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خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

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

خروج ملتبس قد يتسبب بدعوات إنفصالية يف كل مكان

 7أسئلة تشرح لك قصة “اخلروج العظيم“ لبريطانيا من االحتاد األوربي
اختارت بريطانيا خيار االنسحاب من االحتاداألوروبي؛ بعد ظهور نتائج االستفتاء الذي تعهد به رئيس الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون ،يف مرحلة سابقة .وبدأت مقامرة كاميرون ،يف 2013؛
بالتعهد بإجراء استفتاء حول بقاء بريطانيا يف االحتاد األوروبي من عدمه ،يف حال جرى انتخاب حزب احملافظني للحكم عام  2015وجاء هذا التعهد منه ،بالتوزاي مع سياقٍ سياسي مُحفّز لهذا
االجتاه االنفصالي ،من جانب مجموعات داخل احلزب الذي ينتمي إليه كاميرون ،بخاصة مع ارتفاع أعداد الالجئني إلى أوروبا من خارجها ،وكذا أعداد املُهاجرين من دول شرق أوروبا إلى غربها.
وعلى ما يبدو ،فإن تعهد كاميرون باالستفتاء ،كان
نابعًا يف األساس من اعتقاده يف صعوبة أن تكون
النتيجة لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي؛ خاصة
بعد أن استطاع إحراز تقدمٍ غير مسبوق يف املفاوضات
مع االحتاد األوروبي؛ للحصول على امتيازات
واستثناءات ،متثلت يف موافقة االحتاد على أال يصبح
اليورو العملة الوحيدة لالحتاد ،باإلضافة إلى عدم
إلزام بريطانيا باندماج سياسي أوروبي أبعد مما يتيحه
الوضع القائم ،وكذا تقييد حصول املهاجرين إلى دول
االحتاد على إعانات اجتماعية ،خالل السنوات
األربع األولى من إقامتهم.
يُضاف إلى ذلك أهم مكاسب املفاوضات ،وهو منح
البرملانات الوطنية لكل دولة يف االحتاد األوروبي مزيدًا
من السلطات التي تتيح لها االعتراض على تشريعات
املفوضية األوروبية ،ومقرها العاصمة البلجيكية
بروكسل.
لكن ،بالتزامن مع جهود كاميرون ،واالستحقاقات
التي جنح يف احلصول عليها خالل جوالت املفاوضات
"املاراثونية" ،كانت اجملموعات املنتمية لألحزاب
اليمينية املتطرفة ،قد جنحت يف تدشني حملة دعائية
ضد بقاء بريطانيا يف االحتاد األوروبي ،حتت شعار
"عودة بريطانيا إلى البريطانيني" .وقد التحم مع هذه
احلملة ،بريطانيون من أصول غير أوروبية ،وأعضاء
يف حزب احملافظني ،وكذا آخرون من حزب العُمّال.
من هم أنصار معسكري اخلروج والبقاء من االحتاد
األوربي؟
من أبرز أنصار معسكر خروج بريطانيا من االحتاد
األوربي ،عمدة لندن السابق ،بوريس جونسون،
املنتمي حلزب احملافظني ،باإلضافة إلى املنتمني لتيارات
اليمني املتطرف ،الذين يرفعون شعار "عودة بريطانيا
إلى البريطانيني" ،وآخرين يف حزب العمال ،وحزب
احملافظني ،فضالً عن حزب االستقالل الذي قام على
معاداة املُهاجرين ،وعلى الدعوة إلى خروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي.
املعسكر املُقابل ،املؤيد للبقاء يف االحتاد األوروبي،
ضمّ عمدة لندن احلالي" ،صديق خان" ،املنتمي حلزب
العمال ،وعددًا كبيرًا من أعضاء حزبه ،فضالً عن
أغلبية حزب احملافظني تقريبًا ،ومن بينهم رئيس
الوزراء ،ديفيد كاميرون ،و 16وزيرًا يف حكومته،
وزعيمة احملافظني يف اسكتلندا ،روث دافيسون،
واحلزب القومي االسكتلندي ،وحزب الليبراليني
الدميقراطيني ،هذا على جانب دول االحتاد األوروبي
نفسها ،وعلى رأسها أملانيا وفرنسا ،وأيضًا الرئيس
األمريكي باراك أوباما.
هل سيؤدي خروج بريطانيا إلى تفكك اململكة املتحدة
إلى دويالت؟
يذهب البعض إلى ترجيح تفكك اململكة املتحدة
(إجنلترا ،واسكتلندا ،وويلز ،وأيرلندا الشمالية)،
على خلفية خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي ،وقد
بدت تداعيات التفكك عقب االستفتاء مُباشرة؛ إذ
تتجه رغبة األغلبية العظمى من سكان اسكتلندا إلى
البقاء يف االحتاد ،وهو ماعبرت عنه رئيسة الوزراء
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قبل احلرب العاملية الثانية.
أولى الدول املرشحة أن تأتي يف عقب بريطانيا من
حيث اخلروج من االحتاد األوروبي ،هي دور شرق
وجنوب أوروبا ،املتضررة من اإلمالءات
األوروبية ،فيما يخص قضية الالجئني ،هذا بالنسبة
إلى شرق أوروبا ،أو اإلمالءات اخلاصة بسياسات
التقشف ،هذا فيما يخص جنوب أوروبا.

نيكوال سترجون ،بقولها إن اسكتلندا "ترى
مستقبلها ضمن االحتاد األوروبي".
يف أيرلندا الشمالية ،وعلى خلفية نتيجة االستفتاء،
دعا حزب "الشني فني" املؤيد للبقاء يف االحتاد
األوروبي ،إلى تنظيم استفتاء حول أيرلندا موحدة
(أي التحاق أيرلندا الشمالية بجمهورية أيرلندا).
وبشكل عام ،فمثل هذه الدعوات ستنعكس يف
الفترة املُقبلة يف إطالق استفتاء جديد بني دول االحتاد
البريطاني حول مسألة االستقالل.
ما هي أمناط التغيير امللموسة يف حياة املواطن
البريطاني بعد االنفصال؟
– التأشيرة :حني كانت بريطانيا يف االحتاد
األوروبي ،كان املواطن البريطاني قادر على التنقل
بحرية بني دول االحتاد ،لكن بعد االستفتاء سيتغير
األمر؛ إذ بات مُلزمًا على البريطانيني احلصول على
تأشيرة دخول إلى االحتاد األوروبي.
– حجم اإلنفاق املالي :كانت عضوية االحتاد
األوروبي ،تضمن بعض املزايا للمواطن البريطاني،
التي توفر يف النفقات املالية ،من بني ذلك السفر
والتنقل بأقل األسعار بني دول االحتاد ،واملكاملات
الهاتفية النقالة املوحدة عبر االحتاد األوروبي
بأكمله ،التبضع من أي من دول االحتاد دون حدود
جمركية ،كل ذلك وغيرها من املزايا فقدها املواطن
البريطاني بعيد االستفتاء.
– الوظائف :يرتبط خروج بريطانيا من االحتاد
األوربي ،بضرر يلحق بـ  1.3مليون بريطاني،
يعيشون يف دول أوروبية أخرى ،بينها خصوصًا
إسبانيا ( 319ألفًا) وأيرلندا ( 249ألفًا) وفرنسا
( 171ألفًا) وأملانيا ( 100ألف) ،كما أصبح املواطن
البريطاني مُلزمًا باحلصول على ترخيص عمل يف
الدولة األوروبية التي يقطنها.
مشكلة الوظائف متتد أيضًا إلى ألف موظف
بريطاني ،يعملون يف مؤسسات تابعة لالحتاد
األوروبي ،بخاصة املفوضية ،وهو األمر الذي قد
يدفع بعضهم إلى التفكير يف احلصول على جنسية
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أوروبية ثانية.
البرميرليج تفقد جنومها:
إحدى املشكالت التي تلوح يف األفق ،عشية خروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي ،هي احتمالية تعرض
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم ،لفقدان جنومه
الالمعني ،الذين أكسبوا البطولة شهرة استثنائية .هذا
األمر مرتبط بالعبني من خارج اململكة املتحدة ،فعلى
إثر نتائج االستفتاء ،سيكون من الصعب حتقيق شروط
الفيفا ،املتمثلة يف أن تكون نسبة لعب أي العب من
خارج اململكة املتحدة  %75من املباريات الدولية.
ثمة صعوبة أُخرى ،متمثلة يف صعوبة ضم األندية
البريطانية لالعبني شباب أوروبيني ،فقوانني الفيفا،
تلزم وجود ولي األمر لالعبني ممن تقل أعمارهم عن
 18عامًا.
من هو رئيس وزراء بريطانيا القادم؟
أعلن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ،تقدمي
استقالته بحلول شهر أكتوبر (تشرين األول) القادم؛
عقب تأييد الناخبني خروج بالدهم من االحتاد
األوروبي ،وعلى أثر تصريح كاميرون ،برزت عدة
أسماء خلالفته املُحتملة ،منهم بوريس
جونسون،عمدة لندن السابق ،الذي يعتبر األوفر حظًا
حتى اآلن؛ بسبب تزعمه حملة اخلروج من االحتاد
األوروبي .هُناك أيضًا وروث ديفيدسون ،زعيمة
احملافظني يف إسكتلندا.
ماهي احتماالت صعود األحزاب اليمينية املتطرفة
يف أكثر من دولة أوربية؟
جناح األحزاب اليمينة املتطرفة يف استعداء املواطنني
البريطانيني ضد االحتاد األوربي وإمالءاته فيما يخص
بعض امللفات ،على رأسها ملف الالجئني؛ ستكون
دافعًا قويًا لألحزاب اليمينية املتطرفة ،يف أكثر من دولة
أوروبية ،للمطالبة بإجراء استفتاء حول االنفصال عن
االحتاد األوروبي من عدمه ،خاصة وأن شعبية تلك
األحزاب يف ارتفاع؛ لذا فإن البعض يعتقد أن خروج
بريطانيا من االحتاد ،قد يُشكل بداية انفراط عقد
االحتاد األوروبي ،وعودة القارة األوروبية إلى عهد ما
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كيف ستكون العالقة بني بريطانيا واالحتاد األوربي
خالل الفترة املقبلة؟
املادة  50من "معاهدة لشبونة" ،هي الكفيلة بتحدد
منط العالقة املستقبلي بني اجلانبني ،والتي ستُلزم
بريطانيا على التفاوض مع االحتاد األوروبي ،فيما
يتعلق بأمناط التفكيك االقتصادي والتشريعي،
خاصة وأن  %65من القوانني البريطانية مصدرها
االحتاد األوربي ،باإلضافة إلى أن التفاوض سيشمل
بحث توفيق أوضاع  1.7مليون بريطاني يعيشون
داخل االحتاد األوروبي.
التسوية النهائية بني اجلانبني لتفكيك األطر التشريعية
والقانونية ستأخذ عامني على األقل ،لتبدأ بعد ذلك
جولة جديدة من املفاوضات لبحث الوضع الذي
ستكون فيه بريطانيا بالنسبة لالحتاد ،ويف هذه
احلال ،ثمة منوذجان قد حتتذي بهما بريطانيا ،األول
منوذج املنطقة االقتصادية  ،EECعلى غرار
النرويج ،والثاني ،منوذج االتفاقات الثنائية
( )Bilateral Accordsعلى غرار سويسرا،
ويف كال النموذجني سيفرض على بريطانيا مالية جتاه
االحتاد األوروبي ،دون أن يكون لها صوت يف
مؤسساته .هُناك أيضًا احتمال ،أن التوصل إلى
منوذج مخصوص لبريطانيا ،وهذا ما ستكشف عنه
املفاوضات الحقًا.
ماهي التداعيات االقتصادية احملتملة وراء خروج
بريطانيا من االحتاد األوربي؟
يكشف تقرير صادر عن وزارة اخلزانة البريطانية ،يف
أبريل (نيسان) املاضي ،األثار االقتصادية احملتملة
خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي ،والتي من
بينها تراجع حصيلة الضرائب مبقدار  36مليار جنيه
إسترليني ،وانخفاض إجمالي الناجت القومي بنسبة
 %6.6بحلول عام  ،2013وكذا تراجع املكانة
التجارية للندن ،كأهم سوقٍ مالي يف أوروبا،
لصالح فرانكفورت ولكسمبورج.
أشار التقرير أيضًا إلى أنّه ،يف املقابل ،سيؤدي بقاء
بريطانيا يف االحتاد األوروبي ،إلى ارتفاع إجمالي
الناجت القومي ،بنسبة تتراوح ما بني  %3.4و%4.4
بحلول 2030
وكبادرة أولى لهذه التداعيات ،شهد اجلنيه
اإلسترليني تدنيًا غير مسبوقٍ يف قيمته أمام الدوالر،
مع بدء صدور النتائج األولى لالستفتاء؛ إذ لم
يشهد اجلنيه اإلسترليني هذا التدني منذ عام ،1985
األمر الذي دفع البعض إلى إطالق اسم "اجلمعة
األسود" على يوم إعالن النتائج.
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فورت بيرس (فلوريدا) –متر سيارة بيك أب
أمام املركز اإلسالمي مبدينة فورت بيرس،
حيث كان يقيم عمر متني منفذ هجوم
أورالندو ،ويطلّ منها أحدهم وهو يصرخ
متوجّها للمسلمني الذين كانوا يتوافدون على
يف
املركز "اذهبوا إلى اجلحيم أيها القاذورات"،
املسلمني يف الواليات املتحدة ،كما تُظهر للعيان،
فورت
مشهد يعكس تأثّر اجملموعة املسلمة يف
اخلوف من اإلسالم واملسلمني ،املتجذر يف الغرب
والتهديد
بيرس وتعرضهم لشتى أنواع اخلوف
والواليات املتحدة .وأعرب هاشمي عن قلقه من أن
وقعه
على
بالهجوم اإلرهابي الذي اهتزّت
تزداد فرص ترامب للفوز برئاسة الواليات املتحدة،
49
ّف
ل
وخ
املاضي
املدينة األميركية يوم األحد
يف حال حدوث هجمات إرهابية أخرى.
قتيال.
بدوره ،اعتبر عمرو العزم ،عضو هيئة التدريس يف
من
املنحدر
اخلمسيني
بخت
بدار
ويقول
قسم تاريخ وأنثروبولوجيا الشرق األوسط يف جامعة
باكستان "نشعر باخلوف" ،لدرجة دفعت
شاوني األميركية ،أن أيّ هجوم إرهابي يقوم به
حتى
املصلني يف مسجد احليّ ،والذين يبقون
أجنبي يف الواليات املتحدة ،سواء كان مسلما ،أم ال
من
االنتهاء
منتصف الليل ،إلى التجمّع عند
رصيده.
من
ترفع
ذهبية
فرصة
للمسلمني
املعادية
لسياستهم
للترويج
سيصبّ يف مصلحة ترامب .وقال العزم ،إن
جماعات.
إال
صلواتهم وال يغادرون املسجد
وبعد اعتداءات باريس يف نوفمبر وسان برناردينو يف
وخططهم ملنع دخولهم البالد ،بل ومهاجمة
السياسيني من أمثال ترامب ،يستغلون اخملاوف التي
بعد
مجاريها
ويتوقّع "أن تعود األمور إلى
ديسمبر تضاعفت اجلنح التي نسبت إلى الكراهية
املنافسة الدميقراطية ،هيالري كلينتون.
يحملها كثير من الناس جتاه اإلسالم واملسلمني،
املضايقات
ستستمر
أسبوعني ( )..لكن حاليا
واستهدفت املسلمني ثالث مرات يف الواليات
ويرى مراقبون أن املرشح احملتمل للحزب
مشيرا يف هذا اإلطار إلى إعالن ترامب السريع عن
الهاتفية
االتصاالت
واإلهانات وستتواصل
مستوى
إلى
املسلمني
كراهية
وصلت
وقد
املتحدة.
األميركية،
الرئاسية
لالنتخابات
اجلمهوري
ارتباط هجوم أورالندو باإلسالم املتطرف ،رغم
ويتركون
مجهولني
باملسجد من أشخاص
وهي
مسلمني،
مسؤولني
وفق
فيها
مسبوق
غير
املعادي
بخطابه
املعروف
ترامب،
دونالد
عدم وجود دليل على ذلك.
رسائل غبية".
مشاعر تؤجهها تصريحات املرشح اجلمهوري للرئاسة
لإلسالم ،سيستفيد يف حملته االنتخابية ،من
وللمرة الثانية منذ توجه منير أبوصاحلة يف
دخول
منع
يريد
الذي
ترامب
دونالد
األميركية
حادث
أكبر
يعد
الذي
أورالندو،
هجوم
قلق من رد الفعل
 ،2014الذي كان يرتاد هذا املسجد ،إلى
املسلمني إلى البالد لفترة محددة.
إطالق نار تشهده البالد ،ونفذه شاب مسلم.
ّط
ل
تس
سوريا حيث قضى يف اعتداء انتحاري،
وكان ترامب قد دعا إلى فرض حظر كامل
رغم أن ترامب تعرّض لالنتقاد بسبب تصريحاته،
احلي.
األضواء على املركز االسالمي بهذا
على دخول املسلمني للبالد ،عقب هجوم
تداعيات حادث أورالندو
إال أن ذلك ال يخفّف من القلق الذي يساور فاطمة
املكان
يغادر
وقال رجل خمسيني مبرارة وهو
إرهابي وقع يف مدينة سان برناردينو ،بوالية
رحيمي التي ترى أن "املناخ السياسي يؤجج احتمال
لم
هادئون.
رافضا كشف هويته "نحن أناس
من
ديسمبر
يف
قتيال،
14
وخلف
كاليفورنيا،
املشارك
السياسية
العلوم
أستاذ
الدسوقي،
أمين
يرى
قيام جهات أميركية ألعمال انتقامية؛ ونفس املوقف
فعله
ما
بسبب
يسبق أن تعرضنا ملشاكل ،لكن
املاضي.
العام
هجوم
أن
للمعارف،
أبوظبي
جامعة
مجموعة
يف
تتخذه مواطنتها وازمة عثمان ،التي قالت بدورها
باخلجل".
هذا الشخص ،نشعر
عقب
املاضي،
االثنني
يوم
الدعوة
تلك
وجدد
اإلرهاب
من
جديدة
موجة
من
جزء
أورالندو
إنها شعرت بالفزع إثر سماعها مبجزرة أورالندو التي
رحمتي،
فاطمة
بها
ذات املرارة حتدّثت
توعد
حيث
أورالندو،
مدينة
يف
الهجوم
املرتبطة
األيديولوجية
الدوافع
عليها
تهيمن
الفردي،
استهدفت ملهى للمثليني .وقالت "شعرت بأنني
إن
قائلة
عاما،
37
البالغة
األفغانية األميركية
ترامب بوقف مؤقت للهجرة من "مناطق العالم
بالراديكالية اإلسالمية.
معنية مباشرة باألمر" ،خاصة وأنها عضو يف جمعية
منفذ
أن
سمعت
عندما
عروقها
الدم جتمّد يف
ذات التاريخ املعروف مبعاداتها للواليات
وتشير التوقعات إلى أن هذه املوجة سوف تتزايد،
الفنانني والكتاب األفغان األميركيني املدافعة عن
أفغاني.
أصل
من
أميركي
أورالندو
هجوم
املتحدة وأوروبا وحلفائنا ،حتى نفهم كيف
وبصفة خاصة يف العالم الغربي ،وأنه رمبا تصل إلى
حقوق املثليني واملتحوّلني جنسيا .وقد سارعت
جمعية
يف
تعمل
التي
رحمتي،
وقالت
ومن
التهديدات".
هذه
على
نقضي
أن
ميكن
العقد
نهاية
إلى
ومتتد
قصيرة
فترة
غضون
يف
ذروتها
جمعيتها لنشر بيان يدين اجملزرة يف مواجهة "خطاب
نيويوركية تساعد األفغانيات على االندماج يف
املعتقد أن النجاح الذي حققه ترامب ،على
احلالي ،ال سيما بفعل التطورات املهمة يف احلرب
الكراهية السام الذي تروج له وسائل اإلعالم".
اجملتمع عبر تدريس اإلنكليزية وكيفية
للحزب
التمهيدية
االنتخابات
يف
منافسيه
داعش.
على
الدولية
أما خالد عبدامللك ،الطالب يف الهندسة والذي
مثير
هذا
صدمة.
التصرف ،أن "اجلميع يف حالة
تصاعد
الذي
اخلوف
نتيجة
جاء
اجلمهوري،
إلى
ُنسب
ت
التي
اإلرهابية
العمليات
تصاعد
ويؤدي
يدرّس القرآن لألطفال فصب جام غضبه على متني
ستكون
كيف
للرعب" .وتضيف "ال نعرف
سان
هجوم
بعد
املتحدة،
الواليات
يف
املناهضني
ِبل
ق
من
مضادة
عمليات
إلى
مسلمني،
وأمثاله من مرتكبي االعتداءات باسم منظمات
االنتقام
من
اخلوف
عواقب األمر" ،وحالة من
برناردينو وهجوم باريس.
للمسلمني يف الدول الغربية ،على منط الهجوم الذي
جهادية.
تزداد
بينما
أميركا
جتتاح األوساط املسلمة يف
وقال نادر هاشمي ،رئيس مركز دراسات
نفّذه النرويجي أندريه ريفيك يف عام  2011.وهو ما
وقال عبدامللك "األمر يؤرقنا ،أوال ألنه عمل مروّع،
املتحدة
الواليات
األجواء السياسية توترا يف
إن
األميركية،
دنفر
بجامعة
األوسط
الشرق
بدأنا نشاهده بالفعل ،يف ضوء التهديدات التي تتلقاها
وثانيا ألننا نواجه مزيدا من عدم التسامح .إنهم
تستفيد
التي
االنتخابية
على خلفية احلمالت
شهدها
التي
األخيرة،
اإلرهابية
الهجمات
ويف
الشمالية.
وأميركا
أوروبا
يف
املسلمة
اجلاليات
يسببون لنا األذى وعلينا حتمل التبعات .ليس نحن
املرشح
خصوصا
األحداث؛
كثيرا من مثل هذه
السياسيني
خطاب
تقوية
يف
تسهم
العالم،
للرئاسة
اجلمهوري
املرشح
استغل
أورالندو،
حالة
فحسب ،وإمنا املسلمون يف كل مكان".
أورالندو
اعتداء
يف
وجد
الذي
دونالد ترامب
يستهدف
الذي
اجلمهوريني،
الشعبيني
احلادث
هذا
وأنصاره
ترامب،
دونالد
األميركية،
وليس هناك أدلّ على صحة مخاوف عبدامللك
ورحيمي وعثمان وغيرهم من األميركيني من أصول
أفغانية مسلمة والذين يقدر عددهم يف الواليات
املتحدة مبا بني  80و 300ألف شخص ويتجمعون
خصوصا يف كاليفورنيا وفيرجينيا ،بشأن تبعات
العمليات اإلرهابية على املسلمني يف الدول الغربية
من دراسة أملانية صدرت حديثا أظهرت أن الشعور
باالستياء من املسلمني تزايد بشكل واضح يف أملانيا.
وأوضحت الدراسة ،التي أجراها علماء جامعة
اليبتسيج األملانية ،أن نصف املواطنني صرحوا بأنهم
يشعرون "وكأنهم غرباء يف بلدهم أحيانا ()…
بسبب العدد الكبير من املسلمني" ،فيما كانت تبلغ
هذه النسبة  43باملئة يف عام 2014.
وأعرب أكثر من  40باملئة من املواطنني عن ضرورة
منع املسلمني من الهجرة إلى أملانيا ،فيما بلغت نسبة
هؤالء األشخاص  36 6.باملئة فقط يف عام 2014.
ووفقا للدراسة ،ازدادت التحفظات جتاه طالبي
اللجوء ،وتنتشر مثل هذه اآلراء بصفة خاصة بني
أتباع حزب البديل ألجل أملانيا "إيه أف دي" املعارض
لالحتاد األوروبي واملناوئ لعمليات إنقاذ اليورو.
وبحسب الدراسة ،ظلت اآلراء اليمينية املتطرفة
العامة مثل العداء عموما جتاه األجانب أو
االستخفاف بالنازية على نفس املستوى الذي كانت
عليه يف األعوام املاضية .ولكن العلماء الذين أجروا
الدراسة أشاروا إلى أن األشخاص ذوي اآلراء
اليمينية املتطرفة أصبحوا مستعدين على نحو متزايد
الستخدام العنف من أجل تنفيذ مصاحلهم.

//

اعتداء أورالندو يضع المسلمين في
فورت بيرس تحت األضواء ويجعلهم
عرضة لشتى أنواع الخوف والتهديد
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صراع
كلينتون
وترامب
يرسم أبعاد
التغيير
السياسي
يف أميركا
بعد أن تمكنت هيالري كلينتون من تجاوز عقدتها التاريخية في كسب رهان ترشيح الحزب الديمقراطي لها لتكون ممثلة
الديمقراطيين في االنتخابات الرئاسية ،تنتظرها مهمات قد تبدو في شكل عقبات جدية في سياق حمالتها ولقاءاتها .ولعل تلك
العقبات تكمن في ضرورة إقامة مصالحة داخل الحزب الديمقراطي بين أنصارها وأنصار غريمها بيرني ساندرز ،وثانيا كبح جماح
شراسة منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
واشنطن  -ما يثير االنتباه يف احلملة االنتخابية
للترشح لالنتخابات الرئاسية األميركية هو أن
احلزب الدميقراطي له أوراق دعائية قوية ومقنعة
جتعله يف أسبقية نسبية عن املتسابق اجلمهوري
دونالد ترامب .هذه األوراق تتمثل أساسا يف أن
احلزب الدميقراطي منذ ثماني سنوات قدم أول
رئيس من ذوي البشرة السوداء على رأس البيت
األبيض يف كامل تاريخ الواليات املتحدة ،كما
ميكن أن يواصل الدميقراطيــون تقدمي االستثناءات
يف املساهمة يف تصعيد أول امرأة للبيت األبيــض
وهي هيـــالري كلينتون.
قد تغطي هذه اخلصائص البعض من اإلشكاالت

التي يعيشها الدميقراطيون يف داخلهم ،بقطع
النظر عن التحديات التي تنتظرهم يف مواجهة
خصم شرس وقوي من الناحية املالية واإلعالمية
وهو دونالد ترامب .وباالقتراب أكثر مما يجري
يف هذه األيام داخل البيت الدميقراطي ،ميكن
اكتشاف الكثير من املعطيات واحلقائق.
الشباب وجتاذب داخلي
بعد الهزمية التي منيت بها هيالري كلينتون يف
االنتخابات التمهيدية للدميقراطيني أمام باراك
أوباما ،وبعد ثماني سنوات من تلك الهزمية،

سيكون عليها اآلن توحيد صفوف هذا احلزب
بعد منافسة قوية مع بيرني ساندرز ،والتي
انطبعت بنقاشات حادة قد تبدو طبيعية يف سياق
الصراع على اإلقناع وإضعاف اخلصم ،لكن
نتائج ذلك ستكون حادة على نسبة متاسك احلزب
داخليا ،حيث ظهرت بوادر انقسام يف الرأي العام
الدميقراطي بني مناصري كلينتون وساندرز.
وعلى الورق تبدو مهمة هيالري كلينتون أسهل
من مهمة منافسها اجلمهوري دونالد ترامب الذي
أثار ترشيحه والتصريحات العنصرية التي أدلى
بها انقساما يف احلزب اجلمهوري الذي يبدو مشتتا
قبل خمسة أشهر من االنتخابات الرئاسية يف الـ8

 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETمجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

من نوفمبر القادم ،ولكن غداة فوزها يبقى
التحدي كبيرا ،ال سيما أن ساندرز أعلن أول
الشهر اجلاري من سانتا مونيكا يف كاليفورنيا أنه
ال ينوي االنسحاب من السباق على الفور،
وصرح بأن "املعركة مستمرة" ،ولكنه أكد يف اآلن
ذاته "لن نسمح لترامب بأن يصبح رئيسا
للواليات املتحدة" ،ملمحا إلى أنه قد ال ميضي
حتى النهاية وميكن أن ينسحب قبل مؤمتر احلزب
يف فيالدلفيا يف يوليو القادم.
ويف خطاب النصر يف بروكلني مساء الثالثاء -7
 ، 2016-6لم توجه هيالري كلينتون دعوة
مباشرة إلى منافسها لالنسحاب من السباق لكنها
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مدت يدها لناخبيه ،يف خطوة تعتبر دبلوماسية
حذرة من جانب كلينتون التي يجب أن تواجه
اآلن إشكال كسب األصوات الداخلية للتمكن
من مواجهة ترامب يف الرئاسية .وقالت كلينتون
إن "حملة بيرني ساندرز والنقاش احلاد الذي
أجريناه كانا أمرين جيدين جدا للحزب
الدميقراطي وأميركا".
وسبق أن أوضح الرئيس أوباما رسالته بالقول
إن املرشحني الدميقراطيني ورغم اختالف
أسلوبيهما" ،ليست بينهما فوارق كبرى يف
العمق" .وقال مؤخرا خالل زيارة إلى اليابان
"أعرف كليهما ،إنهما شخصان صاحلان" وذلك
يف إطار التحضير الالزم ملرحلة املصاحلة .ومهما
كانت نقاط ضعف املرشحة التي لم جتد طريقها
إلى قلوب احلشود ،فإن الناخبني الدميقراطيني
ميكن أن يرصوا صفوفهم لكي يثبتوا أن حزبهم
هو الذي يحرك خيوط اجملتمع األميركي.
ويبدو أن التحدي املتعلق بشريحة الشباب يعتبر
حتديا من نوع آخر ،إذ سيكون على كلينتون
احلرص على أن املاليني من الشباب األميركيني
الذين أيدوا خطاب ساندرز الذي وعدهم
بـ"ثورة سياسية" ،لن يبقوا يف منازلهم يوم
االنتخابات يف نوفمبر القادم .ويقول مراقبون
إن العقبة األساسية التي تعترض املرشحة
احملتملة هي أن العديد من أنصار ساندرز
يعتبرون أنها متثل طبقة سياسية مغلقة يف
مؤسسات واشنطن وغير مدركة لهواجسهم
وتطلعاتهم .واعتبر الري ساباتو اخلبير
السياسي يف جامعة فرجينيا أن "هيالري كلينتون
ليست لديها القدرة على جمع الصفوف دون
مساعدة" ،مضيفا "إن قسما ال يستهان به من
أنصار ساندرز أصبح يحتقرها ،سيكون عليه أن
يؤيدها بطريقة متكررة وبحماسة".
ويحاول الدميقراطيون الطمأنة بالتأكيد على أن
اخلصومة كانت أقوى قبل ثماني سنوات بني

فريقي كلينتون وأوباما ،لكن الفوز حتقق يف نهاية
املطاف .وتعكس هذه الهواجس مسارا جديدا يف
املوقف جتاه املنافسة الداخلية بني الدميقراطيني
بالنظر إلى أن شريحة الشباب التي تعاني من
تصاعد البطالة وضعف التغطية ،قد بدأت فعال
يف بلورة اجتاه جديد يف السياسة وهو اختيار
األقرب إليها يف حياتها الواقعية .ويراهن
الدميقراطيون أيضا على الرئيس باراك أوباما
الذي سيكون عليه سريعا الدخول على اخلط
للعب دور من يجمع صفوف احلزب.
كلينتون وترامب
من الواضح حسب خبراء يف علم نفس االتصال
أن كلينتون وترامب اختارا مزاجني متناقضني يف
تقدمي صورة عن نفسيهما لدى الرأي العام ،إذ
تنزع كلينتون نحو أن تكون املرأة الساعية للتغيير
يف طبيعة النظام السياسي األميركي ،وهي التي
تختار خطابا مييل إلى اللني وإبراز جانبها األنثوي
لكن دون إخفاء نزعة السلطة التي بداخلها ،أما
دونالد ترامب فيظهر أنه احملافظ األميركي

اجلمهوري الذي ينطبع سلوكه بالشراسة
والعدائية وامليل إلى التصادم.
وقد دعت كلينتون األميركيني إلى أن يكتبوا
معها ما أسمته "صفحة جديدة من تاريخ
الواليات املتحدة عبر انتخابها رئيسة للبالد"،
معبرة عن رفضها لرسالة "احلقد" التي يوجهها
اجلمهوري دونالد ترامب.
أما بالنسبة إلى دونالد ترامب ،فإن نقطة ضعف
هيالري كلينتون هي سلسلة القضايا التي طالتها
من حتقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي
آي" حول استخدام بريدها اخلاص حني كانت
وزيرة خارجية ( ،)2013-2009والتمويل
اخلارجي للمؤسسة التي أسسها زوجها بيل
كلينتون ،وقال ترامب إن "الزوجني كلينتون
أصبحا خبيرين يف فن اإلثراء الشخصي" ،يف
إشارة إلى متويالت مؤسسة كلينتون.
وقد بدا واضحا لدى محللني أن حملة ترامب
وطبيعة خطابه وحضوره بدأت يف التغير
تدريجيا بعد أن مت انتقاده داخل حزبه ومن قبل
مستشاريه .فعلى غير عادته ،قرأ رجل

//

على كلينتون أن حترص على أن املاليني من الشباب األميركيني الذين
أيدوا خطاب ساندرز الذي وعدهم بـ”ثورة سياسية”  ،أن يكونوا يف
صفها ومن املؤيدين لها إذا أرادت التغلب على ترامب
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األعمال خطابا مكتوبا ،وهو أمر سخر منه
باستمرار ،ويبدو أن ترامب يريد من خالل تلك
الرسائل إعادة ترتيب حملته خاصة بعد أيام من
اجلدل داخل املعسكر اجلمهوري .فقد دان
مسؤولون جمهوريون تصريحاته عن حياد قاض
فيدرالي ينحدر من أميركا الالتينية ،وعبر رئيس
مجلس النواب بول راين عن أسفه لهذه
التصريحات التي وصفها بـ"العنصرية" .ورد
ترامب ،الثالثاء  ،2016-6-7معتبرا أن
تعليقاته "فسرت خطأ على أنها هجوم علني على
أشخاص من أصل مكسيكي" .وأكد يف بيان
"إنني صديق ورب عمل لآلالف من أصل
مكسيكي أو ناطقني باألسبانية".
ويقول اخلبير الفرنسي يف االتصال السياسي بونوا
دوفاليكور إن العامل احلاسم والذي سيكون
األٌقرب إلجناح كلينتون يف الرئاسية هو أنها امرأة
مثلما كان منوذج باراك أوباما بأنه من البشرة
الداكنة .فتحليل اجتاهات الرأي العام األميركي
اآلن والتي تغلب عليها النزعة الشبابية ،يؤكد أن
األميركيني يف هذه األثناء ينتظرون أداء جديدا عبر
تغيير سياسي عميق مطلوب لدى فئات واسعة
منهم .ولن تكون صورة التغيير متكاملة سوى
بتغيير يف شخص الرئيس ذاته ،وبهذا التحليل
متيل الكفة إلى هيالري كلينتون التي تركز يف
حمالتها االنتخابية على خطاب بسيط ولكنه
مكثف.
ومن العوامل األخرى التي تساعد هيالري
كلينتون على أن تكون األقرب لكسب الرأي
العام االنتخابي األميركي هو أن الشخصيات التي
يف البيت األبيض اآلن تساند صعودها بقوة،
خاصة وأن خليفتها جون كيري لم يكف عن
التصريح بأنه يساند كلينتون ويدفع يف اجتاه
صعودها يف االنتخابات ،إذ قال وزير اخلارجية
"إن هيالري كلينتون التي اختارها احلزب
الدميقراطي مرشحته خلوض سباق الرئاسة
األميركية ستكون رئيسة رائعة للواليات
املتحدة" .وصرح كيري للصحافيني أثناء رحلة
بالطائرة من بكني إلى أبوظبي "أنا فخور بترشيح
هيالري ألنني أب البنتني".
إن ما مييز احلملة االنتخابية للترشح إلى الرئاسية
األميركية هو أن الالتوازن الذي يقيمه دونالد
ترامب لصالح هيالري كلينتون بشكل غير مباشر
يسهل عملية التوقع منذ اآلن ،فكلينتون متكنت
من هزمية غرميها الداخلي الدميقراطي بيرني
ساندرز ،وبذلك تكون قد جتاوزت أولى العقبات
التاريخية التي أمامها وهي اخلروج علنا أمام
مرشح جمهوري للتنافس على البيت األبيض.
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Israel Increases Punitive Measures on PFLP
Prisoners Supporting Bilal Kayid’s Hunger Strike

Israel Prison Service (IPS) authorities have stepped up punitive measures against Palestinian prisoners
affiliated with the left-wing Popular
Front for the Liberation of Palestine

(PFLP). Prisoners have been carrying out hunger strikes in protest of
the administrative detention of
Bilal Kayid.
IPS authorities transferred 17 hun-

ger-striking prisoners from
Megiddo prison to Jalameh prison
and other Israeli prisons in the
south, while placing PFLP leaders,
Wael Jaghoub and Salah Ali, in isolation “in an attempt to repress their
growing protest steps and to neutralize the role of leaders and isolate
them from the rest of the prisoners,”
a statement by the PFLP said Friday.
Ten other prisoners in Megiddo
were reportedly placed in solitary
confinement for their participation
in the strike.
IPS authorities have also conducted daily raids of PFLP prison
sections, deprived PFLP-members
of family visits until further notice,
and confiscated their electronic
devices, Ma’an stated.
The statement also announced that
all PFLP-affiliated prisoners
engaged in a two-day hunger strike
Thursday and Friday, and were
developing further “methods of

 معاناة ال تهدأ..أطفال فلسطني.. تقرير

، ليشاركوا يف مهرجان "طفل األقصى" الثاني عشر، يف باحات املسجد األقصى؛ جتمع آالف األطفال الفلسطينيني
 وهذا املهرجان يُقام سنوياً لألطفال يف املسجد. واألمل والتحدي،تختلط يف صدورهم مشاعر احلزن والقهر
 ويهدف إلى التذكير، كاألناشيد والشعر واملسرح وغيرها، يتخلله مسابقات وفقرات فنية،األقصى
.باالحتالل اإلسرائيلي للمدينة املقدسة
 طفالً يف األسر230
 للتذكير بحقوق أطفالهم،" يحيي الفلسطينيون "يوم الطفل الفلسطيني، نيسان من كل عام5 ويف
.الذين طالهم السجن والتعذيب يف السجون اإلسرائيلية
 طفالً فلسطينياً يعانون230 وبحسب تقرير لوزارة الداخلية الفلسطينية يف قطاع غزة؛ فإن
."ظروفاً إنسانية قاسية يف سجون "إسرائيل
الوزارة دعت كافة املؤسسات األهلية واحلقوقية والدولية إلى ضرورة العمل على اإلفراج عن
. يف السجون اإلسرائيلية،األسرى األطفال
، واعتداءات نفسيّة، يتعرضون حلمالت اعتقال وتعذيب،وأضافت أن األطفال الفلسطينيني
مشيرةً إلى أن "إسرائيل" تضرب بعرض احلائط كافة القرارات واملعاهدات الدولية اخلاصة بحماية
،" ومنظمة األمم املتحدة للطفولة "اليونيسيف، منظمة األمم املتحدة،وطالبت الوزارة.األطفال
 والعمل على سرعة اإلفراج عنهم وإدانة إسرائيل،بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ أطفال فلسطني
وأكدت أن من حق أطفال فلسطني أن ينعموا بحياة كرمية وحرية العيش.على جرائمها بحق الطفولة
، ويحرمون من حقهم يف التعليم،والتحرك والتنقل ال أن يعتقلوا ويعذبوا وتفرض عليهم أحكاما قاسية
. حسب نص البيان،واحلياة كغيرهم من أطفال العالم
قتلى وجرحى
 بحسب تصريح صحفي أدلى به وزير الشؤون االجتماعية يف حكومة رام اهلل كمال،ً طفال1520  قتل برصاص االحتالل اإلسرائيلي، وإلى هذا اليوم2000 منذ العام
 مشيراً إلى أن عدد األطفال الذين تعرضوا لالعتقال بلغ يف، وصل إلى أكثر من ستة آالف طفل،ًوبني الشرايف أن عدد األطفال اجلرحى خالل املدة املذكورة آنفا.الشرايف
 والعمل على وضع،وشدد الوزير على دور املنظمات الدولية يف الوقوف إلى جانب حقوق "أطفالنا" من خالل فضح ممارسات االحتالل. آالف طفل10 ذات املدة أكثر من
 "يجب أن تكون رسالتنا إلى العالم يف هذا اليوم؛ هي:واضاف. ومساءلة االحتالل اإلسرائيلي النتهاكاته املستمرة جتاه األطفال،حد النتهاكات االحتالل حلقوق األطفال
." وجعله يوماً لوقف العنف الذي ميارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم املشروعة،احلصول على احلقوق اإلنسانية ألطفالنا
ً يعانون أيضا..أطفال غزة
 ويعانون نقصاً يف، إذ يواجهون التجويع واحلصار، فهم "يفتقدون إلى أبسط حقوقهم اإلنسانية،وأطفال غزة لهم نصيب من املعاناة اليومية التي يعاني منها القطاع احملاصر
. بحسب تصريح صحفي أصدره اليوم رئيس جلنة كسر احلصار حمدي شعث،"التغذية والرعاية الصحية السليمة وقلة األد وية
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confrontation,” to be announced in
the coming days.
PFLP-member Bilal Kayid was
sentenced to six months in administrative detention on June 13, the
day he was scheduled to be
released after serving a 14-and-ahalf year sentence. Since then, the
PFLP announced an “open struggle” in protest of the decision,
declaring a “state of emergency”
for all its members in Israeli prisons.
The PFLP Prisoner Branch
called the Israeli decision a
“serious threat to all Palestinian
prisoners that we must confront
early before it becomes a systematic policy of the occupation,” in a
statement published last week.
The statement said that the PFLP’s
prison branch was initiating
protest measures to continue
throughout June and early July, to
culminate in an open hunger strike
by all PFLP-affiliated prisoners
being held by Israel on July 7.
Kayid began his own hunger strike
on June 13, with reports emerging
Thursday that he had begun suffering from exhaustion, fatigue,
insomnia, and kidney pain.
Ma’an reported that he has been
held in a solitary confinement in
Israel’s Ramon prison which has
been raided and searched on a
daily basis since he began his
strike.
The PFLP announced on Tuesday
a further escalation in protest
measures in demand of Kayid’s
release, while also slamming the
International Committee of the
Red Cross for exacerbating the
struggle of Palestinian prisoners
rather than alleviating it. “The
ICRC is increasing the burden
upon (prisoners) with policies and
procedures, including the cuts to
family visits, which represent a
clear decline of its role in accordance and even collusion with the
systematic policy of the occupation,” the PFLP statement said.
Meanwhile, an international solidarity movement demanding
Kayid’s release has been organized, with demonstrations reportedly being held in the Hague, Athens, Brussels, Vienna, Berlin,
Amsterdam, Dublin, Edinburgh,
Milan, Torino, and New York City,
Ma’an said.
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اليمن YEMEN

“صفقة“ مع القاعدة يف اليمن“ :كذبة“ الهجوم العسكري و“حترير“ املكال
ترجمة وحترير /فارس سعيد :نشر موقع The Canaryحتليل (حصري) للدكتور واحمللل اجليوسياسي ،نافيز أحمد ،كشف
فيه عن ”كذبة” العملية العسكرية ،التي قادها التحالف السعودي املدعوم من الغرب ،ضد تنظيم القاعدة يف حضرموت،
مبيناً أن الهجوم العسكري ”املزعوم” ليس إال وهماً ألجل االستيالء على على مسار خط أنابيب النفط لصالح السعودية.

بيان التحالف “مثير للسخرية“ حيث إن القاعدة أخلى املدينة بالفعل قبل “الهزمية“ العسكرية املزعومة
يقول احمللل نافيز ،إنه كان لدى التحالف العسكري
املدعوم من الغرب ،الذي حول اليمن ،بقصفه،
إلى قطع صغيرة ،فرصة غير مسبوقة لسحق دويلة
القاعدة .ولكن بدالً من ذلك ،سمح ملا يقرب من
ألف من املتشددين اإلسالميني من الفرار إلى بر
األمان حتت صفقة سرية أبرمت بينهما .متسائالً
بذلك :هل هي مكافأة؟ أم أنها لالستيالء  -سريعاً
وبدون دماء  -على مسار خط أنابيب النفط والغاز
املربحة لصالح السعودية؟
مشيراً أن تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية،
متكن من حشد دويلة على طول الساحل اجلنوبي
من اليمن ،وسط الدمار الذي خلفه القصف اجلوي
الهائل من قبل اململكة العربية السعودية يف اليمن.
وكان مركز احلماية الفرعية للقاعدة يف جزيرة
العرب يف محافظة النفط حضرموت ،التي حتتوي
على اجلزء األكبر من موارد النفط والغاز يف اليمن.
وكشف احمللل أنه خالفاً للمزاعم الرسمية عن
هجوم كبير مدعوم من الغرب على تنظيم القاعدة
يف عاصمة حضرموت ،وميناء مدينة املكال يف
أبريل /نيسان املاضي ،قالت مصادر وشهود عيان
إن "الهجوم املزعوم" الذي قامت به السعودية
والقوات التي تقودها دولة اإلمارات العربية املتحدة
كان يف غاية املهزلة.
مبيناً ،أنه بدالً من ذلك ،عقد التحالف املدعوم من
الغرب أسابيع من املفاوضات السرية مع القاعدة يف
جزيرة العرب قبل العمل العسكري اخملطط له .ويف

يوم "الهجوم املزعوم" ،سلم القاعدة ،امليناء النفطي
االستراتيجي سلمياً لـ"املهاجمني" .يف املقابل ،مُنح
تنظيم القاعدة الضوء األخضر اخلروج وعدم
اعتراضه أو القبض على أين من عناصره ،مزوداً
مبئات املاليني من الدوالرات لتمويل مؤامرات
إرهابية يف املستقبل.
هجوم مكثف

بعد العملية يف أبريل ،قالت قوات التحالف التي
تقودها السعودية ،يف بيان رسمي ،إن "أكثر من 800
من عناصر القاعدة قتلوا يف املواجهة العسكرية".
ورددتها وسائل اإلعالم املوالية للتحالف .وأشارت
وول ستريت جورنال حينها إلى "هجوم" ناجح مما
ميثل "اجتاها ًجديداً للتحالف" .ووصفت رويترز
العملية بأنها "تقدم منور" يف دحر املسلحني من
معقلهم.
وقال بيان صادر عن السفارة السعودية يف واشنطن:
القوات السعودية هي أيضاً على األرض جنباً إلى
جنب مع قوات دولة اإلمارات العربية املتحدة يف
املكال ...إنه التحالف العربي بقيادة السعودية الذي
يحارب القاعدة يف جزيرة العرب جنباً إلى جنب مع
وحدة عسكرية من الواليات املتحدة.
وبعدها ظهرت تفاصيل جديدة حول مزاعم الهجوم
املدعوم من الواليات املتحدة وبريطانيا يوم األربعاء
يف مقابلة مع قائد القوات اليمنية املوالي للسعودية

وراء عملية املكال.يف مقابلة مع قناة اجلزيرة ،رسم
اللواء فرج ساملني الباحسيني  -صورة هوليوود:
قضي على عدد كبير من مقاتلي القاعدة يف جزيرة
العرب يف البداية من قبل الطائرات احلربية للتحالف
ومن ثم على أيدي القوات على األرض .لم يكن
أي من مقاتلي القاعدة قادراً على الفرار.
وقال الباحسيني ،إن العدد اإلجمالي ملقاتلي
القاعدة يف جزيرة العرب الذين قتلوا "على األرجح"
أعلى بكثير من  800الذي أعلن عنه رسمياً.
أي هجوم يزعمون؟

نفت مصادر مستقلة على أرض الواقع ملوقع

The Canary

أن يكون هناك أي هجوم من هذا القبيل.وقالت
مراسلة الـ"بي بي سي" اخملضرمة إيونا كريغ ،التي
تكتب تقارير على نطاق واسع من اليمن ،إن بيان
التحالف "مثير للسخرية" ،حيث إن القاعدة أخلى
املدينة بالفعل قبل "الهزمية" العسكرية املزعومة:
لم يكن هناك حتى  800من املقاتلني املتبقني هناك.
لم يكن هناك قتال داخل املدينة بسبب أن تنظيم
القاعدة قد غادر بالفعل .ووصفت الرقم  800بأنه
"كذب وليس حتى من باب املعقول".
كريغ ،التي كانت يف املكال قبل شهر من العملية
العسكرية املزعومة ،قالت إن القوات التي تقودها
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السعودية تفاوضت سراً مع القاعدة على مدى
أسبوعني قبل العملية العسكرية املزعومة
"بالسماح للمقاتلني املغادرة".
وقالت كريغ ،إن اشتباكات متفرقة وقعت على
الطرق املؤدية إلى املكال ،لكن ال شيء حدث
داخل املدينة نفسها .وقالت ،أيضاً ،إن
التحالف ضرب األهداف التي سبق أن
تعرضت للقصف مراراً وتكراراً.
من جانبه قال محمد اليزيدي ،كاتب مقيم يف
املكال للموقع ،إن السكان احملليني فوجئوا
بـ"اخلروج الفوري وغير الدموي" للقاعدة من
املدينة.
هشام العميسي ،احمللل السياسي اليمني،
بدوره أفاد كذلك بأنه لم تكن هناك "أي معركة
حقيقية" ،حيث إن مقاتلي القاعدة قد غادروا
املدينة يف غضون اثني عشرة ساعة .ومع ذلك
زعم التحالف أن املعركة الضخمة قتلت 800
من تنظيم القاعدة!
بعبارة أخرى ،حققت السعودية "نصراً" ضد
القاعدة يف املكال دون معركة نارية ،حقيقية
واحدة يف املدينة.
مؤامرة الغرب على خط األنابيب
لصالح السعودية
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اليمن YEMEN

قوات القاعدة تنسحب من المكال دون أن تتعرض ألي قصف سعودي أو أمريكي ؟!!

عندما كانت حضرموت تحت سيطرة تنظيم القاعدة ،ظلت خالية  -بشكل غريب  -من القصف الجوي
مركز محوريًا في الخطة السعودية
ًا
الحرب.مشير أن المحافظة  -حضرموت  -تعد
ًا
السعودي منذ بداية
منذ فترة طويلة ،وبدعم من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،وذلك لوضع مسار خط ألنابيب
النفط والغاز يمر باليمن إلى خليج عدن
يقول التحليل ،إنه عندما كانت حضرموت حتت
سيطرة تنظيم القاعدة ،ظلت خالية  -بشكل
غريب  -من القصف اجلوي السعودي منذ بداية
احلرب.
مشيراً أن احملافظة  -حضرموت  -تعد مركزاً
محورياً يف اخلطة السعودية منذ فترة طويلة،
وبدعم من الواليات املتحدة واململكة املتحدة،
وذلك لوضع مسار خط ألنابيب النفط والغاز مير
باليمن إلى خليج عدن.
ويف هذا الصدد ،كشفت برقية سرية يف 2008
عن طموحات اململكة  -حصل عليها
ويكيليكس -من السفارة األمريكية يف اليمن إلى
وزير الدولة جاء فيها ،أن "دبلوماسياً بريطانياً يف
اليمن ،أخبر بولوف وهو [ضابط سياسي
بالسفارة األمريكية] أن اململكة العربية
السعودية لها مصلحة يف بناء خط أنابيب،
بحيث أنها ستقوم بحمايتها وتشغيلها وتكون
ملكاً لها بالكامل ،من حضرموت إلى ميناء
خليج عدن ،متجاوزة بذلك اخلليج العربي
ومضيق هرمز".
إن اهتمام اململكة األولية على محافظة
حضرموت هي إمكانية بناء خط أنابيب النفط.
وكان بناء خط أنابيب طويلة حلماً حلكومة
اململكة العربية السعودية.
ووفقاً ألحد كبار املستشارين يف مجال األمن
وسيادة القانون باليمن يف وزارة الشؤون
اخلارجية لهولندا ،جوك بيرينجا ،فإن "اخلوف
من احلصار اإليراني ملضيق هرمز ،والنتائج
الكارثية رمبا بالنسبة لالقتصاد العاملي ،موجود
من سنوات .لذا ضغطت الواليات املتحدة على
دول اخلليج لتطوير البدائل .ففي عام 2007
اململكة العربية السعودية ،والبحرين،

واإلمارات العربية املتحدة ،سلطنة عمان،
واليمن ،أطلقت ،باالشتراك ،مشروع خط
أنابيب النفط .وكانت خطوط األنابيب اجلديدة
التي مت إنشاؤها من رأس "التنورة" السعودية على
اخلليج العربي ودولة اإلمارات العربية املتحدة إلى
خليج عمان (خط واحد إلى إمارة "الفجيرة"
وخطان لسلطنة عمان) وخليج عدن (وخطان
لليمن).
وقد أدت املبادرات األخيرة بني الواليات املتحدة
وإيران ،إلى عدم التيقن من نوايا السعودية حول
مضيق هرمز .ففي عام  2014وقعت إيران
وعمان اتفاقاً لبناء خط أنابيب من إيران إلى عمان
من أجل تصدير الغاز اإليراني إلى عمان.
ومع ذلك ،كما كشفت جوك بيرينجا ،عارض
الرئيس اليمني السابق علي عبداهلل صالح (خالل
حكمه من  )2012-1978بناء خط أنابيب حتت
سيطرة السعودية على األراضي اليمنية .لكن
السعودية لسنوات عدة استثمرت زعماء القبائل
على أمل تنفيذ هذا املشروع يف إطار خليفة
صالح.
والسنة املاضية ،وفقاً إلدارة معلومات الطاقة
األمريكية ،السعوديون يستعدون إلجراء دراسة
جدوى خلط أنابيب حضرموت.
ويسعى السعوديون اآلن لتنصيب حكومة جديدة
يف اليمن متشاركه معهم  -وشركات النفط الغربية
 يف املصالح.ويختتم التحليل ،أنه بفضل االتفاق املبرم بني
القاعدة والتحالف السعودي املدعوم من الغرب
يف أبريل ،استفاد تنظيم القاعدة يف اليمن ،اآلن،
مجاناً من النهب الهائل ،ورمبا يخطط للمزيد من
الهجمات على غرار شارلي أيبدو.
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العدوان السعودي على اليمن

أرقام أمريكية 200 : :مليون دوالر يومياً
كلفة حرب السعودية على اليمن

كتب  :فارس سعيد وأمني الوائلي

مخاوف أمريكية من تهور األمير السعودي وامللك املرجح يف
ضوء حروبه وتدخالته املكلفة خالل فترة وجيزة من ظهوره
على املسرح ،وسط حديث أمريكي الفت عن ملك جديد يف
الرياض يف وقت قريب.
رغم التكتم إعالمياً على مناقشات امللف اليمني خالل زيارة
نائب ولي العهد السعودي إلى واشنطن وتداعيات احلرب التي
جرّت السعودية نفسها إلى مستنقعها منذ  15شهراً بدعم مباشر
من الواليات املتحدة ،إال أن مسئولني وتقارير أمريكية سلطت
الضوء على حضور قوي حلرب اليمن التي فرضت نفسها خالل
فعاليات ولقاءات األمير السعودي يف العاصمة األمريكية.
كلفة الحرب على اليمن

ويف هذا الصدد تنقل شبكة التلفزة األمريكية ()NBC
تخوفات وهواجس املسئولني يف الواليات املتحدة إزاء احلرب
السعودية املستمرة
واالنتقادات الهائلة التي
انسحبت بالتالي على اإلدارة
األمريكية ودورها من خالل
الدعم والتسليح وتوفير
اخلدمات اللوجستية وغيرها
من أوجه املشاركة.
وتقول ،إن األمير
السعودي ،الذي يبدو أنه فاز
بالسلطة ،يجتمع مع
مسؤولني أمريكيني هذا
األسبوع  -حيث يشعر هؤالء
املسئولون ،بالقلق يف حال
حكمه مما ميكن أن تكون
مدمرة وتضر باألمن اإلقليمي.
ومن ذلك اإلشارة التي أوردها التقرير إلى أن احلرب السعودية
يف /على اليمن منذ  26مارس /آذار " 2015كلفت السعودية
 200مليون دوالر يومياً" ،عالوة على أنها "أثارت انتقادات
شديدة للسعودية من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان".
خبير سعودي

وتنقل الشبكة األمريكية عن خبير سعودي ،طلب عدم ذكر
اسمه" ،أن مسؤولني يف مؤسسة األمن القومي يعتقدون أن
اململكة العربية السعودية على مفترق طرق ،وأنه إذا لم ينجح
األمير بن سلمان يف خططه ومشاريعه وحروبه ،سواءً اآلن ،أو
بعد أن يصبح ملكاً ،فإن البديل هو االنهيار ،وحدوث حالة من
االضطراب والفوضى تصب يف مصلحة اجلماعات اجلهادية
املتطرفة".
قلقون من تهوره

كما تنقل عن بروس ريدل ،الضابط السابق يف اخملابرات
األمريكية واملتخصص يف شؤون الشرق األوسط ،وعضو
الفريق االنتقالي يف إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما ،أن
القيادة األمريكية هي التي وجهت الدعوة إلى محمد بن سلمان
للقيام بزيارة رسمية إلى الواليات املتحدة من أجل التعرف على
شخصيته ،التي من املرجح أن تعتلي عرش ملك اململكة العربية
السعودية يف القريب ،بحسب ما يقدره املسؤولون األمريكيون.
وكشف بروس ريدل ،أن صحة امللك سلمان بن عبد العزيز

( 80عاماً) سيئة ،فيما يعاني األمير محمد بن نايف ،ولي العهد
املفضّل أمريكياً ،من مرض جلدي ،وقد ال يعيش طويالً ،األمر
الذي جعله خارج السباق على السلطة.
كما يؤكد ريدل ،أن اإلدارة األمريكية أبدت اهتماماً باألمير بن
سلمان منذ تعيينه يف منصب الرجل الثالث يف احلكم ،لكن الكثير
من املسئولني داخل اإلدارة واخملابرات قلقون من تهوره.
ال تثقوا بالتزاماته

وعشية زيارته إلى واشنطن ،كان مقال لهيومن رايتس ووتش
نشرته يف موقعها الرسمي كتبه كل من ،آدم كوجل وكريستني
بيكلر ،يشدد "استناداً إلى سجل األمير محمد بن سلمان (30
سنة) ،الذي يبرز بسرعة مؤخراً ،على واشنطن وقادة األعمال يف
الواليات املتحدة أال يثقوا كثيراً يف التزامه ،بالنظر إلى حرب اليمن
باخلصوص وقتل املدنيني وتهديد األمم املتحدة بوقف التمويالت
على خلفية "قائمة العار" لقتل األطفال يف اليمن.
وميضي الباحثان يف شئون الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،آدم
كوجل وكريستني بيكلر،
إلى القول :تعتبر احلملة
العسكرية اجلارية للتحالف
بقيادة السعودية يف اليمن
كارثة بأمت معنى الكلمة على
املدنيني اليمنيني .وفقاً لألمم
املتحدة ،قُتل  3500مدني،
على األقل ،منذ مارس/
آذار  ،2015أغلبهم سقطوا
يف غارات جوية للتحالف.
وثقت هيومن رايتس ووتش
وحدها  43غارة جوية
للتحالف ،بعضها قد يرقى
إلى جرائم حرب ،تسببت
يف مقتل  670مدنياً ،على
األقل ،منهم  200طفل تقريباً ،و 16هجمة استخدمت فيها قنابل
عنقودية محرمة دولياً ،ما أسفر عن إصابة  66مدنياً وقتل 19
آخرين ،على األقل.
ورغم هذه املذابح ،لم تخضع السعودية وحلفاؤها ألي مساءلة
عن الهجمات غير القانونية يف اليمن .الواليات املتحدة ،التي
وفرت معلومات استخباراتية وأشكاالً أخرى من الدعم املباشر
للتحالف ،هي أيضاً طرف يف النزاع ،لكنها لم تتخذ أي خطوات
للتحقيق يف هجمات شاركت فيها وتبدو غير مشروعة.
تدخالت مكلفة

بالعودة إلى تقرير ( )NBCيوم السبت  18يونيو/حزيران
 ،2016يبرز أن بن سلمان قام بعدد من التدخالت املكلفة جداً
مالياً وعسكرياً يف شؤون الدول األخرى ،مبا يف ذلك بالدرجة
األولى إطالق احلرب يف اليمن .مبيناً ،أن هذه احلرب تكلف
السعودية  200مليون دوالر يومياً وأثارت انتقادات شديدة
للسعودية من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان بسبب الهجمات
املستمرة التي أدت إلى سقوط كثير من الضحايا بني املدنيني
األبرياء ،فيما دخلت احلرب يف اليمن مرحلة اجلمود حالياً.
ويقول التقرير ،إن األمير بن سلمان هو الذي دعم قرار ضخ
كميات إضافية من النفط وإغراق األسواق العاملية ،ما أدى إلى
انهيار األسعار وانخفاض دخل اململكة إلى أقل من النصف ،حيث
أدى ذلك إلى إجراءات التقشف احلالية وتخفيض الدعم عن
الكثير من اخلدمات والسلع الرئيسية.
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العدوان السعودي على اليمن

Saudi aggression against Yemen

UK military 'working alongside' Saudi bomb targeters in Yemen
Saudi foreign minister confirms claims that British military advisers
are in operation room of heavily criticised bombing campaign
An employee carries a printer
from the Chamber of Trade
and Industry headquarters,
after it was hit by a Saudi-led
air strike, in Yemen's capital
Sana'a

By Richard Spencer
British military advisers are in control rooms assisting the Saudi-led
coalition staging bombing raids
across Yemen that have killed thousands of civilians, the Saudi foreign
minister and the Ministry of Defence
have confirmed.
The Saudi air force, along with the
United Arab Emirates and other Gulf
allies, have backed the internationally
recognised government in Yemen
against a rebellion that swept much
of the country from the north.
But this coalition has been heavily
criticised for striking civilian targets,
and Britain is under particular fire as

15

a major weapons supplier to the
Saudi air force.
The admission that British officers
were working alongside Saudi and
other coalition colleagues in the campaign’s operations rooms came in a
briefing to The Telegraph and other
journalists by the Saudi foreign minister, Adel al-Jubeir.
“We asked a number of allied
countries to come and be part of the
control centre,” he said. “I know they
are aware of the target lists.”
The Ministry of Defence said that the
military officials were not directly
choosing targets or typing in codes
for the Saudi “smart bombs” but confirmed that they were training their

June 2016 -Volume : 4 - Iss :42 : العدد-  السنة الرابعة-  م2016 يونيو

counterparts in doing so.
“We support Saudi forces through
long-standing, pre-existing arrangements,” a spokesman said, adding
that the purpose of training was to
ensure “best practice” and compliance with international humanitarian law.
Human rights groups claim more
than 3,000 civilians have died since

the war began with the attack by the
Houthi rebels and forces loyal to former President Ali Abdullah al-Saleh on
the capital Sana’a in 2014.
Most of those are said to have been
from the Saudi-led coalition bombing
campaign. As well as human rights
groups, Oxfam and other charities have
called for Britain to stop arms sales to
Saudi Arabia while the bombing campaign continues. On Sunday, a hospital
run by Medecins Sans Frontieres was
hit, even though the group says it has
provided the coalition with coordinates
of its facilities.
Mr Jubeir defended the campaign, saying that battle damage assessment
showed many of the claims of atrocities were false. He said that cases
where civilians were hit were examined and if mistakes were made they
were acknowledged.
That claim is disputed by Human
Rights Watch, which has accused the
coalition of failing to investigate civilian deaths. However he did win some
support from the group on Wednesday
when an HRW report said that a compound housing a school for the blind in
Sana’a, which was struck by a heavily
criticised air strike on January 5, had
been used as a military base by the
Houthis.
http://www.telegraph.co.uk/

//

We support Saudi forces through longp
standing, prepexisting arrangements"
British Ministry of Defence
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العدوان السعودي على اليمن

السعوديون يخشون من احلصار اإليراني يف مضيق هرمز ،ويسعون خلطوط األنابيب عبر اليمن

"آسيا تاميز" الصينية :حروب السعودية وتركيا لالستيالء على مسار أنابيب النفط يف اليمن وسوريا
ترجمة وحترير /فارس سعيد
سعي اململكة العربية السعودية للحرب يف اليمن،
بتكلفة كبيرة يف الدم واملال ،هو تأكيد حريف
ملصطلح "استراتيجية الباب اخللفي" .ومع ذلك،
فإن كالً من "الباب اخللفي" ومالمح تلك
االستراتيجية الفعلية ،تبقى مغمورة حتت مياه
السياسة العكرة يف الشرق األوسط.
نشرت صحيفة "آسيا تاميز" الصينية ،مقاالً حتليلياً
للدكتورة كريستينا لني ،الباحثة يف معهد واشنطن
لدراسات الشرق األدنى ،حتت عنوان" :حروب
اململكة العربية السعودية وتركيا لالستيالء على
مسار أنابيب النفط يف اليمن وسوريا".
ولفتت الدكتورة إلى مقال كتبته ،أحد كبار
املستشارين يف مجال األمن وسيادة القانون باليمن
يف وزارة الشؤون اخلارجية لهولندا ،جوك بيرينجا
يف يونيو  ،2015بشأن مصلحة اململكة العربية
السعودية يف بناء خط أنابيب النفط عبر اليمن .يف
مقالتها أكدت أن اجلغرافيا السياسية للطاقة وراء
حملة قصف الرياض خالل العام املاضي يف
اليمن.
ويف مقال جوك بيرينجا بعنوان" :فرِّق تسُد ..فرِّق
واغزُ" ..اململكة السعودية ،النفط واليمن"،
كشفت بيرينجا أن السعوديني يخشون من احلصار
اإليراني يف مضيق هرمز ،ويسعون خلطوط
األنابيب عبر اليمن .وهذا من شأنه توفير الرياض
إمكانية الوصول املباشر إلى خليج عدن واحمليط
الهندي للوصول إلى األسوق اآلسيوية.
يف املقابل ،يف مقال للجنرال روب تايلر نشر يف
مجلة "القوات املسلحة" األمريكية ،انضم اجلنرال،
روب تايلور إلى العديد من النقاد اآلخرين يف
اإلشارة إلى أن احلرب األهلية السورية هي يف
الواقع حرب خط أنابيب للسيطرة على إمدادات
الطاقة ..حيث كل من اململكة العربية السعودية
وقطر وتركيا تعمل بشدة إلزالة الرئيس األسد
"حتى يتمكنوا من السيطرة على سوريا وكذا
السيطرة على خط أنابيب اخلاصة بهم من خالل
تركيا".
مقال اجلنرال روب تايلور الذي نُشر يف مجلة
"القوات املسلحة" األمريكية حتت عنوان "صراع
األنابيب يف سوريا" ،حتدث فيه عن عرض
قدمته قطر لدمشق فى عام  2009ملد خط
أنابيب يحمل الغاز القطري والسعودي ومير
عبر سوريا متجهاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا،
األمر الذي لم يلق استجابة من سوريا.
ويقول اجلنرال تايلور ،إن اململكة العربية
السعودية وقطر ،فضالً عن تنظيم القاعدة
وغيرها من اجلماعات ،تناور لإلطاحة باألسد
على أمل حصولهم على حصة من السيطرة
على احلكومة السورية "اجلديدة" ،وحصة يف
ثروة خط أنابيب النفط.
وللعودة إلى ملف اليمن ،الكاتب واحمللل
السياسي نافيز أحمد ،أورد يف مقال له يف
"ميدل ايست آي" البريطاني برقية سرية يف
 2008كشفت ،عن طموحات اململكة -
حصل عليها ويكيليكس -من السفارة
األمريكية يف اليمن إلى وزير الدولة جاء فيها،
أن "دبلوماسياً بريطانياً يف اليمن ،أخبر بولوف
وهو [ضابط سياسي بالسفارة األمريكية]
أن اململكة العربية السعودية لها مصلحة يف بناء
خط أنابيب ،بحيث أنها ستقوم بحمايتها

وتشغيلها وتكون ملكاً لها بالكامل ،من
حضرموت إلى ميناء خليج عدن ،متجاوزة بذلك
اخلليج العربي ومضيق هرمز".
وتقول الدكتورة كريستيان ،إن حضرموت هي
أغنى محافظة يف اليمن ،حيث تشكل  ?50من
مساحة اليابسة يف اليمن ،و ?80من صادراتها
النفطية ،وإمدادات املياه الكافية ،واحتياطي
الذهب تقدر بقيمة  4مليارات دوالر.
ومن املثير لالهتمام ،كما تورد الدكتورة
كريستيان ،وفقاً لبرينجا ،نوايا السعودية
انكشفت اآلن ،حيث أن محافظة حضرموت هي
واحدة من املناطق القليلة التي لم جترِ فيه أي ضربة
جوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية،
بالرغم من أن ميناء ومطار املكال الدولي ،حتت
سيطرة القاعدة ،املعروف دولياً بأنه من أخطر
التنظيمات اإلرهابية يف العالم .بل على العكس
من ذلك ،موَّلت اململكة العربية السعودية القاعدة

باألسلحة واألموال الضخمة ،مما جعل القاعدة
يوسع نفوذه ويستفيد من احلرب القائمة .بل
ورمبا تصل تلك األنابيب إلى املكال يف نهاية
املطاف.ويالحظ مايكل هورتون ،كبير احملللني
يف شؤون اليمن يف مؤسسة جيمس تاون ،أن
"إنشاء خط أنابيب عبر حضرموت سيمنح
اململكة العربية السعودية وحلفاءها من دول
اخلليج وصوالً مباشراً إلى خليج عدن واحمليط
الهندي ،وسيسمح لهم بتجاوز مضيق هرمز،
املمر االستراتيجي الذي ميكن أن يغلق ولو
بشكل مؤقت إذا ما حصل صراع مع إيران يف
املستقبل .كما أن تأمني الطريق لبناء خط أنابيب
من خالل حضرموت من املرجح أنها استراتيجية
طويلة املدى للمملكة العربية السعودية يف
اليمن".ويرى مايكل هورتون ،أن الرياض تعتبر
القاعدة يف جزيرة العرب كبديل مفيد يف حربها
ضد احلوثيني ،والتي "سوف تعكس الوضع يف
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سوريا حيث اعتبرت جبهة النصرة التابعة لتنظيم
القاعدة من قبل اململكة العربية السعودية ودول
اخلليج األخرى كقوة بالوكالة معتدلة نسبياً ملواجهة
حكومة األسد".
لسوء احلظ ،أدت حملة القصف بقيادة السعودية
يف اليمن إلنشاء تنظيم القاعدة سلطة وإمارة يف
حضرموت ،كما يقول بروس رايدل.
وباملثل ،فرع تنظيم القاعدة يف سوريا ،جبهة
النصرة ،تعمل اآلن لتأسيس إمارة إسالمية يف
شمال سوريا.
قطر وتركيا وخط أنابيب الغاز عبر حلب سوريا
وتؤكد الدكتورة كريستينا لني ،الباحثة يف معهد
واشنطن لدراسات الشرق األدنى ،أن املنطقة
العازلة ضرورة تركية ملشروع خط الغاز القطري-
السعودي -التركي مير عبر حلب السورية.
ومن ناحية أخرى ترى الباحثة والدكتورة
كريستينا ،أن خط األنابيب هذا سيعود بالفائدة
على الدولة السلفية التي تسعى الدول الثالث
لتشكيلها يف سوريا ،عبر دعمها جليش الفتح
وجبهة النصرة.
وتشير الدكتورة كريستينا ،أن قطر التي متتلك
ثالث أكبر احتياطي للغاز يف العالم وهو ما ميثل 14
باملئة من االحتياطي العاملي ،تعمل لتصدير غازها
إلى الدول األوروبية ،عبر تسييله ونقله عبر
البحر ،إال أن قدرتها على إيصال الغاز إلى أوروبا
تبقى محدودة قياساً بخطوط األنابيب الروسية،
لذلك كان السعي القطري ملد خط أنابيب عبر
السعودية وسوريا إلى تركيا ومنه إلى أوروبا،
وبالتالي لكسر احتكار روسيا لتصدير الغاز إلى
أوروبا ،ولتعزز من مكانتها لدى الدول األوروبية
وأمريكا.
وأضافت ،أن تركيا بدورها ستحصل على
امتيازات اقتصادية وسياسية كبيرة من املشروع،
كونها ستصبح املعبر األساسي إليصال الغاز إلى
أوروبا ،خاصة وأن خط أنابيب نابوكو الذي من
املقرر أن ينقل الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا عبر
أذربيجان ،سيمر أيضاً يف تركيا ،وبالتالي ستتمكن
تركيا من لعب ورقة الغاز ملمارسة ضغوط على
أوروبا مما يسهل عليها مهمة االنضمام إلى االحتاد
األوروبي.
وكشفت الدكتورة ،أن خط األنابيب املقترح
اجتيازه عن طريق حلب ،حيث يضغط
أردوغان لفرض منطقة حظر للطيران تدعمها
القوة العسكرية األمريكية.
ويف مايو ،وقبل االنتخابات السودانية ،2015
قامت السفن احلربية التركية تدريبات عسكرية
مشتركة مع السودان.
وتشير الدكتورة كريستينا ،يف ختام مقالها
التحليلي يف صحيفة "آسيا تاميز" الصينية ،أن
ساحل شمال أفريقيا ،قناة السويس ،البحر
األحمر وخليج عدن تواجه اآلن مرة أخرى
عودة اإلرهاب البحري مع وجود اجلماعات
اإلسالمية مبا يف ذلك داعش والقاعدة.
وتضيف مع التركيز كثيراً على حرية املالحة يف
بحر جنوب الصني وفرنسا دفع االحتاد
األوروبي لدوريات مشتركة هناك ،ويتساءل
املرء أيهما أقرب إلى فرنسا هل مراقبة البحر
األبيض املتوسط  ،أم املضي قدماً مع البرملان
األوروبي حلظر األسلحة املقترحة على اململكة
العربية السعودية التي تدعم اجلماعات اجلهادية
لزعزعة االستقرار يف االحتاد األوروبي والشرق
األوسط.
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العدوان السعودي على اليمن
الغذاء مما يتم تصنيف هذا البلد في
مستوى الطوارئ أي قبل مستوى
المجاعة .حيث تستهدف الضربات الجوية
التي تقودها السعودية موارد اإلغاثة
اإلنسانية في اليمن ،وهذا األسبوع قتل 8
من األبرياء في ضربة واحدة بغارة جوية
سعودية جنوب اليمن.
ويعتبر الكاتب ،أن الواليات المتحدة
متواطئة في هذه الحرب .حيث قدمت
أمريكا المعلومات االستخباراتية،
والطائرات بدون طيار ،وبعض القوات
الخاصة على األرض في اليمن ،في
الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية
السعودية حربها في اليمن.
ويشير الكاتب أن المشكلة السعودية تمتد
أبعد من اليمن .يمكن القول ،إن المملكة
جزء من
ًا
العربية السعودية تتحمل
المسؤولية عن جميع الصراعات في
الشرق األوسط التي تشارك فيها الواليات
المتحدة ،والسيما مكافحة داعش في
العراق ،وسوريا ،وليبيا.
ويؤكد الكاتب أن المملكة العربية
السعودية ال تزال تمول ،كسياسة رسمية،
الحركات الراديكالية والوهابية في العالم
اإلسالمي ،وما وراءها .موجة من
التعاطف مع اإلسالميين الراديكاليين،
حتى في المناطق التي كانت موالية

طائرات
العدون
قصفت كل
شيئ يف
اليمن

للواليات المتحدة مثل كوسوفو ،وتتبع
إلهامهم وتمويلهم إلى شبه الجزيرة
العربية .هذه المساجد الممولة سعوديًا
تنتج العديد من المقاتلين الذين ينضمون
إلى تنظيم داعش.
وينوه الكاتب في مقاله ،أن معظم
المفكرين في أمريكا يشكون من
المملكة العربية السعودية .بعد ،11/9
دعا العديد من المحافظين في أمريكا
إلنهاء حكم "سادة اإلرهاب" ،وشمل ذلك
الرياض على قوائمهم ،عدوة حقوق
اإلنسان وأحد المروجين لمعظم
الحركات االنتقامية في العالم اإلسالمي.
كثير ما يشكو المملكة
الرئيس أوباما ًا
العربية السعودية.
وحتى اآلن ،تتعاون إدارة أوباما معهم
في الحرب التي ال عالقة واضحة
لمصالح الواليات المتحدة.
ويختتم الكاتب المقال بالقول :حتى لو
أننا متورطون مع المملكة العربية
السعودية ،فإن الشعب األمريكي
يستحق بعض األجوبة ،لماذا نحن
نساعدهم في تجويع اليمن ونسبب لهم
أسوأ كارثة إنساية على حافة المجاعة.
لماذا هذه الحرب الدموية قيمة بالنسبة
للواليات المتحدة؟ لماذا نحن مشاركون،
على الرغم من التحذيرات المتكررة بأن
الحرب لم تسبب سوى كارثة إنسانية؟

“ذي ويك“ :مذابح السعودية
يف اليمن برعاية أمريكية
ترجمة وتحرير  :فـارس سعيد -هناك بلد واحـد في الشرق األوسط ،كلما
انتهكت أو ارتكبت جرائم بحق البـشرية ،تحصل على غطاء دبلوماسي من
الـواليات المتحـدة .إنه البلد الـذي انتهك حقوق اإلنـسان ،إنها الـدولة التي
تـحرض على التطرف اإلسالمي وتلهبه في جـميع أنحاء المنطقة .إنه البلد
الذي شن حربًا ظالمة على اليمن سبب لها كارثة إنسانية بشعة.
إنه البلد الذي يورط الواليات المتحدة أو
غيرها من الدول الغربية بجرائمه ..إنها
المملكة العربية السعودية ،على كل حال.
نشرت صحيفة "ذي ويك" األمريكية ،مقاالًا
لميشيل برندان ،شن فيه هجومًا الذعًا،
واتهم السعودية بشن حرب ظالمة على
اليمن ،سببت لها كارثة إنسانية بشعة
بمساعدة الواليات المتحدة والمملكة
المتحدة.
يقول الكاتب ،إن المملكة العربية
السعودية هي الدولة الشرق أوسطية
المسؤولة بشكل كبير عن مشاكل أميركا،
فقد كانت أكثر الدول حليفة من غيرها
على مدى عقود ،في المنطقة التي سببت
للواليات المتحدة مشاكلها األكثر خطورة،

عار وخيمًا.
وجلبت لها ًا
وعند النظر في الحرب السعودية
الظالمة على اليمن ،والتي سببت لها
نادر ما تعترف
كارثة إنسانية بشعةً .ا
الطبقة السياسية لدينا بالتورط األمريكي
في هذه الحرب وبالكاد حتى يعرفها
الجمهور.
وبمساعدة وتواطؤ الحكومتين،
البريطانية واألمريكية ،عملت المملكة
العربية السعودية على تجويع اليمن،
الدولة التي تعتمد بشكل غير عادي على
واردات الغذاء والمواد األساسية.
أفادت األمم المتحدة ،هذا األسبوع ،أن
ما يقرب من  14مليون شخص ،نصف
سكان اليمن ،يعانون "من أزمة" في
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اخلليج العربي
Arab Gulf

فورين أفيرز :كيف ميكن منع اندالع احلرب بني إيران والسعودية؟
نشر الكاتب إبراهيم فريحات مقاالً له يف مجلة ”فورين أفيرز” األمريكية ،ناقش فيه اخلصومة اإليرانية السعودية ،وخطورتها .وطرح املقال حلوالً للتعاون بني البلدين حلل
مشاكلهما ومشاكل املنطقة ،بدالً من تطور اخلصومة إلى حرب غير محمودة العواقب.أشار املقال يف بدايته إلى أن الصراعات يف الشرق األوسط سواء يف العراق أو لبنان أو
سوريا أو اليمن بينها عامل مشترك ،وهو اخلصومة بني إيران والسعودية .فعلى مدار سنوات عديدة ،ألهبت هذه اخلصومة العنف يف مناطق ممزقة نتيجة احلرب ،وأوجدت
ساحات قتال جديدة يف مناطق كانت تنعم بسالم نسبي قبل ذلك .بالتالي ،من الصعب أن يتعاون البلدان لتحقيق الصالح العام يف املنطقة ،لكن سيكون عليهما إيجاد وسيلة
للتعايش معًا من أجل أن يحل السالم يف املنطقة .حتى إن لم يستطع البلدين حل خصومتهما ،فإنهما ميكنهما احتواء العداء القائم بينهما.

بغض النظر عن جتنب احلرب ،فإن السعودية وإيران لديهما ما يكفي من األسباب لتهدئة العالقات بينهما
يعتبر حتقيق ذلك حتديًا ،لكن سيكون على كال
اجلانبني البدء يف اتخاذ خطوات من اآلن إلنقاذ
الشرق األوسط من الدمار.
وأكد الكاتب أنه بالرغم من اعتقاد البعض –من
بينهم الرئيس األمريكي باراك أوباما -أن الصراع بني
السعودية وإيران يعود إلى آالف السنني ،فإن التاريخ
يقول غير ذلك .بالرغم من وجود فترات اشتد فيها
التوتر بني الطرفني ،خاصةً عقب تفجير أبراج اخلبر
يف يونيو /حزيران عام  ،1996إال أن الفترة ما بني
عامي  1989و 2005شهدت عالقات ودية بني
البلدين ،حيث عُرف الرئيسان اإليرانيان هاشمي
رفسنجاني ومحمد خامتي باالعتدال ،والسعي إلى
حتسني العالقات مع دول اخلليج .أدى ذلك إلى
استعادة العالقات الدبلوماسية بني البلدين ،وتبادل
الزيارات بني قادتهما ،واستمرت العالقات هادئة
خالل األيام األولى من حكم الرئيس اإليراني
محمود أحمدي جناد .لكن بقدوم الربيع العربي عام
 2011تغير هيكل السلطة السياسية يف املنطقة،
حيث سقطت الديكتاتوريات التي استمرت لسنوات
طويلة ،وحلّت الفوضى مكانها .حاولت كل من
السعودية وإيران فرض هيمنتها يف البلدان غير
املستقرة ،ونتج عن ذلك حروب بالوكالة.
كان من املمكن أن تتصاعد األمور بني البلدين لتصل
إلى حرب صريحة .على سبيل املثال ،يف أبريل/
نيسان عام  ،2015حاولت طائرة إيرانية أن تكسر
احلصار السعودي املفروض على اليمن من خالل
الهبوط يف صنعاء .حلقت طائرات سعودية مقاتلة
على مسافة قريبة من الطائرة اإليرانية ،ودمّرت
مدارج املطار ملنع الطائرة من الهبوط ،كما حلقّت
طائرتان سعوديتان من طراز  F-15على مسافة
قريبة للغاية من الطائرة اإليرانية لدرجة تُمكِّن

الطيارين من النظر يف وجوه بعضهم البعض .لو
حدث أي خلل يف الطائرة اإليرانية ،التّهمت
وسائل اإلعالم اإليرانية السعودية يف إسقاط
الطائرة عمدًا .مثل هذه األحداث تؤكد على
أهمية جتنب البلدين الدخول يف حرب ،حتى
وإن لم جترِ محادثات مباشرة بني البلدين.
بغض النظر عن جتنب احلرب ،فإن السعودية
وإيران لديهما ما يكفي من األسباب لتهدئة
العالقات بينهما ،إذ إن البلدين يُعتبران األقوى
يف العالم اإلسالمي ،وكلهما له دور يف تشكيل
مسار الشرق األوسط .ال ميكن أن ينجح
أحدهما وحده ،فكل منهما بحاجة إلى اآلخر
لتحقيق أهدافه ،سواء أعجبهما ذلك أم ال.
أملح الكاتب أن كال البلدين يزعمان أنهما
يريدان جتنب الصراع ،وأنهما يفضالن إقامة
عالقات طيبة .يف يناير /كانون الثاني املاضي،
قال ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي
محمد بن سلمان بأن ؟أي شخص يروج حلرب
بني إيران والسعودية ليس يف كامل قواه العقلية،
ألن احلرب بني البلدين هي بداية كارثة كبرى يف
املنطقة .بالتأكيد لن نسمح بحدوث أي شيء
من هذا القبيل؟ .كما أكد وزير اخلارجية
اإليراني جواد ظريف خالل حديثه عن
العالقات بني إيران والسعودية يف فبراير /شباط
املاضي ،أن إيران مستعدة للعمل مع
السعودية .ويف الشهر التالي ،قال وزير
اخلارجية السعودي عادل اجلبير :؟إذا غيّرت
إيران سياستها ،فال شيء مينع فتح صفحة
جديدة وبناء عالقات طيبة دون التدخل يف
شئون اآلخرين؟.
يف ظل انعدام ثقة كل طرف يف اآلخر ،فإن

احلوار املباشر ضروري من أجل أن يفهم الطرفان
بعضهما بشكل أفضل .ترفض الرياض إجراء
محادثات مع طهران بسبب تدخل إيران يف الشئون
السعودية والعربية .أما إيران فترى أن احملادثات
يجب أن تتم قبل أن تغير سياساتها ،وأنه يجب
متثيل ؟احتياجاتها األمنية؟ قبل إجراء أي تغييرات
إستراتيجية.
اقترح الكاتب حلوالً للخروج من هذا املأزق ،والتي
تتضمن اتخاذ كال الطرفني خطوات إلرضاء الطرف
اآلخر .ميكن إنشاء خط ساخن إلدارة األزمات بني
البلدين ،حيث يربط هذا اخلط بني وزارتي اخلارجية
يف البلدين ،وبالتالي إنشاء مكتب مخصص للتعامل
مع األحداث اإلقليمية .بذلك ميكن للطرفني مناقشة
القضايا التي تخصهما سرًّا ،بدالً من تصاعد
العنف.
أما إذا كان الطرفان غير مستعدين للحوار املباشر،
اقترح الكاتب إمكانية إنشاء جلان مختصة ملنع اندالع
احلرب .تضم هذه اللجان خبراء السياسة
والتكنوقراط من وزارتي خارجية كل من إيران
والسعودية الذين ميكنهم تنسيق اللجنة دون إشراك
املسئولني السياسيني .ميكن لهذه اللجان أن تقترح
حلوالً تلبّي االحتياجات األمنية اإليرانية ،دون
دعمها للميليشيات العراقية أو إرسالها قوات إلى
سوريا.
وذكر الكاتب أخيرًا أنه ميكن للبلدين احتواء
اخلصومة بينهما من خالل موافقة كل منهما على
احلد من تدخله يف الصراعات اإلقليمية .ينتاب
السعودية قلق من إمكانية أن تصبح إيران قوة إقليمية
مسيطرة ،لذلك وضعت السعودية سياستها
اخلارجية لتمنع حدوث ذلك .وكان وزير الشئون
اخلارجية اإليراني جواد ظريف قد أكد أكثر من مرة
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على ضرورة عمل إيران والسعودية معًا حلل
األزمات السياسية يف املنطقة ،كما أكد على
استعداد بالده للقيام بذلك .ميكن إليران أن
تثبت حسن نيتها باستخدام نفوذها لدى
احلوثيني املتمردين يف اليمن -الذين يقاتلون
احلكومة املدعومة من السعودية -للتوصل إلى
اتفاق سالم يف البالد.
عند هذه النقطة قد يفيد تدخل طرف ثالث
لتشجيع إيران على اتخاذ هذه اخلطوة،
وتشجيع السعودية على االستجابة لها والرد
مببادرات مماثلة ،مما سيزيد من ثقة كل طرف يف
اآلخر ،كما ميكن أن تقود الطرفني إلى
محادثات مباشرة .واختتم الكاتب املقال قائالً
بأن تبنّي أساليب إدارة األزمات هي اخلطوة
األولى يف سبيل اخلروج من اخلصومة اجلارية
بني إيران والسعودية ،وإال قد تكلفهما تلك
اخلصومة كثيرًا.

لإلعالن يف مجلة
العربي األمريكي
اليوم
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العرب Arabs
 Todayاليوم

العرب قادرون على تشكيل هويات سياسية حديثة ال تنظر إلى املبادئ األولية كالعرق والدين ،بعكس النظرة التقليدية لهم

نظرة مختلفة على حدود “سايكس -بيكو“ التي قسَّمت الشرق األوسط
حدود الدول يف املنطقة العربية كانت مستقرة بشكل متميز على مدار  75عامًا ،بل كانت أكثر استقرارًا يف حقيقة األمر من الدول األوروبية!!
تنـاول الكـاتب (جيـمس جـيلفني) يف مقـاله علـى مـوقع ( )The Conversation
العديـد من املعلومـات؛ حول اتفاقـية ”سايكـس -بيكو” الشـهيرة ،باإلضـافة إلى
نظرة تاريخيـة على االتفاقية ،وتأثـيرها على الوطن العـربي ،من وجهة نظر العرب
والغرب ،كمـا يحاول حتلـيل األمر من زاويـة جديـدة تختلف عن الـطرح السـابق حول
االتفاقـية .يف الفـترة مـن  1915إلى  ،1916قـام (السـير مـارك سايـكس) من
مكتب احلرب البريطانـي ،و(فرانسوا جورج بيكو) – القنصل الفرنسي يف بيروت -
بالتفاوض على اتفاق سري؛ لتـقسيم اجلزء األسيوي من اإلمبراطورية العثمانية إلى
مناطـق تخضع لسـيطرة فـرنسـية وإجنليـزية ،مبـاشرة وغيـر مباشـرة ،عقب احلرب
العـاملية األولـى .تضمنـت االتفاقيـة أيضًا ”تـدويل القدس” .كـان الروس يـشعرون
بالقلق من سيـطرة ”الكاثوليك الفـرنسيني” على املدينـة املقدسة ،وأن تكون لهم
الكلمة األخيرة على األرثوذوكس.

وعلى الرغم من أن روسيا لم توقع على االتفاقية
أبدًا ،فقد قبلت بها ،ويف املقابل ،قام احللفاء بالتأكيد
على التزامهم بالسيطرة الروسية على إسطنبول
واملضائق التركية ،كما وافقوا يف النهاية على السيطرة
الروسية املباشرة على أجزاء من شرق األناضول
(اجلمهورية التركية يف الوقت احلالي) .بعد ذلك،
أصبحت كلمة سايكس -بيكو منتشرة للغاية ،إال أنها
قد حتمل معنيني مختلفني ،أحدهما كبير ورئيس،
واآلخر أقل أهمية.
حبر على الورق

يبدأ الكاتب باحلديث عن املعنى األقل أهمية ،وهو
الشكل الظاهري لالتفاق؛ إذ رمبا كان الشكل
الظاهري لالتفاقية ال يشير إلى أية تغيرات أو تأثيرات
مترتبة ،بخالف ترسيم حدودي متوقع يف الصحراء،
بني سوريا والعراق (عام  .)1922لم يدخل األمر
حيز التنفيذ أبدًا .وحتى نهاية احلرب العاملية األولى،
كان األمر مجرد حبر على الورق فقط؛ لعدد من
األسباب ،أبرزها :عدم رضا بريطانيا عن احلدود
التي مت وضعها للمنطقة الفاصلة بينها وبني املنطقة
اخلاضعة لفرنسا ،وخاصة أن خريطة سايكس بيكو
وضعت اجلزء الشمالي من فلسطني ،باإلضافة إلى
املوصل -كليهما كان مطمعًا لبريطانيا -حتت السيطرة
الفرنسية.
السبب الثاني ـ بحسب التقرير ـ كان جناح بريطانيا
بنهاية احلرب يف السيطرة على األراضي العربية يف

آسيا ،والتي كانت خاضعة لإلمبراطورية
العثمانية ،وهنا كانت لهم اليد العليا على
الفرنسيني ،فقرروا تقسيم املنطقة إلى مناطق
أصغر تخضع لسلطتهم ،وهنا اختلفت تلك
املناطق التي قاموا بتقسيمها عن التقسيم املقترح
يف اتفاقية سايكس -بيكو.
وبحلول عام  ،1917تولى البالشفة بقيادة
لينني مقاليد األمور يف روسيا ،وركزوا يف
األساس على توحيد القوى داخل روسيا ،ولم
يهتموا بأمر األماكن املقدسة ،واتفاقات الدول
االستعمارية ،كما قرروا التخلي عن جميع
االتفاقات السرية التي عقدتها احلكومة القيصرية
التي سبقتهم ،بل قاموا حتى بنشر تلك
االتفاقات ،وهو ما سبب الكثير من احلرج
للحلفاء السابقني .عند هذه النقطة ،رأت
بريطانيا وفرنسا التغيرات اجلديدة كفرصة إلعادة
التفكير يف االتفاقية.
ال يوجد عالقة حقيقية لالتفاق
بالتقسيم احلالي

قد يبدو االتفاق غير مهم؛ إذا قمنا مبقارنة
اخلريطة احلالية للشرق األوسط ،باخلريطة
املقترحة التي قدمتها اتفاقية سايكس -بيكو؛ إذ
ال تخضع أية منطقة للسيطرة الروسية أو
البريطانية أو الفرنسية املباشرة ،كذلك احلال
بالنسبة للقدس التي ال تخضع حاليًا لسيادة

دولية ،كما أن فرنسا وروسيا ال تسيطران على أية
أجزاء من األناضول ،وال تسيطر بريطانية على أجزاء
من العراق أو اجلزيرة العربية.
يرى التقرير أنه ،وبغض النظر عما اتفق عليك
سايكس وبيكو ،فإن احلدود احلالية يف منطقة الشام
(سوريا وفلسطني ولبنان) وبالد ما بني النهرين
(العراق حاليًا) ومنطقة األناضول نتجت باألساس
من عاملني رئيسني :العامل كان تكوين ما يعرف
بعصبة األمم من قبل األمم املتحدة؛ إذ منح هذا النظام
احلق لبريطانيا وفرنسا يف السيطرة املؤقتة على أراضي
هذه املنطقة ،وعليه ،قامت الدولتان بتقسيم
األراضي إلى مناطق أصغر؛ وفق مصاحلهم
االستعمارية؛ إذ قامت بريطانيا بإنشاء العراق ،وما
يعرف بشرق األردن ،عقب احلرب العاملية األولى،
بينما فعلت فرنسا األمر ذاته يف لبنان وسوريا.
السبب الثاني ـ بحسب التقرير ـ كان بقاء األناضول
دون تقسيم ،بعدما قام القوميون األتراك بخوض
حرب شرسة على مدار أربع سنوات لطرد األجانب
من مناطقهم؛ وكانت النتيجة هي اجلمهورية التركية
على صورتها احلالية .وهنا يطرح الكاتب تساؤالً
هامًا :وهو ملاذا يستمر احملللون يف التركيز على اتفاقية
سايكس -بيكو ،بعد  100عام على األمر؟
كما يضيف أنها ،رمبا ،لم تكن االتفاقية السرية
األولى التي تهدف لتقسيم األمبراطورية العثمانية بني
احللفاء.
املعنى الرمزي لالتفاقية

يقول الكاتب "إن إجابة السؤال املاضي تكمن يف
املعنى اآلخر والكبير لالتفاقية الذي تناوله بداية،
وهو معنى االتفاقية اجملازي؛ إذ كان تعبير سايكس-
بيكو على مدار القرن املاضي يؤدي ثالثة معان
رئيسة:
يف الفترة من ثالثينات إلى ستينات القرن املاضي،
استند القوميون العرب إلى هذا االتفاق السري؛
باعتباره رمزًا خليانة الغرب ،وملا رأوا فيه محاوالت
غربية لتفتيت العرب الذين يطمحون يف تكوين دولة
واحدة ،وإلى دعم االتفاق إلسرائيل ،التي اعتبروها
مبثابة اخلنجر العالق يف قلب الوطن العربي ،كما
وصفها الرئيس املصري جمال عبد الناصر يف تلك
الفترة.
أما منذ الثمانينات وحتى الوقت احلاضر ،استخدمت
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التنظيمات اإلسالمية –مثل "تنظيم القاعدة"
و"تنظيم الدولة اإلسالمية" احلديث -تعبير
"حدود سايكس بيكو" يف دعايتهم اإلعالمية؛
للحديث عن املؤامرة الغربية – أو الصليبية
الصهيونية كما يصفها تنظيم القاعدة -إلضعاف
وتقسيم العالم اإلسالمي .بالنسبة لتنظيم
القاعدة ،تبرر هذه "املؤامرة" اجتاه التنظيم
اجلهادي الدفاعي ،بينما يف حالة تنظيم الدولة
اإلسالمية ،فهي تبرر احلالة الهجومية للتنظيم يف
اجتاه إعادة إحياء اخلالفة ،والتي ستوحد العالم
اإلسالمي يف نهاية املطاف كما يعتقدون.
يضيف الكاتب أن االتفاقية ـ بالنسبة للمحللني يف
الغرب ـ تأتي مبثابة شرح وتفسير لالضطرابات
املعاصرة يف العالم العربي ،وأنها متثل اآلثار
السلبية لالستعمار يف املنطقة ،وهو ما ال يختلف
عما فعلته الواليات املتحدة عند قيامها بتسليح
اجملاهدين يف أفغانستان يف الثمانينات ،والذي
أدى بشكل مباشر إلى صعود تنظيم القاعدة،
وهجمات  11سبتمبر (أيلول) فيما بعد،
وصعود تنظيم الدولة اإلسالمية بشكل غير
مباشر.
يف السياق ذاته ،يضيف الكاتب أن احملللني يرون
أن التدخل االستعماري ،وخلق حدود
"مصطنعة" يف املنطقة بنهاية احلرب العاملية األولى
حالت دون تكوين الدول والقوميات على
أساس الهويات الطائفية والعرقية الطبيعية ،كما
حدث يف الغرب على سبيل املثال .يف حني يرى
الكاتب أن العرب قادرون على تشكيل هويات
سياسية حديثة ال تنظر إلى املبادئ األولية،
كالعرق والدين ،بعكس النظرة التقليدية لهم،
والتي ترى أنهم غير قادرين على ذلك.
يف نهاية املقال ،يشير الكاتب إلى حقيقة هامة
للغاية ،وهي أنه ـ باستثناء إنهاء استعمار اخلليج
يف  ،1971وتوحيد شطري اليمن عام  1990ـ
كانت حدود الدول يف املنطقة العربية مستقرة
بشكل متميز على مدار  75عامًا ،بل كانت أكثر
استقرارًا يف حقيقة األمر من الدول األوروبية.
* مترجم عنObsession with Sykes-Picot
says more about what we think of Arabs
 - than historyللكاتب  - James L Gelvinاملقال
كامال باللغة اإلجنليزية يف الصفحة املقابلة
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Obsession with SykespPicot says more about
what we think of Arabs than history
By James L Gelvin* p In 1915p16, Sir Mark Sykes, of the British War Office, and François Georgesp
Picot, French consul in Beirut, negotiated a secret agreement to divide the Asiatic provinces of the
Ottoman Empire into zones of direct and indirect British and French control after the first world war.

The agreement also
“internationalised” Jerusalem – a bone
thrown to the Russian Empire, then a
British and French ally. The Russians
were worried that Orthodox Christians
might be put at a disadvantage if the
Catholic French had the final say
about the future of the holy city.
Although Russia never officially
signed the agreement, it acquiesced to
it. In return, the allies pledged their
commitment to Russian control over
Istanbul and the Turkish Straits. They
also agreed to direct Russian control
over parts of eastern Anatolia (Asia
Minor, or the modern-day Republic of
Turkey) at the close of hostilities.
As straightforward as all this was,
over the years the words Sykes-Picot
have taken on two meanings – one
significant, the other less so.
A dead letter
Let’s start with the less significant
meaning, which alludes to the actual
accord. Except for demarcating a line
in the desert that anticipated the
boundary between contemporary Syria
and Iraq (drawn in 1922), the impact
of the accord is zero.
It never went into effect. By the end
of the first world war, it was already a
dead letter. This was the case for a
number of reasons.
In the first place, the British did not
like the borders drawn between their
zone and the French zone. In
particular, the Sykes-Picot map placed
northern Palestine and Mosul – two
areas the British coveted – in the
French zone.
Second, by the end of the war the
British, not the French, occupied the
inland Asiatic Arab territory that had
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belonged to the Ottoman Empire. Since
they were playing a stronger hand than
the French, they took it upon
themselves to divide that territory into
zones under the authority of the
“Occupied Enemy Territory
Administration”. And the boundaries of
the various administrative zones
conflicted with those established by the
Sykes-Picot agreement.
In 1917, the Bolsheviks took power
in Russia. Focused on consolidating
power at home and not particularly
concerned with access to holy places or
inter-imperialist agreements, the new
government renounced all secret
agreements to which the tsarist
government had been party. Adding
insult to injury, Russia published them,
much to the embarrassment of former
allies. Britain and France both viewed
the changed circumstances as an
opportunity to rethink their agreement.
Not really relevant
The irrelevance of the accord becomes
apparent if one compares a map of the
contemporary Middle East with the
map proposed by the Sykes-Picot
Agreement. Is any area of the region
under direct British, French or Russian
administration?
Is Jerusalem – and the adjoining
region – under international control?
Do France and Russia directly control
parts of Anatolia? And does Britain
directly control parts of Iraq and the
Arabian Peninsula?
Whatever Mark Sykes and François
Georges-Picot agreed to, the current
boundaries in the Levant (an area in the
Eastern Mediterranean encompassing
Syria, Palestine and Lebanon),
Mesopotamia (the area around the
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Tigris and Euphrates rivers in modernday Iraq) and Anatolia actually
resulted from two factors.
The first is the establishment of the
mandates system by the precursor of
the United Nations, the League of
Nations. This system allotted Britain
and France temporary control over
territory in the region. The two powers
took it upon themselves to combine or
divide territories into proto-states in
accordance with their imperial
interests.
Britain created Iraq and TransJordan after the war (Israel and
Palestine would come later); France
did the same for Lebanon and Syria.
Second, Anatolia remained
undivided because Turkish nationalists
fought a gruelling four-year war to
drive foreigners out of the peninsula.
The result was the contemporary
Republic of Turkey.
Why, then, do commentators and
others still focus on the Sykes-Picot
Agreement 100 years after the fact? It
wasn’t, after all, the first secret
agreement that aspired to divide the
Ottoman Empire among the allies; that
would be the Constantinople
Agreement of 1915.
A metaphor
The answer lies in the second meaning
of the accord: its usefulness as a
metaphor. During the last century, the
expression Sykes-Picot has served
three functions. From the 1930s
through the 1960s, Arab nationalists
invoked the secret agreement as a
symbol of Western treachery. The
West, they claimed, thwarted the
natural inclination of Arabs to unite in
a single state. In addition, it supported

the State of Israel — a “dagger stuck in
the heart of the Arab world”, as then
Egyptian president Gamal ‘Abd alNasser once put it – to achieve that
goal. From the 1980s to the present,
Islamists, particularly those affiliated
with al-Qaeda and now Islamic State
(IS), have included references to the
“Sykes-Picot boundaries” in their
propaganda to connote a conspiracy the
West (or, in the case of al-Qaeda,
“Crusader-Zionists”) entered into to
keep the Islamic world weak and
divided.
Read about how Islamic State uses
Sykes-Picot in its propaganda
For al-Qaeda, this conspiracy justifies
its defensive jihad. For IS, it justifies an
offensive jihad to re-establish a
caliphate that, they anticipate, will
eventually unite the entirety of the
Islamic world.
Commentators in the West and
elsewhere use the agreement to explain
the contemporary turmoil in the Arab
world. For them, it represents
“blowback” — unintended and adverse
effects of imperialist meddling in the
region.
The American arming of the
mujahideen in Afghanistan during the
1980s led directly to the rise of alQaeda and 9/11, for instance, and
indirectly to the rise of IS. The 2003
US-led invasion of Iraq unleashed a
sectarian nightmare.
In a similar vein, commentators
assert, imperialist meddling and the
creation of “artificial” borders in the
region at the end of the first world war
prevented populations from
consolidating nation-states based on
their “natural” and “primordial”
sectarian and ethnic identities (as, the
argument would have it, had happened
in the West).
All borders, not just those in the
Middle East, are, of course, artificial.
And if you choose to worry about the
durability of states whose borders were
drawn by far-off diplomats, worry not
just about Syria and Iraq but about
Belgium as well.
Most important, the fact that we tend
to harp on “natural” and “primordial”
ties of sect and ethnicity in this
particular region feeds into the all-toocommon tendency to view Arabs as
primitives incapable of forming modern
political identities. They most certainly
are not.
For all the talk of artificial borders in
this particular corner of the Arab world,
it is easy to forget one essential fact:
except for the decolonisation of the
Gulf in 1971, and the unification of the
two Yemens in 1990, the state system in
the Arab world has been remarkably
stable for almost three-quarters of a
century. It has been more stable, in fact,
than the European state system.
* Professor of Modern Middle Eastern History,
University of California, Los Angeles
theconversation.com
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يوسف اسالم

علي كريسا

صالح الدين بير فوجل “أبو حمزة األملاني“

روزاريو باسكويني

وأفريقيا
الغربوأفريقيا
لإلسالميفيفالغرب
دعاةلإلسالم
10دعاة
تعرفإلىإلى10
دعاة:تعرف
صاروادعاة:
أسلمواثمثمصاروا
أسلموا

يوسف إستش

يشوع إيفانز

ميكائيل عبد اهلل

يوسف إسالم
ولد کات ستيفنز عام  1947بلندن يف بيت
مسيحيِّ متعدد املذهب ،كان أبوه يونانيًّا
أرثوذكسيًّا ،بينما والدته سويديّةٌ كاثوليكيّةٌ .بدأ
حياته يف الغناء ،ووصلت إحدى أغنياته ضمن
أفضل  10أغنيات يف بريطانيا آنذاك.
ومع ذلك كان الصراع مع احلقيقة يحاصر
يوسف حتى دفعه إلى اعتناق عدة ديانات
ومعتقدات ،ويف نهاية املطاف هداه اهلل تعالى إلى
اإلسالم وحسن إسالمه وغيّر اسمه إلى (يوسف
إسالم) فأسّس املدرسة االبتدائية اإلسالميّة ثم
املدرسة الثانويّة اإلسالميّة للبنني والبنات يف
شمال لندن ،وهما أوّل مدرستني إسالميّتني
بريطانيّتني.
هو اآلن أكثر الدعاة –على مستوى العالم –
نشاطًا وقوة وتفاؤالً واستعدادًا للعمل ،مع
أسلوبٍ بارعٍ ودعابة لذيذة وحجةٍ حاضرةٍ
يخاطب بها عقول القوم فال يكادون يخرجون
إال وقد اهتزت قلوبهم وتغيرت مفاهيمهم،
ويُكثِر الشيخ يوسف الترحال يف الدعوة إلى اهلل
عز وجل ،يركب الطائرة مرة كل أسبوع موجهًا
ذات اليمني وذات الشمال يف رحالت إلى سائر
الواليات ،ورمبا كانت تبعد خمسًا أو ست
ساعات عن مقر سكنه قرب واشنطن.
علي كريسا
بسبب "إزار وقميص" من الداعية األوغندي عبد
اهلل حسني له ،أصبح طفلٌ يف العاشرة من العمر
بعد عدة سنوات أحد أهم الدعاة يف كينيا ،إنه
الداعية الشيخ (علي كريسا) مدير املركز
اإلسالمي يف جنوب ساحل كينيا ،الذي يشرف

يهدي هللا
لنوره
من يشاء

جاري ملير

سراج وهاج

كتابة وتحرير  :ميرفت عوف  -بينما تسخّر منظمات ودول جهدها الكبير من أجل تشويه صورة
اإلسالم ووصمه بـ ”اإلرهاب ” ،يعمل مجموع من األشخاص ذوي أصول غربية من أجل نصرة
هذا الدين الذي لم يولدوا عليه.أولئك هم الدعاة الغربيون واألفارقة الذين اعتنقوا اإلسالم ثم
جندوا جهدهم لدعوة أبناء وطنهم لهذا الدين أو على األقل إظهار الصورة الحقيقية ألهله.تعالوا
نستعرض أبرز عشرة دعاة في الغرب وأفريقيا.
على دعوة غير املسلمني ،وال سيما من الوثنيني،
والذي أسلم على يديه  32ألفًا من الوثنيني يف
غابات وأحراش أفريقيا.
اآلن يعتبر الشيخ (كريسا) أحد قالئل ميتلكون
اخلبرة واملنهج الالزمني للحركة وسط الوثنيني،
وأحد األدالء الذين يوجهون مسار وطريق الدعاة
من غير األفارقة الراغبني يف التحرك برسالة
اإلسالم داخل تلك الغابات واألحراش اخلطرة
بكينيا.

يؤكد الشيخ (كريسا) أنه وإخوانه من الدعاة الذين
يجوبون الغابات ،يتحركون بإمكانات محدودة،
وأنهم ضد فكرة اإلغواء باملال أو استغالل حاجة
الفقراء؛ إلقناعهم باعتناق اإلسالم ،ومع ذلك ال
يتوانون عن اخلدمة العامة ومساعدة األيتام
واألرامل ،شعارهم يف ذلك" :قولوا حسنًا وافعلوا
اخلير" ،على حد تعبيره.
صالح الدين بير فوجل "أبو حمزة األملاني"
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بدأ الفتى األملاني رحلة البحث عن احلقيقة يف
الرابعة عشرة من العمر ،أخذ يسأل عن اإلسالم
وقرأ القرآن كامال ،فانبهر من صفات اهلل
العظيمة ،وسرعان ما بدأ بيير يدخل املسجد
ويصلي صالة املسلمني ،ويقرأ القرآن دون أن
يدخل يف اإلسالم بعد ،وذات مرة وبينما كان يف
املسجد ألداء صالة اجلمعة ،سأله إمام املسجد
املغربي بعد أن وجد مالمحه أوروبية :هل أنت
الوحيد املسلم يف أسرتك؟ فقال له :نعم ورفع
يديه وقال :وأنا "أشهد أال إله إال اهلل و أن
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املسلمون حول العالم
Muslims around the world

يوسف اس

محمدا رسول اهلل" ،كان ذلك عام  2001أي يف عمر
الثالثة عشرة ومن وقتها غير اسمه إلى "أبي حمزة
األملاني".
يف عام  ،2006أخذ أبو حمزة على عاتقه تعريف
أبناء جلدته باإلسالم ،فبدأ بإلقاء محاضرات
ودروس عن الدين احلنيف ليصبح بعد ذلك أهم
داعية إسالمي يف أملانيا ،ومن بني القالئل يف أوروبا
كلها الذين هدى اهلل على أيديهم أعدادًا كبيرة إلى
اإلسالم ،وقد أسلم على يدي أبي حمزة يف محاضرة
واحدة  1000أملاني ،ويف كل محاضرة يسلم على
يديه العشرات ،حتى لقب بفاحت أملانيا.
روزاريو باسكويني
من أشهر محاميّ الدفاع عن الفاسدين بالسلطة يف
إيطاليا ،حتول روزاريو باسكويني ليصبح داعية
إسالميًا مشهورًا يلقب باسم "عبد الرحمن" ،يف عام
 1970بدأ باسكويني  – 53عامًا –بدراسة األديان
للبحث عن احلقيقة التي لم يجدها يف الكاثوليكية،
وبقي حائرًا حتى دخل يف نقاش عام  1973مع مسلم
مصري أدّت إلى اعتناقه اإلسالم ،وذلك بعد قيامه
بدراسات معمّقة.
اآلن يحاول باسكويني وهو أحد مؤسِّسي املسجد
واملركز الثقايف اإلسالمي يف ميالنو نشر أفكاره
اإلسالمية لإليطاليني بشتى الوسائل عبر املركز
وغيره ،بدأ ذلك بإصدار جريدة اسمها (رسالة
اإلسالم) باللغة اإليطالية ،وقام تأليف عدة كتب
باإليطالية لشرح الفكر اإلسالمي للغربيني وغيرها من
األعمال.
ويؤكد باسكويني أنه متكن من إقناع  400شخص
بالفكر اإلسالمي وقد اعتنقوا جميعًا اإلسالم ،يقول
باسكويني الذي يعكف على نظم محاضرات
وندوات للتعريف باإلسالم" :أواصل جهودي يف
الدعوة وأسأل اهلل التوفيق ،وجهتُ دعوة مفتوحة
لإليطاليني للمجيء إلى املركز كل يوم أحد لتعريفهم
باإلسالم على طريقة سؤال وجواب وهذه الطريقة
أثبتت فعاليتها".
يوسف إستش
من مبشر ومنصر وقسيس أمريكي حتول يوسف
إستش إلى اإلسالم عام  1991مع عائلته ،وذلك
بعد تعامله مع مسلم مصري اسمه محمد عبد
الرحمن .كان اسمه قبل إسالمه جوزيف إدوارد
إستس أو جوزيف إيستس ،ولد يف الواليات املتحدة

//

ونشأ يف أسرة مسيحية وأصبح قسيسًا .حصل
على شهادة ماجستير يف الفنون  1974وشهادة
الدكتوراة يف علم الالهوت.
أخذ يوسف إستش يتعلم العربية والدراسات
اإلسالمية ثم أخذ يعمل يف مجال الدعوة يف
الواليات املتحدة وله أشرطة ومحاضرات
باإلجنليزية .ميضي الشيخ أغلب وقته يف الدعوة
إلى اهلل وتعليم الناس ،ويحرص على أال يضيع
الوقت إال يف الدعوة أو احلديث النافع أو عمل
خير .أسلم على يد الشيخ يوسف اآلالف من
الناس ،حتى أنه لم يعد يتذكر عددهم بالضبط.
ففي إحدى محاضراته يف أملانيا أسلم جميع من
يف القاعة وعددهم ألف ومائتان وخمسون
شخصًا.
وقال يوسف" :قصتي مع اإلسالم ليست قصة
أحد أهداني مصحفا أو كتبا إسالمية وقرأتها
ودخلت اإلسالم فحسب ،بل كنت عدوا
لإلسالم فيما مضى ،ولم أتوان عن نشر
النصرانية ،وعندما قابلت ذلك الشخص الذي
دعاني لإلسالم ،فإنني كنت حريصا على
إدخاله يف النصرانية وليس العكس".
ميكائيل عبد اهلل
لم تؤثِّر نشأته يف أسرة كاثوليكية متشددة يف
إحدى مدن والية كاليفورنيا األمريكية والتحاقه
بإحدى املدارس الدينية عليه دينيًا ،فقد بقي
الصغير ميكائيل غير مقتنع باملسيحية واليهودية
كديانة.
وعندما بلغ اخلامسة والعشرين وعمل بأحد
مطاعم الوجبات السريعة ،الحظ وجود امرأة
مسلمة اعتادت أن تؤدي الصالة ،ثم أخذ
يسألها ويسأل أخاها (محمود) وابن عمها
(جاويد) عن اإلسالم .وبعد أسبوعني وجد
ميكائيل ضالته وأعلن إسالمه.
وبعد اعتناقه اإلسالم بثالثة أسابيع تقريبا رأى
ميكائيل –يف منامه –الرسول صلى اهلل عليه
وسلم مبتسما مرحبا به ونذر الداعية األمريكي
نفسه وكل ما ميلك إلرشاد الضالني واحليارى يف
بالد العم سام إلى اهلل.
يقول ميكائيل أن اإلسالم ينتشر هنا يف الغرب
بسرعة البرق اخلاطف ،أو كضياء الشمس الذي
يغمر كل الكائنات يف ثوان معدودات ،وال
يستطيع أحد وقفه أو احلد من انتشاره .وحتى
املشاكل أو املصائب التي يواجهها املسلمون هنا
تنقلب بقدرة وفضل اهلل عز وجل إلى خير

عظيم .ويضيف" :أسأل اهلل تعالى أن يستعملني يف
الدعوة املباركة إلى آخر حلظة من العمر ،وأن يكون
آخر كالمي حلظة خروج الروح من جسدي ال اله إال
اهلل وحده ال شريك له محمد رسول اهلل".

حياته ،ويذكر بعد ذلك أنه أنهى قراءة كامل
القران بالتفصيل يف ثالثة أيام ،ليعلن بعدها
الشهادة ويجند نفسه للدعوة لإلسالم وكيف أنه
يبكي حزنًا على وضع املاليني احلائرين من أمثاله
سابقًا ،ويحث جميع املسلمني أن يوصلوا النور
الذي لديهم للعاملني.

كان نصرانيًا متعصبًا كما يقول ويكره املسلمني ويود
حرقهم لو استطاع ،وأصبح اآلن من أبرز الدعاة يف
القارة األفريقية؛ إنه سلطان تشادي الذي أسلم عام
 1977م على يد شيخ نيجيري يعمل يف الدعوة
استطاع بأسلوبه وقوة حجته أن يقنع أبناء املنطقة
باإلسالم.
ذهب هذا الفتى مع الشيخ النيجيري بعد أن أسلم
والده ووهبه لهذا الشيخ ،وبعد  6سنوات يف خدمته
تخرج من حتت يديه داعية بعد أن درس اإلسالم.
خالل عامني من الدعوة أسلم  4722شخصًا من
قبيلة (سارا قوالي) منهم  14قسيسًا نصرانيًا  ،ثم
خاض سلطان تشادي املواجهات مع املنصرين يف
جنوب تشاد الذين حاولوا إفساد الدعوة اإلسالمية
هناك وتنصير من أسلم بشتى الطرق.
وبعد أن حج قرر إنشاء مراكز تنويرية للمسلمني
كاملساجد واملدارس ومتكن من بناء  12مسجدًا وبناء
مدرسة ألبناء املسلمني ،ومت حفر  12بئرًا للمسلمني
يف منطقة (قندي) وعمل على تأسيس جمعية
لتدريب املهتدين على القيام بالدعوة اإلسالمية ونشر
الدين اإلسالمي وتعاليمه وأخالقه وآدابه ،والتركيز
على التعليم العربي واإلسالمي وإنشاء حلقات
لتعليم القرآن والسنة ،ومت إجناز هذا وهلل احلمد.

جاري ملير

سلطان تشادي

يشوع إيفانز
يعد من أذكى األمريكان الذين اعتنقوا اإلسالم .فهو
متخصص يف علم النفس .محب ومكثر وسريع
القراءة ،ينحدر يشوع إيفانز من عائلة ميثودية
محافظة وصارمة .فقد كان على األسرة أن تذهب
إلى الكنيسة كل يوم أحد .وكان عليه أن يحضر
مدرسة األحد والدورات التثقيفية للشباب املسيحي.
انبهر يشوع إيفانز مبوقف اإلسالم من توبة اإلنسان
وكذالك يف وصفه للرسل بأجمل وأكمل األوصاف
البشرية .ثم كيف قرأ نصف القران يف ليلة واحدة
ليقف بتمعن عند قصص األنبياء وإجالل القران لهم
وكيف وصف طهر مرمي عليها السالم وشهادة ابنها
عيسى عليه السالم بذالك وهو يف املهد .حيث
وصف تلك الليلة بأنها أجمل ليلة يف حياته .ليقرر
بعدها أن هذا هو الكتاب الذي كان يبحث عنه طول

يف أحد األيام أراد أن جاري ملير يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض األخطاء التي تعزِّز
موقفه عند دعوته املسلمني للدين النصراني ،كان يتوقع أن يجد القرآن كتابًا قدميًا مكتوبًا
منذ  14قرنًا يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك ،لكنه دُهِش ملا وجده فيه ،واكتشف أن هذا
الكتاب يحتوي على أشياء ال توجد يف أيِّ كتاب آخر يف هذا العالم.
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كان من املبشِّرين النشطني جدًّا يف الدعوة
النصرانية ،وأيضًا هو من الذين لديهم علم غزير
بالكتاب املقدس ،وكان يحب الرياضيات بشكل
كبير؛ لذلك كان يحب املنطق أو التسلسل
املنطقي لألمور.
يف أحد األيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد
فيه بعض األخطاء التي تعزِّز موقفه عند دعوته
املسلمني للدين النصراني ،كان يتوقع أن يجد
القرآن كتابًا قدميًا مكتوبًا منذ  14قرنًا يتكلم عن
الصحراء وما إلى ذلك ،لكنه دُهِش ملا وجده
فيه ،واكتشف أن هذا الكتاب يحتوي على
أشياء ال توجد يف أيِّ كتاب آخر يف هذا العالم.
اعتنق الدكتور ملير اإلسالم عام 1977م ،ومن
بعدها بدأ يلقي احملاضرات يف أنحاء العالم،
وكان لديه الكثير من املناظرات مع رجال الدين
النصارى الذين كان هو أحدهم ،قام الدكتور
غاري ملير بكتابة الكثير من املؤلفات عن
اإلسالم ،مثل :القرآن املذهل ،الفرق بني
القرآن والكتاب املقدس ،نظرة إسالمية
ألساليب املبشرين.
إضافةً إلى ذلك أسلم على يديه الكثير من الناس
يف جميع أنحاء العالم ،وأيضًا كان لديه الكثير
من اخلبرات يف أسلوب الدعوة ،وقد استفاد
الكثير من الدعاة من خبراته مثل الشيخ أحمد
ديدات ،الذي دعاه إلى جنوب أفريقيا يف املاضي
إللقاء بعض احملاضرات ،وإقامة بعض
املناظرات.
سراج وهاج
اعتنق جيفري كيرس الذي نشأ بوالية نيويورك
األمريكية اإلسالم يف عام 1969م ،وأصبح
اسمه سراج وهَّاج ،واجته الشيخ سراج إلى
طلب العلم بنهمٍ شديد ،فسافر إلى اململكة
العربية السعودية ليحصل على العلم الشرعي
من منبعه األصلي؛ فدرس يف جامعة أم القرى يف
عام 1978م ،ويف عام 1981م بدأ الشيخ سراج
يدعو إلى اإلسالم.
كانت بداية الشيخ سراج الدعوية من مسجد
صغير داخل شقة يف بروكلني بوالية نيويورك،
واستمر يف إقامة الشعائر يف هذا املكان بصحبة
عدد ال يتجاوز الثالثني ،ومع مرور الوقت حتول
هذا املصلَّى الصغير إلى مسجد التقوى الشهير
بنيويورك ،وصار هو إمامه ،كما أصبح من
أشهر الدُّعاة يف أمريكا الشمالية.
ويف عام 1988م قام الشيخ سراج مع املسلمني
من تالمذته بحملة ملكافحة تعاطي اخملدرات،
وقد جنحت هذه احلملة جناحًا باهرًا ،والقت
استحسانًا من جانب األهالي واحلكومة
األمريكية على نفس الدرجة.
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القاهرة

طوكيو هي أكثر مدينة صديقة لإلنسان يف العالم والقاهرة مدينة متوحشة

اجملتمعات احلضرية ..مدن للناس أم للمباني والسيارات؟
لم تعد املدن واحلواضر ذلك املكان األكثر جاذبية بفضل نوعه الثقايف والعمراني ورفاه احلياة فيه وحتضرّها مقارنة بحياة الريف ”القاسية” ،بعد أن
حتوّلت إلى جتمعات سكانية كبرى تعقّدت احلياة فيها وأضحت من أكثر األماكن املسببة لالكتئاب والقلق ،حيث أثبتت مجموعة من الدراسات واألبحاث أن
األمراض النفسية مثل االكتئاب وانفصام الشخصية والتوتر تكون نسبتها أكثر يف املدن ،لكن يختلف هذا الضرر الناجم أساسا عن تداعيات الكثافة
السكانية باختالف املدينة والطريقة التي يعيش فيها الناس هناك وتعاملهم مع األجواء احمليطة.

نيويورك مدينة ال إنسانية حيث أن اجلرمية يف كل مكان إذ تسيطر عصابات اخملدرات والقتلة على مناطق كاملة
ملهم المالئكة
بون (أملانيا)  -شرقا وغربا تضيق املدن بأهلها
وزوارها ،فاملاليني املتدفقة على مدى اليوم تسرع
إلى أعمالها ،وحني يجن الليل ،يهجع الناس يف
زوايا املدن أو يغادرونها ،فتلمّهم غرف صغيرة
وبيوت قميئة ،حياتهم ركض وعمل ال يحصدون
منها سوى قبض ريح ،أما املدن فباتت ميادين
ومرائب سيارات وقطارات وأنفاق وبنايات إسمنتية
عمالقة تزاحم طيور السماء.
ويعيش يف الوقت الراهن أكثر من نصف سكان
العالم يف املدن ،وهي نسبة من املنتظر أن ترتفع أكثر
مع ارتفاع عدد سكان األرض الذي سيصل عام

 2050إلى  10مليارات إنسان.
ووفقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية ،يقطن
أكثر من  50باملئة من السكان يف املناطق احلضرية
أي باملدن ،وسترتفع هذه النسبة إلى  70باملئة
بحلول العام  2050.وعبر هذا املقال سأذهب
إلى القاهرة من أفريقيا وإلى طوكيو من آسيا وإلى
نيويورك من أميركيا ،للتوقف عند هذه احلقائق.
القاهرة ..مدينة متوحشة
القاهرة عاصمة مصر وأكبر مدينة عربية وأفريقية
مساحة وسكانا .يختلف عدد سكانها بحسب
تقديرات املنظمات ،ففي إحصاء رسمي أجري

لغرض االنتخابات يف العام  2015أظهر أن عدد
سكان القاهرة هو  9.5مليون نسمة ،فيما ترفع
إحصاءات أخرى العدد إلى  12مليون نسمة وحتى
إلى  15مليون نسمة نهارا.
ويختنق الناس يف القاهرة بعوادم املاليني من
السيارات القدمية واحلديثة وعربات الترام
واحلافالت والقطارات وقطارات األنفاق .وتسير
وسط هذا كله احلمير واخليل التي تسحب عربات
الكارو واحلناطير .والقاهرة هي املدينة األفريقية
الوحيدة التي تتمتع بخدمات قطار األنفاق فيما
تتساقط عليها العوادم من العشرات من الطائرات
التي متخر سماء املدينة وافدة إليها أو مغادرة ،هذا
غير خدمات النقل النهري بني ضفتي النيل على
طول القاهرة.
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ومثلها مثل كل املدن العربية واألفريقية
واآلسيوية وحتى مدن أميركا الالتينية ،باتت
القاهرة مدينة متوحشة تسحق الناس .وال توجد
يف الشوارع مسارات للدراجات الهوائية وهي
الوسيلة األقل كلفة واألكثر رفقا باإلنسان
والبيئة .لذا يضطر ركاب الدراجات إلى التنقل
بني السيارات بشكل جنوني معرضني أنفسهم
ومن يردفونهم وراءهم من أبناء وزوجات
للعديد من اخملاطر.
كما تنتشر يف العاصمة املصرية عربات التكتك
والدراجات النارية ،ما يحرم السكان من الراحة
ويسلبهم حريتهم .وتشير تقديرات غير رسمية
إلى أن عدد السيارات يف القاهرة وأطرافها يصل
إلى  7ماليني سيارة وحافلة وشاحنة مبختلف
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طوكيو

األحجام .ولكي تسير على قدميك يف أرصفة
القاهرة تُضطر يف املئات من املرات للنزول إلى
الشارع أو اعتالء دكات املباني واحملال ،للتخلص مما
قد يعيق تدفق املشاة السائرين على األرصفة.
ويتكاثف التشجير كلما اقتربنا من ضفتي نهر النيل،
املعلم األهم يف القاهرة ،إال أن املساحات اخلضراء
تتآكل بشكل يتناسب طرديا مع تفشي الفساد
اإلداري ،ومع عدم االستقرار السياسي ،الذي دفع
باملاليني من السكان من القرى واألرياف ومن
أطراف بعيدة يف مصر إلى التدفق على القاهرة بحثا
عن العمل واألمان واحلياة.
القاهرة مدينة ال ترفق باألطفال ،فالسيارات العامة
واخلاصة ال متلك نظام حماية ومقاعد مخصصة
لألطفال ،كما أن أحدا ال يهتم بربط حزام األمان يف
السيارات ما يعرض الطفولة خاصة إلى مخاطر
جمة .أكثر من هذا ،فإن الصغار الذين حتملهم
األمهات يف أحضانهن أو الذين يوضعون يف عربات
األطفال يستنشقون بشكل منتظم أدخنة عوادم
السيارات وأبخرة الفضالت وأدخنة املصانع يف
الشوارع ويف بيوتهم الصغيرة أو العشوائية.
وتفتقد املدينة إلى خدمات وتسهيالت احلياة لذوي
االحتياجات اخلاصة .حيث أنه يف حني ال ميلك
أغلب هؤالء املال الكايف الذي يؤمن لهم شراء
العجالت والعربات التي تيسّر لهم التنقل ،فإن القلة
التي متلك هذه املزية ال تستطيع استخدامها يف
الشوارع غير املعدة لهذه اخلدمة أصال .فاألرصفة
عادة ما تكون عالية أو محاطة بسالسل وال حتوي
مخارج انسيابية تسهل تنقل عربات لذوي
االحتياجات اخلاصة .وبات الزحف املدني
والسكاني والصناعي يزاحم حتى األموات ،فاملقابر
هي األخرى فقدت حرمتها وأضحى يسكنها املئات
من احملتاجني.
أهل القاهرة وزوارها معذبون ،حتاصرهم مقالع
القمامة واملقابر وتزاحمهم املباني والسيارات
وحترمهم فرص التمتع باحلياة ،وإذا كانت القاهرة
الكبيرة العريقة بهذا الشكل فحدث وال عجب عن
املدن األفريقية والعربية األخرى األصغر حجما.
طوكيو ..مدينة صديقة لإلنسان

تعد طوكيو يف نظر الكثيرين املدينة األكثر تنظيما يف
العالم ،وهي يف احلقيقة ليست مدينة بل والية حتتشد
فيها  26مدينة ،وتدير ضواحيها تسع دوائر بلدية
يعمل فيها اآلالف من املوظفني.
ويف هذه املدينة بالغة األناقة والنظافة والتنظيم والثراء
قد يفقد اإلنسان رمق إنسانيته األخير نازفا أمام
املباني الكونكريتية الزجاجية العمالقة والشوارع
املركبة فوق بعضها صعودا لتعانق السماء ونزوال
ألعماق موغلة البعد يف جوف األرض.
ومنذ أكتوبر  2015بلغ عدد سكان طوكيو
 13.491مليون نسمة ،موزعون على مناطق
أرضية تصل مساحتها إلى  2191كيلومترا مربعا،
وبذلك يكون معدل الكثافة السكانية  6158نسمة
للكيلومتر املربع الواحد! وهو حتما رقم خيالي.
يعتبر النقل العام السمة األبرز للعاصمة اليابانية،

حيث تتوفر بها شبكة قطارات ومترو نظيفة ودقيقة
الدراجات أدنى معدالتها يف العالم ال سيما يف
حلد الثانية تؤمن لسكان الوالية انسيابا يف التنقل ال
يضاهيه مثيل يف أي مدينة بالعالم ،إلى جانب ذلك طوكيو وأطرافها.
وكل املباني الرسمية وغير الرسمية يف طوكيو ملزمة
هناك شبكة من احلافالت والقطارات املعلقة أو
اجلانبية (مونو ريلز) وقطارات املدن -الترام ،تنشط بتأمني خدمات وتسهيالت احلياة لذوي االحتياجات
اخلاصة ،وهكذا فإن األبواب زجاجية إلكترونية
إلكمال املشهد.
دوارة واملصاعد مزودة بأجهزة التحدث اخملصصة
ومقابل ذلك بات التنقل بالسيارة اخلاصة مكلفا
وصعبا للغاية بسبب ندرة مساحة مواقف السيارات خملاطبة البصيرين ،ومزودة بصور توضيحية للصم،
وبأزرار كتب عليها بحروف بريل للمس .كما أن
رغم وجود اآلالف من املباني اخملصصة لذلك،
املرافق الصحية يف املباني ملزمة بتأمني أقسام تخدم
لكنها ال تكفي الستيعاب املزيد من السيارات.
وبات حتى األثرياء يفضلون التنقل بالوسائل العامة ذوي االحتياجات اخلاصة.
شوارع طوكيو جميعها تقريبا حتوي مخارج
حفاظا على البيئة ولتأمني سرعة الوصول .ففي
ومقتربات منسابة مخصصة لسير العربات اخلاصة
طوكيو أضحى من الثوابت أنّ يتم التنقل بوسائل
بذوي االحتياجات اخلاصة وتنقلهم .وميكن القول
النقل العام ،حتى إذا تضمنت الرحلة عدة
دون حتفظ ،إنّ طوكيو هي أكثر مدينة صديقة
تغييرات ،ألنه يؤمن سرعة وصول إلى مقصد
لإلنسان يف العالم.
طالب خدمة النقل تفوق سرعته يف الوصول إذا
وفوق كل ذلك تضم والية
تنقل بسيارته اخلاصة.
طوكيو مساحة من الفضاء
ويف طوكيو مطاران كبيران
األخضر واملسطحات املائية
هما مطار ناريتا
تشكل  36باملئة من عموم
إنترناشيونال إيربورت،
أراضي الوالية .ومن ضمنها
وهو بوابة اليابان على
محميات ومتنزهات طبيعية
العالم خملتلف االجتاهات،
تقول جاال مخزومي ،وهي كثيرة بينها خمس جنائن
ومطار هانيدا إيربورت
مدرجة على الئحة امليراث
الذي يؤمن رحالت محلية
الثقايف اخلاص باليونسكو،
مهندسة مدنية عراقية
يف أرجاء اجلزر اليابانية.
وهي بذلك أكبر عاصمة
لكن طوكيو العجيبة تضم
أعدت خططا إلعادة
رفيقة للبيئة يف العالم بال
فوق ذلك نحو  7مطارات
منازع.
تتوزع على مساحات اجلزر تخضير عواصم العالم
التي تشكل الوالية.
يتحمل
الجشع
إن
العربي،
فاليت"
وطبقا ملوقع "جارتر
نيويورك ..مدينة يختلط
أكثر
بني
من
قد تكون اليابان
فيها العالم
جزءا من المسؤولية.
دول العالم استخداما
للطائرات الصغيرة
هناك أباطرة غير خاضعين قلب العالم اجلديد (يف بلدان
ولطائرات الهليكوبتر
الهجرة الواليات املتحدة
للمساءلة يمتلكون
للتنقل وفق ما يسمّى
األميركية وكندا وأستراليا)،
"جارتر فاليت" التي يقدر
الوسائل لتحويل األماكن مدينة يف والية والعكس
حجم أسطولها بنحو 7
صحيح ،فهي والية نيويورك
آالف طائرة تعمل على
خاصة.
ملكيات
إلى
العامة
وعاصمتها "الباني" لكن أهم
امتداد
مدار الساعة وعلى
والحكومات المحلية غالبا مدنها هي مدينة نيويورك
العام لتأمني التنقل من وإلى
سيتي التي يبلغ عدد سكانها
طوكيو ،فاحلركة يف سماء ما تكون غير راغبة أو غير  8.55مليون نسمة .مظهر
الوالية الشاسعة تفوق
أسطوري للحياة باملقاييس
قادرة على وقفهم.
الوصف.ومن مفارقات
األميركية الضخمة .وكل ما
طوكيو أنّ طول املمرات
فيها كبير ،فسيح ومتسع.
ال
فيها
اخملصصة للدراجات
ويبلغ عدد سكان نيويورك كوالية بحسب آخر
الرحالت
من
باملئة
14
لكن
كيلومترات
يتجاوز 10
إحصاء نشره موقع الوالية الرسمي نحو  20مليون
يف املدينة تُقضى بالدراجات الهوائية التي تتنقل عبر نسمة .لذا فإن تسمية والية تليق بها أكثر من تسمية
املمرات الداخلية بني املباني لتتبع خرائط جهنمية ال مدينة .وهي ليست عاصمة الواليات املتحدة
يعرفها إال سكان والية العجائب.
األميركية ،لكنها أكبر وأهم منها بكثير .مدينة
وميتلك سكان طوكيو ثقافة خاصة بالتنقل بواسطة
يختلط فيها العالم بال هوية ،كل األجناس بال
الدراجات ويسعون بانتظام إلى نشرها ،لذا فإن
استثناء لها أحياء وضواح ومدن وأسواق يف املدينة
أسعار الدراجات تنخفض إلى حد كبير ويترك
املعوملة.
إلى
ليقدموا
الكثير من الناس دراجاتهم دون أقفال
املدينة التي تلقّب بـ"غابة اإلسمنت" تتآكل وتسوء
أماكن
إلى
وإعادتها
اآلخرين عروضا باستخدامها
خدماتها ويتهاوى األمن فيها ،ويتآكل نسيجها
وقوفها بأمانة تامة ،وتبلغ معدالت سرقة
االجتماعي ،وهو ضعيف أصال ،وتضم اليوم عددا

//
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هائال من املباني املهجورة والشوارع املظلمة التي
ال يفكر أن يجتازها أحد.
قطارات األنفاق فيها تفتقر إلى الصيانة وكراسيها
ممزقة وزجاج عرباتها ملوث باألصباغ
واألوساخ ،حيث تغرق محطاتها كذلك يف
القذارة واألوحال .ورغم أن الكثيرين
يستخدمون القطارات وقطارات األنفاق
واحلافالت يف تنقلهم إال أن نيويورك فيها نحو
 12مليون سيارة ،بحسب صفحة "نيويورك دوت
كوم الرسمية" ،هذا غير احلافالت والشاحنات.
لكن ميزة نيويورك وسائر مدن العالم اجلديد هي
املساحات الفسيحة والشوارع التي قد تصل
ممرات السير فيها إلى ستة ممرات ذهابا وستة
ممرات لإلياب ،ومع ذلك تغص شوارع املدينة
باملاليني من السيارات ،وتعاني من اختناقات سير
مزمنة.
وتعتبر نيويورك مدينة ال إنسانية ،حيث أن اجلرمية
يف كل مكان ،إذ تسيطر عصابات اخملدرات
والقتلة على مناطق كاملة .وتصل نسبة سرقة
السيارات إلى مستويات خيالية ،كما أن ثقافة
السالح شائعة ويقدر عدد األسلحة يف املدينة يف
تقدير غير رسمي نشر على موقع "كورا" بنحو
ربع مليون قطعة ورمبا أكثر بحساب األسلحة غير
املسجلة.
ويف هذه املدينة الغاصة بكل شيء ،تسوء أوضاع
الطفولة ،فاملدارس تغيب فيها سلطة اإلدارة
واملدرسني بسبب الفهم اخلاطئ للحرية ،وهكذا
تنشأ أجيال من األطفال بال توجيه وبنصف ثقافة
لتجد نفسها فائضة عن سوق العمل الغارق يف
الكفاءات املعطلة.
وذوو االحتياجات اخلاصة ال مكان لهم يف غابة
اإلسمنت ،فالركض وراء الربح السريع ال يتيح
ألحد أن يتأنى وينظر إلى احللقات األضعف يف
اجملتمع .التقنيات العالية توفر لذوي االحتياجات
اخلاصة تسهيالت وخدمات خاصة ،لكن هذا ال
يحدث إال يف األحياء امليسرة والغنية من املدينة،
أما باقي األحياء الغاصة بالعاطلني وجتار اخملدرات
واألشقياء وبائعات وبائعي الهوى ،فال توجد
خدمات لهم .نيويورك مدينة باذخة ،مكلفة
واحلياة فيها صعبة وتفرض على اإلنسان ركضا
ولهاثا ال ينقطعان ،لكن هذا الوصف ليس عاما،
فكثيرون يف غابة اإلسمنت يجدونها أجمل مدينة
يف العالم ويعتبرونها املدينة املثالية لألسرة.
كل هذا احلديث عن احلواضر واملدن املليونية
الكبرى قد يدفع البعض إلى التفكير يف الذهاب
إلى الريف والعيش على ضفاف األنهار والعمل
يف الزراعة البسيطة والتماس املباشر مع الطبيعة
بدال من هذه التعقيدات ،وهذا لألسف غير دقيق
وغير ممكن ،فمن ولد يف املدينة ليس بوسعه أن
يفارقها ،ومن لم يكن فالحا أو راعيا أو حارس
غابة لن ميكنه تعلم ذلك .األماني ال تصنع
التغيير غالبا.
* كاتب عراقي
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بروفايلProfile

إسطورة
عربية
مذهلة
النضير لها
نجم نجوم العرب والمسلمين األشهر حول العالم

زيدان يدخل موسوعة التاريخ من أوسع أبوابهِ عامليا كمدرب محترف؟!
فارس أبو شيحة :كتابة وحترير  -زيدان يسطر تاريخهُ حافالً بفضل مهاراتهِ العالية ومستواه الفني الرائع كالعب لكرة القدم! يبدو أن التكهنات حول مستقبل التدريب يف ريال مدريد لن تنتهي،
حتى مع تألق زيدان والعبيه يف ريال مدريد ووصولهم لنهائي دوري أبطال أوروبا يف موسم كان سيئًا على امللكي يف بدايته ،زين الدين زيدان امللقب "زيزو" ،وهو العب كرة قدم منتخب فرنسا
سابقـًا ،ومدرب نادي ريال مدريد احلالي ،ولد يف  23يونيو  1972يف مرسيليا اسمه األصلي هو زين الدين يزيد زيدان ،وهو جزائري األصل.
يف سن اخلامسة من عمره ،حيث كان يلعب مع
هاجر والدا زين الدين زيدان وهما إسماعيل
صفوفهم ،وبذلك انضم إلى فريق متخم بالنجوم
املباراة أمام منتخب التشيك ،وقد كان منتخب
أطفال احلي على ملعب من التراب مساحته
ومليكة ،واللذان ينتميان إلى منطقة القبائل يف
مثل روبيرتو كارلوس ولويس فيغو.
فرنسا متأخرًا بنتيجة  2-0عند دخول زيدان،
 12×80ياردة التي كانت مبثابة الساحة الرئيسية
شمال اجلزائر يف عام  1953قبل بدء احلرب
ولكن زيدان سجل هدفني لتنتهي املباراة
للمجمع السكني .وبعدها انضم إلى ناشئي
اجلزائرية ،وبعدها استقرا يف املناطق الشمالية
بالتعادل 2.-2
النادي امللكي
نادي كان الذي بدأ معه مسيرته الكروية
للمدينة بابري وسانت دينيس ،ويف منتصف 1960
وقد كان مدرب منتخب فرنسا إميي جاكيه يبني
االحترافية.
انتقال إلى الضاحية الشمالية من مرسيليا ،يف 23
إلى
قادهم
الفريق
مع
لزيدان
األول
املوسم
ويف
خططه حول العب نادي مانشستر يونايتد إيريك
يف
الفرنسي
كان
مع
الكروية
مسيرته
زيدان
فبدأ
كان
يونيو عام  ،1972ولد زين الدين زيدان والذي
الفريق
تغلب
أن
بعد
أوروبا
أبطال
بدوري
الفوز
كانتونا ،ولكن كانتونا حصل على إيقاف ملدة
عام  ،1988ولعب معهم حتى عام ،1992
أصغر أشقائهِ اخلمس.
على نادي باير ليفركوزن األملاني بهدف خيالي من
سنة كاملة وذلك بسبب ضربه ملشجع ،ولذلك
وبعدها انتقل إلى نادي بوردو الفرنسي ،وفاز
يُعد زيدان أسطورةً يف تاريخ كرة القدم العاملية لطاملا
زين الدين زيدان يف إستاد هامبدن بارك يف غالسكو
اضطر املدرب أن يغير من خطة الفريق ويضع
معهم يف كأس إنترتوتو يف عام  ،1995وحصلوا
حلم اجلمهور الفرنسي بالعب مثلهُ ،وأحرز مع
يف إسكتلندا ،ويف املوسم الثاني حقق بطولة
زيدان كصانع ألعاب ،وبالرغم من االنتقادات
على املركز الثاني يف كأس االحتاد األوروبي يف
منتخب بالده كأس العالم لكرة القدم ،وأتبعه
الدوري اإلسباني ،ويف 7مايو  2006لعب زين
التي تعرض لها الفريق إال أنهم وصلوا إلى
يوفنتوس.
نادي
إلى
انتقل
،1999
موسم
زيدان
بكأس أمم أوروبا ،ثم كأس القارات ،ويلعب
الدين زيدان آخر مباراة له يف ملعب نادي ريال
الدور النصف نهائي يف كأس األمم األوروبية
حصل
يف خط الوسط وحتديدًا يف الوسط املتقدم،
نادي
أمام
املباراة
وكانت
برنابيو،
سانتياغو
مدريد
لكرة القدم  ،1996وكان الفريق قد خسر أمام
مرات
على جائزة أفضل العب يف العالم ثالث
يوفنتوس
نادي
-3
بالتعادل
املباراة
انتهت
وقد
اإلسباني،
فياريال
منتخب التشيك بركالت اجلزاء الترجيحية.
خالل مسيرتهِ الكروية كالعب ،كما فاجأ جميع
 ،3وقد سجل زيدان الهدف الثاني لريال مدريد
كان زيدان يف نادي يوفنتوس أحد أفضل
املراقبني عندما صوت له كأفضل العب يف اخلمسني
ويف نهاية املباراة تبادل زيدان القميص مع خوان
كأس العالم 1998
الالعبني لدى كارلو أنشيلوتي هو وزمالؤه
سنة املاضية يف القارة األوروبية وقد اختاره بيليه
رومان ريكيلمي ،ويعتبر زين الدين زيدان من أهم
ديدييه ديشامب وألساندرو دل بييرو وإدغار
ضمن قائمة أفضل  125العب حي يف مارس
وأكبر الالعبني الذين ساهموا يف إجنازات ريال
قميص زيدان يف منتخب فرنسا يحمل الرقم 10
ديفيدز ،وقد فاز مع الفريق يف الدوري اإليطالي
2004
مدريد اإلسباني.
كان زيدان عضوًا يف منتخب فرنسا الفائز يف
بطولة
يف
متتاليني
نهائيني
إلى
وصلوا
مرتني
مدريد
ريال
نادي
أعلن
،2016
عام
يناير
4
يف يوم
كأس العالم لكرة القدم  ،1998ويف املباراة
ويف
املرتني،
يف
وخسروا
أوروبا،
أبطال
دوري
ًا
ـ
سابق
بينيتيز
رافائيل
مدريد
ريال
مدرب
إقالة
عن
الثانية لـمنتخب فرنسا ،تلقى زيدان كارتـًا أحمر
مسيرتهِ الكورية مع املنتخب
اإلسباني
مدريد
ريال
نادي
إلى
انتقل
2001
عام
بعد
مباراة
أول
وكانت
جديد
كمدرب
زيدان
وتعيني
وتعرض لإليقاف ملدة مباراتني بعد ضرب العب
بصفقة هي األكبر يف تاريخ كرة القدم وقتها على
خمسة أيام من استالمه للمنصب ،وقد فاز على
كان باستطاعة زين الدين زيدان أن يختار اللعب
منتخب السعودية فؤاد أنور ،وتبدو هذه احلادثة
مدى ثمانية سنوات متتالية ،ولكن صفقة
ديبورتيفو الكورونيا بنتيجة 0-5
ألحد منتخبني ،األول هو منتخب فرنسا والثاني هو
مثل احلادثة التي حصلت يف كأس العالم لكرة
كريستيانو رونالدو األخيرة  94مليون يورو هي
منتخب اجلزائر ،ولكن قرر زيدان أن يلعب ملنتخب
القدم 2006عندما نطح زيدان متيرازي ليلقي به
األعلى اآلن ،حيث دفع نادي ريال مدريد
فرنسا بسبب حالة بالده آنذاك ،وقد لعب زيدان
بدايات عالم املوهبة
أرضًا وعندها أشهر احلكم الكارت األحمر
 75.6مليون يورو لكي ينتقل زيدان إلى
أول مباراة دولية له يف  17أغسطس  ،1994وقد
كانت بداية زيدان مع كرة القدم مبكرًا جدًا وحتديدًا
لزيدان وخرج زيدان يف وقتها ،ويف نهائي كأس
دخل يف الدقيقة  63من زمن املباراة كبديل ،وكانت
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بروفايلProfile
العالم لكرة القدم  1998أمام منتخب البرازيل،
سجل زيدان هدفني بالرأس ليقود فرنسا للفوز
على البرازيل  ،0-3والظفر بكأس العالم لكرة
القدم للمرة األولى ،كان له يف هذه البطولة
هدفان ومتريرة حتولت إلى هدف.
سلسلة االنتصارات المتتالية في عالم
الكورة ومراحلها

كأس األمم األوروبية عام ال 2000
ساعد زيدان فريقه يف كأس األمم األوروبية لكرة
القدم  2000على الوصول إلى املباراة النهائية،
وقد سجل هدفا من ركلة حرة يف دور الثمانية
أمام منتخب إسبانيا ،وسجل الهدف الذهبي
أمام منتخب البرتغال يف دور النصف نهائي ،ويف
النهائي فاز منتخب فرنسا على منتخب إيطاليا،
وبذلك أصبحت فرنسا أول منتخب أوروبي
يفوز يف كأس العالم لكرة القدم وبعده كأس
األمم األوروبية لكرة القدم ،وأصبح الفريق يف
املركز األول يف تصنيف الفيفا العاملي
للمنتخبات.
كأس العالم 2002
منعت اإلصابات زيدان من اللعب مما أدى إلى
غيابه عن أول مباراتني يف بطولة كأس العالم
لكرة القدم  ،2002وعاد يف املباراة الثالثة ،وقد
خرج منتخب فرنسا من الدور األول ولم يسجل
أي هدف ،غير أنَ زيدان اختير كأفضل العب
يف تلك املباراة.
كأس األمم األوروبية 2004
ويف كأس األمم األوروبية لكرة القدم ،2004
بدأ منتخب فرنسا بدايةً قوية ،حيث فازوا على
منتخب إجنلترا بعد أن سجل زيدان هدفني األول
من ركلة حرة والثاني من ضربة جزاء ،ولكن
الفريق خسر يف الدور ثمن النهائي أمام منتخب
اليونان الذي توج بلقب البطولة فيما بعد ،ويف
 12أغسطس  ،2004قرر زين الدين زيدان أن
يعتزل اللعب على املستوى الدولي.
كأس العالم 2006
زيدان خالل املباراة النهائية يف كأس العالم لعام
2006م ،وقد عانى منتخب فرنسا يف طريقهِ إلى
التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم  ،2006ويف
 3أغسطس  2005عاد زيدان إلى اللعب دوليًا
مع املنتخب ،وقد ساعد املنتخب على التأهل
إلى كأس العالم لكرة القدم  ،2006ويف 25
أبريل  2006أعلن زيدان أنه سيعتزل كرة القدم
بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2006.
لعب زيدان مباراته رقم  100مع منتخب فرنسا
يف  27مايو  2006أمام منتخب املكسيك.
يف املباراة الثانية من كأس العالم لكرة القدم
 2006أمام منتخب كوريا اجلنوبية ،حصل
زيدان يف آخر الشوط الثاني على بطاقة صفراء،
وقد كانت هذه البطاقة هي الثانية له يف البطولة،
مما أدى إلى إيقافه يف املباراة الثالثة أمام منتخب
توغو.
ويف الدور الثاني لعب أمام منتخب إسبانيا،
واستطاع أن يسجل هدفـًا ويصنع هدفـًا آخر
لتفوز فرنسا  ،1-3ويف دور الثمانية ،لعب
منتخب فرنسا مع منتخب البرازيل ،واستطاعت
فرنسا أن تفوز على حامل اللقب بهدف لتيري
هنري من صنع زيدان ،وقد مت اختياره رجل
املباراة ،ويف مباراة دور األربعة أمام منتخب
البرتغال ،سجل زيدان هدفـًا من ركلة جزاء يف
مرمى احلارس البرتغالي ريكاردو ليقود فرنسا
إلى التأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ويف  9يوليو لعب زيدان مباراته النهائية الثانية يف
كأس العالم ،وكانت آخر مباراة يف مسيرته
الكروية ،وقد سجل هدفـًا يف الدقيقة السابعة من
زمن املباراة من ركلة جزاء ،وقد أصبح أحد أربعة
العبني سجلوا أهدافـًا يف نهائيني مختلفني لـكأس
العالم لكرة القدم والالعبون هم بيليه وبول بريتنر
وفافا ،وأصبح بعد هذا الهدف أحد هدايف املباريات
النهائية لـكأس العالم لكرة القدم ،فهو الهدف
الثالث له ،وقد شارك يف ذلك كل من فافا وجيوف
هورست وبيليه ،وقد طرد يف الدقيقة  110بسبب
حركة غير رياضية بينه وبني ماركو ماتيرازي،
وبالرغم من هذا الطرد ،فإن زيدان قد اختير أفضل
العب يف كأس العالم
2006.

لم يؤثر على زيدان ألنه قرر اعتزال لعب الكرة
نهائيًا.
التدريب يف عالم الكرة بعد االعتزال

بدأ تدريبه يف ريال مدريد يف  2013كمساعد مدرب
لإليطالي كارلو أنشيلوتي ،وساهم يف إحراز الفريق
يف لقب دوري أبطال أوروبا عام  ،2014ويف
 2015قام بتدريب ريال مدريد كاستيا ،ويف الرابع
من يناير عام  2016أعلن فلورنتينو بيريز ،رئيس
نادي ريال مدريد ،عن تعيني الفرنسي زين الدين
زيدان مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم وإقالة االسباني
رافائيل بينيتيز املدير الفني
السابق ،جاء ذلك خالل
املؤمتر الصحفي الذي
لقطة طرد زيدان
عقد مبقر النادي والذي
من املباراة
أكد بيريز خالله بأن
زيدان أحد أبرز
يف الدقيقة  110يف استطاع «زيزو» ،أن يحقق األساطير التي لعبت
الشوط الثاني
لريال مدريد ،وقال
زمن
اإلضايف من
به
حلم
لطالما
الذي
الحلم
بيريز" :أود أن أشكر
يف
النهائية
املباراة
زيدان أيضًا لوقوفه إلى
كأس العالم لكرة
منذ عقود كأول فرنسي
جانب الفريق اآلن،
القدم 2006م بني
الرجل الذي أثق متامًا أنَّ
منتخب فرنسا
كلمة مستحيل ال توجد
من أصول عربية يحصل
ومنتخب إيطاليا،
يف قاموسه" ،وتوجه
حصل زيدان على
ويتوج بكأس دوري أبطال بيريز بالشكر إلى رافا
أن
بطاقة حمراء بعد
بينيتيز على الفترة التي
قام بنطح املدافع
أوروبا في فترة قصيرة من قضاها مع الفريق وأكد
اإليطالي ماركو
أن قرار إقالته كان صعبًا
ماتيرازي ،وقد
توليهِ كمدرب لنادي الملكي للغاية ،من جانبه قال
تبادل الالعبان قبل
زيدان خالل كلمات
حصول احلادثة
قصيرة أثناء املؤمتر:
وبذلك
مدريد»،
«ريال
بعض
ببضعة ثواني
؟العاطفة اآلن تُسيطر
اجلارحة،
الكلمات
عليَّ يف هذه اللحظات
زين
بأن
نقول
أن
نستطيع
عندما
املشادة
وبدأ
كما سيطرت قبل سنوات
ماتيرازي
سحب
حني وقعت كالعب
قميص زيدان،
الدين زيدان دخل التاريخ من لريال مدريد ،أؤكد
فحاول زيدان أن
للجميع إنني سأضع
يستفز ماتيرازي
أوسع أبوابه كمدرب محترف قلبي كامالً يف هذا النادي
فقال له :ال تقلق
ملنحه كل ما أملك؟
سأعطيك القميص دوليًّا يتنافس عليه الجميع  .وأضاف زيدان" :أشكر
بعد نهاية املباراة،
إدارة النادي على منحي
بالرد
فقام ماتيرازي
فرصة تدريب النادي
عليه وقال :ال أريد
األفضل يف العالم،
القميص بل أريد
النادي األفضل
أختك ،فتراجع زيدان ،وسدد ضربة برأسه على
واملشجعون األفضل هم هنا يف مدريد ،سأبدأ اعتبارًا
صدر ماتيرازي أوقعته أرضًا ،ولكن احلكم
من الغد ،وأنا على ثقة بأننا بتعاون اجلميع سنحقق
احلكم
هوراسيو أليزوندو لم ير الواقعة ،فأخبره
األلقاب مع نهاية املوسم احلالي" ،يذكر أن زيدان
فأشهر
الرابع لويس ميدينا كونتاليخو باحلادثة،
قرر تعيني سانتياجو سوالري ،العب ريال مدريد
احلكم البطاقة احلمراء يف وجه زيدان.
السابق ،وزميله السابق يف فريق كان الفرنسي ديفيد
قام
إنه
وقال
زيدان،
وقد اعترف ماتيرازي بأنه أهان
بيتوني كمساعدين له يف تدريب النادي امللكي
بشد زيدان من فانلته فقال له األخير" :إذا كنت تريد
صاحب املركز الثالث بالليجا ،وكان النادي
قميصي فسأعطيك إياه بعد املباراة" ،فرد عليه
العاصمي قد أعلن عبر موقعه الرسمي االثنني عن
قائالً" :أفضل العاهرة أختك" ،فالتفت إليه النجم
مؤمتر لبيريز بعد يومٍ حافل يف العاصمة اإلسبانية
الفرنسي وضربه برأسه يف صدره ،وقال زيدان أن
مدريد يف ظل توقعات شبه أكيدة بإقالة رافييل بينيتيز
ماتيرازي تكلم عن أمه وعن أخته ،وقد اعتذر
وتعيني زين الدين زيدان خلفـًا له ،وأعلنت
أن
زيدان لألطفال الذين شاهدوه ،ولكنه رفض
الصحافة االثنني بأنَّ زين الدين سيتسلم مهامه بدءًا
يعتذر ملاتيراتزي ،وبعد املباراة ،قام الرئيس
من تدريبات الفريق الصباحية الثالثاء وسيكون إلى
الفرنسي جاك شيراك بتكرمي زيدان كبطل قومي،
جانبه سانتياجو سوالري الذي سيتولى مهمة مساعد
وقال شيراك بأن الهجوم على زيدان غير منطقي،
املدرب ،مؤمتر بيريز يأتي بعد يومٍ واحدٍ فقط من
وأن فعلته مبررة ،وقام رئيس اجلزائر عبد العزيز
تعثر الفريق املدريدي بالتعادل يف زيارته مللعب
بوتفليقة بإرسال رسالة إلى زيدان يسانده فيها.
ميستايا  ،التعثر الذي وضع كثيرًا من الشكوك حول
وقام االحتاد الدولي لكرة القدم بفتح حتقيق يف
نهاية مسيرة بينتيز يف القلعة البيضاء.
احلادثة ،وقالوا إن الطريقة التي طرد فيها زيدان
كانت قانونية ،وأسكت املنتقدين الذين يقولون بأن
األلقاب التي حصل عليها
احلكم الرابع لويس ميدينا كونتاليخو قد رأى احلادثة
عبر التلفاز ،وغرم الفيفا ماركو ماتيرازي 5000
نال النجم الفرنسي زين الدين زيدان خالل مشواره
فرنك سويسري وإيقاف ملدة مباراتني دوليتني،
مع كرة القدم العديد من األلقاب حيث حصل على
وغرم زيدان  7500فرنك سويسري وإيقاف ملدة
لقب أفضل العب ثالث مرات أعوام 1998
ثالثة مباريات دولية ،لكن قرار اإليقاف عن اللعب
و 2000و2003م ،ولقب أفضل العب أوروبي

//
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عام 1998م ،باإلضافة إلى لقب أفضل العب
يف كأس العالم عام2006م ،كما حقق العديد
من االجنازات من أبرزها كأس العالم 1998م،
وكأس أمم أوروبا 2000م ،والدوري اإليطالي
عامي  1996و1997م ،وكأس السوبر
اإليطالية 1997م ،باإلضافة إلى الدوري
اإلسباني 2002م ،ودوري أبطال أوروبا عام
1996م مع يوفنتوس ،وعام  2002مع ريال.
يف عام 2006م قرر زيدان اعتزال لعب كرة
القدم منهيًا تاريخه الكروي مع فريق ريال مدريد
ليشغل بعد ذلك منصب مستشار رئيس النادي
امللكي ريال مدريد.
اإلجنازات الشخصية يف عالم كرة القدم:
جائزة احتاد كرة القدم األوروبي ،ألفضل وسط
ميدان 1997/1998
ثالث أفضل العب بالعالم 1997.
جائزة أفضل العب يف العالم لكرة القدم عام
1998
أفضل العب بالعالم جمللة World Soccer
عام 1998
الكرة الذهبية 1998
جائزة أفضل العب يف العالم لكرة القدم عام
2000
اختياره يف قائمة أفضل  125العبًا حي يف مارس
2004
العب العام الحتاد كورة القدم األوربي /2002
2001
ثاني أفضل العب بالعالم عام 2002
جائزة أفضل العب يف العالم لكرة القدم عام
2003
ثاني أفضل العب بالعالم 2006
الكرة الذهبية عام 2006
أفضل العب أوروبي خلمسني سنة ما بني عامي
 1954إلى 2004
أفضل العب يف كأس العالم .2006
أحد أفضل العبي خط الوسط جلمعية االحتاد
العاملي للمحترفني 2006 ،2005
جائزة  Onzeألفضل أول العبي أوروبا
2001 ،2000 ،1998
جائزة Onzeألفضل ثاني العبي أوروبا
2003. ،2002 ،1997
جائزة Onzeألفضل ثالث العبي أوروبا
1999.
أفضل العب لبطولة احتاد كرة القدم األوربية
2000
أحد العبي جنوم العالم للفيفا 2006 ،1998
أفضل العب جلمعية االحتاد العاملي للمحترفني
2003 ،2002 ،2001
الشخصية القومية يف فرنسا 1998
ثاني الترتيب يف أكثر الشخصيات تأثيرًا يف دولة
فرنسا.
تُوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا
للمرة احلادية عشر يف تاريخه بعد الفوز على
اتلتيكو مدريد اإلسباني يف النهائي بضربات
اجلزاء.
ختامًا لهذا املقال فقد استطاع "زيزو" ،أن يحقق
احللم الذي لطاملا حلم به منذ عقود كأول فرنسي
من أصول عربية يحصل ويتوج بكأس دوري
أبطال أوروبا يف فترة قصيرة من توليهِ كمدرب
لنادي امللكي ريال مدريد ،وبذلك نستطيع أن
نقول بأن زين الدين زيدان دخل التاريخ من
أوسع أبوابه كمدرب محترف دوليًّا يتنافس عليه
اجلميع.
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هل يتجه العالم الى مزيد من التفتت والتشظي؟

أوروبا تتفتت 6 :حتركات انفصالية متزق القارة العجوز
كتابة وحترير  :محمد العتر ” -إن أوروبا تواجه أزمة اقتصادية ،وهي تتسبب يف توتر املناطق التي تشكل نقاط ضعف كامنة ،منذ زمن طويل”– .جون
بروتون ،رئيس وزراء أيرلندا األسبق  .ازداد زخم الدعوات االنفصالية يف أوروبا ،منذ األزمة املالية ،بداية من  2008وإلى اآلن .وعال صوت املطالبني باالستقالل
عن دولهم بالقارة العجوز ،بخاصة مع سياسات التقشّف التي فرضها االحتاد األوروبي على الدول األكثر تأثرًا باألزمة املالية.
ورغم أن القارة الصغيرة ،ذات اخلمسني دولةً
سيادية ،تشهد منذ أمدٍ دعوات انفصالية ألقاليم
داخل دول ،فيما ال يُعتبر حدثًا جديدًا متر به
أوروبا ،إال أنه مع األزمة االقتصادية العاصفة،
تغذت تلك الدعوات ،بل متددت إلى غير دولة.
ويف هذا التقرير ،نعرض لنماذج أخذت فيها
مطالب االستقالل واالنفصال منحى تصاعديًّا،
على خلفية تدهور الوضع االقتصادي ،بصورة
يرى عديد من املراقبني ،أنها –رمبا -تكون بداية
لتفتت القارة العجوز ،وانهيار احتادها.
يف البدء كانت إسبانيا!
يف ثالثينيات القرن املاضي ،وعلى أثر تأسيس ما
عرف باجلمهورية اإلسبانية الثانية (،)1931
منحت السلطة املركزية احلكم الذاتي لثالثة أقاليم:
كاتالونيا ،والباسك ،وغاليسيا ،قبل أن تدار

البالد ،الحقًا ،بنظام األقاليم ذاتية احلكم،
مكونةً من  17إقليمًا.
لكن قبل ذلك ،وحتديدًا إبان فترة حكم
فرانشيسكو فرانكو ( ،)1936أُلغي العمل
بنظام احلكم الذاتي يف األقاليم الثالثة ،ثمّ
اندلعت أحداث احلرب األهلية اإلسبانية ،يف
الفترة ما بني  1936إلى  ،1939مودية بحياة
أكثر من نصف مليون شخص ،قبل أن يستتب
األمر متامًا لفرانكو ،ويُخضع أنحاء إسبانيًا
حلكمه ،مبا فيها األقاليم الثالثة.
منذ ذلك احلني ،وحتى بعد أن قسمت البالد
إلى أقاليم ذاتية احلكم ،وحققت مجتمعةً
ازدهارًا اقتصاديًّا ،ونتائج مرتفعة يف مؤشرات
الرخاء والرفاهية ،إال أن نبرات االنفصال لم
تخبُ متامًا ،وكانت تطفو على السطح ما بني
احلني واآلخر ،حتى برزت األزمة االقتصادية،
ليعلو صخيبها ،بعد أن وُجِدَ املبرر ،وحتديدًا يف

كل من كاتالونيا ،والباسك.
كاتالونيا:
يعتبر الكاتالونيون أنفسهم قومية مستقلة ،تتمتع
بثقافة وتراث ولغة تعبّر عنهم .فضالً عن ذلك،
كتالونيا هو اإلقليم األغنى يف إسبانيا ،إذ إن
مساهمته يف موازنة احلكومة املركزية (التي يعاد
توزيعها إلى املناطق األكثر فقرًا) ،تصل إلى نحو
 23مليار دوالر ،أي ما يزيد عن  %8من إجمالي
الناجت القومي لإلقليم.
"هذا النظام يف توزيع الثروة ،ولّد استياءً كبيرًا لدى
الكاتالونيني …ويف الفترة األخيرة ،ومع ازدياد
الضرائب ،وإجراء تدابير تقشّف صارمة من احلكومة
اإلسبانية ،تنفيذًا ملطالب االحتاد األوروبي؛ كلّ هذا
فاقم من حالة االستياء لدى الكاتالونيني ،وازدادت
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النزعة االنفصالية لدى اليمينيني واليساريني على
حد سواء ،حتى إن  %57من أبناء اإلقليم يدعمون
دعوات االنفصال" – .الصحفي
واملؤرخ ميشا جليني

يف  ،2012بدأت تظاهرات مليونية داعية
لالنفصال ،جتوب شوارع اإلقليم ،انطالقًا من
عاصمته برشلونة .يف تلك الفترة ،ومن
بعدها ،زادت حدة األصوات املنادية
باالنفصال عن احلكومة املركزية يف مدريد،
وكانت أعالم "االستقالل" ترفرف يف سماء
اإلقليم ،حتى اتفقت أحزابه يف ديسمبر
 ،2013على إجراء استفتاء بني الكاتالونيني
لتقرير املصير ،يف نوفمبر 2014
خالل تلك الفترة ،جتاذبت الصحافة
اإلسبانية ،والعاملية ،األمر من عدة أطراف،
من بينها ،طرح تساؤلٍ شغل الرأي العام" :إذا
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استقل اإلقليم ،هل ستلعب برشلونة يف الدوري
اإلسباني ثانيةً؟" ،ليجيب من جانبه ،ساندرو
روسيل ،رئيس احتاد نادي برشلونة ،بالتأكيد
على استمرار ناديه يف الليجا:
"لن يصبح العالم طبيعيًّا إذا لم يشهد مباريات
بني ريال مدريد وبرشلونة".
فيما نددت احلكومة اجلمهورية بالقرار ،وسعت
حثيثًا إلخماد الفكرة بكافة الطرق .وأخيرًا،
ورغم أن نحو ثالثة أرباع الكاتالونيني يدعمون
قرار االنفصال ،بحسب استطالعات رأي
عديدة ،إال أن حكومة اإلقليم ،قررت التخلي
عن فكرة االستفتاء يف شهر أكتوبر ،السابق لشهر
االستفتاء الذي كان مزمعًا .لكن وحتى اآلن ،لم
تهدأ األصوات املطالبة بـ"دولة أوروبا اجلديدة"،
كما كان املتظاهرون الكاتالونيون يهتفون.
الباسك:
لم يسلم إقليم الباسك (شمالي إسبانيا) هو اآلخر
من دعوات انفصالية ممتدة عبر التاريخ ،وبخاصة
مع حكم فرانكو ،وانطالقًا منه إلى اآلن،
ليضاف إلى مبررها ،آخرٌ متعلق باألزمة
االقتصادية ،التي خلّفت كسادًا يف اإلقليم
الصناعي.
لم يصل الباسك بعد إلى مرحلة االستفتاء ،لكنه
مرّ مبا هو أكثر جذرية من ذلك ،على يد حركة
"إيتا" ،التي نظّمت عمالً مسلحًا مطالبًا
باالنفصال ،منذ  ،1961عبر استهداف
مؤسسات ومقار حكومية ،األمر الذي أودى
بحياة ما يقرب إلى ألف شخص ،قبل أن تعلن
املنظمة تركها للعمل املسلح يف  2011اإلعالن
الذي لم يخرجها عن لوائح املنظمات اإلرهابية،

سواءً لدى أوروبا أو أمريكا.
وبعد أن رفض البرملان اإلسباني يف ،2005
مشروع قانون النفصال اإلقليم ،قدّمه برملان
اإلقليم ،قررت حكومة الباسك ،تأجيل قضية
االنفصال ،إال أن الشعب الباسكي ،الذي يُعد
متوسط دخل الفرد فيه ،األعلى يف إسبانيا (32
ألف يورو) لم يقرر بعدُ تأجيلها.
"إن هذه اجملموعات السكانية ،تريد أن تسيطر على
مقدراتها االقتصادية"– .اخلبير االقتصادي اللبناني
محمد حيدر
إيطاليا ..من الشمال إلى اجلنوب

تشهد إيطاليا ،ما ميكن تسميته بـ"احلراك
االنفصالي" على صعيدين ،شماالً وجنوبًا،
ولكل منهما خلفيته وأسبابه الدافعة لتصعيد
املطالبة باالستقالل عن روما ،ففي اجلنوب
تنادي صقلية باالنفصال ،بينما يف الشمال
تتصاعد األصوات االنفصالية يف كل من البندقية
والتيرول.
صقلية:
اجلزيرة األكبر يف البحر املتوسط ،وإقليم إيطالي
يتمتع بحكم ذاتي ،إال أن شبح اإلفالس ،بات
يخيم على أجوائها االقتصادية .وعلى الرغم من
أن فكرة االنفصال عن إيطاليا ،فكرة أصيلة يف
اجلزيرة منذ زمن ،إذ إن سكانها ،يعتبرون إيطاليا
حتتل ما كانت مملكتهم .إال أن نبرة االستقالل
خمدت ،قبل أن تشتعل مرة أخرى ،على أثر
تداعيات األزمة االقتصادية ،وزيادة معدالت
البطالة والفقر ،يف حني تصاعد دور املافيا
وجرائمها املنظمة ،ليقود حزب حركة استقالل
صقلية ،مطالب االنفصال ،باعتبارها احلل

الوحيد لتجنب تدهور الوضع االقتصادي
والسياسي واألمني يف اجلزيرة.
التيرول:
تقع املدينة شمال إيطاليا على جبال األلب .جزء
منها منساوي ،واآلخر ،الواقع حتت السيطرة
اإليطالية ،يتحدث أكثر من ثلثيه باألملانية.
"إن أبرز احلركات االنفصالية (األوروبية) ،ظهرت يف
املناطق األكثر ازدهارًا يف بلدانها"– .فاينانشيال تاميز

وهذا ما ينطبق على التيرول ،املقاطعة الغنية
بالنفط ،إذ وصل األمر إلى ارتفاع أصوات من
أبناء املدينة ،تطالب بشراء حريّتها من "الهيمنة
اخلارجية اإليطالية" ،مقابل  15مليار يورو ،وهو
نصيبها يف ديون إيطاليا ،التي تربو على  2تريليون
يورو!
البندقية:
يف مارس  ،2014أبرزَ استفتاء شعبي عبر
اإلنترنت ،أن إقليم فينيتو ،وعاصمته البندقية،
أكثر األقاليم الراغبة يف االستقالل ،إذ صوّت
نحو  %89من أبنائه لصالح االنفصال عن
إيطاليا .االقتباس السابق يُعبّر أيضًا عن البندقية،
التي تعتبر من أغنى مدن إيطاليا ،فيما يحاول
سكانها ،التخلص من عبء ديون إيطاليا .وبينما
يدفع أبناء البندقية ما قيمته  70مليار يورو
ضرائب ،فإنهم ال يحصلون سوى على  50مليار
يورو فقط ،خدمات من احلكومة املركزية.
"نحن نخسر  20مليار يورو كل عام لصالح احلكومة

املركزية ،وهذا بالطبع ميثل عبئًا ثقيالً على خمسة
ماليني شخص فقط"– .لودوفيكو بيتزاتي ،زعيم
حزب استقالل فينيتو
أثرياء بلجيكا :لن نتحمّل أعباء الفقراء!

تنقسم بلجيكا لثالثة أقاليم إدارية ،فباإلضافة
إلى إقليم بروكسل العاصمة ،هناك إقليم
فالمندي الشمالي ،وإقليم والون اجلنوبي.
لكل من اإلقليمني الشمالي واجلنوبي ،عرقية
ولغة مختلفة ،لكن ال يتوقف األمر عند هذا
احلد ،إذ لكل منهما توزيعة اقتصادية تختلف
عن األخرى ،منّت بدورها احلسّ االنفصالي
لدى الفالندر سكان اإلقليم الفلمندي الثري.
يبلغ متوسط دخل الفرد يف اإلقليم الفالمندي
نحو  34ألف يورو ،بينما متوسط دخل الفرد
يف اإلقليم اجلنوبي يبلغ  25ألف يورو فقط.
وال تتعدى معدالت البطالة يف اإلقليم الشمالي
 ،%8.4يف الوقت الذي تعاني فيه باقي أنحاء
بلجيكا من معدالت بطالة تفوق  ،%11ومع
دين عام بلجيكي بلغ نحو  %105من إجمالي
اإلنتاج ،يجد سكان الشمال أنفسهم عرضة
للتورط يف حتمّل أعباء اجلنوبيني ،ما دفع أكثر
من  %40من الفالندر (سكان اإلقليم
الفالمندي) إلى تأييد دعوات االنفصال عن
بلجيكا.

"أصبح الفالندر األثرياء ،بشمال بلجيكا ،غير
راغبني يف مواصلة تقاسم األعباء املالية ،مع
املواطنني الفقراء ،سكان اإلقليم الوالوني
اجلنوبي"– .الصحفي خالد شمت

ازداد زخم الدعوات االنفصالية يف أوروبا ،منذ األزمة املالية ،بداية
من  2008وإلى اآلن .وعال صوت املطالبني باالستقالل عن دولهم
بالقارة العجوز ،بخاصة مع سياسات التقشّف التي فرضها االحتاد
األوروبي على الدول األكثر تأثرًا باألزمة املالية.
 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETمجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

يونيو  2016م  -السنة الرابعة  -العددJune 2016 -Volume : 4 - Iss :42 :

29

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

قضية
Issue

لم تشهد حلبات املالكمة له شبيها حتى اليوم

الرياضي املناضل الذي رفض الظلم وانتصر عليه وغير وجه التاريخ
ومن ال يعرف محمد علي كالي؟
فارق أيقونة املالكمة العاملي السابق ،محمد علي
كالي ،العالم اجلمعة  3يونيو اجلاري ،عن عمر
يناهز  74عاماً ،بعد مضاعفات تنفسية نقل إثرها
إلى أحد مستشفيات مدينة فينيكس يف والية أريزونا
األميركية .وقد ارتبطت تلك املضاعفات مبرض
الباركنسون الذي شخصت إصابته به يف ثمانينيات
القرن املاضي.
السم محمد علي كالي وقع خاص يف التاريخ
احلديث ،ليس فقط الرياضي ،بل السياسي
والفكري ،ملا كان له من مواقف ثائرة وفريدة جتاه
العديد من القضايا حول العالم بشكل عام ،وجتاه
العنصرية األميركية ضد السود بشكل خاص .لكن
ما جعله "الرجل األكثر شهرة يف العالم" هو موقف
واحد كان عليه أن يدفع ثمنه كثيراً يف ما بعد ،وهو
إشهار إسالمه ،بعد عدة مراحل من التعرف على
احلركات املسلمة يف أميركا والتعمق فيها .إليكم
بعضاً من أبرز حلظات محمد علي كالي ومواقفه،
وأثرها الفكري واالجتماعي.
كاسيوس مارسيلوس كالي
قبل أن يصبح كالي ،محمد علي ،كان كاسيوس
مارسيليوس ،املولود عام  1942يف والية كنتاكي
األميركية ،والطفل الرابح لعدة مباريات منذ أعوام
املراهقة األولى .مالكم شرس بدأ مسيرته املهنية بعد

أوملبياد صيف  1960يف روما ،إذ فاز بذهبية
لصنف الوزن الثقيل ،ثم خاض سلسلة من
املباريات الضخمة مع أبرز العبي املالكمة يف
العالم ،وربح بطولة العالم األولى له عندما
كان يف الثانية والعشرين من عمره .فاز بـ56
مواجهة من أصل  ،61فكان أول مالكم يحمل
لقب بطل العالم لفئة الوزن الثقيل ،بشكل
متتالٍ ويف مناسبات مختلفة ،بني األعوام
 1964و ،1967و 1974إلى  ،1978ومن
 1978إلى  ،1979ثم اعتزل كمحمد علي،
بطالً عاملياً ،ملقباً "ببطل القرن" و"العظيم"
وغيرهما من األسماء التي خلدته يف التاريخ
الرياضي.
أمة اإلسالم ومحمد علي

يف بدايات الستينيات من القرن املاضي ،تعرف
محمد علي إلى أفراد من حركة ذات توجه
قومي إسالمي ،عرفت وقتها بـThe
 ،Nation of Islamثم التقى قائدها
إليجة محمد ،الذي كان يدعو إلى جتمع ديني
انفصالي ألصحاب األصول اإلفريقية يف
أميركا ،ملقاومة االضطهاد العنصري الواقع
عليهم .أعجب كالي باحلركة وما حملته من
فكر مناضل يف سبيل حرية السود ،من
ممارسات البيض العنصرية والعنيفة حينها ،ثم
تطورت عالقته مع "أمة اإلسالم" إلى أن أعلن

إسالمه عام  ،1964مبدالً اسمه الذي كان
يصفه "باسم العبد" إلى االسم الذي أطلقه عليه
قائد احلركة إليجة محمد ،فأصبح محمد علي.
لكن األمور لم تبق على حالها يف ما بعد ،فقد
واجه محمد علي خالفات عدة مع أعضاء مهمني
من التيار نفسه ،بينهم مالكوم إكس ،الناشط
السياسي األميركي املعروف بنضاله يف سبيل
حقوق األميركيني اإلفريقيني ،مما جعل محمد
علي يبتعد عن احلركة ويتجه إلى املذهب السني،
ثم إلى الصوفية عام 2005
محمد علي المناضل

اشتهر محمد علي مبواقفه املفاجئة واملباشرة،
فكان حاسماً مبا يقرر ويقول ،حتى لو كلّفه األمر
أثماناً باهظة .كان مدافعاً عن حقوق الناس ليس
فقط يف أمريكا ،ومناهضاً للسياسات اخلارجية
لبالده يف العالم .ومن مواقفه األكثر حزماً ،كان
رفضه االلتحاق باجليش األميركي يف حربه يف
فيتنام عام  ،1967إذ قال يف تصريح شهير ،إنه
ليس له عالقة بالفيتناميني ،ولم يلحقوا به أي
أذى من قبل ،لذا ما من سبب ألن يقاتلهم.
اتهم محمد علي بعد ذلك باخليانة لبلده ،وجرّد
من ألقابه العاملية .أوقف قسراً عن اللعب أربع
سنوات ،وتعرّض لعدة محاكمات حتى مت جترميه
بـ"رفض أداء الواجب العسكري الوطني" ،وحكم
عليه بخمسة أعوام من السجن وعشرة آالف
دوالر أميركي ،قبل أن يوقف تنفيذ احلكم.
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عاد محمد علي إلى املالكمة ،بعد توقف طويل
وشائك ،يف مباراة تاريخية أطلق عليها اسم
"مباراة القرن" ضد عمالق يف عالم املالكمة،
يدعى جو فريزر ،عام 1971.
بعد اعتزاله ،شُخص محمد علي كالي باإلصابة
مبرض الباركنسون عام  ،1984مما أدى إلى
انحسار ظهوره اإلعالمي وتصريحاته الثورية .إال
أنه لم يدع املرض يبالغ يف التأثير فيه ،فقد جال
البطل التاريخي العالم يف األعوام الالحقة ،يف
أعمال إنسانية وخيرية متنوعة ،حتى أصبح رمزاً
ورسوالً للسالم .يف عام  1990التقى كالي
الرئيس العراقي السابق صدام حسني ،للتفاوض
بشأن األسرى األميركيني ،ويف عام  ،2002زار
أفغانستان كرسول للسالم مبعوثاً من األمم
املتحدة ،كما كرّم عام  2005من البيت األبيض،
وحصل على ميدالية احلرية تقديراً له على ما قدمه
من مساعدات إنسانية.
عندما سئل محمد علي كالي عن كيف يحب أن
يذكره الناس ،أجاب" :كرجل لقّب ببطل العالم
يف الوزن الثقيل ثالث مرات ،ميلك روحاً مرحة
وعامل الناس بشكل صحيح .كرجل لم ينظر يوماً
بفوقية إلى أناس نظروا إليه كرمز ،ناضل من أجل
قناعاته ،وحاول توحيد البشرية جمعاء من خالل
اإلميان واحلب ...ولكن ،إن كان هذا كثيراً،
أعتقد أنني سأكتفي بأن يتذكروني كمالكم
عظيم ،أصبح بطالً وقائداً لشعبه ،ولن أمانع أبداً
إذا لم يتذّكروا وسامتي".
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اقتصادEconomy

الكثير من النّاس يبحث عن
الثروة والغنى ،لكن القلّة منهم
يعرفون ما الذي يتوجب عليهم
فعله للحصول على الثروة ،ربما
يتطلب األمر القليل من الحظ
والكثير من المهارة والصّبر ،أيضًا

لروّاد األعمال :خمسة أخطاء قاتلة
حتول بينك وبني املليون األول

من المهم أن تدرك أن الثراء ليس موضوعًا سهالًا ويمكن تحقيقه بسرعة فهو يحتاج منك إلى الجهد والمثابرة وجمع المعلومات ،مبدأ توفير وادخار المال من أهم
ويسار بل يجب عليه معرفة كيفية التصرف الصحيح باألموال
ًا
مبادئ الوصول إلى الثراء ،فمن الصعب على شخص في بداية مشواره إلى الثراء أن ينفق المال يمينًا
دون تبذير أو إسراف ،ومن ضمن أساليب توفير المال أن تقوم بإنشاء ميزانيّة خاصة للمصروفات الشهرية التي تحتاجها باإلضافة إلى محاولة خفض النفقات الشهرية
بحيث تضمن أن يكون هناك مبلغ يمكنك أن تقوم بادخاره شهريًا ،أيضًا من الوسائل المجدية في توفير األموال هي استخدام األموال النقدية وعدم الّلجوء إلى البطاقة
االئتمانيّة بال ضرورة ،فاألشخاص الذين يقومون باستخدام البطاقات االئتمانيّة تزداد نفقاتهم بشكل أكبر بكثير ممن يتعاملون بالدفع النقدي.

” كلما اجتهدت أكثر يف الرخاء ،كلما نزفت أقل يف احلرب ”
إنشاء عمل يربحك املليون عبر اإلنترنت ،كان
شيئاً بعيد االحتمال منذ عشرة أو حتى خمسة
سنوات فقط .لكن مبا أن التكنولوجيا تتطور
عاملياً ،فهناك املزيد ممن يربحون املليون أكثر من
أي وقت مضى ،فإجمالي عدد األسر أصحاب
املاليني قد بلغ  9.6مليون أسرة عام ،2013
لكنها وصلت بالفعل إلى  10.2مليون أسرة عام
2015
مع وجود التكنولوجيا واملوارد واإلرشاد
والبحوث واملعلومات املتاحة ،فقد أصبح األمر
أسهل مما كان عليه يف املاضي ،لكن لألسف،
الكثيرون لم يبلغوا املليون املراد حتقيقه سنوياً.
ملاذا ؟
التعلم ليس مشكلة بالنسبه للكثيرين ،وكذلك
نقص املعلومات بالتأكيد ،وذلك لتواجد

املعلومات اآلن أكثر من أي وقت مضى ،السبب
احلقيقي هو غياب الوعي والدراسة املبنية على
املعلومات الصحيحة ،والتي تنتهي بالتنفيذ
واألداء غير املتناسق مما يعيقك كثيراً.
يجب أن تضع تلك األفكار واالستراتيجيات
موضع التنفيذ وتكررها حتى تصبح بالنسبة إليك
أفكاراً اعتيادية وتلقائية .يجب تلخيص أفكارك
الهامة وتوضيح منظورك اخلاص ومن ثم قم
باألعمال بشكل أكثر ذكاءً.
إذاً ..
هناك العديد من األخطاء نقع فيها ،متنعنا من
الوصول إلى املليون ،إليك أهمها:
اخلطأ األول :التركيز على الكمال وليس
التجارب
ال تخش من الكمال  ..ألنك لن تستطيع

الوصول إليه أبداً ! –سلفادور دالي
البحث عن الكمال أفقدني أكثر من  100ألف
دوالر يف العامني املاضيني ،ففي الوقت الذي
حاول فيه الشخص املليونير وخاض ثماني جتارب
مختلفة دون التركيز على الكمال ،معظم الناس
لم يدخلوا سوق العمل بعد لقضائهم وقتاً أكبر يف
محاولة الوصول إلى الكمال ،رمبا اثنتني فقط من
جتاربهم جنحت وكانت مربحة.
الفكرة ليست يف كونهم عاجزين عن الكمال،
الفكرة يف االعتماد على التجربة.
اختبر كل أفكارك اجملنونة .ال يهم مدى جنونها،
جربها ،اكتشف أي منها تنجح ،ثم طور من
فاعليتها .اختبر اختالف هذه الفكرة عن غيرها.
اكتشف أي اختالف سوف يعمل بشكل جيد.
فاألفكار ال وجود لها حتى تنفذ وتبرهن.
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اخلطأ الثاني :عدم دراسة األمور بدقة قبل
تنفيذها
" كلما اجتهدت أكثر يف الرخاء ،كلما نزفت أقل
يف احلرب "
واحدة من أكبر الفرص الضائعة بالنسبة
ألصحاب املشاريع هي عدم االستعداد أو عدم
حتديد ما يريدون حقاً .األفراد املنتجون حقاً
يعرفون نتائج عملهم ويحافظون بوضوح شديد
عليه.
املسلحون بهذا الوعي ،يحولون هذا الهدف
الكبير إلى سلسلة من اخلطوات الصغيرة والقابلة
للتنفيذ ،والتي يضعونها بعد ذلك كخطة من
صفحة أو اثنني من أجل التنفيذ ،فالتفكير يف
املستقبل باستراتيجية يجنبك املشاكل ويزيد
قدرتك على التنبؤ.
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فرشاة أسنانهم؟ أعتقد أن اجلواب مرتني يف
اليوم .فنحن نستخدم بريد جوجل ويوتيوب أكثر
من مرتني يف اليوم .هذه األشياء رائعة "
" الرى بيج  ،الرئيس التنفيذى لشركة جوجل"

إذا كنت تقوم بأعمالك بنفسك ،فأنت تخفف من
اخملاطر باتخاذك الكثير من القرارات املدروسة.
خطط الستراتيجيات طويلة األجل قبل أن تخطط
للتكتيكات اخلاصة بك .ويجب أن توضح يف
االستراتيجية الوضع الذي تود الوصول إليه
وتوضح أيضاً من تريد أن تكون وأي نوع من
الزبائن تود جذبهم إليك.
وتوضح التكتيكات كيفية إمتام جميع
استراتيجياتك .فأنت ال متلك استراتيجية حقيقية
إن لم تنجح يف هذين االختبارين:
األول :أن ما تخطط له حقاً يهم الزبائن احلاليني
واحملتملني.
الثاني :أن هذه اخلطه متيزك عن منافسيك.
اخلطأ الثالث :عدم تعلم فن التفويض الذكي
من أصعب جوانب القيادة جعل اآلخرين يقومون
بعمل شيء ما بنفس كفاءتك أو أفضل منها ،لكنه
أمر ضروري إذا كنت تنوي تكبير حجم أعمالك
للوصول إلى املليون.
استراتيجياً ،قبل أن تفوض أحداً وتبني فريقاً،
يجب أوالً أن تعرف حقاً من تكون وما هو الشيء
األكثر أهمية بالنسبة إليك.
مبجرد أن حتدد القيم األكثر أهمية ،سجلها
واجعلها معايير ثابتة للشركة للعمل بها .نسق
تلك القيم باستمرار وافهمها جيداً ،فريقك يجب
أن يكون مؤسساً على قيم.
إذا كان هناك فرد منهم يستطيع عمل شيء ما
بكفاءة تعادل  %80من كفاءتك ،إذاً دعهم
يقومون بهذا العمل عنك.
عندما تفوض شخصاً لعمل ما ،تأكد أن هذا
الشخص الذي اخترته لديه أدوار واضحة
ومحددة .معظم رواد األعمال يفوضون أشخاصاً
بسرعة ويرفدونهم ببطء .لكن العكس هو
الصحيح .وظف ببطء ،وارفد بسرعة.
اخلطأ الرابع :عقد الصفقات اخلاطئة
صفقات  -املليونيرات

يعلم أصحاب املاليني جيداً أنهم لن يصبحوا
أغنياء وهم يهدرون الكثير من الوقت يف أعمال
مقابل املال ،تكون األمور دوماً على ما يرام يف
اللحظة التي تبدأ فيها العمل ،لكن عند نقاط
معينة ،يجب أن تركز اهتمامك على التوسع
والنفوذ.
أنت تقاتل يف معركة شرسة إذا كنت تود احلصول
على املليون وأنت تهدر وقتك يف القيام بأعمال
مقابل املال .فأنت لن تصل إلى املليون وأنت
فقط تبذل مجهوداً أكبر من الذي جعلك متتلك
بضعة آالف.
ركز على قوة النفوذ وكيفية عمل دخل ثابت دون
أن تهدر وقتك مقابل املال ،وهناك عدة
احتماالت لذلك :العقارات االستثمارية ،مواقع
العضوية ،االستثمار يف شركات ناشئة ،بناء
أعمال على اإلنترنت ،الشراكات ،والتسويق

التابع لهم  ..أنواع مختلفة من البرامج  ..إلخ.
اقض بعض الوقت لتحلل ما إذا كنت حقاً تهتم
لوقتك :إذا كنت تتاجر بالوقت مقابل املال ،تأكد
أنها جتارة ذكية ،إذا كنت ترغب يف املزيد من
املال ،كن أكثر قيمة..
إنها معادلة بسيطة ،رواد األعمال الذين أدركوا
قوة النفوذ وتوسيع نطاق أعمالهم ،أصبحوا
ميلكون املاليني عن طريق االهتمام بالسوق
التجاري أكثر من املنافسني.
اخلطأ اخلامس  :الكثيرون يهتمون بصورتهم أكثر
من العميل
" كيف نقرر ما هو املهم حقاً لنعمل عليه؟ أحب
أن أسمي هذا –اختبار فرشاة األسنان –هل
عمالؤنا يستخدمون منتجاتنا بقدر ما يستخدمون
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الناس تهتم حقاً مبا يستطيع عملك تقدميه لهم.
معظم رواد األعمال يحاولون بيع خبراتهم
وجتاربهم ،إنهم يعتقدون أن الناس تريد أن تدفع
لهم من أجل احلصول على نصائحهم ،لكن
الناس ال تفعل ذلك.
إنهم –رواد األعمال –يريدون حلول أو نتائج
ملشاكلهم ورغباتهم .إنهم يريدون النتائج،
يريدون حل مشاكلهم وتقليل أي معاناة رمبا
تواجههم ،إنهم ال يهتمون بك.
هل تفهم بعمق ما يريده العمالء حقاً؟ هؤالء
اصحاب املاليني لديهم تركيز شديد على هذه
النقطة ،يجب أن تعي أن احتمالية استجابة
السوق لكونك تريد شيئاً ما احتمالية ليست
موجودة.
زبائنك هم عباقرة التسويق ،لذلك تأكد بأنك
تقوم مبا يجب عليك فعله ،ابحث عن طرق
الستكشافهم والتعرف عليهم جيداً ،أو حتدث
معهم لتعلم احتياجاتهم ورغباتهم ومتطلباتهم
ومشاعرهم واهتماماتهم وحاول التأثير فيهم.
يريد الزبائن رحلة شخصية ممتعة يف جميع مراحل
العمل ،فهل تستطيع؟
لقد كان عندي العديد من الفرص لدخول عقول
أغنى الناس على هذا الكوكب .هناك دروس
خالدة ميكن أن نتعلمها منهم .معلومه بسيطة،
تغيير وجهة نظر أو تعليق ميكنه تغيير اللعبة
لصاحلك .كن على وعي بكل ما مينعك من رفع
مستوى عملك .اضبط تفكيرك وأفعالك
واستراتيجيتك اخلاصة وفقاً لرؤيتك اجلديدة.
وأخيراً ،نفذ جيداً التكتيكات املذكورة سابقاً
وتأكد من كونك كذلك على املدى الطويل .أنا
واثق بأنك إذا فعلت هذه األشياء ،فإنك قريباً
سترى كل توقعاتك عن العمل املليوني أصبحت
أوضح عما كانت من قبل.
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اخلوارج شكلوا أحد األحزاب املعارضة عبر التاريخ اإلسالمي

اخلوارج واملرجئة واملعتزلة والقرامطة ..تاريخ احلركات السرية املعارضة يف اإلسالم
كتابة وتحرير  :عادل حسين  -آن األوان إلحياء ثورية الخوارج وعدالة الشيعة وعقالنية المعتزلة باعتبارهم يعبرون عن الجانب التراثي المشرق في
مقابل الجانب السلبي النصي األشعري السكوني السلطوي والتضبيب الصوفي ،آن األوان لوضع ابن رشد وابن خلدون مكان الغزالي وابن تيمية ،آن
األوان لحركة إصالح ديني تحرر التراث العربي اإلسالمي من كهنة األزهر وجامعة الزيتون وجامعة القيروان ،آن األوان لتقديم اإلسالم التثويري ،إسالم
يراعي البرجوازية والكادحين في مقابل اإلسالم التخديري المبرر لظلم العسكر وطواغيط التطرف ..هكذا كتب د .محمود إسماعيل في مقدمة كتابه
الشهير “الحركات السرية في اإلسالم ” والذي نُشر أول ما نُشر كحلقات في مجلة روزاليوسف في سبعينيات القرن الماضي.
السنة.
(أبي بكر وعمر) متمسكني بالقرآن والسنة ،بل
هذا الكتاب الذي ذكر محمود إسماعيل يف مقدمته
أن فعل "التحكيم" يشكك يف شرعيته .ومن ثم
وقد جنح اإلباضية يف الوصول بدعوتهم لعمان،
كانوا متشددين يف حضهم الثوري على أئمة
أن كتابته له كانت لسببني رئيسيني أولهما نضالي:
كان خروجهم عليه لرفضه استمرار القتال يف
ومتكنوا من الزحف لليمن ،ثم حتركوا للحجاز،
اجلور ،ويف استحاللهم لدماء مخالفيهم ،ولذلك
حيث حاول الرجل يف هذا الكتاب تقصي التراث
معركة "صفني" بعد أن رفع جند "معاوية"
وخطب أبو حمزة اخلارجي على منبر رسول اهلل
كله فقد اعتبر ميور (أحد الفالسفة الغربيني)
الثوري اإلسالمي ،ورصد مناذج قوى املعارضة
املصاحف على أسنة الرماح ،فكانوا يرون أن هذا
خطبته الشهيرة ،إال أن جيوش األموية حتركت لهم
اخلوارج بأنهم "مذهب ثوري دميقراطي
اإلسالمية عبر التاريخ اإلسالمي ،وتقفي أثر
الفعل "استغفاالً" جليش علي.
من الشام وأرجعتهم حدود عمان فقط .ثم من
اشتراكي".ولعل تاريخهم الثوري خير شاهد
احلركات السرية (اخلوارج ،املرجئة ،املعتزلة،
ينتمي "اخلوارج" إلى عرب الشمال وأكثرهم من
عمان بعد ذك نزح بعض اجلماعات اإلباضية لشمال
على ذلك ،فمثلما ثار آباؤهم على عثمان،
القرامطة) ،وكيف أمكنها التوطئة لثورات اجتماعية
قبيلة متيم التي استقر الكثير من أبنائها يف مدينتي
أفريقيا وساهموا يف نشر اإلسالم بني السكان هناك،
وثاروا على علي ،ثار أوالدهم كثيرًا على دولة
مختلفة .ليكون الكتاب يف نظر كاتبه مبثابة
البصرة والكوفة ،هؤالء الذين كانوا أول من خرج
وسيطروا باملذهب الصفري يف فترة ما على بالد
بني أمية ،وليس هناك يف التاريخ اإلسالمي مثل
"مانفيستو" ملن يرغب يف املقاومة والعمل السري.
على سيدنا عثمان بعد أن رأوا منه مخالفة لعدل
املغرب إلى أن هزمهم العباسيون ،وال تزال
قصص البطش والتنكيل الذي نالوه على يد
وثانيهما معريف :حيث حاول الكاتب هدم الركام
اإلسالم وهدى أبي بكر وعمر .لذلك يرى
جماعات من اإلباضية تقيم يف تنزانيا إلى اآلن.
حكام العراق وخاصة على يد احلجاج الثقفي.
املتراكم يف الرؤى التقليدية التي حولت التاريخ
الكاتب أن لفظة "خوارج" ما أُطلقت عليهم إال
ضعف اخلوارج بعد ذلك وقُسموا ألكثر من 20
ألساطير وغيبيات ،جاعالً من املنهج العلمي طريقه
لكون من خرجوا عليهم كان بجانبهم الفقهاء
فرقة كل منها تكفر وحتارب األخرى ،وهو ما
يف القراءة التاريخية واالستدالل.
واملشرعون والذين لم يتوانوا يف إطالق أي تعبير
 -2املرجئة
أدى لتشتيت جهودهم وأتاح خلصومهم
"مسيئ" خملالفي السلطة ،حيث اخلوارج من وجهة
مالحقتهم والقضاء على ثوراتهم ،فوصلوا مع
يصنف محمود إسماعيل املرجئة كتيار "وسط" ،هذا
نظر الكاتب لم يطلبوا أكثر من العدالة االجتماعية
 -1اخلوارج
نهاية القرن األول امليالدي حلالة من الضعف
التيار الذي يقف مع املعتزلة يف النصف األول من
التي كفلها اإلسالم.
يستحيل معها أن يكملوا نشاطهم عالنية،
العام الهجري األول دون إثارة للمشاكل مع الدولة
يرى دكتور محمود إسماعيل يف كتابه أنه هناك من
يرى إسماعيل بأن اخلوارج شكلوا أحد األحزاب
فاستكملوا بقاءهم سرًّا ،وعكفوا على بعض
األموية مثلما فعل اخلوارج والشيعة ،وكشأن
األدلة والشواهد التاريخية ما تنفي الرواية املتواترة
املعارضة عبر التاريخ اإلسالمي ،وكان فكرهم
املراجعات الفكرية ومنها البعد عن التطرف واتباع
أحزاب الوسط دائمًا فقد كان املرجئة بدرجة كبيرة
عن كون اخلوارج هم من أرغموا سيدنا علي على
السياسي معبرًا عن قطاع عريض من اجلماهير
معتقدات الصفرية واإلباضية األقل تطرفًا ،بل
يف هذا الوقت انتهازيني ووصوليني ويحددون
قبول التحكيم ثم الضغط عليه من أجل رفضه ،بل
الساخطة على اخلالفة ،فبينما قصر أهل السنة
تهذيب املذهب اإلباضي والذي كان يكفر
مواقفهم مبا يتناسب مع مصاحلهم ،فقد استمر
اخلالفة على قريش ،وجعل الشيعة اخلالفة حكرًا
العكس متامًا –فحسب رؤيته –فإن اخلوارج كانوا
اخملالفني ،حتى أن بعض علماء الفرق يعتبر
املرجئة يف مراقبة الصراع فلما كثرت الضربات التي
على آل البيت ،نادى اخلوارج بأن اخلالفة حق
من خير جُند اإلمام علي ،وأكثرهم إميانًا بعدالة
املذهب اإلباضي أقرب املذاهب قاطبة ألهل
تلقاها األمويون من اخلوارج والشيعة انضم املرجئة
لكل مسلم ،فكانوا متبعني بشدة لنهج الشيخني
قضيته ،وأن رفضهم للتحكيم لم يكن إال من باب
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لهم ليشاركوهم انتصارتهم ،لكن يُحسب لهم
أنهم قد قاموا بعد ذلك بالكثير من الثورات ضد
دولة بني أمية وناصبوهم العداء.
كان أول من سمى املرجئة بهذه االسم هو
اخلارجي ابن نافع بن األزرق ،وذلك لعدم تبنيهم
أي موقف من حصار سيدنا عثمان ،فلم يساهموا
يف الثورة عليه ،ولم ينضموا ملعاوية ألخذ ثأره.
وهو ما استمروا عليه تقريبًا يف موقفهم من أحداث
الفتنة الكبرى ،حيث انتظروا حتى انتصر معاوية
وأصبحوا معه ،وبخالف املعتزلة الذين يشككون
يف إميان معاوية فقد رأى املرجئة التوقف عن
إصدار األحكام وإرجاء األمر هلل ،فكان مذهبهم
قناعته بأن ما دون الشرك مغفور ،وال يضر
اإلنسان شيء طاملا مات على التوحيد .ولذلك
نالحظ أنهم الفرقة الوحيدة تقريبًا التي حظت
برعاية بني أمية يف بداية عهدها ،فعاش املرجئة
بالبصرة ينشرون مذهبهم بينما باقي الفرق تالقي
أشد البطش من بني أمية .وحيث كان أهل
البصرة قد ضاقوا بالقتال واحلر فقد وجدوا
ضالتهم يف هذا املذهب.
إال أنهم ومع نهاية القرن األول الهجري ،ومع
استشعارهم لقوة معارضي بني أمية ثوروا
مذهبهم ،وانحازوا للمعارضة ،وأصبح من
فقهائهم من يقول بأن اإلمامة ال تثبت إال بإجماع
األمة ،ويف هذه الفتوى إسقاط لشرعية بني أمية.
كما تخلوا عن معتقداتهم التبريرية وأخذوا من
اخلوارج منهج ضرورة التصدي لالنحراف
واملنكر ،كما أخذوا اقتباسات من "القدرية"
(أسالف املعتزلة) فتركوا ربط اجلبر بالقدر،
وربطوا اإلميان بالعقل ربطًا محكمًا.
ليصبح املرجئة ذوي قوة كبيرة بانضمام "املوالي"
لهم ولدعوتهم ،فانحازوا مبن اتبعهم من املوالي
لثورة عبد الرحمن بن األشعث يف جيشه الذي
عُرف بـ"جيش الطواويس" ،إال أن احلجاج بجيش
كبير متكن من إخماد تلك الثورة .بدأ مذهب
املرجئة يف االنتشار والتأثير على يد الكثير من
املؤمنني باملذهب ،ومن أشهرهم "اجلهم بن
صفوان" ،والذي يُعزى له الفضل يف إمتام نشر
املذهب بخرسان ،وهو الرجل الذي اشترك مع
احلارث بن سريج يف ثورة خرسان ضد بني أمية،
فكان كاتبه ورأس دعوته والداعي إلى اتّباعه.
وهكذا لم ينصرف القرن الثاني الهجري إال وكان
"اإلرجاء" منتشرًا يف األقاليم الشرقية من دولة بني
أمية ،فكان عدد من انضموا جليش ابن سريج
يصل لسبعني ألفًا ،هذا الرجل الذي كان يطالب
بأمور بسيطة وعادلة للغاية مثل إقامة العدل،
ونشر قيمة التسامح ،وتطبيق الشريعة ،ولذلك لم
يتورع الثوار عن وقف القتال حينما أكد اخلليفة
على االستجابة ملطالبهم ،ولم يتقاعسوا ملا أدركوا
تنكره لوعوده ،فكانت ثورتهم عاقلة ال تهدف
سفك الدماء دون الوصول حلل .وبالفعل حققت
هذه الثورة الكثير من أهدافها ،فنعلم أن احلكومة
األموية بعد مقتل احلارث أضطرت للتنازل عن
كثير من اإلجراءات املالية اجلائرة ،واتبعت سياسة
أكثر لينًا واعتداالً.
 -3املعتزلة
يبني محمود إسماعيل يف كتابه أن أغلب من
حاولوا دراسة "املعتزلة" اعتبروهم فالسفة
وأصحاب مذهب كالمي عقلي ،ال اجتماعي أو

القت إعجابًا كبيرًا بني فئة املوالي ،فيكفي أن
سياسي ،ورمبا سبب ذلك كان أمرين ،أولهما
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مؤسسي املذهب
عظمة منتجهم الفكري ،وثانيهما كونهم لم
من املوالي ،واجلاحظ العالم املعتزلي األشهر كان
يظهروا إال متأخرًا ولم ويبرزوا إال مع بداية القرن
من املوالي ،لذلك فقد اعتنق الكثير من املوالي
الثاني الهجري .إال أن االختالفات اجلوهرية بني
هذا املذهب.
أفكار املعتزلة وأفكار أهل السنة خاصة يف تعاملهم
وأما عن عداء املعتزلة لبني أمية فمرجعه أنهم يف
مع اخلالفة جعل بعض الدارسني يصنفهم كحزب
نظرهم جبارون مغتصبون للخالفة فارضون لها
وسط بني السلطة واملعارضة .وإذا جاز التسليم
بحد السيف ،فينقل محمود إسماعيل عن أحمد
بذلك :فيجب التمييز بني املعتزلة وبني املرجئة
أمني بأن شيوخ املعتزلة جميعًا كانوا مؤيدين
التبريريني الذين لم يتحولوا للمعارضة إال يف
لوجهة نظر علي يف حربه
وقت متأخر،
ملعاوية ،بل رمى بعض
فاملعتزلة وفق
شيوخ املعتزلة معاوية
الكاتب ليبراليون
بالكفر .وأما عن اخلروج
مستنيرون تنطوي
على احلاكم فقد رأوا
أفكارهم على
الثابت أن المعتزلة لم
بخالف الشيعة واخلوارج
مبادئ إنسانية ،إال
أن هناك شروطًا لهذا
أنهم رأوا تنفيذها
يوفقوا في تأسيس دولة
اخلروج -1 :أن يكون
عن طريق الترشيد
تدين باالعتزال شأن الفرق اخلارجون جماعة
واإلصالح ال عن
متماسكة -2 .يكون
طريق الثورات
الغالب عندهم أن
واالنقالبات.
األخرى ،ولم تسفر
عددهم كافٍ ضد
ولألسف فإن أغلب
مخالفيهم -3 .أن يكون
ما لدينا من فكر
دعوتهم إال عن تكوين
على رأس اخلروج إمام
املعتزلة هو ما كتبه
جماعات متماسكة كأقليات عادل .هذه الشروط
خصومهم عنهم،
"العاقلة" يف اإلعداد لثورة
وليست كتابتهم
في بقاع مختلفة من العالم هي ما جعلتهم يلتمسون
هم ،فأشهر
األعذار لتوقف الصحابة
شيوخهم واصل بن
اإلسالمي ،اللهم إال الفئة
والتابعني وأهل العدل
عطاء وأبو الهزيل
عن مناوأة بني أمية.
لم يصلنا من كتبهما
“الواصلية ” منهم والتي لذلك فعدم خروجهم
ورسائلهما شيء،
هم أيضًا على بني أمية
كذلك لم يصلنا من
أثارت المتاعب وقاتلت
من وجهة نظر الكاتب لم
رسائل اجلاحظ إال
يكن تقاعسًا أو استكانة
القليل مما كتب ،فقد
الدولة اإلباضية بالمغرب ،ولكن لكونهم وعوا
تبارى أهل احلديث
جتارب سابقيهم ممن ثاروا
أيام محنة املعتزلة
خالل عصر املتوكل كذلك فقد اشترك المعتزلة يف ظروف غير مواتية
يف حرق مصنفاتهم .بعد ذلك مع العلويين في فحصدتهم سيوف بني
أمية .إال أن ذلك لم
وأما ما وصلنا عنهم
يثنيهم عن عمل
وعن فكرهم
ضد
الثورات
من
الكثير
اجلماعات الدعوية
فنالحظ منه االلتزام
السرية يف البصرة
الوثيق بني الفكر
الدولة العباسية ،وأبرزها
واملغرب وخرسان
املعتزلي وبني
مواقفهم من العدالة اشتراك المعتزلة مع الزيدية واليمن فضالً عن بالد
الشام واحلجاز ،لكن
االجتماعية ،وليس
الثابت أن املعتزلة لم
هذا بغريب فقد
في الثورات التي قام بها
يوفقوا يف تأسيس دولة
عُرفوا بـ"أهل العدل
تدين باالعتزال شأن
والتوحيد" ،وأطلق محمد النفس الزكية ضد
الفرق األخرى ،ولم
عليهم املسعودي
تسفر دعوتهم إال عن
الملك المنصور.
اسم "العدلية".
تكوين جماعات
ظهر املعتزلة يف
متماسكة كأقليات يف بقاع
البصرة عام 100هـ
مختلفة من العالم اإلسالمي ،اللهم إال الفئة
كفرقة كالمية لها آراؤها املميزة على يد واصل بن
"الواصلية" منهم والتي أثارت املتاعب وقاتلت
عطاء تلميذ احلسن البصري ،فُعرفوا بالواصلية أو
الدولة اإلباضية باملغرب ،كذلك فقد اشترك
املعتزلة ،ويرى البغدادي أن تسميتهم باملعتزلة
املعتزلة بعد ذلك مع العلويني يف الكثير من
جاءت نتيجة اعتزالهم إلجماع األمة .ويؤكد فكر
الثورات ضد الدولة العباسية ،وأبرزها اشتراك
املعتزلة السياسي طابعهم يف االعتدال املستنير،
املعتزلة مع الزيدية يف الثورات التي قام بها محمد
فما قاله واصل بن عطاء يف أمر اإلمامة مصداقًا
النفس الزكية ضد امللك املنصور.
لتلك احلقيقة ،إذ وافق اخلوارج يف مبدأ اختيار
األمة إلمامها من قريش أو من غيرها ،كما اقترب
من الشيعة حني قال بأن وجود إمام مسلم واجب
 -4القرامطة
على أهل كل عصر .ويبدو أن عدالتهم السياسية

\\

يؤكد محمود إسماعيل بداية بأن القرامطة فئة
مسلمة ملتزمة بقواعد اإلسالم ،وليس كما
يرميهم البعض بالكفر وعدم اتباع الفروض
اإلسالمية ،ويبني أنهم كانوا فرقة متثل الثورة
االجتماعية باسم الدين وليسوا حركة مارقة،
فأصحابها مؤمنون باهلل ناصرون لدينه ثأرون من
أجل اإلصالح ،كما حال أغلب احلركات
املعارضة عبر التاريخ اإلسالمي ،فيقول أحد
الدارسني عن تلك احلركات" :ال يعرف التاريخ
اإلسالمي مذهبًا ثوريًّا ال يستند إلى أساس
روحي ،وال حركة ثورية عامة ال ترجع للدين"،
ويف هذا املعنى يذكر ابن األثير أن وزير املقتدر
قبض على قرمطي وسأله عن سبب اعتناقه لهذا
املذهب القرمطي ،فأجابه قائالً" :صح عندي أنه
على احلق ،وأنت وصاحبك –اخلليفة –كفار
تأخذون ما ليس لكم".
كذلك ينفي الكاتب أن القرامطة كانوا حركة
قومية ،مؤكدًا أنهم استقطبوا الناس من كل
صوب ومن سائر العناصر والعصبيات املقهورة،
فكانت دعوتهم جمعًا للناس من شتى األمم .وأما
عن احلال االجتماعي الذي ساهم يف نشأة
حركتهم فيمكن تلخيصه يف "اإلقطاع العسكري"،
والذي أصبح واحدًا من سمات هذا العصر ،فمع
أمر مثل هذا باإلضافة لتكاثر الضرائب والتالعب
يف العملة وسوء عيشة الفالحني كان احلال مهيأ
لظهور القرامطة .ونتيجة ذلك كله كان من أوائل
من انضموا للقرامطة رؤساء احلرف والعمال،
والذين عملوا يف السر على نشر تلك الدعوة من
أجل إسقاط السلطة وإقامة مجتمع جديد.
بدأت حركة القرامطة مرتبطة باحلركة اإلسماعيلية
يف البداية ،وكان أول وأبرز رجالها هو حمدان بن
األشعث وامللقب بالـ"قرمط" ،والذي انفصل عن
اإلسماعيلية بعدما نشر الدعوة يف العراق
والبحرين واستشعر قوتها وقدرتها على
االنفصال ،وليظل القرامطة منذ ذلك احلني شوكة
يف جنبي اخلالفتني العباسية والفاطمية ما يزيد عن
القرن ونصف.
وقد وفى حمدان بن األشعث بعد ذلك مبا كان
يدعو له من عدالة اجتماعية ،فوجدناه يطبق ما
عرف بنظام "األلفة" ،والذي يُعد جتربة اشتراكية
فريدة ،حيث فيه "يتنازل كل فرد عما ميلك
للجماعة ،ويحصل فقط على قدر ما يفيد ويبذل
يف خدمة ونصرة اجلماعة" ،ووجدنا عندهم نظام
"العقدانية" يف احلكم ،والذي فيه يكون هناك
جماعة تدعى "أهل احلل والعقد" ويكونون على
قدم املساواة مع احلاكم ،ويعينون احلاكم دائمًا
على احلكم بالعدل نتيجة مشوراتهم.
ظل القرامطة لقرن ونصف حركة ودولة قوية ذات
شأن يف العراق والبحرين ،وقد اتبع القرامطة
الكثير من قبائل اجلزيرة العربية ،مثل بني هالل
وبني سليم وبني معقل وبني كلب وفزارة وأشجع
وغيرهم ،بل كانت هذه القبائل هي عماد جيش
القرامطة الذي غزوا به أنحاء اجلزيرة العربية
والعراق والشام ومصر ،إلى أن بدأ الفاطميون يف
استقدام بني هالل وسليم وفزارة وأشجع وبني
معقل لالستقرار مبصر ،فاستقرت تلك القبائل
بصعيد مصر ملدة تزيد على القرن (وبعدها نزح بنو
هالل وبنو سليم وفزارة وأشجع وبنو معقل من
صعيد مصر إلى شمال أفريقيا فيما عرف بتغريبة
بني هالل ،على اسم أكبر قبائل التغريبة).

FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM GO TO :

www.mercyprophet.com
www.rasoulallah.net
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للعثور على فرخ بومة مهجور ،أو ربما
بيضة ،في مكان ما .وقد ينفع فرخ غراب
أو ابن عرس صغير.
تبتهج العصافير لكالم الحكيم وتأخذ في
السقسقة بصوت عال ،بيد أنّ
“سكرونكفينكل ” ،الغراب األعور ذو
المزاج النكد ،لم يقتنع بهذه الحكمة ،قائالًا
إنه يتوجب عليها في البداية تعلم فنّ
تدجين البومات وترويضها قبل السماح لهذا
المخلوق بالعيش في وسطها .ولكنّ
الحكيم باستوس يرد عليه قائال بصعوبة
تعلم ذلك الفنّ لصعوبة العثور على بيضة
بومة في المقام األول .ثم طلب منها
التركيز أوال على نجاح تربية بومة ما ،ومن
ثم يتم التفكير في التحدي اآلخر :فنّ
الترويض والتدجين.
الكمبيوتر المؤلف

لعل تنامي دور اآلالت يف احلياة اليومية لإلنسان ،ملا تشكله من مساعدة كبرى وقدرة على تسيير الشؤون بسرعة
وفاعلية ،أصبح يشكل ظاهرة جديرة بالدرس واالهتمام ،نظرا لسيطرتها امللحوظة على اإلنسان حتى صار البعض
يتحدث عن بروز نزعة جديدة من العبودية .إال أن الغريب يف األمر هو دخول هذه اآلالت إلى مجال الكتابة والتأليف،
وهو ما أنتج العديد من ردود األفعال يف زمن صارت فيه اآلالت تقوم بأعمال البشر واقتحمت جميع اجملاالت ،وهاهي
اليوم تتحدّى اجلميع يف ميدان األدب.

أدب اآلالت الذكية وأخطارها

تحسين الخطيب
كادت قصة قصيرة ألّفها في اآلونة
األخيرة برنامج كومبيوتري ذكي أن تفوز
بجائزة أدبيّة مرموقة في اليابان ،فهل
كان اإلنكليزي صموئيل بتلر على حق
حين تحدث في مقالته “دارون بين
اآلالت ” ( ،)1863عن احتمالية فكرة أن
يكون الذكاء الصناعي العتبةَ التالية في
سلّم التطور؟ أم أنّ “المجازفة
الوجودية ” ليست أكثر من مجرد واحدة
من بنات أفكار خياالت جامحة؟
وسواء كانت اآلالت ،وفق بتلر ،تعيش
“حياة ميكانيكية ” دائمة التطوّر ،سوف
تدفع بها في نهاية المطاف إلى أن تصبح
الجنس المهيمن على األرض ،أو كان
اإلنسان هو الذي يبتكر من يخلفه ،وال
يكف عن تزويده بكل أنواع التجهيزات
اإلبداعية حتى يصبح التنظيم الذاتي
والقوة الذاتية ،بالنسبة إلى هذه
“المخلوقات ” الجديدة ،ال يختلفان البتّة
عمّا يمثله الفكر والمعرفة بالنسبة إلى
الكائن اآلدمي؛ فإنّ تحديد الزمن الذي

تصبح فيه اآلالت الذكية جنسا أعلى ،يظل
أمرا بعيد المنال على العقل الفلسفيّ حتى
للحظة واحدة.
خطر اآلالت
ولم تغب مسألة الخطر الذي قد تمثله
اآلالت على مستقبل الوجود اإلنسانيّ عن
أفضل األدمغة والخبراء المعنيين بالذكاء
الخارق للكمبيوترات في الوقت الراهن،
كبيل غيتس وستيفن هوكنغ وإيلون مسك،
الذين يحذرون من أنّ تطوير ذكاء صناعيّ
كامل قد يشكل بداية نهاية الجنس
البشري ،لدرجة قيام إيلون مسك بمنح
عشرة ماليين دوالر لـ ”معهد مستقبل
الحياة ” من أجل تمويل بحوث تعمل
على فهم عملية اتّخاذ القرارات بواسطة
“أدمغة ” اآلالت الذكية ،وكيف يمكن لنا
أن ندير القوة المتعاظمة للتكنولوجيا.
وليس هذا فحسب ،بل عمد أيضا إلى
إنشاء شركات بحوث متخصصة لمراقبة
“حيوات ” الذكاء التكنولوجيّ وأخطارها
المحتملة.

وفي كتابه “الذكاء الخارق :الطرق
واألخطار واالستراتيجيات ” (،)2014
يجادل الفيلسوف السّويدي نيك
بوستروم ،مدير معهد مستقبل اإلنسانيّة
وأستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد،
بأنّ الذكاء الصناعيّ سوف يفرض
أخطارا على اإلنسانيّة ،من حيث “لو
قيض لقدر كاف من هذا الذكاء القيام
بأعمال تعتمد على تحقيق أهداف بعينها،
فإنه سوف يظهر سلوكا تقاربيّا كطلب
موارد أو محاولة حماية نفسه من
االنغالق ووقفه عن العمل ”.
ثم يقدم لنا بوستروم في مفتتح الكتاب
دليله على هذا الخطر المحتمل
بـ ”خرافة عصافير الدوريّ التي ال
تنتهي ”؛ حيث وبعد يوم عمل شاق،
تتخيّل العصافير ،وهي تستريح في
المساء مسقسقة ،كيف ستكون الحياة
سهلة لو ظفرت ببومة تساعدها في بناء
أعشاشها .ثم يفكر أحدها في استخدام
البومة للعناية بصغار العصافير
والطاعنين في الكبر ،ثم يقول عصفور
ثالث إنها تستطيع أن تقدم لهم النصح
وتبقي عينها على قط الحيّ.
وفي احتدام هذه األحالم وتالطمها،
ينطق باستوس ،مشيرا إلى ضرورة
إرسال الكشافة في جميع االتجاهات
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لم تفلح اعتراضات العصفور األعور على
عيوب خطة باستوس وذهبت أدراج الرياح،
خاصة وأنّ العصافير انطلقت محلقة لتنفيذ
خطة الحكيم .ولم يتخلف عن السرب
سوى عصفورين أو ثالثة ظلت في أماكنها
ولم تبرحها .راحت هذه القلة تحاول
التفكير في كيفية تدجين البومات
وترويضها .ثم تدرك بأنّ الحكيم باستوس
كان على حق بخصوص الصعوبة البالغة
لهذا التحدي ،ال سيما في غياب بومة
حقيقة لممارسة هذا الفنّ عليها.
ولكن ،بالرغم من ذلك ،واصلت العصافير
جهودها بقدر استطاعتها على أمل أن
يعود السرب ببيضة بومة قبل الوصول إلى
حل لهاته المسألة .ولم يعرف أحد كيف
تنتهي الحكاية ،ألنّ المؤلف كان يُملي هذا
الكتاب على “سكرونكفينكل ” وأتباعه.
وعلى الرغم من أن الكمبيوتر اليابانيّ
الذكي لم يكن واعيا بما يكفي للتفكير في
كتابة تلك القصة القصيرة من تلقاء نفسه
وإرسالها إلى المسابقة ،بل تمت
بمساعدة فريق من الباحثين في جامعة
هاكوداتي المستقبلية ،قام باختيار كلمات
وألفاظ محددة يتم استخدامها في اإلطار
النهائي للحكاية ،إالّ أن الكمبيوتر هو الذي
قام بتأليف النص األخير بنفسه دون أيّ
تدخل بشريّ.
فهل نشهد في المستقبل القريب برامج
كومبيوترية خارقة الذكاء تكون قادرة بما
يكفي على إدارة شؤون نفسها بنفسها،
وإبداع أدبها الخاص الذي يتفوق على
األدب البشريّ ،أم ستبقى حلقة هشاشة
وجودها الفيزيقيّ حلقة تحتاج دائما إلى
من يمنحها القوة كي تستمر في الحياة؟
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قصص قصيرة من الزمن املر  -عبدالناصر مجلي
شواهــــــــــــد

الظهيرة واجلثة باقيتان مكانهما إلى األبد.

فقط شواهد متراصة بعضها بجوار بعض ،خرب
املطر والثلج بعض أعرامها  ،إلى جوارها باقات
زهور كانت ملونة ،يبستها ريح باردة ال تدري من
أين تهب ،وأسماء محفورة جيداً عليها بخطوط
عربية ركيكة إلى جوار خطوط إجنليزية منسقة
وواضحة ..عبد الفتاح ،صالح ،محمد ،سعيد،
عبداهلل ،يف مقبرة بعيدة تغوص يف املاء اخمللوط ببقايا
بشرية مقددة ،كانت يف يوم لن يعود تواعد نفسها
بعودة قريبة إلى وطن بعيد.

المجنــــــــــــون
أقبل بقامته الشاهقة ،رأسه كانت بني السحاب
حيث يسكن املطر ،املطر اخملتبئ يف شعره والبروق
والصواعق ،يف قدميه جتلجل قيود حديدية ويف يديه
وعنقه ،تالحقه الطيور كما لو كان أحد أفراخها،
وثمة عسكري قميء يسوطه من اخللف" ،أمشي يا
مجنون" .كان يتقدم ببطء حترقه ضحكات الناس،
هرعتُ ملشاهدته ،ولرؤية وسامة اجملنون فيه ،كان
شاباً أخذت "صياد" عقله ،أسرعت جتاهه أريد
رؤيته عن قرب ،ومن فرجة صغيرة بني جمهرة
الناس احملايدة ،نفذت ،وجريت صوبه ،تعثرت
ووقعت عند قدميه ،سكت الناس عن ضوضائهم
وخرسوا عن الضحك ،جتمد العسكري مكانه،
ومن عاليه البعيد هبط اجملنون إلىًّ ،ثالثمائة عام
استغرق هبوطهُ ،رفعني عن األرض ،أزال عني
التراب صامتاً محزوناً ،عندما التقت عيوننا
ببعضها ،رأيت يف عينيه مروجاً واسعة وسواقي
وعصافير ،ورأيت ما يسمونه البحر.

ثالث فتيات مكسيكيات في مدينة
باردة
ثالث فتيات مكسيكيات جميالت تنتظرهن سيارة
قدمية عند باب املصرف ،كن فاتنات كما لو أنهن
ذاهبات إلى حفلة ،واحدة رشقت زهرة صفراء يف
شعرها األسود ،أخرى عقصت شعرها البّني على
شكل كرة صغيرة إلى اخللف ،وأظهرت عنقاً
شاهقاً يستحق العض ،أما الثالثة فقد عطرت املكان
بابتسامة سحرية كاملة األسنان .من أين أتت تلك
اخمللوقات املعطرات بإنوثة عُتقت زمناً طويالً يف غابة
منسية يف كوكب الطيور امللونة والفراشات الناطقة.
عند ما دخلن كنا نقف يف طابور طويل أمام نافذة
الصرافة يعصف بنا برد لعني ،جايف الوجوه مشققي
الشفاة ،مثل رجال من خشب تركوا هناك ماليني
السنني حتى تهرأت مفاصلنا ،لم يكلم أحدنا
اآلخر ،صمُوتاً والهواء بيننا ميت ،حتى أهلّت
ثالث شموس تفوح منهن رائحة أمريكاء الالتينية،
بجبالها وسهولها وأنهارها وأسرارها التي لم تعلن
بعد .عادت احلياة إلى أرواحنا ،أزهرت شفاهنا
بإبتسامات يانعة ،أفسحنا لهن الطريق جذلني
ليتقدمن الصف ،وعندما شرعن يف احلديث فيما
بينهن وعلت ضحكاتهن ،أبهجت أفئدتنا لثغتهن
التي تشبه لثغة عصافير لم تخلق حتى االن ،قضني
ما أردن وخرجن ،لم يلتفنت إلى أي واحد منا ،كن
قاسيات اإلرادة والدالل ،صعدن سيارة قدمية
كانت تنتظرهن وأنطلقن مرتويات األجساد ،تطوح
بهن موسيقى راقصة أنبعثت صدّاحة من مسجل
السيارة ،فنتابعهن بعيون مليئة باحلسرة .فجأة لم
نشعر إالّ وقد اجتاح الربيع مدينتنا املغطاة بالثلج،
محوالً إيانا إلى طيور سكرانة ،تطارد سيارة قدمية
يف داخلها ثالث أغنيات قصيرة حلقول تنهض من
نومها اآلن.
علـــــــي

سنتان يا علي وأنت تغسل الصحون ومتسح اآلرض
وأوساخها ،آالف الساعات وأنت تركض يف نفس
الطريق ،و"تعال يا على ،أذهب يا على" أغسل
هنا ،أنتبه بالوعة احلمام طفحت أدخل يدك وأخرج
الذي يسدها ،..وال تنسى القمامة يا علي
يأمرونك بلغتهم املعجونة "بالسقاطة" ،وهذا
املساء ،هذ اآلن ،ها أنت بذلٍ تكرهه تتناول
عشائك البسيط وحدك بني مجموعة من العمال ال
يعيرونك التفاتاً كما لو كنت لست موجوداً بينهم،
ال تدري ملاذا تود البكاء والركض بعيداً حتت مطر
من ثلج مثل مجنون يهرب من نفسه ،مع أنك كنت
تتصنع مثلهم عدم املباالة ،يف آنك ذاك أقبل عليك
رئيسك يف العمل وأخذ يصرخ يف وجهك بلغته التي
بالكاد حتفظ بعض كلماتها ،كان صراخه عظيماً
ذلك الكلب ،جعلك تشعر بنظرات زمالئك
تسلقك بتشف ال تدريه ،كما لو أنك قد أرتكبت
ذنباً ال يغتفر ،علقت اللقمة بحلقك وجتمدت
مكانك ال تدري ماذا تفعل ،كنت حدثت نفسك

صمتًا العم حميد سيخبرنا بما حدث..

بالوثوب يف وجهه ذلك الضخم ونهشه بأسنانك،
لكنك تراجعت بانكسار ،فمن أين لك باملال بعد
أن يلقى بك يف الشارع ،من أين ستأكل ،كيف
 ..كيف!! ،دوائر األسئلة خنقتك ،فذبت يف
مكانك مثل قطعة ثلج آسنة ،وعندما أمسك
بكتفيك هازاً أياك بقوة لم تتحرك ،بل تساقطت
دموعك ،وحينما حاولت كبح جماحها أزدادت
هطوالً ،وغدى منظرك يثير الشفقة ،فرفعت
صوتك عالياً وأجهشت بالبكاء ،فلماذا بكيت يا
علي ..ملاذا..؟!
جستينا منتصف الشتاء  ..أول الربيع
ابنها األكبر تعدى اخلامسة والعشرين من العمر،
أخبرتني حينما سألتها ذات مرة عن عمرها،
وبنتني بعده الواحدة تلو األخرى.
تأتي جستينا منتصف الشتاء على قدميها بعد أن
يغادرها الباص ،ثالثون دقيقة من املشي اليومي،
من موقف الباصات إلى الورشة ،الشفتان
مطليتان بالقرمزي ،والعينان مفتوحتان على
آخرهما ،واجلسم القصير املمتلئ ،معتمرة كوفية
البرد ومعطف ثقيل يقيها ريح الشتاء وزمهريره،
وحينما تصل تتجه مباشرة إلى آلة صنع القهوة
اجلاهزة وتعطر املكان برائحة البُن اللذيذة .قصيرة
شهية اللون ،تضحك بصدق ألتفه األسباب
بصوتها اخلافت" ،هاي أبدول" ،حتيتها لي كلما
رأتني ،ثم تنفحني ابتسامة ساحرة ناصعة
األسنان ،وحينما يهل أول الربيع ،تأتي مرتدية
ثياباً مزركشة عليها رسوم لورود وزهور كثيرة
بعضها خرايف لم ينبت بعد ،كانت امرأة سوداء
بكل ما تعنيه الكلمة ،نظرات قوية ال تخلو من
حنان غريب ،لسان طليق إن اقتضت الضرورة،
امرأة تنضج دفئاً وأنوثة ،كثيراً ما كنت أراها متشي

حتت الثلج" ،اركبي ياجستينا" .تبتسم يف وجهي
بعينيها السوداويني "ثانك يو" وتواصل سيرها
"أحب املشي حتت السماء وهي تنهمر بالثلج"،
كنت أراقبها وهي متشي الهوينى وكأن ليس
سواها يف األرض ،وتغيب عن ناظري مثل حبة
بُن يف بحر من حليب.
الجثـــــــــة
فجأة قدموا بدون سابق إنذار ،رجال مدججون
بالسالح محزومني بأحزمة الذخائر ،مكفهري
الوجوه ،معصوبة رؤوسهم بعصابات أكلها
العرق والغبار ،يركبون سيارة مكشوفة أكلها
الصدأ ،كثيفي اللحى ،طويلي الذوائب ،لهم
نظرات ثاقبة تخلع القلوب .أقبلوا أصابعهم على
الزناد ،قذفوا باجلثة يف وسط السوق ومضوا ،لم
ينطقوا بشيء ،حدجوا الناس بنظرات قاسية،
وفلوا هاربني مخلفني ورائهم بصقات ملونة بالدم
والتبغ والبلغم ،ودوامة صغيرة من تراب متطاير.
وحدها اجلثة بقيت مكانها مليئة برضوض املوت،
كانت جثة لشاب طويل القامة ،عريض الكتفني،
مشّوه الوجه متاماً جراء وابل من الرصاص ،لم
يحاول أحد االقتراب ،كان غارقاً يف موته وثمة
ذباب يطن فوق رأسه املثقوبة بعبث.
كانت جثة مجهولة عارية إالّ من إزار ممزق يغطي
أسفل السُرة ،حافية القدمني املغلولتني إلى قيدٍ
غليظ ،وعالمات التعذيب ظاهرة يف الصدر
الكثيف الشعر ،ويف الكفني وقصبتي الساق
املثقوبتني بعدة ثقوب.
جثة بائسة يف ظهيرة منسية مفتوحة الذراعني
املعذبني ،كما لو كانت حتاول معانقة السماء
احملايدة فوق رأسها الغائب املعالم ،املطفئة الزُرقة
يف العينني املندثرتني .لم يقترب أحد وبدا وكأن
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عندما وصل العم حميد كان وجهه مبيضاً من
الغضب واحلزن ،كان قد تأخر نصف ساعة كاملة
عن العمل ،أستقبلناه متسائلني نحن زمالئه
وعشاق قهوته" ،واهلل ميكنهم عرب"!....
وسكت ،أنتظرنا أن يكمل ،بلع ريقه وأضاف
"وامللعون إبن امللعون أخذ مني عشرين دوالر حق
توصيله ما تساوي خمسة دوالرات"  ،كانت هذه
هي طبيعته يدخل ويشتبك يف خمسني ألف حكاية
وقصة عندما يتحدث" ،خلك من املعلون إبن
امللعون ،وأخبرنا من هم العرب وأيش حدث
لهم!"  ،خلع نظارته وأخذ ميسحها بتؤدة حارقة
ومراراتنا توشك إن تنفقع ننتظر األجابة ،لكنه كان
يبدو يف كوكب آخر ،وأخيراً فتح فمه" .وصلنّي
 ."!....وأكملنا ورائه مسرعني "امللعون إبن
ستني كلب" ،سكت حتى يعيد النظارة إلى مكانها
فوق أنفه الصغير "وطلب مني، "!...هذا الرجل
ال فائدة منه يف نقل األخبار ،لكننا ومبجرد أن نراه
منطره باستفساراتنا ،عمّا سمع وشاهد يف يومه،
"هه وبعدين "..يا قيامة اهلل قومي كنا نظن أحياناً أنه
يقصد ذلك" ،شفت  ."!...يا رب محمد عاد
للصمت ،هل يود قتلنا هذا اآلدمي "تشتوا قهوة!".
كان شديد النقاء بعمره الستيني ،ولوال حبنا له
ألكلناه بأسناننا غيظاً منه" ،يا أخي ذبحتنا بقهوتك،
أيش حصل بالعرب ..ماتو؟" .كنا نستفسر عن
حادثة مروعة حدثت أمام إحدى املدارس الثانوية،
وقد سمعنا من بعض رفاقنا أن العم حميد كان
هناك ساعة احلادثة ،وها نحن نوشك أن نبكي
فضوالً حتى يخبرنا بالتفاصيل" .قصدي
صحيح ..معي قهوة باهرة من حق البالد!."..
أسُقط يف أيدينا وحزنّا السكون املقهور ،لم نقل
شيئاً ،أمطرناه بنظراتنا حانقني ،حدقنا فيه عن قصد
لعله ،!!..تفرقنا عنه ،وذهب كل واحد منا إلى
عمله ،وكأن األمر ال يعنيه"،أمانه أنها
قهوة."!!...
...................
* عبدالناصر مجلي  :قاص وشاعر وروائي وناقد
وصحفي ميني أمريكي  ،ترجمت بعض أعماله القصصية
والشعرية الى عدة لغات منها :اإلجنليزية والفرنسية
واإلسبانية واإليطالية واألملانية والروسية والصينية..الخ

* اللوحة املرفقة للنصوص للفنان التشكيلي محمد
رباط
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تشكيل
........
A R T
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
كثيرا ما نسمع عن مدارس الفن أو مدارس الرسم الفنية أو التشكيلية
..ومنا من يسميها مدارس الفن التشكيلي (وهو اإلسم األصح)..وأن لـ
كل رسام ميولــه وإجتاهه اخلاص لـ مدرسة فنية معينة ..مهما كانت
التقنية املستعملة (قلم رصاص .فحم .الباستيل.الصباغة الزيتية
.املائية...)..فـ عندما يبدع الرسـام يف وضع فكرة من نسج اخليال يف لوحته ..نقول عنه انه قد قدم لنــا طبقا فنيا سرياليـا ..وعندمـا يهتم الفنان بـ أهم تفاصيل الرسمة نقول
عنه أنه يـنتمي للمدرسة الواقعية ...وهكذاإذن فكل رسام كــان مبتدأ أو محترف فإنه يشتغل يف إطار مدرسة فنية معينة ..وعشقنا او ميولنا لـ مدرسة رسم معينة ..سيكون
حتما إثر إعجابنا بـ أعمال أحد الفنانيناملنطوين حتت لواء تلك املدرسة الفنية ..ساحاول يف هدا املوضوع إدراج جُل مدارس الفن التشكيلي (الرسم الفنية) ..مع تعريف لكل
مدرسة رسم على حدى ..و وضع منادج لكل مدرسة فنية ..قبل الدخول يف املوضوع اضع بني ايديكم تعريف مبسط للفن التشكيلي :

مدارس الفن التشكيلي..تعريفها !!

الفن التشكيلي :هو كل شيء يؤخذ من حياتنا اليومية
او الواقع  .ويتم صياغته بطريقة جديدة..أي يشكل
تشكيالً جديداً ..وهذا ما يٌنطق عليه بــ كلمة
(التشكيل) .
والتشكيلي  :هو الفنان الباحث الذي يقوم بصياغة
األشكال آخذاً مفرداته من محيطه ولكل إنسان رؤيـته
ونهجه اخلاص ..لذا تعددت املعاجلات بهذه
املواضيع  ،مما اضطر الباحثون يف مجاالت العطاء
الفني أن يضعوا هذه النتاجات حتت إطاروهي (
مدارس الفن التشكيلي ).
المدرسة الواقعية :وهي نقل لكل ماتراه أعيننا من
مجسمات و مناظر طبيعية وحاالت من الواقع نقل
طبق األصل ،كاألدوات واألشخاص أو حتى األزقة
والشوارع .كما ترصد عني الكاميرا الفوتوغرافية
اليوم واقع معني ما يخص اجملتمع .وقد تدخلت
عواطف وأحاسيس الفنان يف رصد هذه األعمال..
رواد املدرسة الواقعية:هونور دوميه  .جون فرونسوا
ميلت  .كوسطاف كوربيه
المدرسة الكالسيكية  :يف أواخر القرن الثامن
عشر بداء الفنانون عمدا بتقليد الفن االغريقي
والروماني..حيث جسد الفن الكالسيكي املواقف
اجلادة بأسلوب جاد ..وعرفت هذه االعمال بأسم
الكالسيكية احلديثة ،وهي تقليد للفن الكالسيكي
بأسلوب مبتكر  ..ولم يكن الفن الروماني معروفا يف
ذلك الوقت كحركة فنية بارزة حتى قام هؤالء
الفنانون بتقليده ليصبح حركة فنية معروفة،و لقد
جرت العادة أن نطلق لفظ كالسيكي على الشئ
التقليدي أو القدمي ..بل نطلق هذا اللفظ على
الشخص الذي يتمسك بالنظم السابقة..
التقليدية دون تغييرأو إضافة ،واحلقيقة أن لفظ
كالسيكية هو مفردة يونانية وتعني ( الطراز األول )
أو املمتاز أو املثل النموذجي  ..حيث اعتمد اليونان
يف فنهم األصول اجلمالية املثالية ،فنرى يف منحوتاتهم
أشكاال للرجال أو النساء وقد اختاروا الكمال
اجلسماني للرجال واجلمالي املثالي يف النساء ..
رواد املدرسة الكالسيكية  :ليوناردو دافنشي .
مايكل أجنلوا  .نيكوالس بوسان ..
المدرسة الرمزية  :تعتمد على متييز االشياء من
خالل اللون ،وترميز الوضعية للحالة املرسومة،كما
يف أعمال الفنان البريطاني "دانتي روزيتي" فقد جرب
الرمزية من خالل لوحة بياتريس،وهي لوحة تذكارية
رسمها لوفاة زوجته ،وكان هدفه االحتواء الرمزي
لوفاة بياتريس يف اللوحة التي ترى فيها حلظة صعود
بياتريس الى السماء ،وكأنها يف غيبوبة وكان لكل
لون استعمله روزيتي معناه الواضح يف الترميز.
أهم فناني الرمزية " :جيمس وسلر .دانتي روزيتي .
شافان  .غوستاف مورو"...
التعبيرية (التأثيرية )  :نشأت التعبيرية يف املانيا سنة
 ،1910وفكرة املدرسة التعبيرية يف األساس هي أن
الفن ينبغي أن ال يتقيد بتسجيل االنطباعات املرئية
فقط بل عليه أن يعبر عن التجارب العاطفية والقيم
الروحية،وهناك فنان أملاني كثر اشتهروا بالتعبيرية
لكن يبقى الفنان "هنري ماتيس" من أول رواد املدرسة
التعبيرية ..حيث قال :التعبير هو ما أهدفه قبل كل
شئ .فأنا الميكنني الفصل بني االحساس الذي أكنه
للحياة وبني طريقي يف التعبير عنه.
أهم فناني هذه املدرسة " :هنري ماتيس  .هنري
روسو  .أميل نولده  .بيكاسو".

المدرسة التجريدية :تقوم فلسفتها على اختزال
الشكل وتشكيل الفكرة باأللوان بدون توضيح
اخلطوط ،ويعتبر "رولشكو" أول من رسم هذا
النوع،وجدير بالذكر أن هذا النوع ينقسم إلى
قسمني:
-1هندسي :تأخذ الفكرة فيه أشكال هندسية،
الرائد يف هذا النوع كان الرسام "كاندسكي".
-2غنائي :وهو عبارة عن أشكال سلسة متداخلة،
وخطوط منحنية ،ومن رواد هذا القسم كان الرسام
"بول كلي".وكل الفنانني الذين عاجلوا االنطباعية
والتعبيرية والرمزية نراهم غالباً ما ينتهوا بأعمال فنية
جتريدية،وحالة املدرسة التجريدية متقدمة بالفن يف
وقتنا احلالي مقولة لـ بول غوغان :الفن جتريد
استخلصه من الطبيعة بالتأمل فيها وأمعن التفكير
جيداً باخللق الناجم عن ذلك،وأهم الفنانني
التجريديني  :خوان ميرو  .كاندنسكي بيت
موندريان  .بول كلي ..
المدرسة االنطباعية:قامت على يد جماعة من
الفرنسيني متردوا على التقليد املتعارف عليه يف الرسم
سنة 1870م وابتعدوا عن رسم الصور الواقعية
جداً ،واجتهوا إلى رسم اللوحات التي يعتبر العامل
الرئيسي فيها كل من الضوء وضربات الفرشاة القوية
واأللوان الزاهية،ويعتبر" كلود مونيه" رائد
االنطباعية وأول من مارس هذا االسلوب يف
الرسم.
رواد املدرسة االنطباعية :ماري كاسات  .بول
سوزان  .كولد منبليه .ألفريد سيسلي
االنطباعية الجديدة :برزت يف أملانيا قبل احلرب
العاملية األولى ،تقوم على استعمال األلوان القوية
واملتناقضة واخلطوط احلادة يف الرسم وتصوير
املشاعر واحلاالت النفسية ،ومن رواد هذه املدرسة
"فان جوخ" و "بول جوجان" ،البعض استبدال الواقع
باخليال يف هذا النوع.وهنا برز أعالم لتلك املدرسة
أمثال الفنانني  :ادوار مانيه  .سيزان  .ادغار ديغا
رينوار  .كلود مونيه  .فان كوخ..
المدرسة السريالية :تقوم اساساً على رسم ما
يتصوره كل الرسام او إن صح القول على ما يتصور

العقل الباطن للرسام من افكار خيالية وأحيانا واقعية
لكن يتم دمجها باخليال ،ويف معظمها تكون صور
مشوهة للواقع ومبالغ فيها..و إنبثقت السريالية
بفضل اطالع الشاعر آندريه بريتون على أفكار
الفيلسوف فرويد بني العقل واخليال وبني الوعي
والالوعي.من رواد هذه املدرسة "سلفادور دالي .
خوان ميرو".
المدرسة الوحشية :تقوم على املبالغة يف استعمال
اللون دون تقييد باللون األساسي للشئ،وتذهب إلى
التركيز على جوهر الفكرة أو الشكل،ويعتبر "هنري
ماتيس" رائدا لهده املدرسة ..
المدرسة التكعيبية :أعتمدت التكعيبية اخلط
الهندسي أساسا لكل شكل  .فاستخدم فنانوها اخلط
املستقيم و اخلط املنحني  ،فكانت األشكال فيها اما
أسطوانيه أو كرويه  ،وكذلك ظهر املربع واألشكال
الهندسية املسطحة يف املساحات التي حتيط باملوضوع
 ، .لقد كان سيزان املهد األول لألجتاه التكعيبي ،..
ولكن الدعامة الرئيسية هو الفنان بابلو بيكاسو
الستمراره يف تبينها وتطويرها مدة طويلة من الزمن .
المدرسة المستقبلية  :بدأت املدرسة املستقبلية يف
إيطاليا ،ثم انتقلت إلى فرنسا ،وكانت تهدف إلى
مقاومة املاضي لذلك سميت باملستقبلية ،واهتم فنان
املستقبلية بالتغير املتميز بالفاعلية املستمرة يف القرن
العشرين ،الذي عرف بالسرعة والتقدم التقني.
وحاول الفنان التعبير عنه باحلركة والضوء ،فكل
األشياء تتحرك وجتري وتتغير بسرعة...
وتعتبر املدرسة املستقبلية الفنية ذات أهمية بالغة ،إذ
أنها متكنت من إيجاد شكل متناسب مع طبيعة العصر
الذي نعيش فيه ،والتركيز على إنسان العصر
احلديث .وقد عبر الفنان املستقبلي عن الصور
املتغيرة ،بتجزئة األشكال إال آالف النقاط واخلطوط
واأللوان ،وكان يهدف إلى نقل احلركة السريعة
والوثبات واخلطوة وصراع القوى ،قال أحد الفنانني
املستقبليني "إن احلصان الذي يركض ال ميلك أربعة
حوافر وحسب ،إن له عشرين وحركاتها مثلثية"..
وعلى ذلك كانوا يرسمون الناس واخليل بأطراف
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متعددة وبترتيب إشعاعي ،بحيث تبدو اللوحة
املستقبلية كأمواج ملونة متعاقبة ..
رواد املدرسة املستقبلية:
كارلو كارا  .آمبيرتو بوكسواني .جينو سيفيريني ..
المدرسة الرومانسية  :ظهرت املدرسة الرومانسية
الفنية يف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن
التاسع عشر ،وفسرت إلى حد بعيد ذلك التطور
احلضاري يف ذلك الوقت ،الذي ابتدأ مع تقدم العلم
وتوسع املعرفة.وتعتمد الرومانسية على العاطفة
واخليال واإللهام أكثر من املنطق ،ومتيل هذه املدرسة
الفنية إلى التعبير عن العواطف واألحاسيس
والتصرفات التلقائية احلرة ،كما اختار الفنان
الرومانسي موضوعات غريبة غير مألوفة يف الفن،
مثل املناظر الشرقية ،وكذلك اشتهرت يف املدرسة
الرومانسية املناظر الطبيعية املؤثرة املليئة باألحاسيس
والعواطف ،مما أدى إلى اكتشاف قدرة جديدة
حلركات الفرشاة املندمجة يف األلوان النابضة
باحلياةوكان من أهم وأشهر فناني الرومانسية كل من
( يوجيه دي الكرواه ) و( جاريكو) فقد صور
الكوروا العديد من اللوحات الفنية  ،ومن أشهرها
لوحة احلرية تقود الشعب ،ويف هذه اللوحة عبر
الفنان عن الثورة العارمة التي التي مألت نفوس
الشعب الكادح
المدرسة الدادائية:برزت الدادائية يف سنة 1916
ومبتكرها هو الشاعر الروماني ( تريستان تازارا ) .
حيث قال  :أن الدادائية ال تعني شيئأ ..
والدادائية متثل بالفن حالة رفض لفترة البلشفية
االملانية  ،لذلك لم تدم طويالُ حيث انتشرت بني
عامي  1920 -1918من أملانيا
كان هناك فنان إسمه شفيترز جلأ إلى األرصفة وإلى
صناديق القمامة وإلى كل ما يخدم غرضه لعمل
قطعة فنية من سائر املهمالت القدمية يف عمل (
الكوالج ) .
تعامل شفيترز مع هذه البقايا بحنان منتقياً إياه
خلواصها املظهرية  -شكالً ولوناً ونسيجاً ...لكن
دون أن يخفي هويتها األصلية مطلقاً .
وكان أكثر الفنانني شأناً وصلة بهذه املدرسة (
زيوريخ هانز  .جان أرب ) .
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Cinema

same time conceal, the hegemony of the
global economic order.
Framing Junction 48 within the global
capitalist economy can help shed a different light on several issues ?i?ek raises
in his commentary. First, Assaf’s and
Nafar’s seemingly divergent positions
on tradition seem to be more symmetrical than one expects. Their different versions of tradition are nothing more than
symptoms or byproducts of the contradictions of the global capitalist system
as they are played out at the local level.
Second, ?i?ek’s reference to Malcolm X
in relation to Nafar’s politics betrays an
asymmetrical relationship between

Zizek’s Junction 48: Between Intersectional Analysis and Marxist Critique
By Jamil Khader p In his blog, “Junction 48, Sexual is Political” (Huffington Post April 26, 2016), the eminent Slovp
enian philosopher Slavoj ?i?ek roots, and rightly so, for Udi Aloni’s film, Junction 48, on “ideologicoppolitical”
grounds. Surprisingly, in his commentary on the merits of the film’s subject and form, ?i?ek is not ?i?ekian
enough. He walks a fine line between elucidating the film’s intersectional treatment of the situation of the colonized
Palestinian community inside Israel proper and his critique of the politically correct Western leftists and their mulp
ticultural ideology. Nonetheless, he does not seem to bring the analysis back to his trademark Marxist, or
“communist” as he states, method in relation to the fundamental antagonism (class struggle) within the global capip
talist system. Aloni’s courageous film is timely released to coincide with the commemorations of the Palestinian
Nakba of 1948. However, the film narrates the struggles of its protagonist, the Palestinian rapper and hipphop
DAM band member Tamer Nafar, at the intersection of the Israeli apartheid regime, its Zionist colonialpsettler prop
ject, and its occupation policies, one the one hand, and on the other, Arab patriarchal traditions especially, the
recent exponential growth in “honor killing” crimes, or more accurately (intrapfamily) femicide, in Palestine.
Despite the film’s intersectional
analysis, anti-Zionist viewers at
Columbia University, as ?i?ek states,
objected to the representation of the
problem of femicide in the film as a
cultural problem. For them, the film
blames the Palestinians and their cultural traditions for these “barbaric
acts,” for which the structural violence
of the state, “the only democracy in
the Middle East,” is ultimately responsible. Indeed, the film seems to preempt this critique by having the protagonist defend his position, stating
that he “[sings] in Arabic to protect
the women in my own hood.”
It is important to note that this is
not the first time this debate about
DAM’s politics over femicide has
erupted. In 2013 DAM released a
music video, “If I Could Go Back in
Time,” about these heinous crimes
which was the subject of an intense
debate on the blogosphere. The music
video was thus criticized back then for
treating femicide as a social not a
political problem. Others cogently
demonstrated that the oppressive patriarchal structures in Palestine continued to operate with full force under
the aegis of the Israeli apartheid policies and in cahoots with them. No one
in this debate, though, came to the
defense of oppressive Arab patriarchal
traditions, but concerns were raised
about the UN funding of their project
It is not clear whether or not ?i?ek is
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aware of this context, but his enthusiastic ideologico-political endorsement of
the film has more to do with his critique
of the politically correct Western leftists
and their skewed multicultural politics.
There are two main points ?i?ek drives
home against Western leftists through
Nafar and Junction 48: First, the terms
of the struggle in which oppressed communities are invested must be set by
these communities themselves. Echoing
Malcom X, ?i?ek suggests, Nafar seems
to be saying that “Palestinians do not
need the patronizing help of Western liberals; even less do they need the silence
about “honor killing” as part of the
Western leftist’s “respect” for Palestinian ways of life.”
Second, ?i?ek opposes the false multiculturalist position, because it gives
these communities free license to practice oppressive traditions in the name of
cultural tolerance. As ?i?ek writes, “the
multiculturalist anti-colonialist defense
of the multiplicity of the ‘ways of life’”
ends up “[covering] up the antagonisms
within each of these particular ways of
life, justifying acts of brutality, sexism
and racism as expression of a particular
cultures that we have no right to judge
by foreign “Western values.”
Underlying ?i?ek’s critique of multiculturalist ideology is its “culturalization
of politics”—that it turns every political
problem into a cultural one and defines
it in terms of tolerance for different cultural traditions or ways of life.
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Although, as ?i?ek argues, Junction 48
insists that the “sexual is political,” his
analysis of the film is atypical of his
signature Marxist method, for he does
not tie these secondary contradictions
in the Palestinian condition namely,
gender and colonialism, back to the
fundamental antagonism (class struggle) within the global capitalist system. The intersectional model proposed by the film simply does not
explain oppression at the level of the
formal constitution of the structural
source of the problem itself namely,
global capitalism.
Ironically, in my intervention on
DAM’s music video, I drew precisely
on ?i?ek’s theories to argue that global
capitalism ultimately generates the
contradictions and conditions within
which the crimes of femicide are committed. In their rejoinder to the original
critique, DAM members correctly
insisted that Israeli colonial policies
may not explain violence against
women in Arab countries or the world,
but they did not suggest what might.
Global capitalism remained invisible.
Hence, ?i?ek’s Marxist theories made
it possible to locate the violent histories of femicide within the material
realities of economic globalization
whether in Palestine, Mexico, or Israel
itself. Moreover, his theories allowed
for revealing the extent to which global capitalism uses colonialism and
patriarchy to reproduce, and at the

them. ?i?ek usually couples Malcolm
X’s story with the white woman about
what whites can do in the black struggle
with Malcolm X’s reinvention of black
identity through what he refers to as
“subjective destitution,” as an opportunity to reimagine a new radical universal subjectivity (symbolized by his
iconic X).
However, there is a double absence at
the core of this analysis: With regard to
Western leftists’ solidarity with the
oppressed, ?i?ek’s reading remains
silent about the stance of Israeli leftists
about their approach and motivation for
“helping” Palestinians, while insisting
on reaping the privileges of Jewish
identity and Zionist entitlement. It is not
clear, that is, whether ?i?ek’s critique of
the false multiculturalism of Western
liberal discourses also applies to Israeli
leftist circles themselves. Needless to
mention, with regard to Nafar’s politics,
Malcolm x’s subjective destitution is not
even an issue in Junction 48.
Finally, ?i?ek’s generous reading of
Junction 48, as I argued recently in a
different context, leaves out the ways in
which particular forms of struggle,
which are structured by secondary contradictions be they gender, race, colonialism, and sexuality, can be articulated
in relation to the fundamental antagonism. Indeed, only by reformulating
these contradictions in terms of the
“problems of inequality, exploitation, or
injustice” which cut through all communities within the dominant global capitalist system, as he says elsewhere, that
a radical solidarity politics can be
formed. It is this “trans-cultural link,” as
he calls it, that we must insist on recovering.
– Dr. Jamil Khader is Dean of Research and Professor
of English at Bethlehem University, Palestine. He is
the author of Cartographies of Transnationalism in
Postcolonial Feminisms: Geography, Culture, Identity,
Politics (Lexington Books 2012) and is the coeditor,
with Molly Rothenberg, of a collection of essays on
the Slovenian philosopher Slavoj ?i?ek, entitled, ?i?ek
Now: Current Perspectives in ?i?ek Studies (Polity
2013). He contributed this article to PalestineChronicle.com.
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يف البحث عن نص مسرحي عربي جديد
خصصت مجلة "اجلديد" اللندنية عددها لشهر يونيو اجلاري للكتابة املسرحية .ننشر هنا افتتاحية العدد الذي اعتبر هدية للحياة املسرحية
العربية .وجاء يف كلمة العدد :هذا العدد هو الثاني اخلاص الذي تكرسه "اجلديد" خالل عام ونصف العام ،بكامل صفحاته ،جلنس أدبي .هذه
املرة للكتابة املسرحية ،شارك فيه بنصوصهم  17كاتبا عربياً .وكانت "اجلديد" كرست العام املاضي خامس أعدادها للقصة العربية القصيرة.
ومن بني أهداف هذا العدد ،كما أشارت "اجلديد"" ،تقصّي حال الكتابة املسرحية العربية ومآالتها بعد قرن ونصف القرن من التأليف
املسرحي يف الثقافة العربية ،وتشجيع الكتّاب العرب على الكتابة يف جنس أدبي يتيح ألصوات اجملتمع احلضور مباشرة يف قلب السؤال
األدبي والفني يف الثقافة العربية املنهكة من فكرة الصوت الواحد وامليول الفردية الطاغية يف األدب ،ومن شأنه أن يتيح للقرّاء وأهل
املسرح على نحو خاص االطّالع على نصوص مسرحية عربية ألّفها كتّاب ومسرحيون من العراق ،مصر ،سوريا ،فلسطني األردن،
السعودية ،تونس ،املغرب ،اليمن .والتعرف على نصوص تغطي انشغاالت وهموم وموضوعات وقضايا راهنة اجتماعية وسياسية
وجمالية تغلب عليها الرغبة يف توليد نص مسرحي عربي معاصر" ،وتكشف يف الوقت نفسه عن هموم متباينة وأخرى مختلفة داخل
مجتمعات الكتابة .أخيرا ،نعتقد أن نصوص هذا العدد ستمكن النقاد العرب األدبيني والسوسيولوجيني من استكشاف فضاءات اجلدل
واحلوار داخل هذه النصوص القادمة من جغرافيات عربية مشتعلة وأخرى تعتمل فيها الصراعات الفكرية والسياسية واالجتماعية.

اختلفت اآلراء في جملة من القضايا المتصلة بتاريخ الظاهرة
المسرحية وظواهر الفرجة في المجتمع العربي
نوري الجراح
ننجز هذا العدد اخلاص عن املسرح لنعيد تعريف
الظاهرة املسرحية يف اجملتمع ،فقد وقع يف أذهان
القراء العرب معنى املسرح مرارا من خالل تأريخ
ودراسات ومقدمات وكلمات كثيرة قصدت تقدمي
املسرح للناس.
وظيفة هذا العدد ببساطة أن يتقصّى حال الكتابة
املسرحية بعد قرن ونصف القرن من التأليف
املسرحي يف الثقافة العربية ،وأن يتيح للقراء العرب
وأهل املسرح على نحو خاص االطّالع على
نصوص مسرحية عربية ألّفها كتّاب مسرحيون من
العراق ،مصر ،سوريا ،فلسطني ،األردن،
السعودية ،تونس واملغرب .وهي نصوص تغطي
انشغاالت وهموم وموضوعات وقضايا راهنة
اجتماعية وسياسية وجمالية تغلب عليها الرغبة يف
توليد نص مسرحي عربي معاصر يف لغة عربية
فصيحة ،وقد استبعدت هيئة التحرير نصوصا
كتبت بالعاميات التونسية واملصرية والشامية؛ هي
بحق نصوص ممتازة ،لكنها ال تدخل يف منظور هذا
العدد وال يف توجهات "اجلديد" ،وميكن يف املستقبل
تناول مثل تلك النصوص وتسليط
الضوء عليها ولكن يف إطار بحث
وتقصّ يخصّان أدب العاميات
العربية.

وأبوخليل القباني ويعقوب صنوع وجورج
أبيض ،وغيرهم ،لكن الكتابة املسرحية لم تولد
داخل الثقافة العربية وتتحوّل إلى نصوص وآثار
ذات ميزات مطبوعة باللغة والهموم واألفكار
والتطلعات العربية إال مع النصف األول من
القرن العشرين ،عندما تبلورت األصوات
والتجارب األدبية احلديثة جليل أدبي عربي تأثّر
بالغرب ،كتوفيق احلكيم وعلي أحمد باكثير
وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ،وقبلهم إبراهيم
رمزي الذي كتب املسرحيات التاريخية والغنائية.
تعتبر جتربة مارون نقاش ابن صيدا هي األبكر بني
جتارب التأليف املسرحي بالعربية يف النصف
األول من القرن التاسع عشر؛ "أبواحلسن املغفل
وهارون الرشيد" و"احلسود السليط" ،وغيرها.
ويليه تاريخيا أبوخليل القباني الدمشقي الذي
كتب "قهوة الدانوب" و"أنس اجلليس؟ و"نفح
الربى" و"عفة احملبني" أو "والدة" و"عنترة" و"ناكر
اجلميل" و"األمير محمود وزهر الرياض" و"الشيخ
وضاح ومصباح وقوت األرواح" ،ويعتبر النقاش
مؤسس مسرح األوبريت يف الثقافة العربية.
ويعاصره يعقوب صنوع يف الربع األخير من القرن

العشرين ،وقد ألف الكثير من املسرحيات التي
ضاعت ولم يبق منها حتى منتصف القرن العشر
ين إال "موليير مصر وما يقاسيه" ،لكن الباحثني
العرب اكتشفوا بعد ذلك عددا من مسرحياته
القصيرة ونشروها يف ستينات القرن العشرين،
وخصوصا الباحث محمد يوسف جنم.
بطبيعة احلال شكلت النصوص احلكائية الكبرى
يف العربية مرجعا ملهماً للمسرحيني العرب مثل
"ألف ليلة وليلة"" ،كليلة ودمنة"" ،قصص
األنبياء"" ،رسالة التوابع والزوابع؟ البن شهيد،
"حي بن يقظان" البن طفيل ،كتاب "البخالء"
للجاحظ و"رسالة الغفران" ألبي العالء املعري
وغيرها.وال ميكن أن نهمل نصوص خيال الظل
يف كونها مرجعا مهما للمسرحيني مخرجني
وكتابا منذ مطالع القرن التاسع عشر.
على أن نصا جزائريا اطّلعت عليه خالل إحدى
رحالتي إلى اجلزائر يف نهايات القرن املاضي ال بدّ
لنا أن نعدّه أحد أبكر النصوص املسرحية املكتوبة
بالعربية ،وأعني به "نزاهة املشتاق وغصة العشاق
يف مدينة طرياق يف العراق" ،والذي كتبه ونشره
يف اجلزائر سنة  1847كاتب لم يدوّن اسمه على

***

تنتمي النّصوص املسرحية التي
يضمّها هذا العدد إلى أمناط مختلفة
تتراوح ما بني املسرح الدرامي
احلديث ،ومسرح الالمعقول
ومسرح ما بعد احلداثة،
ومسرحيات املونودراما التي
تتداخل فيها عناصر السرد والشعر
والوثيقة والتشكيل عبر
املونولوجات الدرامية للشخصية،
وقد استقطبت األخيرة طيفا واسعا
من الكتّاب العرب الذين وجدوا
فيها عمال جتريبيا يتيح فرصا
معقولة لعدد من اخملرجني
املسرحيني والفرق الصغيرة ،التي
طاملا أعياها البحث عن مساندين
ومموّلني لألعمال املسرحية التي
تتطلع إلى إجنازها على خشبات
املسارح.
***

جلّ رواد املسرح واملهتمني بظاهرته
يعلمون أن العرب عرفوا املسرح
منذ النصف األول من القرن التاسع
عشر مع جتارب مارون نقاش
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أيّ نص آخر هو أبراهام دنينوس ،وكان موظفا يف
احملكمة اجلزائرية .املسرحية تقوم على  22شخصية
بينها  8أدوار نسائية ،وكلها تنتمي إلى البيئة
اجلزائرية ،وتتحدث عن قصة حبّ تدور أحداثها يف
مدينة متخيّلة ،والعصر غير محدّد ،وتقوم على
حكايتني متوازيتني تستغرقان العرض املسرحي،
وهي ذات نهاية سعيدة .وقد سبق لي أن كتبت مقالة
استعرضت فيها هذا النص وعرّفت به لدى القراء
العرب.
ظل السؤال عن قيمة التجارب املشار إليها وما
عاصرها من جتارب قائما يف النقاش حول تاريخ
املسرح العربي وتاريخ الكتابة املسرحية .وقد
اختلفت اآلراء يف جملة من القضايا املتصلة بتاريخ
الظاهرة املسرحية وظواهر الفرجة يف اجملتمع العربي،
ولكنّ الذي يعنينا خصوصا ،هنا ،مع هذا العدد،
ليس السؤال حول تاريخ املسرح أو تاريخ العرض
املسرحي ،وإمنا تقصّي تاريخ الكتابة املسرحية
بالعربية ،والواضح أنها بدأت من خالل التّماس مع
نصوص موليير واملسرحيني الفرنسيني واإليطاليني
خصوصا ،ثم مسرح شكسبير يف مرحلة الحقة،
وتأثرت بالنصوص األصلية وبالترجمة التي قام بها
رواد املسرح لألعمال املكتوبة بالفرنسية واإليطالية،
ثمّ اإلنكليزية.
***

لن نطيل يف االستعراض لكن يجدر بنا أن نشير إلى
أن النصف الثاني من القرن العشرين هو زمن
التأليف املسرحي ومعه ظهرت األعمال التي يعتدّ بها
كنصوص ألفرد فرج ومحمود دياب وصالح
عبدالصبور وجنيب سرور وعصام محفوظ ومحمد
املاغوط ومعني بسيسو وسعداهلل ونوس والعشرات
غيرهم من كتاب املسرح الذين معهم فقط بدأنا
نتعرف على نصوص مسرحية عربية معاصرة وعلى
نضج فكري ووعي بجماليات التأليف املسرحي يف
العالم .ولعبت نصوص املسرح الشعري دورا مهما
يف التأسيس للمسرح العربي احلديث ،على رغم
الشروط اخلاصة ذات الطابع النخبوي واألدبي،
أساساً ،التي حكمت تطلعات هذه النصوص
وانعكست على صيغ العرض املسرحي ونوعية
جمهوره.
ولكن هل صار لدينا مسرح عربي؟ هل متكّنت
الكتابة املسرحية العربية من التأسيس
ملسرح عربي ميكن أن يضاهي
بجمالياته وخصوصياته التجارب
املسرحية يف العالم؟ وهل ميكن
احلديث عن نصّ مسرحي عربيّ
معاصر ميكن أن يعالج ويعرض يف
العالم؟ وهل يسمح لنا هذا العدد،
أوال وأخيرا ،بأن نعثر يف النصوص
املنشورة هنا على جتارب جديدة تثري
احلركة املسرحية العربية برؤى وأفكار
ولغات فنية تعكس التموّجات الكبرى
للمجتمعات العربية ،والتحوّالت
اجلارية ،وبعضها عنيف عنفا مذهال
ويشكّل ،بالتالي ،حتديّا للنصوص
واخمليالت معا ،وهو وينتمي بوقائعه
إلى أرض التراجيديا اإلنسانية؟
سؤال صعب .لكن هذا العدد من
"اجلديد" وهو الثاني الذي نفرده
لظاهرة أدبية بعد عدد القصة القصيرة
الذي قدّمناه العام املاضي ،إمنا هو
خطوة أخرى يف مغامرة البحث عن
النص اجلديد ويف رحلة تقصّي
األحوال الراهنة للظواهر واألجناس
األدبية يف الثقافة العربية اجلديدة.
* شاعر من سوريا مقيم يف لندن
لندن /بوخارست ـ مايو 2016
* تنشر الكلمة باالتفاق مع مجلة "اجلديد" الشهرية
الثقافية اللندنية
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الصراع بين “أبيض ” و ”أبيض ”،
ومعالم المعضلة األخالقية المرتبطة
بدمج “األسود ” في المجتمع ،ال
بوصفه غريبا بل باعتباره جزءا من
التكوين االجتماعي ،والنظر إليه ال
بوصفه أقل شأنا أو مرتبة ،بل باعتباره
شبيها ال يختلف بشيء سواء في
الحقوق أو في المكانة اإلنسانية ،وتأثير
ذلك على تكوين األسرة األميركية.
قصص تفكك العالقات األسرية
عنوان الرواية مستمد من الكتاب
المقدس ،من سفر إسحاق ،وتتناول
الرواية العالقة بين األب أتيكوس وابنته
جاين لويس ،خصوصا في ظل التوترات
العرقيّة التي شهدها الجنوب األميركي،
إذ تظهر العديد من شخوص “اقتل
طائرا محاكيًا ” في هذه الرواية لكن
بصورة أخرى أكثر وضوحًا لتعبر عن
مواقفها ،فحين عودة جاين لويس إلى
قريتها تلتقي والدها وحبيبها ،لكن هناك -
ونتيجة تصعيد التوتر العرقي ضد السود-
تكتشف
إثر تسللها
إلى
مجلس
المدينة أن كالّ من أبيها وحبيبها يقيم
اجتماعات ضد السود ويحرض على
طردهم ،بوصفهم وباءًا.
الصدمة التي تلقتها شكلت عائقا في
استمرار عالقتها مع االثنين ،بل حتى أنها
ترفض الزواج من حبيبها ،هذه الصراعات
تقودها في النهاية إلى رفض أسرتها،
بالرغم من أنها تعتقد أن
القرية أصبحت أكثر نضجًا
للتغير ،لكن ما رأته يؤكد
على أن العنصرية في
الجنوب ضد السود ثقافة
متأصلة ،وموقف أصبح
على أساسه يحكم على
األشخاص وعلى
انتمائهم ،لتغدو الكراهية
معيار
ًا
ورفض اآلخر
لالنتماء.
تُفكك الرواية العالقات
األسرية ،صيغة التقديس
التي كانت تكنها جاين لويس لوالدها
تنهار عندما تعرف آراءه بل وتراه
يمارسها علنًا ،هي تفقد حارسها
األخالقي ،الصورة المثالية التي كونتها
عن الرجل تنهار ،فانطالقتها في حياة
المدينة التي كونتها كـ ”امرأة ” تتناقض
مع مفهوم “المرأة ” في مسقط
رأسها ،إلى جانب ذلك تكتشف داء
العنصرية هناك ،والرفض ال فقط
للسود ،بل للمرأة بالصورة التي وصلت
“هي ” إليها ،فعليها أن تكون ربة منزل،
تطيع من حولها ،أما األب الذي من
المفترض أن يكون المدافع فنراه مجرد
شخص آخر ينساق وراء آراء المجتمع،

رواية عن الجنوب األميركي والصراعات العنصرية
تثير العديد من األعمال الروائية مسألة االنتماء ،وموضوع األنا يف عالقته
باآلخر ،هذه العالقة التي تتشكل حسب طبيعة اإلنسان ومبادئه ومثله
وأخالقه ،فتصير العالقة مشوبة بالغموض ،وطارحة العديد من األسئلة:
كيف نحدد موقفنا من الكراهية حني تنهار املبادئ واملثل التي
منتلكها؟ من يكون الضابط األخالقي حينها؟ ومن يرشدنا؟ هنا يرى
البعض أن نكون نحن حراس ضمائرنا لوضع اخلطوط بني الصحيح واخلاطئ.
كتابة وحترير  :عمار املأمون
نالت الكاتبة األميركية هاربر لي شهرة
واسعة عن روايتها “أن تقتل طائرا
محاكيا ” ،التي نشرت عام ،1960
وحصلت إثرها على جائزة البوليتزر عن
فئة األدب .تعتبر الرواية من كالسيكيات
األدب األميركي لما تمسه من مراحل
حساسة من تاريخ الواليات المتحدة
والجنوب األميركي ،وبعدها امتنعت الكاتبة
عن الكتابة ،إذ عاشت في شقتها بصمت
حتى فارقت الحياة العام الماضي ،تاركة
القرّاء في حيرة عن حقيقة سبب توقفها
عن الكتابة.
العام الماضي وقبل وفاة الكاتبة بصمت
في سريرها داخل شقتها المتواضعة،
وافقت هاربر لي على نشر “اذهب أقم
حارسًا ” ،الرواية التي روّج لها الناشر على
أنها تتمة للرواية األولى التي ألّفتها
الكاتبة لكشف ماضي شخوصها ،لكن في
الحقيقة المخطوط كتب قبل “أن تقتل
طائرا محاكيا ” ،بل ويقال إنها المسودة
األولى لها ،وتثار الشكوك حول حقيقة
موافقة لي على نشر المسودة كرواية،
“اذهب أقم حارسًا ” صدرت هذا العام
باللغة العربيّة عن “الدار العربيّة للعلوم

ناشرون ” ،ترجمة زينة إدريس.
توترات عرقية
تحكي رواية “اذهب أقم حارسًا ” قصة
جاين لويس فينش ،ذات الستة
والعشرين عاما ،والتي تعود إلى قريتها
المتخيّلة “مايكومب ” في الجنوب
األميركي ،بعد أن كانت تعيش في
نيويورك .الرواية تتلمس العالقة بين
جاين وأسرتها ،وحساسية فترة
الخمسينات في أميركا ،لترسم بصورة
متخيلة طبيعة التمييز العنصري ،ليكون
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حين تلجأ إلى الصورة المشابهة له ،عمها،
تجابه بصفعة ،صفعة حقيقية ومجازية،
فهي حسب عمّها أيضًا وقعت في فخ
الكراهية ورفض اآلخر ،هي أيضا لم تعد
قادرة على تقبل اآلخر.
المعضالت التي تطرحها هاربر لي تتجاوز
الحكاية لتخضعنا نحن أنفسنا للتساؤل،
وفي حالة جاين لويس ،نراها تتقبل
والدها وتتجاوز كرهها له ،تراه كائنا بشريّا
اآلن ،على عيوبه التي قد ال تشبه ما تتخيله
عنه ،هو لم يعد كائنًا مثاليا ،بل صار إنسانا
يحب ويكره ،ويدافع عن آرائه -الخاطئة-
كما تفعل هي.
تروي هاربر لي الحكاية بحذر ،تراقب
شخوصها وهي تنمو ،أفعالها البسيطة
وهي تتراكم لتكونها أمامنا ،تترك لها حرية
االنسياب ،والتفاعل في ما بينها ،لتتكشف
العالقات بينها ،تبدو في البداية واضحة
صلبة ،بعدها تبدأ هشاشتها وعيوبها
بالتكشّف ،الحقد والعنصرية يزعزعان
الصورة المتخيلة التي تمتلكها جاين لويس
عن قريتها ،لتبقى هشاشة صلة الدم هي
التي تشكل األسرة.
النهاية تبدو ضبابيّة ،بسبب عمق الفجوة
بين جاين ووالدها ،األفكار تلتقي مع
الواقع ،لتميع العالقة بين األخالقي
والالأخالقي ،أيهما يحدّدنا؟ هل نتخلى عن
الماضي في سبيل الحاضر؟ هل األفكار
هي التي تكوّننا بشرا أم الواقع؟ هل من
الممكن أن تكون االختالفات األخالقية
هويتنا أم هي مجرد ردود أفعال ألحداث
عابرة؟
غياب اآلخر
اآلخر المُختلف “األسود ” في الرواية
نراه مهمشًا ،ال يحضر كأشخاص رئيسيّين،
هم منفيون حتى ضمن السرد ،وهذا ما
تحاول هاربر لي أن تشير إليه في
اشتغالها ،إذ أن الحضور ضمن المتن
الروائي يستدعي أصواتًا لهؤالء اآلخرين،
لكنهم بُكم ،هم فقط مفاهيم وحوادث
تراجيدية يجب التخلص منها ،وال تحضر إال
في حاالت المواجهة التي يجب فيها نفيهم،
بوصفهم دخالء ،داء البد من عالجه.
جاين لويس غريبة دائما ،وحيدة حتى في
قريتها ،ففي نيويورك تقول إنها تكره
المدينة والصور العمالقة التي فيها
والشعارات المنافقة في قطار األنفاق،
تكره سكانها وأجوبتهم السريعة عن كل
شيء .أما في قريتها ،وفي اإلجازة التي
كان من المفترض أن تعيد إليها حيويتها،
فتصدم بأهلها ،هم أيضًا لم يعودوا
يشبهونها ،هي صورة تحترق ،أما الكراهية
فقد تسللت لجاين لويس وموقفها من
اآلخرين ،لتغدو بصورة ما تشبه من
تكرههم ومن تقف ضدهم.
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الصاع صاعني بالسنوات األخيرة بحرب
مضادة".
شهادات ووثائق

ويعتبر الكتاب مزيجا من القصة البوليسية
التحقيقية ومن وصف تاريخي وحتليل علمي.
وبواسطة خرائط وشهادات ووثائق أهلية يعيد
وايزمان رسم خط دار حوله نزاع بني محتل
وبني من وقع حتت االحتالل ،نزاع دائم بني
القوة البشرية وبني جبروت الطبيعة.
وتعرّف الصحراء بأنها تلك املناطق التي تهطل
فيها رواسب أقل من  200ملم سنويا ،أما
حيث يهطل أقل من هذا املنسوب فتكون
املناطق عادة قفارا خالية من السكن الدائم
لفقدان الفرصة للزراعة .على هذه اخللفية
يؤكد الباحث اإلسرائيلي أن إسرائيل حولت
منطقة النقب الصحراوية إلى مكبات ملهمالت
صناعية ملوثة ومواد مشعة وملناطق تدريب
عسكرية ومعتقالت لألسرى الفلسطينيني أو
املتسللني األفارقة من خالل سيناء اجملاورة.
وينبه الكاتب إلى أن نظام احلماية اإلسرائيلي
(القبة احلديدية) لم يستخدم للدفاع عن
"األماكن الفارغة" يف النقب خالل عدوان
"اجلرف الصامد" على غزة يف 2014؛ بيد أن
الكاتب يغفل بهذا السياق عن ذكر سقوط عدد
من الضحايا نتيجة احلرب املذكورة لعدم تغطية
"القبة احلديدية" منطقة النقب املأهول بكثير من
القرى الفلسطينية البدوية.
وبواسطة وثائق وصور تاريخية وحديثة ينسف
الباحث يف كتابه هذا االدعاءات اإلسرائيلية بأن
صحراء النقب كانت خالية.
يشمل الكتاب وثائق عثمانية ،صورا جوية من
فترة احلرب العاملية األولى وما بعد احلرب
العاملية الثانية وصورا جلرائم هدم القرى العربية
"غير املعترف بها " من قبل إسرائيل يف النقب
كقرية العراقيب التي هدمت مائة مرة .كل هذه
املستندات والصور يستخدمها وايزمان للتدليل
على كيفية استخدام الفلسطينيني البدو
السالسل احلجرية ،القنوات ،السدود ،اآلبار
الحتياجات الزراعة.

حافة الصحراء وخط املواجهة
عرض/وديع عواودة " -حافة الصحراء خط املواجهة" عنوان كتاب جديد لباحث إسرائيلي ينسف
الرواية التاريخية الصهيونية حول حتويل فلسطني من قفار ومستنقعات إلى حدائق غناء ،ويدلل
على أن احلقيقة عكس ذلك يف صحراء النقب على األقل .مؤلف الكتاب هو الدكتور إيل وايزمان،
وقد صدر عن منظمة "ذاكرات" التي تعني بتعميم الرواية التاريخية الفلسطينية .يروي الكتاب
كيف تعمل إسرائيل منذ احتالل النقب عام  1948على تهويده وتغيير مالمحه العربية واقتالع
أصحابه األصليني حتت غطاء املزاعم الصهيونية التقليدية (تطوير القفار) ،ويتوقف عند مقاومة
البدو الفلسطينيني للمخططات الصهيونية .ميثل هذا الكتاب عمال نادرا يف املشهد الثقايف
اإلسرائيلي ،فهو ينسف الصورة النمطيةغرد النص عبر تويتر ويكشف أن هذه املفاهيم املغلوطة
للصحراء تستخدمها إسرائيل القتالع الفلسطينيني البدو من ديارهم يف النقب.والواقع أن
وايزمان جنح يف كتابه املستند على رؤية بحثية وعلى صور تاريخية وأدى مهمته بشكل بارع يف
دحض مزاعم "التطوير" اإلسرائيلية التقليدية للصحاري والقفار.

سلب واستيطان
يستعرض هذا الكتاب من زاوية نظر خاصة
عمليات اقتالع البدو من النقب الشمالي،
وبخالف بقية حدود فلسطني فإن خط الصحراء
لم يتم ترسيمه باجلدران واألسالك بل يتغير وفق
حتوالت مناخية وسياسات فالحة األراضي،
عالوة على عمليات متدن و"حتريش" ناجمة عن
سلب واستيطان.
وفيما تعتبر أوساط إسرائيلية واسعة أن تغييرات
املناخ يف النقب نتيجة مرافقة للتطوير احلديث؛

يدعي وايزمن أن أيديولوجية "تطوير القفار" طاملا
كانت هدفا معلنا حسمت مصير البدو ممن عاشوا
على طول خط الصحراء طيلة قرون.
ويقوم وايزمان يف هذا الكتاب مبسح الصحراء من
الفترة العثمانية حتى اليوم ويظهر كيف اجتهد
غزاة النقب من أجل دفع أطرافها الشمالية للخلف
بغية توسيع مساحات الزراعة وإخضاع سكانها
لسيطرتهم.
ولهذا الغرض أدار الغزاة هجمات منسقة ضد خط
الصحراء وسكانها ،ويتابع "فيما يدافع البدو يف
النقب عن أنفسهم ويتراجعون أحيانا أمام
هجمات إسرائيل فإن الطبيعة بصحراء النقب ترد

نكبة البدو

ويشير الكاتب أن
ناشطني من احلركة
الصهيونية قد اعترفوا
مبلكية البدو ألراضي النقب بل حاول بعضهم
اقتناء عدة قسائم منهم وأحيانا جنحوا بذلك،
واستنادا على ذلك وغيره يخلص الباحث
اإلسرائيلي الستنتاج مفاده أن النقب لم يكن
منطقة صحراوية خالية ،وأن عملية تفريغه من
سكانه متت خالل "نكبة البدو" بني - 1948
1953بعد طرد الصهاينة  %90من البدو.
ويقر الباحث مبا حتاول إسرائيل الرسمية
والكثير من مؤرخيها طمسه بالقول إن عمليات
إسرائيل حينها شملت مذابح وتشريدا وتهجيرا
وإبادة للكثير من املزارع واملواشي .أما الناجون
من عمليات القتل والتهجير لألردن ومصر فقد
مت تركيزهم يف منطقة "السياج" مبساحة نحو ألف
كيلومتر مربع بني بئر السبع ودميونا وعراد.
كما يكشف الكتاب عن استئناف االعتداءات
اإلسرائيلية على الفلسطينيني البدو يف النقب
بعد انتهاء احلكم العسكري عام  ،1966منوها
القتالع الكثير منهم وترحيلهم ملناطق نائية عن
ديارهم وأراضيهم ،باملقابل بقي قسم آخر
منهم يف قراهم التي باتت تعرف بالقرى غير
املعترف بها ألن إسرائيل تعتبرها غير شرعية
وحترمها من املاء والكهرباء واملدارس
والعيادات وسائر اخلدمات األساسية.
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كذلك لم تقم الدولة ببناء مالجئ للفلسطينيني
البدو يف النقب (نحو  180ألف نسمة) ما عرضهم
للموت واإلصابة خالل احلرب على غزة يف
 ،2014منوها إلى أنهم لم يجدوا سوى أيديهم
لتغطية رؤوسهم أمام تساقط الصواريخ عليهم
وقتها.
أسطورة صهيونية
ويف جوهره يحطم كتاب وايزمان أسطورة صهيونية
تقليدية حول تطوير القفار وجتفيف املستنقعات يف
فلسطني وحتويلها حلدائق غناء .يقول الباحث الذي
يغرد بعيدا عن التيار الصهيوني املركزي إن
محاوالت إسرائيل لـ"تطوير النقب" بواسطة اقتالع
السكان احملليني وزرع أحراش الوكالة اليهودية على
أنقاض قراهم قد تسببت بنتائج معاكسة ،كما
تسببت بتوسيع ظاهرة التصحر يف النقب.
يقتبس الباحث دراسات وجدت أن أكوام التراب
التي متت مراكمتها ضمن عملية ريّ أحراش الوكالة
اليهودية قد حالت دون وصول كميات كبيرة من
املياه لألودية يف املنطقة ،وكانت النتيجة جفاف
أنظمة بيئية كاملة وارتفاع ملوحة األرض
وانخفاض خصوبتها.
وتظهر هذه الدراسات الواردة يف الكتاب أن أشجار
األحراش املذكورة متتص املياه املتوفرة يف البيئة
القريبة ما يتسبب بازدياد سخونة األراضي احمليطة،
وتستند هذه الدراسات على عدة وسائل منها
قياسات درجات احلرارة السنوية والتي تدلل على
تأثيرات محلية يف تغيير املناخ إضافة لتوجهات
عاملية.
سنوات من الصمود
ال يوثق الكتاب فقط تاريخ اقتالع البدو من النقب
وظاهرة تعميق تصحره نتيجة املمارسات
اإلسرائيلية؛ بل يتوقف عند مقاومة السكان
األصليني للمخططات اإلسرائيلية.
على سبيل املثال يستعرض الكتاب مسيرة الشيخ
الراحل سليمان العقبي الذي ظل يرفض رصف
أرضية منزله بالبالط يف البلدة التي نقل لها بعد
اقتالعه ألنه رفض التسليم باقتالعه وقرر النضال
من أجل العودة لدياره ،ويكشف الكتاب أن
السلطات اإلسرائيلية قدمت ضد العقبي  70الئحة
اتهام على خلفية محاوالته العودة ألراضيه يف قرية
العراقيب التي طردت عائلته منها يف  1951بذريعة
النقل املؤقت ولستة شهور فقط ريثما تنتهي إسرائيل
من "تدريبات عسكرية ".
صور جوية
ويتقاطع وايزمان مع الباحث اجلغرايف اليهودي
بروفسور أورن يفتاحئيل الذي جمع أدلة قضائية
تدحض مزاعم إسرائيل حول "خلو النقب" من
البدو .وتضمنت دراسات يفتاحئيل شهادات رحالة
أجانب زاروا النقب خالل القرن التاسع عشر
وكتبوا عن سكانه .أما وايزمان فعاد لصور جوية
من قبل نكبة  1948تشمل سدودا ومزارع وكروما
وحظائر يف املنطقة "اخلالية".
يتضمن هذا الكتاب الذي أعلنت منظمة "ذاكرات"
عن صدوره يف قرية العراقيب غير املعترف بها من
قبل إسرائيل التي هدمتها مائة مرة بغية زرع غابة
على أنقاضها؛ صورا تاريخية وحديثة تساهم يف
إظهار احلقيقة املنافية للدعاية اإلسرائيلية.
وال شك أن الكتاب يوفر مادة وذخائر قانونية
ومعنوية للسكان األصليني يف النقب ويعينهم على
مواجهة مخططات االقتالع املتواصلة ومزاعم
إسرائيل الدعائية يف البالد والعالم.
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His relating of the sequence of events is
strong and the critical analysis is good,
until he arrives at the most recent events.
Early Beginnings He starts off saying
the GME War “was a war to preserve the
American way of life, rooted in a specific understanding of freedom and
requiring an abundance of cheap
energy” noting also that “oil as a prerequisite for freedom,” a rather telling prerequisite. Describing his own youthful
times he recognizes “The American way
of life may have been shallow and materialistic, its foundation a bland conformity.” Yes it had “pleasures and satisfactions” which “tended to be transitory”
but disguised as to “how precarious such
expectations might be.”An interesting
start to a military history. In the prologue he dates the start of the GME War
with Operation Eagle Claw from April
24-25, 1980. In the opening chapter he
pushes it back to the 1973 oil embargo
as a consequence of the Yom Kippur
War in Israel. One of the political philosophies of the time recognized that
“Middle East oil properly belonged to
those who had discovered, developed,
and actually needed it. By all rights,
therefore it was “ours”, a perspective
that resonated with many ordinary
Americans. All that was required to
affirm those rights was the vigorous use
of U.S. military power.”
Having started that way philosophically creates in my mind the longer view
back as far as World War I and its outcomes concerning the fallen Ottoman
empire. This saw the Sykes-Picot agreement dividing the spoils of empire and
the Balfour letter envisioning the creation of a Jewish state. The former entangled religions, tribes, and ethnic groups;
the latter, in part and in particular to this
history, Israel was viewed as an
‘outpost’ of western/European control of
the region – for transportations via the
Suez canal, but more importantly for the
newly discovered oil resources.
However, from where it does start the
work progresses quickly and probably
for many, very thought provokingly
through the Nixon/Carter years and on
through the various military enterprises
of the GME War.
The Carter years involved the apparent involvement with the Iranian revolution; fortunately Bacevich recognizes
that the real involvement began with the
1953 CIA/MI6 overthrow of the democratic Mossadegh Iranian government.
The book continues through the years,
including the shift from Carter’s
“Unreasoned anticommunism had made
Americans stupid and distorted U.S. policy; ” through the “end of history”
according to Fukuyama “the end point
of mankind’s ideological evolution and
the universalization of Western liberal
democracy as final form of human
democracy;” and closing out with the
current ‘long war’ or ‘global war on terror’, now just mostly generalized globally as anti-terrorism.
Never Endings
I read the book on Kindle using pink
highlights for subject ‘titles’ and blue for
the actual commentary pertaining to that
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America’s War for
the Greater Middle
Reviewed by Jim Miles p Andrew Bacevich has written a series of
books on the topic of U.S. imperialism and U.S. military power. His latest
work, America’s War for the Greater Middle East [the GME War] is the
latest in this series and as with the previous works is clearly written and
logically presented. It covers more narrowly than the previous works the
military aspects of U.S. military endeavours in the Middle East (greater –
as in including East Africa and Afghanistan et al). Generally he succeeds
well and this work is a good ‘primer’ for anyone interested in a quick hisp
torical overview of U.S. military actions in the region. However it is not one
of his better works, and perhaps that is because of the narrowness of focus
and the resulting tie ins that could have been made and that without do not
provide a perspective of this war amongst all the other wars instigated by
the U.S. I had to keep reminding myself that this is a “military” history,
focussed on the Middle East, which kept reminding myself about the missp
ing links. In general, his overall thesis is well presented.
person or idea. Eventually I ended up
using yellow to indicate passages where
Bacevich’s analysis or perspective
appeared to be much less clear. Given
how well the majority of his writing is
well founded and documented it could be
that the proximity in time to some of the
more recent events has not allowed the
filter of time to fulfill informational bias
and/or create a fuller context for viewing
these incidents. These moments occurred
only in the last two chapters, mainly the
latter part of the Obama years, concerning: Gaddafi in Libya, Assad in Syria,
discussion of Obama’s policies, the
renewed anti-Putin, anti-Russian scenarios, a supposed ambivalence towards alQaeda cured by 9-11 (yet part of the moderates in Syria?).
Most currently Bacevich describes ISIS
in part as having “neither allies nor
patrons” a rather disconcerting statement
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in consideration of recent documentation
of support from Turkey (a NATO ally)
and Saudi Arabia (an oil/US$ ally) and
other non-democratic Middle East supporters. One of my final highlights was,
“The root of the problem was obvious:
“perhaps there is no strategy to contain
the destabilization of the Middle East.” I
noted – and this is quite important in a
larger context – perhaps that is the strategy – chaos. Chaos serves Israel very
well as they can then operate internally
‘under the radar’ while the world is
entertained by U.S. double dealings and
Russian military successes within the
GME War.
For a book that begins with a biblical
quote (Numbers 32: 13: “The Lord’s
anger burned against Israel….”) there is
very little said about Israel throughout.
Considering how important AIPAC is to
the U.S. election/legislative procedures,

and how militarized Israel is, this is a significant omission.
Another significant omission, and this is
surprising considering how the first chapter started with a description of the importance of oil to the American way of life, is
how since those same Nixon/Carter years
the US$ has been the global fiat currency
backed mainly by its use as the reserve
currency for all global oil transactions –
now a fading proposition, another reason
to create chaos. It is implied at the outset,
but is never discussed as the GME War
continues its depredations in the region
and its blowback consequences within the
United States (yes, I remind myself, this is
a military history but….).
Finally, but Not Over
Bacevich’s closing positions are clearly
stated and supported by what he has presented beforehand. He almost disqualifies
himself with a ‘yellow‘ note stating the
creations of “a permanent footing largescale, heavily armed forces designed for
global power projection” serves as “the
principal functions of these forces was not
to wage war but to avert it.”
This is not a minor misstatement as the
history and writings of all those concerned
within the neocon cabal and the PNAC
group considered ‘full spectrum dominance’ to be their end goal, with the inclusion of first strike capabilities for the use
of nuclear weapons. Okay in a very sick
sense they were trying to avert war by saying we will bludgeon and kill anyone who
stands in our way of the “American way”
of freedom. I just don’t buy into its pacifist
intentions.
However, the overall conclusion is perfectly valid,
“Time and again, from the 1980s to the
present, U.S. military power, unleashed
rather than held in abeyance, has met outright failure, produced results other than
those intended, [note: see chaos, above] or
proved to be largely irrelevant. The
Greater Middle East remains defiantly
resistant to shaping.”
When discussing why the U.S. cannot
“get out” Bacevich identifies “several
assumptions that promote in Washington a
deeply pernicious collective naiveté.”
They could be summarized as ignorance
(wilful or otherwise), hubris, arrogance,
and stereotyped thought processes (i.e. a
lack of the ability to critically analyse anything).
The concluding section continues along
the parameters of the GME War’s permanence, which including the above, also
includes the militarized meme of supporting the troops, the benefits that accrue to
certain individuals, and most importantly
to Bacevich is that “Americans themselves
appear oblivious to what is occurring”
without stating the obvious about the control of the media and the message by corporate-political America.
He concludes, finally and ultimately,
that until Americans awaken to the reality
that they need to reshape themselves first,
“Then and only then will the war end.”
Or perhaps they will, one day, never wake
up – period.
– Jim Miles is a Canadian educator and a regular contributor/columnist of opinion pieces and book reviews
for The Palestine Chronicle. Miles’ work is also presented globally through other alternative websites and
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جنود برتبة ضحايا اليهتم أحد مبصيرهم أو يحذرهم منه

مآالت األطفال يف حروب الشرق األوسط :دروع بشرية ومقاتلون وجواسيس

الضحايا من األطفال يسجلون أرقاما مفجعة يف مناطق الصراع وتزداد
املأساة اإلنسانية حني يودعون الطفولة ويرتدون الزي العسكري يف اجلبهات.
تقرير  :هوازن خداج
ظاهرة استهداف األطفال يف احلروب ليست
ظاهرة جديدة على مستوى العالم العربي،
فأطفال فلسطني كانوا وما يزالون ضحايا حرب
مزمنة ،ومع توسع دائرة احلروب يسجل الضحايا
من األطفال أرقاما مفجعة يف مناطق الصراع،
وتزداد املأساة اإلنسانية حني يودع األطفال
الطفولة ويرتدون الزي العسكري يف اجلبهات.
تتزايد معدالت جتنيد األطفال يف العديد من
الدول العربية بتصاعد حدة الصراعات ،ورغم
عدم وجود احصائيات دقيقة وشاملة إال أن
تقارير أصدرتها منظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونسيف) تؤكد على أن كافة أطراف النزاع يف
دول الصراعات (ليبيا ،اليمن ،العراق،
سوريا ،)..تقوم بتجنيد األطفال من اإلناث -
خلدمة اجلناة سواء يف األعمال املنزلية أو يف
املعاشرة اجلنسية -والذكور -إذ يستخدمون
حمالني وجواسيس أو يستخدمون "ملرة واحدة"
كدروع بشرية ويف العمليات االنتحارية-
باإلضافة إلى حتويلهم جنودا يف حروبها.
فاملواصفات اخلاصة التي متيز األطفال عن

التسول الذي لن يسد الرمق ،إال أن أشدها
الراشدين ،تشكل حالة جذب للسعي نحو
خطرا هي األسباب األيديولوجية (حروب
جتنيدهم وذلك لسهولة استخدامهم والتحكم بهم
مقدسة ،حترر عرقي أو سياسي ،حتقيق العدالة
وتوجيههم وإدارتهم يف املعارك ،وسرعتهم يف
االجتماعية)..
تعلّم مهارات القتال ،واالندفاع
إذ يندفع األطفال للتطوع يف اجلماعات
واجملازفة الناجتة عن عدم تقدير
املسلحة إميانا بهذه احلرب ومفاهيمها
العواقب ،جتعل من األطفال
حمل الضحايا
التي يتم تغذيتها وتثبيتها من خالل
ضحية سهلة املنال ومخزونا
األطفال للسالح  -األسرة أو احمليط اجملتمعي ،ويزداد
استراتيجيا بشريا كبيرا لتعويض
ومن ثمّ تحويلهم تعلقهم والتزامهم بهذه اجلماعات
نقص اجلنود الراشدين الذي
حني يجدون احلوافز الالزمة كالثأر
يسببه طول أمد الصراع ،ويتم من
إلى قتلة -ال يمكن نتيجة فقدان أحد أفراد العائلة ،أو
خاللهم ضمان استمرار رؤية
اعتباره بطولة إنما طلب احلماية لهم وألفراد عائالتهم
وأفكار هذه التنظيمات وتثبيت
من املضايقات التي يتعرضون لها من
ثقافة احلرب ألجيال قادمة ما
هو جريمة يحمل قبل أطراف أخرى بالنزاع.
يشكل حتديا يف صياغة مستقبل
وزرها كل
أمام هذه األسباب التي تصنعها
بعيد عن احلروب.
الصرعات ال ميكن التعويل على
اجملموعات
ويف مقابل سعي
األطراف
القوانني واالتفاقيات الدولية ،التي
املسلحة لتجنيد األطفال تبرز
حتظر جتنيد أو اشراك األطفال إذا لم
أسباب مجتمعية ال تقل خطورة وإن
يبلغوا  15من العمر يف أعمال عدائية ،كما ال
كان على رأس القائمة فيها األسباب االقتصادية
ميكن االكتفاء بالتنديد وإجراء الدراسات
الناجمة عن احلروب من فقر وبطالة ال تترك مجاال
اإلحصائية كالتي تقدمها املنظمات الدولية
أمام األطفال سوى االختيار بني االلتحاق بصفوف
واحلكومية ،فهي رغم فائدتها لن يكون لها
املقاتلني وإيجاد وسيلة للبقاء وإعالة أسرهم أو
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دور فاعل يف إيقاف الكارثة يف بالد لم تنب على
احترام اإلنسان أو الطفولة ،ولم يعد غريبا رؤية
صور ألطفال يحملون السالح أو يقفون على
احلواجز ،صور أطفال يقتلون ويقتلعون الرؤوس
تعيدنا إلى طقوس القبائل البدائية حينما يصل أفرادها
إلى سن الرجولة وذبح األغيار ،أو يذيعون بيانات
استشهادهم التي متتزج فيها شخصية الضحية
باجلاني ،يف بالد تخوض حروبا ال حتكمها القوانني
أو املطلقات اإلنسانية واألخالقية ،ومجتمعات تغرق
يف جهلها أو جتاهلها ألهمية الطفولة وبلوغ الطفل
سن الرجولة ،فالبنية اجلسدية ال تعني اكتمال
اإلدراك والقدرة على اتخاذ القرار ،ورمي األطفال
للمجموعات املسلحة لن يقدم للطفل مالذا ولن
يكون وسيلة أمان ،إمنا يقدم األطفال قرابني مجانية
على مائدة حرب لن تدوم إلى األبد ،ولكنها تترك
سؤالها املؤلم :كيف ميكن إعادة تأهيل الناجني من
هؤالء األطفال ودمجهم يف احلياة من جديد بعد أن
صار املوت مالذهم.
حمل الضحايا األطفال للسالح -ومن ثم حتويلهم
إلى قتلة -ال ميكن اعتباره بطولة بأي حال من
األحول إمنا هو جرمية حتمل وزرها كافة األطياف من
األسرة إلى اجملتمع
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هل استدار احلشد الشعبي للخليج بعد الفلوجة؟

عمر عبد الستار  -بغداد  -دعا قيس الخزعلي ،األمين العام لتنظيم "عصائب أهل الحق" في العراق ،إلى تبني "خيار العنف المسلح" ضد الحكومتين
البحرينية والسعودية.وقد جاء ذلك ردا على إعالن السلطات البحرينية ،إسقاط الجنسية عن المرجع الديني الشيعي ،المقرب من المعارضة ،عيسى
أحمد قاسم.وأكد الخزعلي وقوف "الحشد الشعبي" (العصائب جزء من الحشد) في العراق مع الخيار المسلح في السعودية والبحرين ،قائال" :نحن
مع هذا الخيار ،وندعمه بكل ما نستطيع ،ونفكر فيه ،وعندنا استعداد لنصرة إخواننا في البحرين واألحساء والقطيف أكثر مما يمكن أن نتكلم اآلن".

وأشار اخلزعلي ،بصريح العبارة ،إلى أن "احلشد
الشعبي" العراقي يفكر يف التدخل يف اخلليج ،حيث
ذكر" :جزء كبيرا من تشكيالت فصائل املقاومة
يعتقد أن واجبه الثاني ،مضافا إلى واجب "احلشد
الشعبي" ،هو نصرة الشعب البحريني ،ونصرة أهل
األحساء والقطيف ،يف حالة جتاوز العدو مراحل
وخطوطا حمراء.
وجاء رد فعل اخلزعلي متزامنا ومنسجما مع رد فعل
أخر صدرعن قاسم سليماني ،نشرته املواقع
الرسمية اإليرانية ،ذكر فيه أن "أي اعتداء على
الشيخ قاسم سيواجه مبقاومة مسلحة غير مسبوقة"،
على حد وصفه ،وهو "ما سيؤدي إلى إسقاط النظام
احلاكم يف البحرين" ،قائالً" :إن هذا سيكون أول
التبعات وحسب".
وهذه ليست أول مرة يوجه فيها قادة يف احلشد
الشعبي تهديدات إلى دول اخلليج ،حيث سبق لهم
أن توعدوا دول اخلليج بأنها ستكون مستهدفة من
قبلهم.
يف هذا الوقت صعّد سياسيون عراقيون ،مقربون من
"احلشد الشعبي" ،من انتقاداتهم لثامر السبهان،
السفير السعودي يف بغداد ،احتجاجا على حتركاته،
التي يقرأها مراقبون باعتبارها موجهة ضد الهيمنة
اإليرانية على القرار يف بغداد.
من جانبه ردّ السفير السعودي يف بغداد ،ثامر
السبهان ،على مسؤولني عراقيني عقب تصريحاتهم
التي طالبت بطرده من العراق ،مؤكّدا أنّ "محاولة
إبعاد اململكة عن العراق لن تفلح".
وقال السبهان ،إنّ "احلملة التي تواجه السفارة
السعودية يف بغداد ال تخفى على أحد" ،مبينا أنّ
"هناك هجوما وتصريحات تنشر يف قنوات عراقيّة،
فضال عن حتركات كبيرة جدّا مطالبة بإغالق

السفارة وطرد السفير السعودي من العراق،
ومحاولة اصطياد أي أخطاء على السفارة".
من جهته ،قال وزير اخلارجية العراقيّ ،إبراهيم
اجلعفري ،إنّ "حترّكات السفير السعودي يف بغداد
متثّل تدخّال صارخا يف الشأن العراقي الداخلي".
وأضاف اجلعفري ،إنّ "ما يقوم به السفير ال
عالقة له بدوره كسفير ،وقد مت إبالغه من قبلنا
بشكل رسمي بتحرّكاته غير املقبولة".
كل ذلك يترابط معا ويأتي فجاة ،مبا ميثل استدارة
كاملة عن ملفات داخلية مشتعلة ،كان أخرها
معركة الفلوجة ،التي اشغلت مشاركة احلشد
الشعبي فيها الرأي العام احمللي والدولي ،ولم
تنته بعد ،وإن أعلن العبادي استعادتها.
وكان من املتوقع بعد أن اجته احلشد الشعبي إلى
معركة الفلوجة هربا من استحقاقات سياسية يف
بغداد ،أن ينفتح ملف االستحقاقات السياسية
بعد معركة الفلوجة ،وقد أوشكت على
االنتهاء.لكن ملف البحرين ،رمبا يعيدنا إلى
املربع صفر ،ومينح احلشد الشعبي مرة أخرى،
فرصة هروب كبرى من االستحقاقات السياسية.
ورمبا يفسرهذا تلك اللغة الساخنة يف كالم قيس
اخلزعلي ضد البحرين والسعودية .إذ كانت لغة
حادة حتمل يف طياتها رمبا رسالة إشغال للرأي
العام وهروبا إلى األمام من استحقاقات سياسية،
أكثر مما تعني استعدادا لتدخل مسلح يف اخلليج،

خاصة يف ظروف دولية وإقليمية جعلت من أمر
التدخل صعب املنال.
ولم تكن الساحة العراقية ،فضال عن اإلقليمية،
بحاجة إلى فتح ملفات أخرى ،وهي مشغولة
مبلف محاربة داعش ،حتى يبرز على الساحة
ملف ساخن آخر ،رمبا أخطر من كل امللفات
السابقة ،كونه ميثل تهديدا اقليميا غير مسبوق،
وغير محمود العواقب أيضا ،منذ غزو العراق
للكويت يف 1990.
وهنا نقول منذ منذ  ،1990ألن غزو العراق
للكويت يف  1990كان رابع جترية تهديد ،مت
تنفيذه بتدخل مسلح يف اخلليج من قبل العراق
خالل القرن العشرين.
فقد شهد القرن العشرين ،أربع محاوالت سعى
العراق من خاللها إلى ضم الكويت له ،منها
اثنتان يف العهد امللكي ،واثنتان يف العهد
اجلمهوري ،وانتهت جميعها مبأساة.
فقد سعى امللك غازي ،يف الثالثينيات ،لضم
الكويت ،فوجوده مقتوال يف حادث سير
غامض .وسعى بعده ،نوري السعيد يف
اخلمسينيات ،فقُتل الرجل سحال بعد انقالب.
وسعى عبد الكرمي قاسم يف بداية العهد
اجلمهوري لضم الكويت ،فقُتل بعد انقالب.
واحتل صدام حسني الكويت ،فتم احتالل
العراق وإعدام صدام حسني!.

فهل سيكون مصير احملاولة العراقية اخلامسة ،بتهديد
احلشد الشعبي ،للسعودية البحرين ،مثل مصير
أخواتها األربع السابقات؟
اجلواب وارد ،إن علمنا أن أمن اخلليج من أمن
الواليات املتحدة األمريكية ،كما أعلن ذلك جيمي
كارتر ،رئيس الواليات املتحدة يف عام 1981.
خاصة أن الوضع االقتصادي ملنظومة احلشد
الشعبي ،رمبا يشبه وضع صدام حسني يوم خرج من
حرب السنوات الثمان مع إيران.
فقد كان صدام حسني مستنزفا ،كما هي فصائل
احلشد الشعبي اليوم ،وقد تكون نتيجة تورطها يف
اخلليج ،إن متت ،مثل نتيجة تورط صدام يف غزو
الكويت ،إذ تداعت عليه الدول بتحالف ثالثيني
جعلت من جيش العراق ودولته أثرا بعد عني.
والسؤال الكبير هو ،ملاذا تفشل أربع محاوالت يف
ضم اخلليج للعراق؟ هل أن الواقع اجلوسياسي
يرفض ذلك؟ وهل الصحيح أن ينضم العرق
للخليج وليس العكس؟ وهل تدرك فصائل احلشد
الشعبي ذلك؟ أم عندها خبر آخر؟
ختاما ،يبدو أن سياق األحداث وتطوراتها يف
املنطقة ،منذ حتركت يف  ،2001 -9-11رمبا لن
يستطيع أحد ايقافها حتى تبلغ منتهاها ،علمت
بذلك فصائل احلشد الشعبي أم لم تعلم ،ولكل
حادث فيها حديث.

من يستطيع إيقاف هذه الفتنة املروعة بني املتطرفني
السنة واملتطرفني الشيعة قبل أن حترق نارها العالم ؟!
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At least 24.290 people have been
killed and injured after 300 days of
Saudi-led airstrikes in Yemen, a
local organization said on Wednesday.
The civilian coalition for documenting crimes from the Saudi-led
aggression said in a report that airstrikes have killed 8.278 people
including 2.236 children. And
16.015 people have been injured
since the bombing campaign was
launched against Yemen in March,
it said.
Moreover, airstrikes have damaged and destroyed 530 bridges and
roads, 163 water tanks and networks, 140 power plants and generators, 167 telecommunications stations, 14 airports and 10 seaports, it
said.
Around 345.722 houses, 39 universities, 262 hospitals, 16 media
facilities, 615 mosques and 810
schools and educational centers
were damaged and destroyed in the
air raids, it said, pointing out that
around 4.000 schools have been
closed.
The aggression has targeted the
productive sectors damaging and
destroying 1.113 government buildings, 191 factories, 59 heritage
sites, 41 sports stadiums, 124 hens
fas, 547 food stores and 421 fuel
trucks, according to the 27th report
of the coalition.
Many other people have been
killed and injured as well as a lot of
properties have been damaged and
destroyed in the ground fighting
between the pro-government and
Houthi forces.
The Saudi-led coalition launched
the military intervention in late
March in order to restore the legitimacy of the government which was
ousted by the Houthi militants in
late 2014.
It imposed a blockade on all
Yemeni sea, land and air routes as
part of the intervention.
The conflict has left the country
to face a catastrophic humanitarian
situation. Lately, the UN said
around 82% of the total population,
around 21 million, need basic
humanitarian aid.
Some 14 million people lack access
to healthcare services and another
14 million lack access to safe water,
it said, while warning of outbreaks
and that the country is on the brink
of famine amid acute shortages of
supplies.
http://worldaffairsjournal.org/
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24290 casualties, other shocking impacts
after 300 days of Yemen airstrikes

Saudi aggression bombing of houses over
the heads of the innocent inhabitants

June 2016 -Volume : 4 - Iss :42 : العدد-  السنة الرابعة-  م2016 يونيو

 األمريكي اليومA R A B A M E R I C A N T O D A Y  مجلة العربيWWW.ARABAMERICANTODAY.NET

كتابات
..............
............................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Writings
د .خطار أبودياب

 ...بعد قصف اليمن

يحبس العالم أنفاسه
مرة كل أربع سنوات
في الثالثاء الثاني من
نوفمبر عند انتخاب
رئيس أميركي جديد.
وقبل أقل من خمسة
أشهر على استحقاق 8
نوفمبر  2016الذي
يتبارز فيه دونالد ترامب
وهيالري كلينتون ،يبدو
االنتظار ثقيال ألن من
سيحكم البيت األبيض
بين  2017و،2021
سيكون عمليا من كبار
المؤثرين في صنع
السياسات الدولية ،وال
يتردد البعض بوصفه
“رئيس العالم ” نظرا

ضمنا ،مع اإلسالم
السياسي وقوى أخرى على
التمسك برافعات النفوذ
في كل السيناريوهات.
ومما ال شك فيه أن
السياسة األميركية في
الشرق األوسط تصنعها
كذلك مجموعات ضغط
(اللوبي) الصناعة العسكرية
وصناعة النفط واللوبي
المؤيد إلسرائيل ،لكن في
الفترة األخيرة الحظنا
تنامي نفوذ مجموعة ضغط
مؤيدة إليران ،بينما تأخرت
دول عربية معنية في إيالء
هذا االستثمار االهتمام
الكافي ،ويجري اآلن
االستدراك نظرا ألهمية
هذه العالقات العامة في
تغيير الصورة
النمطية
السائدة عن
العرب ،ال تنفع
المبالغة في
الكالم عن الصلة الحميمة والعالقة
االستراتيجية أو األكثر من الشك والتوجس
وتوجيه االتهامات ،بل يتمثل المجدي في
قراءة متمعنة لكيفية صنع السياسة
األميركية وكواليسها وقنواتها .وفي هذا
السياق ليس من المجدي قذع دونالد
ترامب أو مدح هيالري كلينتون ،بل التعامل
بواقعية وبناء صالت مؤسساتية وإبراز ما
تبقى من عناصر القوة العربية .وتمثل
التحركات السعودية األخيرة ،وأبرزها زيارة
ولي ولي العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان إلى واشنطن ،خطوات في االتجاه
الصحيح.
سيختـار الشعـب األميـركي رئيسـه وليـس
العـرب وغير العرب لهم عـالقة مباشرة
بهـذا الخيـار ،لكن نتيجة االنتخـابات
سترشدنا إلى أميـركا التي تعنينـا وتهمنـا.
أوبـاما قالها من دون مواربة “الواليات
المتحدة األميـركية هي األمـة األقـوى في
العـالـم .نقطـة على السطر ” ،لكن
األهم أن يراها العالـم كذلك ،وأن ترتبط
العدالة بالقوة واحترام مصالح اآلخرين
ألن “انعدام األمن في العالم سوف
يعمق الخالفات بين الطبقات االجتماعية
والجماعات الدينية ،وسيتوحد المتطرفون
في شبكات واسعة النطاق في أنحاء
أفريقيا والعالم العربي وأجزاء من
آسيا ” .وألن “حدة المنافسة بين
الواليات المتحدة والصين وروسيا
ستزداد ،مما يزيد من مخاطر المواجهات
المستقبلية ”.

أميركا والعرب بني هيالري كلينتون ودونالد ترامب
لبقاء الواليات المتحدة القوة العظمى
الوحيدة في زمن االضطراب االستراتيجي،
بالرغم من النكسات التي أصابتها في
السنوات األخيرة.
بالنسبة إلى الشرق األوسط الملتهب وإلى
الكثير من الدول العربية التي تعيش على
فوهة بركان الفوضى التدميرية ،يسود
القلق ،في اإلجمال ،ألن ديناميكية السباق
الرئاسي األميركي ومقاربات كلينتون
وترامب لشؤون المنطقة ال تدالن على
مؤشرات على تطور إيجابي محسوم
بالمقارنة مع واليتيْ باراك أوباما.
تتحفنا الواليات المتحدة األميركية بكل ما
هو مبتكر أو جديد أو هوليوودي ،وال يخلو
ذلك أحيانا من االبتذال في بالد حضارة
االستهالك ،لكن بالد توماس جيفرسون
تشهد اليوم مثل غيرها أزمة الديمقراطية
(معطوفة على أزمة العولمة الرأسمالية
منذ العام  )2008كمنهج الختيار الحكام
وإدارة الحياة العامة ،والدليل القاطع أن
تسفر االنتخابات التمهيدية المشحونة عن
إيصال رجل األعمال اليميني المتطرف
دونالد ترامب لينتزع ترشيح الحزب
الجمهوري ،مقابل وزيرة الخارجية السابقة
والمرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون،
مما يطلق العنان لسباق مثير بين شخصيتين
مختلفتين تماما.
سيكون الصراع قاسيا يغلبه الطابع
الشخصي واالستعراضي على خلفية
أيديولوجية بين “االنعزالي ” ترامب الذي
يريد أميركا قلعة محصنة ،ويركز على
استعادة عظمتها حسب معاييره ،وبين
كلينتون السياسية المخضرمة والمرأة
األولى التي تصل إلى هذا السباق وتعلم
جيدا أهمية السياسة الخارجية ومخاطر
تلكؤ واشنطن عن تحمل مسؤولياتها إزاء

األزمات الدولية .وبالطبع أيا كان الفائز
فإنه سيكون محكوما بلعبة المؤسسات
ومجموعات الضغط على أنواعها.
قبل احتدام التنافس بشكل رسمي ،أتى
اعتداء أورالندو اإلرهابي ليهيمن على
مجريات الحملة االنتخابية ويمنح الفرصة
لترامب كي يسدد سهامه ويربط اإلرهاب
باإلسالم ،ويغلّب خطاب القطيعة ،وفي
المقابل قاربت كلينتون المقتلة بوجوب
فرض قيود على بيع األسلحة والتفكير
حول مواجهة ما يسمى “الذئـاب
المنفردة ” .لكن وزيرة الخارجية
السابقة ،والتي كانت قد تعرضت التهام
مشاركة المملكة العربية السعودية في
تمويل حملتها ،انتهزت الفعل الشائن
للمواطن األميركي متين كي تطلب من
“السعودية وقطر والكويت المزيد من
التشدد في منع مواطنيهم من تمويل
اإلرهاب ” .وهكذا نستنتج أن ترامب
وكلينتون سيعمالن لحماية األميركيين
ومصلحة بالدهما ،وأن على العرب أال
ينتظروا الترياق من بالد العم سام.
خاصة أن ملفات السياسـة الخارجية
متراكمة أمام المتبـارزين من الحرب ضد
اإلرهاب إلى النزاع األوكراني ،والتوتر
الروسي –األطلسي والمشكالت في
بحر الصين وشبه الجزيرة الكورية،
باإلضافة إلى النزاعات في سوريا
والعـراق وليبيا واليمن والمسألة
الفلسطينية .وإذا كان بين كلينتون
وترامب من قاسم مشترك فهو يتمثل
في الحرص على دعم إسرائيل ومحاولة
منحها ميزات إضافية.
من وودرو ولسون حتى بـاراك أوباما،
كان لكل رئيس أميركي بصماته في
تاريخ الشرق األوسط بشكل أو بآخر.

ومن نافلة القول أن فشل اإلدارة
الحالية في معالجة وإدارة األزمات
المتفاقمة في السنوات األخيرة سيترك
تداعياته على العالقات األميركية مع
الشركاء العرب التقليديين .والملفـت أن
أوباما لن يقطف الرهان الكبير في
تعويله على الشراكة مع إيران بعد
االتفاق النووي ،وليس من المتوقع أن
نصل إلى شهر العسل األميركي –
اإليراني مع كلينتون أو ترامب .ومهما
كان التقييم إلدارة أوباما وأدائها العربي،
يتوجب التأكيد على أن كل عالقة بين
دول تكون مبنية وفق موازين قوى
وعناصر قوة وعناصر ضعف ،وليس
هناك من هدايا في لعبة المصالح لمن
ال يدافع عن نفسه ويرتب أمور بيته
ونظامه اإلقليمي في المقام األول.
منذ محاولة واشنطن التأثير على إعادة
تركيب اإلقليم بعد الحرب العالمية
األولى مع لجنة كينغ –كراين ،إلى
اتفاق كوينسي مع المملكة العربية
السعودية ،ومن موقف أيزنهاور من
حملة السويس وأولوية دعم إسرائيـل،
إلى حرب العراق وأزمات الحـاضر،
تحكمت “الشيزوفرينيا ” في عالقات
العرب مع أميركا ،وطال هذا االنفصام
في الشخصية األفراد والشعوب
واألنظمة.
في أيام ما كان يسمى منظومة الصمود
والتصدي في القرن الماضي كان
الصوت عاليا ضد االمبريالية األميركية،
وفي السر كان كل الهم كسب رضا
واشنطن .وفي المقابل كانت الواليات
المتحدة تقر بدعمها ما تسميه منظومة
االستقرار الخادع السلطوية ،وتعمل،
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the great excommunicator. He wants
Muslims banned from the country; a
wall built around our southern border,
global deals ripped up.”
The divisive and insular forces
described by the publication will only
intensify in the next five months as
Trump seeks to solidify his support by
playing on ordinary Americans’ fear
and ignorance of Muslims and Arabs.
Make no mistake, the ignorance is
simply world-class. This column has
previously covered the more ludicrous recent examples of the spreading paranoia about the Arabic language and its perceived link to imaginary terrorist threats. In April, there
was Iraqi University of California,
Berkeley student Khairuldeen Makhzoomi’s humiliation by a domestic US
airline for the offence of speaking

Rashmee Roshan Lall
Community relations were already in
a ferment in the United States even
before Republican presiden-tial
hopeful Donald Trump’s outrageous
assertion that he doubted a Muslim
judge could ever be fair to him.
Never mind that trying to disqual-ify judges based on heritage —
ethnicity, religion, (may be gingerhair even?) — is anathema to the
foundational principles of the US
judicial system.
What effect might a potential US
president’s bigotry have on, say,
Americans who come up in the New

The Muslim factor in US elections
York civil court of Carolyn WalkerDiallo? She placed her hand on the
Quran as she took oath as a judge in
December. What about those whose
case is heard by Halim Dhanidina,
California’s first Muslim judge? Will
the plaintiffs and defendants who
come up before Sohail Moham-med
and Hani Mawla, Muslim judges in
New Jersey, be satisfied they were
guided by the US Constitution rather
than anything else?
Will Americans henceforth believe
that justice is done no matter the
creed of the judge? Or will Trump
have thrown a Molotov cocktail at
the American way?
Judge from the stories that follow
but, just for the record, when a video
of Walker-Diallo’s swearing-in was
posted online, some of Trump’s most
virulently anti-Muslim supporters
said that those who “liked” it should
be deported after their man gets into
the Oval Office.
The brutal truth is that Trump is
having a subliminal effect on America’s attitude to and the response
from the country’s Muslims. There is
a bad Trump effect and, hard though
it may be to believe, an unwittingly
good one, too.
Two stories from two different
parts of the United States seem to
underline this.
In Lubbock, Texas, residents protested against their weather service’s
description of a dust storm as
haboob, a particular natural phenomenon in which a collapsing thunderstorm exhales a burst of wind that
collects dust and can grow into a
dark cloud. To some Lubbock locals,
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Brutal truth is that Trump is
having a subliminal effect on
America’s attitude to, response
from country’s Muslims.

the term was a Middle Eastern imposition that signalled an Arab takeover
of the skies. “In Texas, nimrod (sic),
this is called a sandstorm,” wrote one
irate Lubbock resident. “We’ve had
them for years! If you would like to
move to the Middle East you can call
this a haboob. While you reside here,
call it a sandstorm.”
In Chicago, Muslim Americans
have come together in a project called
Forward Humanity that provides food
deliveries to the hungry and homeless
of all faiths or none. The effort was to
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escalate throughout Ramadan and its founder,
Sanah Khan, describes it
as a way of broadening
Muslim charity and redefining Muslims within
the wider community. Launched in 2015
right after Trump’s initial
attacks on Mus-lims,
Khan said she took the
Republican presidential
hopeful’s bigotry “in a
very positive way”. “I am
actually very thankful,”
she told the Chicago
Tribune, “because he
gave us reasons to stand
up and say we can do better… People need to see the normal Muslims.”
Do Lubbock and Chicago speak to
the push-me-pull-you forces currently at work in a famously diverse
country that constitution-ally
enshrines religious liberty but is in
the throes of an ugly election campaign dominated by an outspoken
Islamophobe?
Yes. As the San Diego UnionTribune, a conservative California
newspaper, editorialised: “Trump is

Arabic on the phone. In May, oliveskinned Italian economist Guido
Menzio was questioned for writing
mathematical equations as he waited
for his flight to leave Philadelphia. A
fellow passenger reported the academic’s scrib-blings as suspiciously
foreign, perhaps even Arabic.
In Lubbock, the paranoia escalated
into utter lunacy. To those who know
these things or have read Michael
Ondaatje’s wonderful novel The English Patient, a haboob is a very particu-lar kind of dust storm. It is more
localised and is common in
Ameri-ca’s desert south-west and in
the Middle East, where the term originated. Weathermen use it as they
refer to the aajej, southern Morocco’s
whirlwind, the hot, dry ghibli from
Tunis, the datoo out of Gibraltar, the
nafliat out of Arabia — to denote the
specificity of natural conditions. To
see a haboob warning as a threat
mendaciously and dangerously
imported into America is idiocy.
But there will be more Lubbocks
and Makhzoomis in the run up to the
November 8th US election. And there
may be more examples like Chicago’s Forward Humanity as well.
Philosophers have often spoken of
the greater good that can come from
the bad. So, too, Trump’s antiMuslim stance. It may force Muslim
Americans to stand up and more
deliberately ask to be counted — as
ordinary Americans who just happen
to espouse the Islamic faith. This
American election year of great
divides may become one of greater
unity.
One can but hope.
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قصة تواطؤ يف قطع الغذاء عن مدن سورية

آني سبايرو
فرض حصار على املدنيني
وقطع الغذاء والوقود عنهم
هو جرمية حرب .ولكنه
إستراتيجية كذلك ينتهجها
كثر يف النزاع السوري،
وأبرزهم احلكومة السورية.
وتتباين تقديرات أعداد
السوريني الذين يعيشون حتت
احلصار تبايناً كبيراً .فعلى
سبل املثال ،أبلغ مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية يف دمشق مكتب
األمني العام يف كانون األول
(ديسمبر) املنصرم ،أن عدد
املدنيني احملاصرين هو
 393.700سوري .ولكن
"سييج ووتش" قدرت
أعدادهم يف املدة ذاتها بأكثر
من مليون نسمة .ويبدو ان
التباين هذا يعود الى رغبة
مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية يف دمشق
احلفاظ على عالقات طيبة
بنظام الرئيس بشار األسد.
واسترضاء نظام األسد هو
وراء تعديالت ادخلها املكتب
هذا على "خطة الرد اإلنساني  ،"2016إثر
مراجعة احلكومة السورية لها .وأزال يعقوب
احللو ،املنسق يف املكتب هذا ،وكيفني كينيدي،
املنسق اإلقليمي يف "مكتب األمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية يف دمشق" ،كل اشارة الى "حصار" أو
"سكان محاصرين" نزوالً على اعتراضات
سورية .ومن مقره يف فندق الـ فور سيزنز يف
دمشق ،وصف مكتب األمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية  ...بعض املناطق بـ "يصعب
بلوغها" ،واعتبر أنها غير محاصرة ،يف حال
وصلت إليها مساعدات غذائية يف األشهر
الثالثة األخيرة ،مهما كان حجم املساعدات
ولو كان يكفي شهراً واحداً فحسب وليس
ثالثة .وال يحتاج املرء إال الى اخلروج من
دمشق ليرى بأم العني ضعف الفرق بني منطقة
"يصعب بلوغها" وتلك الـ "محاصرة" .فمضايا
هي بلدة صغيرة تعد  42ألف مدني بعيدة أقل
من ساعة شمال شرقي فندق اخلمس جنوم،
"فور سيزنز" .وكانت منتجعاً ذائع الصيت
يُقصد يف اإلجازات ،ولكنها اليوم صارت
تُعرف باملعاناة واجلوع والتجويع الذي ينزله
بأهلها اجليش السوري وامليليشيات احلليفة.
وعلى رغم ان  23شخصاً فارقوا احلياة يف
مضايا نتيجة اجلوع يف  7كانون الثاني (يناير)
املنصرم ،وفق "اطباء بال حدود ،لم يصنفها
مكتب األمم املتحدة للشؤون على انها منطقة
محاصرة قبل شباط (فبراير) املاضي .ومن
 1.1مليون نسمة يعيشون حتت احلصار ،اكثر
من  900ألف منهم هم ضحية قوات موالية
للحكومة .ويف الغوطة الشرقية ،تذبل صحة
نصف مليون مدني منذ تشرين الثاني (نوفمبر)
 2012ويف دوما ،على بُعد عشرة اميال شمال
شرقي دمشق ،يتناوب األطفال على الطعام.
وقطع تنظيم داعش الغذاء عن حوالى 180
ألف نسمة يف دير الزور ،شمال شرقي سورية.
ومنعت مجموعات معارضة املساعدات
اإلنسانية عن الفوعة وكفريا ،وعدد سكانهما

على وقع التجويع والهجمات املنظمة وتدمير البنى الصحية التحتية ،قضى مئات آالف السوريني نتيجة احلرب ،وبلغ عدد
اجلرحى واملعوقني حوالى  1.9مليون نسمة .ومنذ  ،2011هبط متوسط األمل يف احلياة يف سورية  15عاماً ،من  70.5عام الى
 55.4عام .وهذا متوسط امل يف احلياة يقل عن نظيره يف أفغانستان والسودان .ومؤسسات رجحت كفة التعاون مع نظام
األسد على كفة بلوغ احملتاجني ،مثل"مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية "...و"برنامج الغذاء العاملي" و"يونيسيف"
و"منظمة الصحة العاملية" ،وهي شريكة يف املسؤولية عن هذه الكارثة.
 15ألف نسمة .ولكن القوات احلكومية بادرت
الى مد البلدتني مبساعدات جوية.
وعلى وقع التجويع والهجمات املنظمة وتدمير
البنى الصحية التحتية ،قضى مئات آالف
السوريني نتيجة احلرب ،وبلغ عدد اجلرحى
واملعوقني حوالى  1.9مليون نسمة .ومنذ
 ،2011هبط متوسط األمل يف احلياة يف سورية
 15عاماً ،من  70.5عام الى  55.4عام .وهذا
متوسط امل يف احلياة يقل عن نظيره يف أفغانستان
والسودان .ومؤسسات رجحت كفة التعاون مع
نظام األسد على كفة بلوغ احملتاجني ،مثل مكتب
األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية وبرنامج الغذاء
العاملي ويونيسيف ومنظمة الصحة العاملية؟،
وهي شريكة يف املسؤولية عن هذه الكارثة.
وحصار مضايا وعدد من البلدات الصغيرة بدأ يف
متوز (يوليو)  2015وهو عقاب جماعي انتهج
لالقتصاص من  500مقاتل معارض رفضوا إلقاء
السالح يف الزبداني اجملاورة .وبعد  4سنوات
على احلرب ،كان اطفال مضايا ،يعانون شبه
مجاعة وكانوا غير محصنني ضد األوبئة (لم
يتلقوا لقاحات كافية) وكانت صحتهم هشة.
وأبرمت مجموعات مسلحة صفقة تقضي بإدخال
مساعدات انسانية الى مضايا يف ايلول (سبتمبر)
مقابل دخول املساعدات الى الفوعة وكفريا.
ولكن فور إبرام االتفاق ،بدأ عناصر حزب اهلل
بزرع  4500لغم ارضي يف حقول غرب مضايا
للحؤول دون خسارة احلكومة نفوذها نتيجة فرار
مدنيني كثر منها .وخيارات اهالي مضايا ضيقة
فإما املنازعة البطيئة على وقع اجملاعة واألوبئة وإما
املوت برصاص قناص أو انفجار لغم .ويف 19

تشرين األول (اكتوبر) املنصرم ،دخلت مواكب
املساعدات مضايا والزبداني والفوعة وكفريا.
ونظم مكتب األمم املتحدة عملية اإلغاثة
اإلنسانية يف الفوعة وكفريا من األراضي
التركية .ولكن احلكومة السورية اشرفت على
املساعدات التى بلغت مضايا والزبداني .وخلت
املساعدات املرسلة الى الزبداني من الغذاء،
واقتصرت على  250مسحوق نظافة وكرمي
حالقة .وأُدخلت معدات طبية تالفة وغذاء
منتهي الصالحية الى مضايا .ويف  48ساعة،
أصيب اطفال البلدة هذه بالتقيؤ واإلسهال.
وتبني ان مدة صالحية  320صندوقاً من 650
صندوق بسكويت ،منتهية وبائتة .ولم تعلق
احلكومة السورية على ما حصل ،وأعلن مكتب
األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية أن احلادث وليد
خطأ بشري.
وال شك يف أن احلادث سببه تناول البسكويت،
ولكن انتهاء الصالحية ليس علته .فأعراض
األطفال هي أعراض متالزمة "إعادة التغذية" بعد
انقطاع ،وهي حال من خلل حاد يف األيض
يصيب الناس احملرومني من الغذاء والفيتامينات
واملعادن حني يتناولون فجأة الكاربوهيدرات
(النشويات )...من غير مساندة غذائية او عناية
طبية.
وقبل تطويق مضايا باأللغام ،سوَّر اجليش
السوري احلدود مع لبنان وتركيا بها .وثمة 700
ألف لغم على احلدود السورية  -التركية .وبني
تشرين األول  2014وتشرين األول ،2015
أودت األلغام بحياة  67مدنياً و 24مقاتالً.
وافتتحت األمم املتحدة يف  2012مكتب UN

 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETمجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

)Mine Action Service (UNMAS
يف دمشق ملباشرة برنامج نزع األلغام .ولكنه
(املكتب) اضطر الى اإلغالق بعد ستة اشهر.
فوزارة اخلارجية السورية لم متنح فريق عمله
تأشيرات الدخول واإلقامة.
ويف  ،2014اجاز مجلس األمن عمليات انسانية
داخل األراضي السورية ،ولو لم توافق عليها
حكومة دمشق .فأرسل املكتب األممي لنزع
األلغام فريق عمله الى جنوب تركيا ،وساهم يف
نزع  364لغماً ،و"طهَّر"  17منزالً وثالث مدارس
ومستشفى و 4مالعب و 21متجراً من األلغام.
وقضت خطة مكتب األمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية أن يقصد فريق UNMASحلب
وإدلب ملواصلة عمله ،وحاز متويالً قيمته 32
مليون دوالر .ولكن احلكومة السورية طلبت
تعديل خطة املكتب هذا وإلغاء بند إزالة األلغام،
ووافق كينيدي وحلو على التعديل .وزعم
احملامي البريطاني ،ستيفن أو براين ،وهو على
رأس مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ،ان
نزع األلغام يخالف القوانني السورية .وقال يف
ملتقى دافوس االقتصادي يف كانون الثاني
األخير :ثمة قانون سوري" ...يعتبر ان كل من
ينزع معدات حربية غير متفجرة ...هو مقاتل.
ولكن ال نظير ملثل هذا القانون يف سورية .ويف
وقت ينتهج العالم سياسة فضفاضة ومبهمة،
يغامر السوريون بحياتهم أو بأطرافهم اجلسمانية
يف بحثهم اليائس عن الغذاء والطعام.
* طبيبة أطفال وخبيرة يف شؤون الصحة العامة،
عن فورين أفيرز األميركية2016/3/29 ،
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Trump’s Blatantly Racist Campaign

By Paul R. Pillar
Donald Trump is waging the most
explicitly racist major U.S. presidential campaign since the third-party
candidacy of segregationist George
C. Wallace in 1968. The exploitation
of bias based on ethnicity or religion
has taken more subtle forms in other
election campaigns over the past
half century, with Southern strategies, dog whistles, and advertising
techniques that have shied away
from blatant appeals to prejudice.
By contrast, Trump, in going after
his main targets of Muslims and
Mexicans, has repeatedly made
accusations and calls for discriminatory treatment that are direct and
explicit. The racism has been a
major and intrinsic part ofthe fearmongeringthat is central to Trump’s
campaign.
The racism has important implications domestically, of course,
regarding threats to the inclusiveness, tolerance, and fairness of
American society. But it also has
implications that extend beyond
U.S. borders while still affecting
U.S. interests. Obviously the implications would be all the greater if
Trump were to win the presidency.
Some effects, however, occur
merely because the presumptive
presidential nominee of one of the
two major parties is saying such
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States can be uncooperative.
All of this is true even of moderates and reasonable people
among foreign publics and elites.
With extremists, the effects are
even more clear-cut. Put simply,
Trump’s message of hostility
toward people of a particular religion or ethnicity plays right into the
hands of violent extremists claiming to protect the interests of those
people against a predatory United
States. The anti-Muslim part of the
message is a huge (as Trump
might say) favor to ISIS, Al
Qaeda, and other practitioners of
anti-U.S. “Islamic terrorism” (as
Trump wants all of us to say).
Exposing U.S. Hypocrisy
Another effect is damage to U.S.
credibility whenever the United
States attempts to exert influence

53

June 2016 -Volume : 4 - Iss :42 : العدد-  السنة الرابعة-  م2016 يونيو

in favor of civil and political rights
abroad. An image of the United
States practicing at home what it
preaches abroad, and of being a
shining city on the hill with regard
to tolerance and fairness, is an
important underpinning of any such
influence. Trump’s message makes
the city look much less shiny.
Yet another effect concerns how
Trump’s campaign can be seen as
part of a larger recent pattern in the
West of riding prejudice to political
power. The pattern has especially
been evident in the electoral success of xenophobic right-wing parties in Europe.
Future European elections will
depend primarily on economic and
social issues in each individual
European country, but transnational
influences are a factor as well. The
sense of momentum that the Trump
phenomenon, explicit racism and
all, has exhibited will tend to impart
confidence, credibility, and momentum to similar prejudice-riding
movements in Europe.
The phenomenon might have some
effect on the vote later this month
in the United Kingdom on whether
to remain in the European Union.
Anti-Muslim, anti-immigrant sentiment very similar to what Trump
expresses has become a significant
factor in the campaign leading up to
that referendum.
Pro-Brexit forces point to possible
E.U. membership for Turkeyand
arguethat continued British membership in the E.U. will mean being
inundated by hordes of Turkish
Muslims. It certainly cannot help
those campaigning in favor of Britain staying in the E.U. to have one
of the major presidential candidates
in the United States — Britain’s
most important partner and ally —
sounding more like Nigel Farage
than like David Cameron.
How the U.S. election in November
comes out will, of course, have
much to do with each of these
effects over the long term. It will be
important not only whether Trump
loses but by how much. Probably
only a decisive defeat would undo
most of the overseas damage that
this racism-infused campaign
already is causing.
* Paul R. Pillar, in his 28 years at the Central Intelligence Agency, rose to be one of the agency’s top analysts. He is now a visiting professor at Georgetown
University for security studies. (This article first
appeared asa blog postat The National Interest’s Web
site. Reprinted with author’s permission.)consortiumnews
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احللم األمريكي البسيط الذي حتول الى إسطورة اليستطيع أحد مجاراتها

“وول مارت“ عمالق البيع بالتجزئة  ..من متجر متواضع إلى آالالف املتاجر تطوق األرض
كتابة وحترير  :أشرف إبراهيم  -من متجر متواضع يف إحدى املدن الصغيرة يف الواليات املتحدة إلى شركة متعددة اجلنسيات تطوق متاجرها األرض شرقًا وغربًا .هي ضمن قائمة أكبر
الشركات حتقيقًا لألرباح يف العالم .يبلغ عدد متاجرها اآلن أكثر من  10600متجر ،منها  %27يف الواليات املتحدة ،والباقي متفرق يف  27دولة حول العالم .يبلغ عدد موظفيها  2مليون و 300ألف
موظف مما يجعلها الشركة األضخم عامليًا يف حجم التشغيل .يقع مقرها األساسي يف مدنية بنتونفيل بوالية ركنساس ،الواليات املتحدة األمريكية.كيف تعملقت "وول مارت" لتصل لهذا احلجم
الذي نراه اآلن؟ وما هي مراحل تطورها؟ وما طريقة واستراتيجية عملها؟ وما التحديات التي واجهتها خالل مسيرتها التي جتاوزت اخلمسني عامًا ،كيف غيرت قواعد البيع بالتجزئة يف
العالم .هذا ما نحاول إلقاء الضوء عليه خالل األسطر القادمة ،متفحصني تاريخ وول مارت الذي لم يكن مجرد متاجر أنشئت ،أو شراكات قامت بها ،أو عمالء فقط ،ولكن االهتمام بالتفاصيل أيضًا؛

تتربع الشركة اآلن على عرش أضخم الشركات حتقيقا للمبيعات يف العالم إذ تقدر مبيعاتها يف  2016بـ  481مليار دوالر
نشأة املؤسس سام والتون
ولد مؤسس هذا العمالق سام والتون يف 29
مارس (آذار)  1918يف كينج فيشر يف والية
أوكالهوما قبيل الكساد الكبير .كتب والتون معلقًا
على هذه الفترة يف سيرته الذاتية "الشك يف ذلك،
فالكثير من مواقفي جتاه املال كان ينبع من النشأة
خالل فترة قاحلة جدًا من تاريخ بلدنا :الكساد
العظيم" .يف العام  1940تخرج والتون من جامعة
ميسوري بشهادة يف إدارة األعمال ،بعدها ذهب
للعمل يف املتجر العمالق للبيع بالتجزئة جكبني
JCPenneyيف مدينة دميوين بوالية إيوا،
كمتدرب يتقاضي  75دوالرًا يف الشهر .يف الفترة
من  1942إلى  1945كان يخدم والتون يف
اجليش ،ويشرف على مصانع الطائرات
ومعسكرات األسرى يف الواليات املتحدة .تزوج
من هيلني روبسون يف العام 1943
يف  1سبتمبر (أيلول)  1945اقترض رجل
األعمال البسيط سام والتون من والده بالتبني مبلغ
 20ألف دوالر ،وكان يبلغ من العمر حينها 27
عامًا؛ إذ اشترى أول امتياز له ،أي بنظام
االمتيازات  Franchisesملتجر من متاجر بن
فرانكلني يف بلدة صغيرة يف نيوبورت؟ بوالية
أركنساس .يف أربع سنوات فقط ،حول هذا املتجر
من اخلسارة التي كان يعاني منها إلى املتجر األول
يف امتيازات متاجر بن فرانكلني على مستوى
الدولة.
سعى والتون إلى احلفاظ على ميزة تنافسية ،من
خالل عمل مسح للمتاجر املنافسة؛ لتقييم
استراتيجيات التسعير ،والعرض اخلاصة بها ،كما
قام أيضًا بالتفاوض املباشر مع الشركات املُصنعة
للسلع ،بدالً من اتباع قوائم األسعار التي وضعتها
"بتلر براذرز" :الشركة األم ملتاجر بن فرانكلني.
يف العام  1949انتهى عقد إيجار متجر والتون يف
نيوبورت .أراد أن يشتري متجرًا يف سانت لويس،
ولكن زوجته هيلني أصرت على أن تعيش يف بلدة
صغيرة ال يتجاوز عدد سكانها عن  10آالف
نسمة ،وهو القرار الذي سوف يكون له آثاره على
استراتيجية منو وول مارت فيما بعد؛ إذ كانت
متاجر التخفيض للبيع بالتجزئة غير مهتمة نسبيًا
بالبلدات واملدن الصغيرة
كانت بنتونفيل بوالية أركنساس هي اخليار املفضل
لـ هيلني زوجة والتون؛ فانتقلوا إليها .افتتح

املؤسس  :سام والتون
والتون متجرًا يف وسط املدينة ،بنظام امتياز بن
فرانكلني أيضًا ،ولكن كان يسمى "والتون
 ،10&5وبعدها بعامني افتتح متجرًا آخر.
بحلول العام  1962كان هو صاحب أكبر امتياز لـ
بن فرانكلني يف الواليات املتحدة ،مع  16متجر يف
واليات أركنسو وكنساس وميسوري .كان لدى
والتون اعتقاد راسخ بنجاح استراتيجية "بيع كميات
أكبر من السلع بأسعار أقل وحتقيق هامش ربح
قليل ،والبحث عن املوردين قليلي التكلفة
والتعاقد معهم" كانت هذه منهجية والتون يف
السوق.
جتربة والتون مع متاجر بن فرانكلني جعلته يدرك أن
هناك فرصة فريدة ملتاجر التخفيض يف اجملتمعات
الصغيرة واملناطق الريفية .حاول بعدها أن يقنع
الشركة األم "بتلر بروذرز" أن يتم التوسع يف املناطق
الريفية واملدن الصغيرة ،لكنهم أنكروا عليه هذا
األمر ،وقللوا من جدوى ذلك.
افتتاح أول متجر وول مارت وسط منافسة شديدة
بعد هذا الرفض من بتلر بروذرز ،وبدافع من
النجاح الباهر الذي حققه مع متاجر بن فرانكلني،
وبطموح جارف ،افتتح سام والتون وشقيقه
األصغر أول متجر تخفيض وول مارت
Wal-Mart Discount Cityيف روجرز
بوالية أركنساس يف  2يوليو (متوز) عام 1962

وكان سنه آنذاك يناهز الـ  44عامًا .املتجر اجلديد
وول مارت كان ضعف متجر "والتون 10&5
الذي كان يف بنتونفيل ،مع مبيعات وصلت يف
السنة األولى إلى  975ألف دوالر.
يف نفس العام أي  1962افتتح ثالثة عماليق أُخر
للبيع بالتجزئة وهي :متجر “كمارت "Kmart
يف جاردن سيتي يف والية ميتشجان ،ومتجر
"ولوورث  "Woolworthكأول متجر لسلسة
 Woolcoللبيع بالتجزئة ،وافتتحت "دايتون
هدسون » Dayton Hudsonأول متجر لها
تارجت Targetيف خالل  5سنوات أصبح لدى
كمارت  250متجرًا ومببيعات وصلت إلى 800
مليون دوالر ،بينما كان لدى وول مارت 18
متجرًا ومببيعات  9مليون دوالر فقط.
ظن منافسوا والتون أن استراتيجيته لن تفلح على
املدى الطويل؛ فكيف ملشروع جتاري أن يستمر مع
تقدمي أسعار مخفضة ،باإلضافة إلى هذه اخلدمة
الكبيرة .كما اتضح ـ فيما بعد ـ أن جتاوزت نسبة
جناح الشركة التوقعات مبا فيها توقعات والتون
نفسه.
منو متسارع
يف العام  1967وصلت عدد املتاجر التي متلكها
عائلة والتون إلى  24متجرًا ،مببيعات وصلت إلى
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 12.7مليون دوالر .وبحلول عام 1969
تأسست الشركة رسميًا حتت مسمى "شركة وول
مارت ستورز Wal-Mart Stores Incيف
عام  1970أصبح لدى وول مارت  38متجرًا
ومببيعات  44.2مليون دوالر ،وكانت تفتح
متجرين يف املتوسط سنويًا .بعد عقد من النمو
الهائل ،بدأ السيد سام والتون يف اتخاذ قرارات
للتوسع على املستوى الوطني ،وبناء رؤى
لالنتشار على نطاق أكبر .من ثم طرح الشركة
لالكتتاب العام يف البورصة ،على أن متتلك عائلة
والتون  %61من األسهم ،وبيع أول سهم بـ
 16.5دوالر للسهم الواحد .استخدمت العوائد
اجلديدة يف متويل التوسع املطرد يف األعمال
التجارية لـ وول مارت.
أرجع والتون الفضل للنمو السريع ،ليس فقط
للتكلفة املنخفضة ،التي جذبت الزبائن ،ولكن
ملساعديه أيضًا؛ إذ اعتمد عليهم يف منح العمالء
جتربة تسوق رائعة من شأنها أن تبقيهم كزبائن
دائمني للمتجر ،مما دفع والتون إلى جعلهم
شركاء يف جناح الشركة من خالل التشاور
ومشاركة األفكار معهم.
يف العام  1972أدرجت وول مارت يف سوق
نيويورك لألوراق املالية "  "WMTمع 51
متجرًا ،ومببيعات وصلت إلى  78مليون دوالر.
وبينما كان السيد والتون يف زيارة عام  1975إلى
مصنع كرات تنس يف كوريا اجلنوبية ،إذ الحظ أن
العاملني يهتفون بهتاف للمصنع يف الصباح.
التقط والتون الفكرة ،ومن ثم قدم هتافًا خاصًا بـ
وول مارت ،وهو الهتاف املشهور إلى اآلن
"  "Wal-Mart Cheerويردده جميع
املوظفني يف جميع أنحاء العالم ،وأصبح جزءً ال
يتجزأ من ثقافة وول مارت.
اخلطوة الكبيرة ..الوصول باملبيعات إلى مليار
دوالر ألول مرة!
وصلت متاجر وول مارت يف العام  1979إلى
 276متجر ،و 21ألف موظف ،ووصلت
املبيعات إلى مليار دوالر ،كعالمة فارقة لم حتدث
يف تاريخ الشركة من قبل .ملدة  17عامًا فقط
حققت وول مارت أسرع صعود لشركة من أي
وقت مضى لتصل إلى هذا احلجم من املبيعات.
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كانت الصحافة ال تزال تنقب عن أسباب هذا
النمو الكبير خالل هذا العقد ،وذلك بسبب نفور
السيد والتون من الصحافة وإصراره على إبقاء
مقر الشركة يف بنتونفيل.
مع منو املتاجر كانت تنمو تطلعات السيد والتون
أيضًا ،باإلضافة إلى حتقيق منهجية وإدخال
تقنيات جديدة لتجارة التجزئة ،فقد استحدث يف
العام  1983شكالً جديدًا من أشكال املتاجر،
يسمى نادي سام Sam’s Clubوهو عبارة
عن سلسلة من النوادي يف شكل مستودعات تبيع
البقالة والبضائع العامة ،ولكن بكميات كبيرة
للشركات الصغيرة ،ويبلغ متوسط مساحة الواحد
منها  12400متر مربع ،وتعمل بنظام العضويات
السنوية ،كل عضوية تتيح للعمالء العديد من
املزايا والراحة .مع ذلك أي شخص غير عضو يف
النادي ميكنه الشراء ،إما عن طريق شراء عضوية
ليوم واحد ،أو دفع رسم إضايف على أساس سعر
الشراء .كما أن هناك بعض األندية تبيع البنزين
أيضًا .افتتح أول ناد من نوادي سام يف "سيتي
ميدويست" يف أوكالهوما ،وبحلول عام 1987
أصبح هناك أكثر من  52ناديًا من أندية سام يف
الواليات املتحدة .يف نفس العام أيضًا 1983
استبدلت وول مارت السجالت النقدية بأنظمة
نقاط البيع احملاسبية ،مما يتيح للعمالء اخلروج
بسرعة وإجراء احلسابات بدقة.
قدرت مجلة "فوربس" صايف ثروة السيد والتون
عام  1985بـ  2.8مليار دوالر كأغنى رجل يف
الواليات املتحدة ،وعلى إثر ذلك بدأت أسراب
من وسائل األعالم يف الواليات املتحدة تطير إلى
أركنساس؛ لترى عن قرب حياة امللياردير الذي
يعيش يف بيت متواضع يف بنتونفيل ،ويتجنب
سيارات الليموزين التي يقودها سائق.
يف العام  1987ثبتت وول مارت أكبر نظام
اتصاالت عبر األقمار الصناعية اخلاصة يف
الواليات املتحدة؛ لتربط عمليات الشركة من
خالل الصوت والبيانات واتصاالت الفيديو .ويف
العام  1989أصبحت وول مارت أول متجر يف
التاريخ يحقق أرباحًا ـ بعد خصم الضرائب ـ
وصلت إلى مليار دوالر ،مع  1402متجرًا،
و 272ألف موظف ،من ثم تفوقت بذلك على
غرميتها "كمارت" لتصبح الشركة األكثر ربحية يف
الواليات املتحدة.
التحليق على املستوى العاملي
بعد أن تربعت وول مارت على رأس متاجر البيع
بالتجزئة يف الواليات املتحدة ،قررت الشركة
التوسع على املستوى الدولي والذهاب للعاملية.
ففي العام  1991افتتح أول متجر وول مارت
خارج الواليات املتحدة يف مدينة مكسيكو سيتي
باملكسيك.
ويف  5أبريل (نيسان)  1992بعد شهر واحد من
استالم السيد سام والتون وسام الرئاسة للحرية
the Presidential Medal of
Freedomمن الرئيس جورج بوش األب.
وبعد أن أكد ووضح الدور الرئيس للشركة وهي
توفير أموال الناس؛ حتى يتمكنوا من العيش
بشكل أفضل؛ مات السيد والتون بسرطان
العظام .وقت وفاته كان والتون ثاني أغنى
شخص يف الواليات املتحدة ،ووصلت عائدات
وول مارت السنوية  43مليار دوالر ،وكان يعمل
بالشركة  371ألف موظف ،ومتاجر وصل
عددها إلى  1714متجرًا و 208ناد من أندية سام
يف الواليات املتحدة ،و 8متاجر يف املكسيك
وبورتوريكو.
كان لـ "ديفيد جاك" الذي عُني مديرًا تنفيذيًا
للشركة يف العام  ،1988كان له توجهات أقل
اقتصادًا من املؤسس والتون ،فكان يقول دومًا إنه
على استعداد إلنفاق املال على التكنولوجيا،
واالستدانة من أجل بناء املزيد من املتاجر ،وكان
يتوقع أن مستقبل الشركة يف جتارة األغذية .يف
العام  1993احتفلت الشركة بتحقيق مبيعات

مليون دوالر يف األسبوع ،ويف العام التالي توسعت
وول مارت يف كندا واشترت  122متجرًا من متاجر
Woolcoالشهيرة .يف العام  ،1995وكنتيجة
الستراتيجية "ديفيد جاك" زادت مبيعات وول
مارت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى  100مليار
دوالر ،كما انتهج ديفيد سياسة تعتمد على
الواردات منخفضة التكلفة من آسيا ،وبدأت
الشركة تدفع مبورديها األمريكيني إلى السوق
اآلسيوي.
يف خطوة جرئية يف أغسطس (آب)  1996فتحت
وول مارت أولى متاجرها يف "شنتشن" يف الصني،
يف اليوم األول لالفتتاح قام  80ألف شخص
بإجراء عملية تسوق من املتجر .ويف العام التالي
احتفلت الشركة بالوصول إلى مبيعات  100مليار
دوالر يف سنة واحدة .ويف  1999دخلت الشركة
اململكة املتحدة من خالل االستحواذ على
ASDA.

مليون دوالر ،باإلضافة إلى  2450شاحنة محملة
باإلمدادات لضحايا األعاصير "كاترينا وريتا" .كما
قدمت التزامًا كبيرًا يف االستدامة البيئية ،معلنه
أهداف بيئية من ضمنها الوصول إلى صفر من
النفايات ،واالعتماد على الطاقة املتجددة فقط،
كما تلتزم ببيع املنتجات التي حتافظ على الناس
والبيئة .كما أطلقت برنامجًا يف  2006ملكافحة
اخملدرات.
يف العام  2009أصبح "مايك دوك" الرئيس
التنفيذي ،كما دخلت وول مارت تشيلي من
خالل االستحواذ على حصة األغلبية يف D&S
 ،S.A.كما جتاوزت مبيعاتها يف نفس العام 400
مليار دوالر .دخلت الهند يف  2010من خالل
مشروع مشترك يسمى "بهارتي وول مارت
Bharti Walmart
كما تعهدت وول مارت بإنفاق  2مليار دوالر إلى
نهاية العام  2015للمساعدة يف إنهاء اجلوع يف

سعى والتون إلى الحفاظ على
ميزة تنافسية ،من خالل عمل
مسح للمتاجر المنافسة؛ لتقييم
استراتيجيات التسعير ،والعرض
الخاصة بها ،كما قام أيضًاا
بالتفاوض المباشر مع الشركات
المُصنعة للسلع
تبني أحدث األساليب التكنولوجية
دخلت وول مارت األلفية اجلديدة يف عام 2000
كأول متجر يوفر لعمالئه جتربة تسوق فريدة من
خالل اإلنترنت وأجهزة التليفون احملمول كما أنشئ
موقع Walmart.com.ويف نفس العام تولى
احلفيد "لي سكوت" منصب الرئيس التنفيذي.
وكان يعمل لدى الشركة يف هذا الوقت أكثر من
 1.1مليون موظف ،وبعد متاجر وصلت إلى
 3989متجر ونادي يف جميع أنحاء العالم .ويف
العام التالي وصلت مبيعات البقالة وحدها يف
الواليات املتحدة إلى  56مليار دوالر مما يجعلها
أكبر سلسلة متاجر مواد غذائية يف الواليات
املتحدة؛ إذ بلغت حصتها السوقية .%16
يف العام  2002كسبت الشركة  219.8مليار
دوالر يف إيرادات عام  ،2001ومن ثم اعتلت
أخيرًا مؤشر مجلة "فورتشن" ألعلى  500شركة يف
أمريكا ،والتي تقاس من حيث اإليرادات .فوفقًا
للمجلة ،فإن مبيعات وول مارت وصلت إلى
مليار دوالر يف اليوم الواحد كأول شركة خدمات
تتصدر القائمة .وبحلول العام  2004أصبح لدى
الشركة  1500متجرًا يف  9بلدان هي "األرجنتني،
البرازيل ،كندا ،الصني ،أملانيا ،اليابان  ،كوريا،
املكسيك ،اململكة املتحدة".
لعب دورًا اجتماعيًا كبيرًا  ..مع مزيد من
التوسعات
بدأت وول مارت تتولى دورًا قياديًا يف اإلغاثة يف
حاالت الكوارث؛ فقد قدمت مساعدات بـ 18

الواليات املتحدة .أطلقت التزامًا عامليًا للزراعة
املستدامة ،ويهدف إلى تعزيز ومساعدة املزارعني
احملليني ،يف الوقت الذي توفر فيه للعمالء طعامًا
عالي اجلودة بأسعار مناسبة.
ويف العام  2011قامت وول مارت باالستحواذ
على  MassMartيف جنوب إفريقيا ،بالتالي
تخطت عدد متاجرها الـ  10آالف متجر يف جميع
أنحاء العالم .تولى "دوج ماكميلون" منصب
الرئيس التنفيذي يف  ،2014وأصبحت وول
مارت توظف  2.2مليون موظف يف جميع أنحاء
العالم ،وتخدم أكثر من  200مليون عميل كل
أسبوع يف  27دولة.
جمع وحتليل البيانات
تقوم وول مارت بجمع وحتليل كمية كبيرة من
البيانات عن املستهلكني؛ الستخدامها يف
التحليالت التنبؤية التي تسمح للشركة بتحسني
العمليات من خالل التنبؤ بعادات العمالء .يف
أبريل (نيسان)  2011استحوذت وول مارت على
شركة "كوزميكس  Kosmixلتطوير
البرمجيات؛ من أجل حتليل البيانات وتدفقاتها يف
الوقت احلقيقي .يف أغسطس (آب)  2012أعلنت
وول مارت عن محرك البحث اخلاص بها
"بوالريس  " polarisتثير كمية البيانات
الضخمة التي جتمعها وول مارت اخملاوف بشأن
اخلصوصية.

 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETمجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

اآلثار االقتصادية

POLITICS

يف ورقة بحثية للبروفيسور "كينيث ستون" أستاذ
االقتصاد بجامعة والية إيوا ونشرت عام  1997يف
 Farm Foundationوجد أنه ميكن لبعض
املدن الصغيرة أن تفقد ما يقرب من نصف جتارة
التجزئة بها يف خالل  10سنوات من افتتاح متجر
وول مارت .كما وجدت دراسة أخرى أن دخول
وول مارت إلى سوق جديدة له تأثير عميق على
املنافسة؛ إذ تنخفض مبيعات املتاجر املماثلة الكبيرة
بنسبة  ،%40وتنخفض مبيعات الـ"سوبرماركت"
بنسبة  ،%17وتنخفض مبيعات الصيدليات بنسبة
 ،%6وذلك وفقًا لدراسة متت يف  2009من قِبل
باحثني يف عدة جامعات ،وتقودها مدرسة
the Tuck School of Business
يف كلية "دارمتوث" .كما أكدت النتائج التي
توصلت إليها دراسة أخرى أجريت عام  2009من
قِبل املكتب الوطني لالقتصاد ،والتي أظهرت أن
"النتائج كبيرة وسلبية"على الشركات املنافسة ملسافة
تُقدر من  5إلى  10أميال من افتتاح متجر وول
مارت جديد .وخلصت دراسة ملعهد ماكينزي
العاملي يف عام  2001أن منو إنتاجية العمل يف
الواليات املتحدة يف الفترة من  1995إلى 2000
يرجع إلى وول مارت كونها كانت السبب املباشر
أو غير املباشر يف اجلزء األكبر من تسارع اإلنتاجية
يف قطاع جتارة التجزئة ،كما ذكر "روبرت سولو"
احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد ،واملشرف
على هذه الدراسة أن العامل األهم يف ذلك النمو
يعود إلى وول مارت.
وذكرت صحيفة اجلاردين يف تقرير نُشر عام 2014
أن مؤسسة وول مارت تعزز جهودها للعمل مع
الشركات املصنعة يف الواليات املتحدة ،وأنه يف
فبراير  2014تعهدت املؤسسة بـ  10مليار دوالر
دعمًا للمصنعيني احملليني ،كما أعلنت عن خطط
لشراء ما قيمته  250مليار دوالر من املنتجات
األمريكية الصنع خالل العقد املقبل.
انتقادات كبيرة
تتعرض وول مارت إلى العديد من االنتقادات من
جماعات مختلفة ،مبا يف ذلك النقابات العمالية
واجلماعات احمللية واملنظمات الشعبية واملنظمات
الدينية واجلماعات املدافعة عن البيئة واملوظفني،
وذلك احتجاجًا على سياسات الشركة
واملمارسات التجارية ،وكذلك التمييز العنصري،
والتمييز بني اجلنسني .كما تشمل دائرة االنتقادات
مصادر املنتجات األجنبية للشركة ،وتعويضات
العاملني ،وظروف العمل ،واملمارسات البيئية،
واستخدام اإلعانات العامة ،والسياسات األمنية،
واملمارسات الشبيهه بالعبودية .وول مارت تنفي
القيام بأي شيء خطأ ،وتصر على أن األسعار
املنخفضة نتيجة للكفاءة والفاعلية يف إدارة
األعمال.
السيدة /اليسوالتون
تسيطر عائلة والتون على الشركة ،مما دفعهم
الحتالل مراكز متقدمة يف قائمة أغنى أغنياء
العالم ،وعلى رأسهم السيدة اليس والتون التي
تقدر ثروتها بـ  32.3مليار دوالر وتصنف يف
املرتبة  16كأغنى شخص على مستوى العالم.
وول مارت يف 2016
تتربع الشركة اآلن على عرش أضخم الشركات
حتقيقًا للمبيعات يف العالم؛ إذ تقدر مبيعاتها يف
 2016بـ  481مليار دوالر ،وتصنف يف املرتبة 21
عامليًا حتقيقًا لألرباح؛ إذ تقدر صايف أرباحها يف
 2016بـ  14.7مليار دوالر ،وتصنف يف املرتبة
 17عامليًا يف القيمة السوقية؛ إذ قدرت قيمتها
السوقية يف  2016بـ  215.7مليار دوالر.

يونيو  2016م  -السنة الرابعة  -العددJune 2016 -Volume : 4 - Iss :42 :

55

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

حقوق وحريات

The rights & freedoms

إمتهان إلنسانية اإلنسان دون أن توجد قوانني صارمة حتد من ذلك اإلستغالل

العبودية املعاصرة يف العالم العربي :تفاصيل وأرقام
 458مليون شخص تقريباً يتعرضون للعبودية بأشكالها اخملتلفة .نصف سكان العالم إذاً يواجه "العبودية املعاصرة" ،بحسب منظمة Walk freeاألسترالية ،التي أصدرت
تقريراً بعنوان "مؤشر العبودية العاملي  ،"2016يف  31مايو املاضي .وذكرت فيه أن  %58من هذا الرقم الهائل هو يف خمس دول فقط ،على رأسها الهند .وللمرة األولى ال تتصدر الدول
العربية املشهد يف قضايا مشابهة ،لكن التقرير شمل دوالً عربية .خصوصاً بعد أزماتها وحروبها عقب  ،2011فماذا عن هذه الدول؟ وما هو وضع العبودية العام فيها؟
تتنوع أشكال العبودية املعاصرة ،بحسب التقرير،
بني التجارة بالبشر ،والدعارة القسرية ،وجتنيد
األطفال ،والعمالة القسرية ،واستغالل األطفال
يف جتارة اخملدرات الدولية وغيرها .وهي تتضاعف
اليوم نتيجة الفقر واحلروب واالستعباد اجلماعي.
يجمع التقرير بيانات بشأن  167بلداً ،مستخلصةً
من  42ألف مقابلة بـ 53لغة ،لتحديد عدد البشر
املستعبدين ،وكيفية تعامل احلكومات مع
أحوالهم .ويتحدث عن ارتفاع بنسبة  %28يف
عدد األفراد الذين تطالهم هذه الظاهرة ،مقارنة مبا
كان عليه الوضع قبل عامني .لكن هذا يعكس
حتسناً يف جمع البيانات ،أكثر مما يشير إلى
تضاعف مشكلة يصعب تقييمها الكمي.
وحتتل آسيا النصيب األكبر من الدول املتصدرة
لقائمة العبودية املعاصرة ،بأرقام هائلة .فدول
الصدارة اخلمس ،آسيوية ،هي الصني بعد الهند،
وباكستان وبنغالديش وأوزباكستان.
العالم العربي

أما يف الدول الـ 23التي حتتوي على أعلى نسب
للعبودية ،نسبة إلى عدد سكانها ،فتحتل  8دول
عربية مراتب متقدمة يف النسب املئوية
لألشخاص ،الذين يعانون من العبودية .وهي
قطر والسودان ،والعراق واليمن ،وسوريا
وجنوب السودان ،والصومال وليبيا .وتترأس
قطر دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالنسبة
املئوية لألشخاص الواقعني حتت سطوة العبودية
بأشكالها ،نسبة إلى عدد سكانها .بينما تتصدر
مصر قائمة الدول نفسها ،يف أكبر عدد أشخاص
يتعرضون للعبودية يف املنطقة.
ويشير التقرير إلى أن العدد الكلي للمستعبدين يف
الالشرق األوسط وشمال أفريقيا800. ،
بينما النسبة املئوية املقدرة ،نسبة إلى عدد سكان
املنطقة هي  ،%6.4ومعدل استجابة احلكومات يف
الدول نفسها ،هو 100./32.7

بعض التفاصيل
داعش والنساء واألطفال

عام  ،2016تعرّض أطفال سوريا واليمن
والعراق وفلسطني ،إلى عمالة األطفال
اإلجبارية .ومت تدريب مجموعات كبيرة من
األطفال على القتال ،كما أرغموا على اخلوض يف
صراعات مسلحة .وتزداد التقارير الفاضحة
لتدريب األطفال من قبل تنظيمات إرهابية
كداعش وغيرها ،واستخدامهم يف عمليات
تفجيرات انتحارية .باإلضافة إلى انتشار
فيديوهات تظهر أطفاالً يشهدون على عمليات
إجرامية ،كقطع الرؤوس وغيرها.
أما بالنسبة إلى النساء ،فتستمر عملية بيعهن
وشرائهن يف املناطق املذكورة سابقاً ،خصوصاً يف
املناطق التي تنتشر فيها داعش .فبعد أن أسر
التنظيم أكثر من  3000امرأة من اإليزيديات ،يف
عملية تعتبر األكبر يف القرن احلالي ،ما زالت
عمليات التجارة بالنساء املأسورات جارية .حتى
أن تقارير وفيديوهات منشورة على االنترنت،
تظهر أمراء من الدولة اإلسالمية ،يعرضون على
أهل الضحايا إعادتهن إليهم بيعاً ،مقابل مبالغ قد
تصل إلى  40ألف دوالر .فضالً عن نقل النساء
بني املوصل والرقة ،معاقل داعش الكبرى يف
سوريا والعراق.
زواج القاصرات أيضاً عبودية

يستمر حتى يومنا هذا زواج القاصرات ،وقد
تفاقمت الظاهرة بشكل كبير ،بحسب التقرير ،يف
دول معينة كمصر ولبنان واألردن واملغرب .كما
تكثر ظاهرة ما يعرف بزواج السياحة أو املتعة ،إذ
يذهب رجال خليجيون مبعظمهم إلى لبنان واملغرب
ومصر ،بغرض السياحة ،ويتفقون مع عائلة فقيرة
ليقوموا بعقد زواج شرعي ومؤقت ملدة محددة،
مقابل مبلغ معني من املال .وقد تصل أعمار
الطفالت اللواتي يتم تزويجهن يف مصر إلى 11
عاماً .وتشير التقارير إلى  100ألف عروس طفلة
يف املغرب عام  2014فقط.
أما يف بلدان اللجوء املضيفة ،اجملاورة لسوريا
والعراق ،كتركيا ولبنان واألردن ،فيتم تزويج
الطفالت السوريات والعراقيات زواجاً مؤقتاً ،ويف
أعمار مبكرة جداً ،بسبب ما يعانيه أهاليهن من فقر
وتشرد واضطهاد ،فيجدون يف املبالغ املالية املتوفرة
من عمليات كهذه ،حلوالً لسد احلاجة .لكن هذه
الزواجات تسبب تدميراً نفسياً كامالً للطفالت،
تنتج منها تشوهات حقيقية يف أجيال املنطقة
الناشئة.
العمالة اآلسيوية يف اخلليج

يعاني العمال املهاجرون من الدول اآلسيوية
الشرقية بشكل عام ،ودول الصحراء اجلنوبية
اإلفريقية بشكل خاص ،من االستعباد واإلذالل يف
دول اخلليج .لكن شعوب الدول ما زالت تهاجر
إلى اخلليج للعمل ،كمنفذ وحيد للتخلص من
الفقر .وتشير التقارير إلى أن عام  2015كان

يشير التقرير إلى أن العدد الكلي للمستعبدين يف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا 2.936.800 ،بينما النسبة املئوية
املقدرة ،نسبة إلى عدد سكان املنطقة هي  %6.4ومعدل
استجابة احلكومات يف الدول نفسها ،هو 100/32.7
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حافالً بهذا اخلصوص .فهناك الكثير من
احلوادث املسجلة العتداءات وتعنيف وإرغام
على ممارسة اجلنس ،ضد نساء من سيريالنكا
وبنغالديش وكينيا وأندونيسيا والباكستان
والنيبال والهند ،يف بيوت خاصة يف اإلمارات
وقطر .كما يتم استغالل عمال من بنغالديش
وباكستان والنيبال ،يف املتاحف واملالعب
الرياضية وغيرها من املرافق العامة ،التي يعملون
فيها غالباً يف التنظيف أو أعمال مشابهة.
ويأتي مصدر القوة التي يحصل عليها أصحاب
وكاالت التشغيل واستيراد العمالة ،من القوانني
الصعبة جداً املتعلقة باإلقامات وشروط البقاء يف
البلدان اخلليجية ،وخوف العمال األجانب من
خطر الترحيل يف أي حلظة.
الالجئون موضوع آخر
اللجوء العراقي لم يتوقف منذ عام  2003إلى
دول اجلوار ودول أخرى ،واللجوء السوري
سبب أكبر أزمة جلوء يف العالم ،بعد احلرب
العاملية الثانية عام  2015.وهما يستمران يف
كونهما املسبب األفظع لكل أنواع العبودية يف
الدول املضيفة اجملاورة .ومع أن الالجئني
السوريني اليوم يتوجهون إلى أوروبا ،فإن %90
منهم ما زالوا يف دول اجلوار .وقد ولد  142ألف
طفل سوري من دون أن يسجّلوا يف دول
اللجوء .كما أن  75ألف طفل سوري ليسوا يف
املدرسة ،ياألمر الذي جعلهم مشاريع قابلة
لشتى أنواع االستغالل خصوصاً يف لبنان وتركيا.
ومن أبرز املسببات ملشكلة حاجة الالجئني الكبيرة
إلى األموال كيال ميوتوا جوعاً ،هو أنظمة
االستقبال والقوانني التي تضعها الدول العربية،
لتحد من تدفق الشعبني إليها .فيأتي نظام
الكفالة ،املوجود يف قطر ولبنان واألردن،
وغيرها من الدول العربية ،من أكثر ما يدفع
الالجئني إلى الدخول بشكل غير قانوني إلى
الدول اجملاورة ،أو إلى اخلضوع لشروط الكفيل.
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ضد الفساد
Against
corruption

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

الدول العربية من أكثر الدول فسادا يف العالم
ثالث من أسوأ عشر دول يف العالم يف تفشي الفساد هي عربية

s

الدول العربية الخمس ،األول :الحرب
والصراع اللذان يقفان وراء الفساد،
والثاني :االنتشار الكبير لما يعرف
بالدولة اإلسالمية في مناطق الصراع،
باإلضافة إلى نهضة داعش والحرب
على اإلرهاب التي تلت ذلك وتدمير
البنى االجتماعية الحرة ،والقضاء على
المجتمع المدني.
الفساد في العالم العربي
أخبار جيدة؟

رمبا يكون املدخل الصحيح لفهم الفساد يف الوطن العربي هو مالحظة درجة املؤسسية والعبقرية يف عمله ووسائله وحيله حتى يكاد يكون عصيا على محاوالت مكافحته
مهما كانت جادة وصادقة ،وحتى حني تتبنى هذه املكافحة جهات عليا يف الدولة ،فما تكشفه وسائل اإلعالم ومناقشات السياسيني واجملالس النيابية من وقائع الفساد تدل
على انتشار فظيع للفساد وقيمه وممارساته يف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والسياسية .وأصعب ما يواجه اإلعالمي اجلاد واحلر يف الوطن العربي هو
البحث يف موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي واملعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة ،واملسكوت عنه أكبر بكثير مما
ينشر.وقد يبدو الفساد وكأنه أكثر حضورا وجتذرا يف مصر من بني الدول العربية ثم املغرب ولبنان واألردن ،ولكن حقيقة األمر تعود إلى حرية النشر واإلعالم النسبية،
وقد تكون حصة ما ينشر عن الفساد متناسبة طرديا مع حرية الرأي والنشر.

الفساد العربي طال كل شيئ وأصبح عصيا على اإلصالح
إذا فكرتكم في جواب عن السؤال
فساد في
ًا
التالي" :ما هي الدول األقل
العالم ؟" فستقفز إلى أذهانكم
مجموعة من البلدان ،ابرزها دول
أوروبية .هذا صحيح ،فالدانمارك،
فنلندا ،السويد ،نيوزيلندا ،هولندا،
فساد في
ًا
والنروج تتصدر الدول األقل
العالم حسب دراسة شاملة سنوية
تقوم بها منظمة الشفافية العالمية
Transparency International
األميركية ،المختصة بمحاربة الفساد
في دول العالم .وفي وقت تتصدر

الدول األوروبية المذكورة آنفًا قائمة
الدول المشمولة في التقرير لعام
 ،2015ليس مفاجئًا أيضًا أن تشغل
بعض الدول العربية مراتب متأخرة
على القائمة ،كالسودان وجنوب
السودان والعراق وليبيا ،أما الصومال
فتشغل المرتبة األخيرة ،وهكذا تصبح
فساد في العالم .فلنلقِ
ًا
الدولة األكثر
نظرة على أوضاع باقي الدول العربية
وتفشي الفساد فيها.
أرقام مخزية من العالم العربي

ينقسم التقرير إلى مناطق عدة في
العالم ،فيجمع ،بشكل طبيعي ،الشرق
األوسط وشمال إفريقيا في حقل واحد
للدراسة .ثالث من أسوأ عشر دول في
العالم في تفشي الفساد هي دول
عربية ،بينما تتجاوز دول الصراع الباقية
أزمة الدول العشر األخيرة ،إال أنها
تسبقها بمراحل بسيطة ،فهي أيضًا من
فساد في العالم .ويشير
ًا
أكثر الدول
التقرير إلى سببين رئيسين في انتشار
الفساد بهذا الشكل الكبير في تلك
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تحتل قطر المرتبة  22على مؤشر
الفساد العالمي ،تليها دولة اإلمارات
في المرتبة  23األمر ،وتعتبر أرقامًا
ممتازة نسبة إلى باقي األرقام التي
تسجلها الدول العربية ،وقد تشمل
المرتبة الواحدة عدة دول على
المؤشر .علمًا أن األردن التي تحتل
المرتبة  45والمملكة السعودية التي
تحتل المرتبة  48والكويت التي تحتل
المرتبة  ،55قد حافظت جميعها على
مراتبها منذ العام السابق ،فلم يتراجع
انتشار الفساد فيها إنما لم يزد تفشيه
أيضًا ،ويعزى ذلك في السعودية إلى
محاوالتها العديدة الكتساب
االستثمارات األجنبية في النفط بعد
انخفاض أسعاره المفاجئة ،إذ يحتاج
جذب االستثمارات إلى بيئة نظيفة.
وفي موازاة ذلك ،تحتل الكثير من
الدول مراتب متدنية جدًا ،ولم تحاول
حتى االرتفاع قليالًا ،كمصر والمغرب،
اللتين حافظتا على مرتبة منخفضة في
التصنيف.
مع العلم أن مؤشر الفساد يرتبط
بعوامل عدة ،أهمها الفساد السياسي
واالقتصادي ،كالوصول إلى السلطة
وتدني الوضع المعيشي للمواطن،
والفروق االقتصادية بين المواطنين.
كذلك هنالك عوامل أخرى كالحياة
االجتماعية والمجتمع المدني
والحريات والمساواة بين المواطنين
في الحقوق والواجبات .ليس ثمة
دولة واحدة في العالم ال تحتوي على
نسبة معينة من الفساد والفاسدين،
إال أن هذا الواقع يُعدّ ظاهرة غريبة
جد في بعض الدول ويمكن
ًا
السيطرة عليه ،في حين يشكل
ظاهرة مألوفة في دول أخرى،
كالدول العربية مثالًا.
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مجاالت علمية مدهشة ستغير حياتنا يف املستقبل!!

كتابة وحترير  :عال الدين السيد  -ال يعتقد معظمنا أننا نعيش فيما عرفه األدباء بـ"املدينة الفاضلة" ،ولكن إذا نظرنا حولنا ،فسنالحظ العديد من التطورات التكنولوجية املثيرة ،وسنرى أن
احلياة تبدو أكثر وأكثر مثل اخليال العلمي.تقنيات علمية رائعة جديدة آخذة يف الظهور بال توقف ،ويف حني أن معظم هذه التقنيات ،ال متلك قسمًا خاصًا بها ،يف أي جامعة كبيرة ،حتى اآلن،
إال أنها تقنيات مسببة ملوجات جدل ونقاش كبيرة ،يف األوساط العلمية والتكنولوجية .ويجري بالفعل حتويل عددٍ من هذه التقنيات ،إلى الكثير من التطبيقات ألغراض عملية ،مثل سيارة
جوجل ذاتية القيادة ،كما أن بعض هذه التقنيات ينظر إليها بالكثير من الشك والريبة ،ورمبا القلق ،مثل الذكاء الصناعي ،إنه عالم الـ AIالكامل الذي نتوغل فيه كل يوم .ويرى بعض اخلبراء
أن املستقبل أصبح بني أيدينا اآلن ،وأن التكنولوجيا لن تؤدي إال إلى احلصول على املزيد ،نحو املستقبل هذه خمسة من أكثر التقنيات جنونًا ،واملؤدية لتغيير قواعد اللعبة التكنولوجية ،البادئة
بالفعل يف عام  2016ويجدر بنا أن ننظر لهذه التقنيات ،بالكثير من االهتمام ،ألن البعض منها سيعيد تشكيل حياتنا يف السنوات القادمة.

نحن يف طريقنا إلى أن تصبح هذه التكنولوجيا املميزة التي حتول اإلنسان إلى آلة حقيقة
اإللكترونيات العضوية وحتول
اإلنسان إلى آلة

يف حني أن بعض فروع العلوم تركز على صنع
اآلالت ،العاملة بصورة أقرب للكائنات احلية ،فإن
اإللكترونيات العضوية تركز على جعل العناصر
العضوية تتصرف أكثر مثل اآلالت .باستخدام هذه
التكنولوجيا اجلديدة ،يعمل العلماء على إيجاد
سبل ،للسيطرة على الناقالت العصبية يف خاليانا،
بنفس الطريقة التي ميكننا السيطرة بها على أجهزتنا
اإللكترونية .هذه التكنولوجيا ستؤدي إلى ثورة
بالفعل ،يف طريقة تصميم ودمج األطراف
الصناعية ،واألجهزة الطبية األخرى.
وحتى نكون أكثر دقة ،فإن اإللكترونيات العضوية
هي مجال من مجاالت "علوم املواد" ،املتعلقة
بتصميم وتركيب وتوصيف وتطبيق اجلزيئات
العضوية الصغيرة ،املعروفة بـ"البوليمرات" ،وهي
جزئيات تظهر خصائصًا إلكترونية مرغوبة ،مثل
القدرة على التوصيل الكهربي "املوصلية" .وعلى
عكس املوصالت ،وأشباه املوصالت العضوية
التقليدية ،فقد شيدت املواد اإللكترونية العضوية،
من جزيئات أو بوليمرات عضوية صغيرة ،قائمة
على الكربون ،باستخدام إستراتيجيات اصطناعية،
وضعت يف سياق الكيمياء العضوية والبوليمرات.
وتتمثل واحدة من الفوائد الواعدة لإللكترونيات
العضوية ،يف انخفاض تكاليفها ،مقارنًة

باإللكترونيات غير العضوية التقليدية .وتشمل
اخلصائص اجلذابة واملميزة للموصالت
البوليمرية ،قدرتها على التوصيل الكهربائي،
وهي قدرة متفاوتة طبقًا لتركيزات املواد املذابة.
وبالنسبة إلى املعادن ،فهذه املوصالت العضوية
تتميز مبرونتها امليكانيكية ،باإلضافة إلى أن
بعضها شديد االستقرار حراريًّا.
هل تذكرون اجلزء الثاني من سلسلة أفالم
سبايدرمان " ،"SpiderMan2كان محور
الفيلم يدور حول الدكتور "أوكتوبوس" ،عالم
عبقري ،متكن من صناعة أربع أذرع إلكترونية،
مدمجة بظهره ،وعلى اتصال مباشر بجهازه
العصبي ،ما ميكنه من التحكم بها بأوامر من عقله
فقط ،واالستفادة من إمكانياتها اإللكترونية
وامليكانيكية معًا .هذه األذرع أيضًا حتتوي على
خاليا بشرية حية ،ما يجعل لها إرادتها اخلاصة،
التي تُمكّن "أوكتوبوس" من السيطرة عليها
وتطويعها خلدمته ،ليصبح معه آلة ذكاء صناعي
مميزة وقوية.
نحن يف طريقنا إلى أن تصبح هذه التكنولوجيا
املميزة حقيقيةً ،تكنولوجيا حتول اإلنسان إلى
آلة ،أو ما يعرف بـ"السايبورغ" .ويبدو أن فكرة
تعزيز قدرات البشر ،بإمكانيات إلكترونية
وميكانيكية وحيوية يف ذات الوقت ،أصبحت
على بعد خطوات من متناول أيدينا ،لقد استطاع
العلماء بالفعل التحكم التام يف بعض احلشرات،

عبر أوامر إلكترونية أو كهربائية.
هذا النوع من الكائنات يطلق عليه اسم سايبورغ
؟» ،Cyborgكلمة مختصرة ملصطلح كائن
سيبراني ؟» ،cybernetic organismإشارةً
للكائنات املمتلكة ألجزاء عضوية وأخرى
بيوميكاترونيك ؟أي دمج عناصر ميكانيكية وأخرى
إلكترونية وثالثة حيوية؟ ،وقد أطلق كل من ؟مانفريد
كالينس؟ و؟ناثان كالين؟ هذا املصطلح ألول مرة
عام 1960.
ويختلف هذا املصطلح عن مصطلحات مشابهة
أخرى ،مثل "بيونيك»  ،bionicأو "بيوروبوت
 ،"biorobotوهما مصطلحان يُعبران عن إنسان
آلي يف األساس ،ببعض األجزاء البشرية أو احليوية،
لكن مصطلح "سايبورغ" أو "الكائن السيبراني"،
ينطبق على كائن حي يف األساس ،استطاع استعادة
وظيفته أو تعزيز قدراته ،من خالل دمج بعض
املكونات االصطناعية التكنولوجية يف جسده ،هذه
التكنولوجيا هي التي نتحدث عنها يف جتربة ساتو
ورفاقه.
وال يشترط أن يكون الكائن السيبراني بشريًّا أو ثدييًّا؛
إذ يشمل املصطلح أي نوع من أنواع الكائنات احلية.
ويعتقد العلماء أن تكنولوجيا السايبورغ ستكون جزءًا
من ثورة "ما بعد البشرية" ،حني يتم تعزز البشر بشكل
صناعي ،من خالل منحهم بعض القدرات املميزة
واخلاصة.
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متكن الباحث الياباني ؟هيروتاكا ساتو؟ ،وفريقه
يف جامعة ؟نانيانغ؟ للتكنولوجيا ،بسنغافورة،
من تركيب أقطاب كهربائية يف نوع معني من
اخلنافس ،معروف باسم ؟خنافس الزهرة
» ،flower beetlesواملعروفة علميًّا باسم
؟ » ،Mecynorrhina torquataوذلك
بغرض حتفيز مجموعات عضالت معينة،
موجودة يف أرجلها.
ومن خالل تغيير تسلسل التحفيز الكهربائي،
بترتيبات معينة ،متكن الفريق من السيطرة على
سير اخلنافس .وعبر تغيير مدة اإلشارات
الكهربائية ،املرسلة عبر هذه األقطاب ،متكن
العلماء أيضًا من تغيير سرعة السير وطول
اخلطوة ،وذلك طبقًا ملا نشره فريق العمل ،يف
مجلة اجلمعية امللكية العلمية املتخصصة.
علم املورثات الغذائية

كنا قد سمعنا من قبل عن عبارة "اإلنسان هو ما
يأكل؟ ،لكن الدراسة الصاعدة والواعدة ،لعلم
املورثات الغذائية " » "nutrigenomicsلم
تكتفِ بهذه املقولة ،وإمنا استفادت منها
وأوصلتها إلى أقصاها.
يف األساس ،فإن علم املورثات الغذائية ،أو علم
اجلينوم الغذائية ،هو العلم املعني بدراسة الطرق

يونيو  2016م  -السنة الرابعة  -العددJune 2016 -Volume : 4 - Iss :42 :

58

علوم
Sciences

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

التي يؤثر بها الغذاء على جيناتنا .وكلما عرف
العلماء أكثر ،كلما بحثوا عن طرق جديدة ،ميكن
من خاللها لوجباتنا الغذائية أن تكمل وتعزز ،أو
حتى تغير اجلينوم لدينا .ويف املستقبل القريب ،ال
يوجد شك يف قدرة العلماء على حتديد الوجبة
الغذائية املثالية ،املالئمة لطبيعة احلمض النووي
اخلاص بنا ،كما سيتمكن العلماء من وصف بعض
األطعمة ،لتغيير التركيب اجليني اخلاص بنا.
وحتى نكون أكثر دقة ،فإن علم املورثات الغذائية،
هو فرع من علم اجلينوم الغذائي ،وهذا يعني أن
املورثات الغذائية هي البحوث املعنية بتحديد وفهم
التفاعالت ،على املستوى اجلزيئي ،بني املواد
الغذائية ،وغيرها من املواد الغذائية النشطة حيويًّا،
مع احلمض النووي .كما جرى وصف املورثات
الغذائية بأنها" :تأثير االختالفات اجلينية على
التغذية ،من خالل ربط طبيعة احلمض النووي ،أو
االختالفات الفردية يف النيوكليوتيدات املكونة
للحمض النووي ،مع املواد الغذائية ،وما تتأثر به
داخل اجلسم من عمليات االمتصاص ،والتمثيل
الغذائي ،واإلخراج أو اآلثار البيولوجية".
وبذلك ،تهدف املورثات الغذائية لتطوير وسائل
عقالنية ،لتحسني التغذية اخلاصة بالفرد البشري
ذاته.
مبعنى آخر ،فإن هذا العلم يعني تخصيص الوجبة
الغذائية املثالية لك أنت حتديدًا ،دون غيرك من
البشر ،والتي تتالءم مع طبيعة جيناتك ،وأي
عيوب أو مشاكل موجودة يف احلمض النووي
اخلاص بك.
ومن خالل حتديد آلية اآلثار اخلاصة باملواد
الغذائية ،أو آثار النظام الغذائي ،فإن علم املورثات
الغذائية يحاول حتديد العالقة السببية ،أو العالقة
بني هذه العناصر الغذائية احملددة ،واألنظمة الغذائية
محددة "النظام الغذائي" ،على صحة اإلنسان.
وارتبط علم املورثات الغذائية ،مع فكرة التغذية
الشخصية ،بناءً على التركيب الوراثي.
ويف حني أن هناك أمالً يف أن املورثات الغذائية ،يف
نهاية املطاف ،ستمكننا من إعطاء املشورة الغذائية،
بشكل شخصي وليس عامًا ،فإن هذا العلم ما يزال
يف مراحله األولى ،ويعتقد أن مساهمته يف الصحة
العامة ،على مدى العقد املقبل ،ستكون مساهمةً
رائدة.
البيولوجيا االصطناعية

يقول العلماء دائمًا إنه ال ميكن أن نفهم شيئًا ،حتى
نتمكن من خلق منوذج منه .هذه القاعدة كانت هي
القوة الدافعة ،وراء صعود علم األحياء احلوسبي،
أو البيولوجيا االصطناعية ،ومحاولة استنساخ
الوظائف الداخلية للكائن احلي ،يف صورة
برمجيات حوسبية.
البيولوجيا االصطناعية "
 ،""synthetic biologyهو العلم اخلاص
بعملية تخليق كائن
بيولوجي ،أو كائن
حي ،من خالل الوسائل
التكنولوجية .وبالفعل،
فقد خَلّق العلماء منوذجًا
حاسوبيًّا من البكتيريا،
ثم قاموا بتصنيعها،
وحتويل النموذج إلى
خلية بكتيرية صناعية
بالفعل ،وذلك عام
2012
وكان املهندسون
واملعماريون
يستخدمون ،على مر
العقود السابقة ،تصاميم
مبساعدة احلاسوب ،لبناء
اآلالت واألبنية ،إال أنه
مؤخرًا متكن علماء

علم املورثات الغذائية ،أو علم اجلينوم الغذائية ،هو
العلم املعني بدراسة الطرق التي يؤثر بها الغذاء على
جيناتنا .وكلما عرف العلماء أكثر ،كلما بحثوا عن
طرق جديدة ،ميكن من خاللها لوجباتنا الغذائية أن
تكمل وتعزز ،أو حتى تغير اجلينوم لدينا .ويف
املستقبل القريب ،ال يوجد شك يف قدرة العلماء على
حتديد الوجبة الغذائية املثالية ،املالئمة لطبيعة احلمض
النووي اخلاص بنا ،كما سيتمكن العلماء من وصف
بعض األطعمة ،لتغيير التركيب اجليني اخلاص بنا!!
األحياء من احلصول على هذه الفرصة أيضًا.
فالعمليات البيولوجية داخل الكائنات احلية ،متيل
لتكون يف الطبيعة يف صورة حوسبية جدًّا .ويف
كثير من األحيان ،تتكشف الكيفية التي ميكن بها
حتويل هذه العملية البيولوجية ،إلى برنامج
حاسوبي .لكن التحدي األكبر كان توثيق وفهم
كل اخلوارزميات اخملتلفة ،والعمليات اخلاصة
بوظائف الكائن احلي ككل.
وبالفعل ،حدث الكثير من هذا العمل اخلاص
بتوثيق وفهم اخلوارزميات ،إال أنه لم يأخذ أحد
حدود التجربة إلى املستوى التالي ،حتى جاء عام
 ،2012عندما أخذ فريق بحثي من جامعة
ستانفورد بيانات من أكثر من  900ورقة علمية،
حلساب كل التفاعالت اجلزيئية احلادثة يف دورة
حياة بكتيريا تسمى
» ،Mycoplasma genitaliaوهي
املسؤولة عن بعض األمراض التناسلية البشرية.
هذه البكتيريا تعتبر أصغر بكتيريا تعيش بحرية يف
العالم؛ مما جعل منها مرشًحا ممتازًا ملثل هذه
التجارب ،وذلك ألنه ليس لديها سوى 525
جينًا ،مقارنة بـ 4288جينًا موجودًا يف بكتيريا
إيشيريشيا كوالي الشهيرة ،ما جعل منها نقطة
انطالق ممتازة ،لعلماء األحياء احلوسبية.
ولكن ليس معنى كونها واحدة من أكثر كائنات
العالم بساطة أنها غير معقدة مبا يكفي ،فاضطر
فريق البحث لفصل أكثر من  1900عامل جتريبي
مختلف ،من أجل هذه البكتيريا البسيطة ،مبعنى
آخر وجود حوالي  1900وظيفة مختلفة ،حتدث
داخل هذه البكتيريا .وسعيًا خللق املعادلة
احلسابية ،وضع فريق البحث  28منوذجًا
حوسبيًّا ،كل منها حتكمه خوارزمية خاصة.

يف املقابل ،كان ال بد من ربط هذه النماذج لتتفاعل
بشكل صحيح ،مع بعضها البعض ،وهو ما فعله
العلماء بالفعل ،وبالتالي قاموا بخلق منوذج
ظاهري ،بدقة استثنائية ،مكنتهم الحقًا من تخليق
البكتريا معمليًّا.
احتماالت تطبيق البيولوجيا االصطناعية ،على
نطاق واسع ،تدغدغ مشاعر وعقول العلماء
حاليًا ،خصوصًا وأنها تتعلق بتصميم وابتكار
كائنات حية دقيقة من الصفر .لكننا ما نزال بعيدي
املنال ،عن جتميع شكل من أشكال احلياة الفريدة،
من نوعها أو األكثر تعقيدًا ،إال أن اخلطوات
العلمية ال تتوقف عن التطور.
تقنية إشارات األكسدة واالختزال

لم يسمع الكثير من الناس عن إشارات األكسدة
واالختزال ،رغم أنها عملية حتدث داخل جسم
كل شخص حي ،يف كل دقيقة .وتعد جزيئات
األكسدة واالختزال مبثابة حامالت للرسائل
اخللوية ،واجلاري إنشاؤها باستمرار ،ضمن كل
خلية من خاليا اجلسم ،للمساعدة على حماية
وجتديد واستعادة هذه اخلاليا ،وبالتالي فلها القدرة
على إطالة العمر واحلياة .ولقد عرف العلماء هذه
العمليات منذ بدايات القرن املاضي ،لكن االهتمام
بها وبفهمها وتطويرها أخذ منحى أكثر جدية ،يف
السنوات القليلة املاضية.
وكتب العلماء والباحثون أكثر من  10آالف ورقة
بحثية ،الستعراض ودعم الوظائف احليوية،
اخلاصة بإشارات األكسدة واالختزال ،يف كل نظام
رئيس من اجلسم .ويف الواقع ،فإنه توجد حاليًا
مجلة علمية كاملة ،متخصصة يف نشر البحوث
اخلاصة بعمليات األكسدة.
السؤال املثار هنا هو :ملاذا
هذا االهتمام املفاجئ
بهذه اإلشارات؟ وتقول
اإلجابة إننا لم نعد نعرف
مدى أهمية هذه اجلزيئات
احليوية حلياتنا فقط،
ولكننا أصبحنا نبحث عن
كيفية استنساخها .هذا
األمر مهم كثيرًا هنا ،ألن
التقدم يف العمر،
والسموم ،واإلجهاد
البيئي ،وغيرها،
أصبحت شائعة مبا يكفي،
مما يسبب انخفاض
الوظائف اخللوية ،ومعها
قدرة اجلسم على إنتاج
واحلفاظ على التوازن
السليم ،من جزيئات
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إشارات األكسدة واالختزال.
معنى هذا أننا سنملك سالحًا غير تقليدي حملاربة
الشيخوخة ،وإطالة فترة الشباب ،ألننا سنقوم
بحماية اخلاليا ،ومنحها قدرة أكبر على
التجديد ،وتعويض اخلاليا التالفة بأخرى جديدة
سليمة.
وقد طورت شركة  ،""ASEAالتكنولوجيا
الوحيدة التي ميكنها أن تخلق جزيئات إشارات
أكسدة واختزال نشطة ،وحتافظ على استقرار هذه
اجلزيئات ،يف صورة منتج استهالكي ميكن بيعه،
ويسمح لنا باستكمال إنتاجيات أجسامنا بصورة
جيدة .وقد وصف الباحثون هذه اجلزيئات بأنها
اجلزيئات املانحة للحياة.
الهندسة العصبية

الهندسة العصبية
»،Neuromorphic engineering
واملعروفة أيضًا باسم احلوسبة العصبية
» ،neuromorphic computingهو
مفهوم ومبدأ علمي ،وضعه كارفر ميد ،يف أواخر
الثمانينات من القرن املاضي ،واصفًا استخدام
أنظمة دارات التكامل الفائق ،احملتوية على دوائر
تناظرية إلكترونية ،بهدف تقليد البنى العصبية
البيولوجية ،املوجودة يف اجلهاز العصبي للكائنات
احلية ،أو اإلنسان حتديدًا.
يف اآلونة األخيرة مت استخدام مصطلح
 ،neuromorphicلوصف دارات التكامل
الفائق التناظرية ،والرقمية ،واخملتلطة،
والبرمجيات الرقمية لألنظمة ،التي حتقق مناذج
من النظم العصبية ،مثل التصور ،والتحكم يف
احلركة ،وتكامل احلواس املتعددة .وال ميكن أن
تنفذ عملية احلوسبة العصبية ،على مستوى
األجهزة ،من خالل ؟ممرستور؟ القائم على
األكسدة ،ويقصد به مجموعة من أجهزة
الترانزيسيستور واملفاتيح.
وتعد الهندسة العصبية موضوعًا متعدد
التخصصات ،آخذًا اإللهام من علوم األحياء،
والفيزياء ،والرياضيات ،وعلوم الكمبيوتر
والهندسة اإللكترونية ،لتصميم النظم العصبية
االصطناعية ،مثل نظم الرؤية ،وأنظمة الرأس
والعني ،واملعاجلات السمعية ،والروبوتات
املستقلة ،التي تبنى مبادئ التصميم اخلاصة بها
على تلك النظم العصبية البيولوجية.
وحتى نقرب األمور وجنعلها أكثر بساطة ،فيمكننا
القول إن الهندسة العصبية تتعلق بإنتاج أنظمة
صناعية ،ميكنها أن تؤدي نفس الوظائف العصبية
يف جسم اإلنسان ،ومن بينها احلواس اخملتلفة.
وبشكل أساسي ،فهي تعد مبثابة عملية إنشاء نظم
احلوسبة العاملة مثل الكائنات احلية .وقد متكن
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،من إنتاج
شريحة عصبية ،تسمح للروبوت الذي توضع
به ،بأن يكون أكثر وعيًا مبحيطه ،ويستجيب وفقًا
ملا يدور حوله.
ويقوم هذا الروبوت ،ويطلق عليه بيونير
 ،Pioneerبأداء املهام التي حتتاج يف املعتاد إلى
أجهزة كمبيوتر قوية ومبرمجة خصيصًا ،والتي
تستهلك كمًّا كبيرًا من الكهرباء .وميكن
للروبوت ،املدعوم فقط من خالل شريحة
هاتف ،ذات برمجيات متخصصة ،التعرف على
األشياء التي لم يسبق له أن رآها من قبل ،وفرزها
حسب تشابهها إلى الكائنات ذات الصلة،
والتنقل يف غرفة معينة ،ليقوم بتسليم هذه األشياء
إلى مواقعها الصحيحة .الروبوت ميكن أن يفعل
كل ذلك ألنه محاكٍ ،ولو بطريقة محدودة جدًّا،
للطريقة التي يعمل بها الدماغ.
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كتابة وحترير  :محمد أحمد علي
بدأت شبكة فيسبوك االجتماعية يف عام 2006
وأُطلقت شبكة تويتر أيضاً وظهرت الهواتف
الذكية وأصبحت يف متناول اجلميع ،وأصبح
العالم شيئًا آخر غير الذي كان عليه ،وبفضل
ذلك التطوير التقني ظهرت مجاالت أعمال
ووظائف لم نعهدها من قبل ،وتشير الدرسات
إلى أن حوالي  %65من األطفال الذي يدرسون
باملدارس سيعملون بوظائف جديدة كليًا عما
هي عليه اآلن وذلك بسبب التطور السريع يف
مجال الروبوتات والسيارات الذكية
والتكنولوجيا احليوية.
وفقاً للمؤشرات االقتصادية يف خبراء جيل
األلفية والتي مت تداول تفاصيلها باملؤمتر
االقتصادي السنوي العاملي ،ظهرت مجموعة
من الوظائف التيلم نعهدها يف السنوات املاضية
رغم بداية عهدها باألسواق منذ فترة وجيزة،
إليك هذه الوظائف.
مطوّر التطبيقات
وصل الهاتف الذكي آيفون يف عام 2007
وبعده بفترة وجيزة ظهر نظام التشغيل أندرويد،
وأصبحت
هناك نسبة
كبيرة جداً من
املستخدمني
يحملون
هواتفهم
الذكية وقد ولّد ذلك االنتشار الكبير شهية كبيرة
نحو التطبيقات حيث وصلت تطبيقات متجر
بالي من جوجل إلى نحو  1.6مليون تطبيق
بينما وصلت تطبيقات متجر أبل إلى حوالي
 1.5مليون تطبيق مما أسفرت عن تواجد كبير
جداً للتطبيقات والذي قد يفيض عن حاجته.

ثمان وظائف تقنية لم تكن موجودة منذ عشر سنوات

مدير شبكات تواصل اجتماعي
منذ عام  2006ومدراء الشبكات االجتماعية
يديرون كل صغيرة وكبيرة يف شبكاتهم مع
اختالف املنصات ،لكن مع كثرة الشبكات
االجتماعية كتويتر وانستجرام وغيرها أصبحت
الشبكات االجتماعية أداة تسويقية رائعة بدالً
من التواصل اإللكتروني والتي البد لك أن
تتماشي مع توجهاتها التسويقية وظهر أيضاً
محلل الشبكات واملسوّق ومصمم الشبكات
االجتماعية.
سائق سيارات أوبر
بدأت شركة أوبر يف عام  2009ويزداد االعتماد
عليها بخالف سيارات األجرة والتي وصلت
قيمتاه إلى نحو  62مليار دوالر يف عام 2015
وتضاعف اعتماداً على ذلك أعداد السائقني يف
الكثير من البلدان حول العالم ،وإعالن الشركة
للكثير من خدماتها يف يف بلدان العالم ،لكنها
أيضاً تنوي تقدمي سيارات ذكية بدالً من السائقني
من البشر وهذا ما قد يهدد وظيفة سائق أوبر يف
السنوات القادمة.
مهندس سيارات ذكية
بدأت السيارات الذكية تقضي نهائياً على احلاجة
إلى سيارات عادية يف الكثير من األدوار العملية

ال شكّ بأنَّ حياة الناس تتغيّر بشكلٍ كبير كُلّما تقدّم الزمن ،وتتغير تبعًا لذلك طُرُق التواصل فيما بينهم وتتبلور وسائل
للترفيه ،ويصل األمر إلى أن تُصبح للناس صبغة مُعيّنة يتميزون بها تبعًا لهذا التقدّم في الزمن ،فمثالًا كانَ يُعرف عن
أهل منطقةٍ ما بأنّهُم شعبٌ يعتمد على الزراعة كمصدرٍ له ،وكذلك كميّزة لهُ فنقول بأنّهُ مُجتمعٌ زراعيّ ،ولكن مع
الزمن أصبح هذا المُجتمع مُجتمعًا صناعيًّا يعتمد على الصناعة التكنولوجيّة كمصدر للدخل ،وكذلك يوصف بأنّهُ مجتمع
متطوّر تقنيًّا وصناعيًّا .ومن أبرز النقالت التي حدثت في التاريخ البشريّ هو ما حدَث في القرن العشرين ،وما زالَ
ُزء أساسيًّا من حياة الدول
مُستم ًارّ إلى يومنا هذا وهو الثورة التكنولوجيّة التي اجتاحت العالم كُلّه ،وأصبحت ج ًا
والمُجتمعات ،ولم تعُد كما كانت بادىء األمر أوّل ظهورها كشيء من الكماليّات نستطيع االستغناء عنه ،وال شكَّ بأنَّ
للتكنولوجيا وجهُ مُظلم ،كما أنَّ لها وجهٌ مُشرق استفاد منهُ الكثير من الناس ،وفي هذا الموضوع سنُسلّط الضوء
على اإلشراقات التي حققتها التكنولوجيا ،والفوائد التي تحقّقت من خاللها.

فوائد التكنولوجيا الحدود لها والميكن اإلستغناء عنها
كسائقي سيارات األجرة والتوصيل وبدأت يف
خلق فرص عمل جديدة ،ولن تكون السيارات
الذكية قادرة على إصالح نفسها وسوف يتم
زيادة الطلب على الكثير من مهندسي ومبرمجي
التطبيقات واألنظمة اخلاصة بتلك السيارات
الذكية لكن لفترة وجيزة ،وتؤمن الكثير من
الدول بالطلب املتزايد للسيارات يف املستقبل
وهذا سيجعل الكثيرين لديهم علم بكيفية
التعامل مع السيارات لكن البد من شخص
مختص للتعامل مع األشياء اخلاصة بها.
مختص الحوسبة السحابية
منذ عقد تقريباً ،كان العامل يف هذا اجملال من
املميزين جداً ومن املصطلحات الغريبة التي
يتناولها الكثير وقد بدأ ظهوره يف عام 2006
حينما وصفها اريك شميت نهج جوجل اجلديد
بالتحول إلى البرمجيات املعتمدة على احلوسبة
السحابية ،لكن اليوم هناك الكثير من الشركات

التقنية الكبرى واملتوسطة تستخدمها وأصبحت
هناك الكثير من الوظائف واملسميات اعتماداً
لظهورها مما قد يخفي ذكر املتخصص فقط يف
ذلك ،ويزداد االعتماد على احلوسبة احلسابية
يوماً بعد يوم بفضل التقنيات اجلديدة
وازديادها.

أصبح التدوين املرئي أداة وصول إلى الكثير من
العمالء واملتابعني وقد جنى الكثير من أصحاب
القنوات ماليني الدوالرات من اإلعالنات وإدارة
الشبكات االجتماعية وعقود الرعاية فقد فتحت
القصور جراء محتوى موقع يوتيوب ومازالت
األرباح يف ازدياد.

محلل البيانات أو عالم البيانات

مُشغّل طائرات ذكية

ينمو معدل وحدات التخزين اخلاصة بالبيانات
بحوالي  %40سنوياً وهو ما يوفر الكثير من
الفرص لدى الناس ليقوموا بتحليل البيانات
بأنفسهم وانتشار التطبيقات واخلدمات التي
تساعد غير املتخصصني يف ذلك.
منشيء محتوي يوتيوب
بفضل شركة يوتيوب والكثير من مواقع تبادل
مقاطع الفيديو األخرى التي تلتها بعد ذلك،
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ازدهرت صناعة الطائرات الذكية بدون طيار وقد
ظهر مصطلح املشغل يف بداية عهدها إلى أن
أصبح األطفال اآلن لديهم خبرة أكبر من الكبار
يف عملية التشعيل واإلدارة لهذه الطائرات
وأصبح اجلميع لديه اخلبرة الكافية للتعامل معها
والسيطرة عليها وتنفيذ الكثير من املهام من
خاللها ،لكن هناك فرصة كبيرة خملتصوا التعامل
مع هذه التقنيات أن يجدوا فرصة الستخدامها يف
املراقبة والتصوير وغيرها من اخلدمات االخرى.
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Apple
shows
the
future at
WWDC
2016 – in
pictures

Bloomberg p Apple showed off new software, including
improvements to iMessage and its voicepactivated assistant Siri, to
help fend off competition from technology giants who are
encroaching on the iPhone maker’s services businesses.Expanding
Siri’s reach may keep products from Amazon.com and Alphabet’s
Google at bay, more fun emojis and integrated applications for
messaging could hold off challenges from Facebook and Tencent
Holdings, and expanding Apple Pay to online shopping pushes
back at PayPal Holdings. A revamped Apple Music streaming
service is aimed at winning customers of Spotify AB.
Apple executives introduced the
new products Monday at the
company’s Worldwide Developers
Conference in San Francisco. The
annual event has taken on greater
importance as Apple seeks to offset a
slowdown in iPhone sales by
increasing its software income. The
company gets a cut of every sale
made via its App Store and to keep
developers building the apps, chief
rxecutive Tim Cook anchored a
presentation showing they’ll now be
able to integrate a bevy of Apple
services into their programmes.
The new operating systems for
Mac computers, Apple Watch, Apple
TV and iPhones "become even more
capable when working with all of
you," Cook told about 5,000
developers gathered in San
Francisco’s Bill Graham Civic
Auditorium. "The event was largely
incremental and a warm up for new
products in the fall," Gene Munster,
an analyst at Piper Jaffray, wrote in a
note to investors. "The updates keep
Apple’s hardware and software ahead
of competition from Android,
Amazon and Windows." The
opening of Siri to third-party

developers may ultimately allow users to
order pizzas or taxis with voice
commands. That regains ground on
Amazon and Google, which have
released virtual assistants since Apple
introduced Siri in 2011. Apple also added
its voice-activated assistant to its desktop
and laptop computers.
Virtual assistants are playing an
increasingly key role in managing the
way consumers operate their digital lives:
interacting with social media, arranging
calendars, ordering shopping and running
homes with web-connected appliances.
Technology companies are investing in
their virtual assistants as they compete to
become the gatekeeper for those
products.
Messaging Features
Apple’s changes to its iMessage system
drew the biggest reaction at the
conference. Developers will be able to
incorporate apps into iMessage so users
can do more tasks like make payments or
order take-out food. And Apple
introduced consumer-friendly features
like bigger emojis, quick-reply options
such as a thumbs-up and special
animations like pulsing lights or floating
balloons - all similar to those available on

SnapChat or Facebook Messenger.
Apple is following the lead of
Facebook chief executive Mark
Zuckerberg, who sees messaging
applications as the tools people will
use to do everything from chatting
with customer service representatives
and getting sports updates to booking
taxis or paying restaurant bills. This
model has been popular for years in
China, where Tencent’s WeChat app
is used by millions of consumers for
banking, buying and keeping tabs on
celebrity updates. Facebook’s
WhatsApp, with about 1 billion users,
and Messenger, with about 900
million, both consistently rank among
the top downloads on Apple’s App
Store.
Apple Pay
Starting in the fall, consumers using
Apple’s Safari browser on their Mac
computers, iPhones or iPads can buy
items online with Apple Pay by
swiping their finger across an iPhone
sensor, as they do when shopping in
physical stores. Authentication can
also be done using an Apple Watch.
"Apple Pay in browser limited to
Safari is going to be a tough one to
swallow for many," said Ben Bajarin,
an analyst at Creative Strategies,
wrote on Twitter. Still, the move
online is a blow to companies like
PayPal, which offers shoppers oneclick payment, said Roger Entner, an
analyst with Recon Analytics.
PayPal also lets users of certain
devices log into their accounts with a
fingerprint reader. "For PayPal, it’s
pretty much a direct attack on their
core business," Entner said in an
interview. "If Apple figures out a
more convenient way of going
through the authentication process,
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customers that have Apple Pay may pick
that and not use PayPal."
Music Streaming
Apple introduced a revamped version of
its music streaming service aimed at
making it easier to use. Since it was
unveiled at last year’s developer
conference, Apple Music has been
plagued by slow adoption rates,
lukewarm critical reception and executive
departures. Among the changes are
altered tabs along the bottom of the app to
improve navigation, a tab to publicise
new music releases and a browsing
function that will show fewer album
covers and songs than the first version of
the service. A consumer shift toward
music streaming from Spotify and
Pandora poses a threat to Apple’s $3.5
billion iTunes song-download business.
Apple said Monday that its musicstreaming service has more than 15
million paid subscribers, up from 13
million at the end of March. That
compares with Spotify’s 30 million
paying customers and Pandora’s 3.9
million subscribers at the end of 2015.
Apple TV
The new version of the tvOS system will
enable you to sign in once to access
multiple apps from various TV network
providers. It’s also adding services like
Dish’s Sling TV and Fox Sports Go.
There’s also better integration with the
Siri voice assistant. You can launch live
TV viewing with voice command and
search YouTube and the iTunes store for
videos using Siri.
The company also enabled Apple TV to
interact with photos stored in Apple’s
online locker, iCloud, and interact with
smart home devices such as thermostats
that use the company’s HomeKit
platform.
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الرجل The man
الكافيني وسيلة فعالة جداً للمحافظة على
طاقتك خالل ساعة العمل وحتديداً الساعة
األولى ،لكن املشكلة تكمن يف أنك ستشعر
بالتعب حني يبدأ مفعولها بالزوال.
لو افترضنا أنك تشرب القهوة فور استيقاظك ثم
تقوم بروتينك الصباحي املعتاد وحني تصل إلى
املكتب يكون قد مر ساعة ونصف أو ساعتان
على األقل على تناول فنجان قهوتك حينها
ستلجأ إلى كوب آخر وعوضاً عن أن يكون
الهدف من القهوة منحك الطاقة ،فأنت تضاعف
معدالت التوتر ألنك تضاعف كمية الكافيني.
قم بتأجيل تناول قهوتك للموعد الذي تشعر
بأنك بحاجة ماسة لهذه الطاقة.
االستماع للموسيقى ..بشروط

ودع اخلمول ..هكذا جتعل أول ساعة عمل األكثر إنتاجية
بأخرى منفصلة ألن التذكير “البصري“ هذا يجعلك
تلتزم مبا عليك القيام به.

ساعة العمل األولى يمكنها أن تكون نقطة تحول في نهارك ويمكنها أن تمر
مرور الكرام .لهذه الساعة أهمية كبرى ألنها تؤثر على إنتاجيتك وتركيزك
ابدأ باجلزئية التي تشغل بالك
خالل النهار بشكل كبير .إن تمكنت من استالم زمام األمور ،فنهارك سيمر
بشكل رائع ،وإن قررت القيام بمحادثة بسيطة مع زميل عمل وتناول فنجان
يف أي وظيفة هناك تلك املهمة التي ما تنفك تؤجلها
ألنك تدرك أنها صعبة أو مزعجة أو أن إجنازها
من القهوة ،فالساعة األساسية هذه ستمر بلمح البصر وتؤثر سلبًا على نهارك.
سينهكك .إبدأ بتلك املهمة صباحاً ألنك أوالً
فكيف يمكنك أن تجعل ساعتك األولى األكثر إنتاجية؟
ستدرك حني تبدأ بالعمل عليها أنها ليست مزعجة
بطبيعة احلال هذه الالئحة لن تقوم بوضعها
بالقدر الذي كنت تظنه ،ثانياً ستخلصك من التوتر
تناول الفطور قبل الذهاب الى العمل
خالل ساعة الصباح األولى ،بل يف الوقت
ومن التفكير بها طوال الوقت .وحني تتخلص من
اخملصص لوضع اللوائح على أن تصبح الحقاً
مصدر القلق واإلزعاج سيسير يومك بسالسة.
ال تنتظر حتى تصل إلى املكتب لتناول الفطور.
دليلك اليومي ملعرفة مبا عليك البدء به فوراً.
اجللوس أمام الكمبيوتر وأنت تتناول الطعام بالتأكيد
لكن ما ميكنك القيام به خالل الصباح هو
ال يعني أنك ستبدأ بالعمل مباشرة ،بل ستبدأ
إيقاف إشعارات هاتفك
تعديلها إن تطلب األمر ذلك ،ومبا أنك متلك
بإضاعة الوقت .تناول الطعام والعمل معادلة غير
صورة كاملة وشاملة عن مهامك فالتعديالت
خالل مطالعتك ملواقع التواصل االجتماعي فإن
فعالة ،ألنك تكون يف حالة من االسترخاء الفكري،
هذه ال تتطلب سوى بضع دقائق.
الدماغ يفرز الدوبامني ،وبالتالي يحفز
كما أن انشغالك بكل التفاصيل األخرى كالنكهة
مركز املكافأة يف الدماغ .أحياناً ال
واملضغ وغيرها من األمور تشتت تركيزك بشكل
حني جتد جميع تتضمن اإلشعارات ما يثير اهتمامك أو
كبير.
حتديد الوقت
ما هو هام ،لكن مجرد االطالع عليها
خطط لنهارك بذكاء
عليك أن ترغم نفسك على العمل األسباب أمامك أو التفكير بضرورة االطالع عليها
من دون انقطاع ملدة  50دقيقة،
ستتمكن من ربط فأنت تدخل نفسك يف حلقة دائمة من
اللوائح وحتديد ما عليك القيام به ليست مؤثرة كما
على أن تكون الدقائق الـ 10املتبقية
امللهيات .ال تضع هاتفا يف وضعية
يخيل إليك .شطب األمور التي أجنزتها من الالئحة
هي فترة الراحة .التقنية هذه مفيدة بعضها ببعض ،كما الصامت ،بل قم بإيقاف اإلشعارات
متنحك دفعة معنوية ،لكنها ال تنعكس إيجاباً على
جداً ألنه ميكنك التحكم برغبة
أنك ستتمكن من بشكل كامل .ميكنك االطالع عليها
اإلنتاجية ،خصوصاً أنه عند وضع اللوائح تضيع
االلتهاء باألمور األخرى .مثالً
يف وقت آخر لكن الساعة هذه يجب
األولويات .للتخطيط الذكي يجب أن تكون
تشعر برغبة يف االطالع على مواقع رؤيتها كما هي أن متنحها تركيزك الكامل.
األهداف الطويلة األمد يف رأس الالئحة ،ثم
التواصل ،الساعة ستذكرك بأنه
األهداف اليومية .األهداف اليومية يجب أن تكون
عليه ،وليس كما
عليك تأجيلها لـ 20دقيقة مثالً.
محددة وواقعية وميكن إجنازها ضمن إطار زمني
تأجيل موعد تناول القهوة
أو
هاتفك
بعداد
االستعانة
يفضل
معقول.
تقوم بتضخيمها.

فائدة جديدة للطماطم
على صحة الرجل
توصلت مراجعة بحثية إلى أن
تناول المزيد من الطماطم قد
يبطئ تضخم البروستات ،وذلك

عائد إلى مادة الاليكوبين
الموجودة فيها والتي تعطيها
لونها األحمر.
وأجرى المراجعة البروفيسور
هايتين باتيل وفريقه في
مستشفى لندن الملكي ،وشملت
المراجعة  67بحثًا ،ونشرت في
مجلة "أونكولوجي آند كانسر

كيس ريبورت".
ومع التقدم في العمر يعاني
الكثيرون من الرجال من تضخم في
البروستات التي تحيط بالمجرى
البولي ،مما يؤدي إلى تضيق
المجرى وربما إغالقه.
ويطلق على هذا التضخم اسم
تضخم البروستات الحميد (benign
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بعض الزمالء يفضلون االنخراط يف محادثات
مطولة خالل الساعة األولى من العمل ،ناهيك
عن أن اجلو العام صباحاً يكون عبارة عن
ضجيج وصخب وحركة دائمة ميكنها أن تشتت
تركيزك بسهولة .قم بعزل نفسك عن محيطك
من خالل االستماع للموسيقى ،شرط عدم
اختيار تلك التي تعجبك أو التي تعرف كلماتها،
ألن تركيزك سينصب على االستمتاع بها.
حاول اختيار املوسيقى التي لها تأثيرها املهدئ
كصوت أو العصافير أو الضوضاء البيضاء.
التفكير اإلبداعي
خالل فترة الصباح تكون املناطق املعنية بالتفكير
املنطقي يف الدماغ غير فعالة بشكل كبير .ما يعني
أنك تكون يف حالة من عدم االكتراث إلى حد ما
يجعلك تخرج بأفكار مبدعة .استغل تلك
الفترة للخروج بأفضل األفكار واحللول.
صحيح أنك قد تكون تشعر بالتعب صباحاً،
لكن دماغك يكون يف حالة من النشاط الكامل
حني يتعلق األمر بالتفكير اإلبداعي.

prostate hyperplasia(.
وقال البروفيسور باتيل إنه من
المعروف أن الاليكوبين يبدو أنه

يبطئ تطور سرطان البروستات
الخبيث ،ولكن الجديد هنا فيما
يبدو أنه يبطئ تضخم البروستات
الحميد أيضًا.
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الرجل The man

طريقة
ارتداء
اجلينز يف
الصيف كي
يكون “تكييفاً
متحركاً“

 -1األلوان الفاتحة
األلوان الفاحتة ،وخصوصا األبيض ،لها ميزة
إضافية خالل الصيف؛ ألنها عملية يف املقام
األول ،وتعكس احلرارة بدالً من امتصاصها،
كما أنها تتوافق مع معظم قطع املالبس
األخرى.
ميكن ارتداؤها مع حذاء القارب (البوت) ،كما
ميكن إضافة القبعة ملزيد من التألق .النظارة
الشمسية أيضاً لها ملسة فنية ساحرة.
 -2سروايل ممزقة
موضة  2016تركز بشكل أساسي على سروايل
اجلينز املمزقة واملشقوقة واملقطوعة .كل املاركات
تقريباً جلأت إلى هذا األسلوب.
التمزقات والفتحات اإلضافية تعني مزيداً من
التهوية ،ولكن احذر من املبالغة فيها ،فالشيء
إن زاد على حده انقلب ضده .وميكن االلتزام
بشقّيْن فقط قرب الركبة.

ارتداء الجينز في أوقات الحر قد يسبب بعض المتاعب ،ولهذا ينبغي االلتزام ببعض القواعد العامة؛ حتى
تشعر بالراحة وأنت مرتدٍ السروال المصنوع من قماش الدينيم.وموضة الجينز األحدث ترتكز بشكل
أساسي على لمسة خفيفة وجديدة؛ حيث القماش رقيق واأللوان براقة ،مع وجود أجزاء مقطوعة في
معظم اإلصدارات الحديثة ،والتي يمكن اعتبارها فتحات تهوية للرجل.وهذه بعض النصائح التي تساعدك
في الحفاظ على حرارة الجسم مناسبة عند ارتداء بناطيل الجينز.

النظافة الشخصية للرجل :تجنب هذه األخطاء في الصيف
بدخول فصل الصيف ،ينبغي على الرجل األنيق
أن يغير بعضاً من عاداته؛ كي يتماشى مع األجواء
احلارة ،وخصوصاً تلك العادات املتعلقة بأساليب
النظافة الشخصية.
وبرغم أن روتينك اليومي سيظل كما هو ،فإن
ارتفاع درجات احلرارة يدفعك التخاذ بعض
اخلطوات للحصول على األناقة واجلاذبية الكاملة.
وإليك أهم األخطاء التي قد تقع فيها يف
الصيف دون علمك.

مرات غسل الوجه محدوداً ،واحرص على
استخدام الكرميات املرطبة للجلد بعد غسله؛
لتعويض الزيوت والدهون الطبيعية.
-3

وكثير من الرجال ال يعرفون طريقة مينعون بها
العرق يف هذه املنطقة.
ومبا أن مزيل العرق يأخذ بعض الوقت؛ كي
يستطيع سد قنوات التعرق حتت اإلبط ،فإن الوقت
األفضل لوضع مضاد التعرق أو مزيل الرائحة
يكون يف الليل قبل الذهاب إلى النوم ،خصوصاً
وأن تأثير هذه املنتجات يدوم عادةً إلى
 48-24ساعة( .يف الصباح سيكون
قميصك األبيض ممتناً لك كذلك).
 -4وضع العطور غير املناسبة

 -1إهمال كرمي الوقاية من الشمس

ليست كل روائح العطور
مناسبة جلميع األوقات.
وإذا كنت تستخدم عطراً
واحداً خاصاً بك ،فرمبا
تثير االشمئزاز يف بعض
املواقف .وألن احلرارة
تعمل على تكثيف
الرائحة ،فمن األفضل
االعتماد على الراوئح
اخلفيفة يف الصيف،
بدالً من العطور األقوى
واألكثر كثافة التي
تناسب الشتاء واخلريف.

إذا كان هناك سبب واحد ميكن أن
نعزو إليه أكبر مشاكل اجللد ،وهو
كثرة التعرض للشمس .وعلى
الرغم من ذلك ،يرفض معظم
الرجال استخدام كرميات
الوقاية من الشمس باتنظام.
كرمي الوقاية ضروري للحماية
من أشعة الشمس الضارة،
وتقليل فرص اإلصابة بسرطان
اجللد (امليالنوما) .ويف فصل
الصيف وارتفاع درجات
احلرارة ،تصبح هذه األخطار
أكبر.

 -5إهمال حالقة الشعر

 -2غسل الوجه كثيراً جداً
ينصح األطباء بغسل الوجه مرتني يومياً (ال
أكثر من ذلك) .وعندما تغسل وجهك ،فإن
الصابون أو املنظف الذي تستخدمه يعمل على
إزالة العرق والزيوت ،إضافة إلى بعض الدهون
الطبيعية املوجودة على اجللد ،األمر الذي قد
يؤدي إلى تهيج اجللد واحلكة إذا بالغت يف عدد
مرات الغسل.
وإذا كنت تتعرق كثيراً ،فحاول أن جتعل عدد

عدم
االهتمام

باإلبط
أسوأ شيء يف الصيف هو العرق ،خصوصاً يف
بعض مناطق اجلسم احلساسة مثل حتت اإلبط.

طول شعر الرجل يف الصيف قد
يكون سبباً لزيادة العرق والشعور
بالزهق ،ولذلك فاألفضل هو االعتماد
على قصات الشعر القصيرة قدر اإلمكان.
وال ينبغي أن تزيد الفترة بني احلالقينت عن 6-4
أسابيع ،وال مانع من الذهاب للحالق وسط هذه
املدة؛ من أجل تقصير شعر اجلوانب واللحية.
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 -3سراويل واسعة
اجلينز الضيق (سكيني) كان موضة شهيرة يف
األعوام املاضية ،إال أن أشهر بيوت األزياء يف
باريس ونيويورك جلأت يف تصميماتها احلديثة
إلى السراويل الواسعة الفضفاضة .وبالطبع هذا
االتساع يعني تدفقاً للهواء وتبريداً أكثر
لألرجل.
موضة السبعينيات عادت من جديد ،بهذه
السراويل مستقيمة األرجل والفضفاضة.
 -4الدينيم الخام ال
الدينيم اخلام ليس صديقك هذا الصيف؛ حيث
إنه يزيد من نسبة التعرق ،وكأنك مازالت مرتدياً
مالبس الشتاء؛ ألنه يكون متيبساً أو متصلباً عند
ارتدائه ،خصوصاً ألول مرة.
(هناك نوعان من سراويل اجلينز ،األول هو
املصنوع من الدينيم اخلام ،وهو الذي ال مير بأي
عمليات غسل أثناء التصنيع ،وبالتالي تكون
صبغته قامتة أكثر ،وتبهت مع االستخدام ويكون
متيبساً غير مرن ،أما النوع الثاني فهو الدينيم
املغسول ،وهو مير بعمليات غسل أثناء الصناعة
جتلعه مرناً وأقل عرضة لالنكماش ،وجتعل
صبغته أفتح قليالً؛ حتى ال تبهت مع
االستخدام .النوع الثاني هو األشهر واألكثر
انتشاراً).
اجلأ إلى ؟الدينيم املغسول؟؛ ألنه يكون ليناً
ومرناً ،كما أن صبغته تكون باهتة بعض الشيء
ومائلة لأللوان الفاحتة ،وبذلك ال متتص الشمس
كثيراً .وميكن ارتداؤه مع تيشيرت وحذاء
رياضي ،وخصوصاً باللون األبيض.
 -5وزن البنطلون
من الواضح أنه كلما كانت املالبس أثقل،
عانيت أكثر من درجة احلرارة .ويوزن اجلينز
باألوقية ( 28جراما) ،ومعظم السراويل تأتي
بوزن  15أوقية .وهو ثقل مناسب لأليام
الباردة ،ولكنه مريع يف أيام احلر.
التصميمات اخلفيفة التي تستخدم أقمشة رقيقة
تعتبر أكثر راحة يف الصيف .حاول وزن
البنطلون أو اسأل عن وزنه قبل شرائه ،واحرص
على اختيار سراويل أقل من  12أوقية ،والتي
تبدو مثل سراويل الكتان.
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البيئة

Environment

تعرف البيئة على أنّها جميع ما يحيط الكائنات من
هواء وماء ومناخ ومعادن وأتربة ،والتلوّث البيئي هو
كلّ الوسائل التي تسبّب ضرراً يف البيئة ،ومن أكثر
هذه الوسائل انتشاراً النفايات املكشوفة ،والدخان
املتصاعد من املصانع ،وكلّ مسبّبات تلوث البيئة
أتت بفعل نشاط اإلنسان ،ومن املمكن أن يكون
التلوث غير مرئي مثل التلوّث احلاصل من
اإلشعاعات ،والضوضاء الناجتة من أصوات
السيّارات واآلليات يعتبر تلوّثا أيضاً.
أضرار التلوّث البيئي
يعتبر التلوّث البيئي من أخطر املشاكل التي تهدّد
احلياة على األرض؛ فالهواء امللوّث يحمل معه
األمراض املعدية ،ويسبّب اإلضرار باحملاصيل
الزراعية ،وتلوّث الهواء يحدث تغييرات مناخية يف
اجلو ،وهناك شكلٌ آخر من التلوث وهو تلوّث املاء،
والّذي يعمل على قتل احملاصيل الزراعيّة أو إنتاج
غذاء ملوّث يشكّل خطراً على اإلنسان ،كما أنّ
تلوّث مياه البحار والذي ينتج من صب أنابيب
مجاري املياه املتّسخة يعود بالضرر على الكائنات
البحريّة والتي يستخدمها اإلنسان يف غذائه ،كما أنّ
املياه اجلارية يف املزارع حتمل يف طيّاتها املبيدات
واألسمدة الكيميائية التي تصب يف األنهار والبحار،
وهي أيضاً من أشكال تلوّث املياه واألتربة.
إنّ جميع الكائنات احليّة مرتبطة ببعضها البعض مبا
يسمّى النظام البيئي ،وال ميكن فصلها عن بعضها؛
فتلوّث الهواء يدخل أيضاً يف تلوث املياه واألتربة،
فالهواء يحيط بكل شيء يف هذا الكون وللحدّ من
التلوث البيئي وتقليله يجب على اإلنسان تقليل
استخدام املركبات والسيارات ،ولكن ذلك يبدو
صعبا يف ظلّ احلاجة إلى الراحة والسرعة يف التنقل،
كما أنّ التقليل من
استخدام
املصانع من
املمكن أن يزيد
البطالة ويقلّل
أيضا إنتاج مواد
مهمّة يف حياة
اإلنسان.

ما هو تلوث البيئة وكيف ميكن التغلب عليه؟

حل مشكلة التلوّث
من الصعب القضاء على مشكلة التلوّث نهائيّاً؛ ألنّ
كلّ مسببات التلوث البيئي هي بالنهاية مواد مهمة يف
حياة اإلنسان وال ميكن االستغناء عنها ،إالّ أنّه مع
مرور الوقت أصبح من املمكن استخدام تقنيات
تقلّل من التلوث البيئي دون التأثير على حياة
اإلنسان؛ حيث إنّ هناك طرق لتشغيل املصانع قليلة
التلوث ،كما أنّ هناك مبيدات تستخدم للنباتات
سريعة التحلّل ،والتي تسبّب تلوّثاً أقل ،ومن
املمكن استبدال استخدام املبيدات باستخدام
فضالت احليوانات بدالً من رميها ووصولها إلى
املياه ،ممّا يؤدّي إلى انتشار الكثير من األمراض.
إنّ هذه احللول من املفروض أن تقوم احلكومات
بتبنّيها حفاظاً على سكّانها وسنّ القوانني التي من
شأنها احلد من التلوث البيئي إلى أقل درجة ممكنة،
فهناك الكثير من األمراض التي ظهرت مؤخّراً
وانتشرت من دولة ألخرى بفعل الهواء امللوّث ،كما
شهدنا العديد من حاالت التسمّم الغذائي الناجمة
عن تلوث األتربة بفعل املبيدات.
التلوث البيئي هو قضية باتت شعبية بعد احلرب
العاملية الثانية .
وميكن القول بأن التلوث هو نتيجة للتنمية
االجتماعية احلاصلة من خالل وسائل العلم .ويعتبر
التلوث نتاج إجنازاتنا العلمية التي يجري تطبيقها
لتحسني مرافق اإلنسان .وكما أن العلم أساس
التطور يف اجملتمع البشري فإنه قد كان السبب الذي
أنتج العديد من املشاكل يف اجملتمع البشري .وواحدة
من هذه النتائج الناجمة عن التنمية االجتماعية

يشكل التلوث يف أيامنا هذه أحد املشاكل األكثر أهمية على املستوى العاملي فهو أحد الظواهر التي تؤثر سلباً على
الكرة األرضية بشكل عام ممّا يؤدي إلى إحلاق الضرر بالناس يف شتى األرجاء ،فهو يؤثر على صحة اإلنسان ويؤدي إلى
ظهور العديد من األمراض اجلديدة كما أنّه يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الظواهر اجلديدة وانتشارها كالتصحر
والفيضانات وثقب األوزون واالحتباس احلراري الذي يشكل أحد أكبر اخملاوف على الصعيد العاملي بالنسبة لسالمة البيئة
على الكرة األرضية.
والعلمية يف اجملتمع البشري هي التلوث .فقد
أصبح التلوث البيئي اكبر مشكلة يعاني منها
اجلنس البشري على هذا الكوكب.
وومبعنى اخر إن التلوث هو إضافة النجاسة إلى
بيئتنا .فبيئتنا مكونة من األرض واملاء والهواء
والنباتات واحليوانات .والتلوث احلاصل يف بيئتنا
يعرقل جوهر وجود اإلنسان والطبيعة .و بسبب
إزالة الغابات ألجل العمران والتطور باتت
األرض أكثر دفئاً وارتفعت درجات احلرارة بشكل
مزعج  .وإذ ما استمر هذا الوضع ستصبح أرضنا
صحراءاً قاحلة أو تغمرها املياه مدمرة بذلك احلياة
البشرية .
ما هو التلوث التلوث في البيئة  :تعبير عن
وجود امللوثات يف البيئة الطبيعية ،والذي يسبب
التغيرات السلبية واخملاطر الصحية على البشر
والطبيعة .فالتلوث هو حالة يتم فيها حدوث
تلف ملكونات الطبيعية يف البيئة أو استبدالها باملواد
الكيميائية اخلطرة أو الطاقة مما ميكن أن يخلق حالة
من عدم التوازن يف النظام وعدد من اخملاطر
الصحية للطبيعة والبشر .امللوثات :امللوّثات هي
املادة أو الطاقة التي عندما أدخلت إلى البيئة
سببت آثاراً غير مرغوب فيها أو آثار سلبية على
موارد مفيدة .

وتعرف هذه املواد بامللوثات وميكن أن تكون عبارة
عن " الغازات (التي تسبب تلوث الهواء) .أو
املواد الصلبة  /السوائل (التي ميكن أن تسبب
تلوث املياه والتربة) أو الضوضاء (التي تسبب
التلوث الضوضائي) .فكل هذه املكونات تسبب
اخللل يف البيئة الطبيعية سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر و تعتبر ملوثاً .أسباب التلوث  :هناك
أسباب عديدة لتلوث كل من الهواء  ،سطح
األرض الطبيعي  ،والسطوح املائية .
أسباب تلوث الهواء :ميكن أن يكون سبب تلوث
الهواء من مصادر بشرية وغير البشرية على حد
سواء .ولكن املساهم الرئيسي لتلوث الهواء هو
ملوثات من صنع اإلنسان ناجتة عن أنشطة مثل
االحتراق ،والبناء؛ التعدين والزراعة واحلروب
الكبيرة حيث تنتج امللوثات الغازية أثناء عملية
التصنيع من قبل معظم الصناعات .وتنبعث
امللوثات الغازية أيضا نتيجة حرق املركبات
والوقود ومواد أخرى .ومن أكثر امللوثات الغازية
شيوعا "أوّل أكسيد الكربون وثاني أكسيد
الكربون ،وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد
الهيدروجني ،سيانيد الهيدروجني ،غاز األمونيا
" .اإلنبعاثات الصادرة من السيارات هي واحدة
من األسباب الرئيسية لتلوث الهواء .وتشمل
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مصادر التلوث نواجت املصانع الكيماوية ،ومحطات
الطاقة التي تعمل بالوقود والفحم ،ومصانع
البتروكيماويات ومصايف النفط ،وعملية التخلص من
النفايات النووية،و املزارع الكبيرة و األسهم احلية،
واحملارق واملصانع املنتجة للبولي كلوريد الفينيل،
واملعادن والبالستيك وغيرها من الصناعات الثقيلة.

أسباب تلوث سطح األرض الطبيعي "التربة":

التلوث الناجت من الزراعة و يأتي على شكل قطع
واضحة ،وحرق ورش مبيدات األعشاب .ويعتبر
البشر هم السبب الرئيسي لظاهرة االحتباس احلراري
منذ عام  1950وتشمل ملوثات التربة
الهيدروكربونات املكلورة واملعادن الثقيلة ،نفايات
املستشفيات الصلبة والرصاص والوقود .كما تعتبر
مقالب القمامة العادية هي مصدر املواد الكيميائية التي
تدخل يف التربة والبيئة.

أسباب تلوث السطح المائي "البحار والمحيطات "

:ميكن أن يكون سبب تلوث املياه ناجتة عن طريقة
تصريف امللوثات السامة مثل املبيدات احلشرية
واملعادن الثقيلة واملركبات الكيميائية غير القابلة
للتحلل يف املياه العذبة أو احمليط .وتكون مصادرها من
الصناعات والكيماويات واملعادن الثقيلة،و نفايات
املستشفيات .كما أنّها ميكن أن تكون من جراء ضخ
مياه الصرف الصحي املعاجلة جزئياً.
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موسى ومعه  70شيخاً يف أسفل الرسمة ،من مخطوط "جامع التواريخ" يف جامعة إدنبرا

العالم اإلسالمي لم يكن دائماً عربياً ،بل ضم ثقافات عديدة أعطت اإلمبراطورية اإلسالمية وفنها غنى وشهرة عظيمني

كتابة وحترير  :إيناس خنسه  -يحتل أنبياء العهد القدمي واجلديد مكانة خاصة يف العالم اإلسالمي،
ليس فقط يف القرآن الكرمي وتفاسيره ،ويف احلديث النبوي الشريف ،لكن أيضاً يف الثقافة اإلسالمية
والفلكلور الشعبي .قصص األنبياء ،اسم يطلق على أعمال عديدة عن حياة األنبياء ،ويعود تداولها ملا قبل
اإلسالم .وقد أخذت هذه القصص أبعاداً أعمق مع بداية اإلسالم ،وترددت يف سيرة الرسول قصص من
سبقوه من األنبياء .وال تعود شعبيتها ألسباب دينية فحسب ،بل ألنها قصص فيها عبرٌ عن الصراع بني
اخلير والشر ،وامتحان للتقوى والصبر ،وفيها دائماً انتصار للخير ،واستمرارية للمسلمني مع من سبقهم.

من قصص األنبياء اليهود واملسيحيني يف رسومات املسلمني

االهتمام بقصص األنبياء لم ينقطع يف الثقافية
اإلسالمية حتى اليوم ،واندمجت بنظرة املسلمني
للماضي وأصبحت جزءاً من التاريخ .حتى أنها
أصبحت أمثاالً ،فـ"مال قارون" أصبحت عبارة
مرادفة للثراء الفاحش ،إال أنها حقيقة من قصة
قارون الذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي ،والذي كان
من أثرياء قوم موسى ،ووزير شؤونهم لدى
فرعون .و"صبر أيوب" عبارة نستخدمها وتعود
لقصة النبي أيوب الذي اختبره اهلل بأصعب
املصائب.
أخذت القصص طابعاً وعظياً ،عندما بدأت تكتب
كأعمال مستقلة .ولعل أهم هذه الكتب ،كتاب
"عرائس اجملالس يف قصص األنبياء" ،ألبي إسحاق
الثعلبي عام  ،1036الذي يبدأ بافتتاحية عن
احلكمة .ثم يحكي قصة اخللق ،ويسرد تاريخ
الوجود إلى ما قبل بداية اإلسالم .ويختتم بباب
قصة أصحاب الفيل.
يخلط الكاتب قصص األنبياء ،مع قصص أشخاص
ال يعتبرون أنبياء ،وقصص شعبية وأشعار .وهناك
أيضاً كتاب عن قصص األنبياء منسوب ملؤلف يعرف
مبحمد بن عبد اهلل الكسائي ،مع أن تفاصيل هويته
ما زالت مجهولة .وهذا الكتاب ،مثل كتاب
الثعلبي ،يبدأ بقصة اخللق ،واملالئكة واجلنة
واألرض ،ثم خلق آدم ،ويتتبع بالترتيب الزمني
سيرة األنبياء ،ويختتم الكتاب بقصة يوحنا املعمدان
والسيد املسيح.
يحتل موسى املكانة األهم عند املسلمني ،وقد
جتسدت سيرته وقصص من عاصروه يف الثقافة
اإلسالمية بأشكال كثيرة عبر العصور" .عيون
موسى" تعتبر أماكن مقدسة مرتبطة بالنبي موسى،
واحلجر يف مسجد القدم (أو األقدام) يف دمشق،
الذي يعتقد بأن قدم النبي موسى داسته .وحجر
موسى الذي ذكر يف قصة يف التوراة والقرآن ،حني
ضرب موسى الصخرة بعصاه مرتني فتدفق منها نبع
مياه .وهناك من يعتقد أن عيون موسى هي يف وادي
موسى يف البتراء األردنية ،أو يف واحات يف سيناء.
وعلى الرغم من شعبية قصص األنبياء وانتشارها
الواسع عبر القرون ،لم يبدأ تصويرهم يف
مخطوطات املسلمني ،حتى بدايات القرن الثاني

ومشاهد من العهد اجلديد.
واستوحى فنانو اخملطوطات
واستعاروا يف رسوماتهم التي
رافقت نصوص اخملطوطات،
من مواضيع اإلجنيل القبطي
والبيزنطي ،واليعقوبي .وقد
وصلنا منها ،قطعة من
سوريا أو العراق ،عليها
تصوير للنبي سليمان امللك،
وهو على شكل متيمة ورقية
توضع يف علبة فضية
صغيرة ،لتحمي من
يحملها ،وترد الشر عنه.
ومن الفترة نفسها ،يوجد
متائم عليها عصا النبي
موسى ،على شكل أفعيني
متشابكتني أو تنينني
متقابلني ،وكانت هذه
التميمة تعتبر رمزاً مباركاً يف
املنطقة بكاملها.
أما تصوير األنبياء يف
اخملطوطات ،فبدأ مع مستهل
القرن  ،14يف زمن املغول
الذين سيطروا على األجزاء
الشرقية لإلمبراطورية
اإلسالمية ،ودخلوا بغداد
عام  ،1258واعتمدوا
اإلسالم ديناً لدولتهم.
آدم بهالة فوق رأسه واملالئكة تسجد له إال إبليس ،من مخطوطة يف متحف اللوفر وصول املغول إلى أراضي
اإلمبراطورية اإلسالمية
ارتبط بالدمار الذي حل يف البالد ،وبنهاية اخلالفة
عشر ،يف شرق اإلمبراطورية اإلسالمية.
العباسية على أيديهم .لكن بداياتهم العنيفة يف
حينها بدأت تظهر تصويرات ألنبياء العهد القدمي
العالم اإلسالمي تغيرت يف فترة قصيرة ،خصوصاً
يف رسومات املسلمني ،ومن األنبياء الذين
بعد اعتناق قادتهم اإلسالم ،وأصبحوا من أهم
اختارهم املسلمون يف تصويراتهم :آدم وولداه،
املمولني للفن والثقافة اإلسالمية يف أراضيهم.
نوح ،إبراهيم وولداه إسحاق وإسماعيل،
ومن أقدم اخملطوطات التي وصلتنا ،نسخ من هذه
يعقوب ،موسى ،شعيب ،عيسى ،يوحنا
الكتب التاريخية:
املعمدان ،ووالده زكريا .استخدم الفنانون
كتاب التاريخ "تاريخنامه" ملؤلفه أبو علي محمد
املسلمون يف القرن  ،13يف بالد ما بني النهرين
البلعمي عام  ،975الذي اعتبر ترجمة معدلة
قصصاً دينية مسيحية يف نقوش التزيني والزخرفة،
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لكتاب التاريخ الشهير للطبري (.)923 - 839
مخطوطة "كتاب اآلثار الباقية من القرون اخلالية"
ملؤلفه أبو املسلم أبو الريحان البيروني (- 973
 ،)1048وهو عبارة عن توثيق للتواريخ التي
تستعملها األمم ،واألعياد الدينية عند جميع
األديان ،وأسماء الشهور ،وتواريخ امللوك.
كتاب "جامع التواريخ" ملؤلفه رشيد الدين فضل
اهلل الهمذاني (.)1318 - 1247
يتمحور ظهور األنبياء وتصويرهم يف هذه الكتب
حول دورهم كقادة وكمؤسسني لدياناتهم
ولساللتهم .وقد أعطى الفنانون املسلمون
األنبياء ،من خالل تضمينهم يف رسومات
اخملطوطات ،أدواراً سياسية ،وأنطقوهم بحكم
مرئي عن الفضيلة االجتماعية وبخاصة عن
مفهوم العدل ،الذي استخدمه احلكام اجلدد
كأساس لشرعية حكمهم.
مع القرن  ،15الذي استحكمت فيه سلطة
الساللة التيمورية (أو تيمورلنك) يف آسيا الوسطى
وشرقي إيران ،ظهر نوع جديد للسيرة اختص
بقصص األنبياء ،واعتمد تصويرهم برسومات
ترافق النص املكتوب عن حياتهم وتراثهم الذي
تركوه للبشرية .لعل أشهرها ،مخطوطة كتاب
عرف بـ"قصص األنبياء" أخذ طابع السرد
الشفهي.
ويرجح أنه جتميع لقصص كان يرويها قاص قرب
اجلامع ،كنوع من الوعظ الديني واألخالقي،
وترسيخ لنظرة إسالمية للتاريخ والكون .وقد أثر
هذا النوع األدبي ،خصوصاً هذا الكتاب ،يف
ازدهار مخطوطات عن قصص األنبياء يف القرن
16
قصة النبي يوسف وزليخا كان لها أهمية خاصة يف
حلقات الصوفية ،التي اتخذوها منوذجاً لتصوير
مفاهيم احلب واجلمال .واعتمد عبد الرحمن
جامي (1414ــ )1492يف شعره ،القصة كما
رويت يف القرآن .ولكن يف قصيدته "يوسف
وزليخا" ،حتول النبي إلى رمز للجمال األكمل يف
الكون ،وزليخا ،التي وقعت يف حبه ،صورت
كرمز للبحث عن جمال اخلالق ،فغدت رمزاً
للمتصوفة .هذه القصيدة ألهمت عدداً من
الشعراء والفنانني ،الذين أعادوا تفسيرها
وترميزها يف أعمالهم ،وما زالت تلهمهم حتى
أيامنا هذه.
اكتسب تاريخ الفن البصري ثروة ال تقدر بثمن
من خالل إقدام رسامني مسلمني على تصوير
األنبياء الذين سبقوا ظهور اإلسالم ،وهذه
الرسومات ،باإلضافة إلى قيمتها األخالقية
واالجتماعية ،هي شاهد ملموس على مستويات
التفاعالت الثقافية وتوسع التزاوج يف القيم الفنية
يف العصور التي نفذت فيها تلك التصاوير الفنية.
تنوع منظور تصوير األنبياء وتناقل قصصهم ،وما
اشتهروا به من تعاليم ومزايا استثنائية .ومع أن
الهدف تضمن إبراز القيم األخالقية والدينية
الرفيعة التي جاء بها أنبياء الديانتني اليهودية
واملسيحية ،كان يستخدمها مؤلفو هذه الكتب،
كوسيط إلسقاط أفكار ،ومقاربة أسئلة أخالقية
وسياسية من ظروفهم ومجتمعاتهم التي عاشوا
فيها.
كذلك يف الزمن اجلاري ،حني نستعيد قصص
األنبياء ،نسقط عليها أسئلة اليوم ،ونصيغها
لتحاكي قيمنا املعاصرة .يف شعبية قصص األنبياء
التي لم تنقطع يف الثقافة اإلسالمية أيضاً ،ما
تقدمه من تأكيد قاطع على اتصال نسب الثقافة
اإلسالمية مبا سبقها ،فجاءت تكملة لها.
باإلضافة إلى أن العالم اإلسالمي لم يكن دائماً
عربياً ،بل ضم ثقافات عديدة أعطت
اإلمبراطورية اإلسالمية وفنها غنى وشهرة
عظيمني.
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تراث
Heritage

تصوير لفكرة عالم مسلم لمحرك سفينة يشتغل بالماء وكان
ذلك قبل ان تكتشف اوروبا طاقة البخار بمئات السنين

كيف ساهم املسلمون باختراعاتهم يف تغيير وجه البشرية؟
النظارات

الكثير من البشر ال يمكنه أن يستغني عن
النظارة في حياته اليومية ،هذا االختراع
البسيط غيّر مجرى حياة الكثير من البشر
بصورة ملحوظة.
الفضل في هذا االختراع يعود إلى
العالم المسلم الشهير الحسن بن الهيثم،
الذي تمكن من رصد طريقة عمل العين
ألول مرة.
بن الهيثم هو أول من اكتشف أن الرؤية
تأتي عبر انعكاس الضوء على األجسام
وقام بإجراء عدة تجارب باستخدام
الزجاج في محاولة لمساعدته على
القراءة.
هذه التجارب كانت هي النواة الختراع
النظارات فيما بعد.
اجليتار
الجيتار الغربي الحديث
حاليًاا يعود في أصله إلى
آلة العود العربية.
آلة العود دخلت إلى
الغرب من خالل األندلس
في فترة الحكم
اإلسالمي ليبدأ شكلها في
التطور تدريجيًاا حتى
اتخذت شكل الجيتار

كتابة وحترير  :عال الدين السيد  -يعيش العالم هذه األيام أكبر درجات التقدم العلمي والتكنولوجي يف التاريخ،
هذه اإلجنازات العلمية والقفزات التكنولوجية واألجهزة املتقدمة ،كثير منها كان نتيجة ابتكارات سابقة جاء بها
العلماء املسلمون .هذه مجموعة من أبرز هذه االبتكارات التي قمنا بتجميعها.

الحالي المعروف.
اجلبر
كيف كانت الكثير من االختراعات
التكنولوجية الحديثة سوف ترى النور
لوال علم الجبر؟!
لم يعرف الغرب هذا العلم إال عندما
قام البريطاني روبرت أوف تشيستر
بترجمة كتاب “المختصر في حساب
الجبر ” للعالم الرياضي المسلم
الخوارزمي وذلك في القرن الثاني
عشر الميالدي.

هذا العلم يسمى في الغرب
“ ” ،algebraوهي كلمة مشتقة من
كلمة “الجبر ” العربية.
الشيكات
حاليًاا هي إحدى أبرز طرق الدفع في
التعامالت التجارية بين األفراد والشركات.
الشيك جاء في البداية من “الصك
العربي ” وهو تعهد مكتوب بدفع ثمن
السلع التي تم شراؤها عند التسليم،
المسلمون فعلوا هذا تجنبًاا لحمل المال
في المناطق الخطرة.

//

أصل هذا المشروب الشهير يعود إلى
أثيوبيا ،لكن شبه الجزيرة العربية كانت
هي صاحبة الفضل بوصفها مصدرا
النتشار هذا المشروب بشكل عالمي.
المعلومات التاريخية تشير إلى أن
انتقال مشروب القهوة إلى أوروبا كان
عبر أحد التجار المسلمين الذي أخذ معه
حبوب القهوة في رحلته إلى العاصمة
اإلنجليزية لندن خالل القرن السابع
عشر.
فرق املارشات العسكرية

تذكر املاضي العظيم للعرب واملسلمني ليس هروبا الى املاضي كما يتشدق
البعض  ،بل تذكيرا للبشرية يف هذا العصر ويف كل عصر  ،مبا قدم اإلسالم لها
واليزال  ،وبأن العرب واملسلمني أمة متحضرة وسباقة وعظيمة  ،وليست إرهابية
كما يصفها بعض أعداؤها اليوم ،أو كما يتجنى عليها اإلعالم الساقط
والكاذب واملنافق !!
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جدير بالذكر أن أحد المسلمين تمكن
من صرف شيك في الصين كان قد
سحبه من مصرف في بغداد.
القهوة

الفرق الموسيقية العسكرية بشكلها
الحالي تعود إلى فترة الدولة العثمانية
حيث كانت هذه الفرق تقوم بالعزف
بعد تحقيق االنتصارات بمجرد انتهاء
المعركة.أخذ األوروبيون هذه الفكرة
نتيجة حروبهم المتواصلة مع الدولة
العثمانية.
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عالقة شائكة التنفي اإلنتماء الى دين واحد وتاريخ مشترك

العرب واإليرانيون :قرب وكره ،مشاركة وعداء
كتابة وحترير  :علي أديب " -عربي علم است ،فارسي شكرست" أي العربية علم ،والفارسية حالوة .قول إيراني مأثور .جيران ولكن بعيدون عن بعضنا البعض .هكذا كان حال العالقة بني العرب
واإليرانيني منذ قرون طويلة ،عالقة متداخلة فيها الكثير من املشتركات ،وفيها أيضاً ما ينفر ويبعد ويبني األسوار.يكرهوننا ونكرههم .هكذا صرح الدكتور "صادق زيباكالم" معلالً الكراهية بالنظرة
اإليرانية املغموسة مبرارات التاريخ نحو العرب .يقولها صريحة" :يبدو أننا كإيرانيني لم ننس بعد هزميتنا التاريخية أمام العرب ولم ننس القادسية بعد مرور  1400عام عليها ،فنخفي يف أعماقنا ضغينة
وحقداً دفينني جتاه العرب وكأنها نار حتت الرماد قد تتحول إلى لهيب كلما سنحت لها الفرصة".
قرب وكره ،مشاركة وعداء وصراع لم ينته منذ
اإلسالمية ،ما فتئ يحيك املؤامرات ويشعل الفنت،
آرانك هذا التصاعد يف الشعور القومي على
الزيدية ،إلى جانب الشيخ القمي والشيخ
قرون .يظهر يف االشتباك السياسي والعسكري
مستعيدين مناذج كالبرامكة وابن العلقمي.
اإليرانيني وحدهم ،بل يشخص نفس احلالة
محمود شلتوت .وكنتيجة لهذا التقارب
بالوكالة يف أرجاء متعددة من الوطن العربي.
ميكن لنا أن نلخص أهم العوامل التي تسهم يف
عند العرب أيضاً .ويضيف عوامل أخرى إلى
أصدر الشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر
أسبابها
هذه العالقة املتوترة منذ قرون يشترك يف
يلي:
فيما
األمتني
بني
السلبية
املشاعر
تغذية
أسباب الكراهية املتبادلة ،مثل اجلهل باآلخر
الحقاً فتواه الشهيرة عام  1959بجواز التعبّد
الطرفان ،فالعرب واإليرانيون ال يزالون يعيشون
وقلة االحتكاك بني الشعوب وثقافة العيش يف
باملذهب اجلعفري و"أن الكل مجتهدون
يف التاريخ بأكثر مما يجب ،وبأعمق مما هو صحي
شرنقة الصراع التاريخي.
مقبولون عند اهلل تعالى" .أما اآلن فقد أنشأ
املذهبية
ألية أمة.
يحدد د.آرانك صورة العرب يف الذهنية
األزهر نفسه جلنة ملكافحة التشيّع يف مصر،
يقول العرب إن اإليرانيني متعالون ،ال يريدون
حتولت إيران إلى املذهب اجلعفري يف القرن
اإليرانية بالعالقة مع العراق ،فهو "واجهة
وأصبح كال الطرفني يستعير ألفاظ املاضي
نسيان إمبراطوريتهم الفارسية التي حتطمت على
السادس عشر على يد اسماعيل الصفوي.
العرب بالنسبة إليران ،فاإليرانيون ال يعرفون
لإلشارة إلى "الرافضة والنواصب" .وهكذا
يد العرب املسلمني يف القرن السابع امليالدي.
استعملت ورقة النزاع الطائفي بني الشيعة والسنة
عن مصر مثالً أو الشعوب العربية األخرى
عادت السياسة لتلقي بظاللها على النظرة إلى
ويقول اإليرانيون إن العرب صدّروا إليهم
منذ ذلك الوقت يف صراع النفوذ بني العثمانيني
بقدر ما يعرفون عن العراقيني بسبب القرب
اآلخر وتستعير أسوأ ما يف التاريخ بني العرب
تخلفهم وأعاقوهم عن التقدم باحتاللهم
والصفويني ،وأضحت أرض العرب (العراق)
اجلغرايف وتاريخ البلدين" .ومبا أن الصراع بني
واإليرانيني خدمة للصراع الدائر حالياً.
ألراضيهم ومحاولة مسخ هويتهم الفارسية التي
مسرحاً له واختزن تاريخها الكثير من مآسيه
إيران وقوى أخرى يف املنطقة ،مثل العثمانيني،
متتد آلالف السنني .احملصلة واحدة ،كراهية من
وتبعاته .حتى يومنا هذا ،تنظر الغالبية العربية
شغل حيزاً مهماً من تاريخ العراق ،ميكننا أن
الدولة العربية -اإلسالمية
حروب
اجلار جلاره ما زالت تستعمل وقوداً يشعل
السنية إلى إيران بنفس الشك والريبة التي كان ينظر
نفهم هنا إشكالية العالقة العربية -اإليرانية
املنطقة السياسية -الطائفية.
الختالف
كان
ورمبا
إليها.
العثمانيون
بها
وتعقيداتها.
سالح ذو حدين ،استُعمِل للتفريق والتقارب
"ال أنكر أن هناك أدبيات قدمية يف التراث الفارسي
التوجهات السياسية أثر يف تغيير مسار الريح بني
إن استخدام التاريخ للتعويض عن الفشل
يف آن واحد .فالتاريخ السياسي منذ الغزوات
معادية للعرب .لكني أعتقد جازماً أن ما نراه
العرب واإليرانيني .ففي عام  ،1947أنشأ الشيخ
احلاضر سمة يشترك فيها اإليرانيون والعرب.
اإلسالمية القادمة من اجلزيرة العربية مليء
اآلن من كراهية جتاههم هو محصلة املشروع
محمد تقي القمي مع علماء سنة آخرين دار
تنظر الذهنية اإليرانية إلى مجد الدولة
مبرارات للفرس اإليرانيني .فقد أضحوا مواليَ
البهلوي يف إعادة إحياء القومية الفارسية على
التقريب بني املذاهب يف القاهرة .ضمت الدار يف
الساسانية ،وتتخيل أن إيران (فارس) كانت
يف الدولة اجلديدة ،بعد أن بادت اإلمبراطورية
حساب القوميات األخرى" ،يقول الدكتور
عضويتها الشيخ عبداجمليد سليم شيخ اجلامع األزهر
ستبقى قوة عظمى يف املنطقة يف الوقت
الساسانية .ولكن يف الوقت نفسه فإن
آرانك كيشفارزيان األستاذ املساعد يف قسم
آنذاك ،والشيخ حسن البنا رئيس جمعيات اإلخوان
احلاضر ،لوال غزوات البدو القادمني من
إسهامات العلماء واملفكرين واألدباء من أصول
دراسات الشرق األوسط يف جامعة نيويورك يف
املسلمني ،والشيخ أمني احلسيني مفتي فلسطني،
مجاهل الصحراء العربية .ويرى العرب
فارسية أثرت مخزون الدولة اإلسالمية
رده على أسئلة رصيف  22.وال يقصر د.
والشيخ علي بن إسماعيل املؤيد من شيعة اليمن
الفرس كطابور خامس يف الدولة العربية
الثقايف .فمن أبي حنيفة النعمان ،مؤسس
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أولى املدارس اإلسالمية السنية ،إلى إبن الرازي يف
الطب ،وسيبويه يف علم النحو ،وأبي نواس يف
الشعر يف العصر العباسي ،وصوالً لشاعر العرب
األكبر محمد مهدي اجلواهري يف القرن العشرين.
كل هؤالء وغيرهم أضحوا جزءاً أساسياً يف التراث
العربي ،وهم دليل على درجة االندماج التي بلغها
"مواطنو" الدولة اإلسالمية قدمياً فيما يتجاوز
احلدود العرقية الضيقة.
وقد أصبحت التسميات التاريخية مؤشراً على
مدى التوتر يف التعبير عن الهوية بني الطرفني.
فالتسمية القدمية للخليج بأنه "خليج فارس" تشبه
تسمية "بحر الروم" التي استعملها العرب قدمياً.
وهي حسب رأي الباحث يف جامعة بوسطن ،د.
هوشانك شهابي ،جاءت مبعنى "الطريق إلى"
وليس مبعنى امللكية .ولكن الشد واجلذب بني
الهويتني املتصارعتني على ضفتي اخلليج يستدعي
ما هو أعمق من مجرد تسمية للخليج ،ويحمله
معنى التبعية والسيطرة.
الصراع السياسي
نتيجة مليراث طويل من صراع القوى ،والتدخالت
االستعمارية يف الشرق األوسط ،نشأت مشاكل
عديدة بني إيران وجيرانها العرب أسهمت يف تعقيد
العالقة املتوترة أساساً .ومن أمثلتها ،مشاكل
احلدود بني العراق وإيران منذ أوائل القرن املاضي
والتي تفجرت الحقاً يف حرب طاحنة استمرت
ثماني سنوات .مشكلة اجلزر اإلماراتية التي أورثها
االحتالل البريطاني .التوتر السياسي -الطائفي يف
البحرين .كل هذه القضايا شكلت متهيداً لتوترات
الحقة عقدت العالقة بني العرب واإليرانيني رمبا
ألبعد مما شهده تاريخهما املشترك .فاإلطاحة
بصدام حسني عام  2003وما شهده العراق من
تدخالت إيرانية بلور استقطاباً طائفياً -عرقياً.
فالعرب (وغالبيتهم يف العالم العربي من املسلمني
السنة) رأوا أن إيران بإسالمها السياسي الشيعي
أضحت خطراً عليهم .وهكذا جاءت الردود
العربية يف شكل حروب بالوكالة يف العراق
وسوريا ،وحتى على شكل تهويل من خطر التمدد
اإليراني الشيعي .واستُدعيت ذكريات النزاع
السياسي -الطائفي من أقبية التاريخ لتلمع مرة
أخرى حتت شمس املذهبية التي باتت حترق اجلميع
يف شرقنا األوسط.
وصل األمر مبفكر عربي معروف مثل د.عبد اهلل
النفيسي أن يصرح أن "إيران أشد خطراً على
العرب من إسرائيل" .وكرر حتذيراته من خطر
إيران على العرب ورغبتها يف السيطرة على اخلليج
أكثر من مرة مستشهداً مبقوالت للرئيس اإليراني
احلالي حسن روحاني عندما كان رئيس جلنة
الشؤون اخلارجية يف مجلس الشورى.
اإلسالم العربي
يلوم اإليرانيون العرب على إسالمهم .رمبا تبدو

هذه اجلملة غريبة الوقع على األذن.
فإيران جمهورية "إسالمية" ،وغالبية
شعبها متمسكة باإلسالم وحريصة على
أداء شعائره .كيف يستقيم إذن أن يلوم
هذا الشعب جيرانه على إدخال اإلسالم
إلى بلده .لقد حلت الذهنية اإليرانية
هذا اإلشكال بتصنيف اإلسالم إلى
"إسالم إيراني" و"إسالم اآلخرين".
اإلسالم االيراني الذي تتبناه إيران هو
الفهم اإلسالمي الصحيح الذي يجب
أن يُقدم للعالم .وهو إسالم يراعي
اخلصوصية اإليرانية يف تفسير تعاليم
الشريعة ،ويتواءم مع تاريخها املذهبي يف
تبني املذهب اإلثني عشري .املوضوع
هنا أعمق بكثير من حتزب طائفي
تقليدي بني الشيعة والسنة .إنه محاولة
إيرانية للحفاظ على الشخصية اإليرانية
املتميزة التي تأبى الذوبان يف إطار ديني
واسع يضعها على قدم املساواة مع من
ال تزال تعتبرهم أقل منها حضارياً ،أي
العرب .هذه احملاولة الدفاعية تفهم جيداً
أنه ال سبيل لتغيير الهوية اإلسالمية
للشعب اإليراني ،ولكن هناك طريقة
أخرى لاللتفاف حول هذا املوضوع
بكسر احللقة املشتركة مع العرب ،وهي
الدين .هذه املالحظات التي جاءت
على لسان مستشار الرئيس اإليراني
السابق أحمدي جناد ،اسفنديار
رحيمي ،كانت مقدمة حملاولة جناد
االعتماد على الروح الوطنية أكثر يف
خطابه السياسي .وهي يف الوقت ذاته
تعبير أمني عما يعتقده معظم اإليرانيني
املتدينني .فالعرب حملوا اإلسالم من
جزيرة العرب ،ولكنهم لم يفهموه جيداً
ولم يطبقوه كما يجب .وهكذا حُلت
اإلشكالية بني اعتناق الرسالة وكراهية
الغزاة الذين حملوها.
وهذا التوجه من الرئيس السابق لم يأت
من بنات أفكاره متاماً ،بل هو صورة
أخرى ملا أعلنه اخلميني بعد جناح الثورة
اإلسالمية يف إيران .حينها قسّم اخلميني
اإلسالم يف العالم إلى "إسالم محمدي" وهو يف
رأيه اإلسالم األصيل الذي تبنته الثورة
اإليرانية ،و"اإلسالم األمريكي" الذي يتبناه
اآلخرون .وجاء هذا التقسيم معبراً متاماً عن
الرغبة يف احلفاظ على الهوية اإليرانية متميزة
ضمن إطار اإلسالم الواسع.
يف نظرة سريعة على خريطة املنطقة نرى
منوذجني مختلفني من العالقة بني العرب
واإليرانيني .فحيث تنشط التعامالت التجارية
املشتركة وتزدهر مصالح الطرفني نرى عالقة
صحية أكثر ،كما هو احلال يف دبي .وحني
تنقطع الروابط ويسود التخوف واجلهل باآلخر
نرى العالقة أكثر تشنجاً كما هي بني إيران

والسعودية.
هناك الكثير مما ميكن أن يُبنى عليه يف مجاالت
التعاون االقتصادي ،واألنشطة الثقافية والتراثية،
والسياحة وبعث التاريخ املشترك مبا يحمله من
إيجابيات غابت عن األسماع .متى ما تشابكت
املصالح وتالقت الوجوه ،امتدت األواصر
وضاقت مساحة استدعاء مرارات املاضي .كل
هذا يحتاج لنية وإرادة لم نرهما حتى اآلن.
ال تبدو لهذه الكراهية العرقية ذات االمتدادات
املذهبية نهاية يف املستقبل القريب .فقد أضحت
جزءاً من معركة الوجود يف املنطقة .ونحن نشهد
فصوالً متعددة منها يف العراق وسوريا ولبنان
والبحرين واليمن .صراع يؤججه اخلوف والنفور
والرفض لآلخر ،ويعمل كال الطرفني على إدامته
عوضاً عن إنهائه .رمبا يتذكر الطرفان أن هناك
مشتركات ميكن البناء عليها حني يشعران

باإلنهاك .خصوصاً أنهم جيران دائمون ولن
ينتقل أي منهم للعيش يف قارة أخرى.
فالكراهية ال تبني مستقبالً وال حتصن أجياالً من
القتل والدمار وضياع املوارد .وقد يتذكران
حينها أيضاً أن املهمة األساسية للتاريخ هي أن
نتعلم منه ،ال أن نعيد أخطاءه ونعيش فيها.
* علي أديب صحفي عراقي عمل يف بغداد مع
جريدة نيويورك تاميز ثم انتقل إلى الواليات املتحدة
حيث حصل على املاجستير يف االعالم من جامعة
نيويورك .يعمل كمدرس يف قسم دراسات الشرق
األوسط يف جامعة نيويورك وله إسهامات إعالمية يف
اجلزيرة أمريكا ،وPBS .

إن استخدام التاريخ للتعويض عن الفشل احلاضر سمة يشترك فيها اإليرانيون والعرب.
تنظر الذهنية اإليرانية إلى مجد الدولة الساسانية ،وتتخيل أن إيران (فارس) كانت
ستبقى قوة عظمى يف املنطقة يف الوقت احلاضر ،لوال غزوات البدو القادمني من مجاهل
الصحراء العربية .ويرى العرب الفرس كطابور خامس يف الدولة العربية اإلسالمية ،ما
فتئ يحيك املؤامرات ويشعل الفنت ،مستعيدين مناذج كالبرامكة وابن العلقمي.
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 Placesوأماكن

اجلبال ،ولذلك يُعد ركوب اخليل أهم األنشطة التي
ميكن ممارستها هناك ،وجزءًا أصيًال من ثقافة البلد،
الذي ما يزال لم يتخلص متامًا من عهد (چنكيز
خان) ،مؤسس اإلمبراطورية األضخم يف العالم
إمبراطورية املغول.
تقع قيرغيزستان بني الصني وكازاخستان ،أما
العاصمة فلم يناسبها ،إال موقعها احلالي بالقرب
من احلدود الكازاخستانية؛ بسبب طبيعة البالد
اجلبلية .يتكون تركيبها السُكاني من مزيجٍ من التُرك
والصينيني واملغول ،مع صبغةٍ روسيّة.
 -5بروناي (دار السالم)
ال أحد يدفع الضرائب يف هذه الدولة التي تقع يف
جزيرة "بورنيو" يف قارة آسيا ،وتُعرَف بـ"دار
السالم" .ميكن تسمية بروناي أيضًا بـ"دار غير
املُدخنني"؛ فقد منعت احلكومة بيع التبغ مبعظم
أشكاله يف جميع أنحاء البالد ،حتى إنها مَنَعت
الترويج للتدخني اإللكتروني ،وبيع السجائر
اإللكترونية ،وحَظَرت استخدامها يف األماكن
العامة.
تقع بروناي على الساحل الشمالي جلزيرة بورنيو
وحتدّها ماليزيا ،فيما يحكمها السلطان (حسن
البلقية) والذي يُعد من أثرى احلُكَّام يف العالم؛ إذ
قُدِّرت ثرواته عام  2008بعشرين مليار دوالر،
وفقًا جمللة فوربس  ،وتتمتع البالد باقتصادٍ قوي
يقوم على النفط ،واحتياطات الغاز.
 -6ليختنشتاين

دار السالم  -بروناي

متامًا كما يبدو من االسم ،فإن اللغة األولى يف
ليختنشتاين هي األملانية ،وتقع هذه الدولة يف أوروبا
الوسطى بني النمسا وسويسرا .كانت تلك البالد
عضوًا يف االحتاد األملاني قبل أن تستقل عنه عام
 1866وتُلغي جيشها يف
 ،1868وقد بَقَيت مُساملةً
منذ ذلك احلني.
يف الواقع ،تبلغ مساحة
ليختنشتاين 160كيلو متر
مربع فقط ،وتُعتبر من أغنى
دول العالم؛ إذ يبلغ عدد
سكانها  35ألف نَسَمة ،ومتلك الدولة أعلى ناجت
محلي إجمالي للفرد الواحد يف العالم ،بينما ليس
لها أي دينٍ عام.

 7دول قد تسمع عنها اآلن للمرة األولى
كتابة وتحرير  :ابتسام مختار
معظم الناس ال يستطيعون معرفة ،إال القليل من
الدول ،عندما يطَّلعون على خريطة العالم.
ميكنهم متييز الدول الكُبرى ،باإلضافة إلى بعض
الدول الشهيرة يف قارتهم ،أو تلك التي عرفوا
عنها من خالل متابعة بطوالت كرة القدم،
وحَسْب .قد يعرف املُهتمون باجلغرافيا عددًا أكبر
من الدول ،لكن بعضًا منها يظل بعيدًا عن اهتمام
اإلعالم ،ورمبا حتى عن البطوالت الرياضية.
لذلك ،قد تكون تلك هي املرة األولى التي تسمع
فيها عن الدول التالية.
 -1ناورو
يف وسط املُحيط الهادئ ،تقع جمهورية (ناورو)،
الدولة الوحيدة التي ال متتلك عاصمةً لها ،أو تلك
اجلزيرة التي تتخذ شكالً غامضًا كثمرة بطاطس،
والتي كانت تُعرَف يومًا بـ"اجلزيرة السعيدة"؛ إذ
كانت متد أستراليا باألسمدة الطبيعية الوفيرة طوال
فترة السبعينات والثمانينات ،مما جعلها واحدةً من
أغنى دول العالم آنذاك ،إلى أن حلَّ العام
 ،2005حني استنفدت الدولة ثرواتها من
الفوسفات ،وارتدَّ احلظ بعيدًا.
لكن على الرغم من الظُلمة االقتصادية التي
كَسَت اجلزيرة ،إال أنها ما زالت تتمتع بالبعض من
"بهجتها" القدمية؛ فما زالت تُميِّزها بقايا مواقع
التعدين ،وبقايا االستعمار الياباني الذي انتشر يف

أرجاء اجلزيرة إبان احلرب العاملية الثانية،
باإلضافة ،بالطبع ،إلى شواطئها الساحرة.
 -2توفالو
أغلب الظن أنك لم تسمع عن هذه الدولة من
قبل ،وعلى األرجح أنك لن تسمع بوجودها
لفترةٍ طويلة؛ فدولة (توفالو) هي جزيرة من
األعشاب البحرية ،تقع على ارتفاعٍ منخفض يف
احمليط الهادئ ،بني أستراليا وهاواي ،وهي جزيرة
مُهددة بالغرق خالل السنوات املُقبلة؛ نظرًا لتغيُّر
املناخ؛ إذ تقع أعلى نقطة فيها على ارتفاع 16
قدمًا فقط فوق سطح البحر.
أما عن اجلانب اإليجابي بشأن (توفالو) ،فتجني
الدولة ما يزيد عن مليونيّ دوالر سنويًا من اسم
نطاقها أو الـ"دومني" ”"domainاخلاص بها
فقط ،والذي تصادَفَ كونه  ،”tv».مما يُغري
الكثير من الشركات بشرائه للترويج للخدمات
التليفزيونية ،وبهذا استطاعت الدولة حتقيق بعض
األرباح بطريقةٍ ذكية يف ظل التراجع الذي يشهده

اقتصادها.
 -3مايوت
ليست (مايوت) دولةً يف ذاتها ،وإمنا جزء من
دولة (جُزر القمر) التي تتكون من أربعة جُزر
تقع بني دولتيَّ موزمبيق ومدغشقر ،قُبالة ساحل
القارة األفريقية .سيطرت فرنسا على مايوت
منذ عام  ،1843وما زالت اجلزيرة تخضع
للسيطرة الفرنسية حتى يومنا هذا.
يعتمد سكان هذه اجلزيرة بشكلٍ كبير على
السالحف ،التي تضع اآلالف منها البيض على
طول الساحل كل ليلة ،ويُحذِّر موقع مايوت
الرسمي صيادي السالحف من استخدام
املصابيح الساطعة بالقرب من الشاطئ؛ إذ "لن
يتَّسِع جتويف جسد السلحفاة األنثى"؛ إذا
سَلَّطتَ الضوء عليها.
 -4قيرغيزستان
تُحاصر هذه الدولة اآلسيوية العديد من سالسل

قد نتخيل أننا نعرف كل دول القارة التي نسكنها ،أو تلك التي
تدين بالديانة الرسمية نفسها كموطننا ،ولكن بالنظر إلى الدول
في القائمة السابقة ،وغيرها ،قد نجد أنه علينا إعادة التفكير
بشأن ما نعرف وما ال نعرف عن العالم.
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 -7أندورا
يصعُب أن تتخيل أن هناك دولة تقع بني فرنسا
وإسبانيا بينما ال يسمع عنها أحد .تلك هي أندورا؛
الدولة الصغيرة غير الساحلية التي تختبئ بني جبال
البرانس ،والتي تُعتبر سادس أصغر دولة يف
أوروبا ،ومع ذلك يتدفق عليها أكثر من عشرة
ماليني زائر كل عام.
رمبا يجذب الزوار فضولهم جتاه الدولة التي يحظى
شعبها بأطول متوسط عُمر متوقع يف العالم ،حسب
إحصاءٍ أُجري يف  ،2014فيذهبون الستكشاف
السر وراء العُمر املديد ،أو رمبا جتذبهم العاصمة،
(أندورا ال فيال) ،التي تقع على ارتفاع ألف متر
فوق مستوى سطح البحر ،وتُعتبر ـ بذلك ـ أكثر
عواصم القارة األوروبية ارتفاعًا ،لكنهم على أية
حال ،يقصدون وَجهة جديرة فعالً باالهتمام.
قد نتخيل أننا نعرف كل دول القارة التي نسكنها،
أو تلك التي تدين بالديانة الرسمية نفسها كموطننا،
ولكن بالنظر إلى الدول يف القائمة السابقة،
وغيرها ،قد جند أنه علينا إعادة التفكير بشأن ما
نعرف وما ال نعرف عن العالم .رمبا نتعلم أن نبحث
يف املرة القادمة ،عندما ننظر إلى اخلريطة ،عن
الدول التي ال نلحظها للوهلة األولى ،وتلك التي
تختفي بني جيرانها ،أو التي ال تبدو أسماؤها
مألوفة مبا يكفي لنذكرها.
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الستارة الصنعانية التي
تعد حتفة فنية".
وتضيف "لكن يف الفترة
احلالية طغت العباءات
السوداء على تلك
األلوان واألزياء
التقليدية اجلميلة،
وأصبح الكثيرون
يعتبرون ارتداءها عيباً
واقتصر لبس الستارة
فقط على النساء
الكبيرات يف
السن".وانتشرت العباية
السوداء احلديثة بشكل
واسع بني اليمنيات،
وأصبحت هي الزي
الرسمي لهن أثناء
اخلروج من املنزل إلى
العمل أو األسواق أو
زيارة األهل
واألقارب.واكتسبت
األزياء التقليدية
املزخرفة شهرة واسعة
بني األجانب القادمني
إلى اليمن فسحرتهم بألوانها
اخلالبة كأنها لوحة من قصص ألف
ليلة وليلة.
وترى الغصيني أن إعادة إحياء
ارتداء األزياء التقليدية اليمنية
القدمية ،مبا فيها الستارة ،مهمة جدا وهذا ما ظهر
مؤخرا من خالل استخدام أقمشة األزياء القدمية
كالستارة واملغمق واألقمشة التقليدية املشهورة
بزخرفتها وألوانها يف تصميم العباءات السوداء ،أو
تصميمها يف شكل تنانير طويلة ،وأغطية للرأس
واحلقائب النسائية.وتوضح الغصيني قائلة "بهذه
الطريقة نستطيع إعادتها بشكل حديث ونكسر اللون
األسود الذي طغى مؤخراً على جمال الزي اليمني
املعروف منذ القدم".وتضيف "تصاميم األزياء و
العباءات التي جتمع بني األزياء القدمية واحلديثة القت
قبوال يف أوساط النساء والفتيات يف اجملتمع
اليمني".وتقول نور صالح ،مذيعة مينية ،إنها حتب
الستارة الصنعانية واألزياء اليمنية التقليدية بشكل
كبير كونها تشع باحلياة من خالل ألوانها وزخارفها
وتصاميمها.
وتضيف "حاليا لم تعد املرأة يف اجملتمع اليمني ترتدي
األزياء القدمية عند اخلروج من املنزل كونها ملونة
ومزخرفة ،حيث طغت العباءات السوداء على كل
شيء ،ولكن بعد ظهور عبايات سوداء ممزوجة
بأقمشة الستارة واملغمق الذي يندرج ضمن األزياء
القدمية تشجعت أنا والكثير من الفتيات على
ارتدائها".
وترتدي صالح عباية سوداء عليها قطع قماشية من
أقمشة الستارة وتغطي رأسها بطرحة مصنوعة من
قماش املغمق التقليدي نفسه ،مؤكدة "أكون سعيدة
جدا عندما ارتدي هذه العباية خصوصا أثناء
مشاركتي يف مؤمترات أو فعاليات يحضرها أشخاص
من جنسيات مختلفة ،فمن خاللها أبرز جمال الزي
اليمني القدمي بتشكيالت تواكب املوضة
احلديثة".وإلى جانب استخدام هذه التصاميم اجلديدة
يف العباءات التي ترتديها النساء والفتيات عند اخلروج
من املنزل ،استخدمت بعض الطالبات اجلامعيات
هذه الفكرة يف تصميم عبايات التخرج.أماني
عبداهلل ،طالبة يف كلية اآلثار بجامعة صنعاء ،قررت
مع صديقاتها تصميم عبايات التخرج بالشكل
احلديث ومزجه بالزي التقليدي القدمي.
وتقول عبداهلل "قمنا بتصميم عبايات سوداء ممزوجة
بقماش الستارة وجمعنا ما بني القدمي واحلديث،
فكانت عبايات التخرج مميزة جدا ولفتت انتباه
الفتيات يف باقي الكليات ،كان منظرنا يف حفل
التخرج جميال مثل لون قوس قزح".

مينيات ينتصرن للحياة بإحياء اللباس التراثي
صنعاء  -احلياة تتواصل يف اليمن رغم الفوضى التي تعم البالد ،ويقبل الناس على احلياة محاولني
أن يكتشفوا اجلانب اجلميل فيها ،فقد أقبل الشباب والشابات على ارتداء املالبس التقليدية التي
متيز اليمنيني وجتعلهم متشبثني بتفاصيل احلياة يف بالدهم.وتعتبر املالبس التقليدية والشعبية
جزءا ال يتجزأ من تراث الشعوب كونها تعبر عن متيز وتفرد تلك الشعوب وحضاراتها ،وتلعب
دورا مهما يف حتديد معالم هويتها.وترتبط األزياء الشعبية بالعادات والتقاليد واملؤثرات
االجتماعية واالقتصادية على مر الزمن.ويف اليمن ،احتلت األزياء التقليدية والشعبية مكانة
مرموقة يف أوساط اجملتمع ،وكان لتلك األزياء حضور بارز يف جميع املناسبات االجتماعية ،إال
أن الكثير من هذه األزياء أصبحت مهملة يف الوقت احلالي وال يرتديها إال بعض الناس،
وخصوصا كبار السن ،بعد أن طغت األزياء احلديثة عليها وأصبحت رائجة أكثر يف أوساط
اجملتمع وخاصة من فئة الشباب الذين أغوتهم املوضة .واملاركات العاملية هي حيلة ابتدعها
األذكياء ليسلبوا بها أموال األغنياء فوقع فيها الفقراء.
ورغم احلرب الدائرة يف البالد اجتهت بعض
مصممات األزياء اليمنيات مؤخرا نحو مزج األزياء
احلديثة باألزياء التقليدية البتكار موديالت جتمع بني
كالسيكية املاضي وعصرية احلاضر وتتناسب مع
احلياة اليومية للفتاة اليمنية ،لتستطيع ارتداءها يف أي
مكان سواء يف العمل أو اجلامعة أو أي مكان آخر.
وتركز التجديد يف األزياء احلديثة على إدخال أقمشة
األزياء التقليدية يف تصاميم العباءات النسائية السوداء
واحلقائب النسائية كونها أكثر ما ترتديه املرأة اليمنية
عند اخلروج من املنزل.وتقول سلمى سلمان،
مصممة أزياء مينية ،والتي لم متنعها الفوضى من
التفكير يف بهجة احلياة "إنها حتاول من خالل معظم
تصاميمها املزج بني القدمي واحلديث من أجل إعادة
إظهار جمال الزي اليمني التقليدي يف قالب عصري
حديث".وتشير سلمان إلى أن قماش "الستارة" هو
أكثر ما تستخدمه يف تصاميمها للعبايات واحلقائب
النسائية لتستطيع من خالله إعادة رونق "الستارة
اليمنية القدمية".
والستارة هي قطعة قماشية قطنية مربعة الشكل
ومزخرفة بأشكال هندسية حمراء اللون ،وتتميز
بنقوشها وزخارفها امللونة واملزدحمة يف الوسط
واحلواف واألركان .وكانت النساء يف صنعاء وبعض
احملافظات يف شمال اليمن يرتدين الستارة يف املاضي
لتغطية أجسادهن قبل رواج العباءات السوداء يف
أوساط اجملتمع.
وال توجد إشارات تؤكد تاريخ ظهور الستارة
الصنعانية واستخدامها من قبل املرأة اليمنية ،إال أن
هناك بعض القصص عن البداية أبرزها أن أحد
األئمة عندما دخل صنعاء أمر النساء بلف أجسادهن

بقطعة قماش عند اخلروج من املنزل.
وقبل ظهور الستارة كان هناك ما يسمى باملصون
التي تعرّفها أمة الرزاق جحاف مدير عام البيوت
اليمنية التقليدية بأنها قطعة قماش قطنية مربعة
الشكل ،كان لون أرضيتها أبيض يف البداية،
وزُخرفت بأشكال هندسية باللونني األحمر
واألسود ،ومتيزت بنقوشها وزخارفها املزدحمة يف
الوسط واحلواف واألركان.
وبحسب سلمان ،تعتبر الستارة هوية الزي
التقليدي للمرأة الصنعانية إال أن ظهور العباءات
السوداء طغى على جمال الستارة واألزياء
التقليدية القدمية األخرى "كاملغمق" وهو غطاء
للوجه مصنوع من احلرير أو القطن يلبس مع
الستارة ويتميز بلونه األسود واألحمر.
واشتهرت اليمن منذ القدم بتعدد األزياء التقليدية
النسائية والرجالية التي تختلف يف تصاميمها
وألوانها من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى
أخرى.كما اشتهرت نساء صنعاء باحلياكة وغزل
الثياب بأياديهن وبالنمطني الفارسي واحلميري
ومن أهم تلك األزياء الستارة أو العباية النسائية؛
تلك القطعة القماشية الزاهية كلوحة فنية متحركة
تسحر ناظريها.
سماح الغصيني ،مصممة أزياء مينية ،حتاول هي
األخرى من خالل تصاميم األزياء النسائية أن
جتمع بني املوضة احلديثة وبني نكهة التقليد
والتراث اليمني ،السيما يف ما يتعلق باأللوان
ونوعية األقمشة املستخدمة.وتقول الغصيني "إن
املرأة اليمنية متيزت يف املاضي بجمال أزيائها التي
حوت أجمل األلوان ،ومن أجمل تلك األزياء
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وتؤكد عبداهلل أن األزياء اليمنية هي من أجمل
األزياء وخصوصا الستارة الصنعانية ملا فيها من
ألوان وزخارف متيزها عن غيرها ،إال أن العادات
املغلوطة التي ظهرت مؤخراً تسببت يف اختفاء هذا
اجلمال ،وهو ما يجب مقاومته من خالل إعادة
تلك األزياء بشكل حديث يشجع بقية الفتيات
على ارتدائه وكسر قاعدة التقيد "بالعباءات
السوداء".محمد الباشا ،صاحب محل عبايات،
يقول إن العباءات السوداء التي تكون ممزوجة
بألوان وأقمشة الستارة اليمنية بدأت تلقى قبوال
لدى الفتيات
بشكل كبير ،إال أن لبسها ال يزال لدى معظمهن
محصورا يف أماكن ومناسبات معينة" ،وهذا على
الرغم من كل التطورات التي أدخلت عليها حتى
تكون مناسبة الرتدائها يف كل األماكن بشكل
حديث يحافظ على التراث اليمني".
ويستغرب الباشا من ذلك ويضيف "يجب أن نعيد
جمال الزي اليمني وهو ما بدأناه بالفعل وال
نعتبره عيبا ،فهو ما كانت ترتديه أمهاتنا وجداتنا
ويجب أالّ نعتبر ذلك عيبا فاألزياء اليمنية القدمية
جميلة ومحتشمة يف الوقت نفسه".
ويرى الباشا أن بداية انتشار األزياء التقليدية
بشكل حديث ،وتقبلها من بعض الفتيات
سيساعدان على تشجيع األخريات وكسر احلاجز
لبدء إحياء لبس األزياء اليمنية التقليدية والتخلص
من لبس العباءات السوداء التي انتشرت لدى
معظم اليمنيات.
وعلى الرغم من القبول اجملتمعي الذي القته تلك
التصاميم اجلديدة ،ترى بعض النساء أن ارتداء
العباءات التي تدخل يف تصميمها أقمشة األزياء
التقليدية يجب أن يقتصر على املناسبات فقط.
سمر القدسي ،موظفة قطاع خاص ،تقول "من
املمكن أن ارتدي مالبس مصنوعة من قماش
الستارة أو حتى املصون أو املغمق ،أو أزياء مينية
أخرى ،ولكن يف املناسبات فقط ،فلبسها يف أي
مكان ويف أي وقت يجعل الفتاة محط أنظار
اجلميع كون األزياء التقليدية تتميز بألوانها امللفتة
لألنظار".
وتعتقد القدسي أن سبب عزوف الكثير من
الفتيات عن ارتداء األزياء التقليدية على الرغم
من جمالها وحبهن لها ،هو نظرة اجملتمع
والعادات الدخيلة التي حكمت عليهن بلبس
األسود معتبرين أن األزياء القدمية التي كانت
ترتديها اليمنيات خارج املنزل "عيب".
ليست مصممات األزياء وحدهن الالتي حرصن
على احملافظة على جمال الزي التقليدي وحمايته
من االندثار ،بل يعمل الفنانون التشكيليون أيضا
على استلهام الزخارف اجلميلة يف اللباس اليمني
يف لوحاتهم.ومن وجهة نظر الكاتبة والناقدة
الفنانة التشكيلية آمنة النصيري شكلت الستارة
الصنعانية جزءا مهما من هوية البيئة الصنعانية
السيما وأن منظر املرأة بالستارة مع باقي تلك
التفاصيل يجعلها تقترب من تقاسيم البيت
الصنعاني من اخلارج بزخارفه واألحزمة التي
تتوج واجهاته ،والتي تبدو قريبة الشبه من تزيني
املرأة مللبسها ،مبا يف ذلك الستارة.
وأرجعت الناقدة الفنانة التشكيلية آمنة النصيري
رسم العديد من الفنانني للستارة إلى اعتبارها
مظهرا هاما من مظاهر املوروث الشعبي ،والذي
وُظف بأشكال مختلفة داخل اللوحات الفنية،
منها اللوحات التي اعتمدت النقل الفوتغرايف
للواقع مبا فيه األزياء الشعبية ،ومنها ما أصبح
ضمن موضوعات اللوحة ،منوهة بوجود لوحات
أخرى وظفت الستارة فيها ضمن مفاهيم تشكيلية
معـاصرة ،مستفيدة من العناصر الفنية املوجودة
فيها.
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التربية الصارمة ميكن أن تؤثر سلبا على حياة الطفل الحقا

دراسة :طريقة التربية مؤشر على نجاح وسعادة
األطفال
االشخاص الذين حصلوا على االهتمام والرعاية من
والديهم يف طفولتهم من املرجح أن يكونوا أصحاب
دخل مرتفع ،وجناحات دراسية ،وكذلك مستويات
أعلى من السعادة ،وفقا لدراسة جديدة.وكشفت
النتائج أن األطفال الذين تلقى "الدعم" من أولياء
امورهم الذين منحوهم الكثير من االهتمام
اإليجابي والرعاية حققوا جناحا أكادمييا أعلى
ومستويات سعادة واخالق أكبر.
من ناحية أخرى ،االشخاص الذين تعرضوا
لتربية "صارمة" حيث قدم لهم أولياء األمور
مستويات عالية من االهتمام جنبا إلى جنب مع
االنضباط الصارم ذكروا أيضا انهم حققوا
رواتب عالية وحتصيل دراسي متميز.
وقال نيشيمورا كازو ،أستاذ يف جامعة كوبي يف
اليابان ومع ذلك ،وجدنا أن لديهم مستويات أقل
من السعادة وكذلك زيادة يف مستويات التوتر ،مما قد
يؤدي كذلك إلى ظهور أمراض مختلفة.
للدراسة ،قام الفريق بأجراء استطالع على االنترنت
الكتشاف آثار أساليب تربية األطفال يف اليابان.
أجاب خمسة آالف من الرجال والنساء على أسئلة حول عالقاتهم مع آبائهم خالل مرحلة الطفولة.
باستخدام هذه البيانات ،فإنهم حددوا أربعة عوامل رئيسية هي :عدم االهتمام ،والثقة ،والقواعد،
واالستقالل ،وكذلك "الوقت الذي قضياه معا" ،و "جتارب العقاب" عند األطفال وطرق تربية األطفال
الت تنقسم إلى  6فئات مثل داعمة ،صارمة ،متسامحة ،سهلة ،قاسية ومتوسطة.
ستعرض النتائج يف معهد بحوث االقتصاد والتجارة والصناعة (رييتي) – مجموعة أبحاث يابانية.

أفضل عالج للسعال عند األطفال
تعتبر الكحة أو السعال من األمراض الشائعة جدا بني األطفال الرضع والصغار ،وهناك عدة
أسباب لإلصابة بالسعال منها عدوى نزالت البرد واإلنفلونزا واحتقان األنف.ويفضل
استشارة الطبيب إذا كان السعال شديدا وجافا ويسبب األلم للطفل ،وال ينصح بإعطاء
األطفال الرضع أي ادوية دون استشارة الطبيب لتجنب حدوث أي مضاعفات .حلني ذلك
ميكنك االستفادة من الوصفات العالجية املنزلية التقليدية :شراب اللّيمون بالشاي والعسل،
ويتم حتضيره باملاء الدافئ فقط؛ ألنَّ املاء املغلي يسبب إبطال مفعول العسل وفوائده ،ويُفضّل
تقدمي هذا املشروب قبل ساعة من النوم على األقل ألنّهُ يعمل كمهدئ للكحة ويساعد على
النوم .السكاكر ،ميكن أن تساعد على تهدئة الكحّة الشديدة واجلافّة ،فهيَ تعمل على
ترطيب احللق.شوربة الدجاج الدافئة ،ويتم حتضيرها منزليا من مكونات طازجة فهي متد
اجلسم بالطاقة والفيتامينات.
نصائح هامة :جتنب اعطاء االطفال مشروبات باردة جدا أو مثلجات.
جتنب االنتقال بني االجواء احلارة والباردة وبدال من ذلك يتم تهيئة اجلسم تدريجيا عن طريق
لف الرقبة بوشاح خفيف.

عزيزتي الحامل :ال تدعي التوتر يسيطر عليك
ميكن أن تكون األشهر التسعة األولى من احلمل مجهدة
بشكل ال يطاق بالنسبة للمرأة ،خصوصا إذا كانت تنتظر
طفلها األول .وتواجه النساء يف هذه املرحلة مشاعر مختلفة -
من احلماس إلى القلق الى تقلب املزاج  -وميكن أن يؤثر ذلك
سلبا على صحتها .لذلك ،يعد التخلص من التوتر من
اجلوانب الهامة التي تساعد احلامل على الشعور بالراحة ،مثل
قراءة الكتب واالستماع إلى املوسيقى ،باإلضافة الى
اخليارات األخرى التالية:
رفع الساقني واالسترخاء  :أنت بحاجة إلى الراحة سواء
جسمك أو عقلك .توقفي عن احلركة والعمل يف املنزل
وحاولي االسترخاء واجللوس يف مكان هادئ لبعض الوقت
خالل اليوم.
التمارين الرياضية  :ممارسة شيء أخر غير االعمال املنزلية ميكن أن يكون مفيدا لك ولعقلك .استشيري مدرب
الرياضة حول التمارين األنسب خالل فترة احلمل جربي اليوغا والسباحة ومتارين التنفس للحفاظ على الهدوء.
اجللوس حتت الشمس  :احلصول على هواء نقي والتمتع بأشعة الشمس ميكن أن يكون من األمور الرائعة التي
يجب ان حتصل عليها احلامل لصحتها وصحة جنينها .حاولي قضاء ساعات النهار الباكرة يف احلديقة أو املشي
على الشاطئ.
التحدث مع اخلبراء  :إذا كان هذا هو طفلك األول ،فهناك احتماالت بأن يكون لديك تساؤالت حول طبيعة
احلمل .حتدثي عن مخاوفك مع طبيب أمراض النساء ،زوجك أو صديقتك لتخفيف القلق .ميكنك أيضا حضور
جلسات املشورة ،واالنضمام إلى مجموعات الدعم.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

حقائق عن أهمية التحدث مع اجلنني خالل فترة احلمل
كشف باحثون من كلية الطب
يف جامعة هارفارد يف مجلة
اإلجراءات األكادميية الوطنية
للعلوم على أنالتحدث إلى
اجلنني خالل فترة احلمل له
تأثير على تطور القشرة
السمعية وبالتالي حتسني
املهارات اللغوية للطفل بعد
الوالدة.وقد بينت العديد من
الدراسات بالفعل أن اجلنني
بإمكانه سماع نبضات قلب
أمه والتعرف على صوتها
أثناء فترة احلمل .وفيما لم
يكن باإلمكان من ذي قبل
اجراء جتربة حسية للطفل
ملعرفة عالقة األمر مع تطور
الطفل ومنوه .الشيء الذي
أصبح متاحاً مع التقدم
العلمي حالياً .فحسب الباحثني فبعض الرضع يستطيعون التعرف على بعض العناصر اللغوية منذ الوالدة.
وبذلك فسماع صوت األم أثناء احلمل له تأثير على تطور القشرة السمعية للجنني وبالتالي تطور مهاراته
اللغوية يف املستقبل كذلك.وللقيام بهذه الدراسة فقد مت اجراء جتربة على  40من اخلدج الذين ولدوا بني
األسبوع  25و 32من احلمل حيث مت توزيعهم إلى مجموعتني .اجملموعة األولى من اخلدج استمعت إلى
تسجيل لصوت األم ونبضات قلبها بشكل يومي ملدة  3ساعات .أما اجملموعة الثانية من اخلدج فلم تستمع
اال إلى ضجيج املستشفى الذي كانت تتواجد فيه.وقد نتج عن هذه التجربة أن اخلدج الذين استمعوا إلى
تسجيل أمهاتهم أصبحت لديهم قشرة سمعية متطورة أكثر من اخلدج اآلخرين .ويقول الدكتور "لوهاف"
الذي أدار هذا البحث "نعتقد أن صوت األمهات يوفر املهارات الالزمة
حلديثي الوالدة لتتطور القشرة اخملية لديهم بشكل سليم".
هذا وميكن اعتبار هذه الدراسة مبثابة اجناز علمي ألن بث صوت األم
كتسجيل ميكنه أن يفيد بشكل كبير حديثي الوالدة أو اخلدج خصوصاً
الذين مت وضعهم حتت العناية املركزة بعيداً عن األم.

عقار جديد لعالج الشعور بالغثيان والقيء
لدى احلوامل
صرحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAعن عقار جديد لعالج
الغثيان والقيء للسيدات احلوامل سيتم إصداره حتت إسم Diclegis.
واجلدير بالذكر أن العقار اجلديد موجّه للسيدات الالتي تعاني من غثيان
فترة احلمل وال يستجنب لتغيير الروتني الغذائي والسلوكي مثل تناول
وجبات صغيرة أو جتنب الروائح التي قد تثير الغثيان.
ويشير د .هيلتون يف جويف -مدير قسم األدوية اإلجنابية واملسالك البولية
يف مركز إدارة األغذية والعقاقير أن أكثر من  %50من السيدات احلوامل
على مستوى العالم يعانني من الشعور بالغثيان والقيء وخاصةً فترة
الصباح ،وأن الراحة وجتنب تناول األطعمة الدهنية ،وتناول قدر كايف من
املاء من العوامل التي تساعد على جتنب الشعور بالغثيان .وقد أجرت إدارة األغذية والعقاقير العديد من
االختبارات لتقييم فاعلية الدواء اجلديد على  261سيدة يف مراحل عمرية مختلفة والالتي عانني من الغثيان
والقيء خالل الفترة من األسبوع السابع إلى األسبوع الرابع عشر من احلمل .وقد مت إعطاء السيدات جرعة
منتظمة من العقار على مدار أسبوعني .وأشارت نتائج الدراسة أن السيدات الالتي تعاطني العقار تالشى
لديهنّ الشعور بالغثيان
والقيء بنسبة كبيرة مقارنةً
بالسيدات الالتي لم تتعاطى
العقار.
كما أشارت نتائج اختبارات
األمان أن املادة الفعّالة يف
العقار آمنة متاماً وال تسبب
أي مخاطر على اجلنني.
الجرعة:وينصح األطباء
بتناول العقار على معدة
خاوية مبعدل قرصني يف
اليوم قبل الذهاب للنوم.
ويف حالة عدم حتسن احلالة
ميكن زيادة اجلرعة إلى 4
أقراص يومياً.
اآلثار الجانبية للعقار :قد يتسبب العقار يف بعض اآلثار اجلانبية النادرة مثل النعاس ،والدوخة.
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مجوهرات
للمحجبات :أفكار إلطاللة أنيقة في العمل على طريقة مدونات الموضة
Jewelry
كثيراً ما تصيب الفتاة والسيدة احملجبة احليرة بشأن إختيار الطلة املناسبة لها
باحلجاب إلطالالت املكتب العملية ،ولكن يبدو أن هذا الصيف سيحمل
لكِ العديد من اخليارات لتجددي بها اجلانب اخلاص من خزانتك ألزياء
العمل.فهذا العام على سبيل املثال عادت البلوزة احلريرية التي يزينها رباط
يلف العنق إلى واجهة املوضة والتي تناسب كثيراً اإلحتشام املطلوب لطلة
احملجبة ،أيضاً السراويل الفضفاضة أصبحت جزءاً ال يتجزأ من البدالت
الرسمية.ومن هنا جمعت لكِ حياتكِ عدد من األفكار املتمثلة يف صور
نشرتها أشهر الفاشينيستا احملجبات على إنستقرام لتستوحي منها أفكار ميكنها
أن تضفي األناقة والتجدد على إطالالتك يف املكتب.
 على طريقة الفاشينيستا لينا أسد ميكنك إعتماد البلوزة احلريرية ذاتالرباط املزين للعنق مع الفيست الطويل باللون األسود من نفس لون
البنطال ،وقد أعجبنا إختيارها املوفق للسكارف احلريري بلون القهوة
املثلجة.
 الفاشينيستا فاطمة حسام متنحك حالً رائعاً بعيداً عن البدالت الرسميةبإعتماد التونيك األبيض الطويل مع البنطال األسود السكيني.
 البدلة البيضاء ذات السترة الضيقة عند اخلصر والواسعة عند األطرافأيضاً من القطع التي ستعزز أناقتك يف العمل السيما إذا أعتمدتيها ببنطال
واسع األرجل لتالئم طلتك باحلجاب على طريقة الفاشينيستا مرمر.
 البدلة ذات السترة الطويلة الواسعة األقرب إلى القصة الرجالية خياراً أخرتألقت به الفاشينيستا أسيا عاكف ونرشحه لكِ إلطالالت املكتب ،فقط
أستبدلي احلذاء الرياضي بحذاء  Pumpبكعب يناسب طول قامتك.
 مجدداً البلوزة ذات الرباط على هيئة فيونكة تزين العنق وهنا نسقتهاالفاشينيستا ميالني الترك مع بنطال رمادي بقصة كالسيكية وكارديغان
برغندي غامق.
 -الفاشينيستا سحر فؤاد أختارت أن تزين طلتها بالفيست األرجواني والبلوزة والبنطال األبيض ،بشال طويل بدرجة األصفر اخلردلي ،وهى إطاللة صيفية بإمتياز ستخلصك من الشعور برتابة أزياء العمل.

أحذية جورج حبيقة  .. 2016تألقي بإطاللة أخاذة

18 Floral Wedding Dresses for an
Exquisitely Feminine Bridal Look

هل تبحثني عن حذاء يجمع بني األناقة والعصرية لترتديه يف إطاللتك النهارية مبوسم
الصيف؟ وآخر أنيق وراقي بالتصميم الكالسيكي األنسب للمساء؟ إذن نقترح لكِ
مطالعة أحذية جورج حبيقة Georges Hobeikaلعام 2016.
الصنادل العصرية بالكعب العالي واملريح واملطرزة لتجمع بني األسلوب الرياضي
واألنثوي يف آن واحد ،هي أجمل ما قدمه املصمم للمرأة يف صيف ،2016
حيث أن اجملموعة إتسمت بالرقة والبساطة ،وإلى جانب هذا التصميم ،رأينا
الصنادل األنيقة بالكعب العالي بألوان حيوية تناسب املوسم.وملوسم شتاء
 ،2016قدم جورج حبيقة تشكيلة أحذية كالسيكية موحدة اللون بالكعب
العالي ،وهي القطعة التي ال غنى عنها يف خزانة كل إمرأة ،باإلضافة لتصميم
أنيق بكعب صغير وعريض ،ومطرزة بالورود امللونة ،ويعتبر هذا من املوديالت
املميزة واملريحة يف التشكيلة ،باإلضافة البوت الوردي األنثوي.
موديالت األحذية النسائية ستكون أجمل مع تصاميم احلقائب من جورج حبيقة
أيضاَ لعام .. 2016

ساعات هوبلو لكِ

Yes, yes, I know that
floral wedding
dresses are nothing new when it
comes to bridal
trends, however,
if you're a bride
who has a feminine style, you'll
love this. Getting
married soon and
currently looking for your wedding dress? How about you
?choose one that's full of flowers and blooming details
If the idea is appealing to you, just check out these 18 floral
wedding dresses that I've picked for you. The featured floral
wedding dresses will give you so much inspiration for your bridal
look, as you'll find different silhouettes to match different body
shapes. From three-dimensional flowers to dainty blooms, these floral
wedding dresses will be adored by all brides who are aiming for an
exquisitely feminine bridal look.

شنط غوتشي ريزورت  ..2017أكسسوارك األنيق هذا الصيف

خوامت زفاف مرصعة باألملاس من تيفاتي آند كو

ضمن عرضها األنيق بلندن قدمت دار غوتشي Gucci
تشكيلة فاخرة من شنط اليد ،والتي تكونت من باقة
مميزة من شنط الكتف على إختالف موديالتها
وأحجامها.
ففي مجموعة ريزورت  2017ركزت الدار اإليطالية على
حقيبتها األيقونية Dionysusبتصميمها الفاخر والعملي،
والتي تميزت هذا الموسم بالتطريزات والنقشات
الناعمة التي زينتها.وإلى جانب الموديالت الكبيرة ،أولت
كبير بشنط الكتف الصغيرة والتي
غوتشي إهتمامًا ًا
غازلت بها ذوق الشابات الصغيرات ،فقدمتها بموديالت
عصرية أنيقة ستساعدك على إحراز الطلة المنشودة.

 WWW.ARABAMERICANTODAY.NETمجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

يونيو  2016م  -السنة الرابعة  -العددJune 2016 -Volume : 4 - Iss :42 :

73

& Healthصحتك
وجمالكbeauty

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

 4أنواع من الفواكه حتمل كلمة السر للرشاقة

الكل يسعى للحصول على جسم رشيق  ،ولذا الكثيرون يلجأون لطرق عدة للتخسيس ،ومنها اتباع
احلميات الغذائية ،وتناول العقاقير الكابحة للشهية أو التي تساعد يف حرق الدهون  ،أو من يتجه إلجراء
اجلراحات املرتبطة بالتخسيس ،وكل ذلك بهدف احلصول على جسم رشيق .إال أن هناك طرقاً طبيعية عديدة
قد تؤدي للحصول على ذلك اجلسم الرشيق الذي يحلم به اجلميع ،دون اإلضرار بالصحة العامة ودون
التقليل من العناصر الغذائية األساسية لصحة اجلسم .وقد أفرد موقع "بولد سكاي" ،املعني بالصحة ،تقريراً
حول هذا املوضوع ،ضم أربعة فواكه بالتحديد تساعد على فقدانالوزن الزائد واحلصول على جسم رشيق.
فإذا كنت ترغب يف التخلص من الوزن الزائد ،عليك بإدخال هذه الفواكه لذيذة الطعم يف وجباتك اليومية
للوصول إلى هدفك ،كما أن هذه الفواكه تعزز أيضاً من مناعة اجلسم وحتميه من األمراض ..إذاً فكلمة السر
للحصول على جسم رشيق تكمن يف أربعة فواكه ،وهي:
 - 1التفاح ..فمن يصدق أن احملافظة على تناول تفاحة واحدة يومياً يساعد يف التخلص من الوزن الزائد،
وذلك الحتواء تلك الثمرة على املياه واأللياف الكافية لتحقيق ذلك الغرض ،إضافة إلى أن التفاح غني
بالعناصر الغذائية التي تعزز من صحة اجلسم.
 - 2البطيخ ..هذه الفاكهة الصيفية اللذيذة حتافظ على نسبة املياه املطلوبة يف اجلسم ،خصوصاً أثناء أيام
الصيف احلارة ،كما أنها تعطي اإلحساس باالمتالء والشبع .كما أن تناول البطيخ بصفة دائمة يعمل على
"كسح" السموم من اجلهاز الهضمي ،إضافة إلى فوائده يف حرق الدهون.
 - 3الكمثرى ..هي من الفواكه الغنية باأللياف الذائبة وفيتامني "" ،Cوهي تساعد بفعالية عالية يف عملية
الهضم ،كما أنها حترق الدهون بشكل كبير .لذلك فاحرص على تناول الكمثرى بانتظام ،وستالحظ الفرق
يف وزنك.
 - 4اجلوافة ..من أهم فوائد هذه الفاكهة اللذيذة أنها تلعب دوراً هاماً يف تنظيم عملية األيض ،مما ينعكس يف
صورة فقدان للوزن الزائد .كما أن اجلوافة غنية بالبروتينات والفيتامينات ،لذا فعند تناولها بانتظام فأنت
تضمن جلسمك احلصول على العناصر الغذائية األساسية للصحة ،إضافة إلى التخلص من الوزن الزائد.

هل جربتي عصير البقدونس
من قبل؟ له  7فوائد صحية
مذهلة
يعد البقدونس من النباتات ذائعة الصيت
حول العالم ،والتي ال يخلو منها أي مطبخ،
خصوصاً يف عاملنا العربي ،حيث إنه يُكسب
األطباق طعماً شهياً ونكهة جذابة.
لكن هل تعلم أن البقدونس يشكل كنزاً
صحياً؟ فهو يحتوي على خواص عالجية
لعدة أمراض ،مثل أمراض القلب
والكليتني ،واجلهاز الهضمي وأمراض
النساء ،إضافة إلى خواصه املضادة للبكتيريا
وااللتهابات ،كما أنه غني مبضادات
األكسدة.
أما عن العصير املستخلص من البقدونس
فحدث وال حرج ،فهو يعد من املشروبات
التي تنقي اجلسم من السموم ،إضافة إلى

أطعمة تحارب التجاعيد
وردت مجلة "ماي سيلف" األملانية أنه متكن محاربة جتاعيد الوجه،
التي تعدّ العدو اللدود جلمال املرأة ،من خالل تناول األطعمة
الغنية مبضادات األكسدة ،حيث أنها حتمي اخلاليا من خالل
القضاء على ما يعرف باجلذور احلرة ،التي تُعجّل
بالشيخوخة ،كما أنها تعمل على تثبيط االلتهابات
باجلسم.وأوضحت اجمللة املعنية بالصحة واجلمال أن
مضادات األكسدة توجد يف اخلضروات والفواكه الطازجة
ويف الزيوت أيضا ،مثل األفوكادو الذي يحتوي على
فيتامينات  ،Bمهمة مثل البيوتني ،ومعادن مثل
البوتاسيوم ،وفيتامني E.وتعمل هذه العناصر على جتديد
اخلاليا ،وتتمتع بتأثير مثبط لاللتهابات ،ومتد البشرة
بالرطوبة.
وتعد غالل املاجنو كنزا ملضادات األكسدة بفضل احتوائها
على الفيتامينات Aو Cو ،Eكما أن محتواها العالي من املاء
ميد خاليا البشرة بالرطوبة الالزمة للمظهر املفعم بالنداوة والنضارة.
وتزخر املكسرات هي األخرى بفيتامني Eوالبيوتني ،ومن ثم فهي تعد
سالحا فعاال ملواجهة شيخوخة البشرة الناجمة عن اجلذور احلرة ،التي يتم إطالقها يف اجلسم بفعل التوتر
النفسي وقلة النوم .ومتتاز األسماك الزيتية ،مثل السلمون والرجنة ،بأنها غنية باألحماض الدهنية أوميغا3
وأوميغا ،6والتي حتظى بأهمية كبيرة لبناء اخلاليا.

زيت اللوز ..يرطب اجلسم ويقاوم عالمات الشيخوخة
أوضح الدكتور مروان سالم ،الباحث في الدواء والتغذية في مصر ،أن زيت اللوز من أكثر الزيوت
الطبيعية انتشارا واستخداما في العالم ،ألنه يحتوي على مكونات وخواص فريدة تساعد على
ترطيب البشرة وتكسبها نضارة وجماال وحيوية .كما أنه يدخل في العديد من األدوية الطبيعية
والكريمات ومستحضرات التجميل المعالجة للجلد على مستوى العالم ،كما انتشر نوع جديد
من زيت اللوز يعمل على حماية الجسم من الشد العضلي بعد التعرض ألشعة الشمس
نتيجة حمامات الشمس المنتشرة على الشواطئ خاصة في فصل الصيف ،ومن شأنه أن
يساعد على تقوية العضالت المشدودة الحتوائه على كمية كبيرة من الماء تعمل على
الترطيب.
ويضيف سالم أن فوائد اللوز الكثيرة ترجع إلى كونه يحتوي على عناصر ومعادن وفيتامينات
هائلة ،كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات األكسدة الطبيعية وفيتامين Eالمهم للغاية
اللتئام الجلد ،وهو ما يجعله فريدا من نوعه في صعوبة امتصاصه بشكل سريع من خالل
المسام ،مما تنتج عنه إمكانية وضعه على نطاق واسع من الجلد لكي يفيد أكبر قدر ممكن من
الجسم ،مشيرا إلى أن زيت اللوز الحلو يستخدم في إطالة الرموش.

خصائصه العالجية العديدة .فقد حان الوقت ملعرفة أهمية عصير البقدونس وفوائده الذهبية للصحة.
وقد استعرض موقع "بولد سكاي" ،املعني بالصحة ،الفوائد العديدة لعصير البقدونس ،وخلصها يف 7
نقاط ،وهي:
 - 1ينقي الكليتني من السموم ،فكوب من عصير البقدونس لديه القدرة على غسل الكليتني وتنقيتهما من
السموم ،كما أنه يقي املثانة من العدوى.
 - 2يقوي املناعة ..يعمل عصير البقدونس على تقوية اجلهاز املناعي يف اجلسم ،ما يساعد اجلسم يف
مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجد اجلسم.
 - 3يحسن الهضم ..فكوب من عصير البقدونس
كافٍ ألن يسهل من عملية الهضم ،ومينع تكوّن
الغازات احلمضية التي تؤدي حلرقة املعدة.
 - 4يطهر وينقي الدم ..نظراً الحتوائه على
الكلوروفيل والفيتامينات واملكمالت الغذائية
األساسية ،فإن عصير البقدونس يقوم بتنظيف
وتطهير وتنقية الدم من السموم ،كما مينع تكون
السموم يف الدم مرة أخرى.
 - 5يقلل ضغط الدم املرتفع ..من أهم خواص
عصير البقدونس أنه مفيد جداً ملن يعانون من ضغط
الدم املرتفع ،فهو يخفض ضغط الدم ويحافظ على
معدله املتوسط.
 - 6مينع رائحة الفم الكريهة ..عصير البقدونس
غني بالكلوروفيل املعروف بفعاليته يف مقاومة ومنع رائحة الفم الكريهة ،لذا فاحلرص على شرب كوب من
عصير البقدونس يف الصباح يضمن احلفاظ على رائحة الفم الطيبة طوال اليوم.
 - 7يساعد على فقدان الوزن ..عصير البقدونس املضاف إليه قطرات الليمون يساعد يف فقدان الوزن
الزائد .فنظراً ألنه غني باملكمالت الغذائية املفيدة للجسم ،فإن عصير البقدونس يساعد يف حرق الدهون،
فاملواظبة على شرب عصير البقدونس املضاف إليه الليمون ملدة مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع تعطي نتائج
مذهلة يف خفض الوزن.

بهذه الطريقة تحمين نفسك من سرطان الثدي
توصلت دراسة حديثة إلى أن السيدات
الالتي يتبعن حمية منخفضة
الكربوهيدرات ملدة يومني فقط
أسبوعيا ،ميكن أن تقل لديهن فرص
اإلصابة بسرطان الثدي .النظام الغذائي
الذي وضعته الدكتورة ميشيل هاريف،
أخصائية التغذية يف جمعية خيرية معنية
بسرطان الثدي واملشرفة املسؤولة عن
الدراسة ،ينطوي على خفض تناول
الكربوهيدرات إلى أدنى مستوى ملدة
يومني أسبوعيا مع مراقبة السعرات
احلرارية املستهلكة خالل هذين اليومني ،على أن يتناول الشخص يف األيام اخلمسة املتبقية من األسبوع الطعام
بشكل طبيعي .وأكدت هاريف حسب ما جاء يف صحيفة "ديلي ميل" ،أن اتباع األنظمة الغذائية ذات السعرات
احلرارية املنخفضة ميكن أن يحمي الناس من اإلصابة بسرطان الثدي ،خاصة النساء الالتي يعانني من السمنة،
عن طريق إضفاء تغييرات تقي أنسجة الثدي خطر السرطان .وأجريت الدراسة على  20سيدة يف مرحلة ما قبل
انقطاع الطمث كن يعانني من زيادة الوزن ،ومبجرد اتباع احلمية الغذائية وملدة أربعة أسابيع متواصلة مبعدل
يومني يف األسبوع الواحد لوحظ انخفاض نسبة إصابة هؤالء السيدات بسرطان الثدي إلى  %55باإلضافة إلى
انخفاض أوزانهن .وأوضحت هاريف أن تلك احلمية تؤدي إلى زيادة البروتينات التي تساعد على جعل اخلاليا
مبنطقة الثدي أكثر استقرارا وأقل عرضة للتلف ،مشيرة إلى أنه إذا لم يحدث أي تغيير بعد اتباع النظام الغذائي
ملدة أربعة أسابيع فهذا ال يعني أنه فاشل ،ولكن يجب أن يستمر النظام ملدة أطول قليال .ويف معرض تعليقها
على الدراسة ،قالت إلوند هاغز من اجلمعية اخليرية للسرطان ،إن إمكانية تقليل فرص اإلصابة بسرطان الثدي
عن طريق اتباع نظام غذائي هو مسألة مثيرة لالهتمام ،إال أن هذه الدراسة تعد محدودة جداً أن يعتد بها،
مشيرة إلى ضرورة أن تتوالى األبحاث حول األنظمة الغذائية ومنط احلياة للتصدي لهذا النوع من السرطانات.
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How to wear make-up
in summer, even when
you’re melting

تعرفي على أساسيات الصيف

كرمي الوقاية من الشمس هو أفضل طريقة لضمان حماية متكاملة
لبشرتك وكل فتاة أو سيدة بحاجة الى بعض املنتجات الهامة التي
 جميلة البوابة وضعت لك قائمة،تعتني ببشرتها وشعرها ومزاجها
بأهم هذه املنتجات حتى تكون اجازتك الصيفية ممتعة وخالية من
.التوتر
كرمي واقي من الشمس
.ميكن لألشعة فوق البنفسجية أن تعيث فسادا على بشرتك طوال العام
 كرمي الوقاية من الشمس هو.وجتعل بشرتك تبدو مرهقة ومتعبة أكثر
أفضل طريقة لضمان حماية متكاملة لبشرتك وجلدك يف الصيف
.والشتاء
كرمي مرطب
 ولكنها سوف تضر،متتاز الكرميات املرطبة يف الشتاء بأنها ثقيلة ودهنية
 استبدلي الكرمي املرطب.ببشرتك عندما ترتفع درجات احلرارة
الشتوي بأخر صيفي خفيف يساعد يف السيطرة على افرازات البشرة
.ويحافظ على بشرتك نضرة ومشرقة
غسول مقشر
 يف. اجللد اجلاف ليس مجرد مشكلة شائعة يف فصل الشتاء،لألسف
الصيف أيضا تزداد مشكلة جفاف البشرة واجللد االمر الذي يؤدي الى
تراكم اخلاليا امليتة والترسبات على سطح البشرة ويجعلها تبدو
 ننصحك باستخدام غسول مقشر لطيف يوميا للتخلص من.مرهقة
خاليا اجللد امليتة بطريقة فعالة

Just because the weather is warming up doesn’t mean
that your make-up can’t stay flawless from day to
night. These tips will help you to keep your make-up
in place during the hot summer days.
1. Use Waterproof eye make-up
Nothing will keep your eye make-up in place other
than powerful, water resistant eye pencils. Make sure
your cat eye is heatwave-proof by using these Aqua
XL eye pencils from Make Up For Ever.
The long-lasting formula will not smudge, crease, or
fade until you remove it using an oily make-up
remover. It blends easily offering a rich color with a
super-gliding texture. These liners are highly pigmented and deliver an intense, one-swipe color that
lasts all day long (up to 12 hours). The collection features 20 shades that range from neutrals to bright pastel pops, which are perfect for summer.
2. Use fix sprays
A quick way to keep your make-up in place is by
using a non-sticky fix spray. If you’re traveling and
find it hard to refresh your makeup, take a facial mist
along with you. As long as the pump delivers a fine
spray, you’ll end up cooling your skin, which will
also extend the longevity of your make-up look. To
create an even more cooling effect, store your fix
spray in the fridge. Not only will this cool off your
skin and set your make-up, but it’ll also help to depuff the skin.
How to use: After applying makeup, hold the bottle a
few inches away from your face. Close your eyes and
lightly mist the face 2-4 times.
3. Prime your face
Primers are made to help extend the longevity of
your make-up even on the hottest summer days. They
can also help to prevent the skin from getting shiny
throughout the day. Make sure to use your favorite
moisturizer first then, apply a generous amount of
primer all over your face and neck before applying
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شامبو لطيف
الرطوبة العالية ودرجات احلرارة املرتفعة مزيج خطير ميكن أن يسبب
 واحلل هو يف استخدام شامبو لطيف،الضرر والتلف لشعرك وبشرتك
مناسب لطبيعة الشعر بشكل روتيني للقضاء على الترسبات واالوساخ
واالفرازات
منتجات تصفيف الشعر املناسبة لشعرك
ال تترددي يف اخر بعض املنتجات الهامة معك عند السفر يف الصيف
ألنها ستساعدك كثيرا يف األيام التي يبدو فيها شعرك متمردا وغير
. التزمي باملنتجات التي تناسب طبيعة شعرك لنتائج أفضل.متعاون
عطر صيفي
أخر منتج يجب أن يكون لديك هذا الصيف هو عبوة عطر منعش
 جتنبي العطور الثقيلة والغنية،صيفي يجدد نشاطك ويعزز مزاجك
.بالتوابل

any make-up. If you have oily skin, make sure that
your make-up products are oil-free.
4. Use swim-proof blush
Say goodbye to your creamy and powdery blushers in
summer. During the hot and humid season, it’s all
about long lasting cheek stains that won’t budge even
when you’re swimming. Healthy pink cheeks are
pretty much the only makeup I endorse for the beach,
and these Benefit cheek stains allow you take a dip
without a meltdown. The great thing is that you can
use it on your lips too.
5. Blotting instead of powdering
Toning down shine with powder can create a cakey
look that only exaggerates fine lines and wrinkles. Use
blotting sheets instead to absorb excess oil without
messing up your makeup. Control excess oil and stay
shine-free with these convenient, on the go oilabsorbing sheets. They contain a powerful oilabsorbing ingredient that instantly freshens skin and
eliminates shine. How to use: press powder-coated
side against skin, repeat this as needed and it won’t
harm the make-up.
6. Lock-in your colorful pout using lip stains
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Lip stains are the way to go during summer. It lasts
from day to night, doesn’t crease or smudge and
they’re water resistant. What else do you need from a
lip color? MAC Cosmetics has launched these
extremely long lasting lip stains (last up to 10 hours).
Its balmy emollients and fresh-gelled waters provide
a lightweight texture that stays bright, lustrous and
flexible. The collection comes in 16 hues from deep
burgundy and perfectly nude pink, to popping corals
and fiery orange-red.
7. Wear sunscreen
Wearing sunblock has many great benefits. It helps to
prevent facial brown spots and skin discolorations. It
reduces the appearance of facial red veins and blotchiness and it slows down the development of wrinkled,
premature aging skin. But, it also keeps your skin
tone even which results in having a much simpler
skincare routine. If you have oily skin, use a sunblock
that’s light weighted and still protects you from harmful UV rays. This face and body sunscreen has antioxidant protection, maximum water resistance and
offers a long lasting hydration to the skin. Made only
with mineral ingredients and no chemical filters, this
sunblock is also free from parabens, silicone, fragrance, and alcohol ? perfect for the most sensitive
skins.
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This summer, bring the
outside indoors

 أخطاء تقعني فيها عند اختيارك لون اجلدران5

ّيعتبر اختيار لون طالء جدران املنزل أمراً متعباً ومحيّرا نظرا
 ومهما كان اللون الذي تختارينه،لكثرة اخليارات وتنوّعها
.حاولي جتنب هذه األخطاء
 ال تكتفي برؤية اللون يف:االكتفاء برؤية اللون بالصورة
دليل األلوان بل قومي بطالء حائط يف الغرفة أو جزء منه كي
.تتأكدي من اختيارك
 يحاول:عدم األخذ بعني االعتبار تغير اللون مع تغير الضوء
اخملتصون بالديكور إخبارك كيف ميكن أن يتغير اللون حسب
 ولكنّنا ننصحك بأخذ منوذج اللون إلى منزلك،الضوء
 ألنّ اللون قد،واختباره يف ساعات الصباح والظهيرة والليل
.يتغير كثيراً يف الضوء
 ينصح معظم مصممو ومهندسو:عدم اخلروج عن املألوف
 هذا،الديكور بعدم طالء األماكن الصغيرة باللون الغامق
.صحيح من حيث املبدأ إالّ أن خروجك عن املألوف واملزج بني الطالء الفاحت والغامق يضيف رونقاً دافئاً إلى الغرفة
 ولكن ال. من املعروف أنّ طالء اجلدران بألوان فاحتة مينح إحساساً بكبر الغرفة واتساعها:ًاختيار األلوان الفاحتة جدا
. اختاري األلوان املشرقة بدرجة مقبولة.ً ألن األمر قد يصبح رتيبا،تبالغي
 قبل طالء اجلدان أو اختيار لونه يجب عليك أن تكوّني صورة كاملة عن:البدء بالطالء قبل التخطيط لشكل الغرفة النهائي
 وننصحك دائماً بشراء األثاث أوال فهناك عدد.الغرفة بدءأَ من لون الطالء وصوال إلى األثاث واالكسسوارات الصغيرة
.ًكبير من ألوان الطالء لذلك اختيار لون متناسق مع أثاثك ليس باألمر الصعب ولكنّ العكس قد يكون صعباً جدا
....../......../...../....../....../.........../.........../......./....../....../........../........./......./...../....../...../....../........../.....//

Summer can be a brutal readjustment at first, especially for the nature lovers
among us. Studies confirm that connecting with the natural world can reduce
stress and negative feelings – so it’s no surprise that being cooped up indoors
can turn even the sweetest of temperaments into the grumpiest.
But while you’ll likely be closing the door (and every window) on the heat
this summer, you don’t necessarily need to say goodbye to that outdoor vibe.
With a few design tweaks, and a sprinkle of creativity, you’ll be able to blur the
boundaries between indoors and out. You will transform what might previously
have felt like an air-conditioned prison into an oasis of light, greenery and
earthy home comforts.
Fibres, textures and patterns
Whether it’s wicker, rattan, jute or bamboo, materials inspired by nature can
bring a soothing atmosphere to your home. Embrace materials such as wood or
cork, which feel warm, natural and inviting. Walk barefoot across a sisal rug,
light your living room with a seagrass lampshade, or create a cosy corner with
rattan furniture. You could even bring your outdoor seating indoors, dress it up
with sheepskin throws or cool cotton pillows, and set it up next to a large potted plant, to create a garden-like nook or reading spot all year round.
Natural elements
Use rocks, seashells, jars of beach sand, wood and straw as accents (if you
don’t have the real thing to hand, incorporate them as photo-graphs and -murals
instead). Shells, in particular, can remind us of holidays spent by the sea – so
bring that restful feeling indoors by using them creatively in your decor. Add
-miniature shells to planters or vases, use large clam shells as planters for succulents, or shop for shell motifs on cushions and pillowcases.
If you see something outside that you love, such as a pine cone or an interestingly shaped stone, bring it home and use it to -decorate your space.
-Suspend a twisty, tangly branch or palm frond from the ceiling with -fishing
line, fill a large seashell with tiny pebbles and succulents, or tuck large glossy
leaves and spiky grasses inside cylindrical water-filled vases, for stunning
tabletop displays.

 خطوات سريعة لترتيب مائدة الطعام6
تعاني أغلب السيدات
من صعوبة ترتيب املائدة
وطريقة توضيب أطباق
الطعام يف احلفالت
،واملناسبات الهامة
ويعتبر ترتيب مائدة
الطعام من الفنون املهمة
وله العديد من القواعد
وهناك العديد من
األخطاء الشائعة التي
.تقوم بها السيدات
إليكم أبرز اخلطوات
:املطلوبة لترتيب املائدة
* غطوا املائدة بالغطاء
،املناسب للون االثاث
او االواني التي
ستستخدمونها على أن
30 ال يتدلى أكثر من
سم من جوانب الطاولة
 سم عن حافة الطاولة2 * عند وضع السكاكني والشوك واملالعق يجب أن ال تبتعد حافة مقابضها أكثر من
 واملالعق إلى ميني الطبق بالقرب من السكني،* ضعوا السكني إلى ميني الطبق بحيث تكون حافتها احلادة باجتاه الطبق
. وما يستعمل منها أوالً ويوضع بعيداً عن الطبق إلى اخلارج،ويعتمد عددها على األصناف املقدمة
، فيما يعتمد عدد الشوك على األصناف املقدمة،* توضع الشوكة إلى يسار الطبق وتكون أسنانها متجهة إلى األعلى
.وما يستعمل منها أوال يوضع األبعد عن الطبق
 أما الطبق الرئيسي فيجب أن يوضع يف الوسط أما املقبالت فيجب توزيعها،* طبق السلطة يوضع إلى يسار الشوكة
.بشكل متساو على الطاولة لتكون مبتناول اجلميع
 وميكن إضافة الشموع او االزهار املاونة واملناديل املزينة بحسب،* ضعوا كوب املاء إلى اليمني فوق رأس السكني

Colour palettes inspired by the outdoors
Of course, rich, earthy tones are great at conjuring an outdoor feeling inside,
but don’t limit yourself to those. Be bold. Bring in blues that echo the colour of
the sky, add a splash of yellow to remind you of sunshine and its energy, and
use vibrant greens to remind you of grasses and plants. Offset them with neutral tones, such as white, tan and beige, to make your interior feel natural and
crisp. Whether you’re using a nature--inspired palette on your walls, window
coverings or bedding, use colour effectively. It can be a powerful moodchanger, making your interior feel airy and spacious, even when it’s been hermet-ically sealed from the heat.
Let in the light
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While it may be tempting to block out the glare of the sun with heavy drapes and blinds, try replacing
them with (or at least add them alongside) some lighter fabrics, or even sheers. Let natural light into
your home and that outdoor feeling will pour into your space. The views from your windows are also
key to feeling like you are connecting with your external surroundings – so if your view is currently
of overgrown bushes or rubbish dumpsters, consider a clear-up.
Create a green wall
We have written at length about the aesthetic merits of vertical gardens. If your space is bright
enough, a green wall is a sure-fire way of bringing the outdoors in. See our video on how to create a
succulent vertical-garden wall at www.thenational.ae/arts-life.
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HoneypLemon Roast Pheasant

طريقة عمل الريش املشوية بصوص الباربكيو

نوع الطبق أطباق رئيسية
 سهل: الصعوبة
 دقائق10 : طريقة التحضير
 دقائق10 : وقت التحضير
 دقائق20 : الوقت االجمالي
4 : عدد األشخاص
 اشخاص4 : المقادير

ملح وفلفل اسمر
:طريقة التحضير
Hello, everyone! I hope you all had a wonderful holiday, whether you celebrate
Christmas or not. We had a lovely time, and I received a new toy for the kitchen I’ll
be using very, very soon – an 8-quart Fagor pressure cooker. I’m thrilled with it;
technically, you can cook with our pressure canner, but it’s so large that it’s not
really practical.
Fair warning: be on the lookout for recipes using a pressure cooker in the (very
near) future. Our Christmas dinner was small – just me and Beloved – but suitably
celebratory. The centerpiece of the meal was this dish.
I’d never had pheasant before, much less cooked it, but it’s no more difficult than
roasting a chicken and the flavor is just out of this world – far richer than even a
good pasture-raised chicken. Brined for several hours and glazed with a mixture of
fresh lemon juice, local honey and fresh thyme, it is simply outstanding. This recipe
is based on the excellent Glazed Roast Pheasant recipe from Hank Shaw of Hunter,
Anger, Gardner, Cook. If you don’t have a roasting pan with a rack, he gives
instructions on how to build one with vegetables that can be eaten as a side dish.
Note: Pheasants are not large birds, and the original recipe says it will serve 2.
While this recipe also serves 2, we did not eat all of it – there’s at least one more
serving left. Pheasant stir-fry, maybe?
HoneypLemon Roast Pheasant
Serves: 2
Ingredients
1 pheasant
1/4 cup Kosher salt
4 cups water
1 lemon, halved and juiced
1/4 cup honey
2 tablespoons fresh thyme
1 large sprig thyme
1 teaspoon cayenne pepper
Instructions
Whisk together the salt and water in a small stock pot or other large, non-reactive
container until the salt is dissolved. Place the pheasant in the brine and cover; refrigerate for 4 to 8 hours.
Preheat the oven to 450 F. Whisk together the lemon juice, honey and thyme in a
small bowl until well-combined.
Remove the pheasant from the brine and pat it dry. Allow it to rest on a cutting board
while the oven heats, about 15-20 minutes.
Stuff the cavity of the bird with the reserved lemon rinds and the sprig of thyme;
sprinkle with the cayenne pepper. Place the bird breast side down on a rack in a
roasting pan.
Roast the pheasant for 15 minutes at 450 F, then decrease the heat to 375 F and roast
for another 20 minutes. Turn the pheasant breast side up and baste with the honey/
lemon mixture. Roast for another 30 to 40 minutes,
basting the bird every 10 minutes, and taking care not to allow the glaze to burn.
When the thigh of the pheasant reaches an internal temperature of 160 F, remove to a
cutting board and tent loosely with foil. Allow it to rest for 15 to 20 minutes before
carving and serving.
Nutrition (per serving): 412 calories, 17.5g total fat, 131.7mg cholesterol, 1030.1mg
sodium, 532.1mg potassium, 20.5g carbohydrates, <1g fiber, 18.1g sugar, 42.5g protein

.ًاخلطي جميع مكونات التتبيلة جيدا
.غطي الريش بالتتبيلة واتركيها يف الثالجة طوال الليل
.ادهني الشواية بالقليل من الزيت وضعيها على نار متوسطة
. دقائق لكل جانب5 رصي قطع الريش على الشواية واتركيها

كيلو ريش بتلو
بصلة مفرومة
 فص ثوم مفروم4
زجنبيل طازج مبشور
 ملعقة كاتشاب3
 ملعقة كبيرة عسل2
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة ورشستر صوص
ملعقة كبيرة صوص صويا
 ملعقة كبيرة زيت ذرة4
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
 ملعقة كبيرة صوص باربكيو2
 مالعق كبيرة خل ابيض6

طريقة عمل كورنية الكنافة بالمانجو
 حلويات: نوع الطبق
 سهل: الصعوبة
 دقائق15 : طريقة التحضير
 دقائق20 : وقت التحضير
35 :الوقت االجمالي
دقائق
4 : عدد األشخاص
4 : المقادير
اشخاص
 جرام كنافة400
طازجة
 جرام زبدة200
ذائبة
 كوب دريم ويب2
مخفوق
كوب مكعبات مانجو
شيرة باردة
اقماع معدنية
:طريقة التحضير
.لفي الكنافة حول االقماع ثم اغمسيها في الزبدة الذائبة
رصي االقماع في صينية مناسبة وادخليها فرن متوسط الحرارة حتى تتحول
.للون الذهبي
اخرجي االقماع من الفرن واتركيها تبرد قليالًا ثم اخرجي الكنافة برفق من
.االقماع وضعيها في الشيرة وقومي بتصفية الشيرة الزائدة بالمصفاة
.ضعي الدريم ويب في كيس الحلواني واحشي االقماع

http://www.janssushibar.com/
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The problem with Saudi liberals
* Sara Matar p The biggest problem that liberals in Saudi Arabia face is that nobody likes them.
For the most part, the people of Saudi Arabia simply do not like the liberals and only a tiny
minority hold, or are even interested in hearing about, similar political views. Saudi Arabia’s
liberals suffer a real lack of connection with ordinary people. In the eyes of many, these people
are out of touch with the daily concerns of ordinary Saudis.

They fail to engage with other Saudis, use language
that does not resonate with them and talk about topics
that do not concern them.
Instead, liberals are more focused on using social
media to enter dense theoretical debates with
anybody who disagrees with them. The problem? The
people they are debating with are similarly out of
touch with the majority of Saudis and their concerns.
They do not engage with working-class Saudis but,
rather, academics and intellectuals like themselves.
The discourse that is used by Saudi liberals walls
them off completely from ordinary people, who have
no chance to understand the ideas and arguments that
liberals are trying to get across, let alone adopt. This
is the reality that people in Saudi Arabia face from
academics and theorists in their midst.
This is a huge gap between the liberals and
ordinary Saudis, wherever they come from and
whatever their background.
The liberals call, ceaselessly, for justice,
democratic accountability and greater freedoms and
protections — ideals ordinary Saudis should be in

.اإلستعراضي فيها
 ولكن إال،والنماذج كثيرة ال يتسع لها الباب لسردها
يدعونا ذلك الى تمحيص الحقائق في تاريخ الكتابة
وبمنهجية علمية ؟
وكيف لنا أن نستطيع التمييز بين ما هو مبالغ فيه أو
 فكم، مجتزأ أو حتى تلمس الفجوات في الحكايات
من الحكايات تسرد انتصارات واهمة تزيف تاريخها
تماما كأنتصار األمريكان... لألجيال جيل تلو األخر
 حيث أن الشعب العراقي دفع،على صدام في العراق
.. دمه وامواله ومستقبله أضعاف قيمة هذا األنتصار
فهل يحتاج تاريخنا إلى إعادة كتابة ؟
* كاتبة وفنانة تشكيلية يمنية
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favour of. Despite this, a wall exists between those
who are advocating for more freedom for the people
and the people whose freedom they are advocating.
This is a problem that must be addressed directly,
particularly as it is one that is only getting worse, as
can be seen from the liberals’ troubling position on
religion, which is very important to most Saudis.
In addition, the way liberals seek to set out their
arguments and views indicates that they are as
concerned about winning fame and renown as they
are about actually achieving their idealised
objectives. The people feel that Saudi liberals are
selfishly concerned with their own interests, seeking
to lead public opinion rather than engaging in real
debate with the people, who are ultimately ignored
and left out of the dialogue.
This is a dangerous state of affairs that has served
to strengthen those who advocate dangerous views,
including sectarianism and extremism.
The vacuum being left by liberals allows such
preachers, who are able to engage with ordinary
people in their own terms and speak their language,
to gain popularity. These hate preachers convince
people with their flawed arguments and gain popular
support because they appeal to average Saudis
emotionally, not just based on ideas. They might not
know who John Locke or Adam Smith are but they
are able to incite the passion of the masses. This is
something that modern Saudi liberals are simply not
able to do.
The liberals are trying to promote rights and are
seeking to change laws, including calling for greater
women’s rights. However, they seek to pursue this in
an overtly sensational manner that is ultimately selfdefeating, particularly as the Saudi government said
it will respond to many of the demands for change,
including pursuing a democracy that is consistent
with the vision of the Saudi people.
Saudi liberals must learn how to engage with the
Saudi people, and on what issues, if they want to be
able to effect change.
* Sara Matar is a Saudi writer

ولكنه لم يجد الهدهد بينها فأنتظره، يريد فدانت له
 خاطبت البومة النبي بأن يقطع، وحين وصل متأخرا
 فقطع منقارها حينها خاطبه، زلقومها لتنتهي وتذهب
 إن رأى التراب أكثر،الهدهد بدهاء وحكمة سائال إياه
وحين طلب، من الحجار والنساء أكثر من الرجال
النبي توضيحا فأجابه "مادق من الحجار أصبح تراب
 فاندهش الملك, "ومن صدق النساء كان من عديدها
 اما البومة الغبية،من حكمة الهدهد و اطلق الطيور
خسرت منقارها ولم تنتظر حتى يتكلم الهدهد
والشاهد هنا من هذه الحكاية ان حكاية البومة لم,
 تركزت،تذكر بلقيس هنا وفي حكايات وكتب اخرى
وبعيدا عن مرام.. على بلقيس والهدهد وسليمان
الكاتب في المقال إال ان حقيقة فقدان العنصر
 هو للحفاظ على العنصر،الوعظي في الحكاية
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و بومة النبي سليمان.. ريا سكينة
* سبأ القوسي
نلتهم األحداث والوقائع كما
تصل إلينا بنهم إشباع
الذي يحركه جوع، الفضول
الفرد والمجتمع لألكشن الذي
يضفي متعة للحياة اليومية الرتيبة
 بتفاصيل عدة منها ما يكون مثاال،ويكسر تكرارها
 ومنها ما يكون مجرد، يقتدى به للعظة والعبرة
حكاية إلهدار الوقت واستهالكه ومنها ما هو ركن
.. أساسي في تاريخا ما او حضارة
، ولكن ما لم ندركه أحيانا هو أن بعض الحكايات
تأتينا بعد عمليات تجميلية يتم إلغاء أجزاء فيها أو
 وألن التاريخ يكتبه دوما, تضخيم تفاصيل أخرى
المنتصرون فحتما سيكتبونه بما يرونه مناسبا في
 وسيتغاضون عن بعض المواقف، تجميلهم
 و بسنة, األنهزامية أو ربما يزيفون أدوارهم فيها
الناقل والمنقول اليه ستتوارث االجيال تلك
 وهي مشوهه أما بالحذف، القصص والحكايا
وهنا سأقف.. واألجتزاء او باألضافة والتضخيم
امام شخصية ريا وسكينة تلك السفاحتان الالتي
.. .عرفتا في مصر وذيع صيتهما لسوءة فعلهما
لطالما كان هذا األسم الثنائي مالزما بوصفه لكل
 حتى, إسقاط على مالمح أي اجرام نسوي ثنائي
صار من باب التندر والفكاهة يسقط على كل
 ولن ننسى دور األعالم،ثنائي مريب من النسوة
والسينما في تصوير هذه الشخصيتين في هذا
 عام يأتينا التاريخ94  ولكن بعد, القالب األجرامي
بظروف أخرى ليكشف زور تدوينه لحقيقة هاتان
األختان الدمويتان اللتان تم إعدامهما بسبب قتلهن
 إال ان باحثا مهتما، أمراة مصرية كما قيل14
 كان قد نقب في التحقيقات،ومأسورا بهذه القضية
 أتهمن ظلما،وسجالتهم حتى أثبت إنهن مناضلتان
 على اعتبار أنهن من الوطنيين،في هذه القضية
 الذين كانوا يناضلون ضد االستعمار، الشرفاء
وأن من تم قتلهم لم يكن نسوة..اإلنجليزي آنذاك
والزال الجدل قائما.. مصريات وأنما جنود انجليز
ولكن التاريخ ال.. حول برائتهما في هذه القضية
.. .يهتم بالتفاصيل بعد الكتابة بالبونط العريض
وفي حالة أخرى من األساطير المشهورة التي
تعلقت بتاريخنا اليمني حضارتهن وحضرت في
الكتب المقدسة والقرآن هي الملكة بلقيس و
ففي مقالة تحت عنوان, هدهد النبي سليمان
(بلقيس الملكة المخدوعة والساذجة ) تطرق
الكاتب فيها الى حكاية شعبية عن زوجة الملك
النبي سليمان التي طلبت منه قصر من زالقيم
 فجمع الطيور كلها واخبرها بما،(مناقير) العصافير
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نساء رائدات
Pioneering

نساء عربيات رائدات سيؤثرن يف عالم األعمال للعام 2016

نموذج مشرف من النساء العربيات الالتي يتصدرن المواقع األولى جنبا الى جنب مع الرجل
نشر موقع "سي أن أن" اإلخباري ،مقاالً تضمن معلومات عن نساء من منطقة الشرق األوسط رائدات يف مجال األعمال ،باإلضافة إلى بعض
النصائح اللواتي قدمنها للمساعدة على حتقيق الطموحات .وأشار املوقع إلى أن تلك السيدات سيؤثّرن يف هذا اجملال بشكل كبير خالل عام
 ،2016إذ تسيطر هؤالء السيدات الستة على أصول تصل قيمتها إلى أكثر من  87بليون دوالر يف ما بينهن.وتصدرت املقال املدير اإلداري
جملموعة "القرق" ونائب رئيس "سلطة مدينة دبي الطبية" ورئيس مجلس "سيدات أعمال دبي" اإلماراتية رجاء عيسى القرق والتي صنعت
اسماً مستقالً لنفسها تضمن مساهمات كبيرة يف التقدم االقتصادي والسياسي والطبي والنسوي يف منطقة الشرق األوسط.

املرأة العربية تواصل تفوقها يف كافة اجملاالت
ووسّعت تجارة مجموعة "عيسى صالح
القرق" لتشمل  24شركة و 370شراكة
عالمية باإلضافة إلى شغلها منصب
المدير اإلداري للمجموعة.وتشارك رجاء
القرق في االجتماعات التجارية الرسمية
دور
الخاصة بحكومة دبي ،كما تلعب ًا
ناشطًا في العديد من جمعيات المرأة
والجمعيات الخيرية واالجتماعية.
وتقول القرق "العقبات تعتبر نقطة بداية
للنجاح بالنسبة إلي والتغلب على هذه
العقبات هو اختبار للشخصية .بإمكان
الشخص أن يتفاجأ عندما يدرك إلى أي
مدى يمكنه الذهاب من النقطة التي
اعتقدها نهاية المطاف".
وجاءت في المرتبة الثانية في المقال،
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك
الكويت الوطني" الكويتية شيخة البحر.
أكملت شيخة تعليمها في جامعة الكويت
وكلية "هارفرد" ،ثم بدأت في "بنك
الكويت الوطني" كمتدربة ،ومن ثم
شغلت منصب الرئيس التنفيذي للشركة
الوطنية في عام  2010إلى أن رُقّيت
لتشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي

للمجموعة كاملة والتي تمتلك أصوالًا
بقيمة أكثر من  74بليون دوالر.
وفي رصيد شيخة أكثر من  30عامًا خبرة
في البنوك وهي تشغل حاليًا منصب
عضو مجلس إدارة في "البنك التركي"
وشركة "زين" لالتصاالت وكلية إدارة
األعمال في جامعة الكويت.
وحلت شيخة البحر في المركز  85على
نفوذ في
ًا
الئحة "فوربس" ألكثر النساء
العالم.وتقول شيخة "التفاني والكفاءة
المهنية والعمل الجاد واالبتكار هي
مفاتيح تسلق السلم الى األعلى.
والنساء هن قادة بالفطرة".
أما في المرتبة الثالثة ،فجاءت نائب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لمجموعة "بيت االستثمار العالمي"
الكويتية مها الغنيم ،والتي درست
الرياضيات في جامعة والية سان
فرانسيسكو قبل تسلق سلم الشركة
المملوكة للحكومة الكويتية لالستثمار.
وشاركت الغنيم في عام  1998في
تأسيس شركتها الخاصة "بيت االستثمار
العالمي" والتي أصبحت الحقًا الشركة

الكويتية األولى التي تدرج في بورصة
لندن .وبعد األزمة المالية في عام
 ،2008تكبدت الشركة ديونًا كبيرة
وأُرغمت على إلغاء إدراجها في سوق
األسهم.
في عام  ،2014قدمت الغنيم
استقالتها لفترة وجيزة لكنها سحبت
االستقالة الحقًا ،لتُعيد هيكلة الشركة
التي تدير اليوم أصوالًا بقيمة أكثر من 4
بليون دوالر.
وتقول الغنيم "علينا إزالة خوف النساء
من األرقام عن طريق التعليم".
وحلت المدير اإلداري في مجموعة
"يوسف خليل المؤيد وأوالده" منى
المؤيد في المرتبة الرابعة .وولدت في
واحدة من أكثر عائالت البحرين نجاحًا،
التي تمتلك أقدم مجموعة تجارية في
البحرين ،وعملت على إثبات نفسها
فأصبحت البحرينية األولى التي تُنتخب
لعضوية مجلس إدارة لشركة عامة
وهي "البحرين للمالحة والتجارة
الدولية" في عام  2000وفي عام
 ،2001اختيرت من بين إخوتها لتشغل
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منصب المدير اإلداري في شركة العائلة.
وتقود منى المؤيد اليوم طاقمًا مؤلّفًا من
أكثر من  2000موظف ،وتمثل أكثر من
 300عالمة تجارية في العديد من
بدء من السيارات واإللكترونيات
القطاعات ًا
إلى السلع الفاخرة والخرسانة .وتشغل
أيضًا منصب نائب الرئيس في "بنك إبداع
للتمويل متناهي الصغر" وهو البنك األول
الذي يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في
الخليج.
وتقول منى "نصيحتي إلى المرأة هي أن
ال تستسلم حتى تُالحظ .علينا العمل بجد
لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
حقوقنا لن تقدم لنا على طبق من فضة".
أما في المرتبة الخامسة ،فحلت رئيس
مجلس إدارة شركة "أجيليتي" للخدمات
اللوجستية الكويتية هنادي الصالح ،التي
تخرجت من جامعة "تافتس" في االقتصاد
وشغلت منصب رئيس الديون وأسواق
رأس المال في "بنك الكويت الوطني
كابيتال" قبل انضمامها الى مجموعة
"اجيليتي".
وأصبحت رئيسة مجلس إدارة شركة
"أجيليتي" عندما فصلت الشركة دور
الرئيس التنفيذي عن دور رئيس مجلس
اإلدارة ،ليتناسب ذلك مع قوانين الحوكمة
الجديدة في الكويت .وحققت الشركة
إيرادات بقيمة  4.8بليون دوالر العام
الماضي.
وتقول الصالح "تخللت رحلتي الكثير من
العقبات .عليك أن تبقى متيقظًا وأن تكون
متواضعًا وعليك التعلم من فشلك".
أما في المرتبة السادسة ،فحلت الرئيس
التنفيذي لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر"
اللبنانية غادة جبارة التي تُعتبر نموذجًا
لنجاح عصامي .وُلدت في قرية في شمال
بيروت خالل الحرب األهلية اللبنانية وفي
عمر الـ 18اقترضت من والدتها مبلغ ألف
دوالر للسفر الى فرنسا ،حيث حصلت على
شهادة "الماجستير" من جامعة "لوهافر"
في نظم المعلومات .وتحمل جبارة أيضًا
شهادة "ماجستير" بإدارة األعمال التنفيذية
من جامعة "كيبيك" في مونتريال.
وأمضت جبارة  4سنوات في بناء شركة
االتصاالت العراقية "كوريك تيليكوم"،
وشغلت أيضًا منصب الرئيس التنفيذي
لشركة "ديجي سيل" في هايتي ،وفي
األسواق الناطقة بالفرنسية في منطقة
البحر الكاريبي وهندوراس.
وتقول جبارة "توقف عن التفكير بحقيقة
كونك امرأة أو رجالًا وكن نفسك .اكتشف
ماذا تريد واذهب للحصول عليه من خالل
التعليم فقط".
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فيسبوك العب أساسي يف عالم الصحافة تفوق على رأس املال

1

لندن  -قبل
انطالق الصحافة
اإللكترونية ،لم
يكن يسيرا أن
يتخيّل قراء
الصُحف الكبيرة
كيفية قراءة مقال
كامل دون
اإلمساك بورقة
صحيفتهم
اليومية بني
أيديهم ،واليوم
ليس عليهم فقط
أن يتخيّلوا
ذلك ،بل رمبا
قراءة الصحيفة
دون حتى املرور
على اسمها أو
احلاجة إلى
تذكّره فقد أصبح
فيسبوك العبا
جديدا يف عالم
الصحافة بجانب
العبني تقليديني
ورأس برنامج آي تونز ،والذي أصبح منبرا عمالقا قائما بذاته اليوم للموسيقى ،فيسبوك اآلن يحاول
كالساسة
املال.وقد خلص
أن يصبح آي تونز الصحافة واألخبار ،وهو في طريقه لذلك بالفعل ”.
تقرير بحثي
بريطاني إلى أن مواقع التواصل االجتماعي
تتفوق على التلفزيون كمصدر رئيسي
للحصول على األخبار بني فئة الشباب.
وأشار التقرير إلى أن  28يف املئة من الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بني  18و 24عاما
يلجأون إلى وسائل التواصل االجتماعي
املطبوعة
الصحف
مبيعات
تسجل
ومازالت
يف
24
بنسبة
كمصدر رئيسي ملعرفة األخبار مقارنة
بيتك اإللكتروني الذي تعيش فيه ثم تنطلق منه
أموال
دفع
عن
املستخدمون
يعزف
بينما
تراجعا،
املئة منهم يعتمدون على التلفزيون.
حيث شئت ،ولكن املشكلة للناشرين هي أنهم
كثيرة مقابل احلصول على محتوى إخباري على
كما أضاف التقرير ،الذي أعده معهد رويترز لدراسة
سيصبحون حتت رحمة إدارة فيسبوك مع الوقت،
اإلنترنت.وبحسب التقرير ،يعد موقع فيسبوك
الصحافة ،أن  51يف املئة من املستخدمني ممن لديهم
وكأنهم يستأجرون مكتبا يف مبنى ميلكه مؤسس
أكثر املصادر شيوعا بني املستخدمني ( 44يف املئة
إمكانية الدخول على اإلنترنت يستخدمون مواقع
فيسبوك ومديره التنفيذي مارك زوكيربرغ ،كما أن
ممن شملتهم الدراسة) من حيث مشاهدة األخبار
التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار.وأدى هذا
كافة املعلومات ستكون بقبضة فيسبوك" ،هكذا
وتبادلها والتعليق عليها.
االجتاه اجلديد فضال عن زيادة استخدام الهواتف
يقول ريتشارد سميث ،مدير مركز اإلعالم الرقمي
املئة،
يف
19
بنسبة
يوتيوب
يليه يف املرتبة موقع
احملمولة يف معرفة األخبار إلى تقويض دور النماذج
يف مدينة فانكوفر بكندا.وكان فيسبوك قد تورط
وموقع تويتر بنسبة  10يف املئة .وتصل نسبة
التقليدية يف هذا اجملال .ويعتمد التقرير على دراسة
مؤخرا يف نزاع بشأن ما إذا كان قسم "أكثر
املستخدمني ملوقع "أبل نيوز"  19يف املئة يف
املوضوعات قراءة" ،الذي يحرره بشر ويهدف إلى
لشركة " ”yougovالبحثية شملت نحو  25ألف
الواليات املتحدة و 3يف املئة يف بريطانيا ،يف حني
إبراز املوضوعات األكثر مناقشة بني جمهور
شخص من  26دولة.ويقول التقرير يف مقدمته إن
تصل النسبة بني مستخدمي تطبيق سناب شات
املستخدمني يف شتى أرجاء العالم ،يقحم قصصا
"موجة ثانية من االضطرابات" تعصف مبؤسسات
للرسائل إلى واحد يف املئة فقط أو أقل من ذلك
إخبارية تدعم وجهات نظر سياسية محافظة.
األخبار يف شتى أرجاء العالم ،نتيجة "العواقب
يف معظم الدول.ويقول جوستني سميث ،املدير
ونفى املوقع التهم ولم يعثر حتقيق داخلي على أي
احملتملة الكبيرة التي ستطول الناشرين وكذا مستقبل
التنفيذي لشركة بلومبرج ميديا ،إن "فيسبوك
دليل يشير إلى وجود حتيز ،لكنه أجرى عددا من
إنتاج األخبار".
يقوم بجلب حوالي ثلثي قراء املواقع الكبرى
التحديثات من بينها :حتديث مصطلحات يف
وأشار إلى أن موقع فيسبوك ومواقع أخرى للتواصل
حاليا" ،يف إشارة إلى أهمية فيسبوك املتزايدة
توجيهاته للمراجعني وتعزيز اإلشراف على فريق
االجتماعي تخطت حيز كونها "مساحات الكتشاف
املراجعة ،إضافة إلى عدم االعتماد على قوائم
كـ"ميدان" افتراضي –إن جاز القول –مير عليه
األخبار" لتصبح مواقع للمستخدمني يستهلكون فيها
املواقع اخلارجية ومنصات األخبار يف تقدير أهمية
اجلميع ،وبالتالي تطمح كافة املنابر اإلعالمية إلى
أخبارهم.
موضوعات يف القصص اإلخبارية.
التواجد فيه بأكثر شكل ممكن.و"حاول املوقع
كما حتظى األخبار املتداولة عبر وسائل التواصل
ويشير التقرير إلى أن املستخدمني يفضلون احلصول
االجتماعي األول يف العالم البحث عن وسيلة
االجتماعي بشعبية كبيرة بني النساء والشباب.
على مادتهم اإلخبارية التي تخضع لعمليات انتقاء
ليصبح هو بشكل ما الصفحة األم لإلنترنت ،أو

أكدت دراسة
عالمية أن
“ما يحدث
اآلن
للصحافة هو
أشبه بما
جرى لعالم
الموسيقى
والغناء في
عام ،2003
حين أطلق
ستيف جوبز،
مؤسس
شركة آبل،

بعمليات حسابية ،ويقول  36يف املئة إنهم يحبون
قراءة األخبار اخملتارة على أساس القراءات
السابقة ،يف حني قال  22يف املئة منهم إنهم
يفضلون جدول أعمالهم اإلخباري الذي يعتمد
على قراءات األصدقاء.
ويرغب  30يف املئة من املستخدمني أن تخضع
عملية االختيار إلشراف محررين بشريني
وصحافيني آخرين ،كما يخشى الكثيرون من أن
تؤدي العمليات احلسابية إلى حدوث "فقاعات"
إخبارية يرى فيها املستخدمون األخبار من
وجهات نظر مشابهة لتفكيرهم .ويقول نيك
نيومان ،املشرف على التقرير "يحب املستخدمون
قراءة األخبار اخملتارة بعمليات حسابية ،لكنهم
يخشون من أن يعني ذلك فقدانهم لنقاط رئيسية
أو وجهات نظر قوية".
كما الحظ التقرير وجود تغير كبير آخر وهو
استمرار زيادة استخدام الهواتف الذكية يف معرفة
األخبار.
وقال معظم الذين شملتهم الدراسة إنهم
يستخدمون الهواتف الذكية يف معرفة األخبار،
وسجلت السويد أعلى مستويات ( 69يف املئة)
تليها كوريا ( 66يف املئة) وسويسرا ( 61يف املئة)
وهم أكثر احتماال من حيث استخدام وسائل
التواصل االجتماعي بدال من اللجوء مباشرة إلى
موقع إخباري على اإلنترنت أو تطبيق.
كما يشير التقرير إلى أن
املستخدمني يالحظون
العالمة التجارية
اإلخبارية األصلية
للمحتوى املقدم على
مواقع التواصل
االجتماعي أقل من نصف
الوقت ،وهو شيء قد يثير قلق منصات اإلعالم
التقليدية على أرجح التقديرات.
وقال نيومان إن مثل هذه املنصات "ال تستطيع
جتاهل وسائل التواصل االجتماعي ،ال سيما إن
أرادت الوصول إلى قطاع الشباب والنساء".
وأضاف "إنها بذلك تخاطر بفقدان السيطرة على
احملتوى وبتلك العالقة مع القارئ الذي ميكنها أن
تدفعه نحو محتوى آخر ،لذا يتعني عليها حتقيق
توازن يف استخدام منصات التواصل االجتماعي
بتأسيس قاعدة مستخدمني يتحلون بالوالء لها".
وصرح مدير األبحاث يف رويترز راسموس
نيلسن "التحرك نحو بيئة أكثر توزيعا يوفر فرصة
للناشرين للوصول إلى جمهور جديد على نطاق
غير مسبوق ،ولكن كلما ازداد وصول الناس
إلى األخبار من خالل منصات الطرف الثالث
سيصعب على الناشرين أكثر وأكثر تعزيز
أعمالهم واالتصال مباشرة مع املستخدمني
لكسب املال ،وهذا التطور لصالح اجلمهور
ولكنه ليس يف صالح الناشرين" .وتدعم
مؤسسات "بي بي سي نيوز" و"غوغل" و"أوفكوم"
وآخرون من الشركاء التقرير.

 44يف املئة يعتمدون فيسبوك كمصدر أساسي ملشاهدة
األخبار وتبادلها والتعليق عليها

 12سنة من النجاح والتميز
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أغرب  10منازل حول العالم!

R e al E
عقارات
state

8

6

9

10

7

كتابة وتحرير  :نادر شاكر  -الجميع حول العالم قد يشعر أن
منزله الخاص ومالذه الشخصي مميز بطريقته الخاصة ،وكيف
ال؟ وهو من صممه لمالئمة احتياجته اليومية وللتناسق مع
أسلوب حياته الطبيعي  ..لكن من ظن أن منزله أو شقته تتمتع
بطابع غريب عليه التفكير مرة أخرى بعد مشاهدة هذا التقرير
المميز عن أغرب  10منازل ستجدها في أنحاء العالم،نلقي
نظرة على مجموعة غريبة و فريدة من نوعها من المنازل التي
قد تلهمك لتقوم بتجديد ما بداخل حياتك:
 -1مدينة الحاويات – لندن ،بريطانيا

عندما يتعلق األمر باملباني الصديقة للبيئة تأتي مدينة
احلاويات الواقعة يف لندن يف مكان جيد ملن يأخذ البيئة
على نحو جدي ،فبإدارة مساحة حضرية محدودة مت
االستفادة من حاويات سفن ارتبطت ببعضها لصنع
أو تشكيل مكان للعمل والعيش بداخلها ،باإلضافة
إلى صفوف ،قاعات رياضية ،مكاتب،
استوديوهات لتسجيل الصوت و مراكز اجتماعية.
هذا املشروع يضمن نهجاً واقعياً للبيئة يف مجال بناء
هذه املنازل بتكاليف منخفضة جداً.
 -2طائرة بوينغ  – 727أوريغون ،أميركا

فكرة العيش يف طائرة قد تبدو راقية جداً و لكن هذا
أمر يجب عليك النظر فيه طويالً قبل اتخاذ قرارك،
فقد مت استخدام طائرة بوينغ  727كمكان للسكن من
قبل مهندس كهربائي سابق يدعى بروس كامبل الذي
اتخذ من هذه الطائرة مالذه اخلاص منذ  ،1999يقع
هذا املنزل االستثنائي يف بورتالند ،أوريغون وميلك
كل ما يحتاجه الرجل مبا يف ذلك مطبخ مجهز
بالكامل و غرفة نوم.
 -3البيت الحجري – البرتغال

مت بنائه يف  1974من قبل فيتو رودريجز بني حجرين
كبيرين ،هذا املنزل الذي بشبَهِهِ سيذكرك بفلينستون
لديه عدة ميزات فهو مريح من الداخل و ميلك
مدفأة ،لكن بعد تعرضه إلى هجوم من قبل مخربني
مت تزويده بنوافذ مقاومة للرصاص وباب من احلديد.
 -4قصر البحيرة – أودايبور ،الهند

عام  1746مت بناء هذا القصر الصيفي من قبل
ماهارانا جاي سيتغ الثاني ،هذا املبنى املذهل يرتكز
على أساس طبيعي مؤلف من  16ألف متر مربع من

حجر جزيرة جاغ نيواس .و هو يف الوقت احلالي
من أحد الفنادق الراقية يف الهند .مزيد من
الصور على المودي.
 -5المنازل المكعبة – روتردام ،هولندا

طبيعي من قبل احلجار البركانية .بعض اجملتمعات
التي تعيش هناك حدثّت بيوتها مبياه جارية ،ولكن
مع ذلك مت احلفاظ على معظم هذه البيوت بحيث أن
كل من الشكل اخلارجي و الداخلي يعطي شعور
كاندوفاني أصلي.
-9البناء الراقص – براغ ،جمهورية
التشيك

صممه فالدو ميليونيك بالتعاون مع فرانك جيري،
تقع هذه التحفة املعمارية يف عاصمة جمهورية
التشيك براغ ،املبنى يصور الثنائي الراقص الشهير
فريد استير و جنجر روجرز.

p10الشقق المصيرية المتقلبة – اليابان

هذه الغرف العلوية امللونة "التي صممها شوساكو
اواكاوا ومادلني جينس" تُستخدم كمرافق
تعليمية ،سكنية و ثقافية .عمل املصممني يف
هذه الغرف يهتم بجسم اإلنسان و عالقته مع
العالم احمليطي ،و بالتالي يعطي التصميم فرصة
للمقيمني يف هذه املساكن اخلاصة ألن يسألوا
انفسهم ما هم قادرين على فعله.
ما رأيكم بهذه املنازل أو املنشآت؟ غرابتها
وفرادتها لوحدها قد تكون مثيرة لإلعجاب ..
السؤال هنا هل بالفعل الهمتك للقيام مبشروعك
الغريب اخلاص بك؟ شاركونا بأفكاركم و
آرائكم املهمة لنا..

مت تصميمها من قبل بيت بلوم يف  ،1984هذه
املنازل املكعبة متوضعة بزواية مختلفة لتُشكل
شجر و أشكال من الغابة مجتمعة ،دليالً على
عبقرية و جمالية هذا التصميم اخليالي.
 p6كرة الروح الحرّة – ،كندا

بيت الكرة املعلقة هذا مت تصميمه من قبل توم و
روزس شوداليت ،يُعتبر املهرب املثالي من
العالم إلى البساطة .هذه البيوت الشجرية
املذهلة ميكن أن تُزود بالكامل بتجهيزات السباكة
و الكهرباء ،الكرة تزن تقريباً  500كغ و
يستغرق حوالي يوم واحد لتثبيتها بطاقم يتألف
من  3أشخاص.
 -7البيوت المدمجة المصغرة لندن ،ميونيخ،

قام فريق من الباحثني و املصممني بصنع بيوت
مصغرة تلبي احتياجات الطالب و رجال
األعمال .هذه البيوت الصغيرة ميكن دمجها مع
أي منظر طبيعي و ميكن أيضاً جتميعها وفق
تسلسل أفقي أو عمودي.
-8كهف المساكن –كاندوفان،
إيران
مساكن خالبة بالغة من العمر  700عام ًا
موجودة يف إيران ،مت حفرها و تشكلها بشكل
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عالج يقضي على السرطان يف ساعة ونصف

املشروبات الغازية تعزز عدوانية األطفال وتضعف قدراتهم الذهنية
القاهرة  -أثبت باحثون من معهد مليمان بجامعة
كولومبيا األميركية ،أن  43باملئة من األطفال الذين
تصل أعمارهم إلى  5سنوات يتناولون أكثر من
زجاجة من املشروبات الغازية يوميا.
وأشاروا إلى أن األطفال لم يعانوا من مشاكل
أسرية تدفعهم إلى معاداة اآلخرين أو تتسبب يف
تقليل تركيزهم وتشتيت انتباههم ،حيث لوحظ أن
إفراطهم يف تناول هذه املشروبات يزيد لديهم
الرغبة يف حتطيم ألعابهم والعراك مع اآلخرين،
باإلضافة إلى ضعف حتصيلهم الدراسي نتيجة عدم
التركيز.
وأوضح الباحثون إذ حتتوي املشروبات الغازية على
نسب عالية من السكر واملواد احلافظة ،األمر الذي
يؤثر سلبا على حالتهم املزاجية ،ويعزز لديهم
الشعور بالطاقة ،ما يجعلهم بحاجة إلى تفريغها،
وبالتالي ال يجدون أمامهم سوى معاداة اآلخرين
واتباع سلوكيات عنيفة.
وأوضحت الدكتورة هبة عبداحلليم -أستاذة يف
املعهد القومي للتغذية بالقاهرة -أن هناك ارتباطا
وثيقا بني سلوكيات األطفال وتناول املشروبات
الغازية ،حيث ال حتتوي هذه املشروبات سوى على
مكسبات الطعم والرائحة واأللوان الصناعية،
فضال عن النسب العالية من السكر واملواد
احلافظة ،وهو ما يكون له تأثير سلبي على احلالة
النفسية للطفل على مدار اليوم ،األمر الذي يجعله
عرضة لتبني سلوكيات عدوانية جتاه اآلخرين .فقد

أشارت األبحاث العلمية إلى أن املشروبات الغازية
تزيد من حدة تعامالت األطفال مع اآلخرين ،إلى
جانب تأثيرها السلبي على البنية اجلسمانية
للطفل ،وفاعلية العقل يف استيعاب واستحضار
املعلومات ،حيث يصبح الطفل غير قادر على
التركيز واستيعاب ما يستقبله من مضامني دراسية،
ما يجعل حتصيله الدراسي ضعيفا نتيجة تعرض
خاليا املخ للتلف ،بسبب عدم احتواء هذه
املشروبات على املواد النافعة التي تعزز القدرات

العقلية لدى الطفل.
وتضيف عبداحلليم "املشروبات الغازية جتعل
الطفل أكثر عرضة لألمراض النفسية العميقة،
مثل االكتئاب والتوتر ،كنتيجة ملا يحدث له من
تشتت ذهني واتباع سلوكيات عنيفة ،إضافة إلى
سرعة بث إشارات من املخ إلى اجلهاز العصبي،
وتكرارها بصورة تصيبه باضطراب ،ما يصعب
معه تداركها سريعا".
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لوكسمبورغ –طور باحثون عالجا ضوئيا
يستخدم فيه الضوء للقضاء على أورام البروستاتا
السرطانية يف مراحلها املبكرة خالل  90دقيقة
فقط.
والعالج من ابتكار أستاذين يف معهد وايزمان
للعلوم وقد جرى تطويره من خالل جتارب
سريرية يف مركز ستيبا بيوتك للتكنولوجيا احليوية
الناشئ ومقره لوكسمبورغ .ويُستخدم حاليا
بإسرائيل يف دراسة جتريبية على  50مريضا وذلك
بعد املوافقة على استخدامه يف املكسيك يف يناير
املاضي.
وتستمر مدة استعمال األسلوب اجلديد  90دقيقة
فقط إلمتام عالج املريض دون استخدام الطرق
اإلشعاعية أو الكيميائية.
وأظهرت فحوصات الرنني املغناطيسي التي
أُجريت على مرضى خاضعني للعالج اجلديد أن
أورام البروستاتا السرطانية اختفت متاما يف معظم
احلاالت يف غضون أسبوعني من العالج.
وقال جاك بانيل كبير أساتذة املسالك البولية يف
جامعة تل أبيب والذي يرأس قسمي جراحة
املسالك البولية يف مركز رابني الطبي ومركز رامات
أفيف الطبي إن "هذا العالج الضوئي نستهدف به
اخلاليا السرطانية وميكننا تدميرها بالفعل بدقة
بالغة جدا".
ويف املرحلة األولى من العالج يستخدم األطباء
جهاز املوجات فوق الصوتية إلدخال املوصالت
إلى جسم املريض قبل أن يضعوها بعناية قرب
األوعية الدموية التي تغذي الورم .ثم توضع
األلياف الضوئية مضيئة داخل املوصالت .بعد
ذلك يُحقن عالج طوره مركز "ستيبا بيوتك"
وسماه توكاد يف الدورة الدموية للمريض لنحو
عشر دقائق .وأثناء وجوده يف جسم املريض فإنه
يُسهل على األطباء عملية حتديد اخلاليا املستهدفة
وبالتالي تسليط الضوء عليها وقتلها.
ويوضح بانيل أن هذا العالج يطلق عليه وصف
عالج بؤري وهو تقنية غير منتشرة لتدمير األورام
الصغيرة يف داخل البروستاتا دون أن تضر بباقي
اخلاليا العادية.
ويؤكد مطورو العالج اجلديد إن املرضى لن يعانوا
من أعراض جانبية تذكر لعالج سرطان البروستاتا
مثل أعراض العالج باجلراحة أو اإلشعاع.
وقال بانيل الذي عالج األالف من مرضى سرطان
البروستاتا بحكم عمله "معظم املرضى رجال
أعمارهم بني  60و 70عاما وليسوا كلهم يف
صحة جيدة .وإذا تيسر لهم أن يظلوا  10إلى 20
عاما أخرى بصحة جيدة ودون أعراض جانبية،
وهو الهدف األساسي ،فسيكون ما قمنا به رائع
ومبثابة ثورة".
وتُجرى دراسة جتريبية أخرى على مرضى يعانون
من مراحل أكثر تقدما من سرطان البروستاتا يف
نيويورك بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومركز
ميمورال سلوان كيترنغ لعالج السرطان.
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مزيج طبي من “روش“ لعالج نوع متقدم من سرطان الرئة
برن  -أعلنت شركة انتاج العقاقير الطبية السويسرية "روش" األربعاء أنها حصلت على موافقة االحتاد االوروبي لتسويق عقارها "افاستان" ممزوجا مع دواء آخر اسمه "تارسيفا"،
لعالج نوع متقدم من سرطان الرئة.ووافقت املفوضية االوروبية على هذا املزيج الطبي كعالج اول للمرضى البالغني املصابني بسرطان يف الرئة متكرر أو نقيلي (يف حالة انتشار) او ال
ميكن استئصاله باجلراحة ،او بحسب ما جاء يف بيان.
ويستهدف هذا الدواء نوعاً من سرطان الرئة
يقال له "غير صغير اخلاليا" ،هو االكثر
شيوعا من سرطانات الرئة ،ويصيب 23
الف شخص يف اوروبا سنويا.
وتشير الدراسات الى ان خطر انتشار هذا
املرض او تسببه بالوفاة انخفض بنسبة  46يف
املئة لدى االشخاص الذين تناولوا هذا املزيج
الطبي.وأعلنت شركة روش القابضة
للمستحضرات الدوائية يف وقت سابق ،أن
إدارة األغذية واألدوية األميركية "اف دي أيه"
أعطت أولوية لسرعة مراجعة عقار
"أتيزوليزوماب" لعالج أحد أنواع سرطان
الرئة.
ويعالج العقار املرضى املصابني بأورام
موضعية متقدمة أو أورام رئة ثانوية بخالف
نوع اخلاليا الصغيرة أو من حتسنت حاالتهم
أثناء أو بعد العالج الكيماوي مبواد تتضمن
عنصر البالتني.
وكانت شركة روش قد أعلنت الشهر املاضي
أن إدارة األغذية واألدوية األميركية وافقت
على إعطاء أولوية لسرعة مراجعة عقار
"أتيزوليزوماب" لعالج بعض املرضى الذين
يعانون من أورام يف اجلهاز البولي.وقال
باحثون أميركيون إن هناك عالجًا ثالثيًا مركبًا
أثبت فاعليته يف عالج سرطان خاليا الرئة،
النوع األكثر شيوعًا من سرطان
الرئة.وأوضح الباحثون بجامعة توماس
غيفرسون األميركية ،أن العالج الثالثي
يتمثل يف مزيج من عقارات تارماتيب الذي
يعالج سرطان اجللد ،وبالوكوليب الذي يستخدم ملكافحة سرطان الثديب االضافة للعالج االشعاعي .وأضاف الباحثون يف دراستهم التي نشروا تفاصيلها يف العدد األخير من دورية
"أبحاث السرطان" ،أن العالج الثالثي مت جتربته على مناذج من الفئران ،وأثبت فاعلية يف مقاومة األورام اخلبيثة لسرطان الرئة ،حيث استطاع العقار محاصرة اخلاليا السرطانية،
وجعلها عرضة للقتل بالعالج اإلشعاعي .لكن الباحثني أشاروا أن هناك حاجة إلى إجراء أبحاث أخرى على اإلنسان للتحقق من نتائج العالج الثالثي يف مكافحة سرطان خاليا
الرئة غير الصغيرة.ويعد سرطان خاليا الرئة غير الصغيرة ،هو النوع األكثر شيوعًا من سرطان الرئة ،إذ ميثل حوالي  %85من احلاالت ،وهو أقل ضررًا من النوع الثاني وهو سرطان
خاليا الرئة الصغيرة ،وإذا مت اكتشافه مبكرًا ،فإن العالج باإلشعاع أو اجلراحة أو العالج الكيميائي قد ميثل فرصة للشفاء.
وسرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان يف أميركا ،حيث مت تسجيل أكثر من  221ألف حالة جديدة باملرض ،وما يزيد عن  158ألف حالة وفاة باملرض يف عام
 ،2015وفقا للمعهد القومي للسرطان فى الواليات املتحدة.ووفقا ملنظمة الصحة العاملية ،فإن مرض السرطان ،يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم ،حيث أنه يتسبب فى
وفاة نحو  %13من مجموع وفيات سكان العالم سنويًا.وأضافت املنظمة ،أن سرطانات الرئة واملعدة والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم تقف وراء معظم الوفيات التي حتدث كل
عام بسبب السرطان.

اخلضروات والفواكه حتاصر السكري
واشنطن  -كشفت دراسة بحثية أميركية حديثة أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات،
يقلل فرص إصابة األشخاص بمرض السكري من النوع الثاني.وأوضح خبراء التغذية في كلية
هارفارد للصحة العامة ،أن اللحوم المصنعة تفاقم خطر اإلصابة بالسكري ،ونشروا نتائج
دراستهم في دورية "بلوس ميدسين" العلمية.ولكشف العالقة بين تناول الفواكه والخضروات
وخفض اإلصابة بالسكري راجع الباحثون بيانات أكثر من  200ألف شخص فى الواليات
المتحدة على مدار أكثر من  20عامًاا باإلضافة إلى األنظمة الغذائية التي كان يتناولها أكثر من
 16ألف مصاب بالسكري من النوع الثاني ووجد فريق البحث أن اإلكثار من تناول الفواكه
والخضروات ضمن النظام الغذائي اليومي ،يقلل فرض اإلصابة بمرض السكري بنسب تتراوح بين
 20إلي  34بالمئة .وأرجع الباحثون السبب في ذلك الحتواء الفواكه والخضروات على العديد من
الفيتامينات ومضادات األكسدة واأللياف التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم .الجدير بالذكر
أن  90بالمئة من حاالت السكري المسجّلة في شتى أرجاء العالم هي حاالت من النوع الثاني ،الذي يظهر
أساسًا جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني ،ومع مرور الوقت ،يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم ،أن تزيد من خطر اإلصابة
بأمراض القلب ،والعمى ،واألعصاب والفشل الكلوي.في المقابل ،تحدث اإلصابة بالنوع األول من السكر عند قيام النظام المناعي في
الجسم بتدمير الخاليا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ،فإن  422مليون شخص حول العالم
مصابون بمرض بالسكري ،يبلغ نصيب إقليم شرقِ المتوسطِ منهم  43مليونًا.

لإلعالن يف مجلة العربي
األمريكي اليوم
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سرطان املريء يباغتك
بتناول مشروبات ساخنة جدا

أعلنت الوكالة الدولية ألبحاث السرطان
التابعة ملنظمة الصحة العاملية األربعاء -6-15
 2016أن تناول مشروبات ساخنة جداً يسبب
اإلصابة بسرطان املريء ،غير أنها بددت
الشكوك حيال خطر تناول القهوة بدرجات
حرارة طبيعية.
وقال مدير الوكالة كريستوفر وايلد إن "هذه
النتائج تدفع إلى االعتقاد بأن تناول
مشروبات شديدة السخونة يُمثل أحد
األسباب احملتملة لإلصابة بسرطان املريء كما
أن السبب يف هذا األمر يعود إلى درجة
احلرارة أكثر منه إلى املشروبات
نفسها".واشارت إلى أن املشروبات الساخنة
جدا -أي درجة حرارتها حوالي  65درجة
مئوية أو أكثر -مبا يف ذلك املياه والقهوة
والشاي واملشروبات األخرى يحتمل أن
تكون مسببة لسرطان املرئ.
وتوصلت الوكالة التي تتخذ من مدينة ليون
الفرنسية مقرا إلى تلك النتائج بعد مراجعة
أكثر من ألف دراسة علمية أجريت على
آدميني وحيوانات.

استنفار في أميركا
لدحر جرثومة غير
قابلة للعالج
واشنطن  -تعزز السلطات الصحية االميركية
من جهودها ملنع انتشار جرثومة اصيبت بها
مواطنة اميركية يف اآلونة االخيرة ،وهي تقاوم
كل انواع املضادات احليوية.واعلن مركز
مراقبة االمراض والوقاية منها (سي دي سي)
قبل ايام انشاء شبكة من اخملتبرات ستبدأ
عملها يف اخلريف املقبل يف مختلف املناطق
االميركية ملراقبة قدرة هذه البكتيريا على
املقاومة وبحث سبل مواجهة هذا اخلطر.
وتتخوف االوساط الصحية من امكانية
الوقوع يف معضلة امراض جرثومية ال عالج
لها ،منذ اصابة سيدة يف التاسعة واالربعني
من العمر قبل اشهر بالتهاب يف البول سببه
ساللة متبدلة من بكتيريا إي .كولي قادرة
على مقاومة كل املضادات احليوية مبا يشمل
تلك التي تعتبر خط الدفاع االخير وتعرف
بكوليستني.وقد نشر تقرير عن تلك االصابة
يف مجلة "انتيميكروبيال ايجنتس اند
كيموثيرابي" الطبية.

وكتب معدو الدراسة أن رصد هذا العامل
املسبب لالمراض للمرة االولى يف
الواليات املتحدة ميثل "مؤشرا ينذر بظهور
بكتيريا مقاومة لكل املضادات احليوية".
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Life coaching : Top 7 morning habits
of happy and successful people
By Zeta Yarwood p “Start as you mean to go on!”. A saying that, while over 200 years
old, is still used as a mantra by many of the world’s most successful people today. But
why? Research has shown that starting your day in the best possible way not only
enhances productivity, but also leads to increased feelings motivation, achievement and
selfpesteem. So what habits can you get into to ensure your day gets off to a great start?

what habits can you get into to ensure
your day gets off to a great start?

changing our physical state
(through movement) can have an
automatic effect on our mental and
emotional state. Even a simple
change in posture can help change
the way someone feels. A qualified
personal trainer can help you
discover the right types of exercises
for you.
5) Making a to-do list
The most productive people always
start their day by making a to-do
list. Prioritise them and make sure
you that you tackle the stuff you
don’t like doing at the time of day
when you are most energetic.
Otherwise you run the risk of
constantly procrastinating and
pushing it to the next day, and then
the next, and the next…
6) Block your time
After you’ve made your to-do list,
block time in your calendar to carry
out each tasks. This includes
blocking time for emails, social
media and breaks. And I mean
breaks. Breaks from work, social
media, email and general
technology. For some more advice
on how to structure your day, read
this article from Travis Bradberry,
an American author on the subject
of emotional intelligence.
7) Eat a healthy breakfast

1) Wake up early. Really early
It might not sound pleasant but
many of the world’s most
successful people swear waking
up early is a key factor in their
success – and happiness. Being
one of the only people awake at
5am means they can do what they
want without any distractions.
Whether that’s exercise, work, or
reading - they take advantage of
the early hours to get some ‘me’
time.
2) Writing
This one seems to be the latest
craze and for a reason – it works.
When you wake up in the
morning, before you do anything
else, start to write down all the
thoughts in your head. These
could be anything from habitual,
stressful or happy thoughts to
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thoughts about all the things you
have to do that day. It could be
ideas or stories or dreams – real or
imaginary. Think of it as a brain
dump. The purpose? To clear the
mind so you can start your day
feeling free and ready to focus on
what lies ahead.
3) Meditation
Meditation used to be thought of
this “woo woo” thing that only
hardcore yoga lovers and hippies
used to do. This is no longer the
case. With more and more scientific
data confirming the positive effects
of meditation on both our physical
and emotional well-being, it seems
everyone is jumping on the
meditation band-wagon. From the
billionaire hedge fund manager Ray
Dalio to Larry Brilliant (ex-Google
CEO) to Oprah Winfrey – many of
the world’s most successful people
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advocate the practice of
meditation on their daily lives.
4) Exercise
The physical benefits of exercise
have been well-documented for
years. What’s been hitting the
headlines in more recent years is
the extensive list of benefits it has
on our minds – and our emotions.
More and more research is
showing there is evidence of a
mind-body connection. That

Starting the day with a nutritious
and balanced meal containing
complex carbohydrates, proteins
and good fats is not only good for
your energy levels, but
psychologically sets a precedence
for the rest of the day. While we’re
celebrating the Holy Month of
Ramadan, healthy eating at Suhoor
will help manage your blood
glucose levels throughout the
fasting period more so than a sugary
meal. For more advice on healthy
eating during Ramadan, these
articles outline healthy food choices
at iftar and suhoor.

إعلن معنا
313

409 9541
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سبع فوائد للفلفل احلار  ،جتعلك تُقبل على تناوله
عاد الفلفل احلار للظهور يف بؤرة اهتمام خبراء الصحة لفوائده الصحية العالية
ولتأثيره يف عملية إنقاص الوزن ،وذلك ملكوناته الطبيعية التي تعرف بـ cap-
saicinوهذه املادة تعمل بطرق مختلفة على التخلص من الدهون بدون التأثير
على سالمة اجلسم .وللفلفل احلار فوائد صحية كثيرة  ،أولها أنه يساعد يف
العملية األيضية ،ألن مادة capsaicinحتتوي على خصائص متد اجلسم بالطاقة
وذلك باستهالك املزيد من السعرات احلرارية بنسبة  %3خاصة عندما يتناولها
الشخص قبل ممارسة التمارين .كما أن قدرتها على التخلص سريعاً من الدهون
يجعل اجلسم يحرق مزيدا من السعرات احلرارية حتى يف أوقات الراحة أو أثناء
النوم .وتعمل أيضا على تثبيط الشهية حيث تؤثر بشكل كبير على إفراز هرمون
الغدة الدرقية التي تتحكم يف هرموني األدرينالني والدوبامني اللذين ينظمان
الشهية .لهذا فإن إضافة الفلفل احلار لكل وجبة يقلل من شهية الشخص للطعام
مبقدار النصف تقريباً.

لقد دخل الفلفل الحار في غذاء االنسان
منذ أكثر من  7500سنة قبل الميالد ،وقد
اقتصرت زراعتها على امريكا الجنوبية الى
ان اكتشفها كريستوفر كولومبوس
فانتشرت زراعتها في جميع أنحاء العالم.
ومن الناحية الغذائية ،يحتوي الفلفل الحار
على كميات عالية من فيتامين  ،Cومركب
بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى
فيتامين Aحسب الحاجة .اضافة الى
ذلك ،يوفر الفلفل الحار فيتامينات ،B
الحديد ،المغنيسيوم ،والبوتاسيوم.
قد تكون من األشخاص الذين يحبون
تناول الفلفل الحرّاق لكنهم حائرون
بخصوص تأثيره على صحة االنسان ،حيث
يعتقد الكثيرون ان احساس اللهيب في
الفلفل الحرّاق يتسبب بأضرار صحية .وفي
الواقع أن مركب capsaicinالموجود فى
الفلفل الحار والمسؤول عن المذاق
الحرّاق للفلفل الحار قد نال اهتماما كبيرا
في الوسط العلمي ،حيث تراكمت

األبحاث والدراسات التي بيّنت فوائده
على صحة االنسان والتي يمكن
تلخيصها بما يلي:
 )1يحارب االمراض السرطانية :
كشفت الدراسات ان مركب capsaicin
الموجود في الفلفل الحرّاق يدفع
الخاليا السرطانية في البروستات ألن
“تنتحر ” .وفي احدى الدراسات ،تم
القضاء على  %80من الخاليا
السرطانية في البروستات لدى الفئران
لدى تعرّضها لمركب capsaicin .
اضافة الى ذلك ،فقد بيّن الباحثون أن
األورام السرطانية في بروستات
الفئران قد انكمشت الى خمس حجمها
مقارنة أورام بروستات الفئران التي لم
تتلقى هذا المركب.
 )2يساعد فى تخفيف الوزن :
أظهرت دراسات عديدة أن مركب

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

capsaicinمن شأنه زيادة سرعة حرق
الدهون بمعدّل  %30وحرق المزيد من
السعرات الحرارية وتحفيز الشعور
بالشبع لعدة ساعات من استهالكه .ومن
الجدير بالذكر أن استهالك الكافيين
الموجود في القهوة أو الشاي بعد
الفلفل الحار يزيد من فعالية مركب
capsaicin .
( 3يساهم فى عالج اضطرابات الجهاز
الهضمى :
تشير الدراسات الى ان مركب
capsaicinقد يساعد في القضاء على
بكتيريا المعدة H. Pyloriالتي تتسبب
بالحموضة والحرقة والتي ترفع من
احتماالت االصابة بالقرحة وسرطان
المعدة.
ومن جانب آخر ،بيّنت الدراسات ان
استهالك الفلفل الحار اليؤدي الى أية
أضرار ببطانة المعدة أو باالمعاء ،بل انه
يحميهما من االلتهابات الجرثومية.
 ) 4يلعب دور فى الوقاية وعالج السكرى
:
أكد الباحثون في كندا ان حقن الفئران
بمركب capsaicinتسبب بالشفاء من
مرض السكري من النوع األول (المعتمد
على االنسولين) .لم تجرى أية تجارب
بعد على االنسان في هذا المجال ،وما
زالت محاوالت دراسة اآلليات مستمرة.
غير ان هناك دراسة استرالية كشفت أن
استهالك الفلفل الحار تسبب بانخفاض
في مستويات االنسولين والسكر التي
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تعقب الوجبات مقارنة مع الحاالت التي
لم يتم استهالك الفلفل الحار فيها.
ويعتقد الباحثون أن مركب capsaicin
يحسن من حساسية الجسم لألنسولين،
مما يحسن من توازن السكر ويخفض من
احتماالت االصابة بالسكري.
 ) 5يخفض خطر االصابة بأمراض
االوعية الدموية :
بيّنت الدراسات ان مركب capsaicinقد
يخفّض من مستوى الكوليسترول
ومركب الدهنيات الثالثية في الدم وكذلك
من تجمّع الصفائح .اضافة الى ذلك،
تشير الدراسات ان المجتمعات التي
تستهلك الفلفل الحار بكثرة تنخفض
لديها معدالت الوفيات بأمراض القلب
والشرايين مقارنة مع المجتمعات التي
قلّما تستهلكها.
 ) 6يخفض أعراض الصداع النصفى
قد يساعد مركب capsaicinفي عالج
الصداع النصفى ألنه يكبح المركب
العصبي الذي يدعى Pالمسؤول عن
الشعور باأللم .ومن جانب آخر ،أبحاث
أخرى تدرس دور مركب capsaicin
كمخدر فعّال لالسنان.
 ) 7يقلل من احتقان الجيوب االنفية
يحث مركب capsaicinعلى افرازات
الجيوب األنفية ،مما يقلل من الشعور
باالحتقان ،كما ويمتلك خصائص مضادة
للبكتيريا من شأنها محاربة التهابات
الجيوب االنفية .
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أطفال Kids

 6أشياء تقتل موهبة طفلك
المُلصقات والنجوم الالمِعة
على صفحات كراسته.
المراقبة
الجلوس بجوار طفلك
باستمرار ال يُساعده ،بل
يؤثر على أدائه وإبداعه.
التحُكم في كل صَغيرة
يفعلها يُفسد قَرارته
الخَاصة التي يَجب أن تَنبُع
منه ،مَهما كان شكلها
وصيغتها .مُراقبة طفلك
باستمرار ،وإعطاؤه
التوجيهات والنَصائح
سيجعله معتمدًاا على
توجيهَاتك دون المجازفة
بالتجريب واالستكشاف
بنفسه .بدالًا من المراقبة
انتظر لجوء الطفل إليك؛
وعندها يُمكنك أن تسدي
له النصيحة.
الخيارات المحدودة

يُولد الطفل مُبدعًاا ،ثم تتناقص أو تَتالشى مَوهبته مَع مراحل نموه .ربما

نحن نضع
سمعت تلك الحقيقة من قبل .وهي صحيحة تمامًاا؛ لذلك اهتمَ علماء
الطفل في
نظام اختيار
التَربية بتلك الظَاهرة بِشكل مُكثّف في محاوالت موسعة وجَادة لتفادي
يعلّمهم أنَّ
حدوثها ،أو لالستفادة من الطرق المُثلى للعمل عليها.
«هُناك إجابة
واحدة فقط هي الصَحيحة».
أظهرت األبحاث أيضًاا أن الغَالبية
هذه ليَست الطريقة المُثلى
العُظمى من األطفال تَتوفر لديهم
أظهر البحث أنه على عَكس المتعارف
للتفكير؛ فمثالًا غَالبية األلعاب تأتي
موهبة ما فيما بين سِن اإلدراك،
عليه ،مكافأة الطفل بعد أي عمل أو
مَع تعليماتها الخَاصة ،ومَع ذلك
وحتّى سن الثامنة أو التاسعة،
إنجاز تجعل الطفل مُنصّبٌ تفكيره على
نحن بالكاد نَترك لهُم الخيار في
لذلك عكف فريق من الباحثين
العائد أو المقابل لما يفعله فقط؛ ولن
انتقاء ألعابهم .استكشاف
التَابع لمركز أعمال «هارفارد»
يَضع مجهوداته في اإلنجاز ذاته ،ولن
الخيارت المُتاحة هو جزء من
األمريكي على دراسة تلك
يَدفَع قدراته إلى أقصى مَداها،
عملية التفكير السليم .اتركْ
الظاهرة ،وخَرج بحث الفريق
وستَنتزع من أي نَشاط مبدع يقوم به
لطفلك المِساحة إلبداء رأيه،
بستة عَناصر تقتل موهبة طفلك
مُتعته األساسية ،ولكن عوضًاا عن ذلك
وإضافة اقتراحاته ،وإشباع
في التقرير التالي سنتعرف إليها.
يمكننا أن نحفّز الطفل ،ونشاركه
فضوله.
النشاط اإلبداعي بالحَماس ذاته الذي
المكافأة

يَجب أن ينتقل إليه تلقائيًاا ،بدالًا من وضْع
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التقييم المتطرف
التقييم أو النَقد الشديد للطفل يُحطم
ثِقته بنفسه .عوضًاا عن ذلك يجب أن
تُوجّه ،وتُدرّب ،وتُنمّي ما لديه من
مَوهبة .عند التعَامل مع المَوهوبين يَجب
أن تُدرك أن المشاعر هي المفتاح
األساسي لإلبداع ،وعِند فُقدان التواصل
مع طفلك عَبْر المَشاعر ،تَصعُب عملية
اإلبداع .التقييم مطلوب بالفعل ،ولكن
التقييم الشَديد المُتطرف يقتل الموهبة
قتالًا.
التحكم الزائد
التحكُم في أدق تَفاصيل أداء الطفل
معاكس لحُرية إبداعه .أحيانًاا قد نفعل
ذَلك دون أن نَدري أننا نفعله ،وفي عَملية
اإلبداع يجب أن تُنَبه طفلك ألهم
المبادئ .أن يَعِد بالقليل ،ويَفي بالكثير.
هذا سيلغي الحَاجة التلقائية للمُراقبة
الدقيقة ،والتَحكم بالتفاصيل .التحكم
الزائد يُعارض حرية االكتشاف ،ويَضع
قيودًاا على كَمّ ما يمكن أن يخرج من
أمُور مذهلة من بين يديه.
التوقعات غير الحقيقية
ال يمُكنك أن تضع توقعاتك فوق ما
يُمكن الوصُول إليه .يجب أن تكون
معقوالًا فيما تتوقعه من طفلك ،أو حتى
من نَفسك .هذا يضع المزيد من
األحمال أو العوائق في تِلك الحالة
لحدود ما يمكن أن يَصل إليه طِفلك
الموهُوب .لو توقعت أن يعزف مقطوعة
«بيتهوفن» بعد شَهر من تعّلُم العَزف
على البيانو؛ فأنت ال تَتوقع المُستحيل
فقط ،ولكنك تَطلب مِنه أن يفعله!
التَواصل الصحي مع الطفل الموهُوب
يبدأ بالتشجيع في األسَاس ،وليس
التوقُّع.
تَذّكر أن اإلبداع أو المَوهبة ليست شيئًاا
خاليًاا من المتعة .المهم لَيس هو اإلتقَان
أو الحِرَفيّة أو التَفوّق .الهدف يَجب أن
يكون استمتاع طِفلك بإنجاز شيءٍ ما،
والتَجريب ،والخَطأ ،واستكشَاف القدرات
واإلمكانات.
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التدريب على املهارات يتواصل بعد احلصول على العمل

“املهارات الناعمة“ متكن الطالب من حتقيق مسيرة مهنية ناجحة

يحتاج الطالب اليوم إلى مجموعة من املهارات التي تضمن له حظوظا وافرة يف احلصول على عمل وحتقيق مسيرة مهنية ناجحة .هذه املهارات تتجاوز التكوين األكادميي واالختصاص إلى مجاالت
أوسع ،وتسمى املهارات الناعمة ،وقد فرضتها حاجات سوق العمل املتجددة .وتسعى اجلامعات يف الدول املتقدمة إلى التركيز على تدريب طالبها على هذا النوعاحلديث من املؤهالت ،يف حني
مازالت اجلامعات العربية تشتغل على توفير املهارات التقنية األساسية وحتاول استيعاب مفهوم املهارات الناعمة حتى تتمكن من وضع برامج التدريب اخملصصة لها.

املهارات ترتبط بقدرة الشخص على التعامل مع اآلخر

لندن  -تتطور برامج وسياسات التعليم العالي يف
العالم وفق تطور سوق العمل ومتطلباته املتجددة.
ويف السنوات األخيرة كثر احلديث عن ،وهي
مصطلح يقصد به قدرات التواصل اإلنسانية وربط
العالقات مع اآلخر ،وهي مهارات أصبحت حتظى
باهتمام متزايد من املشغلني الذين يشترطون توفرها
إلى جانب املهارات التقنية األساسية التي توفرها
الشهادة العلمية وهي ما يعرف "باملهارات الصلبة".
أصبح املشغلون اليوم يشترطون املهارات الناعمة يف
اخلريجني اجلدد على اختالف اختصاصاتهم
التعليمية خاصة يف اجملاالت التي تقوم على االتصال
والتواصل مع اآلخر مثل التجارة ،وهي مؤهالت
متكن املشغل من تكوين فكرة مسبقة حول قدرات
املرشح للعمل على االندماج يف الوسط املهني
واالنسجام ضمن فريق العمل وتصور قدرته على
بناء عالقات جيدة مع احمليط اخلارجي للمؤسسة.
وهي مهارات ميكن اكتسابها عبر التعلم وأحيانا
تكون متوفرة يف شخصية الطالب.
فرضت حاجيات سوق العمل على املشغلني التفكير
يف ضرورة توفر اخلريجني اجلدد على مهارات
إضافية تتجاوز املهارات التقنية األساسية تسهل
عليهم االنخراط يف املؤسسة واملساهمة الفعالة يف
جناحها ،وبذلك يضمنون جناح املنتدبني اجلدد يف
املهام املوكلة لهم .هذا التوجه فرض على
مؤسسات التعليم العالي التجاوب مع متطلبات
أصحاب العمل خدمة ملستقبل طالبها.
ويف الوقت الذي مازالت فيه سياسات التعليم

العربي تضع استراتيجيات لالرتقاء بجودة تكوين
الطالب ومتكينه من املهارات التقنية أو املهارات
الصلبة التي ترتبط باملعرفة واخلبرة والقدرة على
تنفيذ املهمات احملددة يف الوصف الوظيفي وفق
التخصص واالحتراف ،تتجه اجلامعات الرائدة يف
العالم إلى التركيز أكثر فأكثر على تشغيلية
شهاداتها العلمية ،وهو ما يجتذب الطالب لها
أكثر من غيرها ،لذلك اجتهت نحو التركيز على
التجاوب واالستجابة ملتطلبات أصحاب
املؤسسات ،وشرعت يف وضع برامج تدريب
تقوم على تنمية املهارات الناعمة لدى طالبها ،بل
إن بعض الدول تسعى لبناء هذه القدرات لدى
الطالب طيلة مسيرتهم الدراسية وفق برامج
محددة تشتغل على التكوين النفسي واالجتماعي
وتنمية القدرات التواصلية.
هذا التباين يف التوجهات ،يجعل سياسات التعليم
العربية موضع انتقاد يف إطار سعيها ملواكبة مستوى
التعليم يف العالم ومتتيع خريجيها بقدرة تنافسية
عالية تضمن لهم القدرة على افتكاك مواقعهم يف
سوق العمل وضمان النجاح يف مسيرتهم املهنية يف
عالم مفتوح يواكب االزدهار االقتصادي.
وتعرف املهارات الناعمة باملهارات التي ترتبط
بقدرة الشخص على التعامل مع اآلخر ،وعرض
أفكاره بصورة مقنعة ولبقة ،وقدرته على
التواصل واالتصال واستخدام املؤهالت القيادية
وروح املبادرة ،والتفاعل مع الزبائن أثناء خدمتهم
أو توجيههم ونصحهم ،واالنصهار ضمن فريق

عمل مشترك يكون متكامال .هذه املهارات تعد
مكمال للمهارات الصلبة غير أن تزايد االهتمام بها
جعلها يف نفس مستوى األهمية ،فحاليا ،هناك
قناعة لدى املعنيني بشؤون االقتصاد وإدارة األعمال
بأن هذه املهارات أصبحت محورية يف حتديد عوامل
جناح األعمال .وتتحدث العديد من الدراسات عن
أن عدم توافر املهارات الناعمة لدى قوى العمل
يؤدي إلى نتائج سلبية وضعف يف املردودية.
وبعكس املهارات الصلبة التي تقوم باكتساب
املؤهالت الفنية واملهنية املرتبطة باختصاص معني،
فإن املهارات الناعمة يجب أن ميتلكها الطالب
الباحث عن عمل بغض النظر عن مجال تخصصه
ألنها تتعلق باألداء والعالقات والتجاوب مع
اآلخر ،وهي تبنى على الصفات الشخصية مثل
القدرة على التواصل وتبليغ الرأي ،ومهارات
القيادة والتفاوض وغيرها .وهي مهارات حتتاج إلى
التدريب والتنمية كل حسب شخصيته وحسب ما
يتوفر لديه طبيعيا من مهارات ومدى حاجة العمل
لها .ويوليها أرباب العمل أهمية كبرى ألنهم يرونها
الوسيلة التي متكن العامل من املساهمة يف تطوير
وجناح املؤسسة التي ينتمي لها وفقا ملؤهالته
الشخصية.
ومن أبرز املهارات الناعمة جند مهارات التواصل أي
كيفية التعامل مع املشرفني على العمل والزمالء يف
العمل بلطف وكذلك التعامل مع املتعاملني مع
املؤسسة بأسلوب سلس من خالل التحدث بطالقة
والقدرة على االستماع والتفهم ،ما ميكن العامل
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من تكوين عالقات اجتماعية ناجحة .كما
يتحدث املشغلون عن مهارات التنظيم والتخطيط
من خالل القدرة على حتديد األولويات وإدارة
الوقت واملهام واتخاذ القرارات املناسبة .أما
القدرة على العمل ضمن فريق فتتمثل يف إدارة
ومتثيل اجملموعة يف العمل ،والقدرة على تنفيذ
األدوار اخملتلفة بنجاح مع اكتساب مهارات التأقلم
واملرونة واستيعاب متطلبات بيئة العمل والتكيف
معها سواء بالقدرة على العمل حتت الضغط أو
العمل يف بيئات متنوعة ثقافيا أو تقبل النقد .وال
ننسى مهارات الفكر الناقد والقدرة على التطوير
من خالل التمكن من أساليب التقييم واحلكم
واستنتاج احللول واألفكار اخلالقة ،وهي من بني
املهارات الناعمة األكثر طلبا وانتشارا ،وقد بدأت
اجلامعات العربية تضع لها برامج تدريب خاصة
أو تدمجها يف املواد الدراسية القريبة منها ألنه بات
ثابتا أنها من أهم املؤهالت التي تفتح باب بناء
وتطوير الذات أمام الطالب سواء يف مسيرته
التعليمية أو املهنية.
املهارات الناعمة كمفهوم جديد يربط بني التكوين
والتعليم وبني حاجات سوق العمل ،تعتبر مجاال
واسعا وحديثا يتسم بالشمولية لكل ما له عالقة
باجلوانب النفسية واالجتماعية عند الطالب،
لذلك تضاف له باستمرار  -وفق متغيرات سوق
العمل والتطور االقتصادي  -مهارات جديدة مثل
مهارات إدارة األزمات ومهارة حل املشاكل
وغيرها.

يونيو  2016م  -السنة الرابعة  -العددJune 2016 -Volume : 4 - Iss :42 :

87

Tourism
سياحة وسفر
Travel

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

السياحة يف اليمن تذخر اليمن بتاريخ حافل باحلضارات و بالكثير من املوارد الطبيعية فهي متتلك تضاريس متنوعة تؤهلها إلى ان تكون السباقة يف القطاع السياحي فلديها الكثير من مواقع اجلذب
السياحي لكن ال زالت الكثير من مواقع اجلذب السياحي غير مطورة وتنقصها بعض اخلدمات جراء احلروب واإلقتتال الدائم الذي يعاني منه اليمن  .فاليمن ميتلك أربعة مواقع ضمن مواقع التراث العاملي
هي سقطرى وصنعاء القدمية وشبام ومدينة زبيد القدمية ورغم ارتفاع عدد السياح إلى  %176.98يف اليمن ما بني  2003- 2004إال أن احلكومة لم تبد اهتماما بالقطاع السياحي .وارتفع معدل إقامة السياح من
 7أيام إلى  17يوم وكلها مؤشرات إال إمكانية تطوير القطاع السياحي يف البالد  .وأشارت بعض الدراسات أن تنمية قطاع السياحة يف اليمن كفيل بإخراجه من دائرة البلدان األقل مناء .يأتي أغلب السياح
إلى اليمن لزيارة سقطرى واآلثار القدمية والتعرف على ثقافة الشعب اليماني وفنونه الشعبية واملهتمني بدراسة الثقافة العربية التي لم تتأثر مبؤثرات خارجية وذلك النتاج العزلة التي فرضت على اليمن
لعقود طويلة .وأشارت وزارة السياحية اليمنية إلى ذلك يف تقريرها األخير بشأن التنمية السياحية بأن اخلدمات السياحية متواضعة يف اليمن وتنعدم متاما يف القرى الصغيرة التي تلقى إقباال سياحيا

سينتصر اليمنيون على العدوان وستشرق شمس سبأ باألمن واخلير والسالم إن شاء اهلل

السياحة يف اليمن ..كأنك ذاهب الى اجلنة لتعيش فيها أجمل أيام العمر !!

تاريخ اليمن عريق جدا وهو بلد ملئ باألثار والقالع
واحلصون والقصور واملعابد والسدود وهو املوطن
االول للعرب العاربه والعرب القدماء وقامت فيه
العديد من احلضارات واملمالك السبئية واحلميرية
والسلطنات والتي تشهد بان ارض اليمن كانت السباقة
يف العديد من الفنون املعمارية واملعرفية والعسكرية،
وميكن مشاهدة املفردات احلضارية للحضارات اليمنية
القدمية يف مختلف املتاحف اليمنية ويف املواقع التاريخية
واألثرية يف املناطق الشرقية خاصة ويف أنحاء البالد
عموماً ،ويف بداية األلف األول قبل امليالد كانت
احلضارات اليمنية يف أوج ازدهارها وأسهمت بنصيب
وافر يف املعرفة والتطور اإلنساني .
أما املفردات احلضارية اليمنية يف العصر اإلسالمي فقد
أتت بعناصر جديدة نشاهدها يف املدن و العواصم
الهامة ومدن األقاليم الواقعة على الطرق التجارية
وطرق احلجيج ويف مقدمتها جوهرة املدن العربية
اإلسالمية مدينة آزال صنعاء القدمية اجلميلة وشبام
حضرموت و زبيد حيث أعلنت منظمة اليونسكو
العاملية هذه املدن الثالث من بني مدن التراث اإلنساني
العاملي ،فكل ذلك املزيج النادر الغني بالتراث وعبق
التاريخ جعل اليمن محطة هامه يتمنى العديد من
السياح و الزائرين زيارتها وهي من أهم املناطق
السياحية األثرية يف العالم.
ويعتبر اليمن أحد أفضل املقاصد السياحية على خريطة
السياحة الدولية ،وتقول عنه منظمة السياحة العاملية
"اليمن مقصد سياحي مضياف وجذاب ومتفرد يف
ثقافته وحضارته وتنوع تضاريسه ،وامتالكه ملقومات
سياحة االصطياف والرياضة البحرية لرصيد حضاري
وتاريخي هائل ،واعتباره مهد أقدم احلضارات

اإلنسانية يف العالم التي ما تزال شواهد بعضها
قائما حتى اآلن وبعضها اندثر ،ومنها والتي يرى
املؤرخون أنها سبقت الفراعنة.
باإلضافة إلى حضارات تاريخية أخرى ميتد
عمرها إلى ما قبل  5000سنة قبل امليالد من
أهمها حضارات (سبأ ،أوسان ،مملكة معني،
حضارة حضرموت ،احلميريون ،وغيرها.
أعتباراً أنها موطن العرب العاربة والعرب البائدة،
واحتواء اليمن للعديد من املراكز العلمية
والتنويرية ،وشواهد األضرحة يف عدد كبير من
مناطق اليمن وامتالكه لرصيد سياحي متنوع يأتي
يف مقدمتها سياحة املغامرات وسياحة التسلق يف
قمم اجلبال ومن أشهر هذه اجلبال وأكثرها متعة
ملمارسة هدا النوع من السياحة بكل ما حتفل به من
مخاطر ومغامرة ومشقة ،التسلق يف قمة جبل
النبي شعيب غرب العاصمة صنعاء بارتفاعه البالغ
3600متر عن سطح البحر.
وسالسل جبال مدينة احملويت غرب اليمن املذهلة
مبعانقتها للسحب والضباب وكسوتها باملدرجات
واملساحات الزراعية األسرة ألشجار النب اليمني
ذائع الصيت .باإلضافة إلى جبال حراز وغيرها
من اجلبال التي تتميز بالكهوف واملغارات والينابيع
والشالالت واملعادن الكبريتية اخملتلفة .وعلى قمم
هذه اجلبال الشاهقة لليمن ،يبرز نوع أخر من
أنواع متعة سياحة املغامرات ،يتمثل يف رياضة
القفز املظلي والطيران الشراعي ،التي برزت يف
السنوات العشر األخيرة كنوع من أنواع السياحات
اجلديدة يف اليمن ،التي جتدب اآلالف سنويا من
عشاق هده الرياضة يف أوروبا وتبشر بتطور مثل

هدا النوع من السياحة خالل السنوات القادمة خاصة
مع تنفيذ عدد من الطيارين الشراعيني واملظليني
الفرنسيني واألملان واليمنيني لعدد من برامج الطيران
والتحليق اجلماعي يف مناطق مختلفة من اليمن.
تعتبر سياحة اجلزر والشواطئ يف اليمن من أهم
عناصر اجلذب السياحي فاليمن يوجد فيه عدد كبير
من اجلزر يصل عددها إلى اكثر من  183جزيزة وهي
جزر ذات خصائص طبيعية فريدة وخالبة وساحرة
وجذابه لسياحة البحرية وسياحة الغوص
واألستجمام ،كما ان اليمن ميتلك شريط ساحلي
ميتد ألكثر من  2500كليومتر على طول البحر
األحمر وخليج عدن والبحر العربي واحمليط الهندي
ومن أهم شوطئ اليمن
شاطئ الغدير :ويقع يف منطقة الغدير بالبريقة يف
محافظة عدن وهو من أجمل الشواطئ  ،ويتميز
مبوقعه اجلميل ،وهو منتزه سياحي وتوجد به العديد
من الشاليهات واالستراحات واملرافق اخلدمية
السياحية.
الساحل الذهبي :و يقع يف مديرية التواهي يف
محافظة عدن.
ساحل أبني :ويقع يف منطقة خور مكسر يف محافظة
عدن ،ويتميز بجمال منظره ورماله الناعمة ومياهه
الصافية وتوجد به العديد من االستراحات ويعتبر
أطول شواطئ وسواحل محافظة عدن .
شاطئ اخلوخه  :يقع جنوب مدينة احلديدة مبسافة
 110كم على الصفة الشرقية لساحل البحر األحمر
وهو شاطئ جميل جدا ومكسو برمال بيضاء ناعمة
ذات أشكال هاللية تطوقها كثبان رملية بيضاء ويعتبر
من أجمل الشواطئ اليمنية وتظلله وتنتشر فيه أشجار
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النخيل والدوم،وقد نالت هذه الشواطيء شهرة
كبيرة باعتبارها مصيفا رائعا حيث متتاز بهوائها
العليل وصفاء مياهها  ،وتشكل شواطئ اخلوخة
أهم املواقع السياحية الشاطئية والتي يرتادها
الزوار بشكل مستمر .
شاطئ اللحية :يقع يف مدينة اللحية شمال
محافظة احلديدة على مسافة (110كم ) على
الضفة الشرقية لساحل البحر األحمر .ويتواجد
بالقرب منه خور كبير من غابات وأشجار
املاجنروف واألعشاب البحرية بكميات كبيرة إلى
جانب أعداد كثيرة من الطيور املهاجرة
واملستوطنة  ،باإلضافة إلى تواجد الشعب
املرجانية بكميات كبيرة وعلى أعماق قريبة.
شاطئ اجلاح  :يقع جنوب مدينة احلديدة على
مسافة (55كم ) ويتبع إداريا مديرية بيت الفقيه
 ،وميتاز بكثبان رملية ناعمة تظللها أشجار
النخيل و يوجد ما يزيد عن مليون شجرة من
أشجار النخيل.
شاطئ جنوب قرية منظر  :ويقع يف اجلنوب
الغربي من مدينة احلديدة مبسافة ( 10كم ) ويتبع
إداريا مديرية الدريهمي  ،ويعتبر من أهم
املنتجعات السياحية واملتنفسات الطبيعية ألهالي
وزوار مدينة احلديدة  ،حيث يتميز بشاطئ رملي
ذات خصائص طبيعية جميلة ورواد الشاطئ من
السياحة احمللية والسياحة اإلقليمية.
شاطئ شرمة :يقع مبديرية الديس يف محافظة
حضرموت ويعتبر من أجمل وأنقى الشواطئ يف
محافظة حضرموت
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 8أشياء
ال تفعلها
أبدًا حني
تسافر
مبفردك!
السفر تجربة ممتعة ،ال يمكن إنكار ذلك؛ وبالتأكيد السفر بمفردك حالة خاصة
يرحب بها كثيرًاا محبو المغامرات ،وبينما قد تجد من يحذرك منها ،في نفس
الوقت ستقابل من يحفزك على هذه المغامرة! األمر حقًاا مُحير؛ دعونا نعرض
تقريرًاا يوجهك ألهم األشياء التي ال يجب أن تفعلها حين تسافر وحدك ،والقرار
في النهاية بين يديك لتخوض تجربة السفر سواء مع مجموعة أو بمفردك!
 -8ال تتخلَّ عن زمالئك يف املغامرة

ليس معنى السفر وحدك أن تتحول إلى شخصٍ ال
يتحدث مع أحد ،وتصبح رحلة سفرك أمرًا ثقيالً
عليك يصيبك بالتوتر والرهبة من الغرباء!
لم ال تتشارك بعض األوقات مع أقرانك من
املسافرين املنفردين؟ قد اشتركتم جميعًا يف هذا
القرار ،رمبا جتد لديهم أفكارًا أكثر جنونًا ومرحًا
لرحلتك! ال تنسَ أنهم مغامرون مثلك وهذه حقيقة
ال ميكنك إغفالها ،يف جعبتهم العديد من اخلطط
وغالبًا ستقابل بينهم أصحاب خبرة يف مثل هذه
الرحالت .بشكل عام ،استمتع مبغامرتك منفردًا
واجمع اخلبرات ممن حولك واقض أوقاتًا لطيفة ويف
النهاية كن حذرًا من الغرباء لكن دون مغاالة.
وتأكد من أي معلومة يخبرك بها أي شخص ال
تعرفه جيدًا.
 -7ال تبالغ يف احلميمية

بالتأكيد عليك أن تكون ودودًا يف تعامالتك أثناء
السفر وخاصة مبفردك ،لكن عليك أن حتافظ على
أمانك الشخصي .كيف تكون شخصًا لطيفًا مع
الغرباء ويف نفس الوقت ال تتعرض ملضايقات؟
عليك بالتوازن؛ وهو ليس صعبًا كما قد تعتقد،
خاصةً وأن لديك من املهارات ما ميكنه حمايتك

بشكل كافٍ كونك قد اتخذت قرارًا بالسفر
وحدك.
قد أشجعك على املغامرة ولكن ال تكن جريئًا
بطريقة تعرضك للمخاطر .الفتيات والنساء هم
األكثر عرضة للفهم اخلطأ ،حتى يف بالد مصنفة
حتت بند الدول املتقدمة ،الطبيعة اإلنسانية واحدة
يف كل العالم ستقابلني من ينظر البتسامتك بشك
ويحكم على سلوكك بريبة جملرد محاولتك
التعامل بود مع الغرباء! واحلل ،ال تبتسم للغرباء
وحافظ على تعامل ودود .أجل ،إنها معادلة
صعبة ولكن إذا لم تكن قادرًا على فهمها
وتنفيذها بشكل جيد ،أنصحك أال تسافر
مبفردك!
 -6ال تهمل البحث عن مضيف

هناك مواقع تتيح لك جتربة اإلقامة مع سكان
محليني وهي جتربة فريدة من نوعها ،ستتعرف
من خاللها على البلد التي تزورها عن قرب ال
يحققه لك أكثر املرشدين السياحيني خبرة .األمر
مغامرة مضافة إلى جتربة سفرك مبفردك ،عليك
بها ال تفوتها .ميكنك تصفح موقع
www.couchsurfing.comقبل سفرك
واختيار مضيفك القادم ،باإلضافة إلى ذلك

ميكنك تصفح املنتديات التي
يوفرها املوقع ،هناك منتدى
لكل بلد أو مدينة ميكن ألي
شخص النشر عليه .على
سبيل املثال ،منتدى لشبونة
نشط للغاية من خالله ميكنك
اكتشاف األنشطة التي ميكن
ممارستها يف هذه املدينة مثل
اليوجا أو التعرف على
األحداث واملناسبات هناك
بشكل موسع.
 -5ال تسكن الفنادق

بيوت الشباب هي أفضل
األماكن لتكوين صداقات.
على الرغم من أنك ستلتقي بأشخاص ألول
مرة ،ستبقى دائمًا لديك فرصة جيدة لتعقد
صداقات أبدية مع بعض هؤالء الذين تعرفت
عليهم للتو .من السهل يف عالم اإلنترنت أن جتد
نُزل شباب تناسبك ،عليك فتح املتصفح وزيارة
hostelbookers.comأو
hostelworld.comهذه املواقع ستوفر لك
عروض النزل اخملتلفة واألهم من ذلك وجود
تقييمات وآراء من أشخاص سكنوا هذه األماكن
من قبل ،بهذه الطريقة يف الغالب سوف حتصل
على أفضل بيوت الشباب املتاحة.
 -4ال تهمل البحث عن معالم وجهتك

سواء كنت مسافرًا مبفردك أو مع مجموعة يجب
عليك القيام ببحث جيد يكشف لك أهم معالم
وجهتك اجلديدة .وأهم من حرصك على
األماكن التي ستزورها عليك مبعرفة عادات
وثقافات من ستتعامل معهم .ولألسف على
املرأة أن تتأكد جيدًا من عدم وجود أي حوادث
ضد النساء يف املكان الذي تنوي القيام بالسفر إليه
وحدها ،رمبا على املرأة تغيير وجهتها إذا تأكدت
من وجود مخاطر .متعة السفر لن تكتمل دون
التمتع باألمان الشخصي .بشكل عام عليك
التعرف إلى شخصٍ من أهل البلد املتوقع
زيارتها ،وسؤاله عن كيف يتعامل السياح فيها،
وكيف تتجنب األماكن التي تنتشر فيها حوادث
السرقة والقتل.
هناك شعوب لديهم عادات غريبة وخصوصًا يف
تعاملهم مع الغرباء؛ فال تهملها كي ال تفسد
رحلتك .وعليك أن تتخيل حالتك إذا كنت يف
الصني ،وقمت بفرقعة عيدان تناول الطعام كما
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لو كنت تلعب بالطبل ،معنى هذه احلركة أنك
متسول! تأكدت أن السفر يحتاج للكثير من البحث
اجلاد؟!
 -3ال تتجول مبفردك

هناك بعض األنشطة التي تتطلب وجود أشخاص
آخرين بصحبتك ،مثل تسلق اجلبال أو السير يف
الغابة .أحدهم قد تنزلق قدمه وال يجد من يساعده
ويُترك يف الغابة وحيدًا مُعرضًا لكل األخطار املتوقعة
يف مثل هذه احلاالت .حاول أن حتافظ على تواجدك
وسط الناس حتى لو كنت تتجول وحيدًا ،ال أحد
يتوقع متى يحدث له حالة إغماء مفاجئة أو ضربة
شمس نتيجة لقضاء النهار بأكمله يف جولة طويلة
دون أن يدري مضي الوقت ،التوقعات السيئة
كثيرة .والوقاية سهلة ،حافظ على وجود الناس من
حولك هذا أسهل طريق لتحصل على املساعدة أو
اإلسعافات إذا لزم األمر.
 -2ال تخجل

واحدة من أكبر مزايا السفر مبفردك أنك قادر على
إجراء محادثات مع أي شخص آخر ،وإلثراء
جتربتك عليك باالنخراط مع السكان احملليني .يف
الغالب سكان املكان الذي تزوره سيساعدونك
باملعلومات أكثر من أي مرشد سياحي أو موقع على
اإلنترنت .هم أدري بأفضل ما يف بالدهم ورمبا
تصاحب من يدلك على أفضل األسعار وأرخص
الفنادق ،فقط كن حريصًا بشكل ال يفسد متعتك
ومغامرتك .الفكرة هي أال تندم على عدم زيارة
معالم سياحية أو عدم التعرف على عادات وتقاليد
الشعوب التي تزورها .ستنزعج بعد عودتك من
الرحلة ،إذا علمت أن هناك شيئًا فاتك! تتجمل
األماكن بسكانها وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم
الغريبة يف كل املناسبات.
 -1ال تفقد االتصال مع أسرتك

حتى لو كنت مسافرًا وحدك ،يجب أن تبقي شخصًا
ما يف املنزل على اطالع بأخبارك أوالً بأول .وعليك
أن تخبر هذا الشخص مبسار رحلتك بشكل مستمر
حتى لو تكلفت تعريفة إضافية لهاتفك احملمول .كُن
على اتصالٍ دائمٍ بأسرتك .يعتقد بعض الناس أنهم
فقط يحتاجون ألهلهم يف حاالت الطوارئ وهذا
ليس صحيحًا؛ فمتابعة شخص من أسرتك خلط
سيرك معناه أنك إذا تأخرت عن موعد عودتك من
جولة ما بشكل مبالغ فيه ،سيقوم هذا الشخص
بالبحث عنك ومحاولة إيصال املساعدة إليك بأي
شكل ألنه سيتأكد أنك يف خطر.
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نصائح وإرشادات :خطوات حلماية
طالء السيارة

برلين -شدد خبير السيارات األلماني كريستيان بيتسولت
على ضرورة إزالة فضالت الطيور من فوق السيارة في
نفس اليوم كي ال تلحق أضرارا بطالئها.
وأوصى بيتسولت بتفكيك البقعة أوال عن طريق مسحها
بمنشفة رطبة ،ثم شطفها بالماء في مكان الغسل ،مع
مراعاة إزالة االتساخات الخشنة بحذر ،حيث ينبغي أال
يتم فركها جيئة وذهابا .وينطبق ذلك أيضا على صمغ
األشجار وإفرازات الحشرات األخرى.

خوذات ذكية لضمان حماية
وترفيه ركاب الدراجات
النارية

سالمة احملرك يف مستوى زيته
نصحت مجلة “أوتو شتراسين فيركير ” األلمانية
بفحص مستوى الزيت كل مرتين للتزود بالوقود ،محذرة
من أن قائد السيارة ،الذي ينتظر إضاءة مصباح التحذير،
قد يعرض المحرك للضرر ،حيث أن القيادة في حركة
المرور يمكن أن تتسبب في تخفيف قوام الزيت من
خالل البنزين.
وتوصي المجلة باصطحاب زيت احتياطي بمقدار  1لتر،
حيث أن المحركات وحتى الحديثة منها يمكن أن
تستهلك نصف لتر من الزيت كل ألف كيلومتر.

ميونخ -يحرص مصممو الدراجات النارية على توفير كل
عوامل السالمة واألمان ملستخدميها ،لهذا يعكفون على
إدخال أحدث التقنيات على اخلوذات بوصفها مصممة
خصيصا حلماية راكب الدراجة.وأمام غزو التقنيات
احلديثة لتصاميم خوذات الدراجات النارية ،ومع تنوع
املوديالت ،يشدد املصممون على املستخدمني ضرورة
اختيار اخلوذات املناسبة وحسن التفريق بينها.ويذكر أن
شركة بي إم دبليو قد أعلنت أواخر العام املاضي عن عقد
تعاون مشترك بينها وبني هوندا وياماها لتطوير أنظمة
سالمة ذكية للدراجات النارية .ولم تنتظر كثيرا قبل أن
تكشف الشركة النقاب عن خوذة جديدة بداية هذا
العام.وأوضحت بي إم دبليو أن اخلوذة تدمج شاشة عرض
"هيد-آب" ،وعلى اجلانب األمين تدمج وتعرض معلومات يف
مجال رؤية السائق ،والتي يتم حتديدها عن طريق برمجتها
مسبقا .وأضافت الشركة األملانية أنه بإمكان الشاشة عرض
حدود السرعة ،والعالمات املرورية ،ونقاط اخلطر ،وأسهم
االجتاهات لنظام املالحة.
وأكدت بي إم دبليو أن الشاشة بوسعها كذلك عرض معلومات عن
ضغط هواء اإلطارات ،ومستوى الزيت والوقود والسرعة ،علما وأنه
ميكن استخدام الكاميرا املوجهة للخلف مستقبال كمرآة رؤية خلفية ،مشيرة
إلى أن التحكم يف هذا الكمبيوتر الصغير املتواجد باخلوذة يتم عبر وحدة حتكم
على اجلهة اليسرى من املقود ،وأن مدة عمل البطاريتني باخلوذة تصل إلى  5ساعات.

كبح السيارة على الطرق املبتلة
قالت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة “توف زود ” إن
السيارة تتعرض لخطر االنزالق على الماء أثناء القيادة
على الطرق المبتلة ،موضحة أن العالمات التحذيرية
األولى لالنزالق على الماء تتمثل في ظهور ضجيج
الماء في مبيت العجالت أو اصطدام رذاذ الماء في قاع
السيارة أو عند الشعور برعشة في التوجيه.
وفي حالة السيارات المزودة بنظام الفرامل المانع
النغالق العجالت “إيه بي إس ” ينبغي كبح السيارة
دون تردد ،مع مراعاة عدم القيام بالتوجيه.

حتميل السيارة مشروط بقواعد أساسية

خوذة جديدة خفيفة الوزن تضم كاميرات
ومن املقرر أن تطرح الشركة هذه اخلوذة خالل العامني القادمني ،فضال عن توفيرها ضمن باقات التجهيزات الالحقة للخوذات القدمية .وأبدى
روبرشت مولر ،عضو نادي السيارات األملاني "أداك" ،بعض اخملاوف ،حيث أكد ضرورة إخضاع هذه التقنية لالختبار العملي ،ألنه يرى أن املبدأ
األساسي لهذه التقنية جيد ،ولكن قد يتسبب الضوء املعاكس ،واألحوال اجلوية يف ظهور أخطاء بشاشة هيد-آب.ويشار إلى أنه يف العام املاضي
كشفت شركة سكالي األميركية عن اخلوذة "إيه آر "1اجملهزة بكاميرا موجهة للخلف ،تراقب حركة املرور يف اخللف ،ومن ثم تقوم نظارة غوغل
بعرض ما تصوره الكاميرا ،وبالتالي يتقلص دور املرآة اخللفية.كما أن شركة بريطانية قد طورت خوذة مبراقبة محيطية ،اعتمد من خاللها
البريطانيون على نظام عاكس بدال من كاميرات الفيديو أو النظارات ،وقريبا سيتم تدعيم اخلوذة بشاشة هيد-آب ،علما وأن هذه التقنية ليست
جديدة بشكل كامل ،فالطيارون املقاتلون يعتمدون على شاشات هيد-آب منذ أكثر من  20عاما.
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أوضح راينر كامن ،من الهيئة الفنية لمراقبة الجودة
“توف نورد ” ،أن هناك قاعدة أساسية عند تحميل
السيارة تنص على أنه يجب وضع األغراض الثقيلة في
األسفل ،باإلضافة إلى أنه ال يجوز بأي حال من األحوال
أن يتم وضع أي أغراض على الرف الخلفي بمقصورة
السيارة ،وبالنسبة إلى الموديالت الكومبي ينبغي أال
ترتفع الحقائب عن مسند ظهر المقاعد الخلفية .وعلل
راينر ذلك بأن هذه الحقائب واألغراض تتحول إلى
مقذوفات خطيرة في مناورات الكبح المفاجئة.
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لوح بيدك حيثما شئت ..السيارة تستجيب

سيارات املستقبل ..رفيق رقمي يسير وفقا حلركات السائق
االستعانة بالتقدم
التكنولوجي في مجال
تصنيع السيارات
أحدثت تغييرات عميقة
في القطاع وتدرّجت
على نحو سريع منذ
إعالن شـركات
السيارات العالمية
وشـركات تكنولوجيا
المعلومات أواخر
العام الماضي عن
اعتكافها على تطوير
أنظمة تحكم تتيح
استعمال وظائف
السيارة المختلفة عن طريق اإليماءات ،ومن ثم االستغناء عن اللمس واستبداله بأنظمة وشاشات إلكترونية تستشعر
رغبات السائق قبل أن يفصح عنها ،كما تحولت قمرة القيادة بأجهزتها التقليدية إلى شاشة مبرمجة افتراضيا.
لندن -االعتماد املستمر على التطور التقني يف
صناعة السيارات يعجّل بقلب العالقات رأسا على
عقب ،بحيث أصبحت السيارة تتحكم يف السائق
وتستشعر رغباته.
ويرى العديد من اخلبراء أن القيادة باتت حتت أنظار
األنظمة اإللكترونية ،وأن التحكم يف السيارة صار
منوطا بعهدة اإلمياءات .ويشدد املطورون على أن
هذه التغييرات تهدف أساسا إلى سالمة السائق
وراحته ،حيث تتعرف هذه التقنيات احلديثة على
رغباته حتى قبل اإلفصاح عنها.
وأبدت شركة فولكس فاغن األملانية اهتماما
باستخدام تقنية اللمس يف سياراتها ،مما جعلها من
الشركات الرائدة يف هذا اجملال ،فضال عن التخطيط
إلدراجها مبوديالت يتم إنتاجها بشكل قياسي.
ومن بني النماذج التي كشفت عنها فولكس فاغن،
األيقونة "إي-غولف تتش" ،والتي كانت مبثابة
اختبار لنظام العرض واالستعمال اجلديد الذي
تكفيه إمياءة مسح بواسطة يد السائق لتتغير البيانات
على شاشة العرض ،باإلضافة إلى أنه تظهر يف
قائمة التشغيل مقاطع جديدة أو يقوم معرض
الصور بعرض الصورة التالية دون أي ملسات.
وبذلك تكون فولكس فاغن قد خلّصت السائق من
االضطرار إلى النقر باإلصبع على الشاشات
اللمسية املستوحاة من الهواتف الذكية وأجهزة
الكمبيوتر اللوحية كعنصر حتكم مركزي يف
السيارة ،وقللت من مكونات مقصورة القيادة حتت
شعار "ممنوع اللمس".
ولم يكن استخدام هذه التقنية يف الكاميرات
وأجهزة االستشعار عن قرب لتحليل احلركة
وترجمتها إلى أوامر لنظام املعلومات والترفيه،
باألمر اجلديد بشكل كامل ،حيث أن األمر اختلف
هذه املرة مع فولكس فاغن ،التي تعتبر أول منتج

يعتمد هذه التقنية بشكل قياسي إلنتاج السيارات.
وأوضح مطورو الشركة األملانية أن هذه التقنية
تعد بدور بارز يف املستقبل ،مؤكدين أنه لكي يتم
التحكم يف تدفق املعلومات يف ظل االتصال
املتزايد بشبكة اإلنترنت يف السيارة ،ولتحقيق
أقصى قدر من التجارب التصميمية ،ال بد من
االستغناء بشكل كبير عن األزرار واملفاتيح
والتحول إلى التقنيات التي ال حتتاج إلى التحكم
باللمس.
وسبق لشركة بي أم دبليو أن كشفت النقاب عن
موديالت تتميـز بالقدرة على التحكم يف عمليات
معينة عن طريق اإلمياءات البسيطة من بينها موديل
قياسي من الفئة السابعة ،الذي يزخر بهذه
التقنية.
واكتفت بي أم دبليو يف موديلها بالتعرف على
اإلمياءات عن طريق بضع إشارات من األصابع،
حيث ميكن قبول املكاملات الواردة أو رفضها عن
طريق حركة باليد ،كما ميكن أيضا التحكم يف
شدة الصوت ،وتنشيط القائمة الرئيسية .وأفاد
ماركوس بيرينت ،املطور لدى بي أم دبليو ،بأن
هذا املفهوم اجلديد الستعمال السيارة والتحكم
فيها يعد خطوة إضافية يف لغة االستخدام ولوحة
التحكم اللمسية ،واملفتاح ،ونظام االستعمال
عن طريق األوامر الصوتية.
ويبدو أن مستقبل السيارات سيعتمد على هذه
التقنية ،حيث أعلنت شركة "باناسونيك" لصناعة
السيارات عن مقصورة قيادة اختبارية والتي من
املتوقع أن تدخل جدول اإلنتاج القياسي خالل
هذا العقد.
وصرّحت باناسونيك أن املقصورة تستوعب
كاميرات تعمل باألشعة احلمراء والتي من خاللها
ميكن على سبيل املثال اختيار القوائم املفردة،
وتوزيع املعلومات على شاشات مختلفة ،وتغيير

محطات الراديو ،والتحكم يف درجة ارفاع الصوت.
وشدد دورتي أميرز كلوزه من شركة بوش على أن
اإلمياءات ال بد أن تكون مستخدمة وواضحة ،يف
حني استبدلت شركة فاليو اإلمياءات بالتوجيه
النظري ،حيث تقوم كاميرات برصد اجتاه نظر
السائق لترجمة أوامره ،فمثال ميكّن النظر إلى أحد
املفاتيح بشكل كامل ولفترة معيّنة من تفعيل وظيفته.
وقدم ماتياس فيرت من شركة أوبل األملانية ،بعض
التحفظات على التحكم بالنظرات يف وظائف
السيارة ،حيث أشار إلى أن مفهوم االستعمال يف
السيارة الرياضية االختبارية "جي تي كونسبت" يعتمد
على لوحة ملسية إلى جانب أذرع التوجيه اخلاصة
بإشارات تغيير االجتاه وغيرها .وأوضح فيرت أن
هذا املفهوم ال يقوم فقط على احلوار املستمر مع مركز
"أون ستار" خلدمات التليماتيك ،والتي حتصل على
جميع اإلعدادات عن بعد ،وإمنا يتم أيضا عن طريق
شبكة إلكترونية تتعرف على رغبات السائق يف كل
كيلومتر.
ويرجح خبراء التكنولوجيا أن تصبح هذه السيارة
الرفيق الرقمي للسائق ،الذي يحدد رغباته حتى قبل
أن يفصح عنها ،علما وأن التقدم التقني ساعد يف
تطوير أنظمة قيادة مساعدة من خالل أشكال تقنية
مختلفة تتعرف على حالة تعب وإجهاد السائق يف
الرحالت الطويلة.
وأوضحت الهيئة األملانية ملراقبة اجلودة "توف نورد"
أن نظام التعرف على تعب وإجهاد السائق ،والذي
يعرف أيضا مبساعد االنتباه ،يراقب ويحلل
سلوكيات القيادة وخاصة حركات التوجيه.
وتتمثل الفكرة يف أن السائق املتعب يرتكب أخطاء
توجيه بسيطة ثم يحاول تصحيحها بشكل مفاجئ،
وهذا ما تتعرف عليه األنظمة اإللكترونية التي يتم
تثبيتها مثل مستشعر زاوية التوجيه ،والذي يعتبر
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جزءا من برنامج تعزيز االتزان اإللكتروني ،كما
أن مدة القيادة وسلوك تغيير إشارات تغيير االجتاه
والضغط على الدواسات ،تدخل ضمن هذه
احلسابات .وإذا تصرف السائق على نحو الفت
للنظر وبشكل متعب ،فإن النظام سيطلق
حتذيرات عن طريق إشارات صوتية وبالغات
تظهر يف مقصورة القيادة.
ويحدث األمر نفسه مع مساعد احلفاظ على
حارة السير ،والذي تتم االستفادة منه يف الكشف
عن التعب ،حيث تتم االستعانة بصور كاميرا
الفيديو .كما يراقب النظام إشارات الطريق،
ويتعرف على سلوك السائق عندما يتأرجح على
حارة السير املرغوبة.كما عملت شركة "أودي"
على ابتكار قمرة قيادة افتراضية ،يرى مطورو
السيارات أن تصبح السمة األكثر شيوعا يف
سيارات املستقبل غير البعيد.
ومن خالل هذه القمرة االفتراضية وقع استبدال
عداد السرعة ومقياس سرعة الدوران ،ومختلف
أجهزة القياس واملؤشرات ،بشاشة "أل سي دي"
 12.3بوصة تضم لوحة العدادات املتحركة.
وتعد هذه الشاشة عالية الدقة ،وهي تضيء وراء
عجلة القيادة مباشرة يف خط بصر السائق ،وميكن
برمجتها لتظهر عدة وظائف مثل القيادة والهاتف
احملمول ،واإلذاعة ووسائل اإلعالم و"غوغل
إيرث" والرسومات ثالثية األبعاد وبيانات املرور،
هذا باإلضافة إلى الوظائف املعتادة إلظهار
السرعة ودورات احملرك ،ودرجة احلرارة
اخلارجية ومستوى الغاز .وقلب قمرة القيادة
االفتراضية هو معالج كمبيوتر قوي من صنع
"نفيديا".
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الوزن طبيعياً.
وبالطبع يرتفع
هذا اخلطر يف حال
املعاناة من زيادة
الوزن.
وملمارسة
التمارين الرياضية
أهمية بالغة يف
سن الطفولة
والشباب حيث أن
اجلسم يف منوّ
مستمر ،وهو
يحتاج إلى
الرياضة للتأكد
من أن العضالت
والعظام والقلب
والرئتني وكل
األعضاء احليوية
األخرى تنمو
بشكل طبيعي
وسليم،
باإلضافة إلى بناء
الشخصية
السليمة ،فقد
أشارت العديد
من الدراسات إلى
أن األلعاب
احلركية املنظمة
تعزّز منوّ
األطفال
والشباب من
الناحية البدنية والذهنية والنفسية بصورة صحية،
وتزيد من الثقة بالنفس وتقدير الذات والشعور
باإلجناز.
ويرى الباحثون أن أمناط احلياة املكتسبة أثناء
الطفولة واملراهقة تستمر مدى العمر ،مبا يف ذلك
منط احلياة املتَّسم بقلة احلركة وسوء التغذية
ومعاقرة مواد اإلدمان ،فإنه ميكن أن يستمر بعد
البلوغ لذلك كان من املهم تعليم الطفل على أن

رياضات قوة التحمل منذ الصغر تدرب اجلسم على مقاومة اإلجهاد واألمراض
هايدلبرغ (أملانيا)  -بيّنت األبحاث أن األشخاص
الذين تعودوا على ممارسة النشاط احلركي ،منذ
الصغر ،أقدر على التحكم يف قوة حتمّلهم وضبط
جهدهم وحتسني جودة صحتهم ،على املدى
البعيد.
وقالت اجلمعية األملانية لعالج ارتفاع ضغط الدم
إن ممارسة الرياضة يف الصغر تقي من اإلصابة
باملرض يف الكبر ،ال سيما رياضات قوة التحمل،

مثل الركض والسباحة وركوب الدراجات
الهوائية ،استناداً إلى دراسة سويدية حديثة.
وتوصّلت نتائج هذه الدراسة إلى أن خطر
اإلصابة بارتفاع ضغط الدم ينخفض يف الكبر
لدى األشخاص الذين يتمتعون يف الصغر بقوة
التحمل؛ حيث ثبت أن انخفاض قوة التحمل
يندرج ضمن عوامل اخلطورة املؤدية لإلصابة
بارتفاع ضغط الدم يف الكبر ،حتى وإن كان
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تكون ممارسة الرياضة جزءا من روتني احلياة
اليومية مما يهيئ األساس حلياة فعالة وصحية.
وتساعد مزاولة النشاط البدني األطفال
والشباب على حتقيق التناسق ،وسالمة بناء
العظام والعضالت واملفاصل والسيطرة على
وزن اجلسم والتخلُّص من الكيلوغرامات
الزائدة ورفع كفاءة القلب والرئتني.
ويهيئ اللعب اجلماعي واأللعاب الرياضية،
وغيرها من األنشطة البدنية ،لألطفال الفرصة
للتعبير عن الذات ،وبناء الثقة بالنفس،
واإلحساس باإلجناز ،والتفاعل مع اجملتمع
واالندماج فيه.
وتزيد ممارسة األنشطة احلركية من القدرة على
التعلم وذلك من خالل تأثيراته على القدرات
العقلية ،فقد أشارت الدراسات إلى أن الطالب
الذين يشاركون يف املسابقات الرياضية بني
املدارس أقل عرضة ملمارسة بعض العادات غير
الصحية كالتدخني أو تعاطي اخملدرات وأكثر
فرصة لالستمرار يف الدراسة والتفوّق وبلوغ
أعلى املستويات األكادميية.
وتساعد الرياضة األطفال واملراهقني على
تكوين بعض املهارات مثل العمل اجلماعي
وضبط النفس والروح الرياضية والقيادية
واالجتماعية ،يف حني أن عدم االنضمام إلى
األنشطة الترويحية والرياضية قد يسهم يف جعل
الشباب أكثر عرضة جلماعات ورفاق السوء و
إدمان اخملدرات والسلوك العدائي.
ويؤكد أخصائيون أن املشاركة يف اللعب
اجلماعي واأللعاب الرياضية وغيرها من
األنشطة البدنية ،سواء يف املدرسة أو يف وقت
الفراغ ،أمر أساسي للنمو الصحي لألطفال
والشباب.
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النجاح يصنع العداوة :تعرَّف ملاذا لدى أعظم الناجحني ألد األعداء!

7 Practical Tips to Achieve a Positive Mindset
اجلس مكانك وشاهد العالم من حولك .ال تفعل شيئًا .ال تحدد
أحد يكرهك أو حتى
أهدافًا .كن شخصًا عاديًا .عندها لن تجد ًا
يفكر في الحكم عليك .هنيئًا لك فأنت اآلن …غير مرئي.
كتابة وحترير  :هند اجلندي
تصور نفسك …واقفاً يف منتصف ساحة مزدحمة.
أنت اآلن يف خضم املنافسة أمام مائة ألف من
املشجعني الذين يهتفون .ال شك أن نصفهم –علي
األقل –ال يهتفون لك ،بل غالباً ما يكرهك هؤالء
وبشدة .رمبا ال ينتهي األمر أيضاً عند هذا احلد ،بل
إنهم يظهرون لك كم أنهم حقاً يحتقرونك .كل هذا
مع بعض التعليقات املثيرة لالشمئزاز عنك …وعن
عائلتك.
أتعلم ؟ أنت يف الواقع تعيش تلك التفاصيل يومياً
يف مجال عملك .هؤالء الناس يطلق عليهم
"احلاقدون" أو "اعداء النجاح" ،ورمبا …أنت ما
زلت ال متلك العدد الكايف منهم.
نعم ،هذا صحيح .أنت لم تخطئ بقراءتها.
أنت يف حاجة إلي املزيد منهم.
ملاذا؟! ألن هناك عالقة مباشرة بني درجة
النجاح املمتعة واألعداد احلاقدة!

اعداء النجاح ال يتركونك بحالك
قدَّم جيني سيسكل –واحد من نقاد األفالم
األسطورية ببرنامج "عن األفالم" –رأياً سلبياً
للفيلم الرائع "صمت
احلمالن".
بالطبع
هو

The “power of positive thinking” is a popular concept, and sometimes it can feel
a little cliché. But the physical and mental benefits of positive thinking have
been demonstrated by multiple scientific studies. Positive thinking can give you
more confidence, improve your mood, and even reduce the likelihood of developing conditions such as hypertension, depression and other stress-related disorders.
All this sounds great, but what does the “power of positive thinking” really
?mean
You can define positive thinking as positive imagery, positive self-talk or
general optimism, but these are all still general, ambiguous concepts. If
you want to be effective in thinking and being more positive, you’ll
need concrete examples to help you through the process.
Here are seven:
1. Start the day with positive affirmation.
How you start the morning sets the tone for the rest of the
day. Have you ever woken up late, panicked, and then
?felt like nothing good happened the rest of the day
This is likely because you started out the day with a
negative emotion and a pessimistic view that carried
into every other event you experienced. Instead of letting this dominate you, start your day with positive
affirmations. Talk to yourself in the mirror, even if you
feel silly, with statements like, “Today will be a good
day” or “I’m going to be awesome today.” You’ll be
amazed how much your day improves.

اعداء النجاح بني رجال األعمال
يقول العديد من اخلبراء-:
إذا أردت حتقيق أعظم النجاحات ،عليك متنِّي
أن تصير مكروهًا!
فكر يف األمر بشكل مختلف قليالً .عليك أن حتب
كراهية الناس لك ألن هذا يعني …أنك يف االجتاه
الصحيح.
لكن انتبه! هناك اختالف كبير بني الرغبة واحلب.
أعظم الناجحني لديهم منتقديهم حتي مايكل
جوردان وستيف جوبز .كل هذا االنتقاد يلقونه منذ
بداية طريقهم إلي النجاح .فإن اعداء النجاح أناس
يظنون أنهم يعرفون طريق النجاح لكنهم لم يسعوا
أبداً للوصول إليه.
اعداء النجاح …من يكرهون؟
اعداء النجاح يف العمل
يقول أحد الناجحني متحدثاً عن نفسه -:
عندما نشرت مقالي األكثر شعبية ،تعلمت كيف
اقتنص الفرص .لقد نعتوني بعدة مسميات يصعب
ذكرها لدرجة أنها حُذِفَت من قبل املوقع .كما امتأل
بريدي الوارد برسائل مضمونها" -:يجب أن
تُرفَد".كل هذا باإلضافة إلى بعض التعليقات
العظيمة مثل-:
ال أستطيع االستمرار بالقراءة.
مضيعة للوقت.
أنت سطحي للغاية.
و يكمل حديثه قائالً-:
لقد كانت قناعاتي الشخصية يف املاضي هي" -:ما
املرأة إال شيء".
نعم ،هذا التشبيه بالنسبة إليَّ اآلن مستفز للغاية.
لكن …أال تعتقد أن احملررين وافقوا علي عرض
هذا املنشور؟ أنت واهم.
هناك قيمة مطلقة لوجود احلاقدين باحلياة

كاره
للفيلم،
لكن هذا الفيلم
يف احلقيقة حصل علي جائزة
األوسكار .كما منحت مجلة "رولينج ستار"
ألبوم ""never mindلفرقة الروك األمريكية
"نيرفانا" تقدير ثالثة جنوم .كان ذلك من بعد
تقييمهم السلبي عنه .هذه اجمللة أيضاً لم حتب
فريق الروك اإلجنليزي
" "Led Zeppelinيف السبعينيات وال عازف
الروك األمريكي "جيمي هندريكس" ،لكنهم
اعترفوا يف النهاية بأنهم قد أخطأوا يف احلكم
عليهم.
كل هذا يعزز حقيقة أننا بحاجة إلي اعداء
النجاح يف جميع مجاالت العمل ،لكِّننا يجب
أال نشغل أنفسنا مبا يقول هؤالء عن عملنا
اخلاص .هناك دوما أهمية لهؤالء احلاقدين
ألنهم االنعكاس احلقيقي للمعايير الثقافية
لدينا .لذا فاحلاقدون دوماً هم املقياس.
اعداء النجاح …ملاذا يكرهون؟
اعداء النجاح  -امرأة حاقدة
النقد هو كراهية داخلية انطلقت للخارج .يُعتقد
أن الكراهية غالبا عالمة علي الضعف واحلسد و
اخلوف  .فاحلاقدون يكرهونك ألنك تفعل ما ال
يستطيعون وما ال سيفعلون …أو ما هم

2. Focus on the good things, however small.
Almost invariably, you’re going to encounter obstacles
throughout the day—there’s no such thing as a perfect day.
When you encounter such a challenge, focus on the benefits,
no matter how slight or unimportant they seem. For example, if
you get stuck in traffic, think about how you now have time to listen to the rest of your favorite podcast. If the store is out of the food
you want to prepare, think about the thrill of trying something new.
3 Find humor in bad situations.
Allow yourself to experience humor in even the darkest or most trying situa
To read the rest of the article: http://www.success.com/

خائفون منه لدرجة أنهم حتى ال يحاولون .إنهم
جزء طبيعي لتطور أعمالك .عندما تبدأ عمالً جديداً
سيكون هناك نقاداً .وعندما تصبح جيداً بعملك،
سيكون هناك حاقدون .وعندما تصبح خبيراً،
سيتحول اجلميع إلي محبِّني.
والسؤال اآلن -:هل أنت مستعد لالنتقاد والهجوم
لتنمو أعمالك الشخصية؟
بالطبع تتساءل كيف ميكنك جتنب كل هذا؟ حسنا…
هناك طريقة واحدة لتجنب الهجوم والكراهية -:أال
وهي…
اجلس مكانك وشاهد العالم من حولك .ال تفعل
شيئاً .ال حتدد أهدافاً .كن شخصاً عادياً .عندها لن
جتد أحداً يكرهك أو حتى يفكر يف احلكم عليك.
هنيئاً لك فأنت اآلن …غير مرئي.
اعداء النجاح لن يتوقفوا عن انتقادك
النقد والكراهية هما الثمن اللذان تدفعهما إلنشاء
وتوسيع دائرة أعمالك .لذا ال تدع صوت احلاقدين
يطغي عليك .ستعطيهم القوة حينئذ إذا استمعت
إلي ما يقولون .جتاهل تفاهاتهم واستغلها كوقود

يدفعك دوماً لألمام .إنهم يكرهونك ألنك
تسعي نحو حتقيق أهدافك وتعمل عليها بقوة.
بطريقة ما ،إنهم أعظم أمناط ردود الفعل التي
ميكن أن حتصل عليها عندما تعمل بجد.
مثاالً على ذلك -:هوارد ستيرن .إنه مذيع
ومقدم برامج وممثل وشاعر ومصور فوتوغرايف
أمريكي!
هوارد ستيرن
كارهو هوارد ستيرن يستمعون بالفعل إلي
برنامجه اإلذاعي يومياً أكثر مما يستمع إليه
محبيه .وذلك ألنهم يريدون أن يعرفوا ماذا
سيقول!
الكثير من الكارهني = الكثير من النجاح .
يف النهاية -:احلاقدون …ميكن أن يشككوا
بقدراتك ،ميكن أن يهاجمونك ،لكنهم لن
يستطيعوا أبد ًا إيقافك .قرار التوقف هو قرارك
أنت.
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فضاء Space

ناسا تعد
بـ"أدلة
قاطعة"
على وجود
كائنات
فضائية قبل
عام 2025
المخلوقات الفضائية هي مخلوقات يوجد حولها جدل كبير فال احد
يعلم حقيقتها وبرغم من التقدم الهائل الذي حدث في هلم الفلك
والفضاء وبرغم من زيارات الفضاء المتكررة وانطالق العديد من
مركبات الفضاء اال ان االمر ازدا غموض ..هناك اكتشافات عديدة
توصل اليها العلماء تؤكد على وجود مخلوقات فضائية على كوكب اخر
غير االرض مثل رؤية المركبات واالطباق الخاصة بهم وكذلك تم رصد
بواسطة اكثر من مسبار فضائي مخلوقات فضائية ولكن الى االن ال
يوجد شئ مؤكد على وجود تلك الكائنات الفضائية بشكل قاطع .
قال كبار علماء وكالة ناسا األمريكية أنهم
على أعتاب اكتشاف كائنات فضائية
تعيش في الكون مع البشر ،ويعتقدون
أنهم على بُعد جيل واحد فقط من العثور
على كائنات أخرى في مجرة درب التبانة.
ويؤكد علماء وكالة الفضاء األمريكية
"ناسا" أن مجرة درب التبانة تعج بالبيئات
المواتية لظهور حياة عليها.
وجاءت هذه التوقعات ،المثيرة للجدل،
في حلقة نقاش لكبار العلماء عقدت 7
إبريل/نيسان ،وتنبأ فيها علماء الفضاء بأن
االكتشافات األولى ستأتي في غضون
العشر سنوات القادمة.
وتعتقد كبيرة العلماء "إلين ستوفان"
أن البشر سيكون لديهم "دليل قاطع في
غضون الـ  20أو الـ  30عاما القادمة"،
ألن لديهم اآلن "التكنولوجيا الالزمة ،وهم
في الطريق لتنفيذ ذلك ،وهم بالتأكيد على
الطريق الصحيح".
وقال رائد الفضاء األمريكي "جون

جرونسفيلد" في حلقة النقاش" :أعتقد
أننا على بُعد جيل واحد من اكتشاف هذه
الكائنات في مجموعتنا الشمسية ،لربما
هي موجودة بالقرب منا على قمر جليدي
أو على سطح المريخ ،أو أننا على بُعد
جيل واحد ربما من كائنات على كوكب
حول نجم قريب من الشمس".
وقد تقدمت "ناسا" بخطوات هائلة في
اكتشاف األجرام السماوية البعيدة وتحليل
تكويناتها الكيميائية.
وتقول ستوفان" :أصبحنا نعرف أين
يجب أن ننظر ،وأعتقد أن البعثة القادمة
المأهولة إلى المريخ سوف تُظهر العديد
من االكتشافات الرائعة".
وفي الواقع ،فقد وجدت بعثة المركبة
"كيبلر" التابعة لوكالة "ناسا" عددا من
الصخور ،التي ربما توفر أدلة على وجود
حياة خارج كوكب األرض ،كما كانت
الوكالة تشك منذ فترة طويلة في األقمار
الجليدية في مجرة درب التبانة ،بأنها

تحتوي على عدد كبير من األسرار
الغامضة تحت قشرتها الخاصة.
ومن بين هذه األقمار القمر
الغامض "أوروبا" التابع لكوكب
المشتري ،والذي تعتقد الوكالة أنه
يحتوي على كميات هائلة من المياه
في باطنه ،وتتصاعد منه األبخرة
الرقيقة حتى ارتفاع  200كيلومتر ،ما قد
يعطي أدلة على وجود المعادن
الداعمة لوجود الحياة عليه.
ويُعتقد أيضا أن القمر "غانيميد"،
الذي يعد أكبر أقمار المجموعة
الشمسية وأكبر أقمار كوكب المشتري،
يحتوي على كميات من المياه تفوق كل
محيطات األرض مجتمعة ،ونفس
الشيء يمكن أن يقال عن قمر كوكب
زحل "إنسيالدوس".
وقد وجد العلماء أيضا أدلة تشير إلى
أن المريخ قد آوى سابقا محيطات
كاملة على سطحه ،وتظهر الشقوق
والندوب التي وجدت على سطح
الكوكب األحمر أنها كانت مجاري
لتيارات مائية ممتلئة بالملح.
وال يزال المسبار "كيريوسيتي" على
سطح المريخ يبعث على انبهار العلماء
كل فترة باكتشافات جديدة مثيرة
لالهتمام ،فقبل أسبوعين فقط،
اكتشف المسبار جزيئات عضوية تحتوي
على الكربون والنيتروجين "الثابت"،
وهي العناصر المركزية لجميع أشكال
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الحياة المعروفة.
كل هذا يجعل مجرة درب التبانة "مكانا
رطبا مشبعا بالماء" ،وفقا لما قاله مدير قسم
الفيزياء الفلكية التابع لناسا" ،بول هيرتز".
وكان للتقدم الذي حدث في العديد من
مجاالت التكنولوجيا الفضل في تسريع
وتيرة البحث عن الكائنات الفضائية ،فمنذ
بضعة أيام أيضا أعلنت شركة أمريكية عن
اختراعها محركات صواريخ قادرة أن تصل
بالبشر إلى المريخ في غضون  39يوما
فقط.
وتعمل وكالة "ناسا" نفسها على تطوير
مسبار المريخ الجديد ،الذي يشبه الصحن
الطائر ،مع وعود بجعله قادرا على الهبوط
فوق سطح الكواكب األخرى.
هذا وتواجه اإلنسانية تحديين منفصلين
في استكشاف عالم الفضاء الغامض:
األول هو إيجاد عالمات على وجود حياة
ذكية خارج كوكب األرض ،واآلخر هو تحديد
البيئات التي يُحتمل أن تكون صالحة للسكن
عليها ،وبينما قد يتسرع البعض في ربط
االثنين معا ،إال أن األخير هو االقتراح
األسهل بكثير.
الجدير بالذكر أن "ناسا" رصدت  2.1مليار
دوالر لزيارة القمر أوروبا بحلول عام
 ،2022وسبر أسرار المحيطات الهائلة
الموجودة فيه ،وبخار الماء الذي رُصد في
منطقة قطبه الجنوبي.
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ليزر يغير لون العيون إلى األبد

واشنطن – بعد التقنية اجلديدة لم يعد هناك حاجة
للعدسات الالصقة امللونة ،فقد توصل طبيب عيون
أميركي إلى تكنولوجيا جديدة تستطيع حتويل لون العيون
من البني إلى األزرق عبر استخدام أشعة الليزر.وقال
الطبيب غريغ هومر إنه يعمل على تطوير هذه التكنولوجيا
منذ  10سنوات ،وبأنه توصل أخيرا إلى طريقة تغيير لون
القزحية من دون اإلضرار بأنسجة العيون.وقال هومر إن األمر
قابل للتطبيق على كل البشر ،ألن العيون البنية حتتوي على طبقة
زرقاء حتتها مباشرة..
وأوضح تفاصيل العملية على الشكل التالي "يتم استخدام أشعة الليزر على موجة معينة تعمل على
إزالة خاليا اللون البني املوجودة على سطح القزحية خالل مدة ال تزيد عن  20ثانية" ،وأضاف "عندما
متتص اخلاليا أشعة الليزر يختفي اللون اخلارجي ،ويتحول إلى األزرق بعد أسبوعني إلى  3أسابيع".
وقال هومر إن التجارب التي متت حتى اآلن لم تتسبب بأيّ ضرر لألنسجة ،وبأنه ما زال يقوم
بتجارب جديدة متتد لعام قبل أن تتوفر العملية أمام الراغبني.

Aleppo boys dream of
becoming boxing champ
pions despite war
ALEPPO - Bathed in the fluorescent light of a
sparse basement in Syria's war-torn Aleppo city,
young boys pummel red punching bags under the
close supervision of a former national boxing
champion. The rhythmic sound of gloves at
Shahba boxing club can at times drown out the
blasts of air strikes and shelling coming from
eastern parts of the city. "I come to the centre to
"train because I've dreamt of becoming a boxing champion since I was a little boy,
says Omar, a young trainee with dark, straight hair. "When this centre opened, I
started coming here so I could make my dream come true. For the past four years,
we've had no sports activities at all, only destruction and shelling," he says. Since
Syria's bloody conflict erupted in March 2011, more than 260,000 people have lost
their lives and millions have been displaced.

إنسان آلي يرحب بالمرضى في مستشفى بلجيكي
أوستند (بلجيكا) –استقبل مستشفى بلجيكي للتو أحدث فرد في طاقم عامليه ،وهو “بيبر ” اإلنسان اآللي الذي يتحدث 19
لغة .وانضم “بيبر ” الذي طورته شركة “زورا بوتس ” البلجيكية لتحسين الرعاية الصحية واالجتماعية إلى الفريق الطبي
كعون استقبال بمستشفى إيه.زد داميان في مدينة أوستند.وسيقوم “بيبر ” بتعريف الزوار بالمستشفى وتوفير المعلومات
وإرشاد الزوار والمرضى إلى الغرف واألدوار الصحيحة .وبسرعة تبلغ ثالثة كيلومترات فقط في الساعة يستطيع “بيبر ” أيضا
أن يأخذ بيد المرضى بطيئي في الحركة .ويعمل “بيبر ” لما يصل إلى  20ساعة بمفرده عند شحن بطاريته بالكامل.وقالت
فابريس جوفين الرئيسة التنفيذية لشركة زورا بوتس “اإلنسان اآللي نفسه طوله متر و 20سنتيمترا لذا فهو ليس إنسانا آليا
على غرار أرنولد شوارزنيغر بسترته الجلدية وجملته الشهيرة ‘سوف أعود ’ .إنه روبوت لطيف وردود األفعال إيجابية حتى
اآلن ”.وخالل أسبوعه األول كان “بيبر ” في قسم الوالدة بالمستشفى في معظم الوقت.وأبدت بييكي فاندبوت التي
وضعت طفلها بالمستشفى دهشتها وقالت “إنها طريقة جديدة للتواصل وربما يشعر البعض بالطمأنينة ”.ويبلغ ثمن “بيبر ”
 30ألف يورو وقد اشترى عمالء يابانيون واحدا منه فقط للعمل في المنزل.

السياح واحلجاج يطبعون األوشام يف بيت حلم
بيت حلم (االراضي الفلسطينية)
 يعود السياح واحلجاج عادة منمدينة بيت حلم حاملني معهم
الشموع واملسبحات وغيرها مما
يصنع من اغصان الزيتون ،لكن
االكثر تدينا من بينهم يفضلون ان
يطبعوا وشما على جلدهم يؤرخ
زيارتهم ملسقط رأس
املسيح.ويقوم مبهمة دق االوشام
الفلسطيني وليد عياش ،وهو
متخصص يف النقوش ذات
الدالالت املسيحية ،ويف جعبته
مئة منوذج منها اشكال صليب
وصور للمسيح وامه مرمي.بدأ
وليد عياش البالغ من العمر 39
عاما عمله مهنة دق االوشام قبل
 12عاما ،وتعلمها من تلقاء
نفسه مستعينا مبا ينشر عنها على
صفحات االنترنت ،قبل ان يقصد مدرسة خاصة يف اسرائيل ،خللو االراضي الفلسطينية من مدارس مماثلة.قبل
ذلك كان يساعد والده يف صالون لتصفيف الشعر يقع يف الطابق االرضي من املبنى نفسه الذي يقيم فيه اآلن مشغل
االوشام.

بالصور ..اجلانب الطريف من شخصية أوباما
تداولت شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت "فيسبوك وتويتر" مجموعة صور للرئيس
األمريكي باراك أوباما فيها شيء من الطرافة.وتكشف هذه الصور اجلانب اإلنساني للرئيس
األمريكي الذي سيغادر البيت األبيض قريبا ،ويظهر يف إحداها ضاحكا يداعب طفلة صغيرة،
وأخرى يظهر فيها يحيي أحد عمال النظافة بطريقة الشبان املراهقني من أبناء األحياء الشعبية.

لإلعالن يف العربي األمريكي اليوم
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Goodies
حكمة اإلمام علي
تزوجت امرأة ،وبعد ستة أشهر ولدت طفال ،واملعروف أن املرأة غالبا ما تلد
بعد تسعة أشهر أو سبعة أشهر من احلمل ،فظن الناس أنها لم تكن مخلصة
لزوجها ،وأنها حملت من غيره قبل زواجها منه.فأخذوها إلى اخلليفة
ليعاقبها ،وكان اخلليفة حينئذ هو عثمان بن عفان -رضي اهلل عنه -فلما
ذهبوا إليه ،وجدوا اإلمام عليا موجودا عنده ،فقال لهم :ليس لكم أن
تعاقبوها لهذا السبب .فتعجبوا وسألوه :وكيف ذلك؟ فقال لهم :لقد قال
اهلل تعالى( :وحمله وفصاله ثالثون شهرا) (أي أن احلمل وفترة الرضاعة
ثالثون شهرا) .وقال تعالى( :والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني)
(أي أن مدة الرضاعة سنتني .إذن فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا ،واحلمل
ميكن أن يكون ستة أشهر فقط).
وأعلم مايف اليوم واألمس قبله ** ولكنني عن علم مايف غد عم
ومن ال يصانع يف أمور كثيرة ** يضرس بأنياب ويوطأ مبنسم
ومن ال يذد عن حوضه بسالحه ** يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم
ومن هاب أسباب املنايا ينلنه ** ولو رام أسباب السماء بسلم
ومهما تكن عند إمرء من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس تعلم
زهير بن أبي سلمى

قصص من التراث  -قصة املال الضائع
يروى أن رجالًا جاء إلى اإلمام أبى حنيفة ذات ليلة ،وقال له :يا إمام! منذ مدة طويلة دفنت ماالًا في مكان ما،
ولكني نسيت هذا المكان ،فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟فقال له اإلمام :ليس هذا من عمل الفقيه؛ حتى
أجد لك حالًا .ثم فكرلحظة وقال له :اذهب ،فصل حتى يطلع الصبح ،فإنك ستذكر مكان المال إن شاء هللا
تعالى.فذهب الرجل ،وأخذ يصلي .وفجأة ،وبعد وقت قصير ،وأثناء الصالة ،تذكر المكان الذي دفن المال فيه،
فأسرع وذهب إليه وأحضره.وفي الصباح جاء الرجل إلى اإلمام أبى حنيفة  ،وأخبره أنه عثر على المال ،وشكره ،
ثم سأله :كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال ؟! فقال اإلمام :ألني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي ،
وسيشغلك بتذكر المال عن صالتك.

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

قصة ورقة التوت

ذات يوم جاء بعض الناس إلى اإلمام الشافعي ،وطلبوا منه أن يذكر لهم دليالً على وجود اهلل عز وجل.ففكر حلظة ،ثم قال لهم:
الدليل هو ورقة التوت.فتعجب الناس من هذه اإلجابة ،وتساءلوا :كيف تكون ورقة التوت دليالً على وجود اهلل؟! فقال اإلمام
الشافعى" :ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا ،وإذا أكلها النحل أخرج عسالً ،وإذا أكلها الظبي أخرج
املسك ذا الرائحة الطيبة ..فمن الذي وحد األصل وعدد اخملارج؟! ".إنه اهلل -سبحانه وتعالى -خالق الكون العظيم!

أوقات استجابة الدعاء

املتفائل إنسان يرى
ضوءاً غير موجود،
واملتشائم أحمق يرى
ضوءاً و ال يصدّقه.

ال بدّ من االلتجاء إلى هللا والدعاء منه في
كل األوقات وخاصة التي يستجاب بها
الدعاء؛ فإنه يرد القدر من فضل هللا
سبحانه وتعالى على العباد ومن ذلك:
الثلث األخير من الليل ،وبين اآلذان وإقامة
الصالة ،والنوم على طهارة واالستيقاظ في
الليل ،ففيها ساعة ال يرد بها الدعاء وفي شهر مضان وخاصة عند
اإلفطار ،وفي ليلة القدر ،ووقت نزول المطر ،وآخر ساعة من يوم
الجمعة ،وأثناء السجود وهو أقرب ما يكون به العبد من هللا
سبحانه وتعالى.

إضحك
مرة وحدة مثقفة صحت جوزها بنص الليل بتقولو :هل ينام احلب ليالً أم ينام الليل حباً ،أم أنا والليل
واحلب ننام ..رد عليها جوزها :هل تريدين الطالق؟ أم الطالق يريدك؟ أم أنت والطالق تريدون بعض؟
..................................................................................................................................

وحده حلمت أنو يف محشش بيلحقها قالت له شو بدك ؟ قال مدري عنك أنتي اللي حتلمني.

.......................................................................................................................................
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حكم وأمثال من العالم
* من اتخذوا الدنيا لهم ربا اتخذتهم عبيدا  " ...السيد املسيح " .
* ما وجد أحد يف نفسه كبر إال من مهانة يجدها يف نفسه  " ...عمر بن
اخلطاب " .
* يا أيها اإلنسان ال تكن عبدا إلنسان فقد خلقك اهلل حرا "على بن أبى
طالب " .
* من أطاع عصاك فقد عصاك " ……مثل عربي ".
* العني تصدق نفسها واألذن تصدق غيرها  " ...مثل أملاني " .
* األصل الطيب  ...ال يكذب أبدا  " ...مثل فرنسي " .
* ال تبصق يف البئر فرمبا حتتاج إليها يوما  " ...مثل روسي " .
* شق طريقك بابتسامتك خير من أن تشقه بسيفك  " ...شكسبير " .
* كل شجرة  ...كانت حبة  " ...مثل صيني " .
* بعض الناس عظماء ألن احمليطني بهم صغار  " ...مارك توين " .
* ال نحكم على الكتاب من عنوانه  " ...مثل أمريكي " .
* زهرة يف البيت جتلب لك الربيع  " ...مثل ياباني " .
* إذا ذهب احلياء  ...حل البالء  " ...مثل عربي " .
* وجه بال ابتسامة كحديقة بال أشجار  " ...مثل دامناركي " .
* من يذهب إلى وليمة الذئب يجب أن يصحب كلبه معه " نيتشه " .

ضابطة يف اجليش
تفوز بلقب ملكة
جمال أميركا
واشنطن  -توجت ضابطة يف
اجليش األميركي عمرها 26
عاما من واشنطن ملكة
جمال الواليات املتحدة
مطلع الشهر
اجلاري.وتفوقت ديشونا
باربر –وهي محللة يف
مجال تكنولوجيا املعلومات
يف وزارة التجارة –على 51
متسابقة أخرى بينهن
الوصيفة األولى تشيلسي هاردين التي متثل والية هاواي لتحصل على
التاج يف املسابقة السنوية التي أجريت يف ساحة تي-موبايل يف الس
فيغاس.وكإحدى املتسابقات سئلت باربر سؤاال عن اجلنديات فأجابت
"نحن بنفس صالبة الرجال".وعندما وصلت إلى مرحلة اخلمس
متسابقات النهائيات سئلت هاردين إن كانت ستدعم املرشحة
الدميقراطية احملتملة هيالري كلينتون أم املرشح اجلمهوري املفترض
دونالد ترامب الذي كان يقيم املسابقة .وأثار السؤال صيحات استهجان
من اجلماهير وانتقادات على مواقع التواصل االجتماعي .ويف ردها
رفضت هاردين اختيار أي مرشح واختارت احلديث عن السمات التي
ينبغي أن تتوفر يف أي رئيس.وكانت املتسابقات األخريات يف اجلولة
النهائية من واليات جورجيا وأالباما وكاليفورنيا.وستمثل باربر
الواليات املتحدة يف مسابقة ملكة جمال الكون السنوية التي ستقام يف
وقت الحق هذا العام.
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