفتعلاً وغير حقيقي عن
يا
الضر
حديثًا
ب بآلة
معينًا ،يبدو ألغلب الناس ولضباط املطارات
حادة ،كما تظهرن الفتيات منهن بثياب مثيرة ال
ومحطات السفر مفتعالً وغير حقيقي ،فتتحدث
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تاريخ & History
 Placesوأماكن

صنعوا مآثر كبرى خلدها التاريخ

به األحوال.
قام األتراك بتوحيد صفوفهم بقيادة “توزون“ جملابهة
احلمدانيني الذين لم يتمكنوا من الوقوف يف وجه
األتراك يف بغداد نتيجة اجملاعة والغالء الفاحش
وعجز احلمدانيني عن تسديد رواتب اجلنود فقامت
بعض الفصائل بالعصيان ضدهم.
نتيجة لذلك انتقل احلمدانيون بثقلهم إلى مدينة
حلب حيث انتزعوها من أيدي اإلخشيديني
ليتخذوها عاصمةً لهم.
يف حلب متيز عصرُ الدولة احلمدانية بكثرة احلروب
مع البيزنطيني حيث مثل جهاد احلمدانيني ضد الروم
أبرز أعمال الدولة احلمدانية التي خلدتْ ذكراهم.
جدير بالذكر أن أبرز شعراء العرب ،املتنبي؛ كتب
أشهر قصائده يف بالط سيف الدولة احلمداني
وكذلك أبو فراس احلمداني وهذا دليل على النشاط

تسع دول للشيعة على مر التاريخ ،خمس منها يف منطقة إيران
مـن هم الشيعة ؟ هذا سؤال يبدو قـاصرا للذين لم يقرأوا التاريخي االسالمـي جيدا  ،أو أنهم قرأوه مجتزأ  ،ولذلك نحن نقـدم هذه املادة للذين اليعرفون
التـاريخ الـشيعـي واثره الـكبيـر والفـاعل علـى احلضـارة اإلسالمـية  .إن الـشيعـة هم جـزء اليتجـزأ من اإلسالم واملـسلمني  ،وقـد أسسـوا دوال وممالـكا
وإمبراطـوريات قدمـت لإلسالم واملسلمني  ،كمـا قدمته دول وممالـك وإمبراطوريـات السنة  .لـقد أسسس الـشيعة دوال الزالت آثـارها باقيـة الى اليوم
،وخـرج منهـم الكثيـر من العلمـاء والقادة واألدبـاء واملفكـرين العظـماء ،الـذين نـتفاخـر بهم جيال بعـد جيل  .هم جـزء أصيل ومهم يف تـاريخ االسالم ،
والتشيع أصله عربي وليس إيراني كما يتصور البعض  ،وقد تاسس املذهب الشيعي يف حب آل البيت رضوان اهلل عليهم أجمعني  ،ولذلك فاملسلم الشيعي
فخور بإنتماءه العربي واإلسالمي كأخيه السني متاما الينقص عنه يف شيئ  ،وعلينا أن نعلم جميعا  ،بأن مايحدث يف بعض دول الشرق األوسط العربية
منها  ،ليس صراعا مذهبيا كمـا قد يبدوا للوهلة األولى  ،بل أنه صراع مصالح وسياسية واطماع ،السنة والشيعة أبرياء منه  ،وإن كان يبدوا احلال كما لوا
انه اصطـدام مذهبي ومـاهو كـذلك  .هذا املـوضوع حتيـة حب الشقاءنـا يف العروبـة والدين واملـصير املـشترك  ،نـتشرف بـتقدميه عبـر مجلتكـم العربي
األمريكي اليوم  ،بعيدا عن احملاباة وزعيق الطائفيني الكارثي  ،الذين هم يف حقيقة األمر اليدافعون عن االسالم بل عن مصاحلهم من كافة األطراف .
فارس واتخاذ مدينة شيراز عاصمة له .يف نفس
كتابة وحترير  :عالء الدين السيد
عسكريًا ولكن يعتمد على املكر واخلديعة .وبالفعل
الوقت متكن شقيقه األصغر حسن بن بويا من
متكن اخلليفة العباسي من اغتيال مؤسس الدولة
احتالل منطقة جيبال واتخاذ مدينة راي عاصمة له.
لم تكن دولة إيران الشيعية هي الدولة األولى
إدريس األول.
يف عام 945م متكن أصغر األشقاء أحمد بن بويا من
للشيعة على مر التاريخ ،لكنها تعتبر الدولة رقم 9
متثلت أهداف دولة األدارسة يف مناهضة احلكم
غزو العراق واتخاذ مدينة بغداد عاصمة له.يف فترة
التي يقيمها الشيعة على مر الزمان.
األموي يف األندلس ،والدعوة للدولة العلوية
أكبر اتساع للدولة ضمت إليها كالًّ من إيران
هذه هي الدول الشيعية التي مرت على تاريخ
واملذهب الشيعي ،والعمل على إحياء ذكرى واقعة
والعراق والكويت وسوريا وأجزاء من سلطنة عمان
البشرية وأبرز ما مييز كالًّ منها.
الطف الدامية يف كربالء وقضية استشهاد احلسني بن
واإلمارات العربية وتركيا وأفغانستان وباكستان.
علي ،وأخيرًا العمل على نصرة الشيعة وتخليصهم
خالل القرنني العاشر واحلادي عشر كان البوهيون
 -1دولة األدارسة
من مسلسل االضطهاد والقمع والقتل.
هم الساللة األكثر نفوذًا يف منطقة الشرق األوسط.
مما ساهمت فيه هذه الدولة كان انتشار اإلسالم يف
الدين الرسمي للدولة كان اإلسالم الشيعي على
هي أول دولة للشيعة يف التاريخ والتي تأسست عام
مناطق جديدة باملغرب األقصى ،وازدهار احلركة
املذهب االثنا عشري على الرغم من أن البوهيني
788م ومت القضاء عليها عام 991م.
العلمية وبناء املدارس ،وتوسيع حركة العمران
بدؤوا كزيدية ،كما كانت الفارسية هي اللغة
تأسست هذه الدولة يف املغرب على يد إدريس بن
وبناء املدن ،وتعميم اإلسالم بني القبائل البربرية
الرئيسية بجوار العربية.
عبد اهلل وهو حفيد احلسن بن علي بن أبي طالب.
وترسيخه يف وجدانهم.
نظام احلكم يف دولة البوهيني كان كونفيدراليًا من
عاصمة الدولة كانت مدينة واليلي ثم فز ثم حجر
ثالث إمارات يف فارس وجيبال والعراق.
النصر..ديانة هذه الدولة متثلت يف الشيعة الزيدية.
 -2دولة العلويني
يف فترة حكم اخلليفة العباسي هارون الرشيد نشأت
 -4الدولة احلمدانية
حركتان شيعيتان كرد فعل على تسلط بني أمية ثم
تأسست عام 864م حتى عام 928م.
بني العباس على زمام دولة املسلمني وكنتيجة
تأسست على يد حسن بن زيد يف منطقة طبرستان
املسلحة
للمعارضة السياسية املتواصلة واملقاومة
إيران.
شمال
يف
الواقعة
وجيالن
والديلم
نشأت هذه الدولة يف الفترة بني 1004 -890م.
العلويني.
املستمرة من جانب الشيعة بقيادة
أمال.
مدينة
كانت
الدولة
هذه
عاصمة
تأسست هذه الدولة على يد حمدان بن حمدون
عبد
بن
إدريس
بقيادة
إحدى هاتني احلركتني كانت
الزيدية.
الشيعة
كانت
الدولة
ديانة
والذي كان أول حاكم لها وعاشت يف ازدهار كبير
اهلل يف املغرب ،بينما كانت الثانية بقيادة أخيه يحيى
بداية التأسيس كانت يف منطقة طبرستان وقد
حتت حكمه .احلمدانيون ينتسبون إلى قبيلة تغلب
يف بالد إيران احلالية .هذان الشقيقان هما شقيقا
تعرضت املنطقة للوقوع حتت احتالل السامانية بني
بن وائل وهي إحدى القبائل التي كانت مساكنها يف
أعلنا
محمد النفس الزكية وإبراهيم اللذين كانا قد
أرض اجلزيرة شمال شرق سوريا.
عامي 914- 900م عندما متكنت دولة العلويني
ثورة يف عهد اخلليفة املنصور.
استغل احلمدانيون فرصة ضعف الدولة العباسية
من استعادة احلكم مرة أخرى.
مكة
يف
الدامية
فخ
موقعة
متكن إدريس من النجاة من
نتيجة تنافس األتراك على مركز أمير األمراء وقاموا
الفترة التالية لنهاية االحتالل متيزت باخلالفات
أوربة
قبيلة
لتبايعه
املغرب
املكرمة ليلجأ إلى بالد
باالستقالل بدولتهم يف املوصل ثم يف حلب.
الداخلية والصراع على السلطة لتسقط الدولة على
املؤمنني.
بأمير
تلقيبه
ومت
وهي أكبر قبائل البربر
ونتيجة استياء الدولة احلمدانية من تنافس األتراك
يد السامانيني من جديد ولكن بال رجعة هذه املرة.
صفوف
يف
ًا
ع
وواس
ًا
ع
سري
ًا
ب
جتاو
القت دعوة إدريس
وأثره على ضعف دولة اخلالفة العباسية وجلوء
من
متكن
كبير
قوي
جيش
فتكون
قبائل البربر اخملتلفة
اخلليفة املتقي إليهم فارًا من بغداد قام احلسن بن عبد
 -3دولة البوهيني
ًا
ص
خصو
األقصى
املغرب
بالد
من
إخضاع ما حوله
اهلل احلمدان بدخول بغداد حيث رحب به اخلليفة
البوهيون هم ساللة من منطقة الديلم الواقعة يف
بعد.
اإلسالم
يف
دخلت
قد
تكن
املدن التي لم
ومنحه لقب أمير األمراء مما تسبب يف انتزاع السلطة
جنوب بحر اخلزر.أقام البوهيون دولتهم بني
اخلليفة العباسي هارون الرشيد أدرك تعاظم قوة هذه
من يد األتراك .يف هذا الوقت كانت الدولة
عامي 1062 - 934م.وقد تأسست هذه الدولة
الدولة الناشئة وأيقن أن احلل معها ال ميكن أن يكون
احلمدانية هي القوة التي يلجأ إليها اخلليفة إذا ضاقت
على يد علي بن بويا الذي قام عام 934م بغزو
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الفكري والثقايف الذي متيزت به الدولة احلمدانية
بجانب االزدهار االقتصادي.

 -5الدولة الفاطمية
هي إحدى دول اخلالفة اإلسالمية (وليس مجرد
دويلة مستقلة عن دولة اخلالفة) ،وهي دولة اخلالفة
الوحيدة التي اتخذت من الشيعية مذهبًا رسميًا
وبخاصة الفرع اإلسماعيلي .قامت هذه الدولة يف
أعقاب نشاط الدعاة اإلسماعيليني يف إذكاء اجلذوة
احلسينية ودعوة الناس إلى القتال باسم اإلمام
املهدي الذين قالوا بظهوره يف القريب العاجل.
ونتيجة الضطهاد العباسيني لهم يف املشرق انتقلوا
إلى املغرب العربي حيث جنحوا يف استقطاب
اجلماهير خصوصًا من قبيلة كتامة البربرية ليقوموا
بإعالن اخلالفة.
يف أكبر اتساع لها ضمت الدولة الفاطمية كافة
الساحل الشمالي ألفريقيا من املغرب وحتى مصر
باإلضافة إلى جزيرة صقلية والشام واحلجاز لتصبح
أكبر منافس للدولة العباسية على األراضي املقدسة
وزعامة املسلمني.
مؤسس هذه الساللة هو عبيد اهلل املهدي باهلل الذي
أشار إلى أن أصل الفاطميني يعود إلى نسبهم مع
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ليكونوا بهذا
علويني من نسب فاطمة بنت النبي محمد صلى اهلل
عليه وسلم.
قامت هذه الدولة بني عامي 1171- 909م.
يف عام 913م قاموا بتشييد مدينة املهدية التي
اتخذوها عاصمة لهم ثم نقلوا العاصمة إلى
املنصورية عام 948م وبعد فتحهم ملصر أسسوا
مدينة القاهرة لتصبح عاصمة الدولة وتصبح مصر
هي املركز الثقايف والروحي والسياسي للدولة
الفاطمية حتى انهيارها.
بعض من اخللفاء الفاطميني أظهر تعصبه للمذهب
اإلسماعيلي مما تسبب يف معاناة أتباع بقية املذاهب
والديانات حتت حكمهم فيما اشتهر خلفاء آخرون
بتسامحهم الشديد مع سائر املذاهب اإلسالمية
وبقية األديان .اشتهر الفاطميون بقدرتهم على
االستفادة من جميع مكونات الشعب اخلاضع
حلكمهم فقاموا باالستعانة بالبربر والترك واحلبش
واألرمن يف تسيير أمور الدولة .يعتبر املؤرخون
العصر الفاطمي امتدادًا للعصر الذهبي لإلسالم
حيث كان األزهر ودار احلكمة مركزيْن كبيرين لنشر
العلم وتعليم أصول الدين واللغة العربية .من أبرز
علماء هذه الفترة كان احلسن بن الهيثم أحد أكبر
علماء الفيزياء والبصريات ..البقية صفحة 96
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.. املهاجرة التي كانت تشكو الفقر: اليمنية زهراء احلرازي

فتربعت عرش سيدات االعمال يف كندا

Zahra Al-Harazi: Lost and Foundry
By; Michael Hill

Life is what you make it, and for
Zahra Al-Harazi this proverb is
emphatically clear. While many coast
through existence like Sunday
afternoon window-shoppers, this
entrepreneur embraces every
opportunity. She marches to the beat
of her own drum, moves with
insatiable drive and tenacious
precision, and is enjoying every step
of the journey.
“Being an entrepreneur, your mind
is always racing,” says the co-founder,
creative director and CEO of Foundry
Communications, a Calgary-based
design agency. There are always
problems to solve and answers to
unearth, and when your clientele is as
diverse as Al-Harazi’s, adaptation is
essential. “That’s the part that gets me
really excited, is trying to tap into a
certain mindset and change
behaviours.”
It’s been only six years since she
helped launch Foundry and already
she’s off to a blazing start. Right off
the block, Al-Harazi approached
business with a please-step-out-ofmy-way attitude — a bold strategy,
but one that’s paying dividends. In
just over half a decade, she’s built an
agency that pulls in over $5 million in
annual revenue, with accolades rising
just as swiftly.
Zahra Al-Harazi, co-founder,
creative director and CEO of Foundry
Communications, a Calgary-based
design agency. Al-Harazi and her
eldest daughter, Amani, and dog,
Kale. In less than a decade, Zahra AlHarazi has helped develop Foundry
Communications into a multi-million
dollar design agency. Profit Magazine
included Foundry in its list of
Canada’s top 10 up-and-coming
entrepreneurial companies, while AlHarazi herself made the Women’s
Executive Network’s (WXN) list of
top 100 most powerful women in
Canada, and was named Chatelaine
Magazine’s 2011 top female
entrepreneur.
On their own, these honours are

“  وذلك عن فئة، “ ية التي تنـظمها مجلة “ شاتلني
.“ أفضل سيدات االعمال
الـسيدة زهـرة احلرازي مجـازة يف االعالم املرئي
وعضوة فاعلة يف هيئات ومنظمات كثيرة
.
 من،حـائـزة علـى جـوائـز عـدة
بـينهـا جـائـزة “أفـضل أربعني
شخــصـيــــة حتـت سـن
االربعـني “الكنـديـة التي
2009 فازت بها عام
الـيوم زهـرة احلرزاي
منــدوبـــة كنــدا يف
منظمة اليونسيف

.“ املواد اخلام لبناء شيء صلب وقوي
،حـاليـاً زهـرة احلـرازي الكنـديـة اليـمنيـة االصل
مـسؤولة عن شـركة “فاونـدري كْرِيايْتِف
“يف مـدينـة كـالغـاري ومـديـرة
االبــداع فـيهــا يف عــام
م فــازت مـن2011
بني املــرشحــات
ـ
الـعــــــشــــــــر
النهـائيات يف
تـصـفيــات
ـ
مـسـابقــة
“سيدات
“ العـام
ـ
السـنو

commendabl
e. Their
magnitude
amplifies,
however,
when
earmarked by
her past. Born
and raised in
Yemen — where
gender inequality
remains prevalent —
she was married at 17
and a mother of three by
25. Wanting a better life for
their family, Al-Harazi and her
then-husband immigrated to Calgary
with their daughters, Amani and
Hanadi, and son, Ahmed, in 1996.
The move, however, found her in a
strange culture, thousands of miles
away from friends, family and the
life
she knew. She became extremely
bored in her new circumstances, so
one day she took it upon herself to
initiate change. Determined, she
went to the mall, and came home
with a job at Danier Leather. “It’s
interesting,” she says, “but it was
that minimum-wage job that set
things off for me.” She was handed a
rulebook, a fundamentalist approach
to retail, dictating how to interact
with customers. But she ignored it.
Instead, she followed her instincts.
“And,” she adds, “I made more sales
than anybody, and I was part-time.”
Al-Harazi discovered she had a

kna
ck
for
bus
ines
s.
She
enroll
ed in a
local
arts
school to
supplement
those newfound
skills with a
recognized degree. She
graduated with honours and was the
first out of her class to land a job. It
wasn’t long until she partnered up
and co-founded Foundry in 2006.
While it may appear that life initially
handed her the short end of the stick,
Al-Harazi refused to wallow in selfpity. “Everybody has something to
deal with, and everybody has
challenges,” she says. Gender and
nationality are non-factors. Passion
and confidence are key. Every trial is
an opportunity, every encounter a
chance to learn. “I think I’ve
evolved and changed so much over
the years,” she says, “and I think
everything that’s either stood in my
way or helped me along my way has
shaped that.” That includes learning
to tap the breaks. “I learned along
the way that I needed to slow down
and let other people catch up,
because they have something to
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 أضحت اليـوم واحدة من، اليمنيـة زهرة احلـرازي
 ال تـكاد مـجلة...أهم سـيدات األعـمال يف كـندا
 أو فعالية يف هـذا البلد تخلو..اقتصـادية أو نسويـة
 حـيث تـالحقهــا،من صــورهــا أو حـضــورهــا
... الكامـيرات وتهتـم وسائل اإلعالم ألخبـارها
فمن تكون ؟
 تـزوجت يف سن،ولـدت زهـرة احلـرازي يف الـيمن
 عـاما وأصبح لـديها ثالثـة أطفال عنـدما بلغت17
25 سن
 هـاجرت إلـى كندا بحثـا عن حياة، 1996 يف عام
 عـاشت زهرة يف بدايـة هجرتها يف، أفضـل ألبنائها
 قاسـت من فصـول الشـتاء.. شقـة رثة ومـهدمـة
.. املريرة وثلـوجها املتساقـطة على عشهـا املهترئى
صمـت أذانها وأطفـالها من صـوت القطـارات التي
 أطفالها.. تنقل البضائع والتي متر من باب كوخها
 ستة-  الرابعـة- وقتها كـانت أعمارهـم “ اخلامسـة
لكن معاناة زهرة الشـابة اليمنية الطموحة.-“ أشهر
 فقد قررت زهـرة وصممت على..لم تدم طـويال
.  للحصول على وظيفة،جعل عملها حياة جديدة
 وكانت عـائلتها متـشككة يف،مع افتقـارها للخبـرة
 وقـررت الذهـاب إلى أقـرب مركـز جتاري، ذلك
 بل أنها، “ جلديةDanier وعادت مع وظيفة يف
 ذهبت، 28 ففي سن الـ.لـم تتوقف عند هـذا احلد
إلـى الكلية وحصلـت على شهادة البـكالوريوس يف
االتصـاالت الـبصـريـة مـن كليــة ألبـرتـا لـلفنـون
 من مـقوالتها “إن األمـر يتعلق بدءا من.والـتصميم
teach me.”
Today, Al-Harazi hopes her
success will motivate others. She
explains that she has an incredible
inability to say no, and as such she is
involved in what appears to be a
second career’s worth of
extracurriculars. Ever year, Foundry
allocates $100,000 of time to a
collection of not-for-profits, like the
YWCA, Impact Society and
Immigrant Services Calgary. AlHarazi engages in mentorship
programs as well. This fall, for
example, she’ll be working with the
WXN, guiding a young woman in
the banking industry and also taking
a young girl from a troubled home
under her wing.
Besides running her own multimillion dollar company, which she
took over this past January after
buying out her partners, she’s also
taking on a plethora of speaking
engagements, including the Toronto
Board of Trade, Toronto’s Women in
Philanthropy Conference and the
Ace National Entrepreneurship
Convention. She’s also writing a
monthly column for Profit Magazine
and the National Post.
When asked what the sweet life
means to her, Al-Harazi points to the
present. “I’m mentoring and I’m
doing these speaking engagements
and I’m starting to do more writing,
which I’m really loving. I think
that’s my sweet life right now.”
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أفضل
األطعمة
المناسبة لك
وللجنين في
أولى مراحل
حملك

التي ينصح بتناولها من أجل تطوير أدمغة
األطفال .ويوصى بعدم اإلكثار منها الحتواءها
على الزئبق ،الذي قد يضر باجلسم.
البيض:
يعد تناول البيض ،من أفضل األطعمة التي تعزز
وجود فيتامني الكولني يف اجلسم ،و هو نوع من
أنواع فيتامني ب ،الذي يحتاجه دماغ اجلنني ،و
ينمي من ذاكرته ،و يكون متواجد يف االصفار
عادة ،لذلك ينصح األم احلامل بتناول حبة
واحدة من البيض املسلوق يوميا.
اللنب:
من املصادر املمتازة للزنك ،فهي تساعد يف منو
خاليا وأنسجة الطفل ،و إصالح األنسجة
التالفة ،كما يعتبر املسؤول عن تكوين احلمض
النووي للطفل ،لذلك ينصح بتناول اللنب.
إلحتواءها على بكتيريا البروبيوتيك ،التي لديها
ميزة قوية للنساء احلوامل ،بحيث تسهل عملية
الهضم ،وتعزز من جهاز املناعة لديها ،كما و
يحتوي اللنب على الكالسيوم الضروري لنمو
عظام األطفال بشكل سليم.
اللحوم اخلالية من الدهون:
يعاني جسم املرأة احلامل من التعب و اإلرهاق
خالل األشهر الثالثة من احلمل ،لذلك ينصح
باإلكثار من تناول األطعمة الغنية باحلديد،والتي
تشمل اللحوم اخلالية من الدهون ،حيث ميكن
استيعابها عن طريق اجلسم بسهولة ،فعندما يقل
منسوب احلديد يف اجلسم ،فإنه يزيد من تعرض
اجلسم للتعب.
البرتقال:
متنع املرأة احلامل من تناول األدوية عند تعرضها
لنزالت البرد ،أو اإلنفلونزا ،خالل األشهر
األولى من احلمل ،لذلك فهي بحاجة إلى

عند إدراك المرأة الحامل بأنها في مراحلها األولى للحمل ،و خاصة أول ثالثة أشهر ,تختلط مشاعرها بين الخوف و اإلثارة ،فيزداد إهتمامها بنفسها ،وبطريقة
تغذيتها ،و بأسلوب حياتها ،لذلك ينصح المرأة الحامل في هذه المراحل بالذات ،بالتعرف على المزيد عن النظام الغذائي الخاص بها ،و الذي يمكن أن يجنبها
من مشاكل الحمل الشائعة ،كالغثيان ،و اإلرهاق ،و التعب ،ومن هذه األطعمة التي تفيد الحامل وطفلها في الثالث أشهر األولى من الحمل:

حبوب اإلفطار:
يعتبر حمض الفوليك و فيتامني ب 12من أكثر
األشياء الضرورية للمرأة احلامل ،بحيث تعمل
على جتميع الدم ،وتساعد يف نضوج خاليا الدم
احلمراء ،فأي نقص يف حمض الفوليك قد يؤدي
إلى عيوب خلقية يف اجلنني .،مثل التشوهات يف
اجلمجمة ،أو العمود الفقري .لذلك ينصح
األطباء املرأة احلامل بإتباع نظام غذائي غني
بحمض الفوليك .خالل األشهر الثالثة األولى.
عن طريق تناول حبوب اإلفطار أو احلبوب
املدعمة،التي حتتوي على  400ملغ من حمض
الفوليك يف كل وعاء ،ولضمان احلصول على
الكمية املناسبة من احلمض ،ينصح بتناول أطعمة
إضافية ،حتتوي على  200ملغ منه ،مثل
الهليون ،و البازيالء السوداء.
الفول و العدس اجملفف:
يتطور الطفل خالل األشهر الثالثة األولى من
احلمل ،بشكل سريع ،فتحتاج األم يف هذه الفترة
إلى تناول الطعام الغني بالبروتني ،لضمان منو
الطفل بشكل جيد ،بحيث حتتاج إلى 10
غرامات إضافية كل يوم من البروتني خالل
الثاليثة أشهر .ليبلغ متوسط ما حتتاجه إلى 60
غرام من البروتينات املوجودة يف النظام الغذائي.
و يعتبر الفول و العدس من األطعمة الغنية
بالبروتني .بحيث يحتوي على  15غرام منه.
لذلك ينصح املرأة احلامل بتناوله  .و جعله

كوجبة رئيسية يف نظامها الغذائي .عن طريق
وضعه على السلطة .أو غليه .أو
سلقه.
احلليب:
يجب تناول الكثير من
احلليب خالل فترة
احلمل ،ملساعدة
أعضاء الطفل
على النمو و
التطور ،و
بسبب زيادة
امتصاص
اجلسم
للكالسيوم من
الطعام ،أكثر
من األوقات
العادية ،يوصي
اخلبراء املرأة احلامل
بتناول ما يقارب
 1000ملغ من
الكالسيوم يف اليوم،
حيث ينصح بشرب كوبني
من احلليب اخلالي من الدسم،
أو قليل الدهون ،للحصول على 30
باملئة من احتياجات اجلسم من الكالسيوم.

املوز:
يحتاج جسم املرأة احلامل و خاصة يف األشهر
األولى من احلمل .إلى الكثير من
البوتاسيوم .الذي يساعد يف التقليل
من أعراض التعب .و الغثيان،
نتيجة التغيرات التي مير بها
جسمها .للتكيف مع منو
الطفل بداخلها .لذلك
يوصي اخلبراء احلامل
بتناول موزة واحدة كل
يوم على األقل،
للحفاظ على نفس
قوية و صحية ،و
حملاربة الغثيان ،و
خاصة عند تناولها
على معدة خالية.
السلمون:
يعمل تناول الدهون أو
االحماض الدهنية غير
املشبعة .مثل أوميغا  3,على
تطوير أجهزة الطفل .و منوها .و
يساعد يف التغلب على على عوامل
التعب الناشئ عن احلمل ،كما و يعمل على
تعزيز منو اجلهاز العصبي عن الطفل .لذلك يعتبر
سمك السلمون مصدرا غنيا بهذه األحماض،
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كميات هائلة من فيتامني ج ،الذي يزيد من
حصانة جسمها ،و يقوي مناعتها،عن طريق
تناول البرتقال ،الذي يقلل من املضاعفات
اخلطيرة التي قد تتعرض لها احلامل ،مثل
اإللتهاب الرئوي ،و إلتهاب الشعب الهوائية.
الثوم:
يساعد تناول الثوم يف التقليل من إرتفاع ضغط
الدم الذي قد تتعرض له املرأة احلامل ،كما و
يقلل من خطر اإلصابة بتسمم احلمل ،حيث
ينصح بتناوله لتجنب هذه اآلثار الصحية
اخلطيرة يف فترة احلمل .عن طريق إضافته على
األطعمة كالبيتزا ،و البيض اخملفوق،وبعض
األطعمة اخلفيفة.
اللوز:
يحتوي اللوز على العديد من العناصر الغذائية
املفيدة ،كالبوتاسيوم ،و األلياف ،و فيتامني ه،
و البروتني ،حيث تعمل األلياف على معاجلة
اإلمساك ،و يساعد فيتامني ه يف احملافظة على
جسم الطفل صحيا ،و كما تساعد يف التقليل
من خطر اإلصابة بالربو و احلساسية لدى
األطفال ،لذلك ينصح بتناول  20-10حبة لوز
يوميا.

مارس  2016م  -السنة الرابعة  -العددMarch 2016 -Volume : 4 - Issue :39 :

72

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
beauty صحتك &وجمالكHealth

اجلميع يحرص على أن تلتقط له صور
 لذلك يلجأون إلى،فوتوجرافية ناجحة وجميلة
مصورين محترفني ملا لديهم من خبرة وعلم يف
مجال التصوير جتعل الصور التي يلتقطونها أكثر
 لكن للظهور يف الصور الفوتوجرافية فن،ًجماالا
.قليل من يدرك خباياه وأسراره

Here are the top
four makeup
products to help
you create
beautiful photos.

ولكي حتصلي على خبايا وأسرار فن الظهور يف
الصور بشكل جميل وجذاب عليكِ أن تتبعي
النصائح التي تستعرضها مجلة حياتك يف هذه
.املقالة
املكياج
قومي باختيار مكياج مناسب لألضاءة يف أوقات
 فاإلفراط يف استخدام املستحضرات،التصوير
التجميلية يف التصوير ال يساعد يف التقاط صورة
 كما يعد اإلقالل من املستحضرات،جيدة
التجميلية قبل التصوير ليس باجليد ألنه سيظهرك
 لذلك يفضل خبراء التصوير،شاحبة الوجه
الفوتوجرايف أن يكون املكياج املستخدم للتصوير

نصائح لطلة ساحرة يف صورك الفوتوغرافية

 لذلك يلجأون إلى مصورين محترفين لما لديهم من خبرة وعلم في مجال التصوير،الجميع يحرص على أن تلتقط له صور فوتوجرافية ناجحة وجميلة
ولكي تحصلي على خبايا وأسرار فن. لكن للظهور في الصور الفوتوجرافية فن قليل من يدرك خباياه وأسراره،ًتجعل الصور التي يلتقطونها أكثر جمالا
.الظهور في الصور بشكل جميل وجذاب عليكِ أن تتبعي النصائح التي تستعرضها مجلة حياتك في هذه المقالة
By; Najla Kaddour - You should avoid products that contain SPF if you are taking photos, especially with a
flash. SPF reflects back to the flash, which makes your makeup look patchy and unblended. Here are the top
four makeup products to help you create beautiful photos.
1. Niod, Photography Fluid
Makeup artists and beauty bloggers
have been raving about this photograi
phy fluid. It contains an ultraifine hue
corrector that cancels out red tones
and minimizes unwanted yellow
tones on the skin. One of the ingrei
dients, “nanoiprismatic blurring susi
pension,” creates the illusion of havi
ing perfect skin by blurring out visii
ble lines and open pores. It works
exactly like a smoothing filter, but in
real life. The fluid can be used underi
neath your foundation or even by
itself. It is oilifree (great for oily
skin), but it can be used on all skin
types and can last up to 48 hours. The
texture is thin and lightiweight, and it
comes in a golden hue, which creates
healthyilooking, radiant skin. The
product does all of the work for you,
with no Photoshop or retouching
required.
2. MAKE UP FOR EVER Ultra
HD Range
There have been mixed reviews
about the HD and Ultra HD range
from MAKE UP FOR EVER, but if
the products are used properly, you
cannot go wrong with them.
We all remember the day Angelina
Jolie and Nicole Kidman had huge
makeup fails on the red carpet when
their faces looked patchy. If any of
the HD or Ultra HD products are
mixed with other brands, this is what
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> احرصي على فرد ظهرك واقفة: افردي ظهرك
كنت أو جالسة أثناء التحضير اللتقاط الصورة
.
>
 فالقيام بفرد الظهر أثناء،لكن دون تشنج
.
التصوير يساعد يف تناغم عنقك وخصرك
>
وأكتافك وسجعلك تبدين أنحف أكثر جاذبية
.
.وثقة
>
.
الظهور يف الصور والذقن: ارفعي ذقنك
>
أثناء
بائسة
منخفضة يعطي إنطباعاًا أنك يف حالة
.
>  لذلك حافظي على رفع ذقنك،التقاط الصورة
90 قليالاً ألعلى بحيث تتشكل زاوية مقدارها
.
>  وبذلك ستظهرن أكثر،درجة بني عنقك وذقنك
3. Ben Nye, Luxury Powder
.
.إشراقة وجاذبية
The brand is known for creating
>
theatrical makeup, and is used by
. >.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>. >
some of the biggest makeup artists.
.
Kryolan is one of the world’s
The powders are specially formui
leading professional makeup brands, >
lated to absorb excess oil and soften
and has been supplying the film, thei .
the appearance of pores and texture.
>
ater and TV industries for over 60
They are available in several shades
.
years. It has an extensive range of
to match different complexions:
highiquality makeup products, cateri >
Banana, Rose Petal, Beige Suede,
.
ing to women of every skin type.
Cameo and Buff.
These camouflage creams are highly >
.
The Banana shade is perfect on
pigmented, and are especially
>
warmer skin tones, while Cameo is
designed to coloricorrect and cover
.
great for fair skin. The pink shade
up skin discoloration, blemishes,
>
Rose Petal does more than mattify
scars, pigmentation, and even tati
.
the skin, it subtly coloricorrects it
toos. The texture is creamy, and
>
and neutralizes blue circles under the
spreads evenly to provide full coveri .
eyes. Because of its lightiweight texi
age. It is available in 75 shades, so
>
ture and naturalilooking finishing,
you will easily find a perfect match .
the powders can be used for a daily
for your skin tone. It has good stayi >
makeup look, or for film and photoi
ing power, and does not get streaky .
shoots.
or cakey throughout the day. It can >
last for more than six hours if set
.
4. Kryolan, Dermacolor Camouf
with a powder.
>

will happen in photos.
If you are using a foundation from
the range, your primer, concealer,
setting powder and fix spray should
be from the same range to get the
most out of it and to avoid any
makeup fails. The brand is continui
ously improving its products, and the
Ultra HD range is definitely worth
trying if you want to take the quality
of your photos to the next level.
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هو املكياج الفاحت بشكل عام خاصة بالنسبة ألحمر
اخلدود واستخدام ماسكرا لتحديد ثقيل نوع ما
 كما يفضل اإلقالل من استخدام كرمي،للعيون
األساس ألن شدة اإلضاءة تتفاعل معه وبذلك
.ستخرج الصورة معيبة
 احرصي على القيام بالتدريب أمام: التدريب
،املرآه على األوضاع التي تظهر جمالك
فالتدريب املستمر يساعد يف اكتشاف أوضاع
وحركات تظهرك يف قمة جاذبيتك وجمالك حني
.تقومني بالظهور يف الصور
 احرصي على االبتعاد عن ارتداء: ألوان املالبس
املالبس ذات األلوان الصاخبة أو تلك التي حتتوي
 وإذا احترتِ يف ارتداء،على النقوش الالمعة
اللون املناسب للظهور يف الصور فاختاري اللون
األبيض فهو اللون األكثر مناسبة أللوان البشرات
.اخملتلفة ويظهر املكياج أكثر وضوحاًا وجاذبية
 قومي بتغيير تصفيفة شعرك عند: تصفيفة شعرك
قيامك بالظهور يف الصور الفوتوجرافية بشكل
 كأن تقومي بتصفيف شعرك إلى،يظهر وجهك
اخللف لكن دون إخفاءه بالكامل ليظهر جماله
.بالصورة
االبتسامة يف الصور أحياناًا ما تظهر يف: اضحكي
الصور الفوتوجرافية أنها ابتسامة مصطنعة وليست
 ومن احليل التي يستخدمها املصورون،حقيقية
احملترفون هو افتعال موقف مضحك أثناء التصوير
 لذلك،ليلتقط هذه اللحظة لتكون صورة رائعة
احرصي على الضحك أثناء قيام أحد األشخاص
 لكن،بتصويرك لتظهر الصورة أجمل بكثير
احرصي على عدم املبالغة يف الضحك فذلك
.سيؤدي إلى صورة مبالغ بها
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التقدم يف العمر أمر ال ميكن
جتاهله أو جتنب آثاره ،لكن مع
ذلك ميكنكِ بسهولة التحكم يف
ظهور تلك اآلثار املزعجة على
بشرتك باتباع بعض اخلطوات
البسيطة .منط احلياة الصحية
والنظام الغذائي الصحي هي
أهم األساسيات التي عليكِ
اعتمادها للحفاظ على بشرة
شابة أكثر نضارة وإشراقاًا.
إليكِ أهم التغييرات التي
حتتاجينها يف حياتك اليومية
للحفاظ على الشباب الدائم.
 -1تنظيف وترطيب البشرة
تنظيف البشرة وترطيبها من
اخلطوات اليومية األساسية
لعناية مثالية جتنبك العديد من
املشكالت .فيساعد ذلك على
حماية بشرتك من آثار
الشيخوخة املبكرة كالتجاعيد
املبكرة واخلطوط الدقيقة .لكن
احذري استخدام أنواع
الصابون املعتادة لغسيل
الوجه ،فتتسبب تلك األنواع
يف تعريض بشرتك للجفاف
والتشققات .بدالاً من ذلك،
اختاري منظف مناسب يساعد
على إزالة الشوائب واألتربة
دون أن ينتزع الرطوبة من
بشرتك .جتنبي كذلك
استخدام أنواع التونر التي
حتتوي على الكحول،
واختاري كرمي مرطب مناسب
للنهار وأخر لليل.
 -2األطعمة احلمراء واخلضراء
أغلب أنواع اخلضروات
والفواكه ذات اللون األحمر أو
األخضر حتتوي على كميات
هائلة من مضادات األكسدة،
والتي تساعد على مكافحة
الشوارد احلرة التي تتسبب يف
تلف البشرة وظهور التجاعيد
املبكرة .تناولي كميات وفيرة
من تلك األطعمة بشكل يومي
للحفاظ على صحة ونضارة
بشرتك.
 -3األسماك الزيتية
السلمون واألسماك الزيتية من
أفضل األطعمة الصحية التي
يوصي بها األطباء .حيث
حتتوي على نسبة هائلة من
األحماض الدهنية واألوميجا
 3.وهي من العناصر
األساسية التي حتتاجها البشرة
ملقاومة آثار الشيخوخة املبكرة
ومنع ظهور التجاعيد .كما
أنها من املكونات األساسية
املستخدمة يف حتضير أغلب
املستحضرات التجميلية إلزالة
التجاعيد.
 -4الشاي األخضر
الشاي األسود والشاي
األخضر من املشروبات
العشبية الصحية التي حتتوي
على مضادات األكسدة ملقاومة
أثار التجاعيد والشيخوخة
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الحلوى تتحول إلى ماكياج ربيعي مع "ماك"

Why ‘halal cosmetics’ could
become beauty’s next big thing
)(The rest of the page75

رانيا لوقا  -من
ألوان الحلوى
ونكهاتها اللذيذة
استوحت
مستحضرات
Macأحدث
مجموعاتها من
الماكياج التي
حملت اسم Fla-
mingo Park
تيمنًا باللون
الوردي الذي
يتلوّن به طائر
الفالمنكو الشهير ،والذي يطغى بتدرجاته على هذه المجموعة .في استقبال فصل الربيع،
تدعوك Macللتمتع بالتأثير الوردي المبهج في تشكيلة من المستحضرات مستوحاة من
األلوان الشهية للحلوى التي يفضلها الصغار والكبار على السواء .تألقي بجمالك في األيام
لذيذ من بين 6
المشمسة مع البالش الوردي الذي يشكّل طريقة ممتعة لمنح وجنتيك لونًا ًا
ألوان تتضمنها المجموعة .واطلي جفونك بإشراقة الوردي بتدرجاته الفاتحة أو الجريئة .أما
ابتسامتك فغلّفيها بأناقة الوردي المستوحاة من أزهار الحقول الربيعية.
وتتضمن مجموعة Flamingo Parkأيضًا بودرة مضغوطة وماسكارا وطالء لألظافر تتناسق
جميعها مع اللون الوردي .أما نصيحتنا لك عند اعتماد الماكياج الوردي فهي باختيار تدرجاته
التي تناسب لون بشرتك :فإذا كنت صاحبة بشرة فاتحة تناسبك التدرجات الوردية المائلة إلى
لون زهر الرمان والتدرجات الباستيلية ،أما إذا كنت صاحبة بشرة داكنة فاختاري التدرجات
الوردية العتيقة أو لون الفوشيا ،وإذا كنت صاحبة بشرة حنطية فالتدرجات الوردية المائلة إلى
المرجاني هي التي تناسبك.. .اكتشفي معنا عبر هذه الصور أحدث األساليب لتطبيق الماكياج
الوردي على طريقة Mac.

---------------------------------

 7أسرار
لبشرة نضرة
وشباب
دائم لن
يخبرك بها
املبكرة .تعمل مادة الكاتيكان على منع تكسر الكوالجني
واإليالستني ،وهي األلياف املسؤولة عن شد البشرة
وتعزيز مرونتها .لكن احرصي على تناول الشاي بدون
سكر أو حليب لتجنب تلف البشرة وتعرضها للمشكالت
اآلخرى كحب الشباب.
 -5سيروم البشرة
ملكافحة آثار التهابات البشرة والتجاعيد املبكرة،
استخدمي سيروم مضادات األكسدة خالل روتينك
األساسي للعناية بالبشرة .فيساعد ذلك على تعزيز
نضارة وحيوية بشرتك من خالل مكافحة آثار الشوارد
احلرة.
 -6مترينات الرقبة
وألن الرقبة هي املظهر األول الذي يدل على عمرك

احلقيقي ،حتتاجني التباع بعض التمرينات لشد
اجللد وجتنب ترهالتها.
قومي باالستلقاء على ظهرك مع رفع رأسك على
حافة السرير ،ثم قومي بثني رأسك لألمام مع
تكرار ذلك حتى مرات.
 -7العناية باليدين
اختاري كرمي ذو جودة عالية للعناية باليدين ،كما
حتتاجني كذلك لتطبيق واقي الشمس على يديكِ
بشكل يومي .كذلك التقشير من اخلطوات
الضرورية للتخلص من اجللد امليت وجتديد
اخلاليا .اخلطي القليل من ملح البحر مع عصير
الليمون ،واستخدمي اخلليط لفرك يديكِ برفق
باستخدام فرشاة أسنان ناعمة.
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that she sells – and uses herself – contain no haram
(not permissible by Islam) ingredients, as well as
being breathable and allowing water to penetrate
through to the skin for purity before praying.
“Prayer comes first, so when developing my prodn
”’?ucts, I always think ‘how can this be made halal
she says.
“My brand is especially good for cleansing for
prayer, because it does not contain what I call barn
rier ingredients like silicone and beeswax. But some
new products I’ve been working on, like a makenup
setting spray, are reliant on waterproof silicones and
parabens, so it’s difficult to work around for a halal
”version.
Arab spending habits
While there isn’t a global certification for halal
beauty products, some countries have their own sysn
tems. For example, in Dubai, OnePure follows a cern
tification similar to food processing, consulting an
imam who inspects the production line and ingren
dients before signing off his approval.
International beauty groups are now taking notice
of Arab spending habits. A consumer report pubn
lished by Thomson Reuters in 2015 places total glon
bal spending on cosmetics products by Muslim cusn
tomers at $2 billion each year, with this figure
expected to almost double to $3.7 billion by 2019.
With this surge in spending power still to come, it’s
no wonder beauty brands are beginning to court the
Muslim market.
Brands like Inglot, Wojooh, H by BCI and Nails
Inc. are testing the halal waters with capsule collecn
tions of nail polish. Traditional nail polishes cover
the nail bed with a solid coat of colour, not allowing
water through to thoroughly cleanse the area. These
next generation polishes have updated their formun
las to create ‘breathable’ polishes, which allow
water and molecules to reach through the veil of
varnish, making them wudunfriendly.
Not only do these new polishes make washing
before prayer simpler – no need to reach for the
remover – but they encourage healthier, stronger
nails thanks to the easy flow of oxygen to the nail
bed. With more options on the market, women are
slowly coming around to the benefits of halal cosn
metics. “I used to love makenup, but once I started
reading about the ingredients and realised they were
not appropriate for an observant Muslim, I had to
stop getting my weekly manicure,” says Farah
Rasheed, a 24nyearnold student in Abu Dhabi.
“When one of my friends showed me some of the
new polishes that allow me to pray while wearing
them and that doesn’t suffer in quality, I was so
happy to be able to indulge in mani pedis again. I
just bring a halal polish with me to the salon to be
”used.
NonnMuslims have also been snapping up halal
beauty buys, with Nails Inc citing the popularity of
their line of halal nails polishes also due to the more
natural ingredients when compared to regular varn
nishes.
“Our Nailpure colours use a revolutionary oxygen
resin complex which makes them halal, but it’s also
free of phthalates, formaldehyde, animal products
and toluene,” said head of global wholesale and new
business Olivia Watson during the line’s Sephora
launch.
“We’re expecting them to do really well with our
”Gulf clients.

مارس  2016م  -السنة الرابعة  -العددMarch 2016 nVolume : 4 n Issue :39 :

74

& Healthصحتك
وجمالكbeauty

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

أسباب ظهور حب الشباب
السبب الرئيسي لظهور حب الشباب هو
العدوى التي تنتقل بني فتحات الزهم
املوجودة بالبشرة ،والتي متثل الغدد التي تفرز
الزيوت لتجعل البشرة رطبة طول الوقت
وحتميها من اجلفاف والتشقق ،ويف حالة
انسداد تلك الغدد بالبكتيريا ،وعدم قدرتها
على افراز الزهم يتسبب ذلك يف حدوث
التهاب ثم احمرار ثم تتورم وتظهر احلبوب.

يارا شرارة  -من أكثر المشاكل التي تعكر جمال الوجه هي ظهور البثور
وحب الشباب ،كما ان آثارها تـسبب الكثير من اإلنزعاج لمن يعاني منها،
كما أنـها تسـتغرق وقتًـا طويالً حتـى تختفي تمـامًا.ويـوجد العـديد من
المستحضرات الصـناعية التي تعمل على تخفيف آثار حب الشباب ولكنها
تحتوي على مـواد كيميائية في بعض االحيان مما قد تتسبب في مشاكل
اخـرى تضر بـالبشرة .نقـدم لكِ في هذا الـمقال عدة وصفـات طبيعية
وغير مكلفة على اإلطالق لتخفيف آثار حب الشباب والتخلص منها.

والتخلص من اثار احلبوب وجتديد اخلاليا.
فقط استخدمي قطعة من القطن واغمسيها
يف عصير الليمون وامسحي بها وجهك
واملناطق التي تظهر عليها احلبوب ،واتركيه
ملدة نص ساعة ثم قومي بشطفه باملاء ،اما يف

’Why ‘halal cosmetics
could become beauty’s
next big thing

 -4وصفة اخليار
يعد اخليار احد اهم العناصر التي تعمل
على زيادة ترطيب البشرة ومنحها التغذية
الالزمة بسبب احتوائه على فيتامني Aو

اخليار والليمون للتخلص من آثار بثور الوجه وحب الشباب

By Michaela Williams

كيف أتخلص من حب الشباب طبيعيًا؟
 -1وصفة البطاطا
حتتوي البطاطا على نسبة عالية من فيتامني
سي الذي يعمل على زيادة إنتاج الكوالجني
بالبشرة كما إنها تساعد يف عالج اخلاليا
التالفة واملتضررة وتعمل على جتديد
البشرة ،ميكن دهن الوجه بعصير البطاطا
ويترك ملدة  8دقائق ثم يشطف باملاء الفاتر،
ستالحظني النتيجة خالل اسبوع واحد.
 -2وصفة الليمون
يساعد الليمون يف التخلص بفعالية من آثار
حب الشباب ملا يحتوي عليه من احماض
امينية والتي تقوم بدور كبير يف التئام اجلروح

حالة البشرة احلساسة فيمكن تخفيف عصير
الليمون بالقليل من املاء قبل استخدامه.
 -3وصفة زيت جوز الهند
يعد زيت الزيتون من اهم املرطبات الطبيعية
الفعالة للبشرة ،وللتخلص من اثار احلبوب
ميكن استخدام ربع ملعقة من زيت جوز الهند
اخلام وتدفئتها حتى يصل الى درجة حرارة
اجلسم ثم قومي بتدليك مناطق احلبوب بها.
اتركيه على بشرتك حتى ميتصه اجللد متامًا
لكي تعطي الفرصة لألحماض الدهنية
والفيتامينات املوجودة به للتوغل الى البشرة
واستعادة نضارتها.

Cكما يحتوي على نسبة عالية من
املاغنيسيوم ،لهذا ينصح بتناول اخليار
بكميات كبيرة خالل اليوم لتمنحي جسمك
الترطيب الالزم.
كما ميكن استخدام اخليار على البشرة
للنخلص من اثار حب الشباب عن طريق
تقطيع اخليار الى شرائح رقيقة وتطبيقها على
الوجه مع التركيز على املناطق التي تظهر
عليها اثار احلبوب ،يترك اخليار على البشرة
ملدة ال تقل عن نصف ساعة ثم يشطف
الوجه بعد ذلك باملاء .حافظي على تكرار
هذا املاسك لتحصلي على النتائج التي
ترغبني بها.
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While keeping a halal diet is second nature to many
Muslim women, how many of us have considered
whether foundation, lipstick or even contour powder
?makes the grade
According to Claudia Nour, the New York-based
founder of halal and natural beauty brand Glow by
Claudia, a significant number of Muslim women are
shocked to find that the majority of their cosmetic
and skincare staples are hiding forbidden ingredients.
Popular beauty counter buys often include pork– derived gelatin, keratin and collagen, and alcohol
all which can absorb into the skin - and waterproofing additives that make effective cleansing before
prayers almost impossible.
“A big percentage of Muslim women, especially
new converts, are unaware of what’s really in their
make-up. Others may suspect, but they are a little
scared to confirm it – they’re willing to stay in
denial for a little longer because they think they
don’t have an alternative,” Nour told Al Arabiya
English.
“But when they find companies like mine that are
safe to use, then they feel comfortable switching. If
you give a Muslim woman a choice between halal
and non-halal, they would want the halal one every
”time.
With the market for halal beauty expected by
forecasters to rise by 15% in the next five years,
brands have begun to take notice of a significantlysized group that has so far flown under the radar.
Leading the halal beauty brigade are niche and boutique brands like beauty queen-turned-entrepreneur
Nour’s Glow by Claudia and OnePure, a skincare
company founded in Dubai by Layla Mandi.
’?‘How can this be made halal
Created to satisfy a personal itch by Muslim women
who couldn’t find the cosmetics and skincare products to meet their standards, they instead just made
their own, and in turn found loyal followings from
similarly-minded women.
Nour says it’s important to her that all products
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White walls are in
vogue

White is in. When two major paint companies, Benjamin Moore and Sherwin-Williams, chose shades of
white for their pick of 2016 (Simply White and Alabaster, respectively), your plain, unpaintable walls
became your greatest asset.
“White makes the space look bigger,” says Pamela
Gaylin Ryder, an interior designer based in Washington. “There’s more continuity with open floor plans. It
doesn’t break the space up. And it makes it look a lot
cleaner and spacious.”
The challenge is making that white-based colour
palette feel intentional and lived in, not borrowed.
You want it to have texture, interest, dimension,
impact. For expert ideas on making white walls feel
serene and homey, we talked to Ryder, EasyPaint’s
Tracy Morris and Joanna Gaines, co-host of HGTV’s
Fixer Upper (with her husband, Chip), who almost
always sticks to a simple palette. Instead of limiting
you, think of those neutral walls as opening the door
to all kinds of design possibilities.
Add vintage-style and heirloom pieces
Your favourite art and family pieces actually get lost
with bold-coloured walls; white walls allow them to
be seen. “White is a great palette for anything that’s
interesting from a design standpoint,” Gaines says.
“Incorporate architectural elements, old carvings, old
windows, old mantels, old clocks. They really help to
balance the stark white.”
Gaines advocates taking your time to find the right
older pieces, but if you want to create the “found”
look fast, search for items in stores that already have a
vintage feel to them, whether they reuse materials in a
new way or are reproductions of older items.
Make white walls look intentional
No one has to know you’re stuck with white. When
you tie other neutrals into your colour palette, whether
it’s with a white sofa like the one Gaines has in her
Texas home or with a clear coffee table, your white
walls are going to look purposeful and sharp.
“The main big pieces — the sofa, coffee table,
chairs and the walls — those should be lighter or
more neutral so that your eye can focus on the bolder

 أما إذا اخترت.املنزل كما يوحي بالفخامة
تدرجات متيل إلى االزرق منه فتبدو أكثر
 كما قد تترك من حولها جواً من،ًهدوءا
 أما تلك التي متيل إلى االحمر.الغموض
.فتلفت االنتباه وتكون مسيطرة يف الغرفة
 البنفسجي هو لون،لكن يف كل احلاالت
.ملكي يعكس السلطة
ًمع األزرق ميكن أن تبتكري جوا:األزرق
 يعرف عنه أنه يخفض.ًمنعشاً وفرحا
 كما.ضغط الدم ويبطّئ نبضات القلب
يستخدم يف الهندسة الداخلية إلضفاء املزيد
من املساحة على املكان عند اختيار درجات
 حتى أن استخدام األزرق يف.فاحتة منه
غرفة يساعد على تبريدها إذا كانت احلرارة
 أما يف املطبخ.ترتفع فيها بسبب الشمس
.فهو يخفف الشهية
استخدميه لتؤمّني أجواء توحي:األخضر
 تأثيره مشابه لألزرق.باالسترخاء والهدوء
 الطريقة الفضلى.فهو مريح للعينني
.الستخدامه هي مبزجه مع ألوان أخرى
احصلي على محيط أنيق ومبتكر:األسود
 شرط أن تستخدميه بطريقة،بفضل االسود
 هو اللون األمثل جلذب.ذكية وصحيحة
 لكن ال.االنتباه إلى أمور معينة يف املنزل
 بل ركزي فقط على،تبالغي يف استخدامه
أكسسوارات معينة وأغراض يف املنزل
كالطاوالت الصغيرة والوسادات وإطارات
.الصور

لتستفيدي من انعكاسه اإليجابي على
 ال تستخدميه بكثرة يف النوافذ،نفسيتك
.ًمثال
 لكن،يوحي باإلشراق والتفاؤل:األصفر
.تأثيره يختلف وفق تدرجاته التي تختارين
فاألصفر الزاهي يف السقف له تأثير الشمس
 لكن ميكن أيضاً أن.املشعة يف قلب املنزل
تكتفي باستخدامه يف األكسسوارات
.لتستفيدي من تأثيره اإليجابي يف نفسيتك
 اجلئي إلى االحمر لبلوغ أثر قوي:األحمر
 قد يساهم يف تسارع نبضات.يف املنزل
 لكن ميكن أن تختاري درجات،القلب
 أما الغرفة التي يطغى.ًداكنة لتأثير أكثر دفئا
عليها األحمر فتعكس مستوى عالياً من
 ويف املطبخ فإن البرتقالي يزيد.العشق
.الشهية
 تضفني،عندما تختارين البني:البني
ًإحساساً بالراحة على املنزل وجواً طبيعيا
 ففي النهاية هو لون من.إلى أقصى حد
 كما يعطيك شعوراً باألمان.الطبيعة
 يضيف،ً وألنه يعتبر لوناً حياديا.والتوازن
إلى املنزل املزيد من العمق والدفء ويجعله
مكاناً مضيافاً وفيه الكثير من الذوق املرهف
.والرفيع
ميكن أن تستعيني بالزهري:الزهري
.لتحصلي على مستوى عالٍ من االنتعاش
تأثيره إيجابي ويدعو إلى االسترخاء
.والهدوء
يؤمّن جواً من االناقة والرقي يف:البنفسجي

pieces,” Morris says. (Homeowner tip: If
you’re able to paint your walls and want
white, Morris recommends Benjamin Moore’s
White Dove — especially if you like a contemporary look and want to paint the walls
and trim the same colour. She also likes Benjamin Moore’s Ballet White for those with art
collections and Maritime White for houses by
the beach.)
Lay the foundation with a rug that has some
white
“I always start with the rug,” Morris says
about designing a room. “Paint can be customised, art can be commissioned, but there are
often only a small amount of rugs that work
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 كارين اليان ضاهر:كتابة وحترير
 ليس اختيار،بعكس ما قد تتصورين
األلوان يف ديكور منزلك مسألة عشوائية
 بل لها أصول ومبادئ،ميكن االستهانة بها
معينة من الضروري التركيز عليها يف كل
 قد تظنني أن االختيار سهل عندما.خطوة
 إال أن املسألة،تفكرين بألوان معينة حتبينها
قد يكون اختيارك.ليست بهذه البساطة
،ً لكن ميكن أن تخطئي أيضا،ًصائبا
خصوصاً إذا لم تكوني على دراية بطريقة
مزج األلوان مع بعضها بعضاً وتنسيقها
.بشكل يزيد من روعة منزلك
حتى أن أهمية األلوان يف املنزل ال تقتصر
 بل لها تأثير،على الناحية اجلمالية فحسب
 فهل تعرفني،نفسي فيك ويف أفراد العائلة
أنك قادرة على حتسني مزاجك عبر
األلوان التي تختارينها يف ديكور منزلك؟
ثمة ألوان قد جتعلك حزينة وأخرى تدخل
.البهجة إلى قلبك
 هل ترغبني بأجواء تعكس النقاء:األبيض
والنظافة يف منزلك؟ األبيض هو اختيارك
، إضافةً إلى أنه يوحي باالنتعاش.األول
ًفإذا اخترته للجدران فستبدو أكثر ارتفاعا
 قد ال ترغبني بغرفة مليئة.ًوأوسع مساحة
 لكنك قد ال تفضلني يف الوقت،باأللوان
 امزجيه.ًنفسه غرفة باألبيض حصرا
عندها مع ألوان حيادية أخرى كاألسود
 لكن.والرمادي والبني فكلّها تالئمه

for a space.” If the main pieces in a room are white —
sofa, coffee table, chairs — Morris says it’s OK to go
bold with the rug. Make sure the rug pattern has some
white in it, though, Gaines says, “so that it ties into the
white walls”.
Introduce other colours strategically
White goes with everything, which means that it’s the
perfect backdrop for changing out colourful accessories seasonally. Gaines likes to pick up fun things at
good prices from Target and West Elm; for February,
she has a touch of a red-and-white theme in her living
room. Ryder likes to do the same. “I’m an advocate of
keeping a great backdrop and letting artwork bring
heart and soul into the house,” she
says.www.gulfnews.com/
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HOMEMADE YOGURT
Yogurt making is a fun and creative experience and an
excellent quality yogurt may easily
be made at home at a great savt
ings over store bought. Any
kind of yogurt containing
live active cultures may be
used as a starter, such as
ACTIVIA®, DANACt
TIVE®, Greek Yogurts,
Kefir, etc. Try different
brands to suit your needs
and to find those that yield
the best results.
In making yogurt, it's espet
cially important that all utensils
and equipment be scrupulously clean to create a friendly
environment for the yogurt culture to thrive without comt
petition.
Homemade Yogurt:
1 quart milk
1/4 to 1/2 cup nontfat dry milk powder
1/2 cup plain unflavored yogurt (such as ACTIVIA®)
2 tablespoons cream (optional)
In a medium saucepan, combine all ingredients except
yogurt. Two tablespoons of cream (or more) may be
added to the basic recipe for a richer, creamier dessert
yogurt or frozen yogurts. For everyday yogurt or yogurt
that is to be used in baking, the extra richness is not
needed. Heat milk, uncovered, over low heat, gradually
bringing it nearly to a boil. Tiny bubbles will form around
the edges of the pan; the milk should reach a temperature
between 185t190°F.
If the milk is brought up to temperature too quickly, the
bottom of the pan is likely to scald. It is important not to
allow the milk to boil. Remove any milk which forms a
skin on the surface. Remove from heat and allow milk to
cool for about 20 minutes, or until the milk reaches a
temperature of between 100t110°F. Stir in approximately
1/2 cup of active live culture yogurt or yogurt starter.
Transfer the yogurt mixture to a good quality thermos or
a yogurt maker and maintain the temperature of about
100°F for 4t10 hours. A longer fermentation period will
yield a more tart yogurt. Leave the yogurt undisturbed or
it will not thicken well, and keep it free from drafts.
Refrigerate until ready to use. Flavor as desired, adding
crushed, dried or fresh fruit or fruit cocktail, sunflower or
pumpkin seeds, GrapetNuts, blueberries, strawberries,
raspberries, etc. Use homemade yogurt for baking in any
recipe calling for buttermilk, sour cream or yogurt; it
adds wonderful flavor and nutrition to quick breads, muft
fins, pancakes and yeast breads.
Another useful purpose for homemade yogurt is yogurt
cheese. To make yogurt cheese, drain freshly made yogurt
in a cheesecloth hung in a cool place; this can be used in
many recipes as a healthy substitute for cream cheese.
Save half a cup of the unflavored yogurt as a starter for
making the next batch.
This yogurt is an economical way to produce quality
yogurt for diet plans which include daily consumption.
The starter only needs to be purchased infrequently in
small amounts, and the yogurt strain can often be maint
tained indefinitely if you make yogurt often. Use each
batch of reserved starter within 5 days or start again with
fresh starter. It's a good plan to purchase an 8 oz. cont
tainer of yogurt for a new starter once every 1 or 2
months, or when your own strain seems to be getting
weaker (the yogurt will not thicken as well). Dried active
culture is also available in packets and may be kept on
the shelf in case you run out of fresh starter.
Ball 1/2 pint can or freeze jars, either plastic or glass,
make excellent single serve containers for storage. Some
yogurt makers come with glass storage containers; others
make 1 quart batches rather than single serve portions.
Submitted by: CM
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طريقة عمل بيتزا الدجاج املشوي بالتوست الفرنسي

نوع الطبق مقبّالت ومشروبات
الصعوبة سهل
 دقائق10 طريقة التحضير
 دقائق15 وقت التحضير
 دقائق25 الوقت االجمالي
4 عدد األشخاص
 اشخاص4 املقادير
ملعقة كبيرة زيت زيتون
 جرام صدور دجاج مقطعة500
مكعبات
ملح وفلفل اسمر
 كوب صوص باربكيو2/1
 حبة خبز فرنسي مقطع الى نصفني2
بالطول
 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رقيقة1
 كوب جبنة شيدر مبشورة1
 كوب جبنة موزاريال مبشورة1
كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير
سخني زيت الزيتون يف مقالة متوسطة
.احلجم على نارمتوسطة
تبلي الدجاج بامللح والفلفل ثم اضيفي
 كوب من صوص4/1الدجاج و
. دقائق4-3 الباربكيو وقلبي حوالي
بطني صينية مناسبة بورق الزبدة ثم
ضعي اخلبز ووزعي باقي صوص
 وزعي مكعبات الدجاج ثم.الباربكيو
.البصل واجلنب
اخبزي يف فرن متوسط احلرارة حتى
.يذوب اجلنب
زيني بصوص الباربكيو والكزبرة
.وقدميها ساخنة
 اشخاص8 املقادير
 جرام شوكوالتة طبخ300
 مالعق كبيرة زبدة9
 بيضات كبيرة6
رشة ملح
¾كوب سكر
سكر مطحون للتزيني
طريقة التحضير

طريقة عمل كيكة موس الشكوالتة
ذوبي الشوكوالتة والزبدة على حمام ماء ساخن
.ًوضعيها جانبا
 ثم اخفقي.افصلي صفار البيض عن البياض
 ثم اضيفي.ًالصفار مع نصف كوب سكر جيدا
.خليط الشوكوالتة وقلبي من أسفل ألعلى
يف وعاء منفصل اخفقي البياض جيداً ثم اضيفي
باقي السكر واخفقي حتى يتماسك البياض
 دفعات للخليط السابق3  ثم اضيفيه على.ًمتاما
.واقلبي من أسفل ألعلى
ادهني صينية مناسبة بالزبدة ثم صبي اخلليط وضعي الصينية يف
.حمام ماء مغلي
40 ادخلي الصينية بحمام املاء فرن مسخن مسبقاً واخبزي ملدة
.دقيقة
.بردي الكيكة جيداً ثم زينيها بالسكر املطحون
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نوع الطبق حلويات
الصعوبة سهل
 دقائق15 طريقة التحضير
 دقائق40 وقت التحضير
 دقائق55 الوقت االجمالي
8 عدد األشخاص
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صوتك Your Voice
القلب إلى قلب القلب .واآلن واللحظة متر
بكل ثقلها عليّ محمّلة بصور من أحبهم،
كموجات بحر خريفي هائج ،أزداد إحلاحا
على نفسي للسجود أمام هذا األفق األزرق

وطلب املغفرة والسماح …أشعر بأن أشياء
غير محتملة وكائنات شريرة تغزو داخلي
الطيب ،كلما عصي عليّ أن أنحني معتذرة

بروين حبيب
اآلن يف مثل هذه الثانية الثقيلة جدا ،ال

أرغب يف شيء سوى االعتذار فقط…
أود أن أعتذر ألولئك الذين يتظاهرون
بالنوم حني يفتح عليهم باب الغرفة،
يدفنون دموعهم بصمت يف وسائدهم،
وأحزانهم يف أعماق سحيقة يف
دواخلهم ..ملن يتحاشون اجللوس يف
املقهى لئال يطلب منهم أحد استعارة
الكرسي الشاغر من أمامهم فينبش قبر
الوحدة ..ملن يزرعون الورد يف حياة
اآلخرين وال يحصدون غير الشوك ،من
يبكون حني يقرأون نصا يالمسهم ،وعلى
الرغم من كل هذه األمور السيئة التي
حتدث لهم جندهم يؤمنون بأن النهاية
ستكون سعيدة ،كما يف قصص األميرات.
ألولئك الذين يشعرون باحلزن والوحدة
اآلن يف مثل هذه الثانية أنا أعتذر ..أعتذر
بشدة ألنني فشلت يف التعبير عنكم ولو
بكلمة واحدة..
أعتذر ألنني دوما أرى تلك الوحدة التي
لها مخالب متشبثة بكم ومع هذا كنت أقنع
نفسي بأنها تفصيل من باب احلميميات التي
ال يُسمح باختراقها .أعتذر ألنني بقيت
دوما خلف حجاب تلك الوحدة متوهمة
أن اخلصوصية حق فردي حتى حني تكون
ذلك الوحش الكاسر الذي يزرع يف قلوبكم
الكثير من اخلوف من املستقبل.
سلسلة االعتذارات كثيرة ،تقفز بني حلقي
وشفتيّ وتعود لألعماق املثخنة بأوجاع من
نسيتهم .أكاد يف هذه اللحظة التي عصفت
بي كموجة تسونامي مفاجئة أن أركع
وأطيل الركوع والسجود مستسمحة من لم
أسمع صوته بقلبي ،مع أنني حتى يف أعتى
حلظات فرحي ،كانت تهبُّ عليّ صُور
الذين متنيت أن أتقاسم معهم الفرح،
فأذكرهم وال أعرف حني تبكي نفسي هل
أبكي غيابهم أم أبكي حالي بدونهم،
متذكرة متاما ما قاله شكسبير :؟ليس
الوجع يف أيام الفقد األولى ،بل حني تأتي
األيام السعيدة فنجد أن من يستطيع
مشاركتك بشكل أعمق قد رحل؟.
الرّاحلون بدوننا أيضا يحتاجون العتذار
متأخر منّا ،ألننا لم مننحهم الوقت الكايف

من وقتنا املبعثر هنا وهناك .الذاهبون إلى األبد
يستحقون اعتذارا بحجم احلسرة التي متأل
قلوبنا ،ألننا لم نعطهم لقمة احلب التي تشبع
جوعهم نحونا ..الذاهبون بدوننا ،أولئك
الذين تتعلّق بهم قلوبنا عشقا ونطمر عشقهم
خوفا من كبريائنا ،يلزمهم اعتذار خاص..
علينا أن نكون آسفني على كل حلظة ذهبت
هدرا ألننا لم نعرف أن نحضن فيها من نحبهم،

اعتذارات

لكن حني نكون ـ نحن املنسيني ـ يف الغرفة
املظلمة وسط بهرج من نحب ،من يعتذر منا؟
من يأسف لوجعنا وهو ينهشنا حتى العظم؟
من يشعر باخلنجر احلامي الذي يخترق كومة
مشاعرنا ويترك اللهب يلتهمنا شيئا فشيئا يف
صمت؟ تبدو احلياة كلها يف هذه اللحظة وهي
تعصرني كبرتقالة طازجة ،مجرّد يد قدرية
قوية تريد أن تخرج مني عصارة عمر بأكمله
لم تكتمل فيه مواسم احلب كما متنيت ..إذ
فجأة رأيت الشق الذي لم ميتلئ يف كأس
أدمنت الشراب منها ،كما رأيت شقوقا تسيل
منها دموع روحي …وأشياء أخرى كثيرة
تسربت منها هي أجزاء حية من ذاتي.
يقال إن االعتذار ال يصحح املاضي وال
ميسحه ،ولكنه يفتح أبوابا واسعة على
املستقبل .فهل ترى ستفتح هذه األبواب
أمامي أنا التي تصعب عليّ العودة للماضي
وتنقيحه من أشواك النسيان؟ وإن لم أتلقّ
االعتذار الذي متنيته دوما من أشخاص علقوا
يف احللق غصة ال تنسى فهل سأجد السالم
الداخلي الذي أرجوه ،والذي يتحدث عنه
املعتذرون واملعتذر لهم؟
ما أعرفه من أعمق أعماقي هو أن االعتذار
ابن احملبّة .ولست حتما بحاجة حلكمة مارتن
لوثر كينغ التي تقول “الرجل الذي ال يعرف أن
يعتذر ال يعرف أن يحب“ ،ألنني تعلمت هذه
احلكمة من جتاربي اخلاصة ،أما ما أعجبني يف
املقولة فهي أن رجال قالها.
ما عشته وأعيشه هو أن االعتذار جزء من
النّفوس الطيبة ،الشفافة ،ولست بصدد
وصف نرجسي لنفسي ،ولكنني كثيرا ما
بكيت وأنا أعتذر من أحبة جتاوزوا حدود

ممن أسأت لهم بدون قصد…
نعم يحدث أن أنطلق من نفسي لكتابة مقال
ما ،لكنني أيضا أذهب يف خضم املوضوع إلى
نهايته .فلطاملا تساءلت هل االعتذار رشوة
لآلخر ،حتى إذا ما أخطأنا يف حقه مرة أخرى
ننال صفحه سريعا؟ أم تراه الطريقة املثلى لبناء
عالقات صحيحة ومنتجة؟
يقول العقالء دوما إن الشعوب التي ال تنال
تربية جيدة يف صباها ،وال تتعلم فن االعتذار
إلى جانب فنون التعامل اليومي تبقى مكانها،
وتدور يف رحى التصفيات اجلسدية التي ال
تنتهي ،وحتّى أنها تخفق متاما يف أن تخرج من
دوّامة تبتلع املغضوب عليهم ،بدون أي إشارة
يف األفق إلنهاء ملهاة الدم تلك ،متاما
كاملتاهات القاتلة لقصص الثأر يف الصعيد
املصري ومناطق أخرى معروفة يف العالم.
أقول كل هذه األشياء وصوت يرن يف رأسي
يخبرني عن كم احلب الذي يحمله
االعتذار..عن كمية احلرية التي تغمر
املعتذر ،وكيف تغير حياته من “ساسه“ إلى
رأسه.
لنتوقف قليال :فاحلاالت التي حتدثت عنها
ابتداء من نفسي وجدت يف الطبيعة البشرية
جمعاء ،ولننظر من حولنا كيف أن الناس
على اختالفهم يعطوننا أمثلة حقيقية عن نتائج
األحقاد والبغضاء ،وهي كوارث مضاعفة
تضرب بكل محتويات أفئدتنا ،ووحده سخاء
االعتذار يجعل احملطّات املؤملة خلفنا .لعلّ
ذلك صعب على من تلقّى ضربة موجعة،
ولكن السؤال الذي يجعلنا نوقف اندفاع الشر
فينا للسيطرة على سلوكنا هو“ :لو أنني كنت
مكان من أذاني كيف أتصرّف؟ بالتأكيد كان
أمله ال يطاق حني نفث سمّه يف وجهي ومتنى
لي أن أموت“ ،يف أقصى حاالت الكراهية
هكذا يجب أن يكون الوضع ..هكذا يجب
أن نخطو خطوة نحو السالم الداخلي،
ونعالج النّفس من أثقال أوجاعها .لكن لنعد
لذلك الشخص الذي يتظاهر بالنّوم يف الغرفة
اجملاورة لغرفتنا ،ويتقاسم دمعته مع وحدته،
ألم نعش شيئا مماثال؟ إن لم تتذكروا أو كابرمت
ورفضتم االعتراف ،فأنا عشت تلك اللحظة
يأسا ،ألني لم أعد أنتظر شيئا من أحد،
وألنني امتألت واكتفيت من المباالة
األقربني ..تلك طريقة لطلب النّجدة من
الذات ..مع توسل صامت أن نُفهم من
اآلخر ،توسُّلٌ فيه مزيج من األمل والالأمل.
من عاش اللحظتني معا ،حلظة املتظاهر بالنوم
وحلظة الواقف عند الباب مع خطوات
للوراء ،سيعرف أن املشهد يجب أال ينتهي
هنا ،لهذا يجب تغييره ..بعض الكلمات
الهادئة..
ملسة حنون ..عناق أن تطلّب األمر مع كلمة
“أعتذر“ ،نصبها بكل مشاعرنا يف مشاعر
اآلخر ،ثم نفتح األبواب على مصراعيها
ليخرج اجلفاء إلى األبد منا ،ويحل محلّة
سالم بال حدود.
* شاعرة وإعالمية من البحرين
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"املرأة اليمنية يف اليوم العاملي للمرأة
"
الثامن من اذار /مارس هو اليوم الذي يحتفل

العالم اجمع باليوم العاملي للمرأة  .املرأة
التي كبلتها كل اجملتمعات بقيود مصطنعة
لتفرض عليها نظرة الدونية والعجز .
وكأنها ليست املكملة للرجل وال النصف
األخر له ..
كل اجملتمعات وبنسب متفاوتة وثقافات
مختلفة تعاملت مع املرأة ضمن قيم الفهم
السلبية جتاه املرأة  .وبنسب متفاوتة  .لكن
املرأة ألنها فعال هي االنسان كما الرجل
االنسان أعطت وإن استسلمت يف مراحل معينة
لهذه املفاهيم جتاهها وقبلت بهذا التفاوت النسبي بينها وبني الرجل .تفاوت
يف النظرة وتفاوت يف الفهم .ولكن واقعها كان يفرض عليها وعلى الرجل أن
تثبت أن ال تفاوت احلقيقي يف القدرات الفعلية لكينونتها اإلنسانية حيث كانت
بإدراك كامل أو بتلقائية تفرض وجودها وحضورها بقوة الرجل املتميز إن لم
تكون قد متيزت أكثر .ويف التجارب التاريخية عبر كل املراحل منو البشرية ما
يؤكد هذا وكم مناذج ميكن أن نقف ما صدرته املرأة من حضور متميز وإبداع .
ومن هذه التراكمات يف عطاء املرأة تطور نضال املرأة العاملي لتستعيد مكانتها
اإلنسانية التي غيبت فظهرت بقوة ساطعة ككاتبة وكأديبة وكفنانة ومفكرة
وسياسية  .وإن تفاوت حضورها من امة الى أخرى او من شعب الى اخر .
فنحن يف اليمن تاريخ املرأة حافل ومتميز عبر مراحل تاريخية قبل األسالم
وبعد اإلسالم وحتى اللحظة وال مجال كاف لنسرد كل تلك احملطات التي
ظهرت فيها .امللكة بلقيس أو السيدة احلرة أروى بنت أحمد كنماذج ملا قبل
اإلسالم وملا بعد اإلسالم  .ناهيك عن كل تلك النساء الشاعرات واألديبات
و أخص ومن اهتمامي اخلاص كفنانة تشكيلية أعداد ال حتصى من نساء اليمن
الالتي قمن بإعداد فنون جميلة من الزخارف التي نسجن على إياديهن عبر
االعمال اخلزفية أو املصنوعات اليدوية والتي كانت يف فترات من الزمان هي
معظم منتجات يدوية تغطي احتياجات السوق اليمنية من استهالك املالبس
واألواني والذي كان يتجلى فيهن ملسات االبداع والفن التشكيلية واجلمالي
..
ماذا أقول عن كل مطرزات وكل أعمال املرأة اليمنية  .التي فيها بصمات الفن
وجمالياته  .وابعاده ومعانيه العميقة يف احلياة من نساء لم يرتدن مدارس وال
جامعات بل وحضور املرأة اليمنية ومعالم مساهمة املرأة وحضورها يف شتى
اجملاالت يف الشعر واألدب وقيادة املواقف واإلعمال البدنية يف شراكتها يف
تربية احليوانات ويف احلقول  .وألننا بصدد ثورة املرأة األنسان يف صنع احلاضر
واإلعداد للمستقبل .فاليمن املعاصر كانت املرأة شريكة للرجل يف النضال
التحرري ضد االحتالل البريطاني يف بعض احملافظات اجلنوبية والشرقية
.فكانت هي والرجل على قدم وساق يف مظاهرات كم ممكن نذكر من
العناصر النسائية ولكني سأكتفي لضرورة الوقت بذكر إحداهن وهي رضية
إحسان اهلل التي كانت على رأس إحدى املظاهرات املشهورة امام اجمللس
التشريعي للمحتل البريطاني وحاملة البندقية وقاتلت يف جبال ردفان احملتل
البريطاني وهي ذاتها قاتلت يف جبال احملابشة فلول النظام األمامي الكهنوتي
من أٍسرة حميد الدين املدعوم من آل سعود  .و الفتيات العامالت يف مصنع
الغزل والنسيج وغيرهن الالتي حملن السالح يف حصار السبعني يوما على
صنعاء .ناهيكم عن الوقفة امام املرأة ونهوضها االدبي والفكري واملدني يف
اليمن من بعد قيام الثورة اليمنية  26سبتمبر و 14أكتوبر 1962و  63حيث
جتلى حضورها يف كل اجملاالت كعاملة وكأديبة وكموظفة وكقائدة إدارية
وكناشطة  .حتى تربعت قيادات الوظائف االشرافية والوزارية واجملالس
االنتخابية .
ويف مشهد اليوم للمرأة اليمنية وقفة صمود وشموخ امام عدوان جائر على
مدى عام كامل لم يستطيع بكل ما أوتي من قوة وجبروت تركيع الشعب
اليمني بل أثبت الشعب اليمني انه صامد  .وانه ما زال يواجه هذه اجليوش
العاملية بإمكانيته املتواضعة وهو محاصر مكتف امام صمت دولي ومتاهي ال
مثيل له يف التاريخ مع عدوان جبار وطاغي ..
هذه الوقفة من الشعب اليمني هي أيضا وقفة للمرأة األم املرأة الناشطة
السياسية احلقوقية املبدعة
املرأة اليوم تقول الشعر الذي يشحذ العزائم
املرأة اليوم املبدعة تعزز الصمود بالفن التشكيلي واملعاناة
املرأة اليوم الناشطة تقوم بإعمال اإلغاثات اإلنسانية ..
املرأة اليوم ال حتزن على ابنها الشهيد وال تستسلم على ضررها و وجعها من
ضحايا العدوان ..
هي انسانة تشعر وتتألم ولكنها تدرك أن مسؤوليتها مثل مسئولية اجلميع يف
الثبات والصمود ..
إن كل ذلك يعتبر أجنازا من املرأة وللمرأة .إجنازا منها لكونها اندفعت
الستعادة وضعها الطبيعي كأنسانه شريكة يف صنع احليا بكل مستوياتها
.وأجنازا لها بفضل برامج الثورة واهتمام حكوماتها وكل منظمات احلكومية
والغير حكومية التي سعت يف هذا االجتاه بغض النظر عن أي قصور وتشوه إال
ان كل ذلك قد ساعد املرأة يف خضورها وان تصل الى ما وصلت اليه اليوم .
سبأ القوسي
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شخصيات عاملية كبرى هنئتها بالفوز

والذي استمر معي طوال حياتي .واملعلمون الكبار
لم يكونوا أبداً أنانيني“.
ومن جانبه ،قال صني فاركي ،مؤسس “مؤسسة
فاركي““ :أود تهنئة حنان احلروب على فوزها
بجائزة أفضل معلم يف العالم لسنة  2016بني هذا
العدد الهائل من املعلمني اخمللصني واملوهوبني.
وآمل أن تُلهم قصتها أولئك الراغبني باحتراف
التعليم وتشجعهم ،وتلقي ضوءاً على جهد
املعلمني الكبير يف فلسطني ،وعبر العالم مع إطاللة
كل يوم“.
وحضرت مجموعة كبيرة من املشاهير حفل توزيع
جائزة “أفضل معلم يف العالم  ، ?2016ومنهم
النجم األمريكي ماثيو مكونوجني ،وسلمى
حايك ،باإلضافة إلى جنوم السينما الهندية ،أكشايا
كومار ،وأبهيشيك باتشان ،وبارينيتي تشوبرا.
وقال بان كي مون ،األمني العام لألمم املتحدة:
“أساتذتي هم أكثر الناس تأثيراً يف حياتي ،وهكذا
هم املعلمون ،حريصون على رعاية إمكانات
الشباب والصغار ،ومساعدتها على النضوج
وجعلهم فاعلني وأصحاب مسؤولية يف اجملتمع.
ومن الصعب علينا أن نقلل من شأنهم وأهميتهم.
وأنا أحيي إطالق جائزة “أفضل معلم يف العالم،
والتي تظهر أهمية هؤالء املعلمني ،وتنسجم مع
مبادرة التعليم العاملية األولى ،والتي أطلقت يف عام
 ،2012بهدف إعطاء زخم حلركة عاملية تتيح إحلاق
جميع األطفال باملدراس ،وتُحسّن من نوعية

أول عربية حتصل على هذه اجلائزة وبابا الفاتيكان يعلن فوزها
املعلمة الفلسطينية حنان احلروب تفوز بجائزة املليون دوالر ألفضل معلم يف العالم 2016

فازت حنان احلروب ،معلّـمة مدرسة ”سميحة خلـيل” يف البيرة ،فلسطني ،بجائـزة أفضل معلم يف العالم من مؤسسـة ”فاركي” للعام  ،2016والتي أقيمت حتت
رعـاية صاحب الـسمو الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم ،نـائب رئيس دولة اإلمـارات العربية املتحـدة ،رئيس مجلس الوزراء ،حـاكم دبي ”رعاه اهلل”.وأعلن هذا
الفـوز البابا فـرانسيس ،بابـا الفاتيكان ،يف رسـالة مصوّرة مت بـثّها عبر الفيـديو خالل حفل اإلعالن عن اجلائـزة يف ختام فعالـيات ”املنتدى العـاملي الرابع للتعليم
واملهارات  ”2016يف إمـارة دبي .حيث قال البابا” :أود أن أهنئ املعلّمة حنان احلروب على فوزها بهـذه اجلائزة املرموقة ،والتي استحقتها نظير ما قدمته خالل
عملـها يف تـدريس األطـفال”.وأضـاف” :للطـفل حقّ اللعب ،وجـزء من التـعليم هـو أن نعلم األطـفال كـيف يلعبـون ،فمن خالل األلـعاب ،يـتعلمـون أن يكـونوا
اجتماعيـني ،كما يتعلمون بهجة العيش يف هذه احلياة .إن اجملتـمعات التي تُحرم من التعليم اجليّد ،بسبب احلروب  -أو غيرها من األسباب  -معرّضة للزوال.
ولهذا أود ّالتركيز على أهمية مهنة التعليم”.
اإليجابية.
سلوكياتهم
بارقة أمل“.
ويف عامها الثاني ،أصبحت هذه اجلائزة ،والبالغة
وأدّى املنهج الذي اتبعته حنان إلى تراجع يف
وبهذه املناسبة قال األمير وليام ،دوق كامبريدج:
قيمتها  1مليون دوالر أمريكي ،هي أكبر جائزة من
السلوك العنيف ضمن املدارس  -يحيث كان ذلك
“أودّ أن أتقدّم بالتهنئة للمعلمة حنان احلروب،
نوعها يف مجال التعليم يف العالم .وتهدف جائزة
أمراً شائعاً -وبذلك ألهمت زمالءها ملراجعة
وأقول لها أن يف عملك إلهاماً كبيراً ومثاالً يحتذى
“افضل معلّم يف العالم“ للتعريف باملعلمني املتميزين
أساليب تدريسهم ،واستراتيجياتهم يف إدارة
للمعلمني يف أرجاء العالم“.
الذي قدموا مساهمات استثنائية يف مهنتهم،
الصفوف ،والطرق التي يلجؤون إليها أحياناً يف
ويضيف األمير وليام“ :لقد كنت محظوظاً بأنني
ولتسليط الضوء على أهمية الدور الذي ميكن أن
معاقبة الطالب .وشاركت حنان بوجهات نظرها
تلقيت تعليمي على يد بعض من أفضل املعلمني يف
يلعبه املعلمون يف اجملتمع ،وذلك عبر استعراض
التربوية من خالل مؤمترات ،واجتماعات وحلقات
العالم ،وأنا أعرف ما الذي يعنيه املعلم املتميز
آالف القصص البطولية التي حوّلت مسارات حياة
تدريب للمعلمني .وتأمل أن يكون التعليم وسيلة
للطفل .إن املعلم اجليد ميتلك بيديه قوة التأثير
كثير من الشباب .ويأمل القائمون على اجلائزة
نهائية للقضاء على العنف متاماً.
واإللهام ،وتشكيل حياة الصغار بصورة أفضل“.
بعرض األعمال االستثنائية ملاليني املعلمني حول
وبعد تسلّمها جلائزتها املقدّمة من صاحب السمو
وعن دور املعلمني ،قال األمير“ :كما ميكن
العالم.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
للمعلمني حتديد األطفال األكثر ضعفاً وحساسية،
نشأت حنان يف مخيم بيت حلم لالجئني
الفلسطينني؛ حيث كانت تتعرض باستمرار ألعمال الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه
واألكثر تعرضاً للمشكالت يف مجتمعاتنا ،وتقدمي
اهلل“ ،والسيد صني فاركي مؤسس “مؤسسة
الدعم واملساعدة لهم .أما املسؤولية الكبرى؛ فهي
عنف .واتّجهت فيما بعد إلى حقل التعليم
فاركي“ ،قالت حنان احلروب“ :أنا فخورة بكوني
الوصول إلى الشباب والصغار يف وقت مبكر،
االبتدائي مع تعرّض أطفالها لصدمة نفسية شديدة
معلمة فلسطينية تقف على هذه املنصة .وأعتبر
حيثما كانوا ،وتقدمي الدعم الضروري الذي
إثر مشاهدتهم حلادثة إطالق رصاص يف طريق
وقفتي هذه فوزاً للمعلمني عامة ،وللمعلمني
يحتاجونه ،وإعطائهم أفضل فرصة ممكنة يف احلياة.
عودتهم من املدرسة إلى البيت .ونتيجة حلضور
الفلسطينيني خاصة“.
وسعياً نحو هذا الهدف ،اشتركت املؤسسة امللكية
العديد من االجتماعات ،وطلبها االستشارات
وأضافت حنان“ :يوماً بعد يوم ،يتعزز دور املعلم،
لدوق ودوقة كامبريدج ،واألمير هاري،
ملناقشة سلوك أطفالها ،ومتابعة تقدّمهم وأدائهم
وتتأكّد أهميته ،يف الوقت الذي يتساءل فيه العالم،
مع“مؤسسة فاركي“ ،على مجموعة من البرامج
الدراسي يف السنوات التالية ،اكتسبت حنان كثيراً
عن شكل املستقبل الذي نريده ألطفالنا .نقول:
التي تدعم املعلمني ،ملساعدة الشباب والصغار
من اخلبرات التي قادتها يف النهاية إلى مساعدة
نعم ،يُمكننا مساعدة أطفالنا على استكشاف هذا
ضمن الفئات األكثر حرماناً يف اململكة املتحدة“.
اآلخرين ،ممن نشؤوا يف ظروف مشابهة ،ويتطلّبون
العالم وفهمه ،مبا يتيح لهم إمكانية االندماج فيه.
وحيّا جو بايدن ،نائب رئيس الواليات املتحدة
معاملة خاصة يف املدارس.
ونستطيع تعليم أبنائنا أن يكونوا فاعلني ،ومبدعني
األمريكية املرشحون إلى نهائي “جائزة أفضل معلم
ومع وجود أعداد كبيرة من األطفال الذين يُعانون
ضمن طيف واسع من اجملاالت ،تشتمل :الترفيه،
يف العالم“ .وقال“ :املعلم ،هو الذي يفتح األقفال
من املشاكل يف املنطقة ،تتحوّل الصفوف الدراسية
والرسم ،واحلركة التي حتفزهم على األسئلة،
املغلقة حلياة ملؤها التعلم .وأنا أعتبر نفسي منحازاً
الفلسطينية إلى بيئة ميلؤها التوتر والقلق .وتتبنّى
واحلوار ،والتفكير ،واختبار مشاعرهم،
لصف املعلمني ،فزوجتي جيل أستاذة متفرغة منذ
حنان شعار “ال للعنف“ ،كما تستخدم منهجاً
وتساعدهم على إظهار شخصياتهم“.
زمن طويل ،تدرس  15ساعة فصلية يف كلية
متخصّصاً طوّرته بنفسها ،وشرحته مفصّالً يف
وقالت مؤكدة“ :ميكننا كمعلمني ،أن نعمل على
اجملتمع ،وألنها تقول غالباً بأن التدريس ليس هو ما
كتابها “ نلعب ونتلعم“؛ حيث تُركّز فيه على تطوير
بناء القيم واألخالق يف العقول الشابة ،لضمان
تفعله ،لذا ،فإنها اآلن على ما هي عليه .ولقد
عالقات ثقة ،واحترام ،وصدق ومحبة مع
وصولنا إلى عالم عادل ،عالم أكثر جماالً وحترراً.
استفدت من املعلمني الرائعني الذين علموني وأنا
تالمذتها ،كما تُؤكّد على أهمية التعليم .وتُشجّع
ومع أن املستقبل بعيداً وغامضاً ،ولكن ،مهما
طفل ،حتى بلغت سن الشباب ،واملعلمون الذي
حنان تالمذتها على العمل معاً ،وتُولي اهتماماً
كانت احلال ،فإنك عندما تنشغل ببنائه ،فهو ميثل
وثقوا بإمكاناتي غرسوا يف نفسي الفضول الفكري،
شديداً الحتياجاتهم الشخصية ،وتُكافؤهم على
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التعليم ،وتُعزّز املواطنة العاملية “.ويقول بيل غيتس
الرئيس املشارك يف مؤسسة بيل وميليندا غيتس“:كنا
متحمسني للغاية خلطة إطالق جائزة أفضل معلم يف
العالم ،وأودّ أن أشيد أيضاً بقيادة صني فاركي،
مؤسس “جيمس للتعليم“ ،والذي فكر بتقدمي هذه
اجلائزة ،وهو شريك كبير ملؤسستنا“.
أما املمثل كيفن سبيسي ،احلائة على جائزة
األوسكار ،والعضو يف جلنة جائزة “أفضل معلم يف
العالم“ ،والتي تختار الفائز النهائي ،فقال“ :حني
بدأت سيرتي املهنية ،كان أحد املمثلني اخملضرمني
مصدر إلهام لي ،وقال لي بأنه يعتقد بأنني أصلح
كممثل .وهذا نوع من التوجيه والدعم الشخصي
الذي يحتاجه جميع الشباب إلظهار إمكاناتهم.
وهو نوع من التشجيع واإلرشاد مينحه املعلمون
للتالميذ يف كل يوم .وهذا هو السبب وراء دعمي
جلائزة “أفضل معلم يف العالم“ من“مؤسسة فاركي“،
ومهما حققنا يف احلياة ،إال أننا جميعاً قد تعلمنا
األساسيات من مدرسينا يف غرف الصف .وأولئك
الذي يُعلّمون ،ويُكرّسون مواهبهم وأوقاتهم
لرعاية اآلخرين ،يستحقون االحترام والتقدير“.
ومت اختيار الفائز من ضمن عشرة من املرشحني يف
“جائزة أفضل معلم يف العالم“ ،حيث متت دعوة
املرشحني النهائيني جميعاً حلضور مراسم حفل
اجلائزة يف “املنتدى العاملي للتعليم واملهارات
.“2016
أما املرشحون البقية التسعة لنيل اجلائزة ،فكانوا:
عقيلة آصفي مخيم كوت تشاندانا لالجئني،
البنجاب ،باكستان .ريتشارد جونسون مدرسة
روستراتا االبتدائية ،بيرث ،أستراليا الغربية،
أستراليا .ماريت روسي مدرسة كارتانونرانتا،
فنلندا .روبن شاورازيا مدرسة كرانتي ،مومباي،
الهند .كازويا تاكاهاشي مدرسة كوجناكوين
الثانوية ،والثانوية العليا ،طوكيو ،اليابان .أيّوب
محمود ثانوية إيستليه ،نيروبي ،كينيا .كولن
هيغارتي مدرسة برستون مانور ،وميبلي ،شمال
غرب لندن ،اململكة املتحدة .جو فاذري ثانوية
إفنجهام ،إفنجهام ،إلينوي ،الواليات املتحدة.
مايكل سوسكل مدرسة “وولن بوباك ساوث“
االبتدائية ،نيوفاوندالند ،بنسلفانيا ،الواليات
املتحدة.
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من يتحكم يف عقول البشر؟
تعرف إلى  6امبراطوريات إعالمية حتكم العالم 1

كتابة وتحرير  :األمر لـم يعد محل شك اآلن ،فالذي يسيطر على اإلعالم يعـني أنه يحكم العالم فعليًا ،فالقضية لم
تعد مجرد مواد يتم بثها أو حتى رأي عام يتم تشكيله أو توجيهه فاألمر قد صار يتعلق بصناعة السياسات والتوجهات
التي يتم طبخها سلفًا في غرف صناعة القرار التي يسيطر عليها رجال األعمال عبر امتالكهم لوسائل اإلعالم.

يف عام  2011كان هناك  50شركة تسيطر على
اإلعالم األمريكي وبالتالي تسيطر على اإلعالم
العاملي ومع ميل الشركات هذه لالندماج لبناء
امبراطوريات عاملية ذات نفوذ فإنه يف عام
 2012صار هناك  6شركات فقط تسيطر على
 %90أو أكثر من صناعة اإلعالم خاصة السينما
حيث متلك كل شركة من هذه الشركات أحد
االستديوهات الستة الكبرى لصناعة السينما يف
هوليوود وبلغ إجمالي إيرادات هذه الشركات
مجتمعة أكثر من  300بليون دوالر.
تشترك هذه االمبراطوريات اإلعالمية يف كونها
متارس كل أشكال النشاط اإلعالمي بصور
متفاوتة من صناعة السينما إلى صناعة
التليفزيون وامتالك شبكة قنوات تليفزيونية إلى
امتالك اجلرائد والصحف واملواقع اإللكترونية
وإنتاج ألعاب الفيديو وشركات التسويق
اإلعالمي وغيرها ولذلك ال نبالغ حني نقول أن
هذه االمبراطوريات الست قادرة على الوصول
مبنتجاتها ورسائلها وأفكارها إلى كل شخص يف
هذه الدنيا  ..يكفيك أن تفكر يف تأثير هوليوود
وحدها على املراهقني وتأثير ألعاب الفيديو مثالً
على األطفال.
بقي أن نقول أن أحد أهم القواسم املشتركة بني
الشركات الست هو أن رؤساء مجالس إداراتها
ومديريها هم جميعًا من اليهود.

 -1امبراطورية تامي وارنر“”Time Warner
تُعد تامي وارنر من أكبر املؤسسات اإلعالمية
واملنظومات الترفيهية يف العالم ،وجاءتأسيسها
نتاجًا الندماج مؤسسة تامي للنشر ومجموعة
الترفيه :شركة وارنرلالتصاالت عام ،1989
وانضمت إليها مجموعة تيرنر اإلذاعية عام
 ،1922 1996وتقع مبانيها الرئيسية يف مدينة
نيويورك ويرأس مجلس إدارتها حاليًا رجل
األعمال وامللياردي اليهودي جيفري بيكس.
يف عام  2000اندمجت شركة تامي وارنر مع
شركة أمريكا أونالين خلدمات اإلنترنت
“ “AOLوقدرت قيمة هذا االندماج وقتها
بـ 350بليون دوالر ووصفت وقتها بأنها أكبر
صفقة اندماج يف التاريخ ،وكانت تهدف إلى
استغالل قدرة أمريكا أون الين التسويقية لتسويق
منتجات تامي وارنر عبر اإلنترنت ،قبل أن يتم
االنفصال بينهما مرة أخرى عام  2009بسبب
اخلسائر التي تعرضت لها أمريكا أون الين.
متتلك تامي وارنرمكتبة ضخمة من األفالم
( )6000ستةآالف فيلم أما البرامج التلفزيونية
فوصلت إلى ( )2500برنامج وأنتجت
()14000برنامج رسوم متحركة .و ()32000
برنامج تلفزيوني.
دخلت اجملموعة وشركاتها يف سلسلة من

االندماجات الناجحة والفاشلة حتى استقرت
اجملموعة على هيئتها احلالية التي تضم حاليا 4
شركات كبرى:
 -1مجموعة الصندوق املنزلي “Home
”Box Office” “HBO
تعد أكبر منتج للبرامج التليفزيونية يف العالم
وهي شبكة التليفزيون املدفوع األولى يف العالم
وحصدت برامجها العديد من اجلوائز العاملية
حيث حصدت يف  2013وحدها  5جوائز
جولدن جلوب و 23جائزة إميي ،وتغطي
خدماتها أكثر من  50دولة يف العالم خاصة يف
أمريكا الالتينية وأوربا كما تباع برامجها يف أكثر
من  150دولة يف العالم وطبقًا إلحصائيات
الشركة فهناك  127مليون شخص يشتركون يف
خدماتها املدفوعة سنويًا فما بالك بالعدد الكلي
ملن يصلهم هذه املنتجات؟؟
تشمل منتجاتها العديد من املسلسالت
التليفزيونية الدرامية والتارخية والوثائقية
واألنيميشن ومن أشهر أعمالها حالية
مسلسالت لعبة العروش “Game Of
” ،Thronesو الدم احلقيقي “True
” ،bloodوغرفة األنباء “The News

” ،Roomومسلسل احملقق “The Detecr
”tiveوغيرها من األعمال ذات الشعبية
الواسعة.
 -2شبكة تيرنر للبث “Turner Broadr
”casting System” “TBS
تدير مجموعة من أكبر الشبكات النليفزيونية يف
العالم لعل أهمها على اإلطالق شبكة تليفزيون
“ ”CNNاإلخبارية أول شبكة استحدثت نظام
البث اإلخباري املتواصل “ 24ساعة“ ولها حوالي
 1000مكتب حول العالم وتقدم خدماتها
املباشرة الوسيطة ألكثر من مليار ونصف مليار
متابع حول العالم.
ليست CNNوحدها فاجملموعة تدير قنوات
“  ،HLN” “،TNTو شبكة كارتون  ،و
تيرنر كالسيك موفيز وشبكة Adult
،Swimوغيرها من قنوات الرياضة والترفيه،
وتستهدف اجملموعة بقنواتها شرائح سنية بعينها
فشبكة كارتون مثال هي الشبكة األكثر مشاهدة
عامليًا للمراهقني ،وشبكة “أدلت سومي“ هي األكثر
انتشارًا بني الشباب أما شبكة “تى بى إس“
فتستهدف الشريحة العمرية من ““45-18
وهكذا.
األمر اليتوقف عند هذا احلد فاجملوعة متتلك حق
البث اإللكتروني للعديد من البطوالت الرياضية
عبر قنواتها ومواقعه االرياضية مثل bleacherr
،NBA.com ،report.com
PGA.com ،NCAA.comوغيرها،
وينتشر نشاط اجملموعة يف  200دولة حول
العالم.
 -3مجموعة تامي للنشر “”Time Inc
تقدم خدماتها املطبوعة واإللكترونية فقط ألكثر
من  138مليون شخص داخل الواليات املتحدة،
وتصنف ضمن أكبر  10مجموعات متابعة
حملتواها اإللكتروني عبر اإلنترنت يف العالم حيث
تتجه الشركة لتقليص محتواها من النشر الورقي
مبا يتناسب مع التوجهات العاملية.
أشهر إصداراتها بالطبع هي مجلة “”TIME
اجمللة اإلخبارية اإلسبوعية األشهر يف العالم
إضافة إلى مجالت أخرى كمجلة “ ”Lifeوهي
مجلة اجتماعية ومجلة “ ”Peopleوتهتم
بالشخصيات املشهورة ومجلة “”Fortune
وتهتم بالثروة واألعمال ومجلة “ ”Sportوهي
مجلة رياضية أسبوعية إضافة إلى إصداراتها من
اجملالت األخرى ،وأغلفة الكتب املصقولة،
والكتب الهزلية الساخرة ،واملوسيقى التسجيلية،
والقصص املصورة.

 10سنوات من النجاح والتميز
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ترإسطنبول – ارتفعت أسعار املنازل يف تركيا
مبعدل  14يف املئة يف العام األخير بسبب
االرتفاع الكبير يف أسعار األراضي ،حيث
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن أسعار
األراضي يف تركيا شهدت ازديادا كبيرا على
الرغم من حالة اجلمود يف بيع العقارات.
وبحسب تقرير مؤشر شركة االستشارات
العقارية” نايت فرانك” العاملية ألسعار املنازل
حتتل تركيا املركز الثاني بعد أيرلندا كأغلى
دولة يف بيع املنازل.
وكانت تركيا حتتل العام املاضي املركز
السادس بعد كل من دبي والصني وهوجن كوجن
وتايوان وإندونيسيا الدول التي تباع املنازل
فيها بأسعار باهظة.

تركيا حتتل املرتبة الثانية عامليا يف ارتفاع أسعار املنازل !!

ويقول اخلبراء االقتصاديون إن ارتفاع أسعار
املنازل يف أيرلندا يعتبر حتسنًا عقب
االنخفاض احلاد الذي حدث بعد األزمة
االقتصادية يف أوروبا فيما يعزون زيادة
األسعار يف تركيا إلى أسعار األراضي باهظة
الثمن.
وحسب دراسة أجرتها شركة إيوا ””Eva
للعقارات فإن االرتفاع الباهظ يف أسعار
األراضي ميثل أهم خطر الحتمال دخول
قطاع اإلسكان يف تركيا يف أزمة مالية .ولهذا
السبب تلفت إدارة جمعية تطوير اإلسكان
واملستثمرين االنتباه إلى عدم التوافق بني
العرض والطلب.
وتقول إدارة اجلمعية يف تقرير لها” :هناك 72
ألف حالة طلب يف إسطنبول على املنازل التي
يبلغ سعر املتر فيها  1.263ليرة تركية أو أقل
إال أنه ليس هناك أي إنتاج لهذا النوع من
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املنازل قط .يف الوقت الذي نرى فيه  8آالف
طلب على منازل يتراوح سعر املتر الواحد فيها
ما بني  1.263و 2.074ليرة فيما يصل اإلنتاج
من هذا النوع من املباني إلى  10آالف و 767
ومعنى ذلك أن اإلنتاج زائد عن الطلب بـ
 2.767من املنازل من هذا النوع”.
وأضافت أنه مبجرد أن تتجاوز األسعار  3آالف
ليرة يزيد العرض (اإلنتاج) على الطلب بنسبة
أعلى ،ويف مقابل احلاجة إلى  8آالف منزل إلى
هذا الصنف هناك إنتاج  63ألف و ،363أي أن
العرض زائد على الطلب  55ألف و 363منزال
يف هذا الصنف.
كما تبلغ احلاجة يف املنازل التي يصل فيها سعر
املتر الواحد لـ  5آالف ليرة حوالي  8آالف ،إال
أن العرض أو اإلنتاج بعدد  31ألف و 445منزال
أي هناك زيادة يف العرض على الطلب عدد 23
ألف و 445منزل.
إال أنه ال ميكن لشركات البناء أن تلبي احتياجات
املنازل اإلقتصادية يف إسطنبول لذوي الدخل
األدنى التي تشير إليها إدارة جمعية تطوير
اإلسكان واملستثمرين بسبب غالء ثمن
األراضا ،ويعلّق أرهان بويسان أوغلو رئيس
مجلس إدارة شركة ميسا ” ”Mesaلإلسكان
على هذه النقطة قائال ”ال ميكن تلبية ذلك ألن
األراضي يف إسطنبول غالية جدًا .ومن
املستحيل أن نبني منازل إقتصادية على أرض
تكلفنا أمواال طائلة” ،مضيفا أن تكلفة أراضي
البناء يف إسطنبول بدأت تتجاوز نصف التكلفة
اإلجمالية للمنازل.
ويرى بويسان أوغلو أن معدل أسهم تكلفة
األراضي يف مشاريع البناء يف أوروبا يتراوح بني
 18إلى  20يف املئة .وكان البنك املركزي لفت
يف تقرير له يف عام  2012إلى أن تركيا حتتل
املركز األول أوروبيا يف زيادة أسعار املنازل
بسبب أسعار األراضي الباهظة.
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كل عشر دقائق ،ميوت شخص يف العالم بسبب أزمة قلبيّة

عشرة أشياء تبعد عنك شبح اإلصابة بأزمة قلبيــة
كتابة وحترير  :ياسمني عادل فؤاد
ال يخفى على أحد أن األزمة القلبية صارت أحد
أكثر األخطار انتشاراً سواء بالعالم العربي ،أو
الغربي ،حتى أنها تُصنف بالقاتل رقم 1
بأمريكا ،لذا يُمكن اعتبارها من أبرز مُسببات
الوفيات حول العالم.
واألزمة القلبية ملن ال يعرف حتدث حني تتسبب
جلطة دموية أو ما يُعرف بالـ()Blood clot
يف منع تدفق الدم بالشريان التاجي نتيجة انسداده
–عادةً ما يحدث هذا االنسداد على مدار السنني
بسبب تراكم الكوليسترول والكُتل الدهنية على
جدار الشريان ،-وألن الشريان التاجي هو من
يقوم بتوصيل الدم جلزء من عضلة القلب ،لذا
ال يلبث أن يتلف جزء من عضلة القلب أو يتدمر
بالكامل!

ويعود املُعدل املرتفع لإلصابة باألزمات القلبية
لعدة أسباب أهمها:
التاريخ العائلي للمرض (تزداد احتمالية حدوث
أزمة قلبية لدى األفراد املُنتمني لعائالت لديها
مشكالت صحية بالقلب).
التقدم بالعُمر (يزداد احتمال تعرُّض الرجال
لذلك بدايةً من سن  45وللنساء من سن .)55
منط احلياة غير الصحي الذي صرنا نعيشه.
لذا ومع تعدد األسباب وزيادة نسب
االحتماالت سيكون من األسهل تفادي اإلصابة
بالنوبات القلبية إذا قُمنا بتاليف األسباب املُسببة
لذلك ،فوفقاً لبعض الدراسات املنشورة فإن
 80%من الناس ميكنهم تفادي اإلصابة باألزمة
القلبية إذا ما اتبَّعوا بعض العادات البسيطة.
واستغالالً ألصحاب الوَعي الراغبني يف التنوير
واألخذ باألسباب ،سنستعرض معاً يف هذا
املقال أهم اخلطوات القادرة على إبعاد شبح
اإلصابة بأزمة قلبيــة.

 -1اإلقالع عن التدخني
تدخني السجائر ال يؤثر على الرئتني وحسب،
بل يضُر القلب كذلك ،حتى أنه يُعد أحد أكثر
وأوضح األسباب لإلصابة باألزمات القلبية،
ووفقاً لإلحصائيات فإن  %50من النساء
مبنتصف العُمر يتعرضن لنوبات قلبية بسبب
التدخني ،لذا لن يكون من املُبالغة االعتقاد بأن
استمرارك بالتدخني سيُضاعف من فُرص
إصابتك باألزمات القلبية ،بل والكثير من
األمراض القلبية األخرى.
ومبا أن خطر اإلصابة بالنوبات القلبية ال يلبث أن
ينخفض خالل أشهر من التوقف عن التدخني،
إذن كل ما قد حتتاجه لإلقالع إذا كُنت مُدخناً هو
الشجاعة التخاذ القرار والكثير من الصبر
واإلرادة لتحقيق ذلك ،األمر ليس مُستحيالً
على أي حال.
 -2خفض مستوى الكوليسترول بالدم
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تدخين السجائر ال يؤثر
على الرئتين وحسب،
بل يضُر القلب كذلك،
حتى أنه يُعد أحد أكثر
وأوضح األسباب
لإلصابة باألزمات
القلبية ،ووفقًا
لإلحصائيات فإن %50
من النساء بمنتصف
العُمر يتعرضن لنوبات
قلبية بسبب التدخين،
لذا لن يكون من
المُبالغة االعتقاد بأن
استمرارك بالتدخين
سيُضاعف من فُرص
إصابتك باألزمات
القلبية ،بل والكثير من
األمراض القلبية
األخرى.

ذا قمت بعمل التحاليل الالزمة ملعرفة مستوى
الكوليسترول بالدم ووجدته مُرتفعاً ،فإن ذلك
لن يكون مُطمئناً على اإلطالق خاصةً إذا كان
لديك أسباب أخرى تؤهلك الحتماليات
اإلصابة باألزمات القلبية.
فارتفاع الكوليسترول بالدم يتسبب بالتبعية يف
تراكم الدهون على جدران الشرايني ومن ثَم
تضييقها وتقليل كمية الدم التي تصل إلى
القلب ،وهو ما يُنذر بكارثة قلبية عاجالً أم
آجالً .لذا على اجلميع احلَد من كميات
الكوليسترول باألطعمة التي يتناولونها من
خالل اتباع نظام غذائي صحي وسليم ،بجانب
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ممارسة الرياضة ،ويف حال كان ذلك غير كافياً
سيكون من الواجب وقتها استشارة الطبيب الذي
قد ينصح ببعض األدوية العالجية للمساعدة يف
خفض الكوليسترول.
 -3تناول األغذية الصحية
انطالقاً من النقطة السابقة ،أحد أهم العادات
الواجب اتباعها للحَد من خطر اإلصابة
باألزمات القلبية استبدال األطعمة غير الصحية
مبا هو أفضل ،حتى أن ذلك سيكون مُفيداً كذلك
ملن يُعانون من بعض األمراض األخرى مثل
ارتفاع ضغط الدم ،السكري ،والسمنة.
واملشكلة ليست فقط يف األطعمة عالية
الكوليسترول والدهون ،بل هناك الكثير من
األطعمة األخرى التي قد تُصيبنا بالضرر أيضاً،
لذا سيكون من اجليد االلتزام باألنظمة الغذائية
مُنخفضة الدهون املُشبعة والغنية يف نفس الوقت
بالفيتامينات ،املعادن ،األلياف ،واملواد الغذائية
املفيدة ،على أن تكون تلك األغذية قليلة
السعرات احلرارية.
ومن أمثلة األغذية الصحية التي يُمكن االعتماد
عليها :
اخلضروات (خاصةً الورقية اخلضراء) ،الفواكه
(يُفضَّل تناول الفواكه واخلضراوات الغنية
مبضادات األكسدة و/أو فيتامني ) ،Cاحلبوب
الكاملة ،األطعمة الغنية باأللياف أو الفوليك
أسيد ،األسماك (الحتوائها على أوميجا  3وهو
نوع من الدهون احلمضية الذي يعمل على حتسني
مستوى الكوليسترول بالدم ومنع تكون الكُتل
الدموية على جدران الشرايني) ،اللحوم اخلالية
من الدهون ،ومنتجات األلبان اخلالية من الدسم
أو على األقل قليلة الدسم.
 -4ممارسة الرياضة بانتظام
تقول األبحاث أن هؤالء من يُمارسون الرياضة

بانتظام أقل تعرضاً لألزمات القلبية ،حتى أن
األطباء أنفسهم ينصحون مبمارسة الرياضة ملدة
 30دقيقة من  5-3مرات أسبوعياً للحَد من
مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية
والسكري.
لذا سيكون من اجليد ممارسة بعض التمارين
يومياً قدر املُستطاع ،حيث تعمل الرياضة على
خفض ضغط الدم ،تقليل نسبة الكولسترول
واحلفاظ على وزن اجلسم صحياً وطبيعياً .أما
إذا كنتم ال متارسون الرياضة على اإلطالق -
فالقليل أفضل من ال شيء -ويُمكنكم البداية
بالتدريج ،من خالل ممارسة التمارين  10دقائق
يومياً وهو ما ستجدونه مفيداً لصحتكم
وألجسامكم ،إذ أثبتت األبحاث أن األشخاص
الذين يتمتعون مبستوى متوسط من اللياقة
البدنية أقل عرضةً للوفاة يف سن مبكرة ،مُقارنةً
بهؤالء من يتمتعون مبستوى مُتدن من اللياقة.
 -5احلفاظ على الوزن الصحي
البدانة ال تقتصر على جنس بعينه ،أو حتى على
كبار السن كما قد يعتقد البعض ،بل إنها
صارت مُنتشرة بني الرجال ،والنساء ،واألطفال
على حدٍ سواء بسبب أسلوب التغذية اخلاطئ
ومنط احلياة غير الصحي الذي يتم اتباعه من
الكثيرين مع االبتعاد عن ممارسة الرياضة.
ويوصف الشخص بالبدانة إذا ما كان وزنه زائداً
بنسبة  %30عن وزنه املثالي .والبدانة مرض
علينا عالجه قبل أن يخرج عن السيطرة فيتحول
بفعل الوقت واإلهمال إلى وحش ،خاصةً وأن
زيادة الوزن بنسبة  %10فقط عن الوزن الطبيعي
للجسم جتُر يف ذيلها ارتفاع الكوليسترول بالدم،
وارتفاع ضغط الدم ،وهو ما يُزيد بالتالي
احتماالت اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية.
لذا من اجليد احلفاظ على الوزن املثالي للجسم،
والذي لن يكون صعباً إذا مت تطبيق النصائح
السابقة من (خفض الكوليسترول ،تناول
األغذية الصحية ،وممارسة الرياضة) فهذا كله
يصُب بالنهاية يف صالح متتع أجسامنا باألوزان

الطبيعية دون زيادة أو نقصان.
-6االمتناع عن شُرب الكحوليات
على الرغم من أن شُرب الكحوليات مبُعدل بسيط
أو متوسط (كأس واحدة يومياً للنساء وكأسني
يومياً للرجال) قد يكون مسموحاً به ،بشرط عدم
تخطي ذلك حتى ال يحدث قصور بالقلب أو
سكتة دماغية ،إال أن شُرب الكحوليات -بغض
النظر عن كميته -له الكثير من األضرار
األخرى ،فهو يرفع ضغط الدم ،ويرفع
مستويات الدهون ثالثية
الغليسيريد باجلسم ،مما
يُسبب ارتفاع وتيرة
ضربات القلب .كذلك
يُحفز نشأة األورام
السرطانية خاصةً
سرطان الثدي ،هذا
باإلضافة إلى أن اإلفراط
يف تناول الكحول يؤدي
إلى السمنة الزائدة
ويتسبب ألصحابه
بالكثير من احلوادث،
لذا فاالمتناع عن شُرب
الكحوليات أفضل
بالطبع من اإلقالل
منها.
 -7العالج الوقائي
األشخاص أصحاب
التاريخ املرضي العائلي
لألزمات القلبية عليهم
أال يجلسوا يف انتظار
دورهم أو يكتفوا باتباع
النصائح املذكورة
باألعلى ،بل عليهم
استشارة الطبيب من
أجل بعض العقاقير
الوقائية التي حتد من
خطر اإلصابة باألزمة
القلبية ،تنقسم األشياء
التي يُوصي بها الطبيب
إلى ثالثة أقسام :

 -8خَفض ضغط الدم
يجب الكشف على مُعدل ضغط الدم للبالغني
كل عامني ،أما يف حالة وجود تاريخ مرضي
بالعائلة يجب أن يكون مُعدل
الكشف على فترات أقرب
من ذلك ،إذ يجب احلرص
على أال يرتفع ضغط الدم
عن املستوى الطبيعي /120
80

رتفاع
الكوليسترول
بالدم يتسبب
بالتبعية في تراكم
الدهون على
جدران الشرايين
ومن ثَم تضييقها
وتقليل كمية الدم
التي تصل إلى
القلب ،وهو ما
يُنذر بكارثة قلبية
عاجلًا أم آجلًا

األعشاب الطبية أو املواد الطبيعية مثل :
(احللبة -الثوم -البصل-الكركم  -الزجنبيل).
أدوية وقائية مثل :
مُكمالت الفيتامينات املضادة لألكسدة.
فيتامني E
فوليك أسيد.
فيتامني  B6و B12.
زيت السمك Fish Oil.
ويف بعض احلاالت قد يلجأ الطبيب ألدوية
عالجية إذا دَعت احلاجة لذلك مثل :
األسبرين (يستطيع األسبرين املُساعدة يف منع
األزمة القلبية إذا أُخذ بجرعات صغيرة ،ألنه
قادر على منع حدوث اجللطات بسبب تسببه يف
السيولة بالدم).
Beta-Blockersو Calcium chan-
 nel blockersكالهما يُخفض معدل
ضربات القلب وضغط الدم وبالتالي يقلل
الضغط على عضلة القلب).
( ACE Inhibitorsتُساعد على تدفق الدم
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من القلب إلى باقي أجزاء اجلسم بشكل أفضل،
ويوصى بها يف حالة ضعف قُدرة القلب على
ضخ الدم).
تنويه  :بالطبع ال يجب أن يؤخذ أي مما سبق
دون استشارة الطبيب ،حتى األعشاب
الطبيعية.

 -9االبتعاد عن التوتر

هناك عالقة مباشرة بني
احتماالت اإلصابة بأمراض
القلب والتوتر الذي صرنا
نعيش فيه ويُحيط بنا ،ذلك
ألن التوتر من شأنه أن يؤدي
إلى ارتفاع ضغط الدم أو
يجعل صاحبه يقوم بتفريغ
الضغط العصبي من خالل
اللجوء للتدخني أو اإلكثار
من األطعمة غير الصحية،
وهو ما يؤدي بالنهاية لزيادة
احتماالت اإلصابة بأزمات
القلب.
لذا إذا كنت شخصاً يتعرض
لإلجهاد بشكل مُستمر يُنصح
بأن تُحاول التحكم يف
ضغطك العصبي والتخلص
من االنفعاالت الزائدة ،وأن
متنح نفسك بعض الراحة من
خالل اتباع أساليب
االسترخاء كالقيام بالتأمل،
اليوجا ،والقيام بتمارين
النَفَس بانتظام ،فذلك كفيل
بأن يُخفض الكوليسترول بالدم
ويساعد عضلة القلب على االسترخاء ومن ثَمّْ
حتسني الدورة الدموية.
 -10أخذ قسط كافٍ من النوم
تقول دراسة حديثة أن سبع ساعات أو أكثر من
النوم ليالً تعود بالنفع على القلب لدى مَن
يتبعون منطاً صحياً يف احلياة ،إذ إن اضطرابات
النوم و/أو عدم أخذ الوقت الكايف منه يتسببان
بارتفاع ضغط الدم ،ما يؤدي بالتبعية إلى
األزمات القلبية .لهذا فإن النوم بشكل جيد إذا
قمنا بإضافته لباقي القائمة من العادات
الصحيحة التي علينا اتباعها ،هنا سيتم مضاعفة
احتماالت االبتعاد عن خطر اإلصابة بأمراض
القلب وهو بالضبط ما نبحث عنه.
ويف نهاية األمر تلك هي صحتكم التي عليكم
مُراعاتها ،وحياتكم التي تسعون لتحسينها ،لذا
كونوا أذكياء وال تتعاملوا مع أجسادكم
باعتبارها أمراً مُسَلَّماً به ألن ذلك غير صحيح.
وأياً كان منط حياتكم الذي كُنتم تتبعونه قبل
قراءتكم املقال ،ال تُفكروا بأن أخذ النصائح
السابقة باالعتبار جاء مُتأخراً ،فاآلن أفضل من
ال شيء ،حتى ولو كان من أجل اتقاء شر
التعرُّض لنوبة قلبية مرة أخرى ،أو ملُساعدة
القلب كي يعود لسابق عهده ،فال أصدق مما
قيل لنا صغاراً “الوقاية خيرٌ من العالج“.
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Zika: Panama has 'first
microcephaly case outside
'Brazil

متارين الضغط تقوي القدرة اجلنسية للرجل
واشنطن  -بعد التأكيد على أهمية دور
الرياضة ،بشكل عام ،يف حتسني اللياقة
والقدرة اجلنسية ،كشف املوقع األميركي
ليفسترونغ عن أن مترين الضغط ،حتديدا،
يساعد يف حتسني القوة اجلنسية لدى
الرجال .وبني الباحثون أن هذا التمرين
يساعد يف تقوية جميع أجزاء اجلسم ويزيد
القدرة على التحمل .وأضاف تقرير نشره
املوقع األميركي أن ممارسة مترينات الضغط
بشكل منتظم تساعد يف التحكم واحلفاظ

على قوة اجلسم أثناء ممارسة العالقة
اجلنسية.
ويوضح التقرير أن مترينات الضغط تكون
بفرد اجلسم على األرض ورفع الصدر
بواسطة الذراعني والنزول مرة أخرى ببطء
مع متدد الساقني .وأشار الباحثون إلى أن
قائمة التمرينات التي تساعد يف تقوية
القدرة اجلنسية ،تشمل البقاء يف وضع
ثابت بدفع الصدر إلى األمام ،مع حتميل
اجلسم على إحدى الساقني .ويزيد هذا

أمراض اللثة ضوء اخضر ملرور الزهامير للسرعة القصوى
واشنطن  -أفادت نتائج دراسة حديثة بأن
ظهور أمراض اللثة لدى املصابني
مبرض األلزهامير ينبئ بسرعة
تدهور القدرات اإلدراكية
واملعرفية لدى املرضى.
وقال كاليف هوملز كبير
املشرفني على الدراسة
من جامعة ساوثامبتون
باململكة املتحدة "ما
أوضحناه أن من لديهم
أمراض اللثة الشديدة
يعانون من تدهور
القدرات اإلدراكية
بصورة أسرع بغض
النظر عن مدى شدة
خرف الشيخوخة (الذي
تراوح بني احلاالت
البسيطة واملعتدلة)".
وقال هوملز إنه وفريقه البحثي
توصل يف دراسات أخرى إلى
أن أمراض الصدر وعدوى املسالك
البولية والتهاب املفاصل وداء السكري
ترتبط بتفاقم األلزهامير.
وأوضح أنه وطاقمه البحثي لم يدرسوا من قبل العالقة بني أمراض اللثة واأللزهامير ألن
ذلك يقع ضمن مجال اختصاص أطباء األسنان.
وراقبت الدراسة على مدى ستة أشهر أحوال  60شخصا يقيمون يف منازلهم وتتراوح
حاالتهم بني البسيطة واملعتدلة .ولم يدخن املشاركون يف الدراسة خالل تلك الفترة كما
أنهم لم يعاجلوا من أمراض اللثة خالل األشهر الستة السابقة لبدء الدراسة ولديهم عشر
أسنان على األقل.وقبل بدء الدراسة استوفى املشاركون استبيانا لكشف احلالة اإلدراكية مع
أخذ عينات دم واالستعالم عن حالة األسنان من خالل طبيب متخصص ثم أعيدت مثل
هذه اخلطوات بعد ذلك بستة أشهر.
ومن بني الستني مريضا كان  22منهم يعانون من أمراض يف اللثة كانت درجتها تتراوح بني
معتدلة وحادة يف مستهل الدراسة وبعد ستة أشهر تويف مشارك يف الدراسة وانسحب ثالثة
ولم يتابعها ثالثة آخرون.
وقال البحث الذي نشرت نتائجه يف دورية "بلوس وان" إن القدرات اإلدراكية تدهورت لدى
من يعانون من التهاب اللثة بالنسبة إلى غير املصابني بهذه احلالة.
وتشير بعض النظريات التي تفسر هذه النتائج إلى أن تدهور القدرات اإلدراكية يرتبط
بصحة الفم واألسنان بسبب عدم العناية بها فيما تشير تفسيرات أخرى إلى تأثير أمراض
اللثة على القدرات اإلدراكية بسبب التقدم يف السن حيث تتسبب التهابات الفم واألسنان يف
التهابات مصاحبة ببقية اجلسم ما يؤثر على وظائف املخ.

التمرين من تدفق الدم إلى منطقة احلوض
ويساعد على التوازن وقضاء فترة أطول يف
العالقة اجلنسية .وتابع التقرير :تتم
ممارسة هذا التمرين عن طريق الوقوف
بشكل مستقيم ودفع إحدى الساقني إلى
األمام يف وضع ثابت ودفع الساق األخرى
إلى اخللف وحتميل اجلسم عليها شريطة أن
تتخذ الركبتان شكل  90درجة.
وتعتمد متارين الضغط على وزن اجلسم.
فبهذه التمارين نقوم مبقاومة اجلاذبية بإنزال
اجلسم باجتاه األرض ورفعه مرة أخرى ثم
التكرار .وتعتبر الذراعان من العوامل
املهمة ألن قوة الرفع ترتكز عليهما.
وهي من التمارين التي تقوي مختلف
عضالت اجلسم يف نفس الوقت منها
عضالت الكتفني والصدر وعضالت
الذراعني ومنها البايسبس والترايسبس
وعضالت البطن والظهر .وينشط هذا
النوع من التمارين عملية حرق الدهون يف
اجلسم.
وال حتتاج ممارسته إلى معدات ووسائل،
فهي متوفرة ومتاحة للجميع وبجميع
األوقات وغير مكلفة ،وهي الوسيلة املثلى
للحصول على جسم جذاب ومفتول
العضالت ،وتساعد على تنشيط الدورة
الدموية.
ويفضل ممارسة هذه التمارين من ثالث
إلى أربع مرات يف األسبوع للحصول على
نتائج أفضل ،مع راحة من يوم إلى يومني
ويفضل البدء بعشرة متارين مع زيادة ذلك
تدريجيا ،وبالتالي وكنتيجة لكل ذلك،
يعتاد اجلسم على املقاومة وحتمل ضغط
العالقة احلميمة دون الشعور باإلجهاد
الذي تسببه قلة احلركة واخلمول.
وأثبت أطباء أميركيون أن نشاط الدورة
الدموية ،نتيجة التمارين الرياضية ،يلعب
أيضا دورا يف تنشيط الرجل جنسيا ،فالدم
لدى الراشد ال يشكل أكثر من  6إلى  8يف
املئة من الوزن الكامل جلسمه أي من  5إلى
 7كلغم ،واألعضاء تخوض مباريات
حقيقية لكي حتتكر هذا السائل ،ولكن
الطبيعة سلحت اجلهاز اجلنسي مبيزات
نادرة ،فإن أقل هياج أو إثارة جتعل الدماء
تتدفق نحو األعضاء التناسلية متهيدا
للعمل ،ويف حال اإلثارة اجلنسية يكون
ضغط الدم يف هذه األعضاء أكثر منه يف
الشريان الذراعي الذي يرى الطب
الكالسيكي أنه الشريان األعظم ضغطا.
وال تستثني متارين الضغط مرضى القلب
بدعوى أنها تفاقم شعورهم باإلجهاد
وتهدد حياتهم ،فقد أثبت األطباء أن
الرياضة املعتدلة واملنتظمة تزيد قوتهم
وتدرب القلب على التحمل.
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Traces of the mosquitozborn virus were found in the
baby's umbilical cord. The baby had been born with
an underdeveloped brain, a condition known as
microcephaly, which health experts suspect is linked
to the virus. Brazil suspects most of its 860 cases of
microcephaly are related to Zika. The Panamanian
baby's mother had not reported any symptoms of
Zika during her pregnancy.
Her baby died four hours after being born.
The World Health Organization (WHO) has declared
a global public health emergency over the possible
connection between the mosquitozborn virus and
microcephaly. The current Zika outbreak began
almost a year ago in Brazil.
Microcephaly cases have been centred in northzeast
Brazil, but the outbreak has affected people in more
than 20 countries in the Americas.
Some governments have advised women to delay
getting pregnant, but before now no infants with
microcephaly have tested positive for Zika outside
Brazil in the current outbreak.
Some cases of the brain condition were reported in
an outbreak in French Polynesia in 2013.

Scientists find ‘game
changing discovery’ for
cancer patients
UK scientists have claimed to made a gamez
changing finding that could help patients fight canz
cer with their own immune systems.
A team of from University College London’s
Cancer Institute say that they have discovered a bioz
logical signature found of the surface of cells in
tumors, in addition to immune cells able to destroy
them.
They believe that their finding could lead to
patients being given vaccines from proteins in their
own tumor, rather than chemotherapy.
“It is a game changer for cancer,” Sergio Quez
zada, one of the lead researchers, told Sky News.
The scientists hope that patients could receive
treatment with the new technique within two
years. The treatment would prevent healthy tissue
from being attacked by the immune system – one of
the problems of chemotherapy.
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خل
الزجنبيل

خل الزجنبيل
قال تعالى  ( :ويسقون فيها كأسا كان مزاجها
زجنبيال ) سورة االنسان17-
هذا اخلل املتميّز مبذاقهِ ،املأخوذ من نبتة الزجنبيل
املنتشرة يف املناطق احلارة ،أزهارها صفراء اللون،

تتميز بإحتوئها على زيت الطيار ،أمّا جذور
الزجنبيل ذات اللون األبيض املصفر ،يكون
موقعها أسفل التراب كالبطاطا متاماً ،وعندما تبدأ
أزهارها بالذبول نعرف هنا أن جذور الزجنيل
نضجت ،ونستعد الستخراجها حتى نبدأ بتجفيفه
متاماً لنستعد لطحنه ،الزجنبيل ال يستخدم خالً

إستشارة
مكتبة الطب البديل
الطبيب أمر
بإشراف خبير األعشاب جمال عرقوب ضروري ومهم

فقط ،بل لديه استخدامات أخرى فيستخدم
كتوابل وبهارات للطبيخ ،ويُضاف إلى مجموهة
من املشروبات الساخنة أيضاً كالسحلب والقرفة.
فوائد خل الزجنبيل:
يعمل على تطهير املعدة ،حيث لديه خصائص
مميزة لطرد الرياح والغازات ،ويستخدم لتهدئة أي
اضطرابات يف املعدة.
واقي جيد لسرطان القولون ،وسرطان املستقيم،
ألنه يعمل على قتل اخلاليا السرطانية.
عامل مهم أثناء االمتحانات؛ ألنه يقوي نشاط
الذاكرة ،ويساعد على عملية احلفظ ،ومينعها من
النسيان.
يعالج الصداع املزعج والشقيقة واألرق
واإلرهاق.
إلى كل من يبحث عن انقاص الوزن والرشاقة،
خل الزجنبيل هوما يفي بالغرض ،حيث يعمل
على حرق الدهون ،ويقلل نسب الكولسترول يف
الدم.
يفتح شهية اإلنسان على األكل.
من يعاني من إصفرار وجهه ،فالزجنبيل يعيد
النظارة للوجه.
يعمل على تطهير جميع املسالك البولية ،حيث إنّه
مدرّ للبول ،وطارد قوي للسموم يف اجلسم.
أثناء الشتاء ال يوجد أفضل منه؛ حيث يعمل على
التدفئة الذي يحتاجها اإلنسان يف هذا املوسم،
باإلضافة إلى ذلك مينع أمراض الشتاء
كاإلنفلونزا ،بتعزيز املناعة وإحتواءه على
مضادات للفيروسات املنتشرة.
يشعر اإلنسان بعد تناوله بالنشاط واالنتعاش،
ومينع التوتر وضيق التنفس والربو.
يقوي عضالت القلب واألعصاب.
يقاتل اإلمساك واإلسهال ،حيث إنّه مساعد جيد
لعملية الهضم.
بالنسبة للحنجرة والقصبة الهوائية ،فخل الزجنبيل
هو املضّاد احليوي املناسب لهم.
يحمي اإلنسان يف سن الشيخوخة من تصلب
املفاصل والنقرص والروماتيزم.
يخفف اآلم احليض عند النساء ،ألنه يقوم
بدوراملسكن الطبيعي.
يقوي عملية النظر.
يفيد من يعاني من صعوبة التكلم ،ألنه يساعد
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عملية العالج.
وصفات استعمال خل الزجنبيل:
 -1يعمل خل الزجنبيل على تقوية الذاكرة حيث
ينمي من القدرة على احلفظ وينشط املخ وذلك
عن طريق تناول ملعقة من خل الزجنبيل مع العسل
االبيض واحلبة السوداء كل يوم يف الصباح .
 -2يعمل خل الزجنبيبل كمسكن لآلالم خاصة
الصداع والشقيقة وميكن احلصول على أفضل
النتائج من خالل دهن منطقة الدماغ بقطرات من
خل الزجنبيل مخلوطة مع زيت الزيتون .
 -3يعمل خل الزجنبيل على تهدئة األعصاب
والتخلص من التوتر واألرق وذلك عن طريق
شرب كوب من احلليب مضاف إليه ملعقة من خل
الزجنبيل .
 -4يعمل خل الزجنبيل كمضاد حيوي وميكن
استخدامه لتطهير القصبة الهوائية واحلنجرة .
 -5يقوم خل الزجنبيل بالتخلص من البلغم
والزكام والتهاب اللوزتني وتخفيض احلرارة .
 -6ميكن استخدام خل الزجنبيل يف عالج أمراض
العني كالعشى الليلي وغباش العيون وذلك عن
طريق تناول كوب من عصير اجلزر مضاف إليه
ملعقة من خل الزجنبيل يوميا وعمل كمادات من
خل الزجنبيل على العني .
 -7يعمل خل الزجنبيل على تطهير املعدة من
خالل تناول ملعقة من خلطة العسل األبيض وخل
الزجنبيل وزعتر ونعناع وكراوية يوميا .
 -8يعمل خل الزجنبيل على معاجلة بحة الصوت
خاصة إن مت تناوله مع زيت الزيتون والنعناع .
 -9يقوم خل الزجنبيل على التخلص من نوبات
الدوخة وذلك عن طريق خلطه مع سكر النبات
املطحون والنشا وتناوله .
 -10يقوم خل الزجنبيل بعالج مشكلة التبلد
الذهني وذلك عن طريق كوب من احلليب مع
ملعقة صغيرة من خل الزجنبيل مضاف إليه ملعقة
من الزبيب أو الزجنبيل .
 -11يعمل خل الزجنبيل على عالج مشكلة
القولون العصبي وذلك عن طريق تناوله مع
الكمون املغلي .
 -12يساعد خل الزجنبيل على التخلص من
العطش حيث ميكن إضافته على الكثير من
األطعمة كالسمك واللحوم والدجاج .
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طالب مبدرسة الطب يف شانغهاي“ :-التكراريؤدي إلى ما يعرف بـ“التشابك الشَرطي“ ويضيف
أنه مع التكرار يسمح املخ للممرات العصبية
باالنطالق أسرع من أي وقت مضى ،فمن خواص
املخ أن به لدنية تسمح له بالتطويع والتكيف
الشبكي .لذلك على مدى فتراتٍ طويلةٍ يخلق
التكرار استدعاءً فوريًّا للمعلومات .لذا ،ميكنك
تذكر احلروف األبجدية واألرقام بسرعة فائقة.
لكن ،حاول أن تقرأ احلروف األبجدية بالعكس،
وستجد صعوبة أكبر يف تذكرها.
 -8ال تكتبها فقط ،وإمنا أرسمها وخططها
كتب دان روم كتابني عن التفكير البصري “The
 “Back of the Napkinو“Blah Blah
 ،“Blahوتستعني به شركات كبرى مثل جوجل و
إيباي وجينرال إليكترونيك ووال مارت كاستشاري
الستكشاف “نواحي املعرفة التي ال ميكن التعبير
عنها لفظيًّا“.
فالكلمات والصور يكمالن بعضهما بعضًا
عادةً ،الطريقة األفضل حلل املشكالت وتوليد
األفكار تنطوي على مزيجٍ من الكلماتِ والصورِ
معً “..ويضيف دان روم“ :عندما تضيف الصور،
فأنت تضيف طبقاتٍ وأبعادًا للفكرة ،والتي من
املستحيل حتقيقها باالعتماد على الكلمات فقط.
فهي طريقة لترسيخ فكرتك ،لكن أيضًا للحفاظ
عليها يف صورةٍ لينة قابلة للتعديل“.
وميكنك فعل هذا من خالل “خرائط العقل“ أو رسم
اخملططات التي عادةً ما تُحدد بصريًّا األفكار
املترابطة.
 -9تعلم األمور الصعبة يف بداية اليوم

بيزنس إنسايدر :كيف تستطيع أن تتعلم أي شيء بسرعة أكبر؟
كتابة وحترير  :مـروة عبداهلل “ -التعلم يف حد ذاته مهـارة “.ونحن بحاجة إلى أن نبـرع فيها ،ألن األدوات التي نستخـدمها يف القيام بأعـمالنا تتغير
وتتطور بـاستمرار.يف أحد املـواضيع التي نُشِرت مـؤخرًا على موقع كـورا  ،Quora.comطرح أحد املستـخدمني سؤالً :ما هـي إستراتيجيات
التعلم التي يتـبعها األشخاص سـريعو التعلم؟ نعـرض لكم أفضل تلك األفكـار ،جنبًا إلـى جنب مع أحدث الـدراسات حول حتـسني اإلنتاجـية أدناه ،كي
تساعدكم يف حتسني عملية التعلم.
تلك الرياضة.
لطاقتك العقلية.
 -1لتفهم مشكلة ما ،عليك طرح السؤال “ملاذا؟“
 -5احصل على أصدقاء ميكنك االعتماد عليهم
تضيف أليسون“ :القلق يحُول دون استكشافك
 5مرات
تؤدي
التي
احلقيقية
التفكير
وأمناط
حقيقية
حلول
ابحث عن شخص آخر يحاول بناء مهارة مثلك –
يعرض الكاتب إيريك رايس يف كتابة “The
بك بالضرورة إلى حلول“ ،لكن عندما تشعر
سواء كانت تسلق جبل أو عزف آلة التشيللو أو
 “Lean Startupطريقة “ملاذا  5مرات“
بالرضا عن ما ميكن أن يحدث ،تكن عقليتك
حتى الطبخ على الطريقة الفرنسية –وشاركه
للوصول جلذر املشكلة .فالفكرة هنا الوصول إلى
موجهة للبحث عن فرص؛ “لذا تبدأ بالتفكير يف كل
عملية التعلم .ويوصي مارك هاريسون بتحديد
السبب الكامن وراء املشكلة السطحية -والتي غالبًا األشياء اجليدة التي من املمكن أن حتدث ،وحينها
أوقات منتظمة لتتحقق فيها من مستوى تقدمك
ما تكون مشكلة بشرية أكثر من كونها خطأ فنيًّا.
على األرجح ستتخذ قرارات وإجراءات من شأنها
معه ،سواء كان ذلك يف مقابلةٍ شخصيةٍ أو حتى
لتتعرف
إليك مثال افتراضي لطريقة “ملاذا اخلماسية“
أن جتعل هذا العالم الذي تخيلته واقعًا“.
عن طريق سكايب.
على طريقة عملها“:يف إصدارٍ جديدٍ تعطلت أحد
 -3ال تتعلم فقط عن األشياء ،إمنا مارسها
 -6عندما ال تفهم شيئًا ،قل وال تخجل
اخلواص للمستخدمني
ال ميكنك تعلم رياضة اجلولف من الكتب فحسب،
إليك نصيحة أُخرى يوصي بها مارك هاريسون..
–ملاذا؟ ألن أحد اخلوادم Serverتعطل.
إمنا حتتاج لاللتحاق بنادٍ للتدرب عليها،كما يقول
عندما ال تفهم شيئًا يف اجتماع ما ،تقدم وارفع
ورئيس
كورا
موقع
مستخدمي
أحد
هاريسون
مارك
–ملاذا تعطل؟ ألن أحد األنظمة الفرعية غير
يديك ،واطرح السؤال التالي“ :معذرة ،هل
قسم التكنولوجيا يف شركة فاندينج نايت املالية
املعروفة استخدم بطريقة خاطئة.
ميكنك توضيح السبب؛ ملاذا؟“ فكما يقول األغبياء
فقط هم من سيفكرون أن ذلك التصرف غبي،
البريطانية“ :ال ميكنك تعلم روبي أون ريلز –وهي
–ملاذا استخدم بطريقةٍ خاطئةٍ؟ ألن املهندس الذي
بينما األذكياء سيعجبون بذلك الفضول.
منصة برمجية لتطبيقات اإلنترنت مفتوحة املصدر
استخدمه لم يعرف كيف يستخدمه بشكل
صحيح.
ويقول مورتيمر أدلر يف كتابه “How To Read
مبنية على لغة روبي –من كتاب فحسب ،إمنا
حتتاج أن تنفذ وتنشئ موقعًا لتتعلمها“.
–ملاذا لم يكن يعرف؟ ألنه لم يتم تدريبه مطلقًا.
 “A Bookإن التعلم إلى حدٍّ كبيرٍ هو أمر يتعلق
 -4اعثر على خبيرٍ ،ثم اسأله عن خبراته
بإدراكك متى حتديدًا تشعر باحليرة يف أمر ما ،وما
–ملاذا لم يتم تدريبه؟ ألن مديره لم يؤمن بتدريب
إذا أردت أن تتعلم موضوعًا ما ،تناقش مع خبير يف
يتبع هذه احليرة.
املهندسني اجلدد ألنه وفريقه مشغولون
هذا اجملال ميكنه أن يشرح لك .ادعه لتناول وجبة
للغاية.وبطرح السؤال “ملاذا؟“ خمس مراتٍ ،يقول
 -7كرر ،ثم كرر ،ثم كرر…
الغداء ،واسأله بشأن حرفته .يعتبر تيم فيريس
ريس ميكننا حينها اكتشاف أن اخلطأ الفني اتضح يف
فاملمارسة ال متكنك فقط من التَمَيُّز يف استخدام
“The
4-Hour
“Workweek
كتاب
مؤلف
النهاية أنه خطأ إداري بشري باألساس.
شيء ،إمنا تُكسِبُك سرعة يف أداء املهام .ويرجع
ة
ٍ
رياض
تعلم
حاول
فكلما
الطريقة؛
تلك
يف
ًا
ذ
أستا
ذلك إلى أنه عندما تكرر فعل أمر ما ،أنت بذلك
 -2التزم دائمًا مبوقف إيجابي
جديدة ،يسعى للتواصل مع أقرب فرد من بني
تقوي الروابط بني خاليا املخ ..بالضبط مثل
يقول أليسون وود بروكس –أستاذ جامعي بكلية
معارفه حاصل على ميدالية يف تلك الرياضة،
تعلمك احلروف األبجدية عندما كنت طفالً؛
هارفارد لألعمال -قلقك وخوفك من أنك لن
ومن
ملقابلته،
ويرتب
حتى،
الفضية
امليدالية
ولتكن
التكرار ثم التكرار.
تكون قادرًا على تعلم شيء هو استثمار فقير
يف
املتبعة
والطرق
التقنيات
بشأن
استجوابه
يبدأ
ثم
كما يقول أحد املستخدمني ويدعى هواجن مني هاي
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أثبتت الدراسات أن قوة اإلرادة محدودة .كبشر،
لدينا الكثير منها يف بداية اليوم ،لكنها تنضب مع
اتخاذنا العديد من القرارات ،ومقاومة العديد من
اإلغراءات على مدار اليوم .ولهذا السبب حتديدًا
يعتبر التسوق أمرًا مرهقًا للغاية .لذا ،إذا كنت
تتعلم لغة جديدة أو أداة موسيقية جديدة أو أي
شيء آخر معقد للغاية يف تعلمه ،حدد ميعاد تعلمه
أول شيء يف جدول أعمالك اليومية ،بحيث تكون
طاقتك العقلية يف أوجها.
 -10استخدم قاعدة 80\20
تنص قاعدة  \2080على أنك حتصل على قيمة
 %80من خالل أدائك  %20فقط من العمل .ففي
مجال األعمال %20 ،من العمل تنتج تقريبًا %80
من النتائج املرجوة منه .وسريعو التعلم يطبقون
نفس هذا املنطق على مناطق دراستهم وأبحاثهم.
يضرب ستيفان جيروم -أحد مستخدمي املوقع،
وطالب بجامعة ليتشستر بإجنلترا -املثل ويقول:
عندما أنظر إلى كتاب ما على سبيل املثال ،ألقي
نظرة على صفحة احملتويات ،وأقوم بعمل قائمة من
 1إلى  5بحيث يكون  1هو الفصل األكثر صلة
باملوضوع ،وهكذا األقل ،فاألقل .وعندما أطّلع
على شريط فيديو تعليمي ،عادةً ما أتخطاه إلى
منتصفه ،حيث يتم عرض العمل أو التقنية التي
يدور حولها الفيلم .ثم أرجع لبداية الفيلم ألعرف
السياق واملبادئ.
وحسب وصفه تعتبر هذه طريقة فعالة ،إذ يتم هدر
معظم بدايات تلك الفيديوهات بالعروض
واملقدمات ،إضافة إلى أن معظم الكتب هي عبارة
عن طبقات وحشو بهدف تلبية متطلبات ترتبط
بحجم الكتاب فقط .لذا مع قليلٍ من املكر واحليلة
ميكنك استخراج معظم املعرفة التي تريدها من تلك

املواد باستثمار جزء بسيط من وقتك.
مترجم عن10Strategies Quick Learners Use
To Pick Up Anythingللكاتب Drake Baer
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شيب” األملاني املتخصص يف الشؤون الصحية
والرياضية باختبار أحدث هذه التطبيقات ومن
بينها:
*تطبيق رانتاستيك :يعتبر من التطبيقات
الرياضية األكثر شعبية على اإلنترنت .ويقوم
هذا التطبيق بقياس السرعة واملسافة ونسبة
السعرات احلرارية ،التي يتم حرقها أثناء
اجلري .ثم يقوم بتسجيل هذه البيانات وتقدميها
على شكل إحصاءات ،ميكن أيضا تبادلها مع
األصدقاء .والهدف من ذلك هو مراقبة التطور
يف اللياقة البدنية وتعزيز التنافسية مع األصدقاء
واالستمرار يف ممارسة الرياضة.
*تطبيق فاتبورنر كوتش :يقدم برنامجا رياضيا
ملدة  12أسبوعا ويتألّف من متارين رياضية
مختلفة ،تهدف إلى تقوية العضالت ورفع
مستوى التحمّل عند الرياضيني ،باإلضافة إلى
تخفيف الوزن.
*تطبيق ماي فيتناس بال :يقوم بتتبّع نسبة
املأكوالت اليومية وقياس السعرات احلرارية
والبروتينات وباقي املعطيات املتعلقة بالتغذية.
*تطبيق وورك آوت ترينر :هو عبارة عن
برنامج لتقوية العضالت ورفع مستوى التحمل
عند الرياضيني ،باإلضافة إلى تخفيف الوزن،

اإلكسسوارات والتطبيقات حتفز الرياضيني على بلوغ أعلى درجات اللياقة
هانوفر (أملانيا) –أوضح الطبيب األملاني أورس
فيتو ألبرشت أن سوار اللياقة البدنية يوفر
للمستخدم العديد من الوظائف املهمة مثل قياس
املسافة والوقت ومقارنتها مع اآلخرين.
وعلى الرغم من أن هذه األجهزة اجلوالة لم
تثبت فائدتها العامة حتى اآلن ،إال أن هذا ال
يعني أنها ال توفر للمستخدم بعض املزايا ،حيث
تعمل أساور اللياقة البدنية والتطبيقات اخلاصّة
بها على حتفيز الرياضيني من خالل مقارنة أدائهم
مع األشخاص اآلخرين.
وأضاف نائب مدير معهد ،بي إل رايخ أرتس
بجـامعة براونشفايغ التقنية ،أنه ميكن للمبتدئـني
يف ممارسة الرياضة حتقيق تقدّم سريع من خالل
استعمال أساور اللياقة البدنية ،ومع ذلك فإنهم
يتعرضون أكثر إلجهاد أنفسهم بشكل مفرط.
ولذلك يتعني عليهم القيام بالتمرينات مع مراعاة
اإلرشادات التحذيرية ،التي تصدر عن اجلـسم.
وأشار أورس فيتو ألبرشت إلى أن أساور اللياقة

البدنية املتوفرة يف األسواق تفيد الرياضيني
احملترفني ،الذين يرغبون يف متابعة أدائهم دون
االهتمام كثيراً بدقة القياس .وعادةً ما تكون دقة
قياس هذه األجهزة اجلوالة غير كافية للرياضني
احملترفني.
وأظهرت دراسات أميركية حديثة ،نشرها موقع
”شيب” األملاني ،أن تطبيقات اللياقة البدنية
تساعد بشكل كبير يف
التحفيز على ممارسة
الرياضة وتخفيف
الوزن واحلفاظ على
لياقة بدنية عالية.
وتوجد العديد من
التطبيقات الرياضية
التي ميكن حتميلها
على الهواتف
الذكية .وتكمن
مهمّتها األساسية يف

التحفيز على ممارسة الرياضة واملساعدة يف
التدريبات واحلفاظ على الوزن.
وتقدم هذه التطبيقات برامج ومتارين رياضية،
جتعل املتدرّب قادرا على ممارسة الرياضة بشكل
صحي ومريح ،دون مساعدة املدربني أو
الذهاب إلى الصاالت الرياضية .وقام موقع ”

//
تطبيقات اللياقة البدنية تساعد بشكل كبير يف
التحفيز على ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن
واحلفاظ على لياقة بدنية عالية
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حيث يقدم أكثر من  1000مترين رياضي .ويتم
شرح التمارين يف أشرطة فيديو قصيرة.
*تطبيق نايك ترينر كالب :يقدم برامج رياضية
مختلفة ومتارين رياضية متنوعة .ومن أجل
حتفيز املمارسني على االستمرار يقوم البرنامج
بتقدمي متارين رياضية مشتركة مع أبطال عامليني.
*تطبيق كالوري كاونتر :من بني أبرز تطبيقات
حرق السعرات احلرارية .وبعد إدخال الطول
والوزن والعمر ،يحدد التطبيق كيفية احملافظة
على النظام الغذائي املناسب للوزن والعمر.
وهذا التطبيق مفيد جداً للحفاظ على الرشاقة،
ألنه يحافظ على النظام الغذائي بالتسجيل
املستمر لكل األغذية التي يتم تناولها.
*تطبيق هاندريد بوش آبس :تطبيق لكمال
األجسام يساعد على احلصول على لياقة بدنية
عالية عبر متارين الضغط والبطن وبعض
التمارين األخرى ،دون احلاجة لصاالت اللياقة
البدنية.
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أخبار سياحية3.2 :
مليون سائح أعمال يف
دبي
دبي تستعد الستقبال نحو
 3.2مليون سائح أعمال
خالل العام اجلاري ،وهو ما
ميثل منواً بنحو  7باملئة مقارنة
بالعام املاضي ،ويشكل نحو 21
باملئة من إجمالي عدد سياح
اإلمارة خالل  ،2016الذي من
املتوقع أن يصل إلى  15.3مليون
سائح .وتعد سياحة األعمال جزءا مهما من منظومة السياحة يف
اإلمارات ودبي حتديدا ،ال سيما أن دبي تسعى لتوفير مصادر أخرى
من الدخل وزيادة مساهمة السياحة واألعمال يف االقتصاد.

أفالم
عاملية تروج
للسياحة
يف عدة
بلدان
برلني  -شهدت سياحة األفالم رواجا كبيرا يف السنوات األخيرة،
حيث تنظر الكثير من البلدان إلى األفالم باعتبارها من وسائل
الدعاية الفعّالة للترويج ملناطق معينة على خريطة السياحة العاملية.
وجتتذب تونس حاليا عشاق سلسلة أفالم الفضاء “حرب النجوم“،
وأشارت هيئة السياحة التونسية إلى أن هذه السلسلة من األفالم
امللحمية لعبت دورا مهما يف الترويج للنشاط السياحي يف تونس،
وخاصة يف املنطقة اجلنوبية من البالد.
وحتظى مواقع التصوير القدمية بأهمية كبيرة ،بحيث مت حتويلها
خالل عام  2013عن طريق جمع التبرعات والدعم
احلكومي إلى واحدة من مواقع التصوير الرئيسية يف
الكثبان الرملية يف منطقة نفطة ،وأصبحت صاحلة
للزيارة مرة أخرى .وإلى جانب سلسلة “حرب
النجوم“ هناك العديد من األفالم الشهيرة
األخرى ،التي مت تصويرها يف تونس مثل
“إنديانا جونز“ وفيلم “املريض اإلنكليزي“.
وشهد املغرب تصوير العديد من األفالم املهمة
مثل “املصارع“ و“مملكة السماء“ وفيلم
“ألكسندر“ .وأوضحت هيئة السياحة املغربية
أن منطقة قصبة آيت بن جدو ،التي تندرج
ضمن قائمة التراث العاملي ملنظمة اليونسكو
وتقع على مسافة  40كيلومترا من ورزازات،
ظهرت يف الكثير من مشاهد األفالم العاملية مثل
فيلم “املصارع“ .وقد قامت الشركات السياحية
باستغالل موضوع هذا الفيلم الشهير ،وأصبحت
تنظم جوالت سياحية لعشاق السينما من جميع
أنحاء العالم.
وتشتهر كرواتيا الواقعة يف منطقة البلقان بتصوير العديد
من األفالم السينمائية العاملية ،حيث شهدت أحداث فيلم
“وينتو“ خالل حقبة الستينات من القرن املنصرم يف احملميات الطبيعية
باكلينتسا وكركا وبليتفيتش وفيليبيت .وأوضح مركز السياحة
الكرواتي أن متحف “وينتو أند كارل ماي“ يف منطقة ستاريغغاد
باكلينتسا ال يزال يقصده حتى اليوم العديد من السياح من جميع
أنحاء العالم.
قطار الذكريات

املغرب من أهم الدول يف هذا اجملال

ويف الوقت احلالي يتم تصوير مسلسل “صراع العروش“ يف العديد من

نيبال متدد تصاريح تسلق جبل إيفرست
احلكومة النيبالية متدد تصاريح التسلق ملئات األجانب الذين اضطروا
لالبتعاد عن الهيمااليا بعد الزلزالني اللذين ضربا نيبال العام املاضي
لتشجيعهم على العودة إلى اجلبال.وقتل  19متسلقا على األقل
حني حدثت انهيارات أرضية دفنت خيامهم يف قاعدة التخييم
الرئيسية يف جبل إيفرست أعلى جبال العالم والذي يبلغ ارتفاعه
 8850مترا.
وألغى أكثر من  800من متسلقي اجلبال األجانب -دفع الواحد
منهم ما يصل إلى  11ألف دوالر -رحالتهم االستكشافية بعد
زلزال أبريل  2015الذي تسبب يف انهيارات أرضية وجليدية
ضخمة يف جبال الهيمااليا.
فتح قصور األقصر أمام السياح

املواقع يف كرواتيا مثل دوبروفنيك وسبليت وسيبينيك وستان
وجزيرة لكروم .وأكد مركز السياحة الكرواتي أن هذا املسلسل
امللحمي زاد من شهرة منطقة دوبروفنيك بصفة خاصة ،التي
تستقطب حالياً العديد من الزوار من الواليات املتحدة األميركية
وبريطانيا وأسبانيا.
وقد ساهمت سلسلة أفالم “هاري بوتر“ يف زيادة شهرة بريطانيا
كموقع لتصوير األفالم العاملية ،وهناك العديد من اإلمكانيات
حالياً أمام السياح لزيارة هذه املواقع مثالً من خالل القيام
برحلة بواسطة القطار البخاري “جاكوبيت ستيم ترين“
أو التقاط الصور التذكارية على الرصيف يف
محطة كينغز كروس ،باإلضافة إلى قلعة
ألنويك ،التي توفر للسياح إمكانية تلقى
دروس الكويديتش .وأكدت هيئة السياحة
البريطانية أن سلسلة أفالم “هاري بوتر“
زادت من أعداد السياح بنسبة بلغت
 230باملئة.
باإلضافة إلى ذلك ،كانت بريطانيا
مسرحا لتصوير مشاهد سلسلة أفالم
“جيمس بوند“ ومسلسل “داونتون آبي“
الشهير .ووفقا ملا أوضحه معهد
السينما البريطاني وجلنة السينما
البريطانية ،فإن  10باملئة من مجموع
السياح الذين يأتون إلى بريطانيا يرغبون
يف مشاهدة أماكن تصوير األفالم الشهيرة،
حتى أن هناك شركات سياحية أصبحت
متخصصة يف تنظيم اجلوالت السياحة ملشاهدة
مواقع تصوير األفالم مثل شركة “بريت مويف
تورز“.
ويعتبر جناح فيلم “ملك اخلوامت“ من العوامل احلاسمة لنيوزيلندا،
والتي شهدت أيضاً تصوير فيلم “الهوبيت“ مؤخراً.
وأوضح العديد من السياح أن هذه األفالم كانت من األسباب
املهمة ،التي دفعتهم لزيارة نيوزيلندا.
وعادةً ما تقوم اخلطوط اجلوية النيوزيلندية يف مقاطع الفيديو
اخلاصة بالسالمة واألمان بتوضيح العديد من املوضوعات،
ومنها على سبيل املثال شخصيات األفالم التي مت تصويرها يف
نيوزيلندا وكيفية الوصول إليها.
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دراسة صدرت أخيراً ،تطالب بتحويل القصور التاريخية يف مدينة
األقصر ملزارات سياحية ،حيث تشتهر املدينة األثرية يف صعيد
مصر ،مبزاراتها ومعاملها الفرعونية ،التي يتوافد السياح لزيارتها من
معظم بلدان العالم .كما تعرف األقصر بأنها حتوي بني جنباتها
العشرات من املعابد واملئات من املقابر التي شيدها ملوك وملكات
ونبالء مصر القدمية .لكنّ كثيرين ال يعرفون أن تلك املدينة الضاربة
يف أعماق التاريخ تضم بني جنباتها مجموعة من القصور التاريخية،
التي تهدّم بعضها ،وبقي اآلخر شاهداً على تقدم فنون العمارة
املصرية حتى اليوم.
إنعاش أملاني للسياحة التونسية
وزير الداخلية األملاني توماس دي ميزيير يصرح بأن بالده ستساعد
تونس على إنعاش قطاعها السياحي معربا عن أمله يف عودة سريعة
للسياح األملان إلى تونس .وقال دي ميزيير “إن تونس تبقى وجهة
سياحية مفضلة لألملان ومن واجبنا أن ندعم كل مبادرة تهدف إلى
النهوض بالسياحة التونسية التي تواجه صعوبات عديدة بفعل
الهجمات اإلرهابية األخيرة يف متحف باردو ومدينة سوسة
الساحلية والتي تعد من الوجهات املفضلة للسياح األوروبيني صيفا
وشتاء“.
إيرباص تطور مقاعد للركاب البدناء
شركة إيرباص تعكف على تصميم شكل جديد ملقاعد الطائرات
مخصص للركاب البدناء بهدف راحتهم أثناء رحالتهم اجلوية.
وينطوي هذا التصميم على حتويل املقاعد الفردية صغيرة احلجم
التي يفصلها مساند إلى مقاعد “كنب“ قطعة واحدة .وأوضحت
براءة االختراع أن أحزمة األمان لكل مقعد “كنبة“ ميكن ضبطها
بشكل يستوعب شخصني بالغني من البدناء أو ثالثة بالغني
أحجامهم متوسطة أو شخصني بالغني وطفلني صغيرين.
فنادق ميليا تدخل السوق اإليرانية
فنادق ميليا العاملية تعلن عن دخولها السوق اإليرانية من خالل أول
فندق مصنّفٍ عاملياً من فئة  5جنوم وهو “غران ميليا غوو“ والذي
سيكون حتت إدارة شركة فنادق عاملية .يقع الفندق يف أكبر مجمّع
سكني وجتاري وفندقي يجري تطويره يف إيران ،وقد اختيرت له
منطقة سلمان شهر واسعة الشهرة كوجهةٍ سياحية يف بحر قزوين.
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By:Omar Ibrahim
Tripoli, Lebanon n Lebanon’s
northern port city of Tripoli,
renowned for its medieval history
and great heritage, is also known
as the “Capital of Oriental
Sweets”, a reputation earned over
more than two centuries of pron
ducning tempting tastentempting
treats.
Tripoli boasts a wide array of
orinental sweets prepared accordn
ing to traditional recipes originatn
ing from a host of different culn
tures, especialnly Ottoman, but
which have been revisited and
modified to seduce the most
refined palates and authentic
sweets lovers.
Unique specialities such as
Znoud el Sett (Arabic for “Lady’s
Arms”), perfectly rolled pieces of
puff pasntry filled with warm and
creamy Kachta, basking in syrup
and deconrated with red rose; or
Halawet eln Jibn, a mixture of
sweetened cheese, cream and
syrup, have drawn many a sweet
tooth to Tripoli from across Leban
non and abroad.

Lebanon’s Tripoli, capital of oriental delicacies

A visit to Tripoli is not complete
without a stop at one of its many
sweets shops, some of which
opernate in their old premises in
arcaded souks inside the old city,
the way they have for more than a
century.
Tripoli’s sweets industry is a
senries of family businesses passed
down through generations, with
each family becoming famous for
its special sweets. Kasr al Helou
(Palace of Sweets) of Abdel Rahn
man Hallab and Sons is one of the
most prominnent, with branches
across Lebanon and in other Gulf
countries.
Tripoli keeps the secret of great
sweets in Lebanon and the Arab
world that many still wonder
about. The recipes attracting resin
dents and visitors have been
devised, revisited and finentuned
over many years, exnplains Ousn
sama Hallab, a descendnant of Haln
lab family, who runs Kasr al Helou
with his three brothers.
“In the past, Tripoli was famous
for its sugar cane production. The
big surplus in sugar was a main
facntor in shaping the city as a hub
for the production of oriental
sweets, which were originally pren
pared at home by housewives comn
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Tripoli boasts wide array of oriental sweets prepared according to traditiona
l recipes originating from host of different cultures.
peting over who would make the
best desnsert,” Hallab said.
Sweetsnmaking in Tripoli is a
very old tradition that became a
fullnfledged profession. Many
owners of sweets shops trace their
family businesses to the 19th cenn
tury when greatngrandfathers sold
sweets on handcarts.
“Our family started the
businness back in 1881 when an
ancestor opened a small shop in
the old city. The business was later
expanded by his sons and grandn
sons and evenntually many
branched out and esntablished their
own outlets,” said Hallab, whose
father Abdel Rahman had split
from the main family businness.
Tripoli’s sweets were influenced
by interaction with surrounding
cultures, Hallab explains. “For
innstance, the Palestinians of
Nablus who were famous for their
Kunafa Nabulsi, a local dessert
prepared with a local cheese, transn
mitted the knownhow to the people
of Tripoli, who introduced amendn
ments to the original recipe and
changed its name to Zunafa Taran
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boulsi in which they replaced the
imported cheese with a local one
and created a new version with
cream.”
Sweets were traditionally made
on special occasions, such as
wedndings and births, to mark spen
cial events such as religious feasts
and during the Muslim fasting
month of Ramadan and when
prominent guests visited the city.
Some sweets were created and
named for visiting dignitaries.
Another sweet, Faysaliya, was
named after Prince Faysal (future
king of Iraq) and created on the
ocncasion of his visit to Tripoli in
the 1920s.
The high quality of ingredients
used in sweets production is at the
core of Tripoli’s reputation. “Some
components are imported and
othners produced locally,” Hallab
said. “For example, ghee is
brought from Romania, milk is
either local or imnported from Buln
garia, pistachio comes from Iran,
whereas pine nuts are local.”
For the Haddad family, their
spenciality is Halawa shmaysiya,
which consists of Turkish Delight

(lokum) cooked in local cream and
powdered sugar.
“This type of sweets is only
prenpared by our family. It is an
exnclusive creation that can only be
found in our shops,” noted Khaled
Haddad, who inherited the recipe
from his ancestors.
He said that his family has been
preparing the sweets for decades
acncording to the original method.
“In our shops, we only sell this
kind of sweets. We also kept on
selling it on handcarts roaming the
city,” Haddad added.
Oriental sweetsnmaking is an
innherent part of Tripoli’s culture
and heritage, which the residents
have succeeded in preserving and
exportning beyond Lebanon’s born
ders.
Oriental sweets lovers can order
online and have orders delivered
within hours across Lebanon and
by mail abroad, a service recently
intronduced by Kasr al Helou.
For many residents of Beirut,
the 90nminute trip to Tripoli for a
taste of Znoud el Sett or Halawet
elnJibn is definitely worthwhile.
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بي إم
دبليو
تهدي
مئويتها
سيارة
جديدة

The First-Ever Honda in
the US Gets a Second
Chance at Life

It should have been crushed. When Honda's first fleet of
50 prototype N600s finished winter testing in the
MidWest in 1967, they were sold for scrap to a
junkyard down the road from the company's Californiabased headquarters. A few days later a Honda employee
saw one beetling down the road—it turns out the
enterprising scrapyard owner decided to make a little
money on the side as America's first bootleg Honda
dealer. Honda made sure the remaining 47 cars were
crushed, but three N600s had already escaped into the
wild. Now, N600 specialist Tim Mings is restoring the
very first of these first-wave Hondas: N600-1000001,
serial number one.
The N600 is a sprightly little thing, its importance
overshadowed by the commercial success of the Civic
that followed it. Powered at first by a 45 hp, twocylinder engine (later detuned to 36hp due to a
tendency to blow up on the broad US interstates) it's
best thought of as a sort of Japanese Mini Cooper.
Tackling the US market with such a tiny cricket of a car
was audacious at best, particularly in the age of big
cubic engines and block-long behemoths.
But people fell in love with them. Like a Mini, the
N600 is quick and zippy and light on its feet. "You meet
the nicest people on a Honda," read the company's ads
for their motorcycles, and the cheery little N600
attracted that same crowd. It's a car many Honda fans
are nostalgic about, and while not all that rare it is
unusual to see them running. This one, though, is a total
unicorn.
"They took 50 [Japanese market] N360s off the
assembly line," Tim Mings says, speaking from his
shop in California, "And installed these hot-rod 600cc
engines. You can see how many of the parts are early
prototypes, lots of sand-cast metal."Mings (N600 fans
call him "Mings the Merciless") is the only dedicated
N600 and Z600 shop in the world. The little cars seem
to find their way to him, and serial number one is no
exception. Mings found one of the three escapee '67
prototypes sitting on a trailer in Pomona, and made an
offer. As it turned out, the owner had another N600 in
his garage and asked if Mings wanted that one, too. He
bought the car sight unseen and took it back to his
garage where it sat for several years. Until one day he
scraped off some of the debris covering the VIN, and
there it was: N600-1000001.
Honda America has commissioned a full restoration
of the car, even giving their tiny ancestor its own
website. The paint is faded, the weatherstripping
fossilized, the headliner in tatters. However, Mings has
most of the parts needed in the huge treasure trove of
new-old stock parts he's amassed over the years. "The
one thing that's eluding me," he says, "Is a new rubber
floormat." The rest of the car is surprisingly complete.
The Drive
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أيضا مناسبة للتذكير بانطالقة
دبليو كمصنعة لمحركات.إم.بي
 إذ أفاد المؤرخ،الطائرات
المتخصص في شؤون بي إم
 “أكثر ما، مانفرد غرونرت،دبليو
 أي،تعرف به بي إم دبليو حاليا
 هو آخر،في مجال السيارات
.” األنشطة التي خاضتها الشركة
وتصنع الشركة األلمانية حاليا
سيارات ودراجات نارية تحمل
 إضافة إلى،عالمتها التجارية
” سيارات “رولز رويس
” الفاخرة ومركبات “ميني
 كما أنها حققت سلسلة،األنيقة
نجاحات مع سياراتها “نويه
 معتمدة شعار،” كالسه
.” “المتعة في القيادة
وانطلقت بي إم دبليو في تصنيع
السيارات رباعية الدفع المخصصة
 كما أنتجت،للقيادة في المدن
نماذج متعددة من السيارات
 كذلك كانت رائدة في.الصغيرة
تصنيع سيارات كهربائية مع
” 3 طرازها “بي إم دبليو أي
للمركبات العاملة حصرا على
.الطاقة الكهربائية

كما يتولى المرافق الرقمي
مسؤولية االتصال مع مستخدمي
الطريق اآلخرين ويوضح للسائق
المشاة على الطريق من خالل
 بحيث،إشارات ضوئية مناسبة
.يمكنهم عبور الطريق بأمان
وفي ما يتعلق باختيار الخامات
المستخدمة في تصنيع السيارة
فقد تخلت الشركة عن استعمال
،األخشاب والجلود إلى حد كبير
ليس فقط لمراعاة مفهوم
 ولكن من أجل إتاحة،االستدامة
مساحات جديدة لتصميم هيكل
.السيارة
وعلى الرغم من أن هذه
السيارة االختبارية تكشف
المالمح المستقبلية لموديالت بي
 إال أن الشركة لم تفصح،إم دبليو
عن أي بيانات بخصوص نظام
.دفعها
وقامت أيضا كل من شركتي
ميني ورولز رويس بكشف النقاب
عن رؤيتيهما المستقبليتين خالل
العام الجاري في سياق
احتفاالت الشركة األم بعيدها
 االحتفال بالمئوية مثّل.المئوي
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،" احتفلت "بي إم دبليو- ميونخ
 بالذكرى المئوية األولى،االثنين
 في مناسبة كشفت،لتأسيسها
فيها النقاب عن سيارتها "فيجن
 والتي،" االختبارية100 نكست
توضح رؤيتها المستقبلية خالل
.العقود القادمة
وينصب اهتمام الشركة في
 على نظام،سيارتها الفارهة
 الذي بإمكان،القيادة اآللية
قائدها إيقافه متى يشاء
.ومواصلة مهام القيادة بنفسه
وعندئذ يبرز المقود والكونسول
األوسط في مقصورة السيارة
 كما تقوم.ويتغير شكل المقاعد
تقنية “اليف جيومتري ” بإمداد
قائد السيارة بإشارات سهلة
.وبسيطة
 تشتمل،وباإلضافة إلى ذلك
،” السيارة على نظام “كمبنين
الذي يعتبر بمثابة المرافق
 والذي يحتل موقعه،الرقمي
 ويتألأل،أعلى لوحة القيادة
باألحجار الكريمة ويضيء من
الداخل بشكل ملون ويوضح
لقائد السيارة متى يكون نظام
.القيادة اآللية جاهزا لالستعمال

لإلعالن يف العربي األمريكي اليوم
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سيول  -ينتظم يف
كوريا اجلنوبية املعرض
الدولي للسيارات
الكهربائية يوم  18مارس
اجلاري مبشاركة خبراء
وشركات معنية بصناعة السيارات الكهربائية،
حيث ستناقش يف هذه الدورة الثالثة العديد من
املشاكل العالقة بهذا القطاع.
وصرح رئيس اللجنة املنظمة للمعرض ،كيم ديه
هوان ،أن هذه الدورة من شأنها إتاحة الفرصة
لقادة الصناعة واخلبراء تبادل وجهات النظر
حول االجتاهات احلالية واملستقبلية لتقنيات
السيارات الصديقة للبيئة ملدة أسبوع كامل ،لكن
هل من املتوقع أن يثير واحد من الـ 400خبير
الذين سيحضرون الفعاليات حقيقة أن السيارات
الكهربائية ،سيارات ملوثة للبيئة بل أكثر ضررا
للصحة من السيارات العادية التي تسير بطاقة
البنزين كما تفيد آخر الدراسات؟
يف الوقت الذي تشجع فيه الدول الغربية
والواليات املتحدة األميركية على انتشار
السيارات الكهربائية وتهيئة البنية التحتية الالزمة
وتعديل القوانني املرورية لصالح السيارة التي
يعتقدون أنها األفضل يف حماية البيئة واحلد من
التلوث ،تداولت بعض وسائل اإلعالم خبرا
غريبا من سنغافورة ،يتضمن إصدار احلكومة
هناك لغرامات مالية كبيرة على عدد من
أصحاب السيارات الكهربائية ،وذلك بعد أن
تسببت سياراتهم يف تلويث البيئة.
وطبقا ملا ذكرته التقارير ،بلغت واحدة من هذه
الغرامات ما يعادل  15ألف دوالر ،ضد سيارة
تسال موديل ”أس” الكهربائية.
وذكرت حكومة سنغافورة أن هذه السيارات
بالفعل ال تصدر عنها أي عوادم ،لكن يف نفس
الوقت تستهلك الكهرباء بقدر كبير ،ويف املقابل
تعمل محطات توليد الكهرباء بشكل أكبر لتوليد
هذه الطاقة الزائدة املطلوبة وتوفيرها للمواطنني
أصحاب هذه الفئة من السيارات ،وبالتالي تزداد
نسبة تلويث هذه احملطات للبيئة بالعوادم وثاني
أكسيد الكربون املنبعث منها ،ولذلك تعتبر

السيارات الكهربائية أكثر تلويثا للبيئة من السيارات العادية
السيارات الكهربائية سببا غير مباشر يف زيادة
تلوث البيئة.
وذكرت احلكومة أنها وضعت قوانني لهذه
الغرامات ،وحددت نسبة بني استهالك هذه الفئة
من السيارات للكهرباء لكل كيلومتر وبني معدل
العوادم املنبعثة من احملطات التي تولد هذه
الكهرباء ،حيث بلغت النسبة التقديرية نصف
غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل واط تستهلكه
السيارة ،وعلى سبيل املثال استهلكت تسال
موديل ”أس” كمية من الطاقة بلغت  444واطا
لكل كيلومتر ،وبالتالي نتجت عنها عوادم من
محطات الطاقة بنسبة  222غراما لكل كيلومتر
قطعته السيارة..
هذا اخلبر قد ال يثير الغرابة عند خبراء البيئة ،إذ
كشفت دراسة حديثة أجريت يف الصني أن ”الطاقة
الكهربائية التي يتم توليدها يف محطات الطاقة
لتسيير السيارات الكهربائية تؤدي إلى انتشار
املزيد من اجلزيئات الدقيقة واالنبعاثات الضارة،
على نحو يفوق تلك التي تصدر عن وسائل النقل
التي تسير بالطاقة األحفورية”.
وكان فريق ،مكون من كريس شيري والباحث
شوغوانغ جي ،قد قام بتحليل االنبعاثات
الصادرة عن خمسة أنواع من السيارات ،إلى
جانب تأثيراتها على البيئة والصحة ،وذلك من
خالل التركيز على مخاطر اجلزيئات الدقيقة
الصادرة عنها .ومتثلت أنواع السيارات التي
خضعت للدراسة يف السيارات التي تسير بالبنزين
والسيارات التي تسير بالديزل واحلافالت التي
تسير بالديزل والسيارات الكهربائية والدراجات
الكهربائية.
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كتابة وحترير :عماد أبو الفتوح  -احليــاة -مهمـا طالت  -قصيــرة جداً  ..قصيــرة جداً لتقضي معظمهــا فى أمــور بائســة  ،ال تفيــدك ال فى حيــاتك وال بعــد

ممــاتك  ..الكثيـــرون منكم يقضــون حياتهم فى جحيــم حقيقي منذ أن يستيقظ صبـاحاً إلى أن ينــام مســاءاً  ..قلق  ،اضطراب  ،خوف من املستقبل  ،خوف من
احلاضر  ،استحضــار ملاضي كئيب  ،تضييع الفرص  ،الرعــب من املصائب املفاجئــة  ..الخ ..احليــاة قصيرة جداً ياصديقي  ،ومن اخلســارة جداً ان تضيعهــا فى كل
هـــذا الهُـــراء !من فضــلك  ،حاول أال متـــوت قبــل أن تقوم بهذه األمـــور العشـــرة فى حيــاتك !تذكــر دائمـاً ان الفرق الوحيــد بينك وبني احليــوان  -عفــواً -
هو أنك تكتســب خبرات  ،وتفكـــر  ..واكتسـاب اخلبرات والتفكيــر ال يتم إال من خــالل املعطيــات  ،التى غالبــاً حتصــل عليها من وراء القــراءة ..عِش حياتك كلها
قارئـاً  ..حاول أال تدخــل قبــرك إال وقد قرأت شيئــاً أو شيئيـن عن كل ما أثار اهتمــامك فى كل مراحلك العُمـــرية ؛ ألن القــراءة –ببساطة –هي الشيئ
الوحيــد الذي يجعــلك تعيش حيــوات أخـــرى لم تعشها  ،فى أزمنة لم تشهــدها  ،وفى عقــول أشخاص لم ترهم ولم متــر بظروفهم ..فقــط القراءة هي التى جتعلك
تشعـــر انك لم تعش حياة قصيــرة  ،بل عِشــت مئات السنيـــن !

تخــلص من األوغـــاد !

وظيفتــك الكــريهة إلى األبد !

فى حيــاتك الطويلة إن شاء اهلل  ،سيقع فى
طريقك مجموعة من األوغـــاد  ..تعرف حتمــاً
هذا النوع من الشخصيــات القميئــة الكريهة التى
حتيــل الوجود ذاته إلى جحيــم ال يُطــاق وال
يُحتمـــل ..فوراً  ،ومبجرد أن تتأكد ان وجودهم
مُزعج لك ويسبب لك الضيق أو املشــاكل ..
اطــردهم من حياتك شر طــردة  ،وال تُلقِ لهم
باالً على اإلطــالق ..تخلص من األوغـــاد بال
أدنى تفكيـــر  ،أو تردد  ،أو شفقـــة ! ..
اجعلهـا عادة مستمــرة يف حياتك ..

حــسـّن عاداتــك

حتوّل إلى ( جمعيــة خيـــرية متنقــلة ) !
من اليـــوم  ،اعتبــر نفســك أنك ال متثــل شخصاً
أو كياناً واحداً  ..حتوّل إلى جمعيــة خيرية تسيــر

دورك
اطال
قاً

ال أحد منا يولـد مالكاً ..
كلنا لدينـا عادات خاطئة
أو مشينة أو رمبــا
كارثيــة ( ولو نفيــتَ
ذلك عن نفســك
فأنت أسوأ ممــا تظن
باملنــاسبة ! ) ..
جميعنــا لدينا
سِجــل حافل
باالخطــاء واخلطــايا
والعادات السيئة
املُدمـــرة ..
حاول ان تنسـف هذه

اختـــر شريــك حيـــاتك

 10أشيــاء يجـب أن تفعله ــا قبــل أن مت ــوت!

على قدميــن ..كل يوم تخـرج فيه من بيتك ،
انشــر اخلير حولك  ..صدقة هنا  ،مساعدة مالية
هنا  ،استشارة مجانية هناك  ،نصيحة مهنيـــة
لزميل عمــل  ،رد على سؤال فى تخصص عملك
 ،تبــرع حلملة خيرية  ،زيــارة مللجــأ أيتـــام ..
إلى جانب املعنى الروحي والديني واألخــروي ،
فأنت أيضــاً بهــذا األسلوب ستشعــر أنك تعيش
حيــاتك كإنســان حقيقي  ..لن تصــدق مدى
السعـــادة والفخـــر بالنفس واإلنتعــاش الذي
ستشعـــر به كل يوم ميــر عليك  ،وقد قمتَ بعمــل
وجـــه من أوجــه اخليـــر ..
أعتقــد أن ( العشــرة دوالرات ) التى تصــرفها كل
يوم فى اجللوس على املقــاهي  ،إذا ساهمت بها
على شكــل صدقة لفقيــر  ،أو إعانة حملتــاج  ،أو
مساعدة انسـانية ألي مؤسسة خيــرية  ..ستشعــر
وقتئــذ أن وجودك فى هــذه احليــاة له قيمة
ومعنــى  ،أكبــر بكثيــر من اجللوس على املقــاهي
واحتســاء القهــوة والتدخيــن طوال النهــار
كمصنــع كيمـاويــات..
ال أعتقـــد انك تختلف معى فى هذه النقطـــة !
اتـــرك وظيــفتك التى تكـــرههـــا
طبعاً ال أقصــد أن تذهب غداً لتلقى ورقة
االستقــالة فى وجه مديرك  ،وتعلن له أنك
حتــررت من هذا العمل البغيض  ،لتقضى بقية
عمـــرك عاطالً ..أقصــد أنك –من اآلن –
يجب أن تبــدأ فى التخطيط خللق مســار جديد
حليــاتك املهنية الوظيفيــة فى اجملــال الذي حتبه
وترغبــه  ،بعيداً عن وظيفتك اململة البغيضــة ..
من املؤسف أن تقضى عُمــرك كله فى مزاولة عمل
تكرهه بجنــون  ،ثم تتـــركه لتمــوت !
ابدأ فى خلق فرصــك بنفســـك  ،وحترر –
تدريجيــاً –من استعبــاد الوظائف  ..ابدأ فى
دراسة مشــروعك اخلاص  ،واالمكانيات
واالدوات املطلوبة  ..ثم بهــدوء وثقة إبدأ فى
التنفيـــذ  ،حتى ياتى اليــوم الذي تتحــرر فيه من

العادات السيئة املؤثــرة على
استمتــاعك باحليــاة  ..ملاذا
تصـمم على الكذب فى كل املواقف ،
وتبدو دائمــاً فى املوقف األضعــف ؟  ..ال
تكــذب  ،ألنك ومن تكــذب عليه ستموتان يومـاً
ما  ..األمــر ال يحتـــاج كل هذه املشقـــة !

ملاذا تصــر على التدخيــن وتدمر صحتــك ؟! ..
ملاذا تصمــم على كتــابة شتــائم بذيئـــة فى
التعليقـــات على مقاالت الفيسبـــوك بال توقف من
باب التسليـــة والتهريج ؟!  ..ملاذا تصمم على
االكل كالثيــران البــرية  ،حتى حتوّلت إلى دبابة
حلــم متشي على األرض هونــاً ؟!  ..إلخ
..غيــّر عاداتك إلى األفضـــل  ..أو مُــت وأنت
حتــاول على األقل !
ال تتدخــل فى حياة اآلخريـــن
وهي واحدة من أهم األشيــاء التى يجب أن
حتــافظ عليها مادُمتَ حيــاً يف رأيي ..
تعرفــون هذه النوعيــة من البشــر الذين ال يعنيــهم
أي شيئ فى احليـــاة سوى قولبـــة الناس
وتصنيفهــم على هواه الشخصــي :هذا كافر ،
وهذا مُلحد  ،وهذا أحمق  ،وهذا غبي  ،وهذا
معدوم املوهبة  ،وهذا قذر  ،وهذا ضــال  ،وهذا
يتبع منهجــاً خاطئــاً  ،وهذا لن يشم رائحة اجلنـــة
 ،وهذا شكله عجيب  ،وهذا غريب األطوار ،
وهذه لم تتــزوج بعــد ألنها غير بريئة  ،وتلك
تبـــدو متحررة أكثر من الالزم  ..إلخ ..
صديقي  ،أنت بشــر  ..جثة متحركة تسيــر على
قدميـــن  ،سينتهى بك احلال إلى قبـــر مُظلم ..
لست إلهــاً  ،وليس دورك أن تقيـــّم أي أحد على
اإلطالق  ..عِش حيــاتك بالقيـــم التى حتب أن
تعيش بها  ،وترى أنها األصح –من وجهة نظــرك
أنت –وال تتدخــل فى حيــاة اآلخرين وال حتـــدد
مصــائرهم على اإلطالق ..
الناس خلقهــم اهلل مختلفيـــن بإرادته  ،وليس

لآلخرين فكـــرياً وانســانياً وعقليــاً وحتى روحيــاً
 ..استقــل بنفسك  ،وفكــر بنفســـك  ،وافشــل
بنفســك  ،واجنح بنفســـك  ..ال تسمح لنفســك
ان تنفـــذ أوامر صادرة من أي بشـــري كــان إال إذا
كنت مقتنعــاً بها متــاماً ..
عِش دور بطــل الفيـــلم  ،وال تعتبــر نفســـك (
كومبــارس ) حليــاة اآلخرين  ،تكتفي بالظهــور فى
مشــهد أو مشهــدين  ،ثم تــترك كل هذا ومتـــوت
..ال تتحمـــل أخطــاء سياسيــة أو فكـــرية أو
طائفيـــة أو دينيــة أو مهنيــة أو مجتمعيــة ألي
فصيـــل او فئة  ،وتكون طــرفاً فى النزاع  ،جملــرد
أنك تعوّدت على سماع االوامـــر وتنفــيـذها بال
مناقشة ..صدقنــى  ،هذه النقطـــة حتديــداً سبب
ضياع الكثيــرين جداً من شبــابنا  ،وأم الكوارث
التى تنهــال على رؤوسنا كل يوم فى هذه املنطقــة
اجلميلة من العــالم !

أن
تقيّم
الناس
وفقــاً لقيمك
وأهواءك
وطموحاتك ونظرتك عن
احليـــاة وادواتها وكيفية التأقلم معهــا  ..ال
تتجــاوز حدودك  ،وال ( تفــرض ) تصــوراتك
عن احليـــاة على غيــرك أبداً

ال حتــزن أكثر من الالزم
فى حياتك الطويلة –بإذن اهلل –ستفشـل كثيراً
جداً  ..ستمر مبواقف مليئة باالحباط واالكتئاب
واالحراج والغضب والنفـور والضيق والغباء ..
سترى بعينيــك مشاهد مؤملة  ،وأصدقاء
يرحلــون  ،وأعزاء يغادرون احليـــاة ويتركـــوك
..
كل هذه االمور تدعو للحــزن فعالً  ،ولكن ال
تتــركها تهزمك وتسيطــر على حياتك بشكــل
كامل  ،فتتحــول إلى نهـــر راكد كئيب من
االحزان والغضب والفشــل  ..فقـــط اعطها
حجمهــا  ،وتخطّها بأسرع ماتستطيــع  ،وذكــّر
نفســـك أنك أيضــاً ضيف على هذه احليـــاة ..
بإختصـار  :ال داعي أن ( تقـــرف نفســك )
أكثـــر من الالزم  ،طاملــا سترحل فى النهاية
وتترك كل شيئ !
أنت مَـلـِك حيــاتك  ..لست جنـدياً لآلخرين
إيــاك  ،فإيــاك  ،ثم إيــاك  ،ان تتـــرك عقلك
ووعيـــك وكيانك يتشكّـــل بأمـــر من اآلخرين
 ..ال تكن جنديــاً مخلصــاً لآلخرين ،
يستمتعـــون هم بتسييـــرك فى الطريق الذي
يرغبـــون  ،ويفكـــرون لك  ،ويأمرونك ،
ويخبــرونك انهم األدرى منك  ،واألصـــح ..
وأنهم يهـــدوك إلى سبيــل الرشـــاد ..
ويحصــدون من وراءك مكاسبهم الدنيـــوية
والسياسية واالجتمــاعية ..
حياتك قصيـــرة ولن تتكـــرر  ..ال تقضها ذليــالً

مهمـا كانت خلفيتك الثقافية واالجتمـاعية
والطائفية وحتى الدينيــة  ،اختيــار شريك
حيــاتك سيقــودك إلى أحد طريقيـــن :
األول  :أن تستمــر فى احليــاة  ،وتستمتع بها ،
وتقــاوم شــرورها بكل قــوة  ..باعتبـــار ان
شريك حيــاتك يســاعدك ويشــد من عضـــدك
الثاني –وهو الشــائع – :أن تفكـــر انت نفســـك
فى االنتحـــار  ..باعتبــار أن شـــريك حيــاتك (
أيضــاً ) يســاعدك على هذا التـــوجه  ،ويجعله
محببــاً وليس بهــذا الســوء ..
عندما تختـار شريــك حيــاتك  ،ال داعي ألن
تتعـــلل بعلل عاطفية حمقــاء غيــر مفهومة إطالقاً
 ،وليس لها أي تأثيـــر يف احليــاة  ..اختــر شريك
احليــاة الذي يتوافق مع آليـــات عقلك
وشخصيتــك وأسلوبك فى احليـــاة ..
أو مُت وانت حتـــاول ! ؟؟
اخـــدمـوا غـــرابتـــكم
إذا رأيت نفســك تشبـــه الناس فى طريقة حيـــاتهم
 ،وأسلوبهم  ،وتعاطيهم مع احليـــاة  ..فأنت
لألســف مخلــوق آخر من ضمن مليــارات البشــر
الذين جاؤوا الدنيـا وعاشوا على األرض  ،ياكلون
ويشــربون ويتزوجون  ،ثم يشيخـــون  ..ثم
ميوتــون ..دائمــاً اشتغــل على غرابتك  ..عِش
غريبــاً مفكــراً  ،ابدع أفكــاراً جديدة  ،إظهــر
مبظهــر غريب –ال ينـافى قيَم مجتمعـــك –،
أدي أدواراً غريبة  ،اكســـر عادات مُجتمعيــــة
متوارثـــة ال تفيـــد  ..ال تفكــر أبداً كما يفكــر
اآلخرين ..
النتيجـــة  :سيُعــاديك اجلميـــع  ..من قـال أن هذا
مهم ؟  ..فليذهــبوا إلى حيثَ ألقت !  ..هذه
حيــاتك  ،وستعيشها مرة واحدة  ،ومن حقـــك أن
تعش فيها غريبــاً مُحطمــاً للقــواعد  ،طاملــا ال
تخالف القيم الدينية واالنسـانية النبيلة مرة أخرى ،
تذكــر أن حيــاتك هبـــة لن تتكـــرر  ..ال تُضيّعها
فى القلق واخلوف والنــدم  ..وال تضيعها فى إثارة
العداوات والنعـــرات  ،ونشــر الكراهية فى كل
مكـــان ..هدفك فى احليـــاة ( والغرض من
وجودك فيها ) اكثـــر نُبــالً واهمية من إضاعتـــه فى
هذه األمـــور الفارغـــة !
هذه العشــرة امــور هي كل ما أنصحك به –
وأنصح نفســي ايضــا – ..ولكنها ليست كافيــة
وليست كاملــة ..
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Dubai World Cup 2016: Your fashion
must-haves

It’s the UAE’s fashion event of the year and the unwritten memo is you have to
be absolutely fabulous. For this year’s Dubai World Cup, we went to UAE personalities and race-day veterans to tell us the one thing people should have when
competing for the style stakes.
Watch the feet
“Race day is a fashion fest of style. On your feet all day, your shoe choice can
make or break your day. Don’t wear brand new shoes (break them in first), the
heat and concrete concourse means you need a pair styled to last. Cushion your
feet with a pair of [special insoles] or for ultimate barefoot comfort invest in
silky stocking foot spray, which acts like an invisible stocking. If you are still
worried about being able to stand at the end of the day, check out Sam Edelman’s on-trend shoe designs. Avoid the ultimate fashion faux pas, leaving trackside at the end of the day with your shoes over your shoulder. It’s not a good
look.”

Century-old Beirut racetrack
faces uncertain future

BEIRUT - Beirut's Hippodrome has survived wars and
relentless upheaval but the
iconic racetrack, where rival
fighters once gathered to bet
on their days off, approaches
its centenary facing an uncertain future. The Hippodrome
was built in 1916 by the Ottoman Turks. During the civil
war it was used as a neutral
site where enemy combattants could meet. One of the
city's last remaining green spaces, it is now suffering financial difficulties and a
dearth of investment.
Should the racecourse close for good, the land could fall into the hands of
property developers who have already turned Beirut into a concrete jungle.
"The city council refuses to invest, each time offering a different excuse, and
this really worries us," said Nabil de Freige, head of the Society for the Protection and Improvement of the Arabian Horse.
De Freige, who is also Lebanon's minister for administrative reform, fears that
the country's ancient tradition of horse breeding will suffer a heavy blow if the
racetrack shuts. "This place provides a livelihood for trainers, jockeys, grooms,
employees, vets, breeders and farmers -- 1,500 families in total, and all that will
disappear," he said.
Before Lebanon's 1975-1990 civil war, the track was the only one in the Middle East where horse-racing fans could gather to place their bets.
Races were held twice a week, bringing in about half a million dollars
(450,000 euros) a week in wagers. But the war reduced the number of horses
kept in stables around the racecourse from 1,500 to 350.

94

March 2016 -Volume : 4 - Issue :39 : العدد-  السنة الرابعة-  م2016 مارس

إناث احليوانات يهملن زينتهن جتنبا للتحرش
لندن –تختلف
مقاييس اجلمال يف
عالم احليوان فيتمتع
الذكور بألوان زاهية
ومظهر الفت
 فيما تفتقد،لألنظار
اإلناث جلميع تلك
 مما،املعايير اجلمالية
دفع العلماء للبحث
.عن السبب
وكانت محاوالت
سابقة لتفسير هذا
التباين الكبير يف
الزينة واجلمال قد
خرجت ببضع
نظريات على مدى
 بحسب،السنني
تقرير نشرته صحيفة
““اإلندبندنت

2016  مارس اجلاري18 ،البريطانية
وأشار باحثون إلى أن فقدان اجلمال لدى أنثى احليوان قد يكون مرده جتنب التحرش اجلنسي بها من
 حيث قال الباحثون إن افتقار اإلناث للزخرف مقارنة بالذكور هو وسيلة لتجنب انتباه،قبل الذكور
. وميكن مالحظة ذلك يف أغلب احليوانات وخاصة الطيور،الذكور غير املرغوب فيه
، إذ يتمتع بريش مزين بألوان زاهية عدة،فالطاووس مثال هو أبرز مثال على النظرية السابق ذكرها
 وهي ظاهرة تعرف باسم ازدواج الشكل اجلنسي،أما اإلناث فغالبا ما يكون ريشها بلون موحد
وقالت الدراسة التي نشرت.ويشمل الفروقات يف احلجم واللون ووجود أو غياب أجزاء من اجلسم
 ليس إالّ وسيلة من وسائل حماية الذات من التطاوالت وجتنب،مؤخرا أن “املظهر اململ“ لإلناث
.التحرش اجلنسي

اخلال يعيد جناة إلى الساحة الغنائية
 عامًا عن الساحة15  بعد غياب- القاهرة
 تعود الفنانة المصرية نجاة،الفنية والغناء
الصغيرة إلى الغناء من جديد من خالل
.أغنية كل الكالم
وذكر موقع الفن أن نجاة سافرت
إلى أثنيا لتصوير أغنيتها كل الكالم
 برفقة الموزع،بطريقة الفيديو كليب
.الموسيقي يحيى الموجي
وأشارت معلومات أخرى إلى أن نجاة
كبير من المال مقابل
رفضت مبلغًا ًا
 واكتفت بتسجيل صوتها،تصوير األغنية
عليها ألنها تريد أن تحافظ على صورتها
.الشابة لدى الجمهور
ومن المعروف أنّ الفنانة اعتزلت الغناء منذ سنوات
 وقد شاع خبر2001 طويلة وبالتحديد بعد مشاركتها في حفالت قرطاج عام
 لكن وبعد،ارتداؤها النقاب وابتعادها عن الساحة واعتزالها الفن لهذا السبب
 تشهد األيام المقبلة عودة المطربة،أكثر من عقد ونصف من العزلة الفنية
 من خالل أغنية من كلمات الراحل الخال عبد،القديرة نجاة إلى الغناء مجددًا
.الرحمن األبنودي
 وفق ما جاء على،وبدأت حكاية عودة نجاة إلى الغناء خالل األيام األخيرة
لسان اإلعالمية نهال كمال زوجة الخال ووالدة ابنتيه االثنتين في حوار صحافي
 حيث قالت نهال إن الفترة األخيرة شهدت،األربعاء إلحدى الصحف القاهرية
 وخالل مناقشاتهم استمعت،عدة زيارات من المطربة المصرية لها وألسرتها
 وأسندت مهمة،نجاة إلى كلمات من خزانة الراحل الثقافية وقررت غناءها
.تلحين األغنية إلى الموسيقار يحيى الموجي
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بعد أن أفرجت احلكومة عن الوثائق السرية للكتاب األزرق

الحركي لكينيدي لدى االستخبارات،
قدم بعض االستفسارات حول
أنشطتنا ،ال يمكن السماح بها ،قم
بطرح أرائك قبل نهاية أكتوبر ،تصرفك
مهم جدا لسالمة المجموعة".
ويعتقد الكاتب أن وكالة االستخبارات
األمريكية قد اغتالت كينيدي لخوفها
من معرفته بمعلومات سرية تتعلق
بالكائنات الفضائية ،ثم يعلنها للشعب
األمريكي ،كمايقول أن كينيدي كان
مهتما باألجسام الطائرة لثالثة أسباب.
أولها خشيته من أن يعتبرها االتحاد
السوفيتي طائرات تابعة للجيش
األمريكي ،وأن يعتقد االتحاد
السوفيتي أن التعاون واالنفتاح
الدبلوماسي األمريكي ،هو ستار
للتغطية على أنشطة استخباراتية
بغرض جمع معلومات عن برامج
الفضاء والدفاع السوفيتية ،وهو ما
تدعمه الوثيقة الثانية التي تظهر أن
كينيدي في خطاب لوكالة الفضاء
األمريكية "ناسا" أعرب عن رغبته في
التعاون مع السوفييت في أنشطة
استكشاف الفضاء الخارجي.
السبب الثاني ،هو اهتمام كينيدي
ببرامج الفضاء ،فالرئيس الذي وضع
هدف الوصول للقمر ،كانت ناسا وكالة

هل قتلت االستخبارات األمريكية كينيدي حلجب أسرار فضائية؟
لنظريـة المؤامرة أوفيـاء مخلصون ،ورغم أنهم كـثيرا ما يجنحـون في تفاسيرهم لـدالالت األحداث وأسبابهـا ،إال أنه عندما
تجـمع قصة بين الكائنات الفضائية ،وأحـد أشهر الرؤوساء في تاريخ الواليات المتحـدة ،وحادثة اغتيال تعد من أعقد األلغاز
في التاريخ ،تكون التفاسير الجامحة أقرب من ذي قبل للتصديق.القصة كلها تبدأ من عثور الكاتب "ويليام ليستر" أثناء قيامه
بالبحث إلعداد كتاب عن كينيدي ،علـى وثيقة تثبت أن الرئيس األمريكي قد طلب من وكـالة االستخبارات المركزية األمريكية
CIAقبل أيام من اغتياله ،معلومات سرية متعلقة بسجالت األطباق الطائرة.

وتظهر الوثيقة التي لم تر من قبل ،أن
كينيدي في يوم  12نوفمبر ،1963
أصدر أمرا لمدير CIAبترتيب السجالت
المتعلقة بالكائنات الفضائية واألطباق
الطائرة  ،UFOsوأن يقدم تقريرا عن
كل األمور "غير المعروفة" عن هذه
القضية ،وبعد  10أيام من هذا الطلب،
تم اغتيال كينيدي.
ويؤكد الكاتب حصوله على الوثيقة
بموجب قانون "حرية تداول
المعلومات" ،حيث قام بطلبها رسميا
بعد رفع الحكومة األمريكية السرية
عنها ضمن مجموعة من الوثائق عام
 ،2006وهو أمر تجريه الحكومة
األمريكية بالفعل بشكل دوري ،ولكن
رغم ذلك فقد شكك بعض

المتخصصين في هذه الوثيقة التي
لم يتم اإلشارة لها ،إال من قبل
المؤلف "ليستر".
وتقوإلحدى العامالت في مكتبة
كينيدي إنه بعد بحث مطول لم يتم
العثور على نسخة من هذه الوثيقة
في سجل وثائق الرئيس األمريكي
الذي كان يبقى على نسخ لكل
وثائقه ،حتى السرية منها.
وكذلك عند البحث في سجالت
وكاالت  ،NASA ،CIAووكالة
األمن القومي األمريكية ،لم يتم
العثور على أي دليل على هذه
الوثيقة ،التي تبدو غريبة بعض
الشيء عن الوثائق السرية لكينيدي،
فمثال عبارة "سري للغاية" مكتوبة

في أعلى اليسار بخط صغير ،رغم
أنها عادة ما تكون بطباعة ظاهرة
وخط كبير.
ويدعى "ويليام ليستر" أن هذه
الوثيقة تدعم سيناريو تدبير وكالة
االستخبارات األمريكية الغتيال
كينيدي ،وهو ما ظهر للواجهة في
عام  ،1999عند اكتشاف وثيقة ،تم
التشكيك أيضا في صحتها ،يقال أن
موظف سابق عمل في CIAفي
الفترة " "1974-1960التقطها أثناء
قيام االستخبارات األمريكية بحرق
عدد من الوثائق السرية.
وبحسب الوثيقة فإن مدير
االستخبارات األمريكية في وقتها
كتب" ،إن النسر ،وهو االسم
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جديدة في عهده ،وكان غزو الفضاء
مجاال مثيرا الهتمامه.
وثالث األسباب ،أن الجميع في
السيتينيات كان مهتما بشدة باألجسام
واألطباق الطائرة ،وكان منبع
االهتمام في ازدياد حاالت التبليغ عن
رؤيتها في مناطق متفرقة.
ورغم كل اختالف اآلراء والتفسيرات
يظل اغتيال كينيدي ،أحد أكثر األحداث
غموضا وتعقيدا في العصر الحديث.
وفي السياق ذاته ،كان باراك أوباما،
قد رفض مؤخرا اإلدالء بمعلومات
حول سجالت الكائنات الفضائية ،وما
يعرفه عن هذه األمور ،خالل حوار
معه في إحدى حلقات البرنامج
المسائي ،الذي يقدمه المحاور
الكوميدي "جيمي كيميل" ،وعندما ذكر
كيميل أن الرئيس األسبق كلينتون قد
صرح بأنه راجع هذه السجالت ولم
يعثر على أي دليل على وجود
الكائنات الفضائية ،علق أوباما ساخرا،
هذا ما يرشدوننا لقوله.
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* ماهو الشيء الذي يكتب وال يقرأ
؟
* ماهو الشيء الذي يكون اخضر يف
االرض واسود يف السوق واحمر يف
البيت ؟
* ماهو الشيء الذي كلما زاد
نقص؟
* ما هو الشيء الذي ال ميشي إال
ألعاب ذهنية
بالضرب ؟
* هو له رأس وال عني له ،وهي لها
عني وال رأس لها ،ما هما ؟
* ةما هو الشيء الذي إذا أخذنا منه إزداد
وكبر ؟
* له أسنان وال يعض ،ما هو ؟
* ما هو البليون ؟
* عائلة مؤلفة من  6بنات وأخ لكل منهن ،فكم عدد أفراد العائلة ؟
...........................................

ستجد أن احلياة ال تزال جديرة باالهتمام ،إذا كنت تبتسم.

كلمات من
ذهب

شارلي شابلن

لم يكن أبي شخصا فاشال  ،فرغم كل شيئ قد صار والد رئيس الواليات
املتحدة األمريكية
ترومان
األم شمعة مقدسة تضيء ليل احلياة بتواضع و رقة و فائدة
لي شيبي
ليس للحياة قيمة إال إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله
سوفاج
التشاؤم هو تسوس احلياة

فيكتور هوجو

العدالة دون قوة عاجزة و القوة دون عدالة طاغية
بليز باسكال
 -6الدولة الصفوية
الصفويون هم ساللة من
الشاهات التي حكمت بالد
فارس (إيران حاليًا) يف الفترة
بني  – 17851501م.
تغيرت العاصمة من تبريز ثم
قزوين عام 1548م ثم
أصفهان منذ عام 1598م
وحتى انهيار الدولة.
الشيخ صفي الدين األردبيلي
قام بتأسيس طريقته الصوفية
يف أذربيجان عام 1300م
لتتحول إلى حركة الصفويني
السياسية والذين استطاعوا
الوصول إلى حكم بعض
املناطق.
يف عام 1494م تولى
إسماعيل الصفوي زعامة
التنظيم ليتمكن من االستيالء
على كافة مناطق بالد فارس

تسع دول للشيعة على مر التاريخ..بقية صفحة 70

ويقر املذهب الشيعي االثنا
عشري مذهبًا رسميًا للدولة.
يف الفترة الذهبية للدولة الصفوية
حتولت مدينة أصفهان إلى أهم
مدن العالم يف ذلك الوقت ،كما
انتعشت التجارة واالقتصاد
والفنون والعمارة بشكل
ملحوظ.
كانت الدولة الصفوية هي العامل
الرئيسي وراء التغير اجلذري
للشيعة يف منطقة الشرق األوسط
حيث كانت إيران قبل الدولة
الصفوية دولة سنية تابعة
للمذهب الشافعي مع أقلية
بسيطة من الشيعة.
بعد قيام الدولة الصفوية حتولت
إيران لدولة شيعية يف محاولة
إلضفاء طابع مذهبي على احلالة
القومية ومحاولة بعث القومية

اإليرانية وإحيائها حتت ستار
املواالة والتشيع.
 -7الدولة الزندية

متيزت هذه الدولة باالزدهار عبر
التجارة مع الهند والتحكم يف
مداخيل الضرائب وتطوير نظام
الري.

أصل فارسي.
مؤسس هذه الدولة هو سعادت
علي خان.
قيام هذه الدولة جاء متزامنًا مع
ضعف ملوك املغول الذين
أصبحوا رهنًا للتسلط حتى حتول
سلطانهم إلى سلطان اسمي
فقط.
يف هذا الوقت بدأ حكام أوده
يصبحون أكثر قوة واستقاللية
عن دولة املغول املركزية.

هي دولة أسسها كرمي خان زند يف
فارس عام 1750م وظلت قائمة
حتى عام 1794م.
عاصمة هذه الدولة كانت مدينة
 -9إيران
شيراز.
الزند ينحدرون من مجموعة من
اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية
القبائل الكردية الفيلية
التي قامت يف أعقاب الثورة
التي استوطنت مناطق
اإلسالمية عام 1979م.
جنوب إيران .قام الزند
يعتبر املؤرخون العصر إيران هي البلد الثامن عشر
بفتح مازندان ثم
من حيث املساحة والتي يبلغ
أذربيجان ليملكوا
الفاطمي امتدادًا للعصر عدد سكانها  75مليون نسمة
مناطق واسعة يف إيران
وتتميز مبوقع إستراتيجي مميز
والبصرة عدا منطقة
الذهبي لإلسالم
نتيجة توسطها بني شرق
خراسان.
 -8دولة أوده
هي دولة حكمت الهند يف الفترة
بني  – 18581722م.
أطلق على حكام هذه الدولة
اسم “نواب أوده“ وهم شيعة من

//
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وغرب وجنوب القارة
اآلسيوية.
العاصمة هي طهران التي تعد
أكبر مدنها واملركز الثقايف
والسياسي والصناعي لها.
تتخذ إيران من املذهب
الشيعي االثنا عشري مذهبًا
رسميًا للدولة.
تتشكل الدولة اإليرانية من
املرشد األعلى للثورة
اإلسالمية وهو املسئول عن
السياسات العامة ويتولى
قيادة القوات املسلحة
واالستخبارات ،ويتم انتخابه
من قبل مجلس خبراء
القيادة.
يلي املرشد األعلى رئيس
اجلمهورية الذي يتم انتخابه
شعبيًا ويترأس جلسات
مجلس الوزراء ويقوم
بتشكيل احلكومة.
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