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America will regret
helping Saudi Arabia
bomb Yemen
وزير اخلارجية القطرية :
إجراءاتهم مخالفة للقوانني ونحن
سنتجاوز احلصار
The blockade on Qatar is
a smokescreen. Here’s
what’s behind it.
ذات احلجاب األمريكي ..أيقونة
جديدة ملواجهة “عنصرية“ ترامب
ملاذا عُزل األمير “محمد بن نايف“؟
وماعالقة قطر بذلك؟ القصة
التي ال يحب سماعها السعوديون
كتاب قصير مرعب ..يشرح لك كيف
ميكن أن ينهار العالم الغربي؟
ما بعد داعش :سباق التسوية
حديث املشهد السياسي يف العراق
كيف سيبدو شكل البشر
خالل األعوام األلف القادمة؟
هل نحن فعال أمام خطر هجوم
كائنات فضائية على األرض ؟!
ملاذا ال نزال نلجأ إلى اخلطبة
قبل الزواج يف القرن الـ 21؟

األزمة
القطرية
يف ملف

احلكمة القطرية املشهودة ستتجاوز األزمة دون تفريط بأشقاءها أو بسيادتها

متيم ..األمير الشاب والشجاع واحلكيم الثابت يف وجه العاصفة

Tamim..The valiant steadfast
!prince who faced the storm
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احلصار على قطر ليس إال ذرا للرماد
يف العيون ،إليك ما وراء ذلك!!

العربي األمريكي اليوم
مجلة عرب أميركا األولى
مجلة عربية أمريكية
سياسية  .ثقافية  .شاملة  .مستقلة
تصدر عن املركز العربي األميركي
لإلعالم والثقافة والتراث  -ديربورن -
ميتشغان  -الواليات املتحدة
---------------------

مشعل بن حمد آل ثاني *
يف  9يونيو/حزيران ،وزير اخلارجية ريكس تيلرسون
يتحدث يف وزارة اخلارجية يف واشنطن ،ويحث
اململكة العربية السعودية وحلفائها اإلقليميني على
تخفيف حصارهم على قطر
ترجمة وحترير نون بوست
مر حوالي  18يوما على احلصار الدبلوماسي
واالقتصادي واالجتماعي املفروض على قطر من قبل
العديد من جيرانها العرب .وحتى اآلن ،لم تقدم لنا
تلك البلدان أية شروط لرفع هذا احلصار .ويف هذا
الشأن ،قالت املتحدثة باسم اخلارجية األمريكية،
هيذر نويرت ،يوم الثالثاء إنه "كلما زاد الوقت ،كلما
أثيرت املزيد من الشكوك حول اإلجراءات التي
اتخذتها كل من اململكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة .يف هذه املرحلة لسائل أن
يسأل؛ هل كانت هذه اإلجراءات حقا بسبب
شكوكهم بشأن دعم قطر املزعوم لإلرهاب؟ أم أنها
كانت بسبب اخلالفات التي طال أمدها بني دول
مجلس التعاون اخلليجي؟".
لقد اقتنعت حكومتنا ،منذ اليوم األول ،أن احلصار ال
عالقة له باالتهامات املوجهة ضد قطر .إن االدعاءات
التي تفيد أن قطر تدعم اإلرهاب وأنها حليف سري
إليران ،كما تشتبه وزارة اخلارجية ،ليست سوى
مجرد "ذر للرماد يف العيون" حملاولة انتهاك سيادة قطر
ومعاقبتها على استقالليّتها.
يف الواقع ،وصفت كل من اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة حملتها املناهضة لقطر
بأنها محاولة إلجبار قطر على التخلي عن "دعمها
لإلرهابيني" ،على الرغم من أنهم على يقني أننا ال
نؤيد اإلرهاب ولن نؤيده أبدا .وهم على دراية كاملة
بأن اإلرهاب يشكل تهديدا لقطر كما هو احلال بالنسبة
للسعودية واإلمارات العربية املتحدة وجميع الدول
األخرى.
عالوة على ذلك ،تتمثل الكذبة الكبرى الثانية يف
حملة التشويه يف أنهم يعتبرون قطر حليفا سريا
إليران ،بيد أن السعوديني واإلماراتيني وجل
احلكومات يف اخلليج العربي تقيم عالقات دبلوماسية
وجتارية مع إيران .والواقع أن أكبر شريك جتاري
إليران هي اإلمارات العربية املتحدة ،تلك الدولة التي
تقود يف الوقت الراهن احلصار املناهض لقطر .لكن
األهم من ذلك ،تقدم قطر دعما حيويا للمعارضة يف
سوريا التي تقاتل ضد القوات احلكومية املتحالفة مع
إيران.
يف احلقيقة ،نعتقد أن الدول احملاصرة تسعى إلى عزل
ومعاقبة قطر بسبب استقاللها واستقالليّتها .كما
تسعى هذه الدول للرد علينا بسبب دعمنا للتطلعات
احلقيقية للشعب ضد الطغاة والدكتاتوريني .عموما،
يجب أن يكون هناك دائما مدخل إلنهاء اخلالف،
حيث لطاملا كانت قطر تعتقد أن احلوار والتفاوض
والتوفيق هي أنسب احللول ملواجهة العنف والصراع.
وقد عززنا تلك املناقشات ،طوال تاريخنا ،من خالل
اعتماد سياسة "الباب املفتوح" .
واجلدير بالذكر أن وفودا من السلطة الفلسطينية،
وحماس ،وإسرائيل وطالبان ،واإلخوان املسلمني،
وممثلي احلكومات الغربية اجتمعوا على طاولة
املفاوضات فى الدوحة إلجراء مناقشات سلمية حول
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القضايا الرئيسية التي تواجه الشرق األوسط.
وعموما ،تتيح لنا سياسة الباب املفتوح أن نتدخل
بالنيابة عن احلكومات يف عمليات املفاوضات.
فعلى سبيل املثال ،حتتاج الواليات املتحدة من
وقت إلى آخر إلى االنخراط ضمن هذه
املفاوضات خاصة وأنها ال متلك يف معظم
األحيان قنوات اتصال خاصة بها تخوّلها لفعل
ذلك .لقد كانت قطر منذ فترة طويلة مبثابة
"طاولة" املفاوضات املركزية يف املنطقة ،ولهذا لن
نعتذر.
وعلى الرغم من أن الدول التي تفرض احلصار
على قطر تدعي أن استعدادنا للمشاركة يف
املفاوضات مع هذه اجلماعات يعني تأييدنا
إليديولوجياتها وجداول أعمالها ،إال أن بعيد
كل البعد عن احلقيقة .يف الواقع ،إن وجهات
نظرنا غالبا ما تتعارض متاما مع اجملموعات التي
تستضيفها يف الدوحة .وال ميكن للمرء أن يجد
"طاولة املفاوضات" يف حال كان الباب مغلقا،
ناهيك عن الوصول إليها.
يف هذا اإلطار ،تسعى هذه الدول إلى خلق
عداوة بني قطر والواليات املتحدة لتحقيق
مكاسبها السياسية .ولكي ينجح ذلك ،سيكون
له عواقب وخيمة ستنعكس على جهود مكافحة
تنظيم الدولة وغيرها من التهديدات التي
تستهدف املنطقة والعالم برمته .ويف هذا الصدد،
أوضحت احلكومة القطرية وأشارت تصريحات
وزير اخلارجية ريكس تيلرسون األخيرة إلى أن

هذه الدول لن تنجح يف صرف نظر الواليات املتحدة
أو قطر عن الهدف الرئيسي املتمثل يف دحر تنظيم
الدولة.
كما أوضحت احلكومة األمريكية أن املسؤولني
األمريكيني على دراية أن قطر حليف موثوق به
وشريك قوي للواليات املتحدة ،يف السراء
والضراء .عالوة على ذلك ،هم على دراية بأننا
مشاركون نشطون يف التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة ضد تنظيم الدولة ،وأننا نعمل عن كثب مع
أجهزة األمن األمريكية لتحديد هوية اإلرهابيني
املشتبه فيهم ومنع مصادر متويل اإلرهاب .فضال عن
ذلك ،يعترف اجلانب األمريكي بالدور الهام الذي
لعبته قطر يف استضافة القاعدة اجلوية األمريكية يف
الوقت الذي رفضت فيه دول أخرى يف الشرق
األوسط هذا التواجد العسكري على أراضيها.
يف احلقيقة ،تعدّ سياسات قطر عقالنية وأخالقية
وعادلة ،حيث ستؤدي جهودنا الرامية إلى تعزيز
احلوار ومجابهة الطغيان والسير نحو مستقبل أفضل
ليس فقط لشعبنا ،بل للعالم أجمع .وجتدر اإلشارة
إلى أن لقطر احلق يف رسم مسارها اخلاص ،دون أي
تدخل من دول أخرى ،وهذا ما سنقوم به يف
املستقبل .وبالتالي ،سيبقى باب املفاوضات
مفتوحا.
* الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني
سفير قطر لدى الواليات املتحدة
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Qatar and the US have enjoyed close economic
ties since the early 1990s, largely due to the
two countries’ consistent economic policies. In
2010, the American Chamber of Commerce
established the first-ever foreign chamber of
commerce in Qatar.
The economic relationship
is multifaceted: Qatar and the US signed a
Trade and Investment Framework Agreement
in April of 2004, and our two nations now
trade more than $6.3 billion dollars in goods
each year. In 2014, Qatar imported $5.3 billion
of American products, making it the fourth
largest importer of American goods in the Middle East. Qatar fully expects to continue to be a
valued economic partner in the foreseeable
future.
Qatar and the US maintain a cooperative
approach to energy (oil and gas) investment
and development. Even as numerous energy
giants develop oil and gas resources in Qatar,
Qatar is assisting in key developments in the
US, including the Golden Pass LNG export terminal in Texas co-ventured by ExxonMobil
and Qatar Petroleum.
In March 2014, 21 US business leaders accompanied US Secretary of Commerce Penny
Pritzker on her trade mission in the Middle
East, which ended with a visit to Qatar.
Qatar’s landmark $700 million investment in
the CityCenterDC development in Washington,
DC was one of the country’s first investments
in the US property market.
Qatar’s investments are diverse – the country has invested in technology, media and
entertainment, energy, retail, real estate development and more.
The Qatar Investment Authority (QIA) aims
to increase and strengthen investments in the
US, with plans to invest $35 billion in the US
market over the next five years, creating thousands of American jobs.
In September 2015, QIA opened its first US
office in New York City in order to better
access new and existing investment partners.
Qatar and the US inaugurated their first USQatar Economic and Investment Dialogue in
October of 2015, marking a milestone in the
bilateral economic relationship between the
two countries. The dialogue will serve as an
annual forum for convening key decision makers to identify concrete steps to bolster financial, investment, and economic relations.
Humanitarian Ties
When, in 2005, the Louisiana city of New
Orleans suffered a devastating hurricane – Hurricane Katrina – Qatar provided one of the
largest single recovery packages to New
Orleans. The $100 million donation was
divided between educational, health, humanitarian and religious organizations. Some of the
key recipients included:
Xavier College, the only historically black
Catholic college in the US, which received a
$17.5 million donation.
The Children’s Hospital, which received a
$5.3 million donation – the biggest gift the
hospital had ever received.
Numerous Catholic churches, mosques, a
Hindu temple and a synagogue.
The Qatar Katrina Fund was a borderless act
of humanitarianism still remembered today by
those who were assisted. The Embassy in
Washington DC also supports US arts and education programs, and is very involved in the
local community. The Embassy frequently
donates both time and money to support local
causes – including the local public school programs, area art museums, and numerous
humanitarian organizations.
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Global Intermediary
Qatar also acts as a conciliator and an
intermediary for the international coalition against terrorism whenever such
negotiations are appropriate and serve
the interests of peace. This role reflects
Qatar’s deep-rooted values:
to seek peaceful resolutions of international disputes
to support the right of self determination to cooperate with peace-loving
peoples Qatar’s ultimate position – as a
stable, long-term partner in the War on
Terror – will continue generating trust
on a daily basis in the West and
throughout the world.

The blockade on Qatar is a smokes
screen. Here’s what’s behind it.
* By Meshal bin Hamad AlsThani
Meshal bin Hamad Al-Thani is Qatar’s
ambassador to the United States.
Today is Day 18 of the diplomatic, economic and social blockade of Qatar by
several of its Arab neighbors, and so far,
no conditions for the lifting of the blockade have been presented to us. On Tuesday, State Department spokeswoman
Heather Nauert said: “The more time
goes by, the more doubt is raised about
the actions taken by Saudi Arabia and
the UAE [United Arab Emirates].
At this point we are left with one simple question: Were the actions really
about their concerns regarding Qatar’s
alleged support for terrorism, or were
they about the long-simmering grievances between and among the GCC
[Gulf Cooperation Council] countries?”
Our government has maintained, from
Day 1, that the blockade has nothing to
do with the accusations that have been
leveled against Qatar. The allegations
that Qatar supports terrorism and that
Qatar is a secret ally of Iran are, as the
State Department suspects, just a smokescreen for an attempt to infringe upon
Qatar’s sovereignty and punish Qatar for
its independence.
Saudi Arabia and the UAE have portrayed their anti-Qatar campaign as an
attempt to force Qatar to abandon its
“support for terrorists,” though they
know that we do not, have not and never
will support terrorism. They know terrorism poses just as much of a threat to
Qatar as it does to Saudi Arabia, the
UAE and every other nation.
The second big lie in this smear campaign is that Qatar is a secret ally of Iran.
The Saudis, the UAE and every government in the Gulf maintain diplomatic
and trade relations with Iran. In fact,
Iran’s biggest trading partner is the
nation now leading the anti-Qatar blockade: the UAE. But more important,
Qatar has been providing vital support to
the opposition in Syria — which is bat-

June 2017 -Volume : 5 - Iss :54 : العدد-  السنة اخلامسة-  م2017 يونيو

tling against government forces
allied with Iran. Behind the smokescreen, we believe that the blockading nations are seeking to isolate
and punish Qatar for our independence and to retaliate against us for
supporting the true aspirations of
people against tyrants and dictators.
There must always be a doorway
to end discord, and Qatar has
always believed that dialogue,
negotiation and compromise are
solutions to violence and conflict.
We have fostered those discussions
through an “open-door” foreign policy throughout our history.
Delegations from the Palestinian
Authority, Hamas, Israel, the Taliban, the Muslim Brotherhood and
representatives of Western governments have all sat at the negotiating
table in Doha for peaceful discussions on the major issues confronting the Middle East. This open-door
policy allows us to intercede on
behalf of governments, such as the
United States, that from time to
time need to engage but have no
communication channels of their
own. Qatar has long been the
region’s central negotiating table,
and for that we will not apologize.
The blockading countries claim
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that our willingness to engage with these
groups implies our support for their ideologies and agendas. It does not. In fact,
our views are often diametrically
opposed to the groups we host in Doha.
One cannot find, let alone reach, the
negotiating table if the door is closed.
The blockading countries are clearly
seeking to drive a wedge between Qatar
and the United States for their own political gain. Were it to succeed, this could
have profoundly negative effects on
efforts to combat the Islamic State and
other threats in the region and around the
world. As the Qatari government has
made clear, and as Secretary of State Rex
Tillerson’s recent remarks indicate, these
countries will not succeed in diverting
either the United States or Qatar from
this critical mission.
As the U.S. government has made
clear, American officials know that Qatar
is a reliable ally and a strong partner for
the United States, in good times and in
bad. They know that we are an active
participant in the U.S.-led coalition
against the Islamic State and that we
work closely with U.S. security agencies
to identify suspected terrorists and interdict sources of terrorism finance. They
further recognize the important role
Qatar played in hosting Al Udeid Air
Base at a time when other nations in the
Middle East denied the United States a
military presence on their soil.
Qatar’s policies are rational, moral and
just, and our efforts to foster dialogue
and oppose tyranny will lead to a better
future not only for our people but also
for the world. Qatar has the right to chart
its own course, without the interference
of other nations, and that is what we can
and will do. The door to the negotiating
table will stay open.
* Sheikh Meshal bin Hamad Al Thani
Ambassador of the State of Qatar to the
United States of America
Source : washingtonpost - June 22
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QATAR-US RELATIONS
Overview
When in February 2015, His Highness the
Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad
bin Khalifa Al Thani visited Washington,
DC, he arrived with a clear and insistent
message: Qatar is ready to play a pivotal
and long-term role in ensuring peace and
stability in the Middle East.
His Highness the Amir’s visit represented
the latest important chapter in Qatari-US
relations. Relations between the two countries have always been friendly since diplomatic relations were established in 1972 and
the US opened its diplomatic mission in
Doha. HH the Amir’s visit was preceded by
visits by Qatar’s Minister of Finance and the
Minister of Foreign Affairs. The Qatar-US
relationship was strengthened during the
1991 Gulf War when the two countries
signed a defense cooperation agreement,
and further cemented during the Kuwaiti
conflict, which underscored the need for

7

even stronger bilateral relations and cooperation on multiple diplomatic and security fronts.
Since 1992, Qatari-US relations have
continuously grown at multiple levels:
political, military, economic, health, cultural, and educational.
In May 2015, His Highness the Amir
participated in a series of White House
and Camp David Meetings with representatives from other GCC countries to discuss with US President Barack Obama
ways to enhance the US-GCC regional
partnership and deepen security cooperation.
The Qatar-US relationship is built on
trust. It is a relationship that demonstrably
serves the interests of both nations as well
as the greater good of global and regional
peace.
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Political Relations

Both Qatar and the US have taken direct
steps to build mutual confidence and to
reinforce an enduring political friendship.
Through a series of high-level consultations over the past quarter-century, the
two nations have partnered on key initiatives that directly affect the Middle East.
As a result, Qatar’s diplomatic initiatives – affecting regional interests in
Yemen, Sudan, Somalia, and elsewhere –
now have the express support of the US
Government.
In addition to the visit to Washington
DC by HH the Amir of Qatar and the
GCC Camp David meetings in 2015, earlier significant events that have strengthened our political ties include:
In 1997, HH the Amir of Qatar, Sheikh
Hamad bin Khalifa Al Thani, made the
first visit to the US, followed by other
official visits at various levels.
HE the Minister of Foreign Affairs has
visited Washington several times, most
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recently in May of 2015. Other visits to
Washington have been made on a regular
basis by senior officials of Qatar’s various
ministries and institutions.
Hillary Clinton, former US Secretary of
State, visited Doha in January 2011, and current US Secretary of State John Kerry visited
in February 2015.
A number of US senior officials at various
levels of the Department of State, Department of Treasury, and Department of Energy,
along with members and staff of the US Congress, have visited Qatar to participate in
conferences and forums held in Doha and in
the meetings of Qatari-US educational and
cultural exchange programs.
Qatar and the US will continue to build on
this firm foundation through ongoing visits
and by freely exchanging ideas for further
joint initiatives.
Economic Ties
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هذا التصميم ذائع الصيت يكشف عن
عقلية مُصممه شيبرد فيري ،الذي يرى
أن (الفن ضرورة) ،لذا فإنّه يستخدمه
للتعبير عما يُناضل من أجله ،ويُقاوم
ضده ،وفقًا ملا ورد يف تقرير عنه
لصحيفة (اجلارديان) البريطانية ،التي
وصفته بفنان الشارع؛ لرسوماته
اجلرافيتية ،ومُلصقاته على جدران
الشوارع ،والتي يُواجه بسببها دعاوى
قضائية .وتُعد أشهر أعماله قبل صورة
مُنيرة ،تصميم ألوباما خالل حملته
االنتخابية ،القى شهرة كبيرةً باعتباره
رمزًا ملقاومة العنصرية ،بدخول سباق
الرئاسة األمريكية ألول مرة مُرشح ذي
أُصول إفريقية.
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املصور السوري األصل
يظهر من املوقع الشخصي لرضوان
األدهمي ،مُصور صورة مُنيرة األصلية
قبل تصميمها ،اهتمامه بتصوير
الوجوه ،واستخدام بعضها يف إلقاء
الضوء على مُعاناة الالجئني حول
العالم ،وكذلك ظاهرة اإلسالموفوبيا
يف الغرب ،وغير ذلك من القضايا.
السبب وراء التقاطه هذه الصورة كان
يُحزنه ،خاصة أنها التقطت بعض
هجمات  11سبتمبر (أيلول) ،2001
وقد كان يُريد بها إيصال رسالة مفادها
”نحن مسلمون أمريكيون ننتمي لهذه
البالد ،وال يُمكن حتميلنا مسؤولية
وقوع أية هجمات إرهابية” ،وفقًا ملا
جاء على لسانه يف تصريحات
صحافية.
وتصادف أن الصورة التي التقطها
أدهمي قبل سنوات يف إطار حملة
مُختلفة ،تُستدعى مرة أُخرى يف إطار

ذات احلجاب األمريكي ..أيقونة جديدة ملواجهة “عنصرية“ ترامب

يظهر من املوقع الشخصي لرضوان األدهمي ،مُصور صورة مُنيرة األصلية قبل تصميمها ،اهتمامه بتصوير الوجوه ،واستخدام بعضها يف إلقاء الضوء على مُعاناة الالجئني حول العالم ،وكذلك
ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الغرب ،وغير ذلك من القضايا .السبب وراء التقاطه هذه الصورة كان يُحزنه ،خاصة أنها التقطت بعض هجمات  11سبتمبر (أيلول)  ،2001وقد كان يُريد بها إيصال
رسالة مفادها «نحن مسلمون أمريكيون ننتمي لهذه البالد ،وال يُمكن حتميلنا مسؤولية وقوع أية هجمات إرهابية« ،وفقًا ملا جاء على لسانه يف تصريحات صحافية.
كتابة وحترير  :حسام الهندي
مالمح شرقية هادئة وبسيطة المرأة ترتدي احلجاب.
يف العادة لكانت صورةً طبيعية ،إال أن جُزءًا من
تكوينها لم يجعلها كذلك ،وهو احلجاب امللون بألوان
العلم األمريكي ،ونظرة الفتاة التي تُشعرك وكأنها
تنظر إليك مُباشرةً يف عينيك بجرأة ،والتي دفعت
بشيبرد فيري ،الفنان الشاب املعروف بأفكاره الداعمة
للحريات والسالم ،إلى اختيار هذه املرأة مع أُخريات
كأيقونات إلعالن رفضه أفكار الرئيس األمريكي
اجلديد ،دونالد ترامب املتشدد ضد األقليات.
لم تتصور الفتاة التي شاهدت من نافذة مدرستها
الثانوية الطائرة الثانية ترتطم مببنى التجارة العاملي يف
 11سبتمبر (أيلول)  ،2001أن تتحول إلى واحدة من
أبرز رموز احلركة املناهضة لسياسات ترامب ،مُجتاحة
صورتها الواليات املتحدة األمريكية ،ثم العالم عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
إنها (مُنيرة أحمد) ،البالغة من العمر  32عامًا ،والتي
يقف وراء شُهرتها ،أو للدقة شهرة صورتها الرمزية،
رجالن ،هما املصور األمريكي سوري األصل
»رضوان أدهمي» الذي التقط صورة مُنيرة ،واملصمم
»شيبرد فيري» الذي اختار صورة مُنيرة على وجه
اخلصوص لتصميمها.
من هي منيرة«
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يف عام  2007أقنع املصور سوري األصل رضوان
أدهمي ،مُنير أحمد بالتقاط صورة لها يف مدينة
منهاتن قرب بورصة نيويورك ،تلك املنطقة التي
شهدت هجمات  11سبتمبر (أيلول) ،وبالرغم
من عدم ارتداء مُنيرة للحجاب يف األصل ،إال أن
رمزية الصورة تطلبت امرأة مُسلمة تلف العلم
األمريكي حول رأسها كحجاب ،إشارةً إلى انتماء
املسلمني األمريكيني الوطني لبالدهم.
ومنيرة مواطنة أمريكية من أصل بنجالديشي،
حيث قَدمت إلى الواليات املتحدة واستقرت بها
منذ عام  ،1970واآلن تعيش يف منطقة كوين
بنيويورك .وتقول منيرة إنها رأت من نافذة
مدرستها الثانوية ارتطام الطائرة الثانية ببرجي
التجارة العاملية يف هجمات  11سبتمبر (أيلول)
 ،2001ولم تفهم وقتها طبيعة ما حدث وأسبابه،
لكنها بدأت تشعر مبشاعر سلبية ضد املسلمني
وبعض األقليات عقب الهجمات.
لم ترتد مُنيرة احلجاب يومًا ،بالرغم من أن
الكثيرين ممن شاهدوا صورتها سألوها عن عدم
ارتداء حجابها يف احلقيقة ،لتُجيب بأنّ الغرض من
الصورة هو التأكيد على أنها ومن مثلها ”أمريكية
مثلكم متامًا”.
وككثيرين مثلها تعتبر مُنيرة أن فوز ترامب يف
االنتخابات األمريكية أمرًا مُخيّبًا لآلمال؛ بسبب
أفكاره املرتبطة بإقصاء اآلخر ،الفتةً إلى أن من
أسباب تقدّم الواليات املتحدة وجود مُهاجرين

واُعراق متعددة بها.
وكان شيبرد قد رأى صورًا كثيرة للعديد من الفتيات
الالئي ترتدين حجابًا بلون العلم األمريكية ،إال أنه
اختار صورة مُنيرة؛ ألنها ”مُختلفة ،ويف عينيها مُثابرة،
وتبدو طبيعية على عكس الصور األُخرى” .وكما
كانت الصورة سببًا لشهرة كبيرة ملنيرة ،كانت أيضًا
سببًا لتعرضها للمضايقات العنصرية ،كما حدث معها
من سيدة هاجمتها لفظيًا يف مواصلة عامة ،مُطالبةً إياها
بالرحيل عن الواليات املتحدة.
شيبرد وضرورة الفن
خالل املسيرات التي صاحبت تنصيب ترامب يف 21
يناير (كانون الثاني) اجلاري ،ظهر تصميم منيرة أحمد
وقد كُتب عليه (نحن الشعب) ،يف إطار حملة مُناهضة
لترامب وسياساته التي توصف بالعنصرية واإلقصائية،
وتأتي احلملة كجزء من مشروع تنظمه مؤسسة أمريكية
حتت عنوان (نحن الشعب)» أيضًا ،يُشارك فيه العديد
من الفنانني من أصول مُختلفة.
وتأتي صورة مُنيرة ضمن مجموعة صور أُخرى ،بينها
واحدة لطفل له أصول إفريقية ،وسيدة التينية،
وغيرهما كرموزٍ لفئات متعددة من الشعب األمريكي،
وقد كُتب على بعضها (الدفاع عن الكرامة) ،غير أن
من بينها جميعًا ،كانت صورة مُنيرة األكثر انتشارًا،
سواءً على صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،أو
صفحات كُبرى الصحف واجملالت األمريكية.

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

حملة أُخرى ليست ببعيدة يف هدفها عن األول التي
التقطت من أجله الصورة من قبل أدهمي ،هذا
األمر حمّس املصور السوري إلى املشاركة بصورته
واستخدامها يف التصميم الشهير ،ولعل طرد
ترامب المرأة مُحجّبة يف إحدى مُؤمتراته قبيل
االنتخابات ،كانت سببًا يف ظهور هذه الصورة.
احلجاب وترامب
ويواجه الرئيس األمريكي حركة احتجاجية واسعه
من نشطاء على مختلف األصعدة ومن مختلف
األعراق؛ رفضًا لسياسته التي أعلنها خالل حملته
االنتخابية .ومنذ وصوله ،بدأ ترامب يف تنفيذ
وعوده االنتخابية ،من ذلك توقيعه اجلمعة املاضية
على أوامر تنفيذية مبنع دخول مواطني كل من
سوريا واليمن والعراق والسودان وإيران ،مع
تعليق استقبال الالجئني السوريني ألربعة أشهر.
وسبق لترامب أن تواجه مُباشرة مع احلجاب
اإلسالمي ،عندما طرد سيدة مُسلمة مُحجبة ،من
إحدى مُؤمتراته االنتخابية يف والية كارولينا
اجلنوبية .السيدة ،التي تُسمى روز حميد ،قالت
إنها كانت تهم بالرد على اتهامات ترامب لالجئني
السوريني باالنتماء لـ(تنظيم الدولة اإلسالمية)
(داعش) ،قبل أن يطردها ترامب.
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حتولت اجلنسية األمريكية حلُلم يراود مليني املواطنني العرب يف السنوات األخيرة ،للمزايا االستثنائية
التي ينالها املواطن األمريكي من فرص عمل وتعليم بكُبرى اجلامعات ،فضلً عن النفوذ املعنويّ الذي
تُتيحه له اجلنسية داخل موطنه األصلي من حماية أمام قمع السلطات العربية ،بجانب االمتيازات التي
يتيحها اجلواز األمريكي لصاحبه من دخول  174دولة دون تأشيرة مببلغ  89جنيهًا إسترلينيًّا فقط.
الواليات املتحدة يف احلرب العاملية الثانية؟".
مساعي املواطن العربي للحصول على اجلنسية
يتدرب املتقدم على اإلجابة عن  100سؤال ،بينما يتم
األمريكية ،تبدأ باالنتقال للعيش داخل الواليات
سؤاله يف االختبار  10أسئلة فقط ،ويلتزم باإلجابة عن
املتحدة ،يليها تقدمي طلب للجهات املعنية بهذا
 6أسئلة منها إجابة صحيحة ،كي يتجاوز هذا االمتحان
األمر ،لتبدأ مرحلة تالية تتضمَّن سلسلة مقابالت مع
الشفوي وينتقل بعدها لإلجراءات التالية .وتنصح وزارة
اجلهات الدبلوماسية األمريكية ،تتضمن اختبارًا
األمن الداخلي األمريكي ،املتقدمني لهذا االختبار
شفويًّا ،يجمعه مبوظف تابع لدائرة خدمات الهجرة
مبتابعة الشأن األمريكي الداخلي واخلارجي بشكلٍ
واجلنسية األمريكية .يسعى التقرير التالي للتعرف
مستمر ،واالطالع على حركة تعيينات املسئولني بشكلٍ
إلى طبيعة هذه األسئلة ،وما هي طبيعة هذا االمتحان
مستمرّ ،كون موظف الهجرة لن يقبل إجابات عن أسئلة
الذي يستغرق عدة ساعات ،وعدد املواطنني العرب
ليست مُطابقة للشأن اجلاري.
الذين يسعون للتقدم لهذا االختبار.
وتنقسم الـ  100سؤال إلى  4أجزاء ،يتضمن اجلزء
األول منها أسئلة تتعلَّق بحقوق وقيم الدميقراطية
كُن دارسًا لتاريخ أمريكا وجغرافيتها
األمريكية ،واجلزء الثاني نظام احلكم داخل الواليات
وحقوقها ..وملتزمًا سلوكيًّا على أراضيها
املتحدة األمريكية وطبيعة عمل املؤسسات ،واجلزء
الثالث يتعلق بحقوق ومسئوليات املواطن األمريكي
تبدأ مساعي املُقيم داخل الواليات املُتحدة األمريكية
للتقدم للحصول على اجلنسية األمريكية ،بعد

امتحان اجلنسية األمريكية ..تعرَّف إلى األسئلة التي جتعلك مواطنا أمريكيا

استيفاء عدد من الشروط التي حددتها دائرة خدمات
الهجرة واجلنسية األمريكية ،والتي تشمل البقاء
داخل أمريكا على مدار خمس سنوات منتظمة،
فضالً عن متتع املتقدم بحسن سير السلوك خالل هذه
الفترة ،والتزامه بدفع الضرائب طيلة هذه املدة
الزمنية.
استيفاء هذه الشروط تكفُل احلق ألي مواطن غير
أمريكي التقدم للمطالبة باستمارة إلثبات أحقيته
باجلنسية األمريكية ،والتي تتضمن مقابلة شفويّة
تكشف مدى درايته بالتاريخ األمريكي ،وتختبر
املتقدم مبدى انضباطه بالقوانني األمريكيَّة ،ومعرفته
باحلقوق التي كفلها الدستور األمريكي للمقيمني
على أراضيها.تتباين األسئلة التي يشملها االختبار
الشفوي للمتقدم للحصول على اجلنسية مع املوظف
التابع لدائرة خدمات الهجرة واجلنسية األمريكية،
بني تاريخ الواليات املتحدة ،وحدود البالد
اجلغرافية ،وكذلك ترتبط مبواد الدستور األمريكي.
حسب موقع وزارة األمن الداخلي األمريكية،
فاألسئلة التي يتضمنها االمتحان الشفوي تشمل
نوعية أسئلة :كـ" ماذا يطلق على التعديالت الـ10
األولى يف الدستور األمريكي؟ كم مرة مت تعديل
الدستور األمريكي؟ ما اسم الرئيس احلالي للبالد؟
من سيتولى رئاسة البالد إذا لم يتمكن الرئيس ونائبه
من أداء املهام؟ كم عدد قضاة احملكمة العليا؟ يف أي
عام كتب الدستور األمريكي؟ من أول رئيس
للواليات املتحدة األمريكية؟ ما هو اسم أطول نهر يف
الواليات املتحدة األمريكية؟ ما هي صالحيات
احلكومة الفيدرالية وفق الدستور؟ من حاربت
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على أراضيها ،واجلزء الرابع أسئلة ترتبط بالتاريخ
األمريكي ،واألخير بجغرافية أمريكا وحدودها مع
جيرانها وأبرز األنهار املوجودة بها.
حسب استطالع أجرته مؤسسة (جالوب) األمريكية يف
أبريل (نيسان)  ،2012فالواليات املتحدة ما تزال من
أكثر األماكن تفضيالً لدى املهاجرين حول العالم ،إذ
يرغب  150مليون شخص يف الهجرة إلى الواليات
املتحدة.
اللجوء السياسي واخلدمة يف اجليش
ووالدة طفل على األراضي األمريكية

تُتيح اجلهات األمريكية اخملتصّة للمهاجرين حول العالم
طرقًا أخرى للحصول على اجلنسية األمريكية تشمل
اللجوء السياسي ،واخلدمة يف القوات املُسلحة
األمريكية ،ووالدة طفل على األراضي األمريكية،
والزواج من مواطنة أمريكية ،ومن متتع بالعمل داخل
وظيفة حكومية على مدار  3سنوات ،وأخيرًا أن يتوفَّر
للمتقدم استثمارات داخل األراضي األمريكية بقيمة
مالية تصل لـ 500ألف دوالر يف منطقة نائية بالدولة،
ويوفر فرص عمل لـ 10أشخاص على األقل من
السكان.
وحمل اجلنسية األمريكية مئات املواطنني العرب ،خالل
السنوات التي تلت ثورات الربيع العربي بسبب
االضطهاد السياسي ،كحال الناشطة املصرية-
األمريكية آية حجازي ،التي ساهم الرئيس األمريكي
دونالد ترامب يف ممارسة ضغوط على السلطات املصرية
لإلفراج عنها ،وأيضًا الناشط احلقوقي املصري

األمريكي محمد سلطان ،الذي كان أحد املتهمني يف
قضية سياسية ،ومئات آخرين حول دول يف العالم
العربي .نستعرض هنا أبرز الطرق األكثر شيوعًا بني
العرب للحصول على اجلنسية األمريكية.
 -1اللجوء السياسي

تُشكل هذه الطريقة اخليار األمثل للمواطن العربي
الذي يناضل يف اجملال احلقوقي ممن يجد تنكيالً
سياسيًّا من سلطاتها القمعية ،أو اضطهادًا دينيًّا
للمذهب الديني الذي يعتقده ،إذ تُتيح الواليات
املُتحدة األمريكية حق اللجوء السياسي بعد تقدمي
إثباتات بطبيعة االضطهاد الذي يعيشه الشخص،
وبعدها ينتقل للعيش داخل الواليات املتحدة مع
منحة معيشية تدفعها له احلكومة ،ويستطيع بعد 5
سنوات من البقاء داخل أمريكا احلصول على
اجلنسية ،إذا ثبت حسن سلوكه والتزامه بالقوانني
األمريكية طيلة خمس سنوات.
وتستغرق قضايا اللجوء السياسي داخل احملاكم
األمريكية ،ما بني ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات
للتأكد من ثبوت حالة االضطهاد التي يعيشها املتقدم
لهذا الطلب .وساهم وصول الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ملنصبه يف التشديد على منح هذا احلق
للمواطنني العرب ،فضالً عن التلويح املستمر من
جانبه مبزيد من القيود حيال الهجرة للواليات املتحدة
األمريكية خالل فترة رئاسته.
 -2والدة طفل على األراضي األمريكية

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

تُتيح الواليات املتحدة األمريكية للطفل املولود ألبوين
غير أمريكيني احلصول على اجلنسية األمريكية ،حال
متت والدته داخل حدود الواليات املتحدة األمريكية
دون شروط ،كما تُتيح لوالديه اجلنسية األمريكية أيضًا
بعد  5أعوام من البقاء معه.
وتعتبر هذه الوسيلة األكثر شيوعًا بني أثرياء العرب،
خصوصًا الفنانني ورجال املال ،يف السنوات األخيرة،
للحصول على اجلنسية األمريكية .ومن أبرز احلاالت
التي جلأت لهذه احليلة ،الفنان املصري خالد سليم،
الذي حرص على سفر زوجته ألمريكا إلجناب طفلته
األولى ملنحها اجلنسية األمريكية ،والفنانة املصرية
شيرين عبد الوهاب كذلك ،واملمثلة املصرية زينة لوالدة
توأمها عز الدين وزين الدين ،واملمثلة واملغنية روبي
التي سافرت إلى أمريكا إلجناب طفلتها األولى من
زوجها السابق اخملرج سامح عبد العزيز.
 -3الزواج من مواطنة /مواطن أمريكي

تُعدُّ هذه احليلة شائعة بني الشباب العربي ،ذكورًا أو
إناثًا ،ممن يسعون لنقل حياتهم داخل الواليات املتحدة
األمريكية ،والتمتع بحقوق املواطن األمريكي سواءً يف
العمل أو الرعاية الصحية وخالفه .؟فيزا الزواج؟ هي
من تُتيح للمتزوج من مواطنة أمريكية ،أو زوجة املواطن
األمريكي ،ممن يتجاوز عمر  18عامًا ،احلصول على
اجلنسية األمريكية ،شريطة أن يكون الزواج حقيقيًّا
وليس صوريًّا ،وال يتم الطالق إال بعد  5سنوات على
األقل.
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يد الدوحة ممدودة للرياض ،أوضح الشيخ محمد
بن عبدالرحمن آل ثاني أن ”مسألة انتقال والية
العهد يف اململكة العربية السعودية هي شأن داخلي
والتهنئة هي إجراء بروتوكولي معتاد من جانب
دولة قطر التي تتعامل باحترام مع كافة الدول سواء
اتفقت أو اختلفت معها”.
وبشأن الوساطات شدد سعادته على أن ”هناك
وساطة واحدة تقوم بها دولة الكويت مع مساعدة
تقدمها الدول الصديقة واحلليفة لنا ،فهناك حثّ
دائم من جانب تركيا للسعودية وللدول األخرى
على إنهاء هذا احلصار وعلى االنخراط يف حوار
بناء كما أن للواليات املتحدة األميركية وللرئيس
الفرنسي دورا نشطا وفعاال يف التواصل معنا ومع
األطراف األخرى” ..مشيرا إلى أنه قد جرت
خمسة اتصاالت منذ بداية األزمة بني الرئيس
الفرنسي وبني األمير متيم  ،كما جرت اتصاالت
متعددة بيني وبني وزير اخلارجية الفرنسي إضافة
إلى الزيارة التي قمت بها إلى باريس”.
وأكد وزير اخلارجية القطري أن دولة قطر لم تدعم
جبهة النصرة يف سوريا وال تنظيم القاعدة وال أي
تنظيم إرهابي ،مشددا على أن دولة قطر تعمل
وفق القوانني الدولية ووفق أطر أقرها اجملتمع
الدولي ،منوها بأن دولة قطر لعبت دورا يف ليبيا
بشكل علني وشفاف يف ظل قرار مجلس األمن
الدولي ويف إطار قيادة مشتركة حللف الناتو ولم
تدعم أي جهة خارجة عن الشرعية الدولية ،بل
دعمت حكومة الوفاق الوطني التي جاءت نتيجة
حلوار بني الفرقاء الليبيني برعاية األمم املتحدة.
وأشار الوزير إلى أن التقارير الصادرة عن مجلس
األمن الدولي تبني من هي الدول التي خرقت
قرارات حظر األسلحة يف ليبيا ولم يذكر اسم قطر
يف أي من تلك التقارير بل كان هناك إشادة بدورها
البناء يف ليبيا ،كما أن قطر تتعامل يف سوريا وفق
املنظومة الدولية وتدعم مع حلفائها املعارضة
املعتدلة والشعب السوري يف نيل حقه يف العيش
الكرمي.
وعن دعم دولة قطر حلركة حماس وجماعة

تغطية خاصة

وزير اخلارجية القطرية  :إجراءاتهم مخالفة للقوانني ونحن سنتجاوز احلصار
الدوحة -أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير اخلارجية القطري انه قبل
احلديث عن الشكاوى أو االتهامات التي تتحدث عنها الدول التي فرضت احلصار على
دولة قطر يجب ان نتحدث عن ماهية املشكلة ،فهناك إجراءات جماعية اتخذت من قبل
الدول الثالث ضد دولة قطر بالتنسيق مع مصر ،إلقفال املوانئ أمامها ،وإقفال احلدود
البرية الوحيدة ،ثم أصدروا بيانات دون أن يسبق هذه اإلجراءات أي تواصل أو
مباحثات بل سبقها هجوم إعالمي بُني على جرمية قرصنة لوكالة األنباء القطرية (قنا).
وهي إيران التي اتُهمنا بأننا نقيم عالقة خاصة معها
وشدد وزير اخلارجية القطري يف لقاء مع تليفزيون
فما يحصل هو حصار واإلجراءات التي اتُخذت
فرانس  24أنه ينبغي قبل بحث الطلبات أن يكون هناك
ضد قطر غير قانونية حيث إنه مت إغالق األجواء
بحث لألسباب احلقيقية التي تقف وراء اتخاذ تلك
أمام قطر وتتعرض السفن القطرية ملضايقات يف
اإلجراءات العقابية ضد دولة قطر واألدلة التي اتُخذت
املياه الدولية”.
على أساسها ،فهناك اتهامات نسمعها عبر وسائل
وبشأن قدرة دولة قطر على مواجهة احلصار أكد
اإلعالم وادعاءات بأن على دولة قطر معرفة األسباب
الوزير القطري أن لدى قطر موارد وإمكانيات
التي تقف وراء اإلجراءات ونحن ال نرى أن أيا من
متكنها من إعالة شعبها وأن تؤمن له حياة بأفضل
االتهامات التي يتحدثون عنها بانها واقعية.
مستوى كما أن األمور طبيعية جدا لناحية توافر
وقال إن دولة قطر لم يصلها حتى اآلن أي شيء سواء
املنتجات الغذائية اليومية لكن عندما ميس هذا
من الشكاوى أو االتهامات التي تتحدث عنها الدول
احلصار العوائل القطرية كالقطريني املتزوجني من
التي فرضت احلصار على دولة قطر ،متوقعا أن تتقدم
خليجيات ويضر مبواطنينا وملكياتهم الشخصية يف
بشيء ما ( مت التقدم بعشرة مطالب) ،مشيرا يف هذا
تلك الدول وعندما يصل األمر حلد معاقبة كل من
الصدد إلى تصريح وزير اخلارجية األميركي ريكس
يبدي تعاطفه مع دولة قطر فإن لنا احلق أن نتساءل
تيلرسون األربعاء  2017-6-21والذي أعرب فيه
عن أسباب هذه اإلجراءات التي مت اتخاذها فتفريق
عن أمله بأن تكون املطالب قابلة للبحث وواقعية.
الزوج عن زوجته والولد عن والديه ليست
وشدد على أن اتهام دولة قطر بدعم اإلرهاب وأنها
إجراءات مقاطعة بل هي إجراءات حصار جائر.
راعية له هو اتهام مرسل وغير صحيح وغير مقبول..
وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على
مؤكدا أن دولة قطر العب فاعل يف التحالف الدولي
أن احلديث عن عدم االلتزام قطر باتفاق  2014هو
ملكافحة تنظيم داعش ودورها يف هذا اخلصوص
مسألة خاطئة متاما ولو كان هناك عدم التزام بذلك
مشهود له يف كافة ساحات املنطقة.
االتفاق كما يدّعي بعض مسؤولي الدول اخلليجية
وعما إذا كان يعتبر هذه اإلجراءات (حصارا أم
فينبغي أن تكون هناك آليات لبحثه هذا إن كان
مقاطعة) قال الوزير القطري” :هذا حصار ألنه مت غلق
هناك عدم التزام فعال ..مؤكدا أن عدم االلتزام
املعبر البري الوحيد وغلق األجواء من ثالث جهات
باتفاق الرياض بدا واضحا من خالل قرصنة وكالة
على دولة قطر باستثناء جهة واحدة فتحت لنا األجواء
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األنباء القطرية ومت على إثرها شن هجوم عنيف على
دولة قطر مبني على أخبار مفبركة بل وفبركة أخبار
أخرى جديدة بهدف بثّ الكراهية جتاه دولة قطر.
وبشأن جتهيز ملف قضائي يف موضوع قرصنة وكالة
األنباء القطرية وعما وصلت إليه حتقيقات بهذا الشأن
قال الوزير القطري” :إن التحقيق وصل إلى نتائج
متقدمة وامللف حاليا بات بيد النائب العام يف دولة
قطر الذي عقد مؤمترا صحفيا شرح فيه ظروف تلك
احلادثة ونحن بصدد جتهيز امللف القضائي بهذا
الشأن”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت املشكلة مع
السعودية أم مع اإلمارات قال سعادته :بالنسبة لنا
املشكلة تأتي من الدول التي اتخذت اإلجراءات
العقابية ضد دولة قطر بغض النظر عما إذا كانت
اإلمارات أم السعودية فالكل يدعي أننا يجب أن
نعرف ما هي أسباب وخلفيات ما جرى ولو كنا نعلم
ذلك لباشرنا نقاشا حضاريا بناء فيما بيننا لكن إلى
اآلن لم نسمع إالّ اتهامات مرسلة ولم يأتنا أحد
باتهامات واضحة ضد دولة قطر سواء عن التدخل يف
الشؤون الداخلية لدولهم أو عن التأثير يف األمن
اجلماعي لدول مجلس التعاون أو عن أن قطر هي
عامل عدم استقرار يف املنطقة.
وأضاف أنه ”لو كانت هناك اتهامات واضحة بهذا
الشأن لكان من األجدر أن تُطرح على الطاولة وأن
تبحث هذه األمور وجها لوجه إذا كانت األطراف
األخرى تسعى حلل لهذه املشكلة لكن اتخاذ إجراءات
بناء على أخبار كاذبة يبني لنا ضحالة األساس الذي
بنيت عليه هذه اإلجراءات”.
وبشأن التهنئة التي قدمها الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
أمير قطر لولي العهد السعودي وما إذا كانت تعني أن
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اإلخوان قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
”إن قطر ال تدعم حماس وال اإلخوان ،ألن قطر
دولة وليست حزبا سياسيا ،فحركة حماس لها
مكتب سياسي يف الدوحة حيث تساهم دولة قطر
بشكل فعال يف دعم املصاحلة الفلسطينية وإنهاء
االنقسام ما بني حركتي فتح وحماس ،فقطر تدعم
الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وفق آليات
واضحة وشفافة منها مشاريع إعادة إعمار قطاع
غزة التي ميكن للجميع االطالع عليها كما تعمل
قطر على منح سكان قطاع غزة أمال يف احلياة
يجنبهم االجتاه إلى التطرف أو العنف”.
وأكد أن دولة قطر لم تدعم جماعة اإلخوان بل
دعمت احلكومات سواء كان اإلخوان املسلمون
جزءا من هذه احلكومة أم ال ،موضحا أنه ال يوجد
يف قطر تنظيم لإلخوان وال سياسيون من ذلك
التنظيم علما بأن هناك حكومات يف بعض الدول
العربية يساهم فيها اإلخوان وهناك حكومات
أخرى يقودها اإلخوان ..متسائال ملاذا يتم اتهام
قطر بدعم اإلخوان وهي التي تدعم تونس حتى
اآلن بغض النظر عن وجود اإلخوان يف حكومتها
أم ال؟ كما دعمت مصر خالل تولي اجمللس
العسكري برئاسة املشير محمد طنطاوي وكذلك
بعد االنقالب العسكري إبان رئاسة عدلي منصور
لذلك فإن اتهام قطر بدعم اإلخوان هو اتهام
مرسل وغير مثبت.
ولفت الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير
اخلارجية القطري إلى أن بعض دول مجلس
التعاون تعتبر جماعة اإلخوان حركة إرهابية فيما
دولة قطر وبعض الدول األخرى داخل اجمللس
تعتبرها حركة سياسية وليست إرهابية.
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قبل مـدة ،نـشـرت صـحيفـة "هـآرتـس" مقــاالً للكــاتب
اإلسرائيلي روغل ألفير يقول فيه إن "اإلسرائيليني يجب أال
يتفاجؤوا إذا اندلعت حرب مـع حركة حماس يف قطاع غزة
خالل موسـم الصيف احلـالي ،بـل إن املفاجـأة ستـكون يف
حـال لم تنـدلع تلك احلـرب" .ويف الصحيفـة نفسـها ،نُقل
عن بنيامني نتنياهو أنه "متحمس خلوض تلك احلرب".
نهار الثـلثاء  ،2017-6-27شنـت الطائـرات اإلسرائـيلية
مجمـوعة من الغـارات على القطـاع ،معيدة إيـاه إلى دائرة
االهتمام التي لم يغب عنها منذ احتالله يف العام 1967
سنـوات احلرب واحلـصار حـوّلت غزة إلـى جرح مـفتوح،
غائر ،اجلميع يراه وال يـراه .الكلّ يسمع عن جرح ملتهب
لكنه يفضل عدم رؤية بشاعة ما آلت إليه األمور فيه .إنكار
اجلرح لم يسـاعد يف شفائه ،ومحاوالت عالجه االعتباطية
كذلك لم تفعل.
يف املقـابل ،تـسـاعـد معـرفـة احلقـائـق يف إنصـاف اجلـرح
وصـاحـبه ،أوالً من اجلـانـب املعنـوي وتـاليـاً من اجلـانب
العمـلي /العالجي .فـما الـذي يجب أن نعـرفه عن وضع
القطـاع اليـوم؟ وكيف حتـول إلـى سجـن كبيـر يخـنق من
بداخله ،كـما من يقبع خـارجه ظناً منـه أنه قد جنا بـاإلنكار
واالعتياد؟
أكبر سجن مفتوح يف العالم
يف أواخر الثـمانيـنات ،وبعـد االنتفـاضة األولـى ،فرضت
إسرائيل قيـوداً عدة من ضمـنها ضرورة احلـصول على إذن
مبغـادرة غـزة .ومنـذ العـام  ،1993استخـدمت إسـرائيل
"تكتيكـات" إقفال استراتـيجية بشكل دوري مـانعة عدد من
الفلسطينيـني من اخلروج والتنقل من بعض املـناطق وأحيانا
ملدة شهر تقريباً.
يف العـام  ،2000وبعد االنتفـاضة الثـانية ،ألغـت إسرائيل
العـديــد من أذونــات العمل والـسفـر يف غـزة .ويف العـام
 ،2001قصفت املطار يف غزة بعد ثالث سنوات فقط على
بنائه.
بعـد أربع سنـوات استقل القـطاع ،ويف العـام  ،2007بعد
تـسلم حماس الـسلطة فيـه ،فرضت إسرائـيل احلصار عليه
يف البـر والبحـر واجلـو .قبل مـدة ،وصف املفـوض العـام
لوكـالة األونروا فيليبـو غراندي قطاع غـزة بأنه أصبح "أكبر
سـجن مفتوح يف العـالم" ،مشيـراً إلى أن احلصـار املفروض
عليه قد فاقت مدته تلك التي شهدتها سراييفو.
يُعرف القطاع بـأنه من أكثر املنـاطق املكتظة يف الـعالم .ميتد
على مـساحـة  360كيلـومتـراً مربعـاً ،ويبـلغ عدد سـكانه
حـوالـي املليـونـني ،بيـنمــا يتقـاسـم كل متـر فـيه خمـسـة
أشخــاص .ويعتبـر حـوالـي  %60من سكـان غـزة الجئني
يعيـشــون يف ثمــان مخـيمــات ،و %80يعـتمــدون علـى
مـسـاعـدات بحـسب الـبنك الـدولي .وقـد مـنع احلصـار
الفلسطـينيني من الـوصول إلـى القدس حـيث املستـشفيات
املتخـصصـة والـسفــارات واملصـارف واملــرافق احليـويـة
األخرى ،كما منعهم من الوصول إلى مراكز العبادات.
ويخالف احلـصار ما جاء يف اتفـاقية أوسلو بـضرورة معاملة
املنـاطق الفلسطينـية كوحدة كـاملة ،كما يخـالف ما جاء يف
اتفاقية جنيف حلقـوق اإلنسان من إلزاميـة عدم اللجوء إلى
قرارات العقاب اجلماعي.
معبران
معبران فقط ميكن التنقل عبرهما بني غزة واخلارج.
املعبـر األول ،إيـزر ،يـربـط بيـنه وبني إســرائيل يف بـيت
حانون .يتطلب تصريحاً خاصـاً شديد الصعوبة يُعطى لفئة
معينة من التجـار ومن كبار السن أيام اجلـمعة لتأدية الصالة
يف املسجد األقصى واملرضى الذين يحتاجون للعالج الطبي
يف إسـرائيل أو األردن .يـذكر أن إسـرائيل وافقـت يف العام
املاضي على أقل من  %50من طـلبات املرضى للخروج من
أجل العالج عبر املعبر.
أما املعبـر الثاني ،رفح ،فبني غزة ومصر وال يُفتح يف أحيان
كثيرة.
يف العام  ،2013سجل املعبر حركة دخول وخروج حلوالي
 20ألف شـخص شهـريــاً .لكن يف العـام  ،2016تـراجع
العـدد إلى حوالي  11ألف شخص يف االجتاهني ،وبحسب
تقريـر لألمم املتحدة يف العام املـاضي ،فتح رفح خالل العام
لـ 72يوماً فقط.
وبحـسب التقـريـر نـفسه ،فـإن ربع الـطلبـات التي قـدمت
للتنقل مـن أجل العالج خارج غـزة رفضت أو تـأجلت من
قبل اجلهـات اإلسرائيلـية .ويشـكو عشـرات اآلالف الذين
يفتـرض أن يغـادروا غــزة من أجل الـعمل أو الـتعلـيم أو
العالج أو لظروف عائلية من صعوبة األمر.
%43,2
يف غزة تتـحول البطالـة إلى جحيم .صدر تقـرير عن البنك
الـدولي يف نهايـة العام املـاضي كاشفـاً أن كارثـة البطـالة يف
قطاع غزة بلغت أعلى املعدالت يف العالم .وقد زادت نسبة
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حقائق مؤملة عن "أكبر سجن مفتوح يف العالم"
وبحسب الـ"أونروا" فإن وضع سوق العمل يف قطاع غزة أسوأ مما تُشير إليه معدالت البطالة العامة ،لضرورة أخذ عدد من العوامل
باالعتبار ومنها انخفاض معدل مشاركة العمل والعمال احملبطني غير املشمولني ضمن العاطلني عن العمل والعاملني بدوام جزئي الذين
يصنفون حتت فئة العاملني ،والعمل غير الرسمي املنتشر وطول مدة البطالة وانخفاض األجور

البـطالة يف الـربع الثالث مـن العام  2016إلى ،%43.2
وبلغت نـسبة الـسكان غـير النـاشطني اقتـصاديـاً حوالي
 ،%55وهـو رابع معـدل من حـيث انخفـاض املشـاركـة
عاملياً.
وبحسب الـ"أونروا" فـإن وضع سوق العمل يف قطاع غزة
أسوأ مما تُـشير إليه معدالت البطالة العامة ،لضرورة أخذ
عــدد من العـوامل بـاالعـتبــار ومنهـا انخفـاض معـدل
مشاركـة العمل والعمـال احملبطني غيـر املشمـولني ضمن
العـاطلـني عن الـعمل والعــاملني بـدوام جــزئي الــذين
يصنفون حتت فئة العاملني ،والعمل غير الرسمي املنتشر
وطول مدة البطالة وانخفاض األجور.
كما يُذكر أن يف القطاع حوالي  30مؤسسة تعليم عالي،
تُخـرّج سنويـا حوالي  2500طـالب وطالبـة يف القطاع،
حسب إحـصائيـات وزارة التربـية والتعلـيم ،بينمـا يبقى
مـستـقبل هــؤالء مجهـول بـسـبب نـدرة فـرص الـعمل
واحلصار بشكل أساسي.
%40
هي نــسبــة الـنقـص احلــاد يف األدويــة .قـبل حـــوالي
الشهرين ،حـذرت وزارة الصحة الفلـسطينيـة يف القطاع
مـن خطـورة تفـاقم أزمــة نقص الـدواء املـسـتمـرة منـذ
أسابيع ،وال سيمـا تلك املتعلقة بغـسيل الكلى واألورام
والـعنــايــة املــركـــزة .يف حني أن أدويـــة التـشـنجــات
والهرمونات واألعصاب مفقودة متاماً من املستشفيات.
وأعلـنت وزارة الـصحـة يف غــزة تقـليـص خـدمــاتهـا
التـشخيصيـة واملسـاندة للمـواطنني يف مـرافقها الـصحية
وأنها دخلت مرحلة قاسية جراء األزمة.
كمـا لعبـت أزمة الـكهربـاء التي تـضرب القـطاع دوراً يف
مفـاقمـة الـوضع الـصحي ،إذ مت تـأجيل عـدد كبيـر من
الـعمليـات اجلراحـية بـسبـب انقطـاع التيـار الكـهربـائي
ونقص الوقود اخملصص لتشغيل املولدات الكهربائية.
 12ساعة وأكثر
قبل فتـرة ،أعرب مـبعوث األمـني العام لألمم املـتحدة يف
الـشــرق األوسط نـيكـوالي مـيالدينــوف عن قلـقه من

تأثـيرات أزمـة الكهـرباء يف قـطاع غـزة ،داعيـا السلـطة
الفلـسطـينيـة وحمـاس وإسرائـيل واجملتمـع الدولـي إلى
"العمل لضمـان حل هذه القضـية بشـكل دائم" .ويعطي
اجلـانب اإلسـرائيلـي القطـاع  120ميـغا وات مـنذ الـعام
 1976واملـصدر اآلخر هـو اجلانب املصـري الذي يغذي
القطـاع بـ 17ميغـا وات ،أمــا محطـة تـوليـد الكهـربـاء
الوحيـدة يف غزة فترفـد القطاع بـ 70إلـى  80ميغا وات،
وهي نـسبة تهـددها دائـماً عملـيات االستهـداف من قبل
االحتالل.
وتزيد مدة انقطـاع الكهرباء عن  12ساعـة يومياً ،مقابل
 4ساعات وصل فقط .كما تفاقمت األزمة يف محافظتي
رفح وخان يـونس جنـوبي القـطاع بـعد تعـطل الشـركة
املصـريـة املـزودة للكهـربـاء نـتيجـة خلل فنـي يف محطـة
العريش املصرية.
%70
هي نسـبة البيـوت التي تدمـرت جراء االعتـداءات .وقد
تعــرض القـطــاع لثالثــة اعتـداءات يف  2008و2012
و ،2014دمرت العـديد من املـرافق احليويـة يف القطاع،
وتركته يـرزح حتت وطأة مـشاكل اقـتصاديـة واجتمـاعية
وصحية ونفسية ال تنتهي.
ففي العـام  ،2008دمرت عـملية "الـرصاص املـصبوب"
 47ألف منــزل وقتـلت  1400فلــسطـينـي بيـنهم 920
مــدنـي .ويف العــام  ،2012قُـتل يف اعـتــداء "عـمــود
الـسحاب" أكـثر من  167فلـسطيني ودمـر أكثر من 126
منزل إضافة إلى مدارس ومساجد ومراكز صحية .وبعد
سنتني ،وخالل خمسني يـوماً ،قتل االعتداء االسرائيلي
"اجلـرف الصامـد" أكثر مـن  2100فلسطيـني بينهم 500
طفـل .ويف العام املاضي ،نشرت منـظمة حقوق اإلنسان
"مـسلك" الـتي تــابعت إعــادة إعمـار غـزة يف الـسنـتني
املاضيتني تقريـراً شامالً عن إعادة إعمـار القطاع وسكانه
منذ انتهاء احلرب يف صيف 2014.
يشيـر التقـرير إلـى عدة معـاييـر يف عمليـة إعادة إعـمار
القطاع كالبناء وحركة نقل البضائع وتنقّل األشخاص.
وتطـرق التقـرير إلـى أن القسـم الكبيـر من األمـوال التي

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

يونيو

وعدت بهـا دول مختلفة إلعادة إعمـار غزة لم يصل بعد،
باإلضافة إلى االنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني الذي
يؤثر يف تأخير وصول األموال أكثر.

جزيرة صناعية
ذكرت صحيفـة "واشنطن بـوست" األمريـكية أن احلكـومة
اإلسرائيليـة تخطط إلنـشاء جزيـرة صناعيـة قبالـة سواحل
غـزة .وبحـسـب الصـحيفـة ،فـإن وزيـر االسـتخبـارات
اإلسـرائيلي يـسرائيل كـاتس يتحـدث منذ فـترة عن إنـشاء
جزيـرة صنـاعيـة قبـالة سـواحل غـزة للسـماح لـلواردات
والصادرات بالوصول إلى القطاع احملاصر ،وكذلك وسيلة
للدخـول أو اخلروج لسـكانها .ووفـقاً لكاتـس فإن اجملتمع
الدولي هو من سـيمولها وميتلكها ،وسـتكون اجلزيرة على
بعد ثالثة أميال من ساحل غزة يربطها جسر ممتد.
وسيكـون للجـزيـرة الـصنـاعيـة مـوانئ بحـريـة للـشحن
والركـاب ومرافق للتـشغيل واإلدارة ومحطـة لتحليـة املياه
ومنشـآت للكهـرباء والغـاز وسيكـون لديهـا مينـاء جوي
وبحري ،يف حـني تقدر تكلفة املشـروع بحوالي  5مليارات
دوالر ،وقد تـرغب السعـودية والـصني يف االستثـمار به،
بحسب ما ذكر الوزير.
وبينما تُقدّم اجلزيرة كـ"فكرة إنـسانية" ملساعدة القطاع ،فإن
إنـشاءهـا يتـضمن سيـطرة إسـرائيل علـى التـأمني مـن جهة
البحر مبا أنها ستكون املسؤولة عن التفتيش األمني باجلزيرة
الصناعية.
2020
يف العام  ،2007تسلمت حماس السـلطة يف القطاع بعدما
تغلبت على حـركة فتح ،ومنذ ذلك الـوقت تشكل احلركة
عذراً أساسياً يف االعتـداءات الوحشية التي تنفذها إسرائيل
على القطاع ،بحجة محاربة "اخملربني" و"املسلحني" فيه.
يف املقـابل ،بـدأت الـشكـاوى تـرتـفع يف القطـاع مـن حكم
حماس الـتي فرضـت نظامـاً اجتمـاعياً صـارماً .ومع دفع
املدنـيني احلصة األكبر من االعتـداءات اإلسرائيلية والعيش
يف ظروف شـديدة القتامـة ،خرج البنك الـدولي ليحذر أنه
بحـلول العـام  ،2020سيـصبح القـطاع مـكانـاً غيـر قابل
للحياة .رصيف 22
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استهداف الكثير من املساعدات البريطانية
واألوروبية اآلن .ويف وقت سابق من هذا العام
وعدت وزيرة الدولة للتنمية الدولية بريتي باتيل
بتقدمي مساعدة طارئة إلى الصومال وحدها بقيمة
 110ماليني جنيه استرليني.
ويف جميع أنحاء البحر األحمر ،فإن الوضع أكثر
تعقيدا .ومنذ عام  ،2015نزح أكثر من ثالثة
ماليني شخص نتيجة للحرب يف اليمن .ويف العام
املاضي ،نزح أقل من  000،190مواطن ميني إلى
عمان والسعودية وجيبوتي وإثيوبيا والسودان.
وعلى رأس هذه التدفقات ،يواجه اليمن مجاعة.
وهناك نقص يف مياه الشرب النظيفة ،ويقدر أن 17
مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي مع
أكثر من  10ماليني شخص يف حاجة ماسة ،مما
يتطلب بشكل عاجل مساعدة فورية إلنقاذ
األرواح.
وعلى الرغم من التزام اململكة املتحدة بأكثر من 85
مليون جنيه إسترليني إلى اليمن ،إال أن النداءات
الدولية األخيرة أخفقت حتى اآلن يف تقدمي
املساعدات املطلوبة البالغة  2.1مليار دوالر .أما
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،التي تتوقع
أن يشرد  500 000شخص آخر ،فإنها لم تتلق
سوى ربع املبلغ الـ 8،79مليون دوالر الذي طلبته.
ويؤدي تعقيد هذه احلالة الطارئة إلى أزمة متزامنة يف
القرن األفريقي ،حيث يؤثر اجلفاف الطويل
وانخفاض اإلغاثة على  17مليون شخص يف
الصومال وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي وإريتريا وجنوب
السودان والسودان وأوغندا .وحتذر املفوضية العليا
لشؤون الالجئني اآلن من حدوث وفيات جماعية.
وطوال هذه احلاالت الطارئة اإلقليمية ،تعثر

العدوان السعودي على اليمنSaudi aggression on Yemen

طفلة يمنية مصابة بالكوليرا جراء الحصار السعودي الظالم على اليمن

ذا نيو يوروبيان  :صفقة ترامب-السعودية تعزز نفوذ داعش
يف اليمن وتفاقم أكبر كارثة إنسانية يف العالم
ترجمة خاصة  -إذا لم يتمكن الكونغرس من منع صفقة ترامب لألسلحة إلى السعودية املتهمة باإلرهاب وقتل املدنيني يف اليمن وتدمير البنية
التحتية للبالد ،فإن قدرات الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا ملكافحة اإلرهاب واجملاعة ستتمدد يف املنطقة التي هي اآلن اجلبهة
الثانية يف الصراع اجلغرايف السياسي بني السعودية وإيران ووكالئها اإلرهابيني.
وافقت إدارة ترامب مؤخراً على بيع أسلحة بقيمة 110
مليارات دوالر إلى السعودية ،وهي صفقة يحاول
املشرعون يف الكونغرس منعها .لديهم سبب وجيه
للقيام بذلك .إن االتفاق السعودي ال يزيد فقط من
صب املزيد من البنزين على النار يف اليمن ،بل سيعزز
املتمردين من تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" الذين
يعملون يف جميع أنحاء شبه اجلزيرة العربية .وسيعجل
أيضا من الكارثة اإلنسانية التي تنتشر عبر اليمن والقرن
األفريقي.
ومنذ إعالن االتفاق مع السعودية ،حشد املشرعون
األمريكيون يف مجلسي الشيوخ والنواب ضد الرئيس
دونالد ترامب ،على أمل منع تصدير األسلحة للقوات
اجلوية امللكية السعودية املتهمة بقتل املدنيني وتدمير
البنية التحتية يف اليمن .وعقب مشاركته يف رعاية "قرار
عدم املوافقة" يف مجلس الشيوخ ،أصدر اجلمهوري
راند بول بيانا دان فيه دعم اململكة العربية السعودية
السابق لإلرهاب وسجل حقوق اإلنسان الضعيف
وحربها الوحشية واملدمرة يف اليمن ،ودعا الكونغرس
إلى فرض تصويت ملنع جزء من البيع .وقال يجب
على الكونغرس أن ينظر بعناية شاملة إذا كان بيع
اإلدارة األمريكية ما قيمته مليارات الدوالرات من
األسلحة للسعودية هو يف صالح أمننا القومي يف هذا
التوقيت.
ومع ذلك ،حماية مصالح األمن القومي األمريكي
فُقدت مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب .وكتب
فريد زكريا يف صحيفة واشنطن بوست كيف أن
السعودية لعبت بترامب.
وعلى مدى العامني املاضيني فشلت محاوالت الرياض
يف إعادة عبد ربه منصور هادي ،يف مواجهة حتالف
احلوثي /صالح .وعلى الرغم من أن حربها أسفرت
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عن مقتل أكثر من  10آالف شخص ،إال أن الرئيس
األمريكي وفريقه التفاوضي أشادوا بحليفتهم
السعودية ودانوا إيران ،واألهم من ذلك أنهم فشلوا يف
فهم مسؤولية حليفتهم عن انتشار العنف اإلسالمي
واإلرهاب.
اململكة العربية السعودية متول الوهابيني الذين جنحوا يف
توطني أنفسهم يف البلدان اإلسالمية املعتدلة سابقا،
وكذلك داخل املساجد واملدارس األوروبية .كما أن
املواطنني السعوديني موجودون بشكل كبير بني مقاتلي
الدولة اإلسالمية "داعش" يف سوريا ،وتنظيم القاعدة
كما ذكر زكريا يف الواشنطن بوست .كما لفت االنتباه
إلى رسالة إلكترونية مت تسريبها من بريد هيالري
كلينتون ،تؤكد أن اململكة العربية السعودية ،إلى
جانب قطر ،تقدم الدعم املالي واللوجستي احلرج إلى
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" والقاعدة واجلماعات
السنية املتطرفة األخرى يف املنطقة.
ويف حني أن سياسة ترامب اخلارجية لم تكن واضحة،
إال أن هناك بعض الثوابت ،وليس أقلها ارتباطا
بالكرملني ورفضا صريحا لإلرهاب اإلسالمي .قد
نعتقد أن هذا األخير سيرشد صناع القرار يف الواليات
املتحدة ،ولكن نظرا ألن لدينا اآلن إدارة ،حيث
املصالح التجارية تأتي فوق املصلحة الوطنية ،ال توجد
مثل هذه املعايير .وبدال من ذلك ،وكما أشار املدير
السابق ملعهد اجملتمع املفتوح آريه نييه ،عندما أصدر
ترامب األمر التنفيذي  ،13769الذي يحمي الشعب
األمريكي من دخول اإلرهابيني األجانب إلى الواليات
املتحدة ،أعفى املواطنني السعوديني من قرار "احلظر"
الذين هم الوباء األول.
حتى احلسابات السياسية احلقيقية فشلت يف شرح كيف
أن الصفقة السعودية تعزز املصالح األمنية األمريكية.

املنطق املناهض إليران الذي نشط العمل الروسي
يف سوريا ،والذي حظي بتقدير كبير من الرئيس
األمريكي ،ال ينطبق على شبه اجلزيرة العربية،
حيث تعمل اجلماعات السنية املتطرفة بالتوازي
مع املنافسني اإلقليميني يف السعودية وإيران ،ضد
مصالح األمن القومي األمريكي.
وبالنسبة للدول األوروبية ،فإن توقيت وحجم
اتفاق األسلحة بني الواليات املتحدة واململكة
العربية السعودية يبعث على القلق بشكل
خاص .ويف كثير من األحيان ،كان تصعيد
الصراع الذي ساعدت يف خلقه الواليات
املتحدة ،يف الشرق األوسط قد أعقبه حمالت
التطرف والتجنيد يف اإلرهاب .كانت اليمن،
مثل ليبيا وسوريا والعراق ،من أكثر املناطق
فعالية يف تدريب الناشطني اجلهاديني املتطرفني
الذين عاد بعضهم جللب العنف إلى شوارع برلني
وبروكسل وباريس ونيس ومانشستر.
وفيما اتهم آخرون أن العمليات العسكرية
السعودية يف اليمن ،وقبل كل شيء الهجمات
العشوائية على املدنيني واستخدام القنابل
العنقودية احملظورة ،تنتهك القانون اإلنساني
الدولي ،وهذه هي النقطة املركزية للمراجعة
القضائية التي رفعتها يف فبراير "حملة مكافحة
االجتار باألسلحة" ،التي تسعى إلى كبح مزيد من
صادرات األسلحة املصنوعة يف اململكة املتحدة
إلى اململكة العربية السعودية.
ومع ذلك هناك قلق إضايف بالنسبة ألوروبا .وقد
أدى تصاعد العنف يف اليمن إلى تفاقم األزمات
اإلنسانية التي حتدث هناك ويف القرن األفريقي،
حيث يتركز أكبر عدد من الالجئني ،وحيث يتم
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الالجئون من دولة إلى أخرى .واستقطبت اليمن
أيضا أكثر من ربع مليون طالب جلوء من شرق
أفريقيا .وعاد نحو  31 000صومالي كانوا قد
طلبوا احلماية يف اليمن إلى بلد يشهد دينامية مماثلة.
ومنذ نوفمبر  ،2016نزح ما يقدر بنحو نصف
مليون صومالي .وذلك قبل أن ينظر املرء إلى
الوضع يف ليبيا ،وهو موقع آخر للمنافسة اإلقليمية،
حيث إن أكثر من  1.3مليون شخص مبن فيهم
املشردون داخليا واملهاجرون والالجئون وطالبو
اللجوء واجملتمعات املضيفة هم يف أمس احلاجة إلى
املساعدة اإلنسانية.
إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتجه عدد أكبر من
النازحني بسبب الصراع واجملاعة يف شبه اجلزيرة
العربية واليمن والقرن األفريقي إلى أوروبا.
وعندما يعبر هؤالء الالجئون البحر األبيض
املتوسط ،سيكون ذلك بسبب عوامل الدفع
املذكورة أعاله.
إن شبه اجلزيرة العربية والقرن األفريقي ،التي طغت
عليها املأساة يف سوريا ،هي اجلبهة الثانية يف الصراع
اجليوسياسي بني السعودية وإيران.
إذا لم يتمكن الكونغرس من منع صفقة ترامب
لألسلحة إلى السعودية املتهمة باإلرهاب وقتل
املدنيني يف اليمن وتدمير البنية التحتية للبالد ،فإن
قدرات الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا
ملكافحة اإلرهاب واجملاعة ستتمدد يف املنطقة التي
هي اآلن اجلبهة الثانية يف الصراع اجلغرايف السياسي
بني السعودية وإيران ووكالئها اإلرهابيني.

*البروفسور براد بليتز :أستاذ السياسة الدولية يف جامعة
ميدلسكس وزميل بارز يف املركز العاملي للهجرة يف معهد
الدراسات العليا يف جنيف
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ترجمة خاصة  -خطة الواليات املتحدة والسعودية واإلمارات العربية املتحدة
وعمالئهم اليمنيني ملضاعفة احلل العسكري باليمن ،كارثة مبا حتمله الكلمة
من معنى .احلرب يف اليمن مستمرة على قدم وساق دون ذكرها خالل زيارة
الرئيس ترامب األخيرة للشرق األوسط ،املفعم باخلطب عن اإلرهاب ووعود لبيع
السعوديني اسلحة بقيمة تصل إلى  110مليارات دوالر.

ويف خضم الضخ باالسلحة العسكرية والظروف
املأساوية الراهنة ،قال وزير اخلارجية ريكس
تيلرسون للصحفيني إن احلوثيني بحاجة إلى
االعتراف بأنهم "لن يسودوا عسكريا أبدا" وأنه "من
املهم أن نواصل الضغط عليهم".
لسوء احلظ ،فإن املزيد من الضغوط العسكرية هو
بالضبط ما يجب جتنبه .وبدال من تصعيد احلرب،
يجب على الواليات املتحدة أن تساعد على وضع
حد لها  -وكلما اسرعت يف ذلك كان ذلك أفضل
ملاليني اليمنيني وسمعة أمريكا يف الشرق األوسط.
لقد أدت سنتان من احلرب إلى دمار السكان اليمنيني
والبنية التحتية للبالد .وأدت احلرب إلى نشوء أكبر
أزمة إنسانية يف العالم .وبفضل إغالق مطار صنعاء

الهجوم سيكون له على األرجح تأثير
معاكس :فهو سيعطي طهران ذريعة
طويلة األمد وتصعيد الدعم إلى
احلوثيني ،وإضفاء الشرعية على مطالبة
احلوثيني بالدفاع عن اليمن من العدوان
اخلارجي ،فضال عن انه سيزيد من
استفادة تنظيم القاعدة من خالل زياة
نفوذه على االرض.
يف الواقع ،قصفت الطائرات احلربية
السعودية املدارس واملستشفيات
والعيادات الطبية وحفالت الزفاف
وقاعات العزاء وحتى مخيمات
الالجئني.

"ديفينس ون" :خطة السعودية واالمارات وعمالئهم يف اليمن "كارثية"

الدولي واحلصار البحري للتحالف الذي تقوده
السعودية الذي أدى إلى عرقلة دخول الوقود واملواد
الغذائية والواردات الطبية إلى البالد ،فإن غالبية
اليمنيني يعيشون اآلن يف حالة مأساوية وكارثية متاما
على حد سواء.
ومع ذلك ،فإن قرار إدارة ترامب الواضح املتمثل يف
السعي إلى حل عسكري فقط دون النظر يف
التداعيات االستراتيجية واإلنسانية سيجعل حتقيق
السالم أصعب.
وقد حاول البنتاغون ،جنبا إلى جنب مع املسؤولني
احلكوميني السعوديني واإلماراتيني وعمالئهم
اليمنيني ،الترويج لفكرة الهجوم "النظيف" ملدة أربعة
إلى ستة أسابيع على ميناء احلديدة احليوي الذي -
حد زعمهم  -سيعيد فتح طرق اإلمدادات اإلنسانية،
ويجبر خصومهم على التفاوض.
يف الواقع ،لن يغير االستيالء على ميناء احلديدة من
ميزان املعركة ،وعالوة على ذلك ،فإن الهجوم على
امليناء ،الذي يعتمد عليه معظم املدنيني اليمنيني اآلن
والذي من خالله تدفق معظم املساعدات اإلنسانية،
من املرجح أن يعجل اجملاعة.
وعلى الرغم من ادعاءات البنتاغون بأن زيادة
الضغط العسكري األمريكي على احلوثيني وحلفائهم
من خالل الهجوم على احلديدة سيجلبهم إلى طاولة
السالم وتضعف النفوذ اإليراني يف البالد ،فإن

إن سياسة الواليات املتحدة يف اليمن جعلت األمور
أسوأ .وعلى الرغم من تأييد واشنطن اخلطابي حلل
سياسي ،فقد غذت الواليات املتحدة حرفيا حملة
القصف السعودية ألكثر من عامني .ومكنت
مليارات الدوالرات من بيع االسلحة للسعوديني
واإلماراتيني ،من أسوأ االنتهاكات اإلنسانية يف
احلرب.
وطاملا أن الواليات املتحدة تلعب دور مشعل احلرائق
يف اليوم االول ورجل اإلطفاء يف اليوم التالي ،فإن
احلرب يف اليمن ستستمر ولن يكون لدى أطراف
النزاع أي حوافز للمشاركة يف عملية سالم شاملة.
وهذا يعني أن اآلالف من املدنيني سوف ميوتون يف
القتال البري والغارات اجلوية ،كما ان تفشي
الكوليرا يف اآلونة األخيرة سوف يخرج عن نطاق
السيطرة ،يف وقت تعاني فيه الهياكل األساسية
الصحية الهشة يف اليمن ،وستظل اجلماعات
اإلرهابية مثل القاعدة حرة ومستفيدة من العنف
احلالي.
وتفيد التقارير بأن إدارة ترامب طلبت من السعوديني
تقدمي ضمانات قبل اإلفراج عن صفقة  390مليون
دوالر من الذخائر الدقيقة .ولكن يبدو أن هذه
التأكيدات لن تكون سوى حبر على ورق .ومبوافقة
البيت األبيض على بيع ذخائر دقيقة بقيمة 510
ماليني دوالر ،حان الوقت للكونغرس للعب دور

الشرطي السيئ .من خالل اإلعراب عن معارضة
قوية للبيع ،عندما يصوت مجلس الشيوخ يف
األسبوع املقبل ،ميکن أن مينح الکونغرس اإلدارة
النفوذ الدبلوماسي الذي حتتاجه إلنھاء الفکرة
القائلة بأن ھناك حال عسكريا للصراع عن طريق
الدعم األمريكي غير املشروط.
إن استمرار حرب اليمن باستئناف مبيعات األسلحة
حلليف غير كفء وغير مهتم يف منع وقوع إصابات
بني املدنيني ،يزيد من تواطؤ الواليات املتحدة يف
جرائم حرب محتملة وال يفعل شيئا لتعزيز عملية
السالم.
يبحث اجملتمع الدولي عن قيادة الواليات املتحدة يف
اليمن .وبدون ذلك ،من غير املرجح أن يرتفع ملف
اليمن إلى مكانة بارزة يف مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة.
يجب على الواليات املتحدة أن تعمل بجد مع
اململكة املتحدة التي متلك ملف اليمن ؛ لتقدمي
مشروع قرار يف مجلس األمن يحظر األسلحة على
جميع املقاتلني يف احلرب بدون استثناء ،ويعزز آلية
األمم املتحدة للتحقق والتفتيش جلميع السفن املتجهة
إلى ميناء احلديدة .وال ميكن التسامح مع أي تدخل
أو قيود ال مبرر لها على شحن املعونة اإلنسانية إلى
اليمن.

ويتعني على الزعماء السياسيني والعسكريني
اليمنيني ،مبن فيهم كبار املسؤولني يف ادارة هادى ،ان
يواجهوا نفس العقوبات املفروضة على اجلانب
احلوثي صالح اذا ظلوا متعنتني ملقترحات السالم التى
قدمها املبعوث اخلاص لالمم املتحدة .والبد من
معاقبة أولئك الذين يواصلون السعي إلى حل
عسكري للحرب التي ال ميكن إنهاؤها إال عن طريق
الدبلوماسية.
إن إعادة إشراك احلوثيني دبلوماسيا ،وإنهاء دور
واشنطن املتناقض يف الصراع اليمني من خالل
مضاعفة عملية السالم هو أفضل وسيلة لتأمني
الهدف األمريكي املعلن بوقف "األذى اإليراني" يف
اليمن والقضاء على القاعدة التي استفادت بالفعل
من احلرب ،وانهاء معاناة اآلالف من اليمنيني يف هذه
العملية.
ولكن ال ميكن أن يحدث ذلك ،ما دام الوضع السابق
ال يزال يهيمن عليه املناقشات يف واشنطن .حان
الوقت لواشنطن لتغيير سياستها ،وبسرعة.
*موقع "ديفينس ون" املتخصص بشؤون الدفاع واألمن القومي
األمريكي
دانيال دي بيتريس :زميل بارز يف مؤسسة أبحاث "أولويات الدفاع"
االمريكية
كيت كيزر :مديرة املناصرة والسياسة يف مشروع السالم اليمني

تتقدم مجلة العربي األمريكي اليوم بخالص العزاء الى
األخوة األعزاء  :إسماعيل بن يحيى األخفش وعصام بن
يحيى األخفش وعبدالرحمن بن يحيى األخفش  ،وللولد
الغالي صالح نزار يحيى األخفش  ،وجلميع آل األخفش
الكرام يف هذا املصاب األليم بإستشهاد أخوهم األخ
األستاذ نزار بن يحيى األخفش رئيس الهيئة العامة
لالستثمار بقصف للعدوان السعودي الغاشم.
رحمة اهلل تغشاك أخي نزار وغفر لك وأسكنك فسيج جناته .
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administration, lobbyists for the Saudi govi
ernment and the weapons industry.
Paul, an antiiinterventionist Republican
pushing the resolution, railed against the seni
ators who were more concerned about the
jobs the weapons manufacturers could generi
ate than the lives of Yemeni children. “I am
embarrassed that people are talking about
making a buck while 17 million people are
threatened with famine,” he said.
He didn’t mention that many of the senai
tors, Democrats and Republicans alike, have
taken tens of thousands of dollars in cami
paign contributions from the same corporai
tions benefitting from the sales.
Despite the loss, the vote reflected an
unprecedented level of Senate opposition to
the sale. A similar effort during Obama’s
presidency failed 71i27. “Today’s vote total
would have been unthinkable not long ago,
but Congress is finally taking notice that
Saudi Arabia is using US munitions to delibi
erately hit civilian targets inside Yemen,”
Murphy said.
The more cynical interpretation would be
that Democrats are more willing to criticize
Saudi weapons sales under a Trump adminisi
tration than under a Democratic one.
Yemenis are desperate to end this conflict,
now in its third year. Nearly 19 million peoi
ple require assistance and 6.8 million are at
risk of famine. This has been compounded by
a cholera outbreak that has surpassed 124,000

Yemenاليمن

halt to the sale of munitions that would be
used in Yemen and pulled back on US
logistical support.
Donald Trump has been quick to
resume weapons sales, bragging about
clinching an enormous $110bn deal duri
ing his trip to the kingdom in May. With
the growing chorus against US support to
the Saudis, the royal family promised
Trump that their military would undergo
rigorous US training to reduce civilian
casualties, signing a $750m training proi
gram.
The Saudis also agreed that US advisi
ers would sit in their air operations coni
trol center; previously, only a small US
team was allowed to operate from another
office to coordinate logistical assistance.
But US training or having a seat in the
operations control center will not stop the
conflict; only a ceasefire and political
talks will do that. In December 2015, UN
peace talks were launched in conjunction
with a ceasefire but no agreement was
reached; the same happened in October
2016. The United Nations Security
Council is now making another attempt to
address the conflict, calling on all parties
to allow unhindered access to humanitari
ian supplies, to keep all ports functioning
(especially the critical port of Hudaidah,
which the Saudis have threatened to take
from Houthi control), and to make a

America will regret helping Saudi Arabia bomb Yemen
Medea Benjamin
USA Kills Yemeni People”, screams graffiti
plastered on walls in Yemen’s capital Sana’a.
The Yemeni people who have been on the
receiving end of US bombs dropped by Saudi
pilots know all too well that the United States
is complicit in their suffering.
The intense antiiUS sentiment in Yemen
should be a wakeiup call for Americans: if
you don’t care about the millions of suffering
Yemenis, you might think about the future
blowback.
Two US Senators, the Republican Rand
Paul and the Democrat Chris Murphy, underi
stand full well the implications and have been
trying to halt the weapons sales. “The United
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States has no business supporting a war
that has only served to embolden our teri
rorist enemies, exacerbate a humanitarian
crisis, and incite fear and anger among
the Yemeni people toward the United
States. This will come back to haunt us,”
warned Murphy.
Unfortunately, the Trump administrai
tion and the majority of US senators have
failed to heed their call. On 13 June, their
resolution to stop the Saudi sale of precii
sioniguided munitions was narrowly
defeated by a 53i47 vote.
The vote broke down mainly along
party lines, with four Republicans and
five Democrats breaking ranks. It also
broke down along another divide: peace
and humanitarian aid groups v the Trump
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cases and is projected to double every two
weeks. Almost half the country’s medical
facilities have been destroyed. A Yemeni
child dies every 10 minutes from the comi
bined effects of hunger and lack of medical
facilities.
Saudi forces have targeted farms, food
facilities, water infrastructure, marketplaces,
and even the port of Hudaidah, where most
of the humanitarian aid was entering the
country. Meanwhile, extremist groups such as
aliQaida and Isis have seized upon the chaos
to expand their reach.
US backing for the Saudiiled intervention
against the Yemeni Houthi rebels is not new.
But after Saudi Arabia bombed a funeral proi
cession in October 2016 that resulted in 150
causalities, the Obama administration put a

goodifaith attempt to find a political solui
tion.
This is where the United States should
be putting its efforts. People in the region
understand that until there is a serious US
interest in a political solution, it won’t
happen. Even if Trump is only interested
in “putting America first”, he would do
well to stop being involved in dropping
bombs on Yemenis and instead use his
“art of the deal” to join with the United
Nations in ending this catastrophic coni
flict.
* Medea Benjamin (born Susan Benjamin; September 10,
1952) is an American political activist, best known for coi
founding Code Pink and, along with activist and author
Kevin Danaher, the fair trade advocacy group Global
Exchange. Benjamin was also the Green Party candidate in
California in 2000 for the United States Senate. She curi
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اخلليج العربي
The Arabian Gulf

قطر :تاريخ كبير وإجنازات عمالقة الحتدها اجلغرافيا الضيقة

نبذة تاريخية  -دلت االكتشافات األثرية واحلفريات والنقوش ومجموعات من القطع الفخارية النادرة التي مت العثور عليها يف مناطق متفرقة من البالد على أن أرض قطر
كانت مأهولة منذ األلف الرابعة قبل امليالد.وذكر املؤرخ اليوناني هيرودوتس يف القرن اخلامس قبل امليالد ،أن أول من سكن قطر هم القبائل الكنعانية التي اشتهرت
بفنون املالحة والتجارة البحرية ،كما أن عالم اجلغرافيا اإلغريقي بطليموس ضمّن خريطته املسماة (بالد العرب) ما أسماه (قطرا) وهو ما يعتقد أنه إشارة إلى شهرة مدينة
"الزبارة" القطرية التي كانت قدمياً بني أهم املوانئ التجارية يف منطقة اخلليج.

و كما تروي مصادر التاريخ العربي اإلسالمي لعبت قطر
دوراً مهماً عندما شارك سكانها يف جتهيز أول أسطول
بحري لنقل اجليوش خالل الفتوحات اإلسالمية.
وشهدت قطر مرحلة من الرخاء االقتصادي يف ظل الدولة
العباسية ،إبان القرن الثامن الهجري (الرابع عشر
امليالدي) ويستدل على ذلك من املدونات املكتوبة يف قلعة
(مروب) املوجودة على الساحل الغربي والتي متثل الطابع
املعماري العباسي.
و يف القرن العاشر الهجري (السادس عشر للميالد)
حتالف القطريون واألتراك لطرد البرتغاليني ،ثم خضعت
كل املناطق يف اجلزيرة العربية مبا يف ذلك قطر حلكم
اإلمبراطورية العثمانية واستمر ذلك حلوالي أربعة قرون
متوالية.
أدى نشوب احلرب العاملية األولى يف عام  1914وما
متخض عنها من نتائج إلى زوال احلكم التركي عن البالد
ووقعت قطر معاهدة مع بريطانيا عام  1916نصت على
حماية أراضي قطر ورعاياها حيث كان النفوذ البريطاني
يف البالد ال يتجاوز اإلشراف على بعض اجلوانب
اإلدارية.
حكمت قطر أسرة آل ثاني التي أخذت اسمها من عميدها
ثاني بن محمد والد الشيخ محمد بن ثاني ،الذي كان
أول شيخ مارس سلطته الفعلية يف شبه اجلزيرة القطرية
خالل منتصف القرن التاسع عشر.
وكانت أسرة آل ثاني قد استقرت حول واحة "جبرين" يف
جنوبي جند ،قبل ارحتالها إلى قطر يف أوائل القرن الثامن
عشر وهي فرع من قبيلة بني متيم ،التي يعود نسبها إلى
مضر بن نزار ،وقد استقرت بادئ األمر يف شمال شبه
اجلزيرة القطرية ،ثم انتقلت إلى الدوحة يف منتصف القرن
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التاسع عشر بزعامة الشيخ محمد بن ثاني.
حكام قطر
الشيخ محمد بن ثاني ()1878 - 1850
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ()1913 - 1878
الشيخ عبد اهلل بن جاسم آل ثاني ()1949 - 1913
ويف عهده مت اكتشاف النفط يف البالد
الشيخ علي بن عبد اهلل آل ثاني ()1960 - 1949
الشيخ أحمد بن علي آل ثاني ()1972 -1960
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ()1995 - 1972
صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني ()2013 - 1995
وتولى حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد بن
خليفة آل ثاني مقاليد احلكم يف البالد يف / 6 /25
2013
نبذة عن الشيخ جاسم بن محمد
آل ثاني  -مؤسس دولــة قطر احلديثــة

هو الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أمير قطر ومؤسس
دولتها احلديثة ويرجع نسبه إلى قبيلة بني متيم العربية
حيث ولد عام 1242هـ املوافق  ،1826ومتكن من
اكتساب اخلبرة واإلملــام يف إدارة شؤون البــالد منذ
حداثة سنه ،وقد جنح يف توجيه دفة سياستها بحكمة
وسط بحر مائج باألحــداث واملتغيرات.
على النطاق احمللي سعى جاهداً لتكون قطر كياناً

موحداً مستقالً فبرزت البالد بزعامته ثابتة اخلطى متماسكة
البنى حيث جمع قبائلها وضمها حتت لوائه موحداً شتاتها
راسماً مستقبلها معززاً بذلك البالد وجوداً وحدوداً وتفرغ
وبرع بسياسة حكيمة يف التعامل مع أكبر قوتني عامليتني
متنافستني للهيمنة على اخلليج العربي وأقطاره  .هما (
اإلمبراطورية البريطانية التي بدأت ببسط نفوذها عبر
حكومتها يف الهند والدولة العثمانية التي كانت حتاول
جاهدة احملافظة على سيادتها يف اإلقليم بعد زوال النفوذ
البرتغالي يف القرن السادس عشر).
عني قائم مقام على قطر عام  1876كما منحه السلطان
عبد احلميد رتبة مدنية مهمة عام  1888ثم رتبة أرقى عام
 . 1893مما أثار توتراً محسوساً يف العالقات مع بريطانيا.
و يعتبر يوم  18ديسمبر  1878هو املفصل األساس حني
تسلم الشيخ جاسم احلكم وهو يف الوقت نفسه يف بداية
تأسيس دولة قطر احلديثة الذي حتقق نتيجة مساعيه
الدؤوبة يف احلصول على اعتراف كلتا القوتني باستقالل
قطر.
عارض الشيخ جاسم وبإصرار محاوالت العثمانيني
لزيادة نفوذهم يف قطر سواء بتعيني موظفني إداريني يف كل
من الزبارة والدوحة والوكرة و خور العديد  .أو إنشاء
جمرك يف البدع أو تعزيز العسكر املرابط يف احلامية
العثمانية ،فكان نتيجة ذلك اإلصرار مواجهة عسكرية
أدت إلى نشوب معركة حاسمة قادها الشيخ جاسم .
وأبلى ومعه أبناء القبائل القطرية فيها بالء حسناً كلل
بالنصر املبني وإحلاق الهزمية بقوات احلامية العثمانية.
فأصبحت معركة الوجبــة التي دارت رحاها يف  25مارس
 1893يف موقــع باسمها يبعد مسافــة  15كيلو متراً غرب
الدوحة  .عالمة فارقة يف تاريخ الوطن.
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متيز عهد الشيخ جاسم باألمن و العدل و الرخاء،
فشهدت البالد نهضة شاملة وازدهاراً عم جميع
األنشطة احلياتية واالقتصادية يف البالد ،و ظهر ذلك
جلياً يف أعمال الغوص على اللؤلؤ و جتارته،
فأصبحت قطر من أكبر مصدريه واملتعاملني به.
و نظراً لنمو حركة التصدير و االستيراد و التوزيع
تضاعفت أعداد السفن العاملة يف ميادين التجارة
والغوص والنقل ،و تنوعت األعمال واملصادر
وراجت األسواق وازداد أعداد السكان فتوسع
العمران وانتشر.
توفى الشيخ جاسم رحمه اهلل يف  17يوليو عام 1913
بعد حياة حافلة و ذكرى عطرة  ،وتولى احلكم بعده
ابنه الشيخ عبد اهلل بن جاسم آل ثاني.
نبذة عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ولد يف مدينة الدوحة عام 1952.
تلقى دراسته االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف مدارس
قطر ،ثم التحق بكلية ساند هيرست العسكرية امللكية
باململكة املتحدة ،وتخرج منها يف شهر يوليو عام
1971.
يف عام  1971انضم إلى القوات املسلحة القطرية برتبة
مقدم وعيّن قائداً للكتيبة القطرية األولى والتي
أصبحت تسمى اآلن" :كتيبة حمد املتحركة".
لعب سموه دوراً رئيسياً يف تطوير القوات املسلحة
القطرية وزيادة عدد أفرادها واستحداث وحدات
جديدة وجتهيزها بأحدث األسلحة واالهتمام بتدريب
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الضباط واألفراد على أحدث أساليب التدريبات
العسكرية املتطورة.
بويع ولياً للعهد يف 31مايو  ،1977كما عيّن وزيراً
للدفاع يف التاريخ نفسه.
عيّن رئيساً للمجلس األعلى للتخطيط الذي يعد مبثابة
الركن األساسي يف بناء الدولة العصرية.
شغل سموه منصب رئيس اجمللس األعلى لرعاية الشباب
منذ إنشائه يف عام  1979وحتى عام  ،1991وقد أولى
سموه عناية كبيرة لألنشطة الرياضية والشبابية من خالل
اجمللس األعلى لرعاية الشباب واألندية واألجهزة
الرياضية اخملتلفة.
يعتبر سموه راعي النهضة الرياضية املدنية يف قطر ،وأنشأ
أول احتاد رياضي عسكري ،حيث حصل على عضوية
االحتاد الرياضي العسكري الدولي .وقد حرص سموه
على دعم قطاع الشباب والرياضة إمياناً منه بأهمية الدور
الذي يسهم به هذا القطاع احليوي يف بناء وتنمية اجملتمع.
تولى سموه مقاليد احلكم فـي البالد 1995.-6-27
رعى سموه العديد من املؤمترات يف امليادين اخملتلفة إلى
جانب حضوره العديد من املؤمترات اخلليجية والعربية،
وقام سموه بزيارة العديد من الدول العربية واألجنبية.
حصل على العديد من األوسمة من الدول العربية
واإلسالمية والصديقة.
تنازل عن احلكم لولي عهده الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
يف 2013 /6 /25
النظام السياسي لدولة قطر

املصادقة على القوانني وإصدارها فال يصدر قانون ما
لم يصادق عليه األمير.
دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد ،كلما اقتضت املصلحة
العامة ذلك ،وتكون له رئاسة اجللسات التي
يحضرها.
تعيني املوظفني املدنيني والعسكريني وإنهاء خدماتهم
وفقاً للقانون.
اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
منح األوسمة املدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
إنشاء و تنظيم الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى و
تعيني اختصاصها.
إنشاء وتنظيم األجهزة التي تعينه بالرأي واملشورة على
توجيه السياسات العليا للدولة ،واإلشراف عليها،
وتعيني اختصاصاتها.
أي اختصاصات أخرى مبوجب هذا الدستور أو
القانون.
جلنة إعداد الدستور الدائم
يف الثالث عشر من يوليو عام  1999عبرت دولة قطر
إلى مرحلة جديدة يف تاريخها احلديث .عندما أصدر
صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني القرار األميري رقم ( )11لسنة  1999بتشكيل
جلنة إعداد الدستور الدائم يف خطاب تاريخي ألقاه
سموه بهذه املناسبة.
االستفتاء على الدستور

صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم يف قطر سنة 1970
قبل أن تنال البالد استقاللها ،ثم عدّل يف سنة  1972بعد
االستقالل الوطني ،ليواءم متطلبات هذه املرحلة اجلديدة
ومسؤولياتها.
ومن خالل هذا التعديل حتددت معالم وأهداف سياسات
الدولة وانتماءاتها اخلليجية والعربية واإلسالمية،
واكتسبت سلطاتها وأجهزتها اخملتلفة اخلبرات املستمدة من
املمارسة الفعلية على املستويني الداخلي واخلارجي.
وتناولت التعديالت التشريعية بعض أحكام النظام
األساسي املؤقت املعدل ،فيما يخص السلطة التنفيذية
واألحكام املتعلقة بتوارث احلكم يف الدولة واستكماالً
لألوضاع الدستورية يف البالد ،و كان
إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانني
األساسية التي تنظم املعامالت املدنية والتجارية ،خطوة
على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس
دولة املؤسسات والقانون ،وحتقيقاً لهذا الغرض صدر
القرار األميري اخلاص بتشكيل جلنة إعداد الدستور الدائم
للبالد يف يوليو من عام  1999ليتالءم مع ما حققته دولة
قطر من إجنازات.
وتعد انتخابات اجمللس البلدي املركزي التي جرت يف قطر
ألول مرة عام  1999حدثاً تاريخياً باعتبار أن تلك
االنتخابات كانت أولى خطوات البالد نحو الدميوقراطية
مبفهومها املدني ،كما أنها مثلت خطوة رائدة شُجعت فيها
املرأة على ترشيح نفسها واملشاركة يف التصويت ،وكانت
هذه الفرصة األولى لها للمشاركة الشعبية يف عملية اتخاذ
القرار يف البالد.

يف التاسع والعشرين من شهر أبريل عام  2003قام
القطريون باالستفتاء على دستور البالد ،بعد ثالثني
عاما حتت مظلة النظام األساسي املؤقت املعدل الذي لم
يعد يتناسب مع معطيات العصر حيث أصبح هناك
دستور دائم يكفل احلرية الشخصية وتكافؤ الفرص
للمواطنني ويصون امللكية اخلاصة ،ويتساوى فيه
املواطنون يف احلقوق والواجبات ويحرم إبعاد أي
مواطن عن البالد أو منعه من العودة إليها ،وأوجد
مناخا يتسع لكل أنواع التعبير وزاد من مساحة حرية
الصحافة والنشر ،وأتاح حرية الدين والعبادة واملعتقد
للجميع ،وأصبح الشعب مصدر السلطات والتشريع
يتواله مجلس تشريعي منتخب.
ويف الثامن من شهر يونيو  2004أصدر صاحب السمو
األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الدستور
الدائم لدولة قطر والذي نص على أن قطر دولة عربية
ذات سيادة مستقلة ،دينها اإلسالم ،والشريعة
اإلسالمية مصدر رئيسي لتشريعاتها ،ونظامها
دميقراطي ،ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ،وشعب
قطر جزء من األمة العربية ،عاصمتها الدوحة ،ويجوز
أن يستبدل بها مكان آخر بقانون ،ومتارس الدولة
سيادتها على إقليمها ،وال يجوز لها أن تتنازل عن
سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
ويحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها
وشاراتها ونشيدها الوطني و النظام املالي واملصريف
للدولة ،ويعني عملتها الرسمية.

السلطات الدستورية

مجلس العائلة

يعد الشعب مصدر السلطات وميارسها وفقاً ألحكام
الدستور .ويقوم نظام احلكم على أساس فصل السلطات
مع تعاون بعضها مع بعض ،و يتولى مجلس الشورى
السلطة التشريعية بينما يتولى األمير السلطة التنفيذية
ويعاونه يف ذلك مجلس الوزراء على الوجه املبني يف
دستور البالد ،أما السلطة القضائية فتتوالها احملاكم
وتصدر األحكام باسم سمو األمير.

ينشأ حسب الدستور بقرار من األمير مجلس يسمى
"مجلس العائلة احلاكمة" ،يعني األمير أعضاءه من
العائلة احلاكمة.
يقرر مجلس العائلة احلاكمة خلو منصب األمير عند
وفاته أو إصابته بعجز كلي مينعه من ممارسة مهامه،
ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة
سرية مشتركة بينهما خلو املنصب ،ويُنادى بولي العهد
أميراً للبالد.
مجلس الوزراء

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني من مواليد  3يونيو ،1980
حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن باململكة
املتحدة عام  1997و تخرج من أكادميية ساند هيرست
العسكرية امللكية باململكة املتحدة عام  ،1998بويع ولياً
للعهد يف  ،2003 /8 /5وتولى سموه مقاليد احلكم يف
البالد يف 2013. /6 /25

يعني سمو األمير رئيس مجلس الوزراء كما يعني سموه
الوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر
أميري ،ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء
أو الوزير مبهام وزارة أو أكثر وفقاً ملا يتضمنه األمر
األميري بالتعيني.
ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح
رئيس مجلس الوزراء ،ويحدد القانون صالحيات
الوزراء ويعني اختصاصات الوزارات واألجهزة
احلكومية األخرى.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات اجمللس

أمير البالد

من أهم االختصاصات التي يباشرها األمير

رسم السياسة العامة للدولة مبعاونة مجلس الوزراء.
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وإدارة مناقشاته ويشرف
على تنسيق العمل بني
الوزارات اخملتلفة حتقيقاً
لوحدة األجهزة احلكومية
وتكامل نشاطها ويوقع
باسم مجلس الوزراء
ونيابة عنه القرارات التي
يصدرها اجمللس.
ويرفع رئيس الوزراء إلى
األمير قرارات مجلس
الوزراء املتعلقة بالشؤون
التي يصدر بتحديدها
قرار أميري للتصديق
عليها وإصدارها وفقاً
ألحكام دستور البالد
الدائم.
ويناط مبجلس الوزراء
بوصفه الهيئة التنفيذية
العليا إدارة جميع
الشؤون الداخلية
واخلارجية التي يختص
بها وفقاً للدستور
وأحكام القانون.
اختصاصات مجلس الوزراء
اقتراح مشروعات القوانني واملراسيم ،وعرضها على
مجلس الشورى ملناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى
األمير للتصديق عليها.
اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات.
اإلشراف على تنفيذ القوانني واملراسيم واللوائح
والقرارات وأحكام احملاكم.
إنشاء وتنظيم األجهزة احلكومية والهيئات العامة وفقاً
لقانون الرقابة العليا على سير النظام املالي واإلداري
فيها.
تعيني املوظفني وعزلهم متى كان هذا التعيني والعزل ال
يدخال يف اختصاص األمير أو يف اختصاص الوزراء وفقاً
للقانون.
رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب األمن الداخلي
واحملافظة على النظام يف أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
إدارة مالية الدولة ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً
لدستور البالد وأحكام القانون.
اعتماد املشروعات االقتصادية ووسائل تنفيذها.
اإلشراف على طرق رعاية مصالح الدولة يف اخلارج
وعلى وسائل العناية بعالقاتها الدولية وشؤونها اخلارجية
وفقاً ألحكام القانون.
إعداد تقرير يف أول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً
لألعمال املهمة التي أجنزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة
ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة
للدولة ويرفع إلى األمير إلقراره.
أية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور البالد أو
القانون.
مجلس الشُورى
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعني عضوا  ،يتم
انتخاب ثالثني منهم عن طريق االقتراع العام السري
املباشر ،و يعني األمير األعضاء اخلمسة عشر اآلخرين من
الوزراء أو غيرهم  ،و تنتهي عضوية املعينني يف مجلس
الشورى باستقالتهم أو إعفائهم .
و يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع  ،ويقر املوازنة
العامة  ،كما ميارس الرقابة على السلطة التنفيذية  ،وذلك
على الوجه املبني يف الدستور  ،ويختص اجمللس مبناقشة و
اقتراح العديد من املسائل أهمها ما يلي:
مشروعات القوانني ،واملراسيم بقوانني ،التي تُحال إليه
من مجلس الوزراء.
السياسة العامة للدولة يف النواحي السياسية واالقتصادية
واإلدارية ،التي تُحال اليه من مجلس الوزراء.
شؤون الدولة يف اجملاالت االجتماعية والثقافية بوجه عام
سواءً نظرها من تلقاء نفسه أو أُحيلت له من مجلس
الوزراء.
مشروع ميزانية املشروعات الرئيسية العامة.
مشروع ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي.
متابعة أنشطة الدولة وإجنازاتها يف شأن جميع املسائل،
سواءً أُحيلت إليه هذه املسألة من مجلس الوزراء ،أم
نظرها من تلقاء نفسه.
توجيه األسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر مُعني يتعلق
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بشأن من الشؤون التي تدخل يف اختصاصهم.
توجيه االستجواب إلى الوزراء يف األمور الداخلة يف
اختصاصهم.
إبداء الرغبات للحكومة يف املسائل العامة.
ويعقد اجمللس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر
يف السنة بدعوة من األمير خالل شهر أكتوبر من كل
عام ،و يفتتح األمير أو من ينيبه دور االنعقاد السنوي
جمللس الشورى ويلقي فيه خطابا شامال يتناول فيه
شؤون البالد.
يدعو األمير مبرسوم مجلس الشورى الجتماع غير
عادي يف حالة الضرورة ،أو بناء على طلب أغلبية
أعضاء اجمللس ،وال يجوز يف دور االنعقاد غير العادي
أن ينظر اجمللس يف غير األمور التي دعي من أجلها،
وتكون دعوة مجلس الشورى لالنعقاد يف أدواره
العادية وغير العادية وفضها مبرسوم.
السلطات القضائية
ينص الدستور القطري على أن سيادة القانون أساس
احلكم يف الدولة وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة
وعدلهم ،ضمان للحقوق واحلريات ،وتعد السلطة
القضائية مستقلة وتتوالها احملاكم على اختالف
أنواعها ودرجاتها ،وتصدر أحكامها وفق القانون.
ويف عام  2003صدر قانون السلطة القضائية يف قطر
والذي حدد كيفية أداء احملاكم لدورها يف اجملتمع وقرر
أن القضاة مستقلون وغير قابلني للعزل إال وفقا
ألحكام القانون وال يجوز املساس باستقالل القضاء
أو التدخل يف العدالة.
وتتكون احملاكم من محكمة التمييز ومحكمة
االستئناف واحملكمة االبتدائية وتختص كل منها
بالفصل يف املسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون،
ويجوز إنشاء دوائر للمحكمة االبتدائية يف املدن
األخرى بقرار من اجمللس األعلى للقضاء.
اجمللس األعلى للقضاء

أسس عام  1999لضمان استقاللية القضاء والعمل
على حتقيق استقالله ويختص بإبداء الرأي يف املسائل
املتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات اخلاصة
بتطوير النظام القضائي وتعيني القضاة وترقيتهم
ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقا
ألحكام القانون والنظر يف التظلمات املتعلقة بشؤون
القضاة ويكون قرار اجمللس بشأنها نهائيا.
النيابة العامة

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم اجملتمع،
وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على
تطبيق القوانني اجلنائية ،ويرتب القانون هذه الهيئة
وينظم اختصاصاتها ،ويبني الشروط والضمانات
اخلاصة مبن يولون وظائفها.
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وقد نظر المستشارون والمؤيدون إلى صعود بن سلمان
باعتباره تحولً ،وكانت هناك حاجة إليه من حكم الجيل األكبر
سنًا إلى حكم مجموعة جديدة من التكنوقراط المتحمسين.
وقال سلمان األنصاري ،مؤسس ورئيس لجنة العالقات
العامة األمريكية السعودية« :بعد هذه المراسيم ،أصبحت
السعودية اآلن أكثر استعدادًا لتمثيل شبابها وتلبية احتياجاتهم
المتزايدة» ،بحسب ما نقل عنه التقرير
علقت مجلة فورين بوليسي األمريكية على القرارت
امللكية األخيرة التي صدرت يف اململكة العربية
السعودية ،والتي قضت بإعفاء األمير محمد بن
نايف ،ولي العهد السعودي ،من مهام منصبه وتعيني
األمير محمد بن سلمان ،جنل العاهل السعودي
املفضل وولي ولي العهد ،بدالً عنه يف خطوة تقربه
من اعتالء عرش البالد ،بقولها :إن األمير الشاب
الذي ال يتجاوز عمره  32عامًا ،سيحكم اململكة
خلمسني سنة قادمة.
استهل تقرير اجمللة األمريكية بقوله” :قبل أن تشرق
الشمس صباح األربعاء  2017-6-21يف اململكة
العربية السعودية ،مت تغيير نظام اخلالفة يف اململكة
بطرق من املرجح أن تشكل قيادتها لعقود قادمة”.
وأضاف التقرير أن القرارت التي مثلت انقالبًا ،وهزة
كانت متوقعة على نطاق واسع ،على الرغم من أن
توقيتها لم يكن كذلك.
بدأ بن سلمان بتوطيد سيطرته على اإلدارات
احلكومية منذ أن بزغ جنمه ليصبح نائب ولي العهد يف
عام  2015واليوم ،يسيطر بن سلمان على جميع
منافذ السلطة السعودية ،احمللية واألجنبية ،سواء
بشكل مباشر أو من خالل شبكة متنامية من الشباب
املعينني.
التقرير نقل عن الدبلوماسي السعودي عبد اهلل
الشمري قوله” :لم يكن هناك مفاجأة يف هذا القرار.
لم يكن سرًا أن محمد بن سلمان كان أقوى شخصية
يف السعودية يف السنة األخيرة”.
وقد نظر املستشارون واملؤيدون إلى صعود بن سلمان
باعتباره حتوالً ،وكانت هناك حاجة إليه من حكم
اجليل األكبر سنًا إلى حكم مجموعة جديدة من
التكنوقراط املتحمسني .وقال سلمان األنصاري،
مؤسس ورئيس جلنة العالقات العامة األمريكية
السعودية” :بعد هذه املراسيم ،أصبحت السعودية
اآلن أكثر استعدادًا لتمثيل شبابها وتلبية احتياجاتهم
املتزايدة” ،بحسب ما نقل عنه التقرير.
التقرير استعرض الظهور البارز لألمير الشاب خالل
العامني املاضيني ،مشيرًا إلى أنه كانت هناك ثمة
توقعات ملا ميكن أن يحققه إلى حد كبير ،دون أن
يحقق انتصارات كبيرة حتى اآلن.
تحديات داخلية

من بني املناصب األولى التي شغلها منصب وزير
الدفاع ،وهو املنصب الذي استخدمه ليبرز كواجهة
للتحالف الذي تقوده السعودية التي تشن حربًا يف
اليمن ضد املتمردين احلوثيني املتحالفني مع إيران.
دمرت الضربات اجلوية السعودية البنية التحتية
الضعيفة يف اليمن وتركت البالد على شفا اجملاعة،
وفق ما أورده التقرير.
كما قاد بن سلمان حملة من أجل الفوز بدعم البيت
األبيض اجلديد .ويبدو أن هذا اجلهد كان ناجحًا
للغاية :فقد زار الرئيس األمريكي دونالد ترامب
الرياض يف أول رحلة خارجية له كرئيس ،ومنذ
ذلك احلني ينحاز بشكل واضح لسياسات السعودية
يف املنطقة ،وعلى األخص يف عداءها جتاه إيران.
وال شك أن بن سلمان يأمل يف دعم ترامب يف صراع
إقليمي آخر أيضًا .تتعرض السعودية حاليًا ألسوأ
أزمة سياسية داخلية يف تاريخ مجلس التعاون
اخلليجي ،حيث انضمت إلى اإلمارات العربية
املتحدة ومصر وقائمة متزايدة من الدول األخرى
لوقف او خفض العالقات الدبلوماسية مع قطر.
واتهمت الرياض وحلفاؤها الدوحة بدعم
اإلرهاب .وقد منعت اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة وصول القطريني إلى
مجالها اجلوي وطرقها البرية وحظر املواقع القطرية
وقنوات التلفزيون وطردت املواطنني القطريني.
قاد بن سلمان حملة من أجل الفوز بدعم البيت
األبيض اجلديد .ويبدو أن هذا اجلهد كان ناجحًا
للغاية :فقد زار الرئيس األمريكي دونالد ترامب
الرياض يف أول رحلة خارجية له كرئيس
وفقًا للتقرير ،يجلب إعالن يوم األربعاء -6-21
 2017بعض الوضوح لهذه األزمة .إن قرار
السعودية بقطع العالقات مع قطر يرسل بيانًا واضحًا
حول ما ميكن أن تتوقعه الدوحة من الرياض يف
العقود املقبلة .مثل الرئيس التنفيذي اجلديد الذي
ميشي للمرة األولى يف قاعة اجتماعات معادية،
وضع بن سلمان القاعدة :السعودية تضع قواعد
اللعبة ،ولن تتسامح مع كسرها.
ونقل التقرير عن ديفيد روبرتس ،األستاذ املساعد
يف جامعة كينغز كوليج لندن ومؤلف كتاب (قطر:
ضمان الطموحات العاملية للمدينة -الدولة) ،قوله:
”لطاملا افترض البعض أن محمد بن سلمان لعب
دورًا رئيسًا يف االنضمام أو املبادرة بقرار بحظر قطر،
هذا ما أصبحنا نعرفه اآلن”.

العرب Arabs
 Todayاليوم

ويف الداخل ،أيضًا ،تبدو حملة التغيير واالستبدال
للموظفني احلكوميني منطقية يف سياق اإلعالن الذي
مت يوم األربعاء  2017-26ففي أبريل (نيسان)
املاضي ،قاد بن سلمان عملية إعادة تنظيم الديوان
امللكي ،وهي هيئة مكافئة ملا نسميه مجلس الوزراء،
لتشكيل مركز أمن وطني يخضع إلشرافه الشخصي.
املركز ،الذي كان الغرض من تأسيسه هو جمع كل
الشؤون األمنية والدفاعية ،جعل الكثيرين يتساءلون
عما تبقى من سلطة ولي العهد حينها ،محمد بن
نايف ،والذي كان حينها وزيرًا للداخلية (وهو
املنصب الذي أعفي منه رسميًا يوم األربعاء -6-21
.)2017
قال التقرير :إن دور محمد بن نايف كان قد تقلص
أكثر يف نهاية يف منتصف الشهر اجلاري بسبب
املراسيم امللكية التي نقلت سلطة املالحقة القضائية،
وهي إدارةٌ شبيهةٌ بإدارةِ النيابة العامة ،من مقرها
التاريخي يف مكتب ولي العهد إلى هيئة مستقلة اسميًا
تقدم تقاريرها للملك مباشرة.
وأردف التقرير بقوله” :حني نستعيد هذه
اإلجراءات ،يبدو من الواضح أن هذا االقتطاع
البطيء لسلطات محمد بن نايف كان واحدًا من
اإلشارات القوية أن ثمةَ تغيير جذري قادم.
لم يأت التغيير تلقائيًا :كان محمد بن نايف زعيمًا

ففي الداخل ،وعد بن سلمان بتوفير فرص عمل
لشباب البلد املتنامي (والعاطلني عن العمل) .من
خالل اخلصخصة اجلزئية لشركة النفط احلكومية
السعودية ،أرامكو ،فقد تعهد بتحريك االقتصاد
بعيدًا عن النفط .وميكن أن يتم
ذلك مع احلفاظ على
االمتيازات ،مثل التعليم اجملاني
والرعاية الصحية ،كما قال.
وقد نظر المستشارون والمؤيدون إلى صعود بن سلمان باعتباره
وبالتزامن مع املراسيم التي
أعلنت مؤخرًا ،وعدت الدولة
تحولً ،وكانت هناك حاجة إليه من حكم الجيل األكبر سنًا إلى حكم
بدفع بدالت املوظفني ،التي مت
استقطاعها يف سبتمبر (أيلول)
مجموعة جديدة من التكنوقراط المتحمسين .وقال سلمان األنصاري،
املاضي ،بأثر رجعي.
تحجيم دور بن نايف

*

تحديات خارجية
أما يف اخلارج ،فقد أثبت بن
سلمان أنه ال يقل طموحًا .كان

مؤسس ورئيس لجنة العالقات العامة األمريكية السعودية« :بعد هذه
المراسيم ،أصبحت السعودية اآلن أكثر استعدادًا لتمثيل شبابها وتلبية
احتياجاتهم المتزايدة» ،بحسب ما نقل عنه التقرير
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محترمًا وكان له أنصاره داخل العائلة املالكة ،وكان
هذا أحد األسباب التي دفعت بعض احملللني إلى
استبعاد احتمال إقصائه من منصب ولي العهد،
ولكن ،ولكي يضمن دعمَ العائلة املالكة ،قضى
امللك سنتني يف تقدمي وترقية ابنه لشغل املنصب بدالً
عن القيام بتسميته وليًا للعهد منذ البداية”.
كان احللفاء الغربيون قد شعروا باالرتياح عندما مت
تسمية محمد بن نايف ألول مرة على وليًا للعهد بعد
وقت قصير من تولي امللك سلمان السلطة يف عام
 2015.وباعتباره الشريك األمني الرئيس يف الغرب
يف احلملة ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11
سبتمبر (أيلول) ،فهو رجل يعرفونه جيدًا .وقد جنا
محمد بن نايف من أربع محاوالت اغتيال.
ونقل التقرير عن سلطان السعد القحطاني ،رئيس
حترير موقع (الرياض بوست) ،قوله” :ستظل جهود
محمد بن نايف ماثلة يف األذهان لفترة طويلة ملا قام
به لتأمني البالد .رمبا يكون لدى الناس مشاعر
مختلطة حول تقاعده بعد ثالثة عقود من العمل”.
أوضح التقرير أن املراسيم األخيرة جاءت يف وقت
كان فيه العديد من السعوديني يتناولون وجبة
السحور يف أحد األيام األخيرة من رمضان .يف بداية
األسبوع القادم ،ستبدأ احتفاالت عيد الفطر.
وبهذه الروح ،يبدأ بن سلمان فترة واليته بإعالن أن
اململكة قد مدت عطلة عيد الفطر الرسمية ألسبوع
إضايف.
وبينما تعهد محمد بن نايف بالوالء لولي العهد
اجلديد ،كان بن سلمان الذي انحنى بعمق أمام ابن
عمه األكبر سنًا ،يقبل يده مرارًا وتكرارًا يف عالمة
تدل على االحترام.
وقد تكون كلمات محمد بن نايف القصيرة يف هذا
اللقاء -بحسب التقرير  -أفضل ملخص ملا يكمن
وراءه وما ينتظره .لقد مضى زمن زعماء اخلليج
الذين يكترثون بالعمر أو االعتبارات الرسمية .وقد
رفض اجليل اجلديد مثل هذه املفاهيم لصالح شكل
أنقى من الطموح .سواء يف مواجهة إيران ،الضغط
على قطر ،أو حتقيق طفرة اقتصادية ،ليس هناك
لديهم مجال للتراجع.
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املسلمون حول العالم
Muslims around the world

قصة
اإلسالم
يف الفلبني
قوات من اجليش الفلبيني تقتحم بلدة ذات
أغلبية إسالمية وتروع اآلمنني فيها
تقع الفليبني يف جنوب شرقي آسيا على شكل أرخبيل يضم أكثر من سبعة آالف جزيرة ،تتفاوت يف مساحتها تفاوتًا كبيرًا ،ومعظمها غير مأهول بالسكان ،وتعتبر الفليبني جزءًا من أرخبيل املاليو الذي يضم ثالثة دول ،وهي:
إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ،وهي الدول العامرة باخليرات والثروات الطبيعية ممَّا جلب عليها أطماع الدول األوروبية .تتسم بعض جزر الفلبني بأنها بركانيَّة ،وكثيرًا ما تتعرَّض للزَّالزل والبراكني الثَّائرة ،والتي من بينها
بركان "مايون" ،وهو من أضخم براكني العالَم ،ويقع يف حزيرة لوزون ،وبركان "إيو" يف جزيرة مندناو ،ويرتفع ملسافة  9.450قدَمًا فوق سطح البحر .بدأ اإلسالم يف جزر الفليبني يف منتصف القرن الثالث الهجري عن طريق
التجارة ،حيث كان التجار املسلمون يجوبون البالد ،ويطوفون أنحاء املعمورة من أجل التجارة والدعوة إلى اهلل تعالى؛ فالتاجر املسلم قدميًا كان خير داعية لإلسالم بحسن تعامله مع الناس وعدله وأمانته وسمته وهديه.

ومع دخول القرن اخلامس ظهر األثر اإلسالمي يف تلك
البقاع ،حيث استوطن كثير من املسلمني شبه جزيرة
املاليو وسومطرة وجاوة وأرخبيل الفليبني .ومع
سقوط اخلالفة العباسية سنة 656هـ ـ 1258م حدث
حتول كبير يف تاريخ الوجود اإلسالمي يف املنطقة
بأسرها؛ إذ هاجر كثير من الفقهاء واملشايخ واألسر
املسلمة إلى تلك اجلزر ،وحصل نشاط كبير للدعوة
اإلسالمية يف الفليبني ،أدى لقيام العديد من املمالك
واإلمارات اإلسالمية ،على الرغم من أن غالبية
السكان ما زالوا على الوثنية.
ولكن املسلمني كانوا هم الفئة احلاكمة لرقيهم يف شتى
اجملاالت ،ومن هذه املمالك واإلمارات مملكة (صولو)
اإلسالمية والتي كانت تشرف على أكثر إمارات
وممالك اجلنوب ،ومملكة (أمان اهلل) التي أصبحت بعد
ذلك (مانيال) وتشرف على إمارات وممالك الشمال،
وعلى رأس كل مملكة أو إمارة صغيرة حاكم يُدعى
(داتو) ويندمج بعضها مع بعض يف كيانات أكبر
يحكمها (راجا) ،وكان أشهر الراجات راجا مانيال،
وراجا صولو.
وباجلملة فإنَّ اإلسالم قد وصل جزر الفليبني وانتشر
وحكم وساد وأقام املمالك الكبيرة والقوية وذلك كله
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دون أن يشهر سيف واحد أو تراق نقطة دم واحدة
من املسلمني أو من أهل البالد ،مما يوضح مدى
عظمة هذا الدين وتأثيره ،ويوضح أيضًا الدور
الكبير والرائع الذي حققه التجار والدعاة يف نشر
رسالة اإلسالم حتى أقصى بالد األرض.
البرتغال وجنوب شرق آسيا
كان البرتغاليون هم أول األوروبيني وصوالً إلى بالد
الهند واجلزر اإلندونيسية ،وأرخبيل املاليو ،وذلك
يف أوائل القرن العاشر الهجري وذلك بدوافع
صليبية محضة مغلفة بأطماع وطموحات اقتصادية،
فهم كانوا يستهدفون من وصولهم إلى هذه اجلزر
القضاء على اإلسالم ونشر النصرانية ،ثمَّ السيطرة
على جتارة املشرق وحرمان املماليك وأعوانهم من
املدن التجارية اإليطالية من مصادر هذا الثراء
العظيم.
أدرك مسلمو الفليبني ألول وهلة مدى خطورة
وتعصب البرتغاليني ،وكان أكبر سالطني املنطقة
آنذاك السلطان محمود شرف الدين حاكم (ملقا)
والذي استطاع استدراج البرتغاليني للداخل حيث

جتمعات املسلمني السكانية ،وبدأ يف تأسيس سلطنة
جديدة تزعمت لواء مقاومة العدوان البرتغالي على
بالده ،وقام أحد أبناء السلطان واسمه محمد
كابونسوان بتأسيس سلطنة أخرى جديدة يف
(مالبانك) ،فعجز البرتغاليون رغم تفوقهم
العسكري عن زحزحة املسلمني عن مناطق نفوذهم
وممالكهم حتى ظهر يف األفق عدو طارئ جديد هم
األسبان.
ماجالن والبو البو
كما كان فاسكو دي جاما أشهر بحارة البرتغال
ومكتشف طريق رأس الرجاء الصالح ،كان فرناندو
ماجالن أشهر بحارة إسبانيا ،ونظرًا للتنافس الكبير
بني أسبانيا والبرتغال قررت األولى إرسال حملة
بحرية تدور حول أفريقيا لتكتشف طريقًا جديدًا
للتجارة يصلون خالله مباشرة إلى مناجم الثروات
الطبيعية يف جنوب شرق آسيا دون املرور على املراكز
البرتغالية التي تتحكم يف حركة التجارة العاملية
وقتها.
خرج (ماجالن) بحملة بحرية مكونة من خمس
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سفن وطاقم مكون من  265بحارًا ،الكتشاف الطريق
اجلديد ،وذلك يف أواخر سنة 925هـ ،فظل يف رحلته
البحرية طيلة عشرين شهرًا يف غير فائدة حتى استبد
اليأس بقلبه ،وأخيرًا رست سفن ماجالن على
سواحل اجلزر الفليبينية ،وقد ظن ماجالن أنه وصل
جزر املولوك املشهورة بالتوابل ولكن سرعان ما
اكتشف احلقيقة ،فأطلق على اجلزيرة التي رست سفنه
عندها اسم (سانت الزار) الوثنية ،فاتفق ماجالن مع
حاكم جزيرة (سيبو) ويُدعى (هومابون) وكان وثنيًا
على أن يدخل النصرانية مقابل أن يكون ملكًا على
جميع اجلزر حتت اسم ملك أسبانيا ،ويف املقابل يعمل
ماجالن بجنوده وأسلحته النارية على توسيع ملك
(هومابون) ومتكينه من السيطرة على سائر اجلزر.
انتقل ماجالن من جزيرة (سيبو) إلى جزيرة (ماكنتان)
وكان عليها السلطان املسلم البو البو ،فما علم
األسبان بإسالم أهل اجلزيرة إال وأصابهم الغضب
الشديد وثارت أحقادهم؛ فأضرموا النار يف بيوت
السكان وسرقوا مؤنهم ،ورفض البو البو التسليم
واخلضوع للعرض الذي قدمه ماجالن كما فعل مع
(هومابون) ،فحشد ماجالن قواته وقرر تأديب البو
البو حتى يكون عبرة لغيره من األمراء والسالطني.
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وخطب ماجالن بكل صلف وعنجهية واستعالء يف
أهل اجلزيرة قائالً " :باسم املسيح أطلب منكم
التسليم ،ونحن العرق األبيض أصحاب احلضارة
أولى منكم بحكم هذه البالد"؛ فأجاب السلطان البو
البو بكل عزة وشموخ" :إن الدين هلل ،وإنَّ اإلله
الذي أعبده هو إله جميع البشر على اختالف
ألوانهم" ،ثم اشتبك املسلمون الفليبينيون مع
األسبان ،وقتل البو البو ماجالن بيده ،وشتت شمل
فرقته ،وأنزل بهم هزمية منكرة ،ورفض تسليم جثة
ماجالن لألسبان ،ودفنه يف أرض اجلزيرة كَرمز على
نصر املسلمني على الصليبيني؛ فانسحب األسبان إلى
بالدهم.
أرسل األسبان أربع حمالت دينية متتابعة ليشفوا
غليلهم وينتقموا من مصابهم ومن سوء طالعهم أن
هذه احلمالت رست على شواطئ جزيرة (مينداناو)
يف اجلنوب حيث أغلبية السكان من املسلمني ،ففتك
املسلمون بتلك احلمالت كلها وذلك خالل الفترة من
930هـ حتى سنة 950هـ ،وكان (روي لوبيز) قائد
احلملة الرابعة وهو الذي أطلق على تلك اجلزر اسم
(الفليبني) على اسم ملك أسبانيا (فليب الثاني)
وخالل احلمالت األسبانية الفاشلة كوّن األسبان رؤية
مستقبلية يف التعامل مع صالبة املقاومة اإلسالمية يف
الفليبني.
االحتالل األسباني جلزر الفليبني
بدأ االحتالل األسباني للفليبني سنة 973هـ ،أي بعد
قرابة اخلمسني عامًا من وصول ماجالن لشواطئها،
حيث وصلت حملة أسبانية ضخمة بقيادة "ميجل" إلى
سواحل الفليبني سنة 973هـ ،فرست عند جزيرة
(سيبو) وقام األسبان ببناء قلعة حصينة ،جعلوها مقرًا
إلقامة اجلند ونقطة انطالق لإلغارة على باقي اجلزر
وبعد قتال عنيف ومرير استولى األسبان على مملكة
(راجا سليمان) يف الشمال ،ودمر عاصمتها (أمان
اهلل) وأقاموا مكانها مدينة جديدة أسموها (مانيال)،
ولكن مع ذلك التوسع والنصر على اململكة اإلسالمية
يف الشمال ظل األسبان يف حالة فزع وخوف من
انقضاض السكان عليهم لضراوة املقاومة اإلسالمية
هناك ،لذلك عمدوا إلى بناء مدينة صغيرة داخل
مدينة مانيال ،ولكن شديدة التحصني أطلقوا عليها
اسم (انترامورس) أي املدينة املسَّورة ضد املسلمني،
وجعلوها مقرًا حلكومة االحتالل.
وانطالقًا من مدينة مانيال استولى األسبان على اجلزر
الشمالية لقلة عدد املسلمني بها وغلبة الوثنيني ،يف
حني عجزوا متامًا عن السيطرة على اجلزر اجلنوبية التي
يحكمها املسلمون ،وعلى الرغم من احملاوالت
املستميتة لألسبان الحتالل مناطق املسلمني إال إنهم
فشلوا يف النهاية ،فقرروا التركيز على ما حتت
أيديهم ،فأجبروا السكان على التنصر والتحول إلى
الكاثوليكية ،وامتزج األسبان مع السكان األصليني
للجزر املعروفني باألنديو ،فنشأ عنصر خليط من ذلك
التمازج هو عنصر (املستيزو) وهو الذي سيشكل
رأس احلربة ضد مسلمي الفليبني لعهود طويلة وحتى
وقتنا احلاضر.
ملحمة حروب املورو
املقاومة اإلسالمية ضد االحتالل األسباني
املورو هو االسم الذي يطلق على املسلمني يف الفليبني
وتايالند وسيالن ومدغشقر وسائر البقاع التي دخلها
االحتالل األسباني والبرتغالي ملنطقة جنوب شرق
آسيا ،وأصل التسمية مأخوذ من لفظة أسبانية معناها
صاحب الوجه األسمر أو الكالح ،وكان األسبان
يطلقونها على مسلمي األندلس واملغرب ،فلما فرغوا
من إنهاء الوجود اإلسالمي يف األندلس ،وداروا
دورتهم حول أفريقيا ،ورست أساطيلهم على جزر
أرخبيل املاليو ،رأوا املسلمني بها فصعقوا وقالوا:
املوروس ،ومن يومها أطلق على مسلمي تلك اجلزر
اسم املورو.
عند احتالل األسبان للجزر الشمالية للفليبني كان
للمسلمني عدة ممالك قوية يف اجلنوب أهمها سلطنة
(ديبتروان) ،وسلطنة (صولو) ،وسلطنة (ماجنيدنا)،
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البرتغاليني ،وكان أكبر سالطني املنطقة آنذاك السلطان
محمود شرف الدين حاكم (ملقا) والذي استطاع استدراج
البرتغاليني للداخل حيث جتمعات املسلمني السكانية ،وبدأ يف
تأسيس سلطنة جديدة تزعمت لواء مقاومة العدوان البرتغالي
على بالده ،وقام أحد أبناء السلطان واسمه محمد كابونسوان
بتأسيس سلطنة أخرى جديدة يف (مالبانك) ،فعجز البرتغاليون
رغم تفوقهم العسكري عن زحزحة املسلمني عن مناطق نفوذهم
وممالكهم حتى ظهر يف األفق عدو طارئ جديد هم األسبان.
وسلطنة (بويان) ،وتلك املمالك هي التي قادت
اجلهاد اإلسالمي ضد االحتالل الديني األسباني
وبرز العديد من قادة اجلهاد اإلسالمي مثل البطل
املقدام (ديبتروان قدرات) الذي دوخ األسبان
وقهرهم يف معارك كثيرة ،ومنهم السلطان نصر
الدين سلطان املسلمني يف جزيرة صولو ،والذي قاد
اجلهاد اإلسالمي من داخل الغابات ،وأصبح
أسطورة البالد والشبح الذي بث الرعب يف نفوس
األسبان لفترات طويلة.
استمرت املقاومة اإلسالمية يف الفليبني ضد
االحتالل األسباني طيلة فترة وجود ذلك االحتالل
أي لزيادة على ثالثة قرون ،أخذت خاللها املقاومة
اإلسالمية هناك شكل امللحمة التاريخية الرائعة
ومرت بست مراحل ال تكاد تنتهي احلروب من
واحدة حتى تبدأ الثانية ،وذلك يف التواريخ اآلتية:
1ـ احلروب األولى من سنة 1565م حتى 1578م.
2ـ احلروب الثانية من سنة 1587م حتى 1599م.
3ـ احلروب الثالثة من سنة 1606م حتى 1635م.
4ـ احلروب الرابعة من سنة 1637م حتى 1645م.
5ـ احلروب اخلامسة من سنة 1818م حتى
1850م.
6ـ احلروب السادسة من سنة 1851م حتى
1898م.
وخالل تلك احلروب كلها استخدم األسبان كل
أنواع األسلحة املادية واملعنوية ،وأظهروا عصبية
مقيتة وصبغوها بصفة دينية كاملة ،وتعاون معهم يف
بعض مراحلها الهولنديون على الرغم من العداوة
التاريخية الشديدة بني األسبان والهولنديني ،ولكنها
املصالح التجارية واألطماع اإلستعمارية .
وقد أبدى املسلمون يف الفليبني مقاومة باسلة ورائعة
صارت مضرب األمثال يف جنوب شرق آسيا كله،
فلقد حارب املسلمون من بيت إلى بيت ،فلما
أحرقوا منازلهم انتقلوا إلى الغابات ،فلما أحرقوا
الغابات عادون يبنون بيوتًا جديدة من األغصان
وظلوا يقاتلون مبنتهى الشراسة على الرغم من
وحشية االحتالل األسباني مع مواجهة املقاومة،
حتى أنهم أجبروا احلاكم العام األسباني يف الفليبني
على الفرار إلى هوجن كوجن سنة 1895م وهو ما
جعل األسبان يفكرون جديًا يف كيفية اخلروج من
املأزق الفليبيني املرعب ولكن بصورة حتفظ لهم
كرامتهم التي مترمغت يف الوحل على يد املقاومة
اإلسالمية هناك.
مؤامرة أمريكية أسبانية
شعر األسبان بعجزهم الكبير عن مواجهة املقاومة
اإلسالمية يف الفليبني ،وبحثوا عن مخرج ألزمتهم
فقرروا االتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية
وكانت وقتها قوة جديدة وناشئة على بيع جزر
الفليبني وكوبا وبورتوريكو وهي املستعمرات
األسبانية مببلغ خمسة ماليني دوالر ،وذلك بعد
عدة معارك استعراضية بني األسبان واألمريكان سنة
1316هـ ليظهر األمريكان بصورة املنقذ واحملرر جلزر

الفليبني من االحتالل األسباني.
وبالفعل انطلت اخلدعة على سكان البالد ورحبوا
باألمريكان وساعدوهم بقوة ضد األسبان ،وأعلنت
أسبانيا على لسان احلاكم العام للفليبني اجلنرال
(جوينالدو) استقالل الفليبني عن أسبانيا وذلك سنة
1316هـ.
ولكن سرعان ما اكتشف أهل البالد اخلديعة إذ أعلن
األسبان انسحابهم من اجلزر واألمريكان ما زالوا
على أراضيها ،فطلب مسلموا الفليبني من
األمريكان املغادرة فرفضوا بشدة وأعلنوا ضم
الفليبني للواليات املتحدة األمريكية ،فثار املسلمون
لذلك وحملوا سالحهم مرة أخرى ضد األمريكان
الذين ساروا على نفس اخلط األسباني يف محاربة
املمالك اإلسالمية وعزل مناطق املسلمني وفرض
سياج من اجلهل والتخلف والفقر على أبناء اإلسالم
هناك ،يف حني مت تقريب نصارى البالد واحتضانهم
ورفع مستوى املعيشة ألبنائهم وذلك للهدف البعيد
وهو تسليم البالد لتلك الطبقة النصرانية املوالية
لالحتالل األجنبي .استمر االحتالل األمريكي
الصليبي للفليبني قرابة النصف قرن استطاع خاللها
أن يحقق ما عجز عنه األسبان يف ثالثة قرون
باستخدام اخلديعة واملكر واخلداع.
كفاح املسلمني ضد االحتالل
حصلت الفليبني على استقاللها الظاهري من
الواليات املتحدة األمريكية سنة 1946م ـ
1365هـ ،بعد أن سلمت أمريكا احلكم حللفائهم
وتأكدت من والئهم التام للسياسة األمريكية،
وأيضًا تركت لهم مهمة محاربة الوجود اإلسالمي
يف البالد ،وبالفعل بدأت احلكومة يف الفليبني متارس
سياسة البطش واإلرهاب ضد مسلمي البالد بصورة
منهجية كما يلي:
1ـ تشجيع النصارى على االستيطان يف مناطق
املسلمني ومتليكهم ألراضيهم ،مع حرمان املسلمني
من املشاركة يف املشاريع الهامة واحليوية يف البالد.
2ـ إغراق املناطق اإلسالمية بأعداد ضخمة من قوات
األمن ملراقبة حتركات املسلمني وقمع أي ثورة يقوموا
بها ضد مظالم احلكومة الصليبية.
3ـ دفع املسلمني لترك أراضيهم الزراعية ومصايد
األسماك ،وإرغامهم على اللجوء إلى الغابات
واألحراش وشعب اجلبال ليمتهنوا أشق األعمال
وأحقرها.
4ـ تشكيل العصابات اإلجرامية واملنظمات اإلرهابية
التي تعمل على إنهاء الوجود اإلسالمي يف الفليبني
وإجبار املسلمني على التنصر أو القتل ،ولقد
تشكلت عدة عصابات إرهابية كبيرة مثل منظمة
(إيالجا) وقد أشرف عليها الرئيس الفليبيني الهالك
ماركوس ،وهي مزودة بأحدث األسلحة ويبلغ عدد
أفرادها مائة ألف مجرم وقاتل مأجور ،وعصابة
الفئران وكانت تهدف إلحراق املزارع وتدمير
األمالك ،وعصابة األخطبوط وتهدف لتصفية قادة
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املسلمني واغتيال الشباب والعلماء والشيوخ ،ولقد
قامت تلك التشكيالت اإلرهابية واإلجرامية مبجازر
مروعة بحق املسلمني يندى لها جبني كل حر يف العالم
املعاصر.
5ـ معارضة كل اجتاه نحو فتح مدارس إسالمية أو
إقامة شعائر اإلسالم مع تبني عمليات التنصير املنظمة
داخل مناطق املسلمني وخاصة الفقيرة منها حتت شعار
الفلبيني الصالح هو الفلبيني النصراني.
6ـ استدراج املسلمني لصدامات مفتعلة خللق الذرائع
الالزمة للقضاء عليهم وجر املسلمني ملعركة هم غير
مستعدين لها ،وكانت اخلطة تقضي بأن يتم االستيالء
على أراضي املسلمني يف البداية جلرهم إلى القتال وهم
غير مستعدين على حني تهيأ أنصارها للقتال
واستعدوا ،وبالفعل مت زحف املواولن للحكومة من
الشمال إلى اجلنوب حيث مناطق املسلمني وذلك سنة
1391هـ ـ 1970م ،وبدأت عمليات الشغب وحرق
املزارع وإلقاء السموم يف اآلبار وقتل احليوانات ،كما
قامت حوادث اخلطف واالغتيال وأدى ذلك القتال
لتشريد أكثر من ستني ألف أسرة مسلمة يف اجلبال
والغابات.
إال أن مسلمي الفليبني الذين جاهدوا االحتالل
األسباني ثم األمريكي لقرون زادوا استمساكًا بدينهم
وإصرارًا على حقوقهم ،وتكونت يف بداية األمر
منظمة إسالمية لقيادة الكفاح اإلسالمي ضد العدوان
وهي جبهة احتاد الهيئات اإلسالمية وتعرف اختصارًا
(بانسا) بزعامة الدكتور أحمد ألونتو ثم تكون الذراع
العسكري لتلك اجلبهة باسم (اجلبهة الوطنية لتحرير
مورو) بزعامة نورميسوري وسالمات هاشم رحمه
اهلل.
حتصن املسلمون بأعداد كبيرة يف بلدة (بابا لومان)
وطالبوا بفصل املناطق اإلسالمية يف جزر مينداناو
وصولو وباالوان ،وتدخلت منظمة املؤمتر اإلسالمي،
ولكن أصرت حكومة الفليبني وزعيمهم ماركوس
على مواصلة قمع املسلمني ،وظل القتال بني الطرفني
عدة سنوات أبدى فيه املسلمون ضراوة يف القتال
واملقاومة أجبرت احلكومة يف الفليبني على اجللوس
على مائدة املفاوضات وذلك سنة 1396هـ بعاصمة
اجلماهيرية الليبية طرابلس وبرعاية الرئيس الليبي
معمر القذايف ،ومت االتفاق على بنود معاهدة السالم
بني الطرفني كانت يف مجملها لصالح املسلمني يف
الفليبني.
لم يكن يف نية احلكومة يف مانيال الوفاء بأي بند من بنود
معاهدة السالم ،وإمنا كانت مناورة اللتقاط األنفاس
والتعرف على قادة املسلمني احلقيقيني ومواطن قوة
املقاومة ،وبالفعل لم متض سوى عدة شهور حتى
نقضت احلكومة يف مانيال تعاهداتها كلها وهجمت
بقوات ضخمة على جزيرة مينداناو سنة 1397هـ،
وأوقعت عدة مجازر مروعة يف بولوان وكوتاباتو،
وقرية سوباه بوكول ،وكان الهجوم من كل االجتاهات
برًا وبحرًا وجوًا ،وسقط الضحايا باآلالف.
وكان القصف بأسلحة محرمة دوليًا ،وكانت القوات
احلكومية تتعمد استهداف املساجد واجلوامع
والكتاتيب لطمس معالم الوجود اإلسالمي غير أن
قوات حركة حترير مورو استطاعت أن تصد الهجوم
احلكومي وتكبده خسائر كبيرة من بينها قائد احلملة
نفسه اجلنرال (باتيستا) ،وبرز يف املقاومة اإلسالمية
القائد البطل (عثمان صالح) الذي أرهق اجليش
احلكومي بتكتيكاته القتالية الذكية حتى أن الطاغية
ماركوس قد وضع مكافأة تقدر مبائة ألف دوالر ملن
يأتي بعثمان صالح حيًا أو ميتًا ،وقد حاولت منظمة
املؤمتر اإلسالمي وبعض الدول اإلسالمية االحتجاج
على اجملازر التي ترتكبها احلكومة الفلبينية بحق
مسلمي الفليبني ،ولكن ذهبت كلها أدراج الرياح.
وعلى الرغم من رحيل الطاغية ماركوس يف سنة
1406هـ ـ 1986م ،وتظاهر احلكومة اجلديدة
بإنصاف املسلمني وإعطائهم حقوقهم السليبة إال إن
شيئًا لم يتغير على أرض الواقع ،وما زالت فصول
امللحمة قائمة.
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هاجم الشيخ متيم بن حمد ،أمير قطر ،خالل كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة قبل ثالثة أعوام وحتديد يف عام " ،2014جرائم احلرب"
التي قامت بها إسرائيل يف غزة ،مطالبا دول العالم بعدم استقبال املمثلني اإلسرائيليني .طالب الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ،أمير قطر ،يف
كلمته أمام اجلمعية العالم لألمم املتحدة يف دورتها ال ،69املتجمع الدولي مبقاطعة السياسيني اإلسرائيليني احتجاجا على "جرائم احلرب"
التي قامت بها إسرائيل ،حسب وصفه ،خالل احلملة العسكرية ضد حماس يف قطاع غزة .وقال األمير القطري إنه ال يجب على دول العالم
استقبال اإلسرائيليني بالصالونات الديبلوماسية ،معبرا عن دعم بالده للمقاومة الفلسطينية .وخصّص األمير القطري اجلزء األول من
خطابه أمام اجلمعية العامة للحديث عن القضية الفلسطينية مطالبا اجملتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ
مبدأ الدولتني لشعبني على حدود عام  1967وأضاف األمير القطري قائال "على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إال بالسالم" .فمن هو
هذا احلاكم العربي الشاب الشجاع الذي يواجه إسرائيل بالصراحة دون خشية أو خوف من على منبر األمم املتحدة وأمام العالم أجمع ،
والذي أظهر مرونة وحكمة وثباتا ورقيا يف التعامل مع األزمة القطرية الراهنة ؟
نبذة عن أمير قطر الشيخ متيم

رمز رياضي

تولى الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مقاليد احلكم يف
دولة قطر يف  25يونيو/حزيران  2013بعد تنازل
والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -وكما صدر يف
األمر األميري بتسميته "صاحب السمو األمير
الوالد" -عن احلكم.
الشيخ متيم املولود يف  3يونيو/حزيران  1980يعد
أصغر حاكم عربي يتولى احلكم وهو يف الـ 33من
عمره ،ورأت مجلة "التامي" األميركية أن "تولي
الشيخ متيم سيضخ دما جديدا شابا ليس يف قطر
وحسب بل يف املنطقة بأسرها والتي باتت بحاجة
لشباب لقيادتها".
تولى والية العهد يف  5أغسطس/آب  2003بعد أن
تنازل له عنها أخوه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.
وحصل الشيخ متيم على الشهادة الثانوية من مدرسة
شيربورن باململكة املتحدة عام  ،1997وتخرج يف
أكادميية سانت هيرست العسكرية امللكية باململكة
املتحدة عام  1998ليلتحق بعدها بالقوات املسلحة
القطرية.
وكأمير للبالد يتولى الشيخ متيم قيادة القوات
املسلحة ورئاسة مجلس العائلة احلاكمة.
وتقول صحيفة "التامي" عن الشيخ متيم إنه "وعلى
عكس مغامرات الكثير من القادة العرب يعيش
الشيخ متيم حياة هادئة ،فهو عاد لتحمل املسؤوليات
يف بالده بعد انتهائه مباشرة من حتصيله العلمي يف
بريطانيا".

عُرف الشيخ متيم باهتماماته الرياضية ال سيما يف كرة
القدم وكرة املضرب ،وأسس يف العام  2005شركة
قطر لالستثمارات الرياضية التي متلك فريق باريس
سان جيرمان الفرنسي بطل فرنسا لكرة القدم،
والشريك الرسمي لبطل إسبانيا لكرة القدم فريق
برشلونة.
وتولى الشيخ متيم رئاسة اللجنة املنظمة لدورة
األلعاب اآلسيوية "الدوحة  ،"2006ورئاسة ملف
قطر لأللعاب األوملبية 2020
كما قاد جهود قطر للفوز بحق استضافة بطولة العالم
للسباحة عام  ،2014وبشرف تنظيم كأس العالم
عام 2022
وتتبع جهات عدة للشيخ متيم ،بينها احلي الثقايف
(كتارا) ،واألمانة العامة للتخطيط التنموي،
وجهازإلحصاء ،وأكادميية التفوق الرياضي
(أسباير).
والشيخ متيم -الذي وصفه والده يف حديثه للفايننشال
تاميز البريطانية عام  2010بأنه يعمل يف الظل
وبهدوء -متزوج من سيدتني ،وله ستة أوالد (ثالثة
ذكور وثالث إناث) ،وعُرف عنه ولعه بالتراث
واإلرث الثقايف اخلليجي.
الشيخ متيم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبداهلل بن
قاسم بن محمد آل ثاني ( 3يونيو  ،)- 1980أمير
دولة قطر .بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني
عن احلكم يف  25يونيو 2013
ديباجة موقع شبكة األمة برس العربي األمريكي
اإلخباري عند إختيار الشيخ متيم الشخصية
اإلستثنائية لعام 2014

مناصب ومواقف

وتولى رئاسة عدد من اجملالس والهيئات الرئيسية يف
البالد ،أمثال اجمللس األعلى للتعليم واجمللس
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واجمللس
األعلى للبيئة وهيئة األشغال والتطوير العمراني
ومجلس قطر لالستثمار الذي تقدر استثماراته
مبليارات الدوالرات يف مختلف بلدان العالم.
ويشرف الشيخ متيم على ملف مونديال العام
 2022الذي تستضيفه قطر ،بوصفه رئيسا للجنة
األوملبية القطرية ،كما عرف باهتماماته الرياضية،
ال سيما يف لعبتي التنس وكرة القدم.
تلقى الشيخ متيم تعليمه يف مدرسة بريطانية خاصة
عريقة هي مدرسة شيربورن ،وسار على خطى
والده يف الدراسة يف األكادميية العسكرية امللكية يف
ساندهيرست التي تخرج منها عام 1998.
جيل جديد
وكان والده الشيخ حمد وصل إلى السلطة يف
 1995لتتحول األمارة اخلليجية الصغيرة يف عهده
إلى أكبر مصدر للغاز املسال يف العالم وإلى العب
اساسي على الساحة الدبلوماسية اإلقليمية
والعاملية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الشيخ متيم يتمتع
بعالقات ممتازة مع الغرب وبعالقات إقليمية جيدة،
السيما مع اجلارة الكبرى السعودية ،التي متكن
والده من حتقيق مصاحلة تاريخية معها بعد عداء
وتوتر يف العالقات ساد بداية تسلمه احلكم.
ويبدو وصول جيل شاب إلى السلطة يف هذه
األمارة اخلليجية انتقالة جريئة يف سياق دول اخلليج
التي اعتادت على القيادات املعمرة والتراتبية القبلية
والعائلية يف أسرها احلاكمة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر خليجي
مقرب من دوائر احلكم يف قطر قوله إن "تسليم متيم
السلطة خطوة جريئة جدا" ،ما قد يتسبب ببعض
اخملاوف لدى دول اخلليج املتمسكة بقوة بتقاليد
انتقال السلطة احملافظة ،إال أنها "مخاوف يف الشكل
وليس يف املضمون".

تولى الشيخ متيم رئاسة اجمللس األعلى للبيئة
واحملميات الطبيعية ،ورئاسة اجمللس األعلى
للتعليم ،واجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا
وصل الشيخ متيم سلم السلطة يف قطر بسرعة ،بعد أن
املعلومات ،ومنصب رئيس مجلس إدارة هيئة
فرض نفسه مستندا إلى دعم والده الشيخ حمد .
األشغال العامة ،والهيئة العامة للتخطيط والتطوير
ومنذ تعيينه وليا للعهد ،قاد الشيخ متيم املناصب
العمراني.
األمنية واالقتصادية األساسية ،وتشير مصادر
وشغل أيضا مناصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر
دبلوماسية إلى أنه تسلم تدريجيا امللفات األمنية
لالستثمار ،ورئيس مجلس أمناء جامعة قطر،
والعسكرية واخلارجية خالل السنوات الثالث أو
ورئيس اللجنة األوملبية األهلية القطرية ،ونائب
املولد والنشأة
األربع املاضية التي سبقت تنازل والده له عن احلكم
رئيس اجمللس األعلى للشؤون االقتصادية
 ،فضال عن اإلشراف على خطط قطر املستقبلية
ولد يوم  3يونيو  /حزيران  1980يف الدوحة،
واالستثمار ،ونائب رئيس اللجنة العليا للتنسيق
الطموحة ،السيما يف مجال استثمار الرياضة لتعزيز
وهو من أبناء أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل
واملتابعة ،وعضو اللجنة األوملبية الدولية.
مكانتها يف العالم.
ثاني ،متزوج وله عدد من األوالد.
وتفيد صحيفة "الفايننشال تاميز" البريطانية بأن
فتولى الشيخ متيم قيادة القوات املسلحة بالنيابة عن
"الشيخ متيم اضطلع خالل عهد والده الشيخ حمد
والده ،ورئاسة اللجنة االوملبية ،وأصبح نائب رئيس
بأدوار سياسية مهمة ،خصوصا عالقات بالده مع
الدراسة والتعليم
اجمللس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار،
السعودية والعالقات مع ليبيا بعد القذايف".
وكان الشيخ متيم أكد يف أول
خطاب له بعد مبايعته أميرا
لقطر متسكه بسياسة بالده
اخلارجية والتزاماتها
الشخصية االستثنائية  :الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الزعيم العربي الشاب
الدولية.
وقال أمير البالد "ستبقى قطر
الذي تولى السلطة يف بالده يف ظروف إقليمية ودولية صعبة  ،وأثبت من خالل تعامله معها
كعبة املضيوم ،عبارة قالها
مؤسس الدولة الشيخ
عن قدرة قيادية مثيرة لإلعجاب والتقدير  ،وأثبت مبا اليدع للشك مجاال  ،بأن مجلس التعاون
جاسم بن محمد بن ثاني
اخلليجي هو الرابطة التي الميكن التفريط يف وثيق عراها مهما بلغت التباينات واإلجتاهات ،
ورددها سمو الوالد،
هذا
وسوف تبقى على
وأعاد األمور الى سابق عهدها مع كافة دول اجمللس  ،يف خطوة سياسية بالغة األهمية حتسب
العهد يف نصرة املظلومني"،
لألمير الشاب أعادت للمنطقة توازنها وتناسقها وتعاونها (.شبكة األمة برس العربية
وأكد انحياز قطر لقضايا
انحيازها
الشعوب وعدم
األمريكية اإلخبارية)
ألي طرف على حساب
اآلخر.
خطط مستقبلية
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يونيو

صل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن يف
اململكة املتحدة بعام  ،1997وتخرج من أكادميية
ساندهيرست العسكرية امللكية باململكة املتحدة .وهو
يتكلم باإلضافة إلى العربية ،اللغتني اإلجنليزية
والفرنسية.
مناصبه
تولى والية العهد يف  5أغسطس  2003بعد تنازل له
عنها أخوه الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني
من املهام التي يتوالها
رئيس اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية.
رئيس اجمللس األعلى للتعليم.
رئيس اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات.
رئيس مجلس إدارة هيئة األشغال العامة والهيئة
العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
رئيس مجلس إدارة جهاز قطر لالستثمار.
رئيس مجلس أمناء جامعة قطر.
رئيس اللجنة األوملبية القطرية.
نائب القائد العام للقوات املسلحة القطرية.
نائب رئيس مجلس العائلة احلاكمة.
نائب رئيس اجمللس األعلى للشؤون االقتصادية
واالستثمار.
نائب رئيس اللجنة العليا للتنسيق واملتابعة.
عضو اللجنة األوملبية الدولية.
اجلهات التابعة له
مشروع رؤية قطر الوطنية 2030
األمانة العامة للتخطيط التنموي.
جهاز اإلحصاء.
اللجنة الوطنية للشفافية والنزاهة.
أكادميية التفوق الرياضي.
احلي الثقايف.
األوسمة التي حصل عليها
وسام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من دولة
اإلمارات العربية املتحدة عام 2004
وسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة املمتازة
من مملكه البحرين عام 2004
أفضل شخصية رياضية يف الوطن العربي لعام 2006
وذلك يف استفتاء مجلة األهرام املصرية.
الوسام األعلى للمجلس األوملبي اآلسيوي عام
2007
* املصادر :
بي بي سي
اجلزيرة
املوسوعة احلرة
متابعات مجلة العربي األمر يكي اليوم
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لقد قضمت السعودية واإلمارات أكثر مما بإمكانهما مضغه

ملاذا احلملة ضد قطر مكتوب عليها بالفشل؟
ما هي احلسبة اخلاطئة األخيرة؟ قطر ليست غزة .فقطر لديها أصدقاء ،وهؤالء لديهم جيوش جرارة ،وهي رغم صغر حجمها -تعداد سكانها أقل
من عدد سكان هيوسنت -إال أن لديها صندوق ثروة سياديا تقدر قيمته مبا ال يقل عن  335مليار دوالر .فهي أكبر منتج للغاز الطبيعي يف
الشرق األوسط ،ولديها عالقة مع شركة إكسون .والسعوديون واإلماراتيون ليسوا الوحيدين الذين ميارسون لعبة اللوبي.
ديفيد هيرست *
كان واضحا منذ بعض الوقت أن احلرب على تنظيم
الدولة اإلسالمية وعلى سلفه تنظيم القاعدة ليست
االستعراض الوحيد يف منطقة الشرق األوسط ،بل
لقد كانت احلرب على اإلرهاب يف معظم الوقت
حدثا ثانويا.
كان من شأن محاولة تركيع قطر عبر إغالق حدودها
وفرض حصار تام عليها أن سلطت الضوء على
القوى احلقيقة ،التي تتنافس على النفوذ يف املنطقة يف
فترة ما بعد العالم الغربي التي نعيش فيه اليوم.
هناك ثالث قوى إقليمية تتسابق على السيطرة.
القوة األولى تتزعمها إيران –والالعبون الذين
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ينضوون ضمنها منهم دول ،مثل العراق وسوريا،
ومنهم جماعات مثل املليشيات الشيعية يف العراق
وحزب اهلل واحلوثيني.
والقوة الثانية هي النظام القدمي املتمثل بامللكيات
السلطوية يف منطقة اخلليج :اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ،وينضم إليها
كل من األردن ومصر.
والكتلة الثالثة تقودها تركيا وقطر ،ومعهما جماعة
اإلخوان املسلمني والقوى الفاعلة يف الربيع العربي.
يف هذا الصراع الثالثي ،يساهم حلفاء أمريكا يف
تقويض استقرار النظام اإلقليمي بالقدر ذاته الذي
يساهم فيه أعداؤها ،وال أدل على ذلك من احلملة
التي شنت على قطر.
أخطأت احلسبة اململكة العربية السعودية؛ إذ سعت

لفرض إرادتها على دولة قطر الصغيرة ،ألنها
مبحاولتها تلك خلخلت النظام اإلقليمي الذي
اعتمدت عليه يف التصدي لنفوذ إيران يف مختلف
البلدان احمليطة باململكة.
لو أردنا أن نعبر عن ذلك بصيغة أخرى ،ميكن أن
نقول إنه إذا كانت احلرب األهلية السورية التي
تدعمها إيران ألفت بني السعوديني واألتراك ،فإن
الصراع مع قطر سيفعل العكس متاما .بل ما ميكن أن
يحدث يف أرض الواقع هو أن هذا الصراع من شأنه
أن يؤسس لقضية مشتركة بني إيران وتركيا وقوى
اإلسالم السياسي السنية ،رغم ما يبدو عليه هذا
األمر من غرابة.
لن حتتضن هاتان القوتان نفسيهما هكذا بشكل
طبيعي وتلقائي ،وإمنا ميكن أن تتقاربا وتتآلفا؛
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بسبب رعونة وقصر نظر السياسات التي تنتهجها
اململكة العربية السعودية .وفعال ،كان وزير
اخلارجية اإليراني أمس األربعاء يف زيارة إلى أنقرة (
لبحث األزمة اخلليجية التي افتعلتها السعودية
واإلمارات مع قطر )،
البنتاغون يناقض تغريدات ترامب
طرأ عنصران غيرا من قواعد اللعبة ،وأثرا على مسار
احلملة السعودية ضد قطر ،وهما قرار البرملان التركي
تسريع إصدار تشريع يسمح للقوات التركية باالنتشار
يف قاعدة داخل قطر ،وبيان قوات احلرس الثوري
اإليراني الذي اتهم اململكة العربية السعودية
باملسؤولية عن الهجوم على البرملان اإليراني وعلى
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مرقد آية اهلل اخلميني ،ما أسفر عن مقتل 12
جهة أخرى ،فشتان بني األمرين.
شخصا.
وكانت حسبتهم اخلاطئة الثانية هي افتراض أنه نظرا
يؤدي ذلك إلى عزل اململكة العربية السعودية ،التي
ألن قطر صغيرة ،فلن تهب أي دولة أكبر منها
بإمكانها أن تتنمر على دولة صغيرة ،لكنها ال متلك
لنجدتها .يذكر أنه يوجد لدى اململكة العربية
من
الدفاع عن نفسها دون أن حتظى بكميات ضخمة
املتحدة
العربية
اإلمارات
ودولة
السعودية
امللف The File
الدعم العسكري اخلارجي.
استثمار قامت
ضخمة يف
استثمارات
عن مقتل
مرقد آية اهلل اخلميني ،ما أسفر
أخرى ،فشتان بني األمرين.
 12تركيا ،ومنها جهة
فإن
األمريكية،
للقوات
ومهما غرد به القائد األعلى
طيب
برجب
اإلطاحة
محاولتها
بعد
ظبي
أبو
به
شخصا.
وكانت حسبتهم اخلاطئة الثانية هي افتراض أنه نظرا
اخلليج
يف
املنتشرة
األمريكية
قوات الواليات املتحدة
أن
البلدان
ظن
عسكري.
انقالب
يف
أردوغان
يؤدي ذلك إلى عزل اململكة العربية السعودية ،التي
ألن قطر صغيرة ،فلن تهب أي دولة أكبر منها
ولعل
الدعم،
هذا
مثل
تقدمي
جتنب
تسعى جاهدة إلى
تركيا.
يشتريا
أن
بإمكانهما
متلك
ال
لكنها
صغيرة،
دولة
على
تتنمر
أن
بإمكانها
لنجدتها .يذكر أنه يوجد لدى اململكة العربية
الذيمنحصل ،حيث
متاما هو
العكس
إال أن
ضخمة
بكميات
حتظى
الواردةعنمننفسها دون أن
يف هذا تفسير للتضارب يف التصريحاتالدفاع
أدركودولة اإلمارات العربية املتحدة
السعودية
الدعمحول
البيت األبيض ،وتلك الواردة من البنتاغون
أردوغان إنه إذا جرى سحق قطر فلن يبقى يف
العسكري اخلارجي.
ذلكضخمة يف تركيا ،ومنها استثمار قامت
استثمارات
قطر خالل هذا األسبوع.
للقوات واقفا.
املعسكر غيره
األمريكية ،فإن
ومهما غرد به القائد األعلى
به أبو ظبي بعد محاولتها اإلطاحة برجب طيب
قطر واململكة
اخلليجفكانت كشفهما
اخلاطئة يفالثالثة،
الواليات املتحدةوأما
احلسبةاملنتشرة
األمريكية
ما أن أعلن عن إغالق احلدود البرية بنيقوات
عنيف انقالب عسكري .ظن البلدان أن
أردوغان
وهو ال يتعلق أبدا
يريدانه من
حزيرانإلى جتنبحقيقة
قطر،ولعل
الدعم،
تقدميمامثل هذا
يونيو/جاهدة
العربية السعودية فجر يوم اخلامس منتسعى
بدعم يشتريا تركيا.
بإمكانهما أن
بقطر؛
احلالي ،حتى أصدر البنتاغون بيانا أشاديف فيه
اإلماراتيني
إن
بل
إيران.
مع
بالتقارب
وال
اإلرهاب
هذا تفسير للتضارب يف التصريحات الواردة من
إال أن العكس متاما هو الذي حصل ،حيث أدرك
"اللتزامها الثابت بأمن املنطقة".
التحالف الذي يتهم
البنتاغونمن
يشكلون جزءا
البيت األبيض ،وتلكالذين
حول
الواردة من
أردوغانقطرإنه إذا جرى سحق قطر فلن يبقى يف ذلك
وذكر البيان قاعدة العديد باالسم ،وهي
املعسكرإيران
باالنحياز إلى طهران لديهم جتارة عظيمة مع
القاعدة هذا األسبوع.
قطر خالل
غيره واقفا.
أعلنقائال
األمريكي،
أحد.
قطر واململكة
على بني
تخفىالبرية
عن إغالقالاحلدود
املتقدمة للقيادة املركزية لسالح اجلو ما أن
وأما احلسبة اخلاطئة الثالثة ،فكانت كشفهما عن
العربيةلها".
إن "جميع الرحالت مستمرة كما هو مخطط
الكويت،
التي قدمت
الفعلية
يوماملطالب
السعودية فجر أما
يونيو/
اخلامس من
يريدانه من قطر ،وهو ال يتعلق أبدا بدعم
حزيرانإلى أميرحقيقة ما
آالف
ويذكر أن القاعدة تؤوي ما يزيد على عشرة
بقطر؛فهي إغالق قناة
الوساطة،
بيانابدور
البنتاغونيقوم
حتى أصدر الذي
أشاد فيه
احلالي،
اإلرهاب وال بالتقارب مع إيران .بل إن اإلماراتيني
عسكري.
وعن
اجلديد
العربي
عن
التمويل
ووقف
اجلزيرة،
"اللتزامها الثابت بأمن املنطقة".
الذين يشكلون جزءا من التحالف الذي يتهم قطر
فيها أنه
ثم جاءت تغريدات ترامب ،والتي ادعى
القدس
وعنالقاعدة
العربيوهي
باالسم،
البيان قاعدة العديد
وذكر
صحيفة إلى طهران لديهم جتارة عظيمة مع إيران
النسخة العربية منباالنحياز
املتقدمةقطر،
صاحب فكرة التحركات غير االعتيادية ضد
املفكر العربيالعزمي
بوست ،وطرد
األمريكي ،قائال
هافنغتوناجلو
للقيادة املركزية لسالح
تخفى على أحد.
"جميع الذي
وذلك من خالل قوله إنها جاءت ثمرةإنللخطاب
بشارة.كما هو مخطط لها".
الرحالت مستمرة
أما املطالب الفعلية التي قدمت إلى أمير الكويت،
الذيالعربية
التي تنشر باللغة
اإلعالم
ما هي
واملسلمني .القاعدة تؤويتلك
آالف
وسائلعشرة
يزيد على
ألقاه أمام خمسني من زعماء العرب ويذكر أن
يقوم بدور الوساطة ،فهي إغالق قناة
يجدد
ولكن تال ذلك بيان ثان صادر عن البنتاغون
عسكري.
األخبار والقصص التي ال يرغب هؤالءاجلزيرة ،ووقف التمويل عن العربي اجلديد وعن
األمريكية.
لم
مواطنيهم.
إلى
تصل
أن
العرب
الدكتاتوريون
اإلشادة بقطر الستضافتها القوات ثم جاءت تغريدات ترامب ،والتي ادعى فيها أنه
القدس العربي وعن النسخة العربية من صحيفة
وانضمت أوروبا إلى البنتاغون ،أو على
بل
وجلمها،
هم
إعالمهم
وسائل
يقتنعوا بكتم
ضد قطر،
االعتيادية
وزير التحركات غير
األقلفكرة
صاحب
هافنغتون بوست ،وطرد املفكر العربي عزمي
غابرييل
بشارة.تكشف
الذياإلعالم التي
وسائل
يغلقوا كافة
يريدون
للخطاب
أن ثمرة
جاءت
خالل قوله إنها
سيغمارمن
خارجية أهم دولة يف أوروبا ،أملانيا ،وذلك
املأل،
العربالتي ال
احلقائق
عزلأمامقطرخمسني من عن
واملسلمني.
زعماء
الذي قال" :من الواضح أن املقصود هوألقاه
هي وسائل اإلعالم التي تنشر باللغة العربية
يناسبهم نشرها علىتلك
املعاجلة
عزال تاما تقريبا وتهديدها وجوديا .مثل
باألنظمة املستبدة
عن التي
صادرتلك
ذلك بيان ثانخاصة
تتعلقيجدد
البنتاغون
هذهتال
ولكن
الرائشةوالقصص التي ال يرغب هؤالء
األخبار
األزمات
الترامبية بالغة اخلطورة يف منطقة حتيط بها
أينما وجدت حول العالم.
القواتوالفاسدة
واملرتشية
األمريكية.
بقطرمنالستضافتها
اإلشادة
الدكتاتوريون العرب أن تصل إلى مواطنيهم .لم
كل مكان".
وانضمت أوروبا إلى البنتاغون ،أو على األقل وزير
يقتنعوا بكتم وسائل إعالمهم هم وجلمها ،بل
الهاتف
ترامب
تناول
مباشرة،
التركي
وبعد القرار
التعيسة
اجلوقة
إلى
تنضم
إسرائيل
خارجية أهم دولة يف أوروبا ،أملانيا ،سيغمار غابرييل
يريدون أن يغلقوا كافة وسائل اإلعالم التي تكشف
قال :أن
الذيإذ يبدو
واتصل بأمير قطر عارضا عليه الوساطة،
"من الواضح أن املقصود هو عزل قطر
عن احلقائق التي ال يناسبهم نشرها على املأل،
عزاليفتامابالده
الرسالة التي وجهها إليه القادة العسكريون
واإلخوان
حماس
وتهديدها اسم
يرد
املعاجلة
مثل هذه
وجوديا.
تقريبا
املطلبتلك التي تتعلق باألنظمة املستبدة الرائشة
املسلمني يفخاصة
إيرادمناسم حماس يف
القائمة .يعتبر
السابع
األزمات
يف حتيط بها
منطقة
وصلته بعد  24ساعة من تغريداته .الترامبية بالغة اخلطورة يف
واملرتشيةهذهوالفاسدة أينما وجدت حول العالم.
القائمة حسبة خاطئة أخرى؛ ألنه وبغض النظر عما
كل مكان".
األمريكية وعن موقفها جتاه
حسابات خاطئة وبعد القرار التركي تظنه
املتحدةالهاتف
الوالياتترامب
مباشرة ،تناول
إسرائيل تنضم إلى اجلوقة التعيسة
من شك يف أنها تتمتع
الفلسطينية،
احلركة
يبدوماأن
الوساطة ،إذ
هذهعليه
واتصل بأمير قطر عارضا
اإلمارات
لقد قضمت اململكة العربية السعودية ودولة
اخلليج.
منطقة
يف
كبيرة
وجهها إليهبشعبية
بالده
يف
العسكريون
القادة
الرسالة التي
يرد اسم حماس واإلخوان املسلمني يف املطلب
العربية املتحدة أكثر مما بإمكانهما مضغه.
تغريداته.إسرائيل إلى اجلوقة التعيسة،
وهنا تنضم
وصلته بعد  24ساعة من
فحسبماالقائمة .يعتبر إيراد اسم حماس يف هذه
السابع يف
كانت أول حسبة خاطئة هي الثقة بكالم ترامب،
العتيبة ،والتي
حسبة خاطئة أخرى؛ ألنه وبغض النظر عما
تكشف رسائل اإلمييل التي تعود إلى القائمة
واملسؤولون
اخترقها
الواليات املتحدة األمريكية وعن موقفها جتاه
الهاكرز ،يتصرف اإلماراتيونتظنه
خاطئة
فحينما تشترى منتجا من منتجات ترامب يجدر بك حسابات
أن تكون على وعي باملضاعفات اجلانبية ،وأحدها
يف حكومة نتنياهو كاللصوص.
هذه احلركة الفلسطينية ،ما من شك يف أنها تتمتع
والكراهية
يف
محق
اإلسرائيلي
الوزراء
رئيس
أن
يف
شك
من
ما
قضمت اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات
هو ذلك الكم الهائل من االمتعاض لقد
بشعبية كبيرة يف منطقة اخلليج.
بالده.
يف
الكبيرة
العربية
الدول
مبساندة
يحظى
بأنه
اعتقاده
واملقاومة التي ولدها ترامب داخل العربية املتحدة أكثر مما بإمكانهما مضغه.
وهنا تنضم إسرائيل إلى اجلوقة التعيسة ،فحسبما
وهو كم ليس بالقليل حينما تبدأ يف إحصاء
تكشفحيث
ترامب،فلسطينية مستقلة؛
قيام دولة
إلعاقة
بكالم
جهودهالثقة
اجلهاتحسبة خاطئة هي
كانت أول
رسائل اإلمييل التي تعود إلى العتيبة ،والتي
حكام مصر واألردن
ما يريده
هو آخر
إن ذلك
يجدر بك
ترامب
منتجات
تشترى منتجا من
فحينما
اخترقها الهاكرز ،يتصرف اإلماراتيون واملسؤولون
الساخطة على ترامب –اخملابرات املركزية األمريكية
والسعودية التي
كاللصوص.اخلمسني الحتالل إسرائيل القدس،
شديدا نتنياهو "يف الذكرى
واإلماراتاجلانبية،
على وعي باملضاعفات
تكون
(سي آي إيه) ،والبنتاغون (وزارة أن
حرصاحكومة
وأحدهاحترص يف
والقاعدة األمريكية ،بل يعاقبونها على شهادة
ووزارة
الدفاع)،
االمتعاضالعالقات
على تطبيع
سعودييفإماراتي بحريني
حلف مصري
يتشكل
والكراهية
الكم الهائل من
اخلارجية ،وأعضاء مجلس الشيوخ منهوكلذلك
اإلسرائيلي محق
الوزراء
معلقايف أن رئيس
لدرجةمنأنشك
مع إسرائيل ،ما
اجلزيرة يف حروب العراق ولبنان وغزة ودعم
ألوان
بالده.إجراء مقابلة (مباشرة من
وافق على
بريا وجويا على بلد
العربيةحصارا
ويفرض
إسرائيلي،
سعودياداخل
دولةالتي ولدها ترامب
واملقاومة
الكبيرة يف
الدول
جدة)يحظى مبساندة
اعتقاده بأنه
املقاومة الفلسطينية يف  2009و 20012و،2014
الطيف ،وكذلك القضاة .هؤالء ليسوا فقط
من
األولى
كانت
الثانية
اإلسرائيلية
حينماالقناة
ليس بالقليل مع
الفلسطينية
املقاومة
لتأييده
إال
لشيء
ال
عربي،
تبدأ يف إحصاء اجلهات
األمركم
أمريكا العميقة ،ولكن حتى لو اقتصر وهو
جهوده إلعاقة قيام دولة فلسطينية مستقلة؛ حيث
واملقاومة اللبنانية يف  2000و ،2006ويعاقبونها
عليهم
الساخطة على ترامب نوعها.
العربية يف العقدين املاضيني ،ال
واللبنانية
والثوراتواألردن
حكام مصر
إن ذلك هو آخر ما يريده
على سقوط مبارك يف  2011عسكري مفلس
لكفى.
األمريكية
املركزية
–اخملابرات
املصري الفلسطيني متيم
الشاعر
(وزارةكتبه
ولعل يف ما
حرصاالتي
املصرية
التيالثورة
سيما
شديدا
حترص
واإلمارات والسعودية
وخائف،إسرائيل
إسرائيل اخلمسني الحتالل
بحليف الذكرى
أطاحت "يف
القدس ،ماكبث ،يغسل الدم
ومصاب بعقدة
يوسف
ثم إن هناك سفير اإلمارات يف واشنطن
والقاعدة األمريكية ،بل يعاقبونه
ووزارة
الدفاع)،
والبنتاغون
إيه)،
آي
(سي
تطبيعذلك
يعبر عن
صفحته يف
على
البرغوتي
القاهرة .إنهم
كمب
إسرائيل ،عسكر
وهددت سلطة
معلقا
لدرجة أن
العالقات مع
ألوان"فيسبوك" ماعلى
بحريني
ديفيد يف يتشكل
اجلديد ،وفتى يستعجل
إماراتيبالدم
سعوديعن يديه
حلف مصري القدمي
العتيبة ،الذي كثيرا ما يتصدر نشرات األخبار
اجلزيرة يف حروب العراق ولبنان
صادق،من كل
الشيوخ
اخلارجية ،وأعضاء مجلس
قال:
حيث
واليمن
وليبيا
سوريا
على
الدوحة
يعاقبون
ال
جدة)
من
(مباشرة
مقابلة
إجراء
على
وافق
سعوديا
بلد
على
وجويا
بريا
حصارا
ويفرض
إسرائيلي،
ثمن،
بأي
للعرش
عمه
بن
تخطي
يف
طامع
ْك
ل
م
ُ
ل
ْ
ا
وعناوين الصحف ،والذي ارتكب خطأ
املقاومة الفلسطينية يف  2009و2
بشكلهؤالء ليسوا فقط دولة
الطيف ،وكذلك القضاة.
مع القناة اإلسرائيلية الثانية كانت األولى من
الفلسطينية
اختارااملقاومة
عربي ،ال لشيء إال لتأييده
حزيران حتديدا ليعلنا ،مرة
اخلامس من
جسيما حينما ظن أنه كما أطعم
واملقاومة اللبنانية يف  2000و06
أمريكا العميقة ،ولكن حتى لو اقتصر األمر عليهم
نوعها.
ال
املاضيني،
العقدين
يف
العربية
والثورات
واللبنانية
االستراتيجي
للعمق
بلديهما
ضم
عن
أخرى،
غيتس
وزير الدفاع السابق روبرت
على سقوط مبارك يف  2011عس
لكفى.
ولعل يف ما كتبه الشاعر املصري الفلسطيني متيم
بحليف إسرائيل
سيما الثورة املصرية التي أطاحت
اإلسرائيلي".
الشيء
من يده فإنه ميكن أن يفعل
وخائف ،ومصاب بعقدة ماكبث
ثم إن هناك سفير اإلمارات يف واشنطن يوسف
عن ذلك
"فيسبوك" ما يعبر
علىإذصفحته
اململكة العربية البرغوتي
القاهرة .إنهم
هيديفيد
كمب
وهددت
األخيرة؟ قطر ليست
احلسبةيفاخلاطئة
قطرسلطة عسكر ما
ذاته مع بقية مسؤولي وزارة
على دولة
إرادتها
سعتيفلفرض
السعودية؛
احلسبة
غزة.يديه بالدم اجلديد ،وف
القدمي عن
نشرات األخبار
أخطأتيتصدر
العتيبة ،الذي كثيرا ما
بشكل صادق ،حيث قال:
وليبيا
سوريا
أصدقاء،
لديها
ال يعاقبون الدوحة علىفقطر
الدفاع.
جيوشْك طامع يف تخطي بن عمه ل
واليمنوهؤالء لديهم الْمُل
وعناوين الصحف ،والذي ارتكب خطأ
سكانها
تعدادحجمها
صغر
رغم
وهي
جرارة،
سيرجي
روسيا
سفير
وكان
اختارا اخلامس من حزيران حتديد
أطعم
كما
أنه
ظن
حينما
جسيما
الصغيرة ،ألنها مبحاولتها تلك خلخلت النظام اإلقليمي الذي اعتمدت عليه يف التصدي
أقل من عدد سكان هيوسنت -إال أن لديها
كيسلياك ،امللقب اآلن
صندوقضم بلديهما للعمق
أخرى ،عن
وزير الدفاع السابق روبرت غيتس
مختلف البلدان احمليطة باململكة .لو أردنا أن نعبر عن ذلك بصيغة أخرى،
إيرانأنيف
لنفوذ
ثروة سياديا تقدر قيمته مبا ال يقل عن  335مليار
اإلسرائيلي".
يفعل الشيء
فإنه ميكن
بالدبلوماسي األخطر يف واشنطن ،من يده
الشرق
للغاز الطبيعي يف
منتج
أكبر
فهي
دوالر.
قد خر على األرض من عل؛
احلسبة اخلاطئة األخيرة؟ ق
ما هي
ميكنبقيةأنمسؤولي
ذاته مع
السعوديني إرادتها على دولة قطر
بني سعت لفرض
السعودية؛ إذ
األهلية احلسبة
وزارة إذا كانت احلرب أخطأت
العربيةإيران ألفت
اململكةتدعمها
السورية التي
نقول إنه
بسبب سلوكه املتعجرف هو
إكسون .لديها أصدقاء ،وهؤالء لدي
األوسط ،ولديها عالقة مع شركة فقطر
الدفاع.
الصراع مع قطر سيفعل العكس متاما .بل ما ميكن أن يحدث يف أرض الواقع
روسيافإن
واألتراك،
الذين
والسعوديون واإلماراتيون ليسوا الوحيدين
هؤالء
اآلخر .مشكلة جميع
وهي رغم صغر حجمها
جرارة،
سيرجي
سفير
وكان
التصدي
الصغيرة ،ألنها مبحاولتها تلك خلخلت النظام اإلقليمي الذي اعتمدت عليه
يفاللوبي.
ميارسون لعبة
بني
يخلطون
السفراء أنهم
أقل من عدد سكان هيوسنت -إال
اآلن
امللقب
كيسلياك،
هو أن هذا الصراع من شأنه أن يؤسس لقضية مشتركة بني إيران وتركيا وقوى اإلسالم
رغم احلصار.
من البقاء
غزة متكنت
جناحاتهم يف نشاطات اللوبي من بالدبلوماسي األخطر يف واشنطن ،لنفوذ إيران يف مختلف البلدان احمليطة باململكة .لو أردنا أن نعبر عنحتى
أخرى،
بصيغة
ذلك
ثروة سياديا تقدر قيمته مبا ال يقل
السياسي السنية ،رغم ما يبدو عليه هذا األمر من غرابة.
دوالر .فهي أكبر منتج للغاز الط
جهة وصناعة السياسة اخلارجية من قد خر على األرض من عل؛
ميكن أن نقول إنه إذا كانت احلرب األهلية السورية التي تدعمها إيران ألفت بني السعوديني
األوسط ،ولديها عالقة مع شرك
بسبب سلوكه املتعجرف هو
واألتراك ،فإن الصراع مع قطر سيفعل العكس متاما .بل ما ميكن أن يحدث يف أرض الواقع
والسعوديون واإلماراتيون ليسوا
اآلخر .مشكلة جميع هؤالء
العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم
السفراء أنهممجلة
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ميارسون لعبة
يخلطون بني
هو أن هذا الصراع من شأنه أن يؤسس لقضية مشتركة بني إيران وتركيا وقوى اإلسالم
حتى غزة متكنت من البقاء رغم ا
جناحاتهم يف نشاطات اللوبي من
السياسي السنية ،رغم ما يبدو عليه هذا األمر من غرابة.
جهة وصناعة السياسة اخلارجية من

*

*

العالم
WORLD

بينما عرب الندامة يف حروبهم الطائفية العمياء وتخلفهم احلضاري اخملزي

“شايفني هندي“» ..كيف سبقت الهند العرب الذين يسخرون منها عادة
الهند هي واحدة من تسع دول فقط حول العالم متلك السالح النووي ألغراض احلرب .متتلك الهند ما بني  90إلى  110رأس نووي ،متفوقة بذلك على إسرائيل التي متلك  80رأسًا
نوويًا .وحتتل املركز الرابع ضمن قائمة أقوى جيوش العالم .يبلغ إجمالي عدد اجلنود يف اخلدمة  1.267مليون جندي ،وهو ما يعادل تقريبًا نصف إجمالي جنود الدول العربية
كلها ،كما ومتلك احتياطي يبلغ  2.14مليون جندي .ومعها  4426دبابة ،و 6700عربة حربية ،و 292نظام إطالق صواريخ ،كما متلك  2100طائرة حربية مختلفة حتتل بها
املركز الرابع عامليًا ،و 295قطعة بحرية حربية حتتل بها املركز السابع عامليًا .ويعتبر اقتصاد الهند هو سادس أكبر اقتصاد يف العالم طبقًا إلجمالي الناجت احمللي االسمي ،وثالث
أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية ،ويصنف البلد كبلد صناعي حديث ،وأحد االقتصادات الرئيسة جملموعة دول العشرين ،مبعدل منو بلغ نحو  %7على مدى العقدين املاضيني.

كتابة وتحرير  :عالء الدين السيد
األمثال العربية التي تطلق على الهنود عديدة
ومتنوعة ،لكن غالبها يحتوي على سخرية واضحة
من شعب الهند الذي ينظر لهم العرب كشعب ذي
درجة أقل يف املستوى والذكاء .أشهر هذه األمثلة هو
ما يقوله العرب ؟ليه –شايفني هندي؟؟ يف إشارة إلى
االستنكار من ظنك أني شخص غبي ،أو ميكن
الضحك عليه ،واستغفاله.
لكن يبدو أن العرب يف اآلونة األخيرة أصبحوا غير
قادرين حتى على مواكبة الهند ،واكتفوا باألقوال
الساخرة ،وتركوا ملن يسخرون منهم األفعال التي
جعلتهم يتفوقون على العرب علمياًا واقتصادياًا
وعسكرياًا.

28

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

تعتبر جمهورية الهند اآلن واحدة من القوى
العظمى الناشئة احملتملة يف العالم ،وتعزى هذه
اإلمكانية إلى العديد من املؤشرات ،أهمها
اجتاهاتها الدميوغرافية ،واالقتصاد سريع التوسع،
وهو ما جعل الناجت احمللي اإلجمالي للهند األسرع
منواًا يف عام  2015مع معدل منو مبقدار ،%7.3
وحتتاج البلد إلى التغلب على العديد من املشاكل
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،قبل أن ميكن
اعتبارها قوة عظمى بالكامل ،لكن هذا ال يعني
أنها ليست دولة إقليمية قوية جنحت يف التعامل مع
إمكاناتها لتصل إلى مكانة عاملية متقدمة عسكرياًا
وسياسياًا واقتصادياًا وعلمياًا.
أنت مدين إلى الهند

منذ أن تدفقت موجات من اخلريجني الهنود إلى
وادي السيليكون يف شمال والية كاليفورنيا
األمريكية يف سبعينات وثمانينات القرن العشرين،
حقق الهنود املوهوبون إجنازات كبيرة اخترقت
احلدود؛ مما جعل الهنود يحتلون مناصب ذات
سلطة يف عالم التكنولوجيا ووسائل اإلعلم.
تقريباًا كل شركات التكنولوجيا األمريكية الكبرى
لديها رواد تكنولوجيا من أصل هندي ،فهل كنت
تعلم أن العقل اخملترع للـ(يو إس بي (usb
ولتكنولوجيا التدوين هم من الهنود؟
يف شهر فبراير (شباط)  ،2014أصبح ساتيا نادال
الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ،ليحل
محل ستيف باملر ،الذي دفعه على الفور ليصبح يف
أعلى املراتب لشركات التكنولوجيا يف العالم ،لكن
نادال ليس بأية حال من األحوال هو الهندي األول

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

الذي يصل لهذه املكانة العالية يف مجال التكنولوجيا.
من منا ال يستخدم عصا يو إس بي يف حياته اليومية؟
من أبرز رواد التكنولوجيا اجملهولني أجاي بهات،
وهو مهندس أمريكي من أصل هندي يف مجال
الكمبيوتر ،ينسب إليه الفضل يف كونه األب الروحي
لهذا االكتشاف املذهل الذي يستخدمه كل صاحب
جهاز كمبيوتر يف العالم اآلن.
ولد يف عام  ،1957وتخرج من جامعة مهراجا
ساياجيراو بارودا يف الهند ،ثم ذهب إلى الواليات
املتحدة؛ ليحصل على درجة املاجستير من جامعة
مدينة نيويورك ،قبل انضمامه إلى شركة إنتل يف عام
 1990.أصبح املهندس الرئيس ملنصة العميل
بالشركة ،وكان قبلها قد شارك يف وضع املعايير
الرئيسة التي أنتجت لنا )يو إس بي( ،فضلاً عن
العديد من املعايير احلاسمة األخرى يف هندسة
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تستخدم أحد معاجلات إنتل الشهيرة املعروفة باسم
بانتيوم .األب الروحي وراء اختراع هذا املعالج هو
الهندي األصل ،فينود دهام ،الذي ولد عام
 ،1950وتخرج يف قسم الهندسة الكهربائية من كلية
دلهي للهندسة ،ثم انتقل يف وقت الحق إلى
الواليات املتحدة وحصل على درجة املاجستير يف
الهندسة الكهربائية يف جامعة سينسيناتي يف عام
، 1977تخصص دهام يف مجال إلكترونيات احلالة
الصلبة  -التكنولوجيا التي تقوم عليها عملية
التخزين املوجودة يف كل هاتف ذكي وكمبيوتر
لوحي ،وكذلك العديد من أجهزة الكمبيوتر
احملمولة .شارك يف اختراع أول تقنية إنتل لذاكرة
فالش ،قبل أن يرتفع إلى رتبة نائب رئيس قسم
املعاجلات الدقيقة.
يذكر أنه كان من بني املنافسني للهندي ناديال
املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي لشركة
مايكروسوفت ،الهندي سوندر بيتشاي ،وهو حاليًا
الرجل الذي يشرف على أنظمة أندرويد وكروم
والتطبيقات يف جوجل .حصل بيشاي على شهادة يف
التكنولوجيا من املعهد الهندي للتكنولوجيا يف
خاراغبور ،قبل أن يحصل على درجة املاجستير من
كل من :جامعة ستانفورد ،وجامعة بنسلفانيا.
عمل بيشاي يف شركة تكنولوجيا املواد التطبيقية،
وشركة االستشارات ماكنزي ،قبل انضمامه إلى
جوجل يف عام  ،2004وهناك قاد يف البداية عمليات
تطوير برمجيات الشركة ،مبا يف ذلك متصفح كروم،
ونظام تشغيل كروم ،ودرايف ،وجيميل،
واخلرائط .كما أعلن عن صيغة فيديو مفتوحة املصدر
من جوجل ،وهما  VP8و WebMيف عام
2010.
خدمة ويب أخرى رائدة نشأت على يد أحد الهنود،
خدمة بريد هومتيل ،التي أوجدت من قبل أحد
مواهب التكنولوجيا الهندية الذي هاجر إلى الواليات
املتحدة يف ثمانينات القرن العشرين ،صابر باتيا.
عمل باتيا لفترة وجيزة لشركة آبل كمهندس أجهزة،
قبل االنتقال إلى شركة أنظمة فيريبور ،حيث صدمته
حقيقة أن برنامج ما كان ميكن الوصول إليه على
شبكة اإلنترنت من خالل متصفح ،والتي ولدت
فكرة البريد اإللكتروني يف املتصفح.
شارك باتيا مع زميله ،جاك سميث ،يف إطالق
هومتيل يف عام  ،1996والتي أصبحت واحدة من
أكبر مزودي خدمات البريد اإللكتروني يف العالم،
ومت شراؤها من قبل مايكروسوفت يف عام  1998.يف
عام  ،1999غادر باتيا مايكروسوفت وأسس شركة
للتجارة اإللكترونية ،أرزو إنك ،قبل البدء يف خدمة
الرسائل اجملانية التي تسمى جاكسترسمز.
املميز يف األمر أن األسماء املذكورة هنا ال متثل حاالت
استثنائية للهنود الذين جنحوا خارج البالد ،كما قد
يقارن بعضنا بالعرب املتفوقني يف اخلارج ،لكن هؤالء
مجرد قمم جليوش كبيرة من الهنود الذي يكتسحون
عالم التكنولوجيا بشكل واضح ،وهو ما تسبب يف
تسوُّد عدد منهم قمة عمالقة شركات التكنولوجيا
العاملية.
القوة النووية يف السلم واحلرب
لو تركنا الهنود كأفراد ،وذهبنا إلى الهند كدولة:
تفوقت الهند على كافة الدول العربية بحصولها على
السالح والتكنولوجيا النووية منذ خمسينات القرن
العشرين ،بينما ال متتلك أية دولة عربية التكنولوجيا
النووية ،سواء على املستوى العسكري أو السلمي.
الطاقة النووية هي رابع أكبر مصدر للكهرباء يف الهند
بعد مصادر الطاقة احلرارية والكهرومائية واملتجددة.
اعتبارًا من عام  ،2016متتلك الهند  22مفاعالً نوويًا
تعمل يف  8محطات للطاقة النووية ،بطاقة إنتاجية
تبلغ  6780ميجاواط ،وتنتج ما مجموعه 30.293
ألف جيجاواط ساعة من الكهرباء ،يف حني أن هناك
 6مفاعالت أخرى قيد اإلنشاء ،ومن املتوقع أن تولد
 4300ميغاواط إضافية.
يف أكتوبر (تشرين األول)  ،2010وضعت الهند
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يعتبر اقتصاد الهند هو سادس أكبر اقتصاد يف العالم طبقًا إلجمالي الناجت احمللي

االسمي ،وثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية ،ويصنف البلد كبلد صناعي
حديث ،وأحد االقتصادات الرئيسة جملموعة دول العشرين ،مبعدل منو بلغ نحو  %7على
مدى العقدين املاضيني .والية ماهاراشترا هي أغنى والية هندية ،يبلغ إجمالي الناجت
احمللي االسمي لها  330مليار دوالر أمريكي ،وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الناجت
احمللي لإلمارات العربية املتحدة ،وميثل  %13.4من الناجت احمللي اإلجمالي يف الهند،
تليها واليات تاميل نادو ( 170مليار دوالر أمريكي ) وأوتار براديش ( 150مليار
دوالر أمريكي).

»خطة طموحة للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 63
ألف ميغاواط يف عام  ،»2032ولكن بعد كارثة
فوكوشيما النووية يف اليابان يف عام » ،2011بدأ
السكان حول املواقع الهندية اجلديدة املقترحة
بالقيام بحمالت احتجاجية حول كون الطاقة الذرية
بديالً نظيفًا وآمنًا للوقود األحفوري».
والتزال الهند حترز تقدمًا يف مجال الوقود القائم
على عنصر الثوريوم ،وتعمل على تصميم وتطوير
منوذج أولي ملفاعل ذري باستخدام الثوريوم
واليورانيوم املنخفض التخصيب ،وهو جزء
أساسي من برنامج الطاقة النووية ،من ثالث
مراحل يف الهند ،كما أعادت البالد مؤخرًا البدء يف
مشاركتها يف أنشطة البحوث يف مجال الطاقة
املتجددة يف املناطق الريفية ،باإلضافة إلى دعم
العمل املنجز يف مجال الطاقة االندماجية من خالل
مبادرة )إيتر(
أو املفاعل النووي احلراري التجريبي الدولي الذي
أسس عام  ،2007ويقع مقره يف فرنسا بغرض

متلك الهند  4426دبابة ،و 6700عربة حربية،
و 292نظام إطالق صواريخ ،كما متلك 2100
طائرة حربية مختلفة حتتل بها املركز الرابع عامليًا،
و 295قطعة بحرية حربية حتتل بها املركز السابع
عامليًا.
الهند أيضًا متتلك أكبر رابع ميزانية عسكرية يف العالم
حاليًا ،بقيمة  51مليار دوالر ،وال تتفوق عليها من
الدول العربية ،سوى اململكة العربية السعودية التي
تبلغ ميزانيتها  56.7مليار دوالر أمريكي.
اقتصاد والية هندية يف حجم دولة عربية

يعتبر اقتصاد الهند هو سادس أكبر اقتصاد يف العالم
طبقًا إلجمالي الناجت احمللي االسمي ،وثالث أكبر
اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية ،ويصنف
البلد كبلد صناعي حديث ،وأحد االقتصادات
الرئيسة جملموعة دول العشرين ،مبعدل منو بلغ نحو
 %7على مدى العقدين املاضيني.

أكبر اقتصاد يف العالم يف العقد املقبل ،وميكن أن
يكون واحدًا من أكبر اقتصادين بحلول منتصف
القرن .وتوقعات النمو على املدى القصير جيدة
أيضًا كما يرى صندوق النقد الدولي ،االقتصاد
الهندي هو )نقطة مضيئة( يف املشهد العاملي.
الهند لديها واحدة من أسرع قطاعات اخلدمات منوًا
يف العالم مع معدل منو سنوي يزيد عن  %9منذ عام
 ،2001والتي ساهمت يف  %57من الناجت احمللي
اإلجمالي يف عام 2013
أصبحت الهند مصدرًا رئيسًا خلدمات تكنولوجيا
املعلومات ،وخدمات  ،BPOوخدمات
البرمجيات بقيمة  167مليار دوالر من صادرات
اخلدمات يف عام  ،2014وهو أيضًا اجلزء األسرع
منوًا يف االقتصاد الهندي ،وال تزال صناعة
تكنولوجيا املعلومات هي صاحبة أكبر عمل يف
القطاع اخلاص يف الهند .الهند هي أيضًا ثالث أكبر
مركز لبدء التشغيل يف العالم مع أكثر من 3100
شركة ناشئة يف مجال التكنولوجيا يف الفترة -2014
2015
القطاع الزراعي هو أكبر عمل يف االقتصاد الهندي،
ولكنه يساهم بنصيب منخفض من الناجت احمللي
اإلجمالي ( %17يف عام  .)2014وحتتل الهند
املرتبة الثانية عامليًا يف اإلنتاج الزراعي.
وحافظ قطاع الصناعة على حصة ثابتة من مساهمته
االقتصادية ( %26من الناجت احمللي اإلجمالي).
صناعة السيارات املتنقلة الهندية هي واحدة من أكبر
الصناعات يف العالم ،مع إنتاج سنوي يبلغ 21.48
مليون سيارة (معظمها ذات العجلتني والثالث
عجالت) .متتلك الهند  600مليار دوالر من سوق

العالم
WORLD

إنتاج الطاقة السلمية من التفاعالت االندماجية،
والتي تشمل خلق ما يشبه شمسًا صغيرة صناعية
داخل املفاعل والسيطرة عليها.
الهند هي واحدة من تسع دول فقط حول العالم
متلك السالح النووي ألغراض احلرب .متتلك الهند
ما بني  90إلى  110رأس نووي ،متفوقة بذلك
على إسرائيل التي متلك  80رأسًا نوويًا.
القوة العسكرية الرابعة
حتتل الهند املركز الرابع ضمن قائمة أقوى جيوش
العالم .يبلغ إجمالي عدد اجلنود يف اخلدمة 1.267
مليون جندي ،وهو ما يعادل تقريبًا نصف إجمالي
جنود الدول العربية كلها ،كما متلك الهند احتياطي
يبلغ  2.14مليون جندي.

والية ماهاراشترا هي أغنى والية هندية ،يبلغ
إجمالي الناجت احمللي االسمي لها  330مليار دوالر
أمريكي ،وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الناجت احمللي
لإلمارات العربية املتحدة ،وميثل  %13.4من الناجت
احمللي اإلجمالي يف الهند ،تليها واليات تاميل نادو
( 170مليار دوالر أمريكي ) وأوتار براديش (150
مليار دوالر أمريكي).
أصبح اقتصاد الهند أسرع اقتصاد يف العالم منوًا ،يف
الربع األخير من عام  ،2014متجاوزًا جمهورية
الصني الشعبية .توقعات النمو طويلة األجل
لالقتصاد الهندي إيجابية بسبب سكانها الشباب،
وانخفاض نسبة اإلعالة ،والتطور الصحي،
ومعدالت االستثمار ،وزيادة االندماج يف االقتصاد
العاملي.
االقتصاد الهندي لديه القدرة على أن يصبح ثالث
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التجزئة يف عام  ،2015وهي واحدة من أسرع
أسواق التجارة اإللكترونية منوًا يف العالم.
أما أكبر بورصتني فهما يف الهند :وهما بورصة
بومباي ،وبورصة األوراق املالية الوطنية يف الهند؛
فقد بلغت قيمتها السوقية  1.71تريليون دوالر
أمريكي و 1.68تريليون دوالر أمريكي على
التوالي ،اعتبارا من فبراير (شباط)  ،2015والتي
حتتل املرتبة  11و 12األكبر يف العالم على التوالي،
وفقًا
لالحتاد العاملي للتبادالت ،والهند هي أيضًا هي
املوطن لثالث أكبر جتمع ألصحاب املليارات يف
العالم ،مع  111مليارير يف عام  ،2016ورابع أكبر
عدد من األسر ذات املستوى العالي جدًا ،والتي
لديها أكثر من  100مليون دوالر أمريكي.
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قضية
Issue

ملصق يعبر عن الفترة الظالمية
المرعبة التي عاشها الشعب
األمريكي في عهد مكارثي األسود

طاردت املكارثية كل املبدعني ولم يسلم أي كاتب حي من مراقبة جلنة النشاط املعادي ألمريكا له ،بل إن بعضهم قد قضى عقوبة السجن بالفعل

إن لم تكن معي فأنت ضدي ..هكذا كان عصر الرعب يف أمريكا (املؤمنة)
يف بداية خمسينات القرن املاضي ،ترأَّس مكارثي جلنة النشاط املعادي ألمريكا بالكوجنرس ،وهي جلنة مت إنشاؤها عام  1938بغرض التحقيق يف االدعاءات التي تزعم
قيام بعض املواطنني واملنظمات باخليانة العظمى ،والبحث يف حقيقة وجود روابط بينهم وبني منظمات شيوعية .ونتيجةً حلق هذه اللجنة يف استدعاء أي شخص تشك
يف انتمائه للشيوعية؛ فقد مارست سلطة بالغة القمع؛ إذ إنها كانت تُجبر األشخاص الذين تقوم باستجوابهم على اإلفصاح عن أسماء زمالئهم أو اإلدالء بأية معلومات
قد تؤدي إلى اكتشاف أي شخص منتمٍ للشيوعية أو حتى متعاطف معها.

كتابة وحترير  :إسالم احلمزاوي
نحن اليوم إزاء حربٍ شاملة وفاصلة بني املسيحية
واإلحلاد الشيوع .إن دعاة الشيوعية اجلدد قد رأوا أن هذا
هو الوقت املناسب لبدء احلرب ،وإنني -أيها السيدات
والسادة -أوافقهم على رأيهم ،وأعلن أن ساعة الصفر
قد أزفت»  -السيناتور جوزيف مكارثي

كان ما سبق هو جزء من نصّ اخلطبة التي ألقاها
السيناتور (جوزيف مكارثي) يف التاسع من فبراير
(شباط) 1950م ،وهو يعدّ مبثابة الفتيل الذي أشعل
نار الكراهية والبغض والرعب يف أمريكا يف حقبة
اخلمسينات من القرن املاضي .وقد كرست هذه
اخلطبة لفترةٍ ال تُنسى يف التاريخ األمريكي احلديث،
فترة عُرفت باالستبداد واالضطهاد ،فقد كان شبح
االتهام باالنتماء للشيوعية يطارد جموع األمريكيني
يف الطرقات ويف عملهم ،بل حتى يف منازلهم.
لوَّح مكارثي بالدين يف خطبته تلك قائالً ”:إن أمريكا
(املؤمنة) يف عداءٍ مباشر مع ماركس ،الذي نحَّى
اإلله جانبًا باعتبارهِ خدعة قدمية ،وكذلك لينني
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وستالني ،اللّذانِ عبَّرا صراحةً عن استحالة تعايش
دولتهم الشيوعية مع أيّة دولة يؤمن شعبها باإلله”.
وبذلك ألقى السيناتور مكارثي بظاللٍ سوداء من
الشكّ حول أيّ شخص ينتمي لألحزاب الشيوعية،
أو يتبنَّى أفكارها ،أو حتَّى يبدي إعجابًا بها؛ فقد
صرّح بأن الواليات املتحدة ”يف حالة حرب مع
الكيان الشيوعي» ،ونَجَحَ يف زرع فكرة وجود
مؤامرة كبرى يدبِّرها الشيوعيون ضد بالده؛ ومن ثم
فإنّ أيّ منتمٍ لهم أو متنبٍّ ألفكارهم هو خائن ال
محالة.
يف ذلك الزمن؛ زمن مكارثي  -الذي وُصف بالزمن
الوغد  -كانت أمريكا تعاني من هستيريا سياسية
وثقافية سببها اخلوف من الشيوعية؛ فهي لم تعد
تلك الدولة التي تنادي باحلريات ،بل أصبحت دولة
أخرى قامتة كئيبة قلقة يساور مواطنوها الشكوك يف
بعضهم البعض .يف ذلك الزمان كان امتالك
إسطوانة للفنان (بول روبسون)  -مغنٍّ وممثل
أمريكي من أصل إفريقي منتمٍ للشيوعية ،ومن أبرز
املناهضني لإلمبريالية  -يُعدُّ عمالً تخريبيًا .لقد كان

هذا الزمن وغدًا بحق حني قال عضو مجلس الشيوخ
( هوارد ماكغراث) أنّ كل شيوعي يف أمريكا يحمل
جراثيم املوت لوطنه.
كان هذا الزمن وغدًا لدرجة أن كتابًا مدرسيًا بعنوان
(استكشاف التاريخ األمريكي) كان يقدِّم لألطفال
النصيحة التالية” :يناشد FBIكافة األمريكيني أن
يقوموا بإبالغ مكاتبهِ مباشرة عن أيَّة شكوك لديهم أو
ارتياب يف وجود أي نشاط شيوعي من جانب
األمريكيني .ولدى FBIاخلبرة التدريبية الكافية
للتمكُّن من متحيص تلك التقارير يف ظل قوانني أمتنا
احلرة .إن األمريكيني عندما يتناولون شكوكهم بهذا
األسلوب ،فهم بذلك يعملون وفقًا للتقاليد
األمريكية”.
وقد انعكست نتيجة كلّ هذا على الشعب الذي لم
يقرِّر اعتزال احلياة السياسية فقط ،بل االجتماعية
أيضًا ،فقد انغلقَ كلُّ فردٍ على نفسه ،وأخفى آراءه
الشخصية خوفًا من أن يُساء فهمها ،ويُتهم باالنتماء
للشيوعية ،وأصبح املبدأ القائل( :إن لم تكن معي
فأنت ال محالة ضدِّي) هو السائد يف ذلك الوقت.
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وبذلك جنح جوزيف مكارثي يف تسطير اسمه
بصفحاتِ القمع واالستبداد يف كُتب التاريخ،
لدرجة أن مصطلح (املكارثية) أصبح يستخدم
مرادفًا للديكتاتورية الهوجاء احملمومة التي تلقي
التهم جزافًا ،وتعلن الهجوم على اآلخرين جملرد
اختالف وجهات النظر.
من هو جوزيف مكارثي؟

يف الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 1908م،
وُلد جوزيف رميوند مكارثي  -الذي أصبح من أهمّ
رموز فترة احلرب الباردة بني الواليات املتحدة
واالحتاد السوفيتي ،والتي أُطلق عليها فترة (الفزع
األحمر) بوالية ويسكونسن .هذا السيناتور
اجلمهوري ،الذي خدم يف البحرية األمريكية عام
1942م وشارك يف احلرب العاملية الثانية ،عاد من
احلرب بقدمٍ عرجاء ادَّعى أنها أُصيبت أثناء القتال،
ولكن احلقيقة أنها قد أُصيبت بسبب وقوعه من على
السلّم ذات يوم ،واكتُشف بعدها أن كثيرًا من
قصصه التي حكاها عن بطولته يف احلرب كانت ،إمَّا
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مبالغًا فيها ،أو ملفقة ،يف محاولةٍ منه لتعويض ذكائه
املتواضع وإمكاناته احملدودة بالكذب املتواصل.
مكارثي الذي وصفته (مامني كويستلر) زوجة
الكاتب البريطاني الشهير (آرثر كويستلر) بأنَّه:
”سفَّاح كثيف الشعر حاد اخملالب” قد وجد يف احلرب
الباردة فرصةً ذهبية لفرض دكتاتوريته وقمعه؛ وقد
سهَّل له انتخابه سيناتور يف مجلس الشيوخ األمريكي
عام  1946هذا األمر .فقد بدأت األضواء تُسلَّط
على مكارثي حني صاح بصخبٍ مسرحي ،أثناء
إلقائه خلطبةٍ يف مقاطعة أوهايو بالنادي الوطني
اجلمهوري للمرأة ،وهو ممسكٌ بورقة يف يده ادعى
أنَّها حتتوي على أسماء ما ال يقل عن  57شخصًا
ثبت انتماؤهم ألحزابٍ شيوعية أو تبنِّيهم ألفكارها،
واستطرد قائالً”« :إنّ الدميقراطية العظيمة إنَّما يتمُّ
تدميرها على يد أعداءٍ من الداخل ،وليس من
اخلارج ..إن سبب شعورنا بالعجز ال يكمن يف أنَّ
عدونا الوحيد قد أرسل رجاله لغزو شواطئنا..
ولكن بسبب خيانة هؤالء الذين أغدقت عليهم أمتنا
من خيراتها”.
وهكذا تسبَّب هذا املصطلح الفضفاض اخملادع،
مصطلح (أعداء من الداخل) ،يف دخول الواليات
املتحدة منعطفًا تاريخيًا مظلمًا امتأل بالقمع وشكوك
املواطنني يف بعضهم البعض ،وإبالغ أبناء احليّ
الواحد عن جيرانهم وأقاربهم وزمالئهم يف العمل
بدعوى االنتماء للشيوعية ،إال أن الغمَّة قد بدأت يف
االنقشاع حني ادَّعى مكارثي أن الشيوعيني قد جنحوا
يف التسلل إلى اجليش ،وعلى إثر ذلك مت عقد
جلسات استماع بني مكارثي ومحامي عن اجليش
األمريكي يف شهر أبريل (نيسان) لعام  1954ومت
إذاعتها يف التلفاز األمريكي ،وظهر فيها جليًا
غطرسة وغرور مكارثي ،وردوده الفظَّة على
احملامي ،لدرجة أن كبير مستشاري اجليش قد صاح
فيه قائالً” :أال تعرف شيئًا عن آداب اللياقة يا
سيدي!”
بعد نشر جلسات االستماع تلك ،فقد مكارثي الكثير
من حلفائه وخفتت شعبيته ،ويف الثاني من ديسمبر
(كانون األول)  1954قرر مجلس الشيوخ إدانة
مكارثي لسوء استخدام منصبه كسيناتور ،وكذلك مت
شجب وإدانة سلوكه املهني وغير املبرر .وعلى الرغم
من أنه احتفظ مبنصبه ،إال أنّ السيناتور مكارثي قد
فقد هيبته وقوّته .ويف يوم  2مايو (أيار) ،1957
تويف جوزيف مكارثي يف مستشفى بيثسيدا بوالية
ميريالند عن عمرٍ ناهز  48عامًا .وبذلك أُسدل
الستار على حياة واحد من ”أكثر الرجال حقارةً يف
تاريخ السياسة األمريكية” كما وصفه الكاتب آرثر
هيرمان.
جلنة (النشاط املعادي ألمريكا)
يف بداية خمسينات القرن املاضي ،ترأَّس مكارثي
جلنة النشاط املعادي ألمريكا بالكوجنرس ،وهي جلنة
مت إنشاؤها عام  1938بغرض التحقيق يف االدعاءات
التي تزعم قيام بعض املواطنني واملنظمات باخليانة
العظمى ،والبحث يف حقيقة وجود روابط بينهم وبني
منظمات شيوعية .ونتيجةً حلق هذه اللجنة يف
استدعاء أي شخص تشك يف انتمائه للشيوعية؛ فقد
مارست سلطة بالغة القمع؛ إذ إنها كانت تُجبر
األشخاص الذين تقوم باستجوابهم على اإلفصاح
عن أسماء زمالئهم أو اإلدالء بأية معلومات قد
تؤدي إلى اكتشاف أي شخص منتمٍ للشيوعية أو
حتى متعاطف معها.
وإذا حدث ورفض أحدهم ،أو حتى تردد يف
االعتراف على رفاقه أو اإلدالء بأية معلومات
تخصهم ،كانت اللجنة تقوم من فورها باتهامه
باخليانة ،وتضع عليه عالمة حمراء باعتبار أنه
شيوعي.
لم يكن مكارثي يعمل وحده يف هذه اللجنة ،بل
سانده بكل إخالص كل من (روي كوهني) احملامي
الالمع املتغطرس الذي أصبح وهو يف اخلامسة
والعشرين من عمره فقط املستشار القانوني ملكارثي
يف جلنة النشاط املعادي ألمريكا ،و(ديفيد شيني)
الذي كان ابنًا لواحدٍ من كبار أصحاب الفنادق
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وكانت قدراته ضئيلة نسبة إلى كوهني ،إذ كان كل
ما مييزه هو أنه ألَّف كتابًا بعنوان (تعريف الشيوعية)
كان يوضع بجوار نسخة من اإلجنيل يف أدراج غرف
الفنادق التي ميلكها والده.
تسبَّبت جلنة النشاط املعادي ألمريكا خالل تلك
الفترة يف إزالة حوالي  30ألف كتاب من مكتبات
مراكز اإلعالم األمريكية الرسمية بزعم أن مؤلفيها
شيوعيون ،كما أنها طالبت وزارة اخلارجية بإصدار
قرار بحظر وجود أية مواد من تأليف أيٍّ من الكتَّاب
املثيرين للجدل ،سواءً كانوا شيوعيون أم متعاطفني
مع الشيوعية.
كما أنه قد متّ منع نشر وتداول أعمال الكثير من أهم
األدباء واملفكرين أمثال جان بول سارتر ،ومكسيم
جوركي ،وجون ريد ،ووليام كارلوس ويليامز،
باإلضافة إلى نظرية النسبية للعالم الشهير آلبرت
إينشتاين ،وكذلك جميع مؤلفات عالم النفس
الشهير سيجموند فرويد.
ولم يسلم أي كاتب حي من مراقبة جلنة النشاط
املعادي ألمريكا له ،بل إن بعضهم قد قضى عقوبة
السجن بالفعل ،مثل الكاتب (صامويل هاميت)
الذي صدر ضده حكم بالسجن ملدة ستة أشهر يف
عام 1951؛ ألنه
رفض أن يفصح
عن أسماء
املساهمني يف
صندوق كفالة
احلقوق املدنية الذي
مت إنشاؤه لدفع
الكفاالت املالية
للشيوعيني
املقبوض عليهم.
وعندما استدعي
لالستجواب مرة
أخرى عام
 ،1952رفض
بإصرار الكشف
عن أسماء رفاقه،
فتمّ تطبيق املادة
اخلامسة من القانون
األمريكي عليه،
ومتت إزالة كل
مؤلفاته من مكتبات
وزارة اخلارجية،
وكذلك مُنع
مسلسله الذي يُذاع
يف الراديو باسم
(مغامرات سام
سبيد) من اإلذاعة،
وانتهى األمر بهذا
الكاتب ،الذي شارك يف احلربني العامليتني األولى
والثانية دفاعًا عن وطنه ،إلى أن يفقد مصدر دخله
الرئيس ،وميوت معدمًا حزينًا عام 1961م.
وعلى اجلانب اآلخر كانت هناك ملفات عدة بها
رصد لكافة أنشطة وحترُّكات كل من الكتاب
التاليني :جون كرو رانسوم؛ وهوارد فاست،
والجنستون هيوز ،وإرنست همنجواي الذي طاملا
أخبر أصدقاءه أنه يشعر أنه حتت مراقبة مكتب
التحقيقات الفيدرالي  FBIولم يصدقه أحدٌ
منهم؛ نظرًا ملروره بحالة اكتئاب يف أواخر حياته،
واعتقدوا جميعهم أنه يتوهَّم ذلك ،إال أن
همنجواي ،الذي ذهب إلى عيادة نفسية قبيل
انتحاره بفترةٍ بسيطة وطلب أن يُسجل باسمٍ آخر،
هربًا من تتبع الـ FBIله ،كان صادق احلس؛ إذ
كُشف يف منتصف الثمانينات أن له ملفًا يف مكتب
التحقيقات الفيدرالي يزيد عن  100صفحة؛ مما
أثار الشكوك حول ما إذا كان لهذه املراقبة يدٌ يف
زيادة اكتئاب األديب الكبير ،وإحساسه بانتهاك
خصوصيته ،األمر الذي عزز لديه الرغبة يف
االنتحار.
آرثر ميللر ..احملنة يف مواجهة مكارثي
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على الرغم من أنّ املكارثية قد جنحت يف إخافة
وتكميم أفواه العديد من األدباء واملفكِّرين ،إال أن
عددًا ال بأس به منهم قد حاول التصدِّي لها منهم،
على سبيل املثال ،الصحايف الشهير (آي .إف.
ستون) الذي كان يُصدر نشرة من أربع صفحات
على نفقته اخلاصة ،يتناول فيها األحداث والقضايا،
دون أن يُراعي صياغتها بأسلوبٍ معادٍ للشيوعية.
أيضًا ،كان هناك كاتب ذو توجهاتٍ شيوعية ،أذكى
كثيرًا من هذا السيناتور ،كاتب استطاع أن يكتب نصًّا
أدبيًا بديعًا يدين به املكارثية ويظهرها يف صورة أعتى
وأقسى األنظمة الشمولية ،دون أن يؤخذ عليه دليل
أنه يقصد املكارثية صراحةً ،كان هذا الكاتب هو
املسرحي الكبير (آرثر ميللر).
الكاتب املسرحي آرثر ميللر

يف عام  ،1952خسر ميللر صديق عمره اخملرج
والكاتب (إليا كازان) بعد أن خضعا الستجواب جلنة
النشاط املعادي ألمريكا ،فبينما رفض ميللر بإصرار
ذكر اسم أيّ شخصٍ من رفاقه ،وبالتالي وُضع اسمه
يف القائمة السوداء ،وحُكم عليه بالسجن (أُلغي
احلكم
باالستئناف فيما
بعد) ،رأى
كازان أن مهنته
أهمّ ،وأفصح
عن أسماء
العديد من
زمالئه ،ومن هنا
جاءت القطيعة
بينهما ،ولم
يتبادال كلمة
واحدة ملدة تزيد
على  10أعوام.
ترك هذا احلادث
أثرًا عميقًا على
نفسيَّة ميللر؛
فقد رأى بأمِّ
عينيه كيف يتم
اتهام الناس،
دون وجود أدلة،
وكيف يتمّ فصل
الكثيرين من
وظائفهم ،دون
أمل يف احلصول
على وظيفة يف
مكانٍ آخر،
وكيف أنَّ اللجنة
لم تكن تقتنع
أبدًا بأنَّك ليس لديك شيء لتعترف به ،وأنَّه إما أن
تواجه حكمًا بالسجن ،وتفقد عملك ،أو أن تشي
بأصدقائك ،وتعترف بأمورٍ ال يد لك فيها.
واألهم من ذلك أنه فزع من التأثير املدمر الذي تركته
هذه اللجنة وأنشطتها القمعية على العالقات بني أبناء
اجملتمع الواحد .لقد وصف ميللر تلك الفترة
بالكلمات التالية” :احلرب األيديولوجيَّة مثلها مثل
حرب العصابات ،ففي كلتا احلالتني ال يظهر العدو
لنا يف مالبس رسمية لنستطيع متييزه ،بل يتخفَّى دومًا
يف زيّ املواطن العادي”.
ومن هنا ،ويف ظل رؤيته لتعرُّض رفاقه لالضطهاد،
وما يبذلونه من جهدٍ لتجنُّب آلة القمع اجملنونة ،قرر
ميللر أن يكتب مسرحية( احملنة  )Crucibleلتكونَ
ردًا على إليا كازان الذي فرط يف أصدقائه ،ولتكون
أيضًا صفعة قوية ملكارثي ورجاله ،حيث يتم املقارنة
بني عصرهم ،وبني عصر التطهيرين الذي اتفق على
أنه واحد من أكثر العصور ظالمًا
يف التاريخ.
فجأة ،تقعُ مجموعة من الفتيات ضحايا لهلوساتٍ
غير مبررة يف إحدى قرى ماساتشوستس التابعة ملدينة
سالم؛ فيتم تفسير األمر من قبل الطهوريني املتدينني
آنذاك على أنّه مسٌّ شيطانيّ ،وتتجه أصابع االتهام
نحو السحرة ،وتتردد همهمات أن لهم يدًا يف هذا
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األمر.
وسرعان ما تبدأ الفتيات املصروعات يف احلديث
عن عالقة بعض القرويني بالشيطان وممارستهم
للسحر ،وتزيد األحقاد والعداوات القدمية من
حالة الهستريا والتخوين ،ويبدأ اجلميع يف إلقاء
التُّهم على بعضهم البعض؛ فتقرِّر احلكومة -بدافع
الدين -التدخُّل يف األمر ،وعقد محاكمات
للسحرة والساحرات .وتقوم احملاكمات على مبدأ
وحيد ،وهو :إمَّا أن تعترف مبمارستك للسحر،
وبالتالي سيتم انتزاع أمالكك منك ،ولكنك
ستكون حرًا ،وإما أن ترفض التُّهمة املوجهة
إليك؛ مما يعني أنك منخرط يف أنشطة السحر،
وبالتالي تواجه حكمًا باإلعدام شنقًا.
هذه احلالة من الهلوسة التي أصابت الفتيات
كلهنّ ،ما كانت إال خدعة ابتدعتها فتاة تدعى
(آبيجيل) وأقنعت الفتيات بها .كانت آبيجيل
تعمل خادمة لدى جون بروكتور ،ووقعت يف
غرامه ،وانخرطا معًا يف عالقةٍ غير شرعية
اكتشفتها زوجته الحقًا ،وندم عليها بروكتور ،إال
أن آبيجيل لم يعد أمام عينيها سوى االنتقام من
بروكتور الذي تخلى عنها ،ومن زوجته التي
أهانتها وطردتها؛ فاخترعت هذه اخلدعة؛ لكي
تتمّ إدانة إليزابيث زوجة بروكتر بالسحر ،وبالتالي
يتم إعدامها ،ويتسنى لها االجتماع ببروكتر من
جديد.
يجب أن تفهم يا سيدي أنَّك إمَّا أن تكون مع هذه
احملكمة أو تكون ضدها ،ال يوجد حلٌّ وسط هنا .هذا
الوقت عصيب وحاسم  -لقد ولى زمن كنا نحيا فيه يف
عصور الظالم ،حيث يستطيع الشر أن يتخفَّى يف ثوب
اخلير؛ ليشوِّش عقول املؤمنني .لقد أشرقت الشمس
بفضل اهلل ،وسوف ينعم بها كل من ال يخاف الظالم.
*الفصل الثالث من مسرحية احملنة

مبجرد أن بدأت الفتيات يف ذكر أسماء من ادعوا
تورطهم بالعمل مع الشيطان ،جند أن كلّ سكان
البلدة يسعون لرمي التهم على بعضهم البعض
طمعًا يف حيازة أراضي جيرانهم؛ فنجد أنّ من لديه
ابنه من هؤالء املصروعات يخبرها بأن تقول اسم
أحد جيرانه أمام احملكمة ليتسنَّى له شراء أرضه
بسهولة وبثمنٍ زهيد.
ومن هنا استطاع ميللر بحرفيةٍ بالغة أن يشير إلى أن
قمع وهوس التطهيرين ال يفرق شيئًا عن قمع
وهوس املكارثية؛ فكليهما قد اختبأ حتت ستار
الدين ومحاربة الشيطان؛ ليبررا أحقادهم
وانتهازيتهم.
يف مسرحية احملنة اعتمدت احملكمة على ادعاءاتِ
فتياتٍ مراهقاتٍ يف إثبات التهمة على املتهمني
وإرسال عدد منهم إلى اإلعدام ،دون وجود دليل
مادي على انخراطهم يف ممارسة السحر ،حتى أنّ
احملكمة لم تقبل باحلقيقة ،بل كان الكذب هو
املنجاة الوحيدة ،تاركة خيارًا وحيدًا أمام القرويني
األبرياء ،وهو إما أن تكذب أو متوت.
على اجلانب اآلخر ،اعتمدت استجوابات جلنة
األنشطة املعادية ألمريكا على ادعاءاتٍ ال أساس
لها من الصحة ،وال دليل عليها ،واتخذت منها
ذريعة لفصل العديدين من أعمالهم وتشجيعهم
على الوشاية بأصدقائهم؛ مما زاد من كراهية أبناء
اجملتمع لبعضهم البعض.
هكذا أعلن ميللر صراحة أن لكلّ مجتمع تطهيريوه
الذين يستترون بستار الوطنية والدين ليحاربوا أبناء
جلدتهم جملرد اختالفهم معًا يف الرأي ،وغالبًا ما
يكون لهؤالء الطهوريني مصاحلهم اخلاصة ،ولكن
على الرغم من أنّ أفراد اجملتمع األمريكي قد
صمتوا وغضُّوا الطرف عن ممارسات مكارثي خوفًا
من أن يتم اتهامهم بالشيوعية ،وعلى الرغم من أنّ
ميللر هو ورفاقه قد تعرَّضوا ألذىً كبير ،إال أنه أبى
أن ينهي املسرحية ،دون أن يضع بصيص أمل يف
األفق؛ إذ أنهاها على تأجيل إعدام زوجة بروكتور
حتى تضع طفلها الذي قد ميثل بارقة أمل على أن
املستقبل قد يكون أفضل.
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وسائر اخلليج ،ولن ميس املديرون األجانب أيّ ائتمان من مجلس التعاون
اخلليجي ،فيما يرى اإلعالمي القطري جابر احلرمي ،أن ”العالقات اخلليجية لم
تصل يف مرحلة ما ملا وصلت إليه اآلن ،محذرًا من تفكيك مجلس التعاون
وضرب الوحدة الوطنية بني دوله سواء على املستوى السياسي ،أو االجتماعي،
أو االقتصادي”.
وفيما يتعلق بقطاعي التجارة اخلارجية والطيران ،فمن املعلوم أنّ التبادل بني
الدول ينتج منافع متبادلة ،وبالتالي فإن وقف العالقات التجارية مع قطر،
وفرض احلصار البري والبحري واجلوي ،يعني بتر هذه املنافع ،خصوصًا أن
الدوحة تعتبر محطة ترانزيت أساسية لشركات الطيران اخلليجية ،وهو ما سيكلِّف
جميع شركات الطيران باملنطقة خسائر باهظة ،وخاصةً يف السعودية واإلمارات
والبحرين.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بني دول اخلليج ،وقطر  37.9مليار ريال (10.4
مليار دوالر) ،استقبلت دولة قطر حوالي  1.3مليون من مواطني دول مجلس
التعاون ،ارتفاعًا من  526ألفًا يف عام  ،2006يف الوقت الذي دخل إلى قطر
للسياحة أو العمل أو االستثمار  856ألف سعودي ،و 132ألف بحريني،
و 118ألف إماراتي ،و 102ألف عماني ،و 100ألف كويتي .يف املقابل ،دخل
 237ألف قطري إلى اإلمارات ،و 453ألفًا إلى السعودية ،و 134ألفًا إلى
البحرين ،و 58ألفًا إلى الكويت ،و 14ألفًا إلى عمان ،بحسب ما ذكرت وكالة
أنباء األناضول.
وبنظرة عامة جند مدى عمق العالقات االقتصادية بني دول املنطقة ،إذ حصل
 1085إماراتيًّا على ترخيص لالستثمار يف قطر ،و 982بحرينيًّا ،و1005
سعوديني ،و 447عمانيًّا و 649كويتيًّا .يف املقابل ،حصل  4850قطريًّا على
رخص لالستثمار يف اإلمارات ،و 108يف البحرين ،و 175يف السعودية ،و153
يف عمان ،و 63يف الكويت.
كذلك لن تسلم األسواق املالية العربية من االنعكاسات الناجتة عن األزمة ،فيما
زادت حتذيرات اخلبراء مؤخرًا من التعامل يف األسهم خالل الفترة احلالية ،وذلك
بسبب عدم اليقني من معرفة مستقبل األزمة الناشئة ،وبعيدًا عن التأثيرات العامة
ستتلقى كل دولة من أطراف األزمة بعضًا من اخلسائر ،وعلى رأس هذه الدول
السعودية واإلمارات ،ثم البحرين واألردن
السعودية ..مرحلة اقتصادية حرجة
قد ال تتحمَّل اخلسارة
متر اململكة العربية السعودية من الناحية االقتصادية مبرحلةٍ حرجة ،فهي أكثر دول
املنطقة تأثرًا بهبوط أسعار النفط ،كما أنها تعاني من عجزٍ متفاقم يف املوازنة،
وتسعى لتنفذ خطة اقتصادية طموحة ،وهذا التوتر لن يكون يف صاحلها على أي
حال.
تشير التقارير إلى أن اململكة تعتمد يف تنفيذ (رؤية  )2030على جذب
االستثمارات األجنبية ،وطرح سندات (أرامكو) يف أسواق املال العاملية ،ولكن
الرؤية باتت مهددة يف الوقت الذي أصبحت فيه سمعة منطقة اخلليج كمنطقة آمنة
لالستثمار على احملكّ ،كما أن هذه التوتُّرات دفعت أسعار النفط للهبوط دون 50
دوالرًا ،ومع استمرار األزمة رمبا تنحدر أسعار النفط إلى مستويات حتت 40
دوالرًا للبرميل ،وهو رقم يبعد كثيرًا عن مستوى  60دوالرًا للبرميل الذي تريده
اململكة.
وبالرغم من أن بعض خبراء االقتصاد يؤكدون أنه ال تأثيرات مباشرة يف النفط من
األزمة اجليوسياسية احلالية ،ولكن استمرار املقاطعة واحلصار سيؤدي إلى مشكلة
يف السوق النفطية ،وهو ما يجب على السعودية أن تقلق بشأنه ،إذ إنه من املنتظر

كل ما قد تريد معرفته عن الرابحني واخلاسرين اقتصاديا من األزمة اخلليجية
كتابة وحترير  :أحمد طالب  -بالرغم من أن الدوحة هي مركز األزمة ،ولكنها لن تكون مركز اخلسائر كما يتصور البعض،
فاملعركة الدبلوماسية الدائرة اآلن يف اخلليج ،لن يتحمَّل آثارها االقتصادية طرف واحد ،بل إن اجلميع سيدفع جزءًا ليس
بالقليل من فاتورة األزمة ،ولكن بعيدًا عن أطراف األزمة ،بالطبع هناك (رابحون) من هذه التوترات على املستوى
االقتصادي ،وبالطبع هناك (اخلاسرون) .يؤكد املراقبون أن القطيعة الدبلوماسية بني قطر وجيرانها اخلليجيني ،والتي
بدأت فجر  5يونيو (حزيران) املاضي ،ستكلف جميع األطراف مليارات الدوالرات بسبب ما ستسفر عنه من كبح حركة التجارة
واالستثمار وزيادة تكاليف االقتراض ،فيما نحاول رصد األطراف اخلاسرة والرابحة من هذه القطيعة خالل هذا التقرير:
القائمة الطويلة ..اخلاسرون
مبا أن قطر هي احملور الرئيسي لألزمة فال شك أنها
ستكون أبرز اخلاسرين ،وذلك بالرغم من تأكيد
املسئولني أن الدوحة قادرة على مواجهة هذا احلصار،
كما أنه يعد فرصة لتنشيط قطاعي الصناعة والزراعة
يف البالد.
إذا خسرنا دوالرًا فسيخسرون هم أيضًا دوالرًا.
هكذا يقول وزير املالية علي شريف العمادي ،خالل
مقابلة له مع محطة (سي.إن.بي.سي ، ).مؤكدًا
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أن الدول التي فرضت عقوبات ستخسر أمواالً أيضًا
بسبب األضرار التي ستلحق بقطاع األعمال يف
املنطقة ،فيما دافع عن اقتصاد بالده قائالً” :ما لدينا
من احتياطيات وصناديق استثمار ميثِّل أكثر من
 %250من الناجت احمللي اإلجمالي ،لذا ال أعتقد أنّ
هناك أي سبب يجعل الناس قلقني إزاء ما يحدث،
أو أي مضاربات على الريال القطري”.
مجلس التعاون اخلليجي

رمبا ستتبخر األحالم التي كانت تراود اخلليجيون ملدةٍ
طويلة مع استمرار تلك األزمة ،فالكيان االقتصادي
الذي كان يعوِّل عليه العرب أن يكون تكتالً قويًّا ،وله
تأثير اقتصادي حقيقي يف التوجهات االقتصادية العاملية
بات يف مهبِّ الريح ،فال جتارة حرة ،وال عملة
موحدة ،ورمبا أيضًا يقف قطار اخلليج عن العمل،
األمر برمته يضر اخلليج ،فهي األزمة األقوى التي
تضرب املنطقة منذ وقتٍ بعيد.
تتوقَّف هذه النتائج بالطبع على استمرار األزمة ،إذ
يؤكد احملللون أن مديري األصول لن يفرِّقوا بني قطر

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

طرح حصة  %5من أسهم أرامكو ،ومع هبوط
النفط فإن تقييم الشركة العمالقة سيتضرَّر كثيرًا.
على اجلانب اآلخر ،يسيطر القلق على العشرات
من شركات املقاوالت السعودية ،من تكبّد خسائر
فادحة ،بعد أن متكنت هذه الشركات خالل
السنوات األخيرة من احلصول على عقودٍ ضخمة يف
املشروعات اإلنشائية ،والتي تقوم بها قطر الستقبال
فعاليات مونديال كأس العالم  ،2022خاصة أن
هذه األزمة تأتي ،يف وقت تتعرض فيه شركات
املقاوالت السعودية ألزمات مالية بسبب تراكم
املديونيات ،واجتاه احلكومة إلى خفض اإلنفاق
العام.
وتشير إحصاءات السجل التجاري يف قطر إلى أن
عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطرية
تبلغ  315شركة مبلكية كاملة للجانب السعودي،
برؤوس أموال تبلغ  1.23مليار ريال ( 337مليون
دوالر) ،إضافة إلى  303شركات مشتركة يعمل
فيها رأس املال القطري ،إلى جانب نظيره السعودي
برأس مال مشترك يبلغ  1.25مليار ريال (343
مليون دوالر).
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وكانت بيانات من (آي.إتش.إس ).ماركت
أظهرت مؤخرًا ارتفاع تكلفة التأمني على الديون
السعودية ملستوى جديد هو األعلى يف أربعة أشهر،
إذ ارتفعت عقود مبادلة مخاطر االئتمان السعودية
أربع نقاط أساس عن إغلق بداية الشهر اجلاري،
إلى  107نقاط مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل
فبراير (شباط) ،وزادت العقود  18نقطة أساس منذ
قطع العلقات يف بداية األسبوع إلندالع األزمة.
اإلمارات ..أكثر من ألف شركة!

تشكل واردات قطر من البحرين نحو  %6من
إجمالي وارداتها من دول اخلليج العربي.
األردن ..القائمة أبعد من اخلليج
قائمة اخلاسرين ال تتوقف عند اخلليج ،ولكنها
وصلت إلى األردن ،إذ جاء قرار قطع العلقات مع
قطر مبثابة الصدمة ،التي ضربت مصدري األردن ،
وذلك بعدما أغلقت السعودية معابرها البرية من
وإلى قطر ،ما يحرم جتار البلد من تصدير سلع تبلغ
قيمتها عشرات املليني من الدوالرات ،وقال
املتحدث الرسمي بوزارة الزراعة األردنية (منر
حدادين) إنّ حركة التجارة بني بلده وقطر توقفت
نهائيًّا بسبب التضييق االقتصادي املفروض عليها من
قبل السعودية واإلمارات.
وأوضح الوزير أن األردن كان يصدِّر إلى قطر
كميات بني  400إلى  500طن من اخلضار والفواكه
يوميًّا ،لكن توقفت عمليات التصدير منذ أيام بسبب
األزمة اخلليجية .ويف تصريحات لوكالة أنباء
(األناضول) ،قال (زهير جويحان) ،نائب رئيس
جمعية منتجي ومصدري اخلضار والفواكه
األردنية ،إن القرار تسبب يف خسائر مالية فورية،
مؤكدًا أن قطر تستحوذ على ربع صادرات األردن
من اخلضار والفواكه ،مبعدل  600 – 400طن
يوميًّا.
يشار إلى أن حجم الصادرات األردنية إلى السوق
القطرية ،خلل الربع األول من العام احلالي ،بلغ
 38.7مليون دوالر ،مقارنة بـ  31مليون دوالر
خلل الفترة املناظرة من العام املاضي ،وبلغت
الواردات األردنية من قطر  24.2مليون دينار (34
مليون دوالر) ،مقارنة بـ  5.6مليني دينار (7.8
مليني دوالر) خلل الفترة املناظرة من العام
املاضي.

مصر ،من اآلثار السلبية ،وكذلك قطاع العقارات
واإلنشاءات الذي ينتعش يف الصيف بسبب عودة
العمالة املصرية لقضاء إجازة الصيف يف بلدها ،كما
أن السياحة األجنبية اآلسيوية ستتأثر ،إذ يستحوذ
الطيران القطري على نقل نحو  %70من السياحة
شرق اآلسيوية الوافدة إلى مصر.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بني
البلدين  1.9مليار دوالر تقريبًا ،فيما حتتل قطر
املرتبة التاسعة من حيث دول العالم املستثمرة يف
مصر بعدد  210شركات ،ووفقًا لتقرير البنك
املركزي املصري يف يونيو (حزيران)  ،2016فإن
الدوحة حتتل املركز الثاني للستثمارات يف مصر
بإجمالي استثمارات  104.8مليون دوالر يف الربع
الثاني من العام املالي املاضي ،2016/2015
مقابل  33.3مليون دوالر يف الربع األول بزيادة
قدرها .%215
ويتراوح عدد العاملني املصريني يف قطر بني 250
ألفًا إلى  300ألف مصري ،وقاموا بتحويل مليار
دوالر لبلدهم خلل  ،2016متثل املرتبة الرابعة
بعد حتويلت املصريني يف السعودية والكويت
واإلمارات ،ولكنها متثل يف الوقت ذاته املركز
األول من حيث متوسط قيمة التحويلت بنحو
 463دوالرًا شهريًّا.
القائمة القصيرة ..الرابحون
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تركيا ..املستفيد األكبر
منذ اليوم األول لألزمة تواصل أنقرة دعم قطر
بقوة ،ولكن هذا الدعم ال يخلو من مكاسب كبيرة
ستحصل عليها تركيا من خلل زيادة تواجدها
بالسوق القطرية ،إذ تستمر تركيا يف إرسال املنتجات
الغذائية إلى دولة قطر ،وقد بلغت كميّة املواد
واملنتجات الغذائية املُرسلة عبر الشحن اجلوي إلى
قطر ،خلل  5أيام ،ألف طن حتى كتابة هذا
التقريرّ ،وتشير التقارير الصحافية إلى أن عدد
طائرات الشحن ،التي انطلقت من مطار (عدنان
مندريس) يف والية إزمير التركية ،واحململة باملنتجات
الغذائية باجتاه دولة قطر ،بلغ  15طائرة.
فيما بلغت القيمة اإلجمالية للمواد الغذائية املُرسلة،
ما يقارب  5مليني ليرة تركية ،أي مبا يعادل مليون
وأربعمائة و 11ألف دوالر أمريكي ،وقد شكّل
احلليب ،ومشتقّاته ،مثل اللنب والعيران وغيرهما،
أبرز املنتجات الغذائية التي أُرسلت إلى قطر ،إذ
بحسب املعلومات التي أوردتها وسائل اإلعلم
التركية ،أنّه من بني املنتجات التي أرسلت ،يوجد
احلليب الطازج اليومي ،باإلضافة إلى املنتجات
الغذائية كـ “البيض ،والدقيق ،وحلم الدجاج“
وغيرها.
املكاسب التركية لن تتوقف عند الواردات الغذائية
فقط ،ولكن تعد الدوحة من أهم املستثمرين
العقاريني يف تركيا ،وهو ما يرجح أن تذهب رؤوس
األموال التي ستخرج من السعودية واإلمارات إلى
تركيا.

تعد اإلمارات أكبر شريك جتاري خليجي لقطر ،كما
أن ترتيبها العاملي هو اخلامس ،وهو ما يجعلها يف
مقدمة اخلاسرين من األزمة ،وهذا ما اعترف به (أنور
قرقاش) وزير اخلارجية اإلماراتي ،حسبما نقلت
وكالة (بلومبيرج) ،قائلً“ :ال أستطيع نفي أن هذا
اخللف ستترتب عليه خسائر لكامل منطقة اخلليج“.
وال تختلف اإلمارات كثيرًا عن السعودية ،إذ إنها
تعتمد بنسبةٍ كبيرة على تدفقات رأس املال األجنبي،
ومع عدم االستقرار السياسي احلالي ،ال يستبعد
اخلبراء أن تطلق موجة جديدة من فرار املستثمرين من
إمارة دبي ،مثلما حدث إبان أزمة املال العاملية،
وتعود إمارة دبي إلى مراكمة الديون ،ومطاردة
البنوك االستثمارية ملوجوداتها مجددًا.
وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي االستثمارات
املشتركة بني قطر واإلمارات تصل إلى  16مليار
يف املقابل تأتي قائمة للرابحني من قرار قطع
درهم إماراتي ،بإجمالي نحو  1078شركة ،وذلك
العلقات مع قطر ،إذ إن هذه الدول ليست طرفًا يف
بحسب تصريح لوزير االقتصاد والتجارة القطري،
األزمة ،ولكنها تبدو بدائل جديدة ميكن للدوحة
الشيخ (أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني) ،بنهاية
االعتماد عليها يف معاجلة القصور الذي حدث مع
العام املاضي.
جيرانها ،وأبرز الدول الرابحة هي:
شركة
إن
«(بلومبيرج)
وكالة
عن
صادر
وقال تقرير
سلطنة عمان( ..احملايد) املستفيد دائمًا
اخلليج للسكر ،أكبر مصفاة للسكر يف العالم،
إيران ..شرطيّ اخلليج
املوجودة يف اإلمارات ،هي من أبرز اخلاسرين من
رغم أن سلطنة عمان تقف على احلياد من األزمة،
جراء احلصار ،وذلك بعد أن توقفت عن تصدير
لم يكن الرئيس اإليراني حسن روحاني ،ليجد
إال أنها أحد أهم الرابحني ،إذ فتحت سلطنة عمان
مصر ..قد تخسر املستثمر الثاني يف مصر
السكر األبيض إلى قطر ،فيما رصد تقرير الوكالة
أفضل من هذه األزمة هديةً من اخلليج بعد فوزه
خطني ملحيني من موانيها مع قطر ،يف خطوةٍ
قائمة بالشركات التي رمبا تتعرض للخسائر من
بفترةٍ رئاسيةٍ ثانية ،إذ اعتبر رئيس احتاد املصدرين
وصفها محللو اقتصاد باملهمة ملا متثله مواني عمان
تعد القاهرة طرفًا أصيلً يف األزمة مع الدوحة ،إذ
العاملية،
احلصار ،وأبرزها شركة دريك آند سكل
اإليراني محمد الهوتي“ أنّ األزمة بني قطر وبعض
من أهمية استراتيجية إلطللها على اخلليج العربي
كانت يف مقدمة الدول التي قررت قطع العلقات مع
داماك
وشركة
وشركة أرابتك القابضة (ش.م.ع)،
الدول العربية تشكِّل فرصة مهمة من أجل إيران من
وقربها من قطر ،فيما كشف الرئيس التنفيذي ملواني
قطر ،ولكن يف الوقت ذاته سيكون لها نصيبٌ كبير
وبنك
أبوظبي،
العقارية ،باإلضافة إلى بنك فيرست
الناحية االقتصادية ،موضحًا أنَّ قطر تستورد سنويًّا
قطر ،عبد اهلل اخلنجي عن تدشني خطني ملحيني
أيضًا من اخلسائر ،إذ ستتأثر عدة قطاعات اقتصادية
إنترتينمنت
دكسب
اإلمارات دبي الوطني ،وشركة
من البلدان احمليطة بها يف قطاع األغذية قرابة 5
جديدين بني ميناء حمد ومينائي صحار وصللة يف
مصرية باألزمة احلالية ،وذلك يف وقت يعاني فيه
شركة
إلى
ال
ً
وصو
التي تتخذ من دبي مقرًا لها،
مليارات دوالر أمريكي ،قائلً“ :ميكن تلبية ذلك
سلطنة عمان ،الفتًا خلل اجتماع لشركات األغذية
االقتصاد املصري من أزماتٍ خانقة ،أبرزها أزمة
دولفني للطاقة يف أبوظبي.
من قبل إيران“.
بغرفة جتارة وصناعة قطر ،إلى أنَّ أول سفينة قادمة
النقد األجنبي ،والتضخم ،وتفاقم الديون،
ويؤكد احملللون أن قطر قادرة على معاقبة اإلمارات،
باإلضافة إلى هروب االستثمارات املستمر على مدار وعانت إيران لسنوات طويلة من العقوبات
من ميناء صحار العماني ،قد وصلت إلى ميناء
إذ يرى اخلبير االقتصادي مبؤسسة (كابيتال
االقتصادية الغربية ،كما أن اقتصاد البلد يعاني
حمد.
السنوات املاضية.
أن
ميكن
إيكونومكس)( ،جيسون تويف) أنّ قطر
الكثير من اخللل ،وهو ما يجعل من األزمة
وقال إن هذين اخلطني سيساهمان يف تعزيز حركة
ويرى احملللون أن القطاعات املصرية التي ستتأثر
قطع
قررت
تُدخل اإلمارات يف أزمة طاقة ،إذا
اخلليجية-القطرية فرصةً ذهبيةً لطهران ،وهذا ما
استيراد السلع الغذائية ،مضيفًا أنّ العديد من
بقطع العلقات مع قطر ،سيكون يف مقدمتها قطاع
الذي
احلالي،
الصيف
إمدادات الغاز عنها يف فترة
أكده الهوتي ،قائلً“ :إنّ قطر ال ميكنها تفعيل
شركات القطاع اخلاص العماني أبدت استعدادها
الطيران ،إذ إن شركة مصر للطيران (حكومية) تقوم
ترتفع فيه كميات االستهلك ،مشيرًا إلى أن قطر متدُّ
علقاتها التجارية إالّ عبر إيران ،وهذا يخلق فرصة
لتقدمي الدعم اللوجستي للشركات القطرية املستوردة
بعشرات الرحلت خلل فترة الصيف ،وذلك
اإلمارات بنسبة  %30من احتياجاتها من الغاز ،وهي
مهمة جدًا إليران من الناحية االقتصادية“ ،معبرًا
للمواد الغذائية ،يف الوقت أكدت فيه مصادر مطلعة
خلل أجازات العمالة املصرية ،ووفقًا للشركة فإن
مستمرة حتى اآلن رغم األزمة اخلليجية.
عن اعتقاده بأن قطر ميكن أن تصبح سوقًا بديلً
أن شركات يف سلطنة عمان اتفقت على توريد
عدد الرحلت األسبوعية التي تُسيّرها الشركة إلى
شركات
على اجلانب اآلخر تعمل العديد من
ملنتجات عديدة تصدرها إيران للبلدان التي على
شحنات أغذية إلى قطر.
الدوحة نحو  29رحلة أسبوعية ،بينما تنظم
تصريحات
فبحسب
املقاوالت اإلماراتية يف قطر،
خلف معها.
ومن جانبها قالت (ميرسك الين) التابعة لشركة
اخلطوط القطرية  16رحلة بني الدوحة والقاهرة
نوفمبر
يف
نصرة)،
لسفير اإلمارات (صالح بن
وكانت مصادر إعلمية إيرانية ذكرت مؤخرًا ،أن
(إيه.بي مولر -ميرسك) ،إنها بدأت يف شحن
أسبوعيًّا ،فضلً عن رحلت الترانزيت واملباشر،
الشركات
لدى
فإن
(تشرين الثاني) املاضي،
إيران أرسلت طائرة شحن على متنها مواد غذائية
احلاويات إلى قطر من سلطنة عمان لتجنب قيود
التي تنظمها شركات عربية أخرى مثل طيران
يف
سواء
العقاري،
القطاع
اإلماراتية شراكات يف
التجارة التي فرضتها دول عربية على قطر ،وذكرت
العربية ،وفلي دبي اإلماراتيتني ،واخلليج
إلى قطر ،وذكرت قناة  PRESS TVأن
وغيرها
(لوسيل)،
اجلديدة
املنطقة
منطقة اللؤلؤة ،أو
وقد غادرت أولى شحنات احلاويات ،والتي
البحرينية ،وقد توقف حاليًا كل ذلك.
“طهران أرسلت أول دفعة من املواد الغذائية إلى
(احلبتور
الشركات
بني
ومن
قطر،
من املناطق يف
تتضمن استخدام سفن أصغر حجمًا ،ميناء صللة
ولن تنجو السياحة التي تعاني كثيرًا من اخلسائر يف
قطر على منت طائرة شحن“.
ليتون) للمقاوالت ،والتي حصلت على عقد تشييد
بسلطنة عمان يف  19يونيو (حزيران) على أن تصل
خزانات مياه ،ومحطات ضخ
الدوحة يف  25من نفس
يف قطر بقيمة  2.2مليار
الشهر.
ريال قطري ( 608مليني
ال تقف قائمة الرابحني عند
دوالر) ،ومع استمرار هذه
لم يكن الرئيس اإليراني حسن روحاني ،ليجد أفضل من هذه األزمة هديةاً من اخلليج إيران وتركيا وعمان رغم
األزمة باتت كل هذه
أنهم األبرز ،إال أن كلًّ من
احملك.
األعمال
روسيا والكويت
علىاخلسارة القليلة بعد فوزه بفترةٍ رئاسيةٍ ثانية ،إذ اعتبر رئيس احتاد املصدرين اإليراني محمد الهوتي
سيحصدان جزءًا من
البحرين..
األرباح ،إما عن طريق
رمبا يكون التأثير يف البحرين أنّ األزمة بني قطر وبعض الدول العربية تشكِّل فرصة مهمة من أجل إيران من الناحية
قطاع الطيران يف الكويت،
أقل بعض الشيء من
أو تصدير بعض املنتجات
واإلمارات ،إذ إن االقتصادية ،موضحاًا أنَّ قطر تستورد سنوياًّا من البلدان احمليطة بها يف قطاع األغذية
السعودية
للدوحة بالنسبة لروسيا،
التبادل التجاري مع البحرين
وتبقى هذه القائمة قابلة
قرابة  5مليارات دوالر أمريكي ،قائلاً“ :ميكن تلبية ذلك من قبل إيران“.
وصل إلى  %7من التبادل بني
للتوسع مع استمرار األزمة
مدة أطول.
قطر ودول اخلليج ،يف حني

*
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مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ

هل كان سرّ جناح احلضارة اإلسالمية يف شبابها؟

تعاقبت على سطح األرض الكثير من احلضارات العريقة التي متيزت على مستوى البشرية ،ومن بني هذه احلضارات هي احلضارة اليونانية ،والفرعونية ،والرومانية ،واإلسالمية ،وأكثر هذه
احلضارات أهمية هي احلضارة اإلسالمية ،ويُقصد مبفهوم احلضارة اإلسالمية هي احلضارة التي نهضت مع ظهور اإلسالم خامت الرسائل السماوية فعمرت األرض ومنتها اعتماداً يف أساسها على
تطبيق شرع اهلل تعالى وسنة نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم ،ونشر العدل والعلم بني البشر ،حتى أصبحت متثل الرُقي يف كلّ جانب من جوانب احلياة الدنيا .وقد امتدت احلضارة اإلسالميّة منذ
نبوة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،مروراً بعصر اخللفاء الراشدين ،والعصر األموي ،حتى أواخر حكم الدولة العباسيّة ،لكن ما زالت آثارها ممتدة إلى عصرنا احلالي حيث تضم على الكثير من
البشر الذي يعتنقون الدين اإلسالمي الذي ما زال قوة باهرة نحو الرقي ،والتحضر ،والنور يف هذه احلياة ،فاإلسالم نزل كعقيدة ،وشرع ،وتهذيب ألخالق البشر.

كتابة وحترير  :ثروة البطاوي
من الصفحات املميزة يف تراثنا العربي واإلسالمي
هو الدور احليوي والفعال الذي لعبه الشباب يف بناء
حضارة مترامية األطراف قادت وحكمت شعوباً
وأعراقاً مختلفة.
فنبغ من الشباب خلفاء وملوك وسالطني وقادة
عسكريني وعلماء وفالسفة ،بل إن من بني أشهر
وأبرز من قادوا أزهى عصور احلضارة العربية
واإلسالمية ارتقوا إلى سدة احلكم يف العشرينات
والثالثينات من عمرهم.

الشباب يف عهد النبوة
يؤكد الدكتور محمد عزب ،أستاذ الفلسفة
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اإلسالمية  ،إن دور الشباب كان عظيماً يف بناء
احلضارة اإلسالمية وبلوغها اآلفاق ،وترسيخ معاملها.
ويضيف أنّ الشباب يف مجتمع النبوة لعبوا دوراً هاماً،
فكانوا يتسابقون للمشاركة يف حياة الدين الوليد،
ويتوقون لالنضمام للمعارك ،وقد وصلتنا قصص عن
أنهم كانوا يبكون حني كان يردهم النبي لصغر سنهم.
بل إنّ النبي كان يأخذ برأي الشباب ،وهو ما حدث يف
غزوة أحد؛ فقد رأى كبار الصحابة أال يخرجوا
ويظلوا يف املدينة ولكن" :رجال غالبهم أحداث أحبوا
لقاء العدو" ،قالوا للرسول":اخرج بنا إلى أعدائنا".
وكان غالبهم من الذين ندموا على عدم مشاركتهم يف
معركة بدر ،وأصروا إلى أن استجاب الرسول
لطلبهم.
كما تصدى جعفر بن أبي طالب لوفد قريش يف احلبشة
ورد عليهم يف محاولة الوقيعة بني املسلمني والنجاشي

وكان عمره وقتئذ لم يجاوز الثالثني.
وأسند النبي قبل وفاته إمارة اجليش ألسامة بن زيد
وهو ابن ثماني عشرة سنة ويف ضمن جند اجليش
كبار الصحابة.
وبعد وفاة النبي أبقى خليفته أبو بكر على منصب
أسامة .وحارب جيش املسلمني حتت إمرة أسامة
ابن الثامنة عشر عاماً ،وفيهم خالد بن الوليد
والزبير بن العوام وعمرو بن العاص ،وكلهم من
كبار القوم.

روح الشباب
يؤكد عزب أن روح الشباب سرت يف مختلف
جوانب احلضارة اإلسالمية ،فصار منهم الوالة
واألمراء ،والقراء ،والفقهاء واحملدثون واللغويون
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والفالسفة ،يف قلب األمة ويف حواضرها يف املشرق
واملغرب.
والراصد ألعمار هذه الفئات يف تاريخ احلضارة يندهش
كيف قامت احلضارة على أكتافهم ،وكانت األمة فتية
دائماً بكون الشباب هم احلاملون لعلومها وإدارتها يف
كافة نواحي احلياة اإلدارية والسياسية واالجتماعية.

محمد بن القاسم الثقفي
هو من أصغر قادة اإلسالم عمراً ،تولى القيادة عندما
بلغ الـ  17عاما وينسب إليه فتح بالد السند (باكستان
حالياً) يف عام  90هـ.
كان عمه احلجاج بن يوسف الثقايف قد اختاره وهو يف
هذه السن الصغيرة ليقود جيوش املسلمني ،وانتصر
جيش املسلمني بقيادة الشاب الصغير على جيش السند
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بقيادة امللك داهر ،يف معركة دامية مصيرية سنة 92
هـ ،،وقتل ملك السند يف امليدان ،واستمر محمد
بن القاسم يف حروبه يف بقية أجزاء بالد السند حتى
انتهى منها سنة  96هـ.

صقر قريش
انتهى احلكم األموي يف دمشق على أيدي العباسيني
عام 132هـ ،وجنى وقتها األمير األموي عبد
الرحمن (ولد عام 113هـ) ،وتوجه غرباً إلى
املغرب العربي ،وظل يثابر حتى أقام لبني أمية إمارة
كبيرة يف األندلس سنة 138هـ.
أي أنه سيطر على األندلس وجعلها مقراً مللكه وهو
يف اخلامسة والعشرين من عمره ،وحكم األندلس
من عام 138هـ حتى وفاته يف عام 172هـ.

هارون الرشيد
رمبا يغيب عن الكثيرين أن أشهر خلفاء العباسيني
هارون الرشيد ،الذي امتد عهده ألكثر من عشرين
عاماً ،يعتبرها الكثير من املؤرخني العصر الذهبي
للتاريخ اإلسالمي ،قد تولى احلكم يف أوائل
العشرينات من عمره ،وتوفى يف األربعينات من
حياته.
قبل أن يتولى الرشيد اخلالفة عينه والده املهدي قائداً
يف اجليش الذي يضم العديد من القادة الكبار وأمراء
الدولة ،وكان عمر الرشيد وقتها ال يتجاوز اخلمس
عشرة عاماً ،واتسم الرشيد منذ صغره بالشجاعة
والقوة مما أَهله لقيادة احلمالت يف عهد أبيه ،وهو لم
يتجاوز العشرين بعد.
تولى هارون الرشيد مقاليد اخلالفة عام 170هـ،
فحكم امبراطورية متعددة الثقافات والعادات
واألصول ،مما جعلها عرضة لظهور الفنت
واملؤامرات ،والثورات ،فتمكن الرشيد من
اإلمساك مبقاليد احلكم بيد من حديد ،كما متكن من
فرض سيطرته وحكمه على جميع األنحاء املتفرقة
من البالد.
شهد عهد الرشيد نهضة شاملة بكافة قطاعات
الدولة ،فزادت األموال الداخلة إلى خزانة الدولة،
إضافة إلى النهضة املعمارية الواسعة والنهضة
العلمية الكبرى ،فكانت الدولة وقتها هى امللجأ
األول الذي يقصده املترجمون ،والفقهاء،
واللغويون وغيرهم من كل مكان.
كما يرجع الفضل لهارون الرشيد يف إنشاء "بيت
احلكمة" ،وهو أشبه مبكتبة ضخمة جمعت فيها
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

العديد من الكتب من مختلف البلدان كالهند وفارس
وغيرها فكانت تضم قاعات للكتب وأخرى
للمحاضرات للعلماء والناسخني واملترجمني.

عبد الرحمن الناصر
هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل املشهور بـ"عبد
الرحمن الناصر لدين اهلل" ،وُلد عام 277هـ ،تولى
احلكم وهو يف سن الثالثة والعشرين بعد وفاة جده
األمير عبداهلل دون تصارع وتنافس من أعمامه أو
أعمام والده .أعلن نفسه خليفة سنة 316هـ ،وبذلك
حتولت األندلس من إمارة إلى خالفة يف عهده.
تسلم الناصر األندلس يف فترة عصيبة كادت فيها
الدولة أنْ تسقط يف ظل موجات عاتية من
االضطرابات والفنت والثورات والهجمات من ممالك
الشمال ،غير أنه استطاع أن يوسع أرض األندلس ،يف
دولة واحدة حتت إمرته ،واستمر حكمه خمسون
عاماً.
متيزت سياسة الناصر يف احلكم بالعديد من السمات
الالفتة؛ منها بأسه الشديد يف محاربة الثائرين من
العرب واملولّدين ،كما متيز عصره بالنهضة العمرانية،
فشيد مدينة الزهراء كعاصمة جديدة بجوار قرطبة
لتليق باخلليفة ووفوده.
انتعشت األندلس يف عهد الناصر اقتصادياً وعسكرياً
وعلمياً ،وأصبحت مركز العالم اإلسالمي وإحدى
القوى العظمى يف العالم وغدت مدينة قرطبة يف عهده
واحدة من أعظم مدن العالم ،وقبلة لدارسي الطب
والعلوم األخرى من الدول األوروبية اخملتلفة.

ألب أرسالن
نشأت الدولة السلجوقية على يدي طغرل بك ،بعدما
جنح السالجقة يف إقامة دولة قوية يف خراسان وبالد ما
وراء النهر ،وأعلنوا تبعيتهم للخالفة العباسية ،ثم
توسعت وسيطرت على إيران والعراق ،وغدت أكبر
قوة يف العالم اإلسالمي.
توفى طغرل بك دون أن يترك ولداً يخلفه على سدة

احلكم ،فشبَّ صراع على احلكم ،حسمه ابن أخيه
ألب أرسالن لصاحله وهو يف سن الثالثني من
عمره.
وكان ألب أرسالن قائداً ماهراً وفارساً شجاعاً،
نشأ يف خراسان حيث كان والده حاكماً عليها،
وأسندت إليه قيادة اجليوش يف سن مبكرة فأظهر
شجاعة نادرة يف كل املعارك التي خاضها.
وبعد وفاة أبيه ،تولى إمارة خراسان خلفاً لوالده،
وكانت كل هذه السوابق تؤيد حكمه للبالد.
استطاع يف الفترة األولى من عهده إخماد الفنت
والثورات سواء من والته ،أو من بعض أمراء
البيت احلاكم ،وتصاعد نفوذه حتى قويت دولته مما
شجعه على التفكير يف تأمني حدود دولته ضد
غارات الروم.
أعد أرسالن جيشاً بلغ أربعني ألف جندي ،ومتكن
به من فتح بالد األرمن وجورجيا واألجزاء املطلة
على بالد الروم .وتعد معركة «مالذكرد« الشهيرة
يف عام  463هـ ،من أبرز انتصارات أرسالن.
وأدى هذا االنتصار إلى انتشار اإلسالم يف منطقة
آسيا الصغرى وضم أراض واسعة إلى حدود دولته
السلجوقية.

قطز وبيبرس
تولى قطز حكم مصر يف فترة عصيبة مر بها العالم
اإلسالمي وكان عمره حينها  39عاماً ،وبينما
كانت جحافل املغول جتتاح اليابسة وتصل إلى
الشام متأهبة لغزو مصر ،قاد السلطان اململوكي
اجليوش يف عني جالوت عام  658هـ ،لوقف
الزحف املغولي الذي هدد املنطقة بأسرها.
تولى بيبرس القيادة بعد مقتل قطز العائد من
انتصاره وكان عمره  38سنة ،فأحيا خالل حكمه
اخلالفة العباسية يف القاهرة بعد ما قضى عليها
املغول يف بغداد ،وأنشأ نظُماً إداريةً جديدة يف
الدولة.
اشتهر بيبرس بذكائه العسكري والدبلوماسي،
وكان له دور كبير يف تغيير اخلريطة السياسية

والعسكرية يف منطقة البحر املتوسط.

فاحت القسطنطينية
قيل عن القسطنطينية "لو كانت الدنيا مملكة واحدة
لكانت القسطنطينية أصلح املدن لتكون عاصمة لها"،
وكان ضمها للعالم اإلسالمي حدثاً غيّر مجرى
التاريخ.
دخلها السلطان العثماني محمد الفاحت الذي تولى
احلكم وعمره أربعة عشر عاماً ،عام  857هـ وحولها
عاصمة الدولة ،وكان عمره وقتئذ  24سنة.
شباب العثمانيني
يذكر الباحث يف التاريخ كرمي عبد اجمليد ،أنه يوجد يف
التاريخ العثماني الكثير من الشخصيات التي تقلدت
احلكم وهي يف مرحلة الشباب ،ومنهم من ترك تأثيراً
كبيراً مثل السلطان يلدرم بايزيد أو بايزيد الصاعقة،
الذي تقلد احلكم وعمره تقريبا  29عاماً ،والذي
استطاع يف عهده توسيع أمالك الدولة بشكل كبير.
والسلطان سليمان القانوني الذي بلغت الدولة
العثمانية يف عهده أوج قوتها واتساعها ،وقد تولى
احلكم وعمره تقريبا  26عاماً ومتّ حتت امرته سنّ
قوانني تنظيم الدولة وإدارتها ،استمر حكم القانوني
 48سنة وصارت الدولة العثمانية يف عهده سيدة
العالم كله.
كما يعد السلطان مراد الرابع من السالطني األقوياء يف
تاريخ الدولة العثمانية فقد تقلد احلكم وعمره 11
عاماً ،ولكن فعلياً حكم الدولة بنفسه وهو عمره 21
عاماً.
وكذلك محمود الثاني الذي قام بعملية إصالحية
واسعة يف القرن التاسع عشر كان على إثرها إعالن
فرمان التنظيمات الذي غير شكل الدولة ،وكان عمره
 23عاماً.
ويوضح كرمي إن ما ساعد السالطني الشباب على
إدارة دولة مبساحة الدولة العثمانية بجانب مؤسساتها،
هو تربية السلطان نفسه يف فترة إمارته ،فكان يتم تعينه
على والية من واليات األناضول ليدير شؤونها
فيكتسب خبرة كبيرة يف أمور اإلدارة.

FOR MORE INFORMATION ABOUT ISLAM GO TO:

www.mercyprophet.com
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ثقافة
culture

متتعت مجلة إنكاونتر  Encounterكانت تصدر من
بريطانيا واستمر صدورها من عام  1953حتى 1990
مبكانةٍ متفرّدة يف التاريخ الثقايف لفترة ما بعد احلرب ،إذوُصفت بأنّها ”مجلة حيوية وشديدة االنفالت كأنها
حفل كوكتيل أدبي” .وقد ضمّت هذه اجمللة العديد من
األسماء البارزة مثل نانسي ميتفورد ،وإديث وارتون،
وبورخيس ،وبرتراند راسل ،وديفيد ماركاند ودبليو.
إتش .أودن.
تبنّت هذه اجمللة ،التي كانت تُقرأ على نحوٍ واسع يف
إجنلترا ،وأمريكا ،وآسيا وإفريقيا ،أسلوبًا غامضًا -
ورمبا مريبًا يف بعض األحيان -بالنسبة للكثير من القضايا
السياسية؛ فقد كانت تلتزم الصمت يف أغلب األحيان.
أما على اجلانب اآلخر ،كانت إنكاونتر مجلة
أيديولوجية من الدرجة األولى إذ كان يسيطر عليها
الفكر املعادي للشيوعية.
وقد أُنشئت هذه اجمللة ،التي حققت جناحًا مدويًا،
بالتعاون بني كل من اخملابرات البريطانية والسي آي إيه؛
فقد كان كل طرف يدرس على انفراد فكرة تأسيس
مجلة جديدة تكون قادرة على سدّ النقص املوجود يف
مجال مكافحة الشيوعية يف بريطانيا بعدما توقفت عدة
مجالت عن الصدور بسبب حالة التقشف الصارمة التي
سادت بعد احلرب .ويف عام 1951م ،سافر كيم فيلبي
-ضابط االتصال بني اخملابرات البريطانية والسي آي

هكذا اخترق (سي .آي .إيه) عالم الفنون واآلداب
كتابة وحترير  :إسلم احلمزاوي ” -أنا أعرف أن ذلك سرّ ..ألنهم يتهامسون بهِ يف كلّ
مكان”* .وليم كوجنريف  -نحن اآلن يف زمن احلرب العاملية الثانية -حتديدًا يف الفترة التي
تلت ضرب ميناء بيرل هاربور -حيث شعرت الواليات املتحدة األمريكية وقتذاك باخلطر احملدق
مبصاحلها فبادرت بإنشاء (مكتب اخلدمات االستراتيجية) الذي كانت مهمته اكتشاف اخلطر
قبل وقوعه.كان كلّ عضوٍ من أعضاء مكتب اخلدمات االستراتيجية يحمل حقيبة بها جهاز
السلكي ،وبندقية ،وبعض العملت ،وعددٌ من القنابل اليدوية باإلضافة إلى حبة دواء قاتلة
لتنفيذ مهام وُصفت بأنها مهام قذرة ،حتى قرر ترومان  -الرئيس األمريكي وقتها  -إيقاف
نشاط هذا املكتب يف شهر سبتمبر (أيلول) لعام 1945م معللً فعلته بقول :إنه ال يريد شيئًا
شبيهًا باجلستابو األملاني يف أوقات السلم.

إال أنه سرعان ما بدت احلقيقة جلية لترومان وهي أن هزمية
الفاشية لم تكن تعني نهاية الصراع العاملي .فكل ما يف
األمر أنّ موازين القوى قد اختلفت إذ إن املعسكرين
العامليني -الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي -قد
تخلصا من الفاشية النازية التي كانت خطرًا داهمًا على
كلٍ منهما ،وأصبحت املواجهة اآلن مباشرة بني
الرأسمالية والشيوعية.
وهكذا ،بينما كان العالم بأسره يلعق جراحه ويحاول
مللمة شتاته بعد احلرب العاملية الثانية ،كانت احلكومتان
األمريكية والسوفيتية تعيدان ترتيب أوراقهما وتبحثان يف
كيفية السيطرة على العالم عن طريق زيادة األنظمة
التابعة ،أو املؤّيدة أو املتعاطفة مع كلٍ منهما.
فبينما أسرع االحتاد السوفيتيّ بضمّ دول شرق أوروبا
احملررة من االحتالل النازي إلى جانبه ،وسعى إلى تدعيم
األحزاب الشيوعية يف العالم جملابهة اإلمبريالية ،كانت
الواليات املتحدة تعمل على استعادة العالقات بينها وبني
أوروبا يف أسرع وقت عن طريق تخفيف الوجود
العسكري هناك وعقد معاهدات صلح مع الدول التي
حتالفت مع النازية.
من هذا املنطلق ،ويف إطار سعي الواليات املتحدة الحتواء
كل أوروبا جاء مبدأ ترومان يف مارس  1947ومشروع
مارشال الذي كان يتمثل يف تقدمي مساعدات مالية لدول
أوروبا الغربية -خاصة تلك املهددة بأزماتٍ اقتصادية -
ملواجهة املد الشيوعي وبالتالي ال تكون هذه الدول فريسة
سهلة يف يد األحزاب الشيوعية.
إال أن الواليات املتحدة فطنت يف وقتٍ مبكر إلى أن كل
هذه اجلهود للسيطرة على أوروبا ال تكفي الجتثاث
الشيوعية من جذورها وإزالتها من طريق الرأسمالية ،إذ
إنه ليس مضمونًا بحال من األحوال أن تقوم الدول التي
تتلقى مساعدات من أمريكا بالتخلي تلقائيًا عن التوجهات
االشتراكية جملرّد تلقيها مساعدات من كيان معادٍ
للشيوعية.
فطنت أمريكا إلى أن الشيوعية مذهب شمولي قائم بذاته
له جذورٌ عميقة قد يستحيل اجتثاثها إال مبذهبٍ فكريّ
آخر يكون له أدباؤه وشعراؤه وفنانوه .وهكذا نقلت
الواليات املتحدة ميدان معركتها مع الشيوعية إلى
صفحات اجلرائد واجملالت ،ومحطات اإلذاعة والتلفزيون
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ومعارض الفنون؛ فعملت على تغيير أذهان الشعوب
وتشجيعها على كراهية الشيوعية عن طريق تقدمي
منوذجها الرأسمالي األمريكي الذي يدعو إلى قدرٍ كبيرٍ
من احلرية الفردية.
أفضل طريقة لعمل دعاية ناجحة ،هي أال يظهر عليك أبدًا
أنك تفعل شيئًا * .ريتشارد كروسمان ،وزير بريطاني
وعضو حزب العمال ،وقد اشتهر بعدائه للشيوعية.

خصصت حكومة الواليات املتحدة موارد هائلة من
أجل برنامج سري للدعاية الثقافية يف أوروبا الغربية،
وكان أحد مالمحه األساسية هو أن يبدو وكأنه ال وجود
له ،أما الذي يديره فكان جهاز اخملابرات -املعروف
اصطالحًا بالسي آي إيه -CIAالذي أنشأته الواليات
املتحدة عام 1947م ليتولّى اجلانب الثقايف يف احلرب
الباردة .وكان معظم أعضاء السي آي إيه أعضاء سابقني
يف (مكتب اخلدمات االستراتيجية) الذي قام ترومان
بحلّه .لكنّ حقيبة األسلحة قد حلت محلها هذه املرة
حقيبة أوراق لها جيب سري يف القاع توضع به البرقيات
املبعوثة من أوروبا والتي تتحدث عن احتادات العمال
الشيوعية هناك.
كانت منظمة احلرية الثقافية -التي كان يترأسها رجل
اخملابرات مايكل جوسيلسون يف الفترة من  1950وحتى
-1967هي ركيزة هذا البرنامج السري ،إذ كان لهذه
املنظمة مكاتب يف  35دولة ،وتصدر أكثر من  20مجلة
لها نفوذ ثقايف هام ،وتنظِّم املعارض الفنية واملؤمترات
العاملية التي يحضرها شخصياتٌ بارزة ،كما أنها كانت
ترعى معارض الفنانيني واملوسيقيني وتكافئهم باجلوائز.
باختصار ،أُنشئتْ منظمة احلرية الثقافية حلثّ مثقفي
أوروبا الشرقية على التخلِّي عن بقايا ولعهم بالشيوعية
واملاركسية وتوجيههم نحو رؤية أكثر توافقًا مع الثقافة
األمريكية التي متنح الفن حرية تامة غير مشروطة أو
محدودة بالضوابط التي وضعتها الشيوعية للفن.
كيف استطاعت مجلة واحدة
أن تضم لفيفًا من أعظم األدباء

إيه -بصحبة شخص يُدعى ويزنر إلى بريطانيا للبحث
يف موضوع إنشاء مجلة بالتعاون بني اجلهازين .وأثمر
هذا التعاون مجلة إنكاونتر ،التي وصل مجال توزيعها
إلى آسيا ،والهند والشرق األقصى.
كيف تالعب السي آي إيه بالثقافة؟
يف مقال بعنوان ،كيف لعب السي .آي .إيه حيالً قذرة
باستخدام الثقافة ،يتحدث لورانس زوكيرمان عن
واقعة حتويل رواية مزرعة احليوانات للكاتب الشهير
جورج أورويل إلى فيلم سينمائي وكيف تالعب السي
آي إيه بنهاية الرواية واستخدمها إلثبات توجهاته
املغالية يف العداء للشيوعية.
على الرغم من أنّ جزءًا كبيرًا من قوة رواية مزرعة
احليوانات يكمن يف مشهد النهاية الذي صور فيه جورج
أورويل بإبداعٍ شديد كيف وقفت حيوانات املزرعة
فاغرة فاها وهي تنظر إلى اخلنازير املستبدين -الذين
ميثلون الشيوعية  ،وأصحاب املزرعة االستغالليني -
الذين ميثلون الرأسمالية  -ولكنها لم تستطع أبدًا
التفريق بينهما فقد أصبحا يشبهان بعضهما البعض متام
الشبه ،إال أن الفيلم لم يتضمن هذه النهاية إذ خال
املشهد اخلتامي من أصحاب املزرعة وتضمن اخلنازير
فقط وهم يحتفلون وكيف ثارت بقية احليوانات
ضدهم.
ويبدو أن السي .آي .إيه قد خشي أن يتأثّر املشاهدون
برسالة أورويل التي تؤكد على أنه ال فرق بني
الرأسمالية والشيوعية فاالستبداد وإساءة استخدام
السلطة واحد وإن تعدَّدت أشكاله ومذاهبه؛ فاشترى
حقوق الفيلم من أرملته حتى يكون له مطلق احلرية يف
إحداث التغييرات التي جتعل رسالة الرواية واضحة متام
الوضوح يف معاداة الشيوعية.
أيضًا ،ضرب السي .آي .إيه بتوصيات أورويل
بخصوص عدم إحداث تغيير يف أحداث روايته الشهيرة
 1984عرض احلائط حني قام بتحويلها إلى فيلمٍ
سينمائيّ .ففي نهاية الرواية جند أن الكاتب قد قال إن
البطل ،وينستون سميث ،الذي كان قد هُزم متامًا من
النظام الشيوعي ،قد أحب األخ األكبر .أما يف الفيلم؛
فيتمّ إطالق النيران على وينستون وحبيبته جوليا بعدما
يهتف وينستون بحماس ”فليسقط األخ األكبر!”.
وقد يبدو التفسير األكثر معقولية لقيام السي .آي .إيه
مبثل هذا التعدي على الثقافة هو أنه كان يسعى دومًا
لدحض الفكرة الشائعة عند معظم األوروبيني يف ذلك
الوقت بأن املعسكرين الغربي والشرقي قد ارتكبا
أخطاء عدة .ولكن بدالً من أن يبذل جهدًا يف شرح
الفروق بني املعسكرين املتنافسني ،كان دائمًا ما يشير
السي .آي .إيه إلى التكتيكات غير األخالقية التي
اتبعها السوفييت.
على اجلانب اآلخر ،تشير الكاتبة والصحفية البريطانية
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فرانسيس سوندرز إلى أن هذا التالعب لم يكن األوحد
الذي قامت به السينما األمريكية؛ فتشير إلى أن أحد
اخملرجني املوهوبني -وكان عميالً جلهاز اخملابرات األمريكي
قد عمل على ضمّ املمثلني من األمريكيني ذوي األصولاإلفريقية إلى أفالمه ليس ملا يدعيه من تبني أفكار مناهضة
للعنصرية ولكن لكي يبطل املزاعم السوفيتية -على حد
قوله -عن وجود عنصرية شديدة ضد ذوي البشرة
السوداء يف أمريكا.
فنٌّ حقيقي أم مجرد )شخبطة(؟
يف أواخر األربعينيات ظهرت جماعة من الفنانني كانوا
يعرفون بالتعبيريني التجريديني
 Abstract Expressionistsكان أبرزهم
جاكسون بولوك ،واحلقّ أنهم لم يكونوا جماعةً باملرة إذ
كان لكلٍّ واحدٍ منهم ميولٌ مختلفة عن اآلخر وكان
يجمعهم شيءٌ واحد فقط أال وهو امليل إلى املغامرة الفنية
وعدم التقيُّد بأطر ومعايير معينة.
وقد كان بهذه الزمرة من الرسامني شيءٌ جذَّاب حقًا يبحث
عنه( السي .آي .إيه ) يف أيّ فنان ،لقد كانوا شيوعيني
تائبني! رأت صفوة أمريكا الثقافية أن هذا االجتاه اجلديد
ميثِّل أيديولوجية مضادة للشيوعية ،إذ إنَّه اجتاهٌ يحمل روح
الفنّ املغامر الذي ال يصوِّرُ أشخاصًا وال أشكاالً وال
يحمل بصمة سياسية .ووجدوا يف التعبيرية التجريدية
نقيضًا للواقعية االشتراكية ،لقد كانت التعبيرية التجريدية
اجتاهًا ممتازًا ألنه ببساطة ذلك النوع من الفن الذي يكرهه
السوفييت.
لقد عانت الواليات املتحدة طويالً من كونها ال متتلك فنًا
خاصًا بها ،فنًا يحمل الروح األمريكية ،إذ ظل فنّها فترةً
طويلةً عبارة عن مجرد مزج بني املدارس األجنبية
ومستودعًا للمؤثرات األوروبية ،ولكن ها هم التعبيريون
التجريديون مينحون الواليات املتحدة فرصة القتحام
املشهد احلداثي يف الفن.
كان جاكسون بولوك ممثالً لذلك الكشف القومي اجلديد
فلقد كانت فيه جميع العوامل التي تؤهله ليكون رائدًا
ملدرسةٍ فنيّة متثل الواليات املتحدة .فأوالً كان بولوك
أمريكيًا حقيقيًا وُلد يف مزرعة لألغنام يف كودي ،وكان
خشنًا ،عنيفًا ،قليل الكالم ،واألهم أنه لم يخرج من
عباءة بيكاسو ،بل كان تأثره األكبر باملكسيكيني والهنود
األمريكيني.
وجاء بولوك بأسلوبٍ جديد يُعرف بـ(رسم احلركة
Action Paintingحيث كان يقوم بوضع قطعة كبيرة
من الكنفاس على األرض ثم ميطرها باأللوان واألصباغ
فتتشابك اخلطوط ومتتزج األلوان وتسري يف جنبات
الكنفاس .وحينها قال بعض النقاد إن بولوك قد أعاد
اكتشاف أمريكا من جديد بلوحاته التي مثلت انتصارًا للفن
األمريكي الذي يعبر عن أمريكا الطليقة القوية املليئة
باحليوية.
وهكذا أتاحت التعبيرية التجريدية ألمريكا الظهور مبظهر
القوة العظمى إذ كان دائمًا ما ينقصها أن يكون لها فنٌ
مالئم ،وبالتالي أصبحت التعبيرية التجريدية حاملة
للعبء اإلمبريالي .وعلى الرغم من ذلك قام أعضاءٌ كثرٌ
يف الكوجنرس باالعتراض على هذا الفنّ كسالح يف
الدعاية إذ رأوه مجرد خزعبالت تظهر الشعب األمريكي
يف صورة شعب محطّم وبشع لدرجة أن أحدهم قال”:أنا
واحد من األمريكيني املغفلني الذين يدفعون الضرائب من
أجل هذه القمامة ،وإذا كان أحد يف هذا اجمللس يرى أن
هذا النوع من التفاهة ميكن أن يحقق فهمًا أفضل عن احلياة
األمريكية فال بد من إرساله إلى نفس املصحة العقلية التي
جاء منها من قاموا برسم تلك األشياء”.
إال أن دونالد جيمسون -رجل اخملابرات  -قد حسم اجلدل
الشديد حول ما إذا كانت التعبيرية التجريدية فنًا حقيقيًا أم
مجرد هراء حينما قال إن (السي .آي .إيه) قد اخترع هذا
االجتاه الفنيّ برمته ألنه أدرك أن فنًا كهذا ال ميتُّ بصلةٍ ال
من قريب وال من بعيد بالواقعية االشتراكية مما سيظهرها يف
صورة الفن الذي حتدُّه معايير صارمة وقوية بينما يبدو الفن
األمريكيّ فنًا يدعم احلرية واخلروج على األطر اجلامدة.
وبذلك قدم دعمًا كبيرًا ودعايةً لكلٍّ من جاكسون بولوك،
وروبرت ماذرويل وويليام دي كوننغ ،ومارك روثكو ال
لفنهم ولكن لكونهم سالحًا فعاالً يف مجابهة الفن
الشيوعي أثناء فترة احلرب الباردة.
يف الواقع ،سواء كانت الفنون اجلديدة املتمثلة يف اخلروج
عن املألوف وعدم التقيد باألطر املتعارف عليها والتي
دعت لها الواليات املتحدة فنونًا حقيقية حتمل رسالة
ورؤية وهدف حقيقيني أم ال ،تبقى احلقيقة واضحة للعيان
وهي أن هذه الدولة قد استطاعت فرض ثقافتها وفنها،
ليس فقط على دول أوروبا بل على العالم بأسره ألنها
آمنت وأدركت باكرًا أن للثقافة والكلمة مفعوالً وتأثيرًا
يفوق تأثير جيش مدجج باألسلحة.
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نصوص provision

مقتطفات من
رباعيات جالل
الدين الرومي

طوال النهار والليل حلنٌ
نيرٌ .هادىء
غناء مزمارٍ
لو خبا نذوي
---------

مناخل هي االيام كي تصفي الروح
تكشف النجس و كذا
تُبني النور لثلةٍ يرمون
بهاءهم الى الكون
---------ال رفيق سوى العشق
طريق دون بدء او نهاية
يدعو الرفيق هناك :
ما الذي ميهلك حني تكون احلياة محفوفة باخملاطر
---------لو أن روحا لديك  .احتسبها
أرخ لها ان تعود بكلمة واحدة
من حيث جئنا  .اآلن  .آالف من الكلمات
ونأبى أن ننصرف
----------هل احلياةُ لتفنى ؟ يهب اهلل أخرى !
مجد املطلق ! وسلم باملقيد
العشق نبع فانغمر
كل قطرة تنفصل عمر مستجد
----------حسبت اني حكمت نفسي
فتأسيت على زمان قد مضى
اخذاً يف اعتباري شيئاً واحداً اعلمه
لست أدري من أنا
----------تتلكأ بعض الليالي حتى الشفق
كيما يُؤذن القمر للشمس احيانا
فكن مثل قادوس مُترعٍ جرَ دروب الظالم
من بئره ثم يصعدها الى النور
----------ال حب افضل من حب بدون حبيب
ليس اصلح من عمل صالح دون غاية
لو ميكنك ان تتخلى عن السوء واحلذق فيه
فتلك هي اخلدعة املاكرة
----------الرفيق يهل على جسدي
باحثاً عن مركزه  .حني يعجز
ان يجده  .يستل نصالً
نافذاً يف أي موقع
----------ممتلىء بك
عقالً وروحاً
ال مكان لنقص رجاءٍ  .او للرجاء
ليس بهذا الوجود إالك
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----------واصل التجوال رغم أنه ال مكان لكي
تصل
ال جترب ان تروم مرامي االبعاد
ليس هذا آلدمي  .فارحل الى باطنك
وال متل لطريق اخلوف يجريك متضي عليه
-----------عيوننا ما تراك
لكن عُذراً لنا  :فالعيون ترى مظهراً
ال حقيقة  .ولو أن لطيفة هذه املنزلة
ترجى دواماً
----------ادرج على األرض عاري القدمني وأذهلها
بالدوار
فهي حبلى باملرح و البراعم
ربيع مصطخب يرتقي نحو النجوم
والقمر ينشده مما يدور
----------ال تُسد نصحاً كرمياً إلي
لقد ذقت من شر احلادثات
واحتجزتني يف مكان غير معروف
ليس لها ان تعقلَ ما حزتُ من عشق جديد
-----------حني تُقيد أنعتق
لو تُوبخ أحتفي
نصلك املشقوق عشق
أنينك أغنية
----------أنصت الى االطياف داخل القصائد
دعها لتأخذك حيث تريد
اتبع تلك االشارات الباطنية
وال تُخلف مقدمة منطقية
----------يرجع الليل حيث أتى
كلهم عائد عند وصولك
إحك لهم كم أحبك
----------جسمي صغير حتى أن تراهُ بجهد
كيف ميكن لهذا احلب الكبير أن يوجد بي ؟
انظر الى عينيك صغيرتان
وميكنهما أن يُبصرا أشياء هائلة
-----------لو تخليت عن عقل
ألمكنني تسطير مائة رواية لك
ليس من سائل مثل دمعة
همت من مقلة حلبيب
----------أجلُ من يحاولون
اخلالص بأنفسهم عن أميا رقود
يُخلونَ يف الذات
جاعلني هناك كينونة الصفاء فحسب
----------كل يوم بهذا األلم ! إما أنت مستغنٍ

أو أنك ال تدري احلب
أدون حكاية حبي
تشهد املكتوب لكنك ال تقرؤه
----------إفتتانٌ كثيرٌ لدى بابك
كل العناية تربح تلك الطريق
فتذكر .رغم اني قد ارتكبت افعال سوء
بأنني ال أزال أرى العالم برمته فوق وجهك
-----------ال تدخل علينا دون أن جتلب االحلان
نحن يف صخب على طبل وناي
واملدامة ال تسقى م كروم
يف مكان لست حتدس ما هو
-----------السر الذي أفشيت  .أفشِه ثانية !
لو أنك تأبي  .سوف أشرع يف الدموع
ومن ثم سوف تبوح  :السكوت  .و استرق
السمع تواً
لسوف أفشيه مراراً
-----------كنت الوحيد فجعلبتك كي تُغني
كنت ساكتاً فجعلتك حتكي احلكايا الطوال
ال احد يدري أين كنت
لكن اآلن يدركون

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

------------------------------* ترجمت محمد عيد إبراهيم
محمد بن محمد بن حسني بهاء الدين البلخي؛
( )1273 - 1207املعروف مبوالنا جالل الدين
الرومي .هو أديب وفقيه ومنظِّر وقانوني صويف .عرف
بالرومي ألنه قضى معظم حياته لدى سالجقة الروم يف
تركيا احلالية .وما كاد يبلغ الثالثة من عمره حتى انتقل
مع أبيه إلى "بغداد" سنة 1210م على إثر خالف بني أبيه
والوالي "محمد قطب الدين خوارزم شاه" .ويف بغداد
نزل أبوه يف املدرسة املستنصرية ،ولكنه لم يستقر بها
طويالً؛ إذ قام برحلة واسعة زار خاللها دمشق ومكة
و"ملسطية" و"أرزبخان" و"الرند" ،ثم استقر آخر األمر
يف قونية يف عام  632هـ 1226 /م حيث وجد احلماية
والرعاية يف كنف األمير السلجوقي "عالء الدين
قبقباذ" ،واختير للتدريس يف أربع مدارس بـ"قونية" حتى
تويف سنة  628هـ 1231 /م ،فخلفه ابنه "جالل الدين"
يف التدريس بتلك املدارس .وحني وفاته يف عام
1273م ،دفن يف قونية وأصبح مدفنه مزارا إلى يومنا.
وبعد مماته ،قام أتباعه وإبنه سلطان ولد بتأسيس
الطريقة املولوية الصوفية والتي اشتهرت بدراويشها
ورقصتهم الروحية الدائرية (املولوية) التي عرفت
بالسمع والرقصة املميزة.
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تشكيل
A R T

ما كانت كتابتهم بحثا وراء املعنى
الذى ميكن لإلنسان أن يعطيه
حلياته ،وتساؤال عما يستطيع
أداءه ،وسعيا وراء تفسير حقائق
األشياء.لقد أثرى هؤالء
الفنانون مفهوم الواقع الذى فاق
كونه مجرد طبيعة قائمة إلى كونه
طبيعة ثانية يخلقها اإلنسان
بفنونه ومناهجه ووسائله
التكتيكية وإمكانياته املتزايدة.
وإننا لنحس بالعمل الفنى وهو
يهمس لنا باألشياء التى تنقصنا
ويحرك فينا إرادة حتقيقها.
إن العمل الفنى يتطلب من
اإلنسان أال ينتقل من موضوع
التجربة احلسية إلى التصور
وحسب ،بل أن يقصد عالم
الواقع ،متجها نحو ما ينبغى
عمله حيث يخلق املستقبل
بيديه ،فاخللق الفنى اكتشاف
لغايات جديدة وليس مجرد

أطراف أصابعها سر الوجود وحقيقة احلياة
ومستقبل اإلنسان .وهذه اليد كالقلب والعقل
ذكرها اهلل فى محكم كتابه فى مائة وإحدى
وعشرين آية ،جاءت متفرقة فى العديد من السور
القرآنية.
وتأخذ حقيقة "اليد" كما خلقها اهلل فيما تأخذ لتكون
صانعة الستمرار اإلنسان ودوامه ،ومكونة
حلضارته وممهدة لوجوده ومثبتة حلياته على هذه
األرض كأرقى اخمللوقات ،وهى وحدها ال العقل
والوجدان التى عبرت عن حقيقته األولى ،حيث
استطاع إشعال النار واستعمال األدوات املستمدة
من األحجار والعظام وفروع األشجار ..وفى
عصور الحقة حيث عملت يده فى أعمال فنية،
كصناعة الفخار ،والرسم على جدران الكهوف..
هذه قصة" اليد" واخلط لسان اليد فهى التى كتبت
وأبدعت ،وشكلت الفنون.
أما قصة الكتابة فهى قصة احلضارة نفسها ،نراها فى
كل مكان وجندها أينما أينعت املدنية وازدهر
الرقي ،والكتابة وجدت حلاجة اإلنسان إليها،
تطورت معه ،وارتفعت بارتقائه وأخذت سبيلها
إلى قمتها مع تقدمه العقلى والذوقي ،وال توجد

الفن اإلسالمي ..محاولة إكتشاف وتعرف1
د .بركات محمد مراد  -اجلانب الوجدانى من اإلنسان هو بطبيعته أدخل اجلوانب فى
موضوع الفنون ،فعنصر "التأثير" هو العنصر البارز فى الفن .وأقرب وسائل التأثير هو
تصوير الوجدانات البشرية فى صورة جميلة موحية تؤثر فى الوجدان ،ومع أن الفنون وخاصة
فى موجتها الواقعية احلاضرة تتخذ من كل شيء موضوعا للتعبير الفني ،إال أن وجدانات

وهذا أمر طبيعى بالنسبة للفن ،فى ضوء كل ما
ذكرناه ،حني تبينا موقع الفن بالنسبة للعلم والفلسفة
واملعارف البشرية ،وإال انقلب الفن علماً أو فلسفة أو
أى لون آخر من ألوان التعبير اخلارجة عن نطاق
الفنون .فليس املوضوع فى ذاته هو الذى يحدد نوع
العمل إن كان فنيا أو غير فني ،إمنا الذى يحدده هو
طريقة تناول املوضوع ،والذى ينبغى أن ينقله إلينا
الفن فى كل موضوع يتناوله ذلك اجلانب الوجدانى
احلى املنفعل املؤثر ..ال غيره من جوانب املوضوع.
ويدع للعلم والفلسفة والبحث الذهنى كل جانب
جتريدى أو تسجيلى أو إخبارى بحت ،ال تدخل فيه
"النفس" التى تنفعل به ثم رغبت فى نقل انفعالها
لآلخرين.
ومن ثم فإن املذاهب التى تنحو نحوا علمياً خالصا فى
الفن فتسجل "الواقع" كما تراه العني الذهبية الباردة،
أو كما تراه "الكاميرا" التى ال يعنيها ما تنقل من
الصور ،وال تنفعل مبا تلتقط من األضواء والظالل،
أو كما يراه احمللل النفساني ،هذه املذاهب على ما
يذهب إلى ذلك باحث معاصر ،تنتج فنا رديئاً مهما
يكن فيه من دقة وبراعة وجهد مبذول ،ألنها تنقص
العنصر األول من الفن ،وهو حرارة الوجدان ،وقد
كانت مثل هذه املذاهب "الواقعية" و"الطبيعية" وغيرها
نكسة فى عالم الفن متمشية مع النكسة الروحية
والنفسية التى أصابت أوربا فى القرنني السابقني،
بسبب نفرتها احملمومة من كل شيء يحلق فى اخليال
ويتخذ طابع االنفعال لغير املنظور "فيما وراء الطبيعة"
ورغبتها احملمومة كذلك فى أن تلمس "الواقع" كما هو
بغير تذوق أو أضواء أو ظالل.
وهى نكسة..ألنها تلغى واقع "النفس" كله لتثبت
فقط واقع "املادة" ..متأثرة بالنظرة املادية احليوانية
لإلنسان ،التى جتعل له قيمة أعلى من املادة..والفن
"اإلنساني" ينبغى أن يفيق من هذه النكسة..ينبغى أن
يرد للنفس اإلنسانية اعتبارها الذاتى بوصفها قيمة
كونية كبرى ،واعتبارها إزاء املادة بوصفها شيئا
مسخراً له .والفنانون الذين يقدمون لنا فى أعمالهم
صورة مختلفة للطبيعة ال يشوهون الواقع ،بل
يقدمون له صوراً أسطورية أو مستقبلية تذكرنا بقدرة
اإلنسان على اإلبداع ،كما أن األدباء الذين قدموا لنا
إنتاجهم العظيم لم يهدفوا إلى التعبير عن الواقع بقدر
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إنتاج فكرى بل هو حتقيق لإلنسان بكامله ومن هنا
كان قول غوته " :على الفنان أن ينشئ مملكته
اخلاصة فى الطبيعة ،وأن يخلق من الطبيعة طبيعة
ثانية"وفى هذه الكلمات يتحدد املفهوم احلقيقى
للعمل الفنى من أنه ليس محاكاة ،بل إبداعا .وما
دام الفنان يخلق فى أعماله اإلبداعية طبيعة ثانية
فليس من املعقول أن يقاس جمال العمل الفنى
بإحالته إلى حقيقة موجودة خارجة عن ذاته ومن
ثم فليس من املقبول كما يذهب إلى ذلك باحث
معاصر فى الفن أن نرى فى اللوحات الفنية مرآة
ينعكس عليها العالم اخلارجى الساكن أو شاشة
عرض سينمائى يعرض عليها العالم "اجلواني"
اخلالد ،وإمنا على أنها منوذج تشكيلى للروابط بني
اإلنسان والعالم ،هو سر اختالف األعمال الفنية
مع اختالف العصور التاريخية واختالف إمكانيات
البشر فى مواجهةالطبيعة.
إن للعمل الفنى منطقه التشكيلى اخلاص ،فهو ال
يخضع لقوانني الطبيعة أو عالم املوجودات احلسية،
ولهذا فنحن ال نقيس اللوحة املصورة بالعالم الذى
تعمد إلى متثيله ،بل نقيمها فى ذاتها على أنها
منوذج يعبر عن قدرتنا على اخللق والتغيير.
وقد تألق عمالقة التصوير فى العصر الكالسيكى
القدمي بفضل األعمال التشكيلية التى لم يخضعوا
فيها ملبادىء الهندسة والطبيعة وقوانني املنظور التى
سادت احلضارة الغربية فى عصر النهضة،كما جنح
املصورون املعاصرون إلى احتذاء نهج فنانى
احلضارات األخرى خاصة احلضارة اإلسالمية
الذين يبدءون من التجربة للقوى غير املرئية ثم
يخلقون معادالتها التشكيلية القادرة على التعبير
عنها ،وهو النهج الذى سماه املصور "بول كلي"
حتويل ما ال يرى إلى مرئيات " وكان هذا بفضل
اتصال هؤالء بالفنون اإلسالمية من عمارة وتصوير
وزخرفة وخط إسالمى متكنوا بفعل الدراسة
والتأمل العميق من استشفاف الفلسفة التى تستبطن
كثيرا من فنون هذه احلضارة ،وترقد كالسر املصون
فى جوف كثير من األعمال الفنية العربية فى انتظار
فض ختمها والكشف عن مكنونها.
وإذا كان التراث اإلسالمى قد اندفع إلى الوجود
عن طريق العقل والوجدان ،فقد سبقتهما فى ذلك
"اليد" التى أبدع اهلل تكوينها وصاغ شكلها ،وأودع

حضارة أولت فن اخلط عناية أو اهتماما مثلما أولته
حضارة الشرق اإلسالمي.
ولذلك فال غرابة أن يصبح اخلط العربي ،وبخاصة
حني يأخذ مادته من القرآن الكرمي ،هو الفن السائد
فى اجملتمعات اإلسالمية خالل العصور الطويلة.
وسوف جند أن اخلط العربى مثل األرابيسك
استطاع أن ينقل البيئة األساسية للفهم املنطقى أعنى
الرموز الفكرية األبجدية إلى مادة فنية تصويرية،
إلى بيئة فنية يصبح الوعى اجلمالى فيها أصليا ال
ثانوياً قائما بذاته ال بغيره ،مما سيدفع أحد الباحثني
إلى القول" :وهنا يكمن سر جناح هذا الفن حيث
استطاع أن يتغلب متاما على الفكرة املنطقية فى
العمل الفنى لتصبح تابعة ومكملة للتصوير
اجلمالي ،فكان بحق أعظم وأثبت انتصار فى
اإلسالم.
وإذا كان التراث العربى اإلسالمي ،األدبى منه أو
األصولى الفلسفي ،قد
حفظ نسبياً من اإلهمال
واالندثار والتدمير ،فإن
التراث التشكيلى يبدو
أكثر تشتتاً وباطنية
وإغالقاً على الذوق العام
واخلبرة الثقافية اليومية،
وقد ختمت أشالؤه
بالشمع األحمر وعزلت
عن جسم الذاكرة
احلضارية فى بطون
اخملطوطات احملجوزة فى
مستودعات املتاحف
ومخافر الثقافة فى مراكز
األبحاث العاملية "خاصة
فى أملانيا والواليات
املتحدة ،فى فرنسا
وإجنلترا واالحتاد
السوفيتى سابقاً" تنتقل بني أيدى أصحاب
اجملموعات اخلاصة وجتار األثريات وتطبق على ما
جنا منه أنياب البيروقراطية احمللية ،وحذر ،وأمية
مسؤولى الثقافة واآلثار.
وال تسعفنا الكتابات العربية القدمية فى دراسة الفن
اإلسالمي؛ فلم يعن املؤرخون بتدوين أخبار
املصورين عنايتهم بغيرهم من الشعراء واألدباء
والعلماء ،وكل ما وصلنا عنهم قليل من أخبارهم
التى وردت فى ثنايا الكتب ،كتب التاريخ بشكل
خاص .كما بلغنا أيضا اسم كتاب واحد ،ذكره
املقريزى فى "خططه" وهو "ضوء النبراس وأنس
اجلالس فى أخبار املزوقني من الناس" دون أن
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تصلنا ،أية نسخة عن هذا الكتاب النادر.
وعلى الرغم من أننا ميكننا أن نكتشف بعض النظريات
اجلمالية فى كتابات املسلمني خاصة منهم األدباء من
أمثال التوحيدى والزمخشرى أو األصوليني كأبى
حامد الغزالى إال أنه لم يعن كتاب تلك العصور
بـ"فلسفة الفن"،ألن الفن لم يكن يحظى دون شك
مبكانة غيره من االنشغاالت اإلبداعية.
هناك رسائل ومقاالت ونبذات عن فن اخلط
وخطاطيه ،إال أننا قلما نعثر على معلومات ،أو
حتاليل عن فن الزخرفة أو عن فن املنمنمات .إلى هذا
كان الفنان ،املزوق أو املصور ملحقا باخلطاط عامالً
على إيضاح النصوص اخملطوطة وشرحها.
إال أن سبب الندرة هذا فى نظر بعض الباحثني عائد
بالدرجة األولى إلى " تهميش" املمارسة الفنية فى
اجملتمعات اإلسالمية  :إن مسألة" حترمي الصور "فى
اإلسالم لم حترم ،ولم متنع بالتالى إنتاج الصور ،إال
أنها لم توفر للتصوير مكانة معتبرة ال بل عانى هذا
الفن فى بعض الفترات،على األرجح،من سخط
احلكام والفقهاء أو بعض اجلماعات ،فى ضوء
تأويالت لإلسالم خاطئة وحتجر عند تفسير
النصوص ،ما زلنا جند بعض أصدائها عند فرق تريد
العودة باإلسالم وفهمه إلى أمثال هذه الفترات من
التردى واالنحطاط على الرغم من عدم إغفال
اإلسالم فى نصوصه الثابتة ،وفى ممارسة أئمته
األوائل للفنون عامة وفى العكوف على مختلف
جتليات اجلمال الطبيعى واإللهى فى شتى مجاليه بدأً
من لغة القرآن وانتهاءً باملمارسة اليومية لإلنسان املسلم
على ما سنرى فى ثنايا البحث.
وقد وصل إلينا الفن اإلسالمى متمثال فى مختلف
آثاره من أدب وشعر وعمارة وتصوير وزخرفة وخط
ومنمنمات ،دون فلسفته ،أو أخبار فنانيه ،ودون
شروح لتقنياته وأساليبه .لهذا ال نبالغ إذا حتدثنا عن
احملاوالت اجلمالية والنقدية املتأخرة واحلديثة لفهم
"اجلماليات اإلسالمية" ،ولتأسيس فلسفة تفسر
مختلف الفنون اإلسالمية ،بوصفها احملاوالت
الوحيدة الستيعاب هذه الفنون واستخراج قوانينها
اجلمالية.إال أن هذه احملاوالت  :غربية أم عربية،
اختطت لنفسها طرقاً لفهم هذه الفنون ،فأصابت فى
مواضع وأخفقت فى مواضع أخرى ،عاكسة سؤاالت
احلاضر الفنى وإجاباته احلديثة على هذا الفن القدمي.
وقد أعجب الفنانون األوروبيون فى بداية العصور
احلديثة مثال بطرق الزخرفة فى اإلسالم،والسيما

الزخرفة النباتية Arabesque.ومن الدليل على
ذلك ما حدث حني قدمت جماعة من أرباب
الصناعات املعدنية من الشرق إلى البندقية فى النصف
األول من القرن السادس عشر امليالدي ،إذ أخذت
هذه اجلماعة تصنع أوانى وصحائف "أطباق" ذات
زخارف نباتية بديعة التوزيع والتفريع ،فلم يلبث
الفنانون البندقيون أن حكوا هذا النوع من الزخرفة،
ثم لم تلبث الزخرفة النباتية برغم تفريعاتها وتعاريجها
أن صارت أسلوبا محبوبا فى ذلك العصر اإلحيائي،
حتى أن املصور األملانى هولباين الصغير على أستاذيته
لم يتردد فى استنباط مناذج للزخرفة من هذا
األسلوب.

يونيو  2017م  -السنة اخلامسة  -العددJune 2017 -Volume : 5 - Iss :54 :

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

شوستاكوفيتش ضد
الفنان:
وقناعات
السياسي
غضبة
ستالنيستالني
شوستاكوفيتش ضد
الفنان:
وقناعات
السياسي
غضبة
خالل سنوات الحرب كتب شوستاكوفيتش ثالث سيمفونيات أشهرها “السيمفونية السابعة ” التي

السابعة ” التي
“السيمفونية
مدينتهأشهرها
سيمفونيات
ثالث
شوستاكوفيتش
سنوات
خالل
وظلت
ليننجراد التي كانت
وجوه في
أثناء
كتبشوستاكوفيتش
الحربكتبها
أمامها .وقد
الفيلم
يتوقف
جوعاكانت وظلت
سكانهاالتي
مدينتهمنليننجراد
في
وجوه
أثناء
شوستاكوفيتش
كتبها
وقد
أمامها.
الفيلم
يتوقف
لسنوات محاصرة من قبل الجيش األلماني ،حصارا قاسيا أدى إلى وفاة الماليين
يسرنسكانها جوعا
الماليين من
إلى وفاة
قاسيا
حصارا
الجيش
الفيلم قبل
محاصرة من
السكان :نساء
أدىعلى
وآثاره
الحصار
األلماني،لهذا
تسجيلية نادرة
لقطات
لسنواتالبرد .في
ومن قسوة
الثلوج ..على السكان :نساء يسرن
الحصار وآثاره
التيلهذا
نادرة
تسجيلية
يجرجرن الفيلم
وهنالبرد .في
ومن قسوة
نراها فوق
أقاربهن
لقطاتجثث
األكفان لدفن
وهن يجرجرن األكفان لدفن جثث أقاربهن التي نراها فوق الثلوج..
بعد أن تويف نصف عازيف فرقة

أمير العمري

يتوقف الفيلم طويال أمام احلدث الذي كان بداية

سينما
Cinema

سينما
Cinema

املدينة يف احلرب ،ولذلك فنحن

آالتهمتويف نصف عازيف فرقة
بعد أن
نشاهد كيف وضعت
الصدام بني شوستاكوفيتش وستالني أي أوبرا “ليدي
العمري
األفالم الوثائقية عالقة الفنان
أميرتتناول
من الصعب أن
احلرب ،ولذلك فنحن
املدينة يف
الذييفكان بداية
طويال أمام
يتوقف الفيلم
اخلالية أثناء
املوسيقية على املقاعد
احلدث منها
نشاهد مقاطع
متسنيسك“ (التي
ماكبث من إقليم
بالسلطة السياسية ،كيف ميكن للفنان املبدع أن يحافظ على
املسرح .وضعت آالتهم
نشاهد كيف
وستالني
عالقة الفنان الفيلم) ،والتيالصدام
“ليديالسيمفونية على
عامأي أوبراعزف
شوستاكوفيتشروسيا
بني 180مرة يف مدن
عرضت
أوقات األفالم
خصوصاأنيفتتناول
استقالليته،الصعب
من
الوثائقيةالنظام
يخوض خاللها
على املقاعد اخلالية أثناء
املوسيقيةاملسرح
يف الكاميرا نفس
وتستعرض
نشاهد مقاطع منها
(التي
من إقليم
ماكبث
التالي
متسنيسك“العام
كبيرا .ويف أوائل
جناحا
 ،1934وحققت
أن يحافظ على
للفنان املبدع
كيف
ووجوده.
ميكنسيطرته
ترسيخ
السياسية،أجل
بالسلطة دمويا من
السياسي صراعا
مبقاعده اخلالية
مدن يف
السيمفونية على املسرح.
الوقت احلالي عزف
ونصحه
شوستاكوفيتش
أصدقاء
خاللها النظام ،1935اتصل أحد
روسيا عام
180بهمرة يف
والتي عرضت
الفيلم)،
أيضا ما
املوضوع
املرتبطةيفبهذا
اإلشكاليات
ولعل من بني
يخوض
أوقات
خصوصا
استقالليته،
صوت موسيقى
األوبرا
عرض
،1934حلضور
بالذهاب إلى املسرح
السيمفونيةالكاميرا نفس املسرح
وتستعرض
علىالتالي
كانتأوائل العام
التيويف
كبيرا.
جناحا
وحققت
خضوع من
أجلوكأنه
الراصدين
لبعض
السياسي يبدو
يتعلق مبا ميكن أن
ووجوده.
سيطرته
ترسيخ
من
دمويا
صراعا
السابعة،
الشخصية املتسلطة
زوجها ذي
تصور كيف تقتل امرأة
روسيةاحلالي مبقاعده اخلالية
فرقةالوقت
ونصحهثم نرى يف
شوستاكوفيتش به
أحد أصدقاء
 ،1935اتصل
تغاضيه عن
اإلشكالياتوبالتالي
بنيمنه السلطة،
تطلبه
جانب الفنان
املوضوع أيضا ما
املرتبطة بهذا
ولعلملامن
مختلفة بايقاع
تعزفها
حلضورمتثيل
خالل إعادة
بالذهابنرى
الكريهة .وهناك كما
صوت موسيقى السيمفونية
من زوايا على
يحدث حوله من
فيما
واضح
موقف
ضرورة اتخاذ
كانت
عرض األوبرا التي
إلىمناملسرح
من
خضوع
وكأنه
الراصدين
لبعض
يبدو
أن
ميكن
مبا
يتعلق
املتسلطةوعلى صوت
الشخصية سريع،
فوجيء
امرأةالشهود،
روايات
املشهد ،ونستمع
جتاوزات.
يحاكيثم نرى فرقة روسية
السابعة،
زوجها ذي
خاللتقتل
منكيف
تصور
جانب الفنان ملا تطلبه منه السلطة،
يف
نشاهده
شوستاكوفيتش
صوت
املكتب
وأعضاء
ستالني
بحضور
وبالتالي تغاضيه عنشوستاكوفيتش
الكندي
الوثائقي
الفيلم
موضوع
هي
اإلشكالية
هذا
تعزفها من زوايا مختلفة بايقاع
متثيل
إعادة
خالل
من
نرى
كما
وهناك
الكريهة.
يعزف على
لقطات وثائقية ،وهو
نهاية
خاللوقبل
املسرح.
الشيوعي إلى
ضرورة اتخاذ موقف واضح فيما يحدث حوله من السياسي للحزب
السيمفونية صوت يحاكي
وعلى
سريع،
فوجيء
الشهود،
روايات
من
ونستمع
املشهد،
The
ستالني
ضد
شوستاكوفيتش
احلرب:
“سيفمونيات
جتاوزات.
البيانو مقاطع من تلك
الفصل الثالث غادر ومعه صحبه .وبعد يومني نشرت
شوستاكوفيتش نشاهده يف
وأعضاء املكتب
شوستاكوفيتش
اإلشكالية هي موضوع
هذا
صوتمذكراته
ونستمع إلى كلمات من
الفيلمWar
Symphonies:
Shostakovich
ستالني مقاال
بحضورالشيوعي
بلسان احلزب
الوثائقي الكندي صحيفة “برافدا“ الناطقة
السيمفونيةوثائقية ،وهو يعزف على
نهاية “لم تكن لقطات
للحزب
السياسي
الشيوعي إلى املسرح .وقبلتقول:
عنيفا على األوبرا وعلى
ناريا يشن هجوما
وينستني
أخرجه الري
Againstالذي
Stalin
The
ستالني
ضد
شوستاكوفيتش
احلرب:
“سيفمونيات
السيمفونية
عن من
مقاطع
نشرتفقط عن البيانو
ومعه
الثالث
الفصل
تلك التي دمرها
ليننجراد
ليننجراد بل
وبعد يومنيالسابعة
صحبه .من
عبارة خليط
غادربأنها
موسيقاه
ويصف
شوستاكوفيتش
وأكثر
أفضل
من
واحدا
Larryويعد
Weinstein
احلمراء يف موسكو وستالني يحيي اجلماهير التي تصطف
هتلر“.إلى كلمات من مذكراته
مقاالوأجهز عليهاونستمع
احلزب الشيوعي
بلسان
صحيفة
ستالني
وجهت
الناطقةالفترة
“برافدا“يف تلك
كان سائدا
“ War Symphonies: Shostakovichالفوضى“ .وكما
األفالم الوثائقية عمقا من بني تلك التي ظهرت عن
لتحيته ،واالستعراضات الرياضية والتشكيالت الفنية التي
السيمفونية
الفيلمتكن
تقول“ :لم
هجوما عنيفا
الري وينستني الصحيفة تهمةناريا يشن
هولندا
بفرقة راديو
علىإلىاألوبرا وعلى يستعني اخملرج وينستني يف
“الشكالنية“
االنحراف جتاه
Againstالذي أخرجه
شوستاكوفيتش (-1906
Stalinالكبير دميتري
املوسيقار الروسي
مجاميع من الشباب أمامه ،أعالم وصور لستالني
التي بها
ليننجراد بل عن ليننجراد تقوم
دمرها
مسرحفقط عن
السابعة
مارينسكي لعزف
من وأوركسترا
السيفونية
ويصفاألوبرا.
وقف عرض
شوستاكوفيتش .وقد مت
موسيقاه بأنها عبارة خليط
شوستاكوفيتش
ما
إلى
فقط
النوع
هذا
من
فيلم
صعوبة
ترجع
 .)1975وال
وأكثر
أفضل
من
واحدا
Larryويعد
Weinstein
شوستاكوفيتش
كيف أبلغ
يف كل مكان .وتروي سابينينا
يحيي اجلماهير التي تصطف
موسكو وستالني
احلمراء يف
سيمفونيات
الرابعة“،
عام  1935نتابع قصة
شستاكوفيتش.وأجهز عليها هتلر“.
ستالني
يرىالفترة وجهت
التيتلك
سائدا يف
“السيفمونيةكان
“الفوضى“ .وكما
من
التياحلقيقة
تلكعن
بالبحث
تتعلق
مشاكل
موضوعه من
يكتنف
عن
ظهرت
بني
من
عمقا
الوثائقية
األفالم
واالستعراضاتمنحه
لتحيته،يف موسكو ،وقد
هولنداتقدمي نفسه أمام محقق
بضرورة
الرياضية والتشكيالت الفنية التي
رفض
عن
تعبر
كانت
أنها
املوسيقيون
اخلبراء
يستعني اخملرج وينستني يف الفيلم بفرقة راديو
الصحيفة تهمة االنحراف جتاه “الشكالنية“ إلى
وجهة
يتبنى
وكأنه
الفيلم
يبدو
ال
لكي
النظر
وجهات
شتى
اعترافات
بهاويقدم
تقوميعود
الرجل فرصة أسبوعا لكي
(-1906
شوستاكوفيتش
دميتري
الكبير
الروسي
املوسيقار
كاملة أمامه ،أعالم وصور لستالني
الشباب
مجاميع من
والتصفيات
شوستاكوفيتش واحتجاجه
التياألوبرا.الجدانوفية السيفونية وأوركسترا مسرح مارينسكي لعزف
عرض
القهرمت وقف
على وقد
شوستاكوفيتش.
هو
هنا
الفيلم
موضوع
الفنان-
كون
ومن
بل
أحادية،
ان
بعد
املوعد
يف
عاد
وعندما
احلزب،
خط
عن
بانحرافه
نظر  .)1975وال ترجع صعوبة فيلم من هذا النوع فقط إلى ما
السوفيتي ،األمر
االحتاد
عموم
يف كل مكان .وتروي سابينينا كيف أبلغ شوستاكوفيتش
سيمفونيات شستاكوفيتش.
الذيالرابعة“ ،التي يرى
“السيفمونية
نتابع قصة
1935
كانت جتري يفعام
األكثر
كثيرون الفن
موسيقار يؤلف
نفسه
الضابط
أن
وجد
سيعتقلونه،
إنهم
واثقا
أسرته،
ودع
من
عن احلقيقة
بالبحث
يعتبرها تتعلق
التيمشاكل
املوسيقى ،من
يكتنف موضوعه
تلك
ومنذ
للجمهور.
تقدميها
قبل
منعها
يف
تسبب
بضرورة تقدمي نفسه أمام محقق يف موسكو ،وقد منحه
اخلبراء املوسيقيون أنها كانت تعبر عن رفض يتوقف الفيلم عند الهجمة الشرسة التي شنها ستالني
من
يستبعدونها
وبالتالي
السبعة،
الفنون
جتريدية من
من
شوستاكوفيتش
جنا
وبذلك
يومني
قبل
أعتقل
قد
السياسي .النظر لكي ال يبدو الفيلم وكأنه يتبنى وجهة
شتىبنيوجهات
شعوره
وزاد
شوستاكوفيتش الكبير،
اللحظة تغيرت حياة املوسيقار
الرجل فرصة أسبوعا لكي يعود ويقدم اعترافات كاملة
عام  1948مجددا على املثقفني والفنانني يف
ورفاقهالتي
القهر والتصفيات
على
واحتجاجه
دائرة التأثير
االعتقال!
من
الكثير
تعرض
أن
بعد
خاصة
حياته
على
بالقلق
الجدانوفية
هو
هنا
الفيلم
موضوع
الفنان-
كون
ومن
بل
أحادية،
نظر
احلزب،ردوعندما عاد يف املوعد بعد ان
يدعىخط
بانحرافه عن
الذي السوفيتي حتت زعم مقاومة النزعات الشكالنية
كانت جتري يف عموم االحتاد السوفيتي ،األمراالحتاد
ينجح مخرج فيلم “شوستاكوفيتش ضد ستالني“ يف حتقيق
“ساليكو“ ويف
كان ستالني معجبا بلحن شعبي
أصدقائه وزمالئه ومعارفه للسجن والتشريد واإلعدام.
كثيرون الفن
يعتبرها
واملوسيقىالتي
البصريةاملوسيقى،
العناصريؤلف
تآلف بنيموسيقار
وضرورة االلتزام بالواقعية االشتراكية ذلك النهج الذي
سيعتقلونه ،وجد أن الضابط نفسه
ودع أسرته،
نادر .إنه
على نحو
للجمهور .ومنذ تلك
قبل تقدميها
منعها
السيمفونيةيف
األكثر منع تسبب
إنهمعام 1948
واثقا قام
شوستاكوفيتش
ستالنيطريف من جانب
فعل فني
شنها
التي
الشرسة
الهجمة
عند
الفيلم
يتوقف
شوستاكوفيتش
كتب
الرابعة
وبعد
من
يستبعدونها
وبالتالي
السبعة،
الفنون
بني
من
جتريدية
بعد
فيما
وعرف
جدانوف،
أندريه
بالقوة
له
وروج
تبناه
وبذلك جنا شوستاكوفيتش من
يومني
قبل
أعتقل
قد
الذي
البورتريه)
(أو
الشخصية
السيرة
أفالم
ليس فيلما من
خضميفاحلملة على الفنانني الروس بتأليف “رايوك“
ورفاقه عام  1948مجددا على املثقفني يف
الكبير ،وزاد شعوره
املوسيقار
القتحياة
تغيرت
كبيرا ولم
استحسانا
اللحظةالتي
السيمفونية اخلامسة
والفنانني
باجلدانوفية نسبه إليه ،وهو منهج يفرض وصاية على
السياسي.
التأثير
دائرة
االعتقال!
بل
الفيلم،
موضوع
للشخصية
قريبة
تفصيلية
يقدم صورة
تعرض الكثير من
بالقلق على حياته خاصة بعد أن
بلحنيف
معجباتعرف
مقطوعة
“ساليكو“ يف
Rayokعلى منط
مقاومةيف النزعات الشكالنية
لسياساتزعم
السوفيتي حتت
االحتاد
احلزب.
الى تطويعه
األدب والفن ،ويرمي
تتعرض لها السلطات بل كان هناك –كما يري الفيلم-
حتقيق
يف
ستالني“
ضد
“شوستاكوفيتش
فيلم
مخرج
ينجح
بقوة
يواجه
عندما
ودوره
وواجبه
الفنان
بني
عن الصراع
صوتشعبي يدعى “ساليكو“ ويف رد
ستالني
كان
واإلعدام.
والتشريد
للسجن
ومعارفه
وزمالئه
أصدقائه
“كانتاتا“ من أربعة أصوات مبا فيها
املوسيقى بـ
الذي
االشتراكية ذلك النهج
أعمال االلتزام
وضرورة
بالواقعيةوطرد من
شوستاكوفيتش،
تلك الفترة منعت كل
إنه اعتبرها مبثابة تراجع من جانب صاحبها عن ميوله
من نحو نادر .من
على
واملوسيقى
البصرية
العناصر
بني
تآلف
التصدي
فيكون
املواجهة
على
قدرته
من
عاتية أكبر
جدانوفشوستاكوفيتش قام عام 1948
من جانب
طريف
فني
فعل
الذيشوستاكوفيتش
التشاؤميكتب
السيمفونية الرابعة
عما منع
السابقة ،بعيداوبعد
تسخر بوضوح من احلملة التي شنها
البيانو،
أندريهوأصبح
بالتدريس فيه،
معهد املوسيقى الذي
فيما بعد
جدانوف ،وعرف
يقومله بالقوة
تبناهكانوروج
قيل عن الطابع
السيمفونيات
السيرةتأليف
أفالملو كان
منحتى
فيلما فن
يبدعه من
البورتريه) الذي
الشخصية (أو
خالل ماليس
الفنانني الروس بتأليف “رايوك“
املوسيقيني .نرى يف
ولم
كبيرا
استحسانا
القت
التي
اخلامسة
السيمفونية
علىاملقطوعة
احلملةلهذه
خضمالفيلم
جتسيدا يف
على
أسرته.
ينفق به
مهددا يف رزقه ،ال يكاد يجد
صبغ السيمفونية الرابعة ،التي اختفت متاما عن األنظار
منهج يفرض وصاية على
علىوهو
إليه،
باجلدانوفيةمانسبه
املوسيقية.
واملقطوعات
للشخصية موضوع الفيلم ،بل
تفصيلية قريبة
والكونشيرتاتصورة
يقدم
منطيف املظهر
ستالني
حيثيفيظهر شخص يحاكي
التمثيلية
“ساليكو“ يف مقطوعة تعرف يف
Rayokعلى
األفالم
والفن،لعدد من
األدباملوسيقى
للعمل يف كتابة
واضطر
عادت
الكثيرون الى
بوجوها
عن الصراع بني الفنان وواجبه ودوره عندما يواجه بقوةكما نعرف ،ولم
احلزب.
تطويعه لسياسات
ويرمي الى
الفيلم-
يري
–كما
كانأنهناك
السلطات بل
يعلم لها
تتعرض
املوسيقيني
انحرافات
مكافحة
يجب
كيف
يغني
والصوت،
شخصيا كما
الدعائية
املوسيقى بـ “كانتاتا“ من أربعة أصوات مبا فيها صوت
جانبعهد
الستالينية يف
فترة نقد
1961
استاذة شوستاكوفيتش ،وطرد من
تقولأعمال
منعت كل
لستالني الفترة
ميولهالرديئة تلك
صاحبها عن
تراجع من
خاللمبثابة
اعتبرها
معقدة من قدرته على املواجهة فيكون التصدي منالى احلياة عاممن
عالقةعاتية أكبر
ورفيقاه
الشكالنيني ،بينما ينصت
الفيلم.
معهد يف
املوسيقى ماريانا سابينينا
خروتشوف.
احلملة التي شنها جدانوف
جدانوفمن
مياثل بوضوح
شخصتسخر
البيانو،
وأصبح
فيه،
بالتدريس
يقوم
كان
الذي
املوسيقى
الذي
التشاؤمي
الطابع
عن
قيل
عما
بعيدا
السابقة،
السيمفونيات
تأليف
كان
لو
حتى
فن
من
يبدعه
خالل ما
اصدقاء
أحد
زوجة
شيبالينا
ماريزا
وتقول
باهتمام.
يكادالثقافة
نائبالوزير
يف أن
كيف
سابينا يف الفيلم
تروي
على املوسيقيني .نرى جتسيدا يف الفيلم لهذه املقطوعة
سلمينفق به على أسرته.
يجد ما
رزقه،
مهددا
األنظار
صبغ السيمفونية الرابعة ،التي اختفت متاما عن
يكتنفها الكثير
واملقطوعاتاليزال
العالقة املعقدة التي
إنه فيلم عن تلك
املوسيقية.
والكونشيرتات
على
املقطوعة
عرض
إنه
املوسيقيني
من
شوستاكوفيتش
يف
احلضور
على
يقرأها
أن
شوستاكوفيتش
من
طلب
ورقة
يحاكي ستالني يف املظهر
التمثيلية حيث يظهر شخص
كتابة
يف
للعمل
واضطر
عادت
أن
الى
الكثيرون
بوجوها
يعلم
ولم
نعرف،
كما
الحصار
سيمفونية
الفنان
بني
وستالني،
شوستاكوفيتش
بني
من الغموض،
األفالموطلب رأيه فنصحه بتدميرها أو اخفائها فورا وإال
املوسيقى لعدد من زوجها
مؤمتر احتاد املوسيقيني السوفيت ،وكانت حتوي إدانة
أصبحت حياته مهددة! والصوت ،يغني كيف يجب مكافحة انحرافات املوسيقيني
شخصياإلىكما تقول استاذة
يقرأها،لستالني
أخذ الرديئة
الدعائية
والديكتاتور ،بني رجل كان ينشد التعبير احلر الصادق من
لنفسهعهد
الى احلياة عام  1961خالل فترة نقد الستالينية يف
وصل
وعندما
وقد
وموسيقاه،
شخص مياثل جدانوف ورفيقاه
بينما ينصت
الشكالنيني،
خروتشوف.شوستاكوفيتش ثالث
خالل سنوات احلرب كتب
معقدةمؤدلج يرفض إال أن يخضع
عالقة وبني عقل
خالل موسيقاه،
للشعب“الفيلم.
سابينينا يف
املوسيقى
شوستاكوفيتش
يكتب لها
من األفالم التي أمر ستالني بأن
توقف
مارياناخيانة
التي تعتبر
حيث عبارة “وموسيقاي
سيمفونيات أشهرها “السيمفونية السابعة“ التي يتوقف
شيبالينا زوجة أحد اصدقاء
وتقولمنهماريزا
باهتمام.
أي
ويعتبر
األيديولوجية،
للوصايا
الفنون
كل أشكال
املوسيقىسلم
أعبرعننائب وزير الثقافة
كيف أن
الفيلم
يف
سابينا
تروي
لقطات يف
الذي نرى
فيلم “سقوط برلني“
ونظر أمامه نظرة ساهما ثم متتم قائال :عندما
اليزال يكتنفها الكثير
وانحيازاالتي
“خيانة“ املعقدة
“الوصايا“،العالقة
فيلم عن تلك
خروج إنه
الفيلم أمامها .وقد كتبها شوستاكوفيتش أثناء وجوه يف
كزعيم إنه عرض املقطوعة على
املوسيقيني
شوستاكوفيتش
للمنطق
عن تلك
واالحتفاءمنبدوره
كانتيفترمي الى متجيده
الفيلم،
احلضور
خائنا يقرأها على
شوستاكوفيتش أن
طلب من
مشاعري بصدق منورقة
املوسيقى فكيف أكون
خالل
لسنوات محاصرة من
سيمفونيةوظلت
وستالني ،بني الفنانمدينته ليننجراد التي كانت
الحصار
شوستاكوفيتش
بني
الغموض،
من
من
الفارغة
“الشكالنية“
اجتاه
يف
وانحرافا
“البورجوازي“
بتدميرها أو اخفائها فورا وإال
فنصحه
حتقيق النصر علىزوجها
تصوير
رأيهخالل
وطلبمن
النازية ،ولكن
السوفيت ،وكانت فذ يف
حتوي إدانة
املوسيقيني
احتاد
مؤمتر
للشعب؟ بل إنني أعتقد أنني أنا أيضا -على نحو ما-
قبل اجليش األملاني ،حصارا قاسيا أدى إلى وفاة املاليني
والديكتاتور ،بني رجل كان ينشد التعبير احلر الصادق من
املضمون!
أصبحت
مهددة!مبدأ
حياته تكريس
أحد افالم
املبالغات مما يجعله
الكثير
من إلى
وصل
أدنىيقرأها ،وعندما
دونأخذ
ذلكوقد
وموسيقاه،
لنفسهالقراءة بعد
“الشعب .لكنه واصل
الفيلم لقطات
قسوة البرد.
خاللومن
من سكانها جوعا
شوستاكوفيتش ثالث
احلرب يفكتب
سنوات
الشخصيات
من
عدد
شهادات
على
أيضا
الفيلم
يعتمد
يخضع
أن
إال
يرفض
مؤدلج
عقل
وبني
موسيقاه،
خالل
الفرد“.
“تقديس
من األفالم التي أمر ستالني بأن يكتب لها شوستاكوفيتش
شعور.
حيث عبارة “وموسيقاي التي تعتبر خيانة للشعب“ توقف
السكان :نساء
أشهرهاعلى
احلصار وآثاره
األيديولوجية ،ويعتبر أي تسجيلية نادرة لهذا
يتوقف
“السيمفونية
سيمفونيات
والنساء الذين عرفوا
الرجال
أشكال من
(نحو 20كلشخصية)
للوصايا
الفنون
ستالني عند
أعبرعن مبشهد جثمان
ينتهي الفيلم
الكرملني،برلني“ الذي نرى منه لقطات يف
فيلم “سقوط
املوسيقى
السوفيت
املوسيقيني
رئيس احتاد
السابعة“ التييقدم
متتم قائال :عندما
ساهما ثم
أمامه نظرة
الفيلم خطبة ونظر
جثث أقاربهن التي
“خيانة“االحتاد
عرف يف
قرب خالل ما
وجوه يف
لدفنكتبها
األكفان وقد
يجرجرنأمامها.
وانحيازا للمنطق يسرن وهن الفيلم
متعاقبة،
تودعه يف صفوف
واجلماهير
“الوصايا“،
عن تلك
شوستاكوفيتش عن
خروج
هذه متجيده واالحتفاء بدوره كزعيم
تتقاطع الى
كانت ترمي
الفيلم،
خالل 1948
منمن عام
موقعه
ظل يف
كرينيكوف (الذي
شوستاكوفيتش أثناءتيخون
خائنا
املوسيقى فكيف أكون
بصدق
مشاعري
كيف أنهم
يروي
الناجني
من
الثلوج ..رجل
الفارغة مننراها فوق
أصدقائه
أو
زمالئه
من
سواء
الرعب“،
“سنوات
السوفيتي بـ
من
محاصرة
لسنوات
وظلت
كانت
التي
ليننجراد
مدينته
تقدم
وهي
الروسية
الفرقة
ألعضاء
لقطات
مع
اللقطات
“الشكالنية“
اجتاه
يف
وانحرافا
“البورجوازي“
وتويفأناعام
السوفيتي
االحتاد
حتى عام  1991مع سقوط
فذ يف حتقيق النصر على النازية ،ولكن من خالل تصوير
ما-
نحو
على
أيضا-
أنني
أعتقد
إنني
بل
للشعب؟
ورق
املستخدم يف
مثل الصمغ
قبلشيء
كانوا يأكلون أي
حتديدا) أو أساتذة املوسيقى ونقادها ممن
أو أقاربه (ابنته
املاليني
وفاة
إلى
أدى
قاسيا
حصارا
األملاني،
اجليش
بعد
سوى
تقدم
لم
أنها
نعرف
(التي
الرابعة
السيمفونية
املضمون!
ميتدح
وفيها
السوفيت
املوسيقيني
مؤمتر
أمام
)2007
الكثير من املبالغات مما يجعله أحد افالم تكريس مبدأ
“الشعب .لكنه واصل القراءة بعد ذلك دونوفاةأدنى
القطط
ومنعلى
جوعامتاما
سكانهاالتهموا
واجللود بعد ان
موسكو
تصوير الفيلم يف
الفيلموقت
يعتمد احلياة
كانوا على قيد
على صوت دقات
“تقديسستالني
الديكتاتور) ..ثم جنازة
قسوةكلالبرد.
من الشخصيات احلائط ،من
شعور .بعد  48سنة عندما سجل
لقطاتثم يظهر تيخونوف
يف الفيلمستالني
شهادات عدد
أيضا على
الفرد“.
البعض
اضطرار
عن
سيدة
وتروي
املدينة.
والكالب يف
وليننجراد .كذلك يعتمد اخملرج يف بناء فيلمه على ما ورد يف
الطبول واملوسيقى التي تصل الى كريشندو .ويظهر متثال
نساء
السكان:
على
وآثاره
احلصار
لهذا
نادرة
تسجيلية
لم
إنه
ليقول
الفيلم
يف
يستخدمها
التي
املقابلة
معه
اخملرج
عرفوا
الذين
والنساء
الرجال
من
شخصية)
20
مذكرات(نحو
ستالني عند الكرملني،
مبشهد
ينتهي
لتناول أجزاء من حلم املوتى .كل هذه املناظر نشاهدها
السوفيت
رئيس
يقدم الفيلم
شوستاكوفيتش التي صدرت باسم
جثمانمظلم.
يف مكان
الفيلممخفي
جانبه،
لستالني منقلب على
احتاد املوسيقيني مشوه
لم يكن
خطبة وإنه
أعطيت إليه،
هذه الكلمة ،بل
يكتبالتي
لدفن جثث أقاربهن
األكفان
يجرجرن
ملوسيقىوهن
“الشهادة“يف االحتاد على خلفية يسرن
عرف
ما
خالل
قرب
عن
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الكوميديا؛ كاملفارقات والسخرية من العادات
والنكات واألمثال
يف ”سعد البنات” يأخذ دور دورانتي” ،مهندس”
شاب جاء لإليقاع بأبي اخلطيبة ”السي الهاشمي”
بتهمة الرشوة واالحتيال والنصب ،فيعمد إلى
خطة تبادل شخصيته مع شخصية خادمه -
السائق -يف النسخة الفرنسية ،اخلادم أرلكان ،ويف
املغربية ”جوهر” الذي مثل دوره سعيد آيت باجا.
أما اخلطيبة فقد كانت هي األخرى ثائرة على
التقاليد البالية ،وعالقات تبادل املنافع من خالل
زواج أبناء وبنات الطبقة الغنية ببعضهم البعض،
دون االهتمام مبشاعر الفتاة ،ومستقبلها مع زوج
ال تعرفه .فتبادلت هي أيضاً الدور مع وصيفتها
”ليزيث” .مثلتا دوريهما ،يف اإلعداد املغربي،
جميلة الهوني ومرمي الزعيمي.
وبتبادل األدوار يف املسرحية حيث يغدو السيد
خادماً واخلادمة سيدة تبدأ املفارقات الضاحكة،
فثقافة السائق هي غير ثقافة املهندس .واملعاملة
التي تتعامل بها اخلادمة مع اآلخرين ،هي غير ما
تتعامل به ابنة سيدة القصر مع من حولها.
يضع اخملرج اجلباري مشاهدي مسرحيته يف خضم
جتربة غوص عميقة يف مشاعر الناس وأخالقهم،
وهم يرون أنَّه بالرغم من اختالف الثقافات
والوضع الطبقي يبقى احلب فن التفاهم والرغبة يف
التعايش بني احملبني وإنْ اختلفا يف الكثير من
طباعهم وتربيتهم .فيقع املهندس يف حب ”منية”
التي يظنها خادمة القصر ،وتقع هي يف حبه بالرغم
من اعتقادها أنَّه مجرد سائق .وتنتهي املسرحية
نهاية سعيدة باملكاشفة بني احلبيبني بعد أن يعرف
كل واحد منهما حقيقة شخصية اآلخر ،وتختم
بزواجهما.

مسرح
Theater

احلب هو السيد

سعد البنات' كوميديا ومفارقات رومانسية مغربية
القت املسرحية الكوميدية ”سعد البنات” التي قدمتها فرقة مسرح املدينة ،للمخرج هشام اجلباري ،النجاح املتوقع لها يف عرضها اجلديد هذا العام.
ومتيزت املسرحية مبوضوعها الرومانسي من بني عروض كوميدية أخرى كمسرحية ”الساكن” للمخرج حسن هموش ،و”العشق الكادي” للمخرج
عمر اجلدلي ،و”ملوسم” للمخرج عبداللطيف خمولي ،و”مقامات بديع الزمان الهمذاني” للمخرج محمد زهير.

فيصل عبداحلسن
حصلت مسرحية ”سعد البنات” للمخرج هشام
اجلباري على دعم وزارة الثقافة املغربية ،وقدمت
عروضا يف مختلف املدن املغربية ،حيث شارك يف
متثيلها كل من الفنانني جميلة الهوني ،ومرمي
الزعيمي ،وجليلة التلمسي ،وعبدالكبير
الشداتي ،وفريد الركراكي ،وسعيد آيت باجا.
وقدم السينوغرافيا رشيد اخلطابي ،وكان
تأثيثه لها مبدعاً وبسيطاً ،سمح بحرية احلركة
للممثلني ،وأتاح للمشاهد رؤية بصرية وتَخْيِيال
كامال ملا يدور يف املسرحية .وتولى اإلنارة
والصوت أشرف اجلباري.
لعبة احلب
أعدت مسرحية ”سعد البنات” عن مسرحية ”أنت
وزهرك” -أنت وحظك -حملمد أحمد البصري،
التي مثلت على املسرح باملغرب ألول مرة يف عام
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 1987اقتبسها البصري بدوره من املسرحية
الفرنسية الشهيرة ”لعبة احلب واملصادفة” للكاتب
الفرنسي بيار كارلي دو ماريفو ( 1688ــ
.)1763
ويعتبر ماريفو أحد أهم الكتاب الفرنسيني ،الذين
ألَّفوا يف الكوميديا االجتماعيّة يف القرن الثامن
عشر ،كموليير وبومارشيه.
قدمت ”سعد البنات” ،التي يعني اسمها بالدارجة -
حظّ البنات -خلطة كاملة من فنون الكوميديا؛
كاملفارقات التي تقوم على املواقف املتضادّة،
والسخرية من العادات القدمية ،وقول النكات
واألمثال.
وقدمت شخصيات مبالغا فيها وأثارتْ الضحك
والنقد لبعض ظواهر ،وعادات الطبقة الغنية عند
تعاملها مع من هم دونها اجتماعيا .واعتمد
مخرجها اجلباري على خفة دم املمثلني،
وتعليقاتهم التهكميّة على احلياة والشخصيات
الفاسدة .وحرص على خلق كوميديا راقية تقوم
على صراع األذواق واألفكار ،ونقد اجملتمع

الطبقي.
طرحت املسرحية أسئلة عديدة عن ماهية احلب،
وعالقته بالوضع الطبقي للفتى والفتاة ،وهل يصلح
الزواج ويدوم من دون احلب الذي يسبق الزواج؟
وحتكي املسرحية الفرنسية ”لعبة احلب واملصادفة” التي
أُقتبست عنها ”سعد البنات” قصة خطبة عائلة ثرية
البنها الشاب الوسيم دورانتي ،فتاة له من دون
علمه ،ودون معرفته السابقة لها .يقوم بدوره يف
”سعد البنات” فريد الركراكي .واخلطيبة الفرنسية
”سليفي” ويف سعد البنات منية اجلميلة ،وهي ابنة
أحد اإلقطاعيني األغنياء ،يُدعى السي الهاشمي.
والهاشمي من الذين يستحوذون على أراضي الغير
باحليلة والرشوة والتزوير .قام بدوره عبدالكبير
الشداتي ،فيقرر الشاب الثائر على التقاليد
واألعراف أن يدرس أخالق الفتاة عن قرب من
خالل زيارة قصر خطيبته .ويخضعها ملراقبة دقيقة
ليتعرف على أخالقها وأفكارها وثقافتها ،قبل أن
يقرر رفضها أو القبول بها كخطيبة له.
”سعد البنات” قدمت خلطة كاملة من فنون
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إن صعوبات جمة واجهت املعد املرحوم محمد
أحمد البصري ،واخملرج هشام اجلباري ،وهما
يقتبسان مسرحية ”لعبة احلب واملصادفة” ،ليجعال
منها نصاً يالمس الواقع املغربي.
ومن هذه الصعوبات ،أنَّ زمن املسرحية األصلية
يعود إلى القرن الثامن عشر ،وهو القرن الذي
يحمل مظانّ وتقاليد اإلقطاعيني الفرنسيني،
ونظرتهم الدونية إلى الفرد الذي ينتمي إلى طبقة
أدنى ،مهما كان هذا الفرد متعدد املواهب ،فهم
يعتبرون خدمهم ومن يعمل يف أراضيهم مزارعني
ومحتالني ومنافقني ينتظرون الفرصة املناسبة
لالنقضاض على أسيادهم لسرقتهم.
والصعوبة الثانية التي واجهت املُعدّ واخملرج ،أن
تقاليد وأعراف اجملتمع الفرنسي ،هي غير تقاليد
وأعراف املغاربة يف قرننا احلالي .لذلك فقد حاول
اخملرج ”مغربة” النص بالنكات واألمثال الدارجة،
وجعل النص يتحدث عن الفضيلة واحلق وضرورة
التعامل مع اآلخرين باألخالق الفاضلة وعدم
هضم حقوق الناس ،بينما كان هدف الكاتب
الفرنسي مارفيو من نصه جعل احلب هو السيد يف
احلكاية .وقدم من خالل ذلك هندسة رائعة
للشخصيات التي ظهرت يف املسرحية ،لتقدم
جميعاً نصاً متثيلياً كوميدياً عن احلب احلقيقي.
مسرحية ”لعبة احلب واملصادفة” ملاريفو ما زالت
تعرض بفرنسا إلى اليوم ،وتالقي إعجاب
اجلمهور الفرنسي بالرغم من أنَّ عمرها جتاوز
القرنني ونصف القرن.
وقد أضاف املمثلون املغاربة من روحهم الكثير
لـ”سعد البنات” لكي تنجح وتسعد اجلمهور املغربي
بأفكارها الرومانسيّة عن احلب باملغرب ،ونبذ
الفروقات الطبقية ،بتوظيف املفارقات الضاحكة،
وقدرة الفنانات -كجميلة الهوني ومرمي الزعيمي
وجليلة التلمسي -اجليدة على بعث احليوية واملرح
يف أجواء املسرحية.
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Criticism
نقد
كتابة وحترير  :إبراهيم قعدوني
Literary

يُقدِّرُ راينر ستاتش الباحثُ املتخصّص يف أدبِ فرانز
كافكا وسيرته أنّ هنالك ما ال يقلّ عن  130ألف موقع
على شبكة اإلنترنت مخصصة لتناول أدب كافكا
وحياته .وبعد أن تصفّح ستاتش قُرابةَ  500من تلك
املواقع كما يقول ،قرّر التفرّغ لوضع سيرةٍ متكاملة
حلياة األديب التشيكيّ ذائع الصّيت وذلك ملا لَمَسه
ستاتش من إساءة لفهم الكثير من جوانب حياة كافكا
كما يقول.
يا لتعاسةِ فرانز كافكا ،فكما أساءَت عائلته فهمَ
شخصيّته ،كذلك أساء العالمُ فهمَ حياته األدبية بعد
رحيله .ذلك ما يذهبُ إليه األملاني راينر ستاتش يف
كتابه الذي أعاد فيه كتابة السيرة الشخصية لكافكا،
وهو الكتاب الصادر نهاية العام املاضي بعنوان
«كافكا :السنوات األولى« .وتبعاً ملا يراه ستاتش فإنَّ
كافكا لم يكُن بالعصابيّ املُنفصِل عن الواقع وفقاً ملا
ذهب إليه الروائي البولندي إسّحاق باشيفيس سنجر
يف قصّته التي كتبها عام  1960بعنوان «صديق كافكا«
وأشارَ فيها إلى انطوائية كافكا التي أعاقتهُ يف كلّ شيء
يف حياته ،كذلك لم يكُن والدُه املتسلّط وعالقته
الصعبة معه مصدر رُعبِه الوحيد كما أظهره أالن بينيت
يف مسرحيته املعروفة باسم «قضيبُ كافكا« التي
عُرِضت يف الثمانينات من القرن العشرين.
يف هذا الكتاب ،والذي يُعدُّ األخير ضِمنَ ثالثيّةٍ
خصّصها ستاتش لسيرة كافكا ،يقترب املؤلّف من
احلياة الشخصية لألخير أكثر مما يهتمّ بالتناول النقديّ،
غيرَ أنّه يقارب الشخصيّ يف حياة فرانز كافكا على
ضوءِ مختاراتٍ من نصوصه مؤسّساً لسياقٍ تأويلي
يساعد يف إضاءة الكثير من جوانب حياة األديب
القصيرة نسبيّاً (رحل كافكا يف سن األربعني) .وكما

كافكا احد آباء املزاج السوداوي يف األدب احلديث

األملاني راين ستاتش يكتب سيرة جديدة لكاتب العبث األشهر

يوضّح ستاتش يف مقدّمة كتابه فإنَّ اجلديد يف هذا اجمللّد
الثالث واألخير من سيرة كافكا هو إلقاؤه الكثير من
الضوء على املرحلة التكوينيّة يف شخصية كافكا ،وقد
تأخّر هذا اجمللّد نظراً ملا القاه املؤلّف من صعوبةٍ يف
الوصول إلى الوثائق واملستندات التي تتصلُ بحياة كافكا
والتي جتعلُه يبدو كشخصيّةٍ لم نعرفها من قبل.
يف مقدّمة النسخة اإلنكليزية التي جاءت بتوقيع املترجمة
شيلّي فريش بأنَّ القارئ ”سيشهدُ انهيار األساطير
السائدة حول فرانز كافكا” من خالل اشتغال املؤلّف
ستاتش على حتليل مجموعة من نصوص كافكا
والدراسات األكادميية التي واكبتها خالل ما يربو على
نصف قرن ومن بينها على سبيل املثال ذلك اجلانب
الشخصيّ الذي يتناول كافكا كموظّف يعمل يف قطاع
التأمني.
يف العام  1919كتَبَ فرانز كافكا رسالته الشهيرة
«رسالةٌ إلى والده« والتي حتوّلت إلى كتابٍ فيما بعد،
ويف تلك الرسالة المَ كافكا أباه على ”اإلساءة العاطفية”
والسلوك والنفاق الذي مارسه إزاء ابنه ،مما جعله يعاني
طيلَةَ حياته اخلوف من العقاب والشعور الدائم بالذنب.
كان كافكا يأمل أن تَجسِرَ تلك الرسالة الفجوة بينه وبني
والده هيرمان ،على الرغم من النقد شديد اللهجة الذي
ضمّنه فيها.
بيدَ أنَّ ستراك ،وخالفاً ملا ذهب إليه النقاد ،يرى أنَّ
مِحنَةَ كافكا احلقيقية لم تكن اإلذالل الذي القاه على يد
والده ،إنّما ذلك الشعور بالوحدة والذي كان تأسيسيّاً
يف تكوين شخصية كافكا والزمه طيلة حياته ،فحتّى
سنّ الرابعة ،كان والده دائم االنشغال يف متجر العائلة
على مدار  12ساعة يف اليوم وطيلة ستّة أيام يف
األسبوع .لقد تعلّم كافكا أنَّ العالقات االجتماعية
كانت مشحونةً وغير مستقرّة وهذا ما سيظهرُ جليّاً يف
أدبه الحقاً.
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يف هذا الكتاب ،والذي يعد األخير ضمن ثالثيّة خصصها ستاتش لسيرة كافكا ،يقترب املؤلف من احلياة
الشخصية لألخير أكثر مما يهتم بالتناول النقدي ،غير أنه يقارب الشخصي يف حياة فرانز كافكا على ضوء
مختاراتٍ من نصوصه مؤسّساً لسياقٍ تأويلي يساعد يف إضاءة الكثير من جوانب حياة األديب القصيرة نسبياً

وكما يرى ستاتش فقد تفاقم ذلك اإلحساس
بانعدام األمان والذي ترافق مع التهديدِ الذي ملسه
الفتى بالغُ احلساسية يف العالم الذي راح يتفحّصه
من حوله ،بدءاً بالنظام
يكتَسِبُ اخلط الذي
التعليمي القائم على
يرسمه ستاتش بني
امتحاناتٍ قاسية وما يقابلها
سنوات حياة كافكا
من مخاطر الفشل يف
األولى وبني سنواته
اجتيازِها ،إلى مجتمعٍ يكابدُ
الالحقة أهميّةً خاصّةً
التوتّر احلاصل بني التشيك
اليوم يف ظلّ الردّة العنيفة
واألملان والذي كان اليهود
التي يشهدها العالم إزاء
ضحاياه يف الغالب ،إلى
العوملة ،فالكتابُ يتتبّعُ
االختراعات اجلديدة
حياةَ ذلك املبدع ”الذي
كالطائرات التي أرعبت
لطاملا أُسيءَ فهمه” وهو
كافكا بقدر ما أبهجَته.
اليهودي الذي كان يتكلّم
يواصل ستاتش مالحظته
اللغة األملانية ويعيش يف
تلك قائالً بأنَّ الذنب
مدينةٍ يحكُمها إمبراطور
والعقاب املقابل له هيمَنا
منساوي قبل أن تؤول إلى
على شخصية كافكا منذ سنة
حُكمِ القوميني التشيك.
- 1912وهي السنة التي
ثمَّةَ ذلك االنتقال من
كتَبَ فيها رواية «املَسخ«-
”الشعور بالذّنب إلى
وحتى العام  1915.غيرَ أنَّ
سؤال الهوية” بحسب ما
ال
ً
أعماله الالحقة أثارت سؤا
يقوله ستاتش الذي يُردِف
السنوات األولى لكافكا
جديداً هو ”ما الذي يتعيّنُ
قائالً بأنّه ”سؤال من
على البشر فِعله ليحظوا
أكون« وهو السؤال الذي
بقبول مجموعةٍ ما ،وملاذا ال يحظى البعض
يتعلّق يف نهاية املطاف بسؤال إلى أينَ أنتمي«”.
بالقبول«” وهو السؤال الذي تصدّى له كافكا يف
كان من شأن صعود النزعة القومية يف السنوات
روايةٍ لم تكتمل اسمها «القلعة« يرى ستاتش
الالحقة من حياة كافكا أن تزيد من تعقيد الواقع الذي
بأنّها أهمُّ أعماله التي كتبها قبل عامني من وفاته متأثّراً
مبرضِ السل عن  40عاماً سنة 1924
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يحياه وتعميق اغترابه الذي سيرافقه حتى
املمات ،بل والذي سوف يستمرّ بعد وفاته كما
يقول ستاتش ،إذ أنفق األخير سنواتٍ وهو
يحاول إقناع الوريث اإلسرائيلي ملاكس برود،
صديق كافكا ووصيُّه األدبي الذي غادر براغ إلى
فلسطني يف ثالثينات القرن املاضي بُغيةَ السماح له
بقراءة مذكّرات برود .وال يذكُرُ ستاتش كيف
استطاعَ يف النهاية حيازة نُسَخٍ لثالثة مجلّداتٍ من
تلك املذكّرات التي تتحدّث عن عالم بْرود
وكافكا.
يف اآلونة األخيرة قضَت احملكمة اإلسرائيلية العُليا
بحِفظِ مخطوطات برود يف املكتبة الوطنية ،وإذا
ما كان خبرٌ كهذا جيّداً للعامّة ،إالَّ أنّه أيضاً
يُكرّسُ اغتراب كافكا الذي سيبقى بال جذور
وستظلُّ مخطوطات سيرته وسيرة بْرود متناثِرةً ما
بني أملانيا وبريطانيا وإسرائيل .ال يخلو األمرُ من
الالمباالة التي يُغّذّيها ذلك االغتراب ،فقد سبق
وأن أهمَلت النمسا املَصَحَّ الذي تويفّ فيه كافكا
واملوجود يف مدينة فيينا .كذلك فقد تخلّت برلني
عن احتفالها املعتاد بكافكا لصالح بعض
املبادرات اخلاصّة .أمّا جمهورية التشيك فتعامل
كافكا كرمزٍ سياحيّ أكثر من كونه أيقونةً أدبية،
وكما يرى ستاتش فإنَّ يف ذلك ما يفاقِمُ اغترابَ
كافكا حتى يف مماته إذ ”ليس ثمَّةَ من بلَدٍ يشعُر
باملسؤولية عنه .ثمّةَ قدرٌ كبير من العبَثِ يف واقعٍ
كهذا”.
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كتبBOOKS
الرغم من أن أشكالها املتعددة ،كأن يصبح ترامب
رئيسًا ،لم تكن متوقعة إطالقًا.
الغالبية أو الغالبية العظمى يف اجملتمع تشعر أنها ال
تستفيد من برامج احلكومة ،ال تنفك تتلقى وعودًا
ال تفي بها احلكومة ،والسياسات معطوبة ،فذلك
شعور متراكم منذ حني .وهو شعور متسق متامًا مع
العوملة وأثر التكنولوجيا على العمل ،وأعتقد أنه
نتاج لها .ال ينبغي أن يصيبنا كل ذلك بالذهول!
* فايس :هل تعتقد أنه كانت هناك حلظات رمبا
كان بإمكان النخبة تاليف هذا الوضع؟
 إدوارد لوس :بالطبع ،نظريًا ويف أمثل األحوال،ينبغي أن نشهد يف أمريكا وبريطانيا والدميقراطيات
الغربية األخرى تركيزًا هائالً على االستثمار يف
التعليم واملهارات ،فضالً عن تعديل ذلك »العقد
اجلديد» ليالئم االقتصاد املزعج ،تلك السياسة هي
رد الفعل األنسب ألي دميقراطية ليبرالية بالكاد
تعمل بتعقلٍ وبطريقةٍ عقالنيةٍ ،إال أن ما وجدناه يف
السياسات األمريكية والبريطانية ينجرف بنا بعيدًا
عن ذلك.
* فايس :كانت لديك حياة مهنية ناجحة بوصفه
صحفيًّا ،وأثنى الكثيرون على هذا الكتاب ،من
بينهم وزير اخلزانة السابق لورنس سامرز ،وأنا
هنا أُحادثك من غرفة أخبار يف مدينة نيويورك.
بالنظر للكلمات القاسية التي وجهتها للنخبة
بوجه عام ،والنخب يف املدن على وجه
اخلصوص ،ماذا بإمكان أمثالنا فعله بشأن أي من
ذلك؟
 إدوارد لوس :ما نفعله فرادى حقيقة يزيد الوضعسوءًا ،فنحن بطبيعة احلال ،وألسبابٍ مفهومة،
نحصل على أفضل الفرص املمكنة ألجل أبنائنا عن
طريق العيش يف أفضل األحياء حيث توجد أفضل
املدارس ،وعن طريق توفير أفضل فرص التدريب
لهم ،وسداد مصروفات معلميهم ومدربيهم يف
العطالت األسبوعية ،وعن طريق تأسيس وهيكلة
حياتهم ،وعن طريق حصولهم على أسر بها
الوالدين معا -وليست مفككة ،-فنحن باعتبارنا
نخبة نفعل الشيء الصائب عادةً فيما يتعلق بأبنائنا،
لكن على نحو جماعي ،فإن وقع ذلك هو ما سُمِي
مؤخرًا بـ(اكتناز الفرص).
ينبغي على النخبة أن يفهموا أننا ننحدر ،إلى حد
ما ،إلى طريق فيرساي حديث ،وهذا الطريق مآله
اخلراب!
جرت العادة أن يتسم رأس املال املالي بالغلو
والندرة ،بينما رأس املال البشري بالوفرة .أما اآلن
فنحن نعيش يف عالم معاكس حيث معدالت الفائدة
إلى حد كبير تساوي الصفر ،ورأس املال املالي وافر
ويف كل مكان ،إال أنه يف املقابل ارتفعت قيمة املهارة
البشرية .فضالً عن إن استطاعة اآلباء من النخبة
التكيف بشكل هائل من خالل االستثمار أكثر فأكثر
يف مهارات أبنائهم وتطويرهم ،تقطع الطريق عن ما
دونهم من األطفال ،ألنهم بذلك حددوا تسعيرة
اإلمكانات احلقيقية لالنضمام للنخبة.
يجب علينا أن نتغير سياسيًا ،ألنه ما من أحد
سيتوقف عن فعل األمر الصحيح إذا ما تعلق األمر
بأبنائه .على النخبة أن تفهم أن الغرب يتهاوى
بطريقة تشبه فرساي العصر احلديث ،وهذا الطريق
مآله اخلراب.
* فايس :أحد أكثر األجزاء املثيرة للجدل يف
كتابك هو القسم حيث وجهت النقد ألحزاب
وسط اليسار كالدميقراطيني ،بأنهم يبالغون يف

ترجمة وتحرير  :مروة عبدهللا

حوار مع مؤلف كتاب (انحسار الليبرالية الغربية)
أجراه الصحفي هاري تشيدل ملوقع (فايس).
يقول هاري تشيدل إنه توجه للمؤلف بتساؤل” :وهل
بإمكان النخبة التصرف بشأن هذا املوضوع»”
إن كنت متفائالً بوضع العالم اليوم ،فإن الصحفي
إدوارد لوس صاحب كتاب
The Retreat of Western
» Liberalismأو ما معناه (انحسار الليبرالية
الغربية) سيصفعك لتَفُوق من تفاؤلك إلى التشاؤم
سريعًا .ففي مائتي صفحة فقط ،سيمر بك على
االقتصاديات والتاريخ والسياسات االنتخابية
والعالقات الدولية ،ليرسم لك رؤية للكوكب مقلقة
كما هي واقعية.
إن االستماع إلى سرده عن كيف كانت العوملة واألمتتة
سببًا يف تخليص الكثيرين يف العالم النامي من الفقر،
التركيز على سياسات الهوية ،هل كنت تقصد
لكنها على اجلانب اآلخر أضرَّت مبقدرات الطبقة
املظاهر أم أنك تعتقد أنهم بحاجة أيضًا إلى تقدمي
املتوسطة يف العالم الغربي ،أو باألحرى ما كانت
سياسات جديدة؟
تُدعَى بالطبقة املتوسطة .حتى إنه مع ازدهار املدن
 إدوارد لوس :مزيج من االثنني ،دعني أبدأالعظمى ،عانت يف املقابل املدن واملناطق الريفية النائية
باملظاهر أوالً ،يف يوليو (متوز) املاضي حضرتُ املؤمتر
من انحدار األجور وفقدان الوظائف ،ثم بدأ
الوطني الدميوقراطي يف والية فيالدلفيا ،وكان مميزًا
التماسك االجتماعي يف االنهيار ،وتزايدت معدالت
لدرجة أن قضايا كل األقليات مت متثيلها ،أعني من
إدمان اخملدرات ،وال سيما تنامي الغضب جتاه النخبة
قبل املتحدثني على املنصة بالطبع.
واشتداده.
الذين بدا أنهم سمحوا بحدوث ذلك ،بل
جميع األقليات بجدارة،كانت حاضرة كل أقلية
فقد هجرت أحزاب وسط اليسار بشكل موسع
بذاتها ،ال تسيء فهمي .أنا أؤمن بشدة بقضية (حياة
سياسات االقتصاد الشعبوية حلساب سياسات
السود مهمة) ،لكن يف نفس الوقت بدا أن حملة
الهوية ،والتي بدورها أدت إلى شحن حنق الطبقات
كلينتون كانت حتيد عن الطريق ،كما لو أنها تقول
العاملة ضدهم .ووفقا لرؤية (لوس) فإن نتيجة ذلك
”نحن لسنا بحاجة إلى أصوات الطبقة املتوسطة
كانت ببساطة حصول أمريكا على ترامب ،وبريطانيا
العاملة من البيض” .وأعتقد أن تلك لعبة خطيرة ،إذ
على (بريكست) ،فضالً عن العديد من رموز أقصى
أن كل من كان على املنصة بخالف تلك األقليات
اليمني التي تصدرت املشهد األوروبي.
كانت له قواسم مشتركة عديدة مع الطبقة العاملة
ومن بني اخملاطر الكثيرة التي يشكلها هؤالء القادة،
البيضاء؛ فهم يجدون صعوبة يف التوفيق بني
أنهم سيعصفون بالتحالفات الدولية مثل حلف شمال
الغايات ،لم يكن تناولهم لألمان الوظيفي واقعيًا،
األطلسي ،واالحتاد األوروبي ،وجدير بالذكر أنه يف
وإعادة التدريب والتأهيل الوظيفي ليس من السهل
اخلميس املاضي تسبب ترامب يف قلق بعض حلفاء
حتقيقه .فهم لديهم مصلحة اقتصادية مشتركة هائلة
على
أمريكا األوروبيني ،وذلك بعدم تأكيده الكايف
وشاملة.
التزامه باتفاقية الدفاع املشترك.
انحرفت أحزاب وسط اليسار عن ذلك ،وال أقول
فإن مثل ذلك الضغط على النظام الدميقراطي
أن حملة هيالري كلينتون فحسب انحرفت أو
الليبرالي الغربي يتزامن مع زيادة التعقيدات
الدميقراطيني يف أمريكا ،بل أيضا حزب العمال
اجليوسياسية بفضل صعود الصني واجلموح الروسي
اجلديد يف بريطانيا .إن العودة لألمن االقتصادي
واستمرار أزمة الالجئني ،فضال عن الوضع الراهن
األساسي ومنوه -منوًا واسع النطاق -هو أمر أساسي
من تداعي كل ما سلم به الغرب تقريبًا.
يف رأيي ،وليس فحسب األمر الصحيح فعله ،لكنه
الغربية
الليبرالية
يكتب (لوس) إن ”لم متت الدميقراطية
استراتيجية فوز أيضًا.
به.
نؤمن
أن
بعد ،لكنها أقرب لالنهيار مما قد نأمل
* فايس :ملاذا انحرفت أحزاب مثل احلزب
احلرب
منذ
فهي بصدد مواجهة أوخم التحديات
الدميوقراطي عن اقتصاديات اليسار؟ أم أنه من
من
العدو
استحضرنا
العاملية الثانية ،إال أننا هذه املرة
الصعب الدفاع عن زيادة الضرائب؟
الداخل”.
إدوارد لوس :نعم ،هذا جزء من السبب .صارتأجريت اتصاالً هاتفيًّا استباقيًّا مع (لوس)؛ إذ أن
(الضرائب) كلمة يتحسس منها اجلميع .لكن أظن
الكتاب يصدر يف األسواق األمريكية الشهر القادم،
أن هناك عنصرًا آخر( :انتصار األقلية) ،مجرد حسبة
وسألته هل حقًا األوضاع بهذا السوء ،وماذا يف
رياضية بسيطة :لن تصوت األقلية اإليطالية/
استطاعة النخبة كأمثالي وأمثاله أن يفعلوه بهذا
الالتينية لصالح اجلمهوريني مجددًا ،وكذلك
الصدد»
األقليات اجلنسية ،فضالً عن أن النساء تُعرض عنهم
حتمية
الراهنة
األزمة
كانت
مدى
أي
إلى
فايس:
*
بشكل متزايد …إلخ ،وإذا جَمَّعت كل ذلك ،فإننا
بفضل القوى االقتصادية التي أضرت بالطبقة
سنستمر يف الفوز تدريجيًّا يف كل مرة.
املتوسطة الغربية ،ما أدى بدوره إلى استعداد املزيد
أعتقد أن ذلك يسمح لشخص مثل ترامب أن يأتي
من الناس تبني سياسات متطرفة؟
قائالً” :انظروا إلى هؤالء النخبويني .لديهم
 إدوارد لوس :أظن أنه إلى مدى كبير .فنحن نفكراملاليني ،لكنهم ال يتقاسمونها معكم .بل يريدون
يف الوضع املتأزم كما لو كان بركانًا ثار فجأة يف عام
فقط أن يستغلوا هويتكم كخاصية سياسية رئيسية
 ،2016إال أن احلقيقة أنه كان يقذف وينثر حِمَمه منذ
وقت طويل .انظر إلى ما كان يحدث يف
الواليات املتحدة األمريكية منذ أن صار
البيت
(نيوت جينجريتش) متحدثًا باسم
ينبغي على النخبة أن يفهموا أننا ننحدر ،إلى حد ما ،إلى طريق فيرساي حديث،
األبيض عام  ،1994أو صعود اجلبهة
القومية يف فرنسا ،فبعد أن كانت بالكاد
وهذا الطريق مآله الخراب  .يجب علينا أن نتغير سياسيًا ،ألنه ما من أحد سيتوقف
حتصل على مليون صوت يف االنتخابات
عن فعل األمر الصحيح إذا ما تعلق األمر بأبنائه .على النخبة أن تفهم أن الغرب
الرئاسية يف التسعينيات ،صارت  5مليون
صوت يف  ،2002ثم  11مليون صوت
يتهاوى بطريقة تشبه فرساي العصر الحديث ،وهذا الطريق مآله الخراب.ومن
العام احلالي .فلتنظر إلى تلك اخلطوط،
المفارقة المريعة أننا نعايش اآلن لحظة انتصار النموذج الغربي ،لكن خارج الغرب
وسترى أن عام  2016ليس صاعقة من
نفسه!!
السماء ،يف احلقيقة األمر متوقع جدًا ،على

*

إدوارد لوس
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المؤلف
إدوارد لوس
وحيدة ،ثم يتجاهلون اجلانب االقتصادي لهويتك،
ويتجاهلون قواسمكم املشتركة” ،.وهذا االنتقاد
ينطوي على بعض املشروعية.
”من املفارقة املريعة أننا نعايش اآلن حلظة انتصار
النموذج الغربي ،لكن خارج الغرب نفسه”
* فايس :أين الشعبويني يف اليسار الذين
مبقدورهم اإلتيان مبثل تلك احلجج والذرائع؟
ملاذا تأتي تلك التحركات من اليمني؟
 إدوارد لوس :يف التسعينيات من القرن املاضي،احتضن وسط اليسار (الطريقة الثالثة) بشكل
أساسي ،وهي تنبع من رؤية بأن اجلميع يزدادون
ثراءً ،وأننا عثرنا على أكسير تغيرات الزمن ،فتحول
اليسار عن السياسة الطبقة إلى سياسات التحرير
الشخصي والطموح ،ومن ثم بدأت التهوين ملا
سواها .يف عام  ،2008أي وقت األزمة
االقتصادية ،أدركنا أن الطبقة املتوسطة قد مت بالفعل
استغاللها حتى مقلتيها ،ومتكنوا من املواكبة فقط
بلجوئهم إلى االستدانة ،وليس بالكسب .كان
اليسار جزءًا من املؤسسة؛ املؤسسة التي تطلع الناس
لها حني توجيه اللوم ،والذي استحقته عن جدارة يف
الكثير من احلاالت.
متكن اليمني بفضل بعض اإلجنازات االستثنائية من
إعادة تشكيل نفسه باعتباره مناهضًا للمؤسسة.
ليس ترامب فحسب ،بل الداعني لـ(بريكست) يف
بريطانيا كانوا قادرين على متثيل أنفسهم باعتبارهم
يف صف الطبقات العمالية واملتوسطة .األمر يبدو
منافٍ للعقل ،ناهيك عن جرأته املدهشة ،لكنه كان
فعَّاالً على املدى القصير.
لم يكن اليسار يف وضع يسمح له بسلوك نفس
الطريق ،فنحن رأينا اليسار على أنه املؤسسة نفسها.
أعتقد أن ذلك هو السبب الرئيسي وراء توجه
الشعبوية يف اجتاه أحزاب اليمني ،لكنني أعتقد أن
الوضع يتطور.
* فايس :هل لديك أي أخبار جيدة ملن هم من
جيلي والذين يترأسون انهيار أمريكا والغرب؟
 إدوارد لوس :بشكلٍ عام ،نعيش اآلن يف أكثرعصورنا إيجابية من ناحية تقليص الفقر يف جميع
أنحاء العالم ،فإن معدل حترر الناس من الفقر يف
إفريقيا وجنوب آسيا وشرقها وأمريكا الالتينية
استثنائي حقًا ،وبالتالي حصولهم على تعليم
واكتساب القدرة على أن يكونوا مواطنني مستقلني
يف الدميقراطيات الليبرالية احملتملة .ومن املفارقات
املريعة أننا نعايش اآلن حلظة انتصار النموذج
الغربي ،لكن خارج الغرب نفسه.
* فايس :لكن ماذا عن الغرب نفسه؟
 إدوارد لوس :لدينا بالفعل املساحة لتفنيد ذلكبأنفسنا ،فتلك مشكلتنا لكنها ،أيضا ضمن نطاق
إمكانياتنا للتصدي لها.
وجيل األلفية هو أكثر من يشجع ذلك ،فهم يبدون
أكثر واقعية يف إدراك املوقف من األجيال األكبر
سنًا .و أظن أن هناك غرضًا أكبر من وراء شعور
الناس أنهم لم يشعروا بالعامني املاضيني ،وهو
محفزٌ للغاية كما الشحذ والتعبئة ،هو شعور ليس
سلبيًا على اإلطالق ،بل شعور بأننا لدينا كل شيء
نقاتل من أجله.
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تقارير
Reports

ملاذا عُزل األمير “محمد بن نايف“؟ وماعالقة قطر بذلك؟ القصة التي ال يحب سماعها السعوديون
حتى الذين خافوا أول األمر عن حسن نية من انزالق اخلليج يف مشكلة كبيرة بسبب فبركات ال حقائق ،اكتشفوا الحقا أن جهود التهدئة غير مجدي إلن املهاجمني لم
يعودوا بحاجة أصال للقصة برمتها ..لذلك اختفى احلديث عن هذه التصريحات .ومت فتح كل امللفات القدمية.حتول املوضوع إلى معركة “صفرية“ ،وكأن املطلوب هو
حتويل قطر يف وقت قصير إلى عدو لدود ،ومسح كل ما هو “جميل“ من ذاكرة الناس عنها حتى لو كان ذلك يدخل يف الشأن االجتماعي ال السياسي.
الكاتب :جورجي جوكوف
كثير من السعوديني واملهتمني بالشأن اخلليجي كانوا
يدركون منذ تعيني األمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد
بعد صعود والده إلى احلكم أن املُراد احلقيقي من هذه
اخلطوة هي السير به نحو كرسي احلكم مستقبال.
ومع وجود هذه القناعة لدينا جميعا ،إال أننا كنا نتساءل:
متى؟ وكيف ميكن إزاحة رجل قوي مثل ”محمد بن نايف”
من طريقه! رجل متغلغل بأجهزته األمنية يف جميع مفاصل
الدولة ،ويحظى باحترام املؤسسة الدينية ويكن له الكثير
من القيادات والء كبير باإلضافة للزخم الشعبي الذي
حصده جراء موضوع محاربة اإلرهاب.
كنا نعتقد كذلك أن العقبة لن تكون محصورة مبسألة كيف
ميكن إقناع أفراد العائلة احلاكمة بشخصية بن سلمان
كبديل ،بل يتعدى ذلك إلى سؤال :كيف ميكن إقناع العالم
بدحرجة محمد بن نايف املعروف لديهم رمبا قبل أن ينهي
بن سلمان صف الرابع االبتدائي يف املدرسة.
ما حدث ليلة السابع والعشرين من رمضان كان ”اجلواب”
املربك لهذه التساؤالت واحلدث الضخم الذي جاء على
حني غِرة بعد يومني من رؤية بن نايف وهو يستقبل رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي يف مطار امللك عبدالعزيز
الدولي بجدة .فما الذي حدث يف يومني فجأة ليتم جتريده
من كل مناصبه بخطاب جاف جرده من كل شيء؟ إنها
حلظة تاريخية لم تشهدها السعودية منذ خمسني عاماً،
وسيكون لها ما بعدها.
بال شك كان هناك العديد من اإلشارات التي سبقت حلظة
”العزل” ،كلها كانت تقول البن نايف صباح مساء أنه متجه
إلى هذا املصير ،لكن لم يدر بخلد أحد أن يكون ذلك
املوعد هو تلك الليلة وبهذه السرعة .دعونا نسرد سريعا
أبرز اإلشارات التي سبقت احلدث:
أوال :دمج ديوان ولي العهد بالديوان امللكي ،وهذاالديوان كان ميثل املكتب التنفيذي لولي العهد ،ويضم
مكاتب املستشارين للسياسة الداخلية والشؤون الدينية
والعالقات الدولية ،باإلضافة إلى املكتب اخلاص بولي
العهد .وبهذا يشترط ألي حترك أو تواصل خارجي البن
نايف أن مير أوال عبر الديوان امللكي ليأخذ األذن منه.
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 ثانياً :إعفاء ذراع وسند ”بن نايف” ،الدكتور سعداجلبري وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بعد  7أشهر
من تعيينه ،مت ذلك دون استشارة بن نايف ودون معرفة
األسباب ،وكانت ضربة مؤملة لوزير الداخلية والوزارة
كلها ،فقد كان اجلبري مقربا جداً من بن نايف ،يرافقه
يف معظم سفرياته ويعتمد عليه كثيراً يف امللف األمني،
لدرجة لم يستطع بن نايف أن يقطع عالقته به حتى بعد
اإلعفاء من كل مناصبه الرسمية ،فهو الصندوق
األسود وكامت أسراره ،ونستطيع أن نقول أنه كان اجلزرة
التي تقابل عصا الهويريني مدير املباحث العامة.
بعد ذلك جاء تأسيس ”مركز األمن الوطني” اخلاضعإلشراف امللك شخصيا الذي يتعني مديره دون الرجوع
لوزير الداخلية.
ثم جاء فصل هيئة التحقيق واالدعاء العام التي كانتحتت إشراف الداخلية وجعلها مستقلة ومرتبطة بشكل
مباشر بامللك ،مع استقاللية ”النائب” أو ”املدعي العام”
ليكون اتصاله املباشر بالديوان امللكي .رافقها إنهاء
خدمة الفريق عثمان احملرج مدير األمن العام وإحالته
إلى التقاعد( .شخصية مقربة من بن نايف كذلك).
باإلضافة إلى ما سبق ،نعلم أن بن نايف كان رئيسا
جمللس الشؤون السياسية واألمنية لكن عمليا كان محمد
بن سلمان يصول ويجول كما لو كان هو الرئيس كل
ذلك بتفويض من والده ،إلى أن حتولت فيها كثير من
أدوار ”محمد بن نايف” إلى مناصب ”شرفية” دون سلطة
حقيقية.
ففي الوقت الذي كانت صالحيات بن سلمان تتسع
يوما بعد يوم ،كانت صالحيات بن نايف يف املقابل
تتقلص وتضعف إلى درجة اعتاد فيها اإلعالم على
جتاهل بن نايف واالكتفاء بإبراز نشاطات بن سلمان.
وال زلت أذكر ”صحفنا احمللية” احلج املاضي حني فتشت
عن نشاط تكتبه كخبر حملمد بن نايف فلم جتد سوى أنه
أمر بزيادة رشاشات املاء لتخفيف احلر على احلجاج!
محمد بن سلمان بال شك جريء وجسور ،فعل ما كان
يحلم مبثله فريق خالد التويجري حني كانوا يرتبون
ملتعب بن عبداهلل ”موضعا” مشابه ،فهم أصحاب فكرة
منصب ”ولي ولي العهد” ،لكن لم يكن لديهم نصف

جرأة ”بن سلمان” فجاءت كل هذه الترتيبات يف صالح
األمير الصغير وتبخرت كثير من أحالم ”متعب” وقريبا
سيتبخر املتبقي منها.
املثير هنا باملناسبة ،أن محمد بن سلمان علِم منذ فترة
ليست بالقريبة باخلطة التي كان يسعى لها ”بن زايد” و
”التويجري” يف موضوع عزل ”سلمان” من والية العهد يف
عهد امللك عبداهلل ،وترويجهم ألخبار إصابته مبرض
الزهامير واخلرف ،ومع ذلك يبدو أن بن سلمان قرر طي
هذه الصفحة لهدف أكبر يطمح له ،اتضح لنا هذه األيام
فعال.
وضع بن سلمان يده يف يد محمد بن زايد وتطابقت
وجهات نظرهم يف كثير من امللفات الساخنة يف املنطقة
لدرجة أن يصرح بن سلمان للرئيس الروسي بوتني بأن
”سوريا” لم تعد تهمه وميكن التفاهم حولها.
بالنسبة خلالد التويجري (الذي عُزل قبل دفن الراحل
امللك عبداهلل) فقد تكررت زياراته للديوان ولقاءته بابن
سلمان ،وأكثر من ذلك رمبا يعود قريبا ليشغل منصبا
رسميا يف الدولة.
ما علينا ،،نعود ملوضوعنا..
كيف مت إزاحة ”الرجل القوي” بن نايف وكيف تهيأ الوقت
املناسب؟
حسناً أستطيع أن اختصر لك القصة بعنوان قصير ملخصه
”الفرصة السانحة” ،،وإذا سألت عن كيف سنحت هذه
الفرصة؟ يأتيك اجلواب:
بداية ،هناك مجموعة من املواقف املبعثرة نحتاج لوضعها
أمامنا معاً لتتضح لنا كامل الصورة ،إلنه ال ميكن
اختصار” االنقالب” الذي حدث باملشهد األخير الذي
أظهر الرجل القوي أمام الكاميرات يبايع األمير الصغير
بصوت مخنوق.
سأحرص على االختصار قدر اإلمكان ،وأعلم أن
االختصار هذا الذي أكتبه أدناه سيكلفك على األقل
كوبني من عصير الليمون البارد ،لنبدأ:
-1دعونا نعود للوراء قليال ،وأبدأ باجتماعات األمير
محمد بن سلمان مبجموعة من االقتصاديني واملثقفني
واإلعالميني لتسويق رؤية  2030.ففي إحدى هذه
االجتماعات صرح بن سلمان بوضوح للحاضرين أن
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أعداء السعودية ثالثة على الترتيب-1 :إيران-2 ،
داعش-3 ،اإلخوان املسلمني.
وقال أن إيران لديها مخططا لتصدير الثورة إلى جميع
البلدان اإلسالمية ،وداعش واإلخوان املسلمني يشتركان
يف فكرة ”عودة اخلالفة اإلسالمية” ،لذلك جميعهم أعداء
لنا.
هذه املعلومة سهل التأكد منها بسؤال أحد تعرفه كان من
الذين شربوا شاهي ”الياسمني” ،لكني ال أظن أن األمر
يحتاج للسؤال ،فجواب بن سلمان يف لقاء داود الشريان
حني سأله عن سبب هجوم اإلعالم املصري على
السعودية رمبا يكفيك ،إذ رد األمير بقوله ”تقصد اإلعالم
اإلخوجني”! حتى ”الشريان” لم يتوقع هذا الرد ،فقال:
أعتقد ياطويل العمر أنه اإلعالم احلكومي وليس
اإلخوان!
أصر بن سلمان على أن الذي يشتم السعودية وحكامها
هو ”اإلعالم اإلخوجني” فإبراهيم عيسى ،وخالد صالح،
ووائل اإلبراشي ،وأحمد موسى ،وتامر أمني ،وخير
رمضان ويوسف احلسيني كلهم إخوجنية!
طبعا هو بال شك يعلم أن القائمة هذه ليست ”إخوان”،
لكن أردا من جوابه أن يوجه رسالته للجمهور بأنه قد
حزم أمره وقرر حتويل اخلصومة إلى ”اإلخوان” العدو.
اختار األمير كلمة ”إخوجني” وهي لفظة شوارعية أقرب
منها ملصطلح يليق أن يستخدمه الساسة يف احلديث فضال
عن الرجل الثالث يف السعودية .ولو الحظنا أن اإلمارات
التي ال يجاريها أحد يف العداء لهذه اجلماعة لم يسبق لها
أن نزلت لهذا املستوى يف احلديث ،لكن كما ذكرت هي
مقصودة وتخفي ”كراهية” شديدة تشربها يف فترة زمنية
قصيرة.
إذا ،محمد بن سلمان قرر عن ”عمد” وضع اإلخوان
املسلمني يف قائمة األعداء وجعلهم يف نفس كفة إيران
وداعش من حيث خطورتهم على السعودية .وباملناسبة
هذه القناعة قطعا لم تكن لدى بن سلمان قبل وصول أبيه
للحكم ،لكنه تأثر بكل القناعات التي صدرتها أبو ظبي
بشأن اإلخوان وآمن بها.
تفاجئ الكثير بتصريحه هذا ،لكن كيف سيكون احلال لو
سمعوه وهو يهدد بـ”فوج خوالي”! الذين سيطلقهم على
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سابقا؟ ال ،لكن اجترار املاضي كان
ومنابعه فأشار بعض قادة الدول“ عليك بقطر“ !
الشعب إذا قاوموه ،وقوله إن بوسعه أن يفعل بنا كما فعل
ضروريا حلبكة الفلم،،
كوشنر زوج ابنت “ترامب“ وعراب عالقة بن سلمان مع
السيسي باملصريني لو أراد! طبعا عاد وأكد أنه لن يقوم
كانت نقطة البداية هو اختراق وكالة األنباء
ترامب موجود هذي األيام يف إسرائيل لتنسيق وترتيب
بذلك ،لكنه يف نفس الوقت شدد أنه لن يسمح ألحد بأن
القطرية“ قنا“ ليلة الثالثاء  23مايو إذا نُشر
عالقة جديدة بني إسرائيل والسعودية تتسع تدريجيا
يعترض على هذه الرؤية التي ضحى بسمعته ألجلها على
من خاللها تصريحات منسوبة لألمير متيم
لتشمل بقية الدول العربية كما قال وزير اإلعالم
حد قوله.
بن حمد يف حفل لتخريج الدفعة الثامنة من
واالتصاالت أيوب قرا ملوقع (ميكور ريشون) .واألمر
انتهينا من ( ،)1ضعوه على الرف،
مجندي اخلدمة العسكرية ،وبحسب ما جاء
ليس جديدا كما يبدو فقد أكد الكاتب (زفى باريل) أن
-2للنتقل إلى مشهد آخر ،اآلن لدينا دولة غنية لديها
يف تلك التصريحات فقد انتقد األمير اتهام
األمير محمد بن سلمان عقد لقاءات متعددة مع
سالح فتاك ساهم يف زعزعة “كراسي“ احلكم يف أكثر من
قطر بدعم جماعات إرهابية ،كما رفض
اإلسرائيليني منذ عام 2015
دولة عربية ،هذه الدولة هي “قطر“ وسالحها “اجلزيرة“
تصنيف اإلخوان املسلمني ضمن اجلماعات
لذا الغرابة أن تخبرنا صحيفة (هارتس* قبل أيام بأن
التي تراها “اإلمارات“ و“مصر“ و “السعودية“ سالحا نوويا
اإلرهابية ،وكذلك دافع عن أدوار حزب
تولي األمير محمد بن سلمان والية العهد فى السعودية
يوفر منصات مستمرة “للعدو اللدود“ اإلخوان ،وبوسعه
اهلل وحركة حماس وإيران والعالقة معها!
يعد خبرا سارا إلسرائيل والواليات املتحدة!
نقل كل “صوت“ مزعج ال يرغب أبناء الثورات املضادة أن
على إثرها شنت جميع الصحف الرسمية
اقتربنا من قصة عزل بن نايف اآلن،
يسمعوه.
السعودية واإلماراتية وما ميلكانه من قنوات
-4األمير محمد بن نايف لديه صداقة قوية مع األمير
بقاء “اجلزيرة“ يذكرهم بطائرة “بن علي“ يوم هرب،
إعالمية هجوما عنيفا كاسحا بدى للجميع
“متيم“ وهي صداقة قدمية ومتينة ،ويف املقابل األمير
وصوت األغالل يف يدي حسني مبارك وهو ممتد على
مفاجئاً يف حدته راغبا يف تخطي الكثير من
محمد بن سلمان لديه عالقة مع محمد بن زايد وهي
كرسيه خلف “القضبان“ يف احملكمة ،وصورة القذايف
األعراف الدبلوماسية املعهودة بني الدول
أقرب لعالقة “مصالح“ أكثر من كونها صداقة حقيقية،
ملطخا بالدم على وجهه ومن خلفه شاب ناقم يحاول أن
وخصوصا اخلليجية.
فمحمد بن زايد وعد بن سلمان كما ظهر يف تسريبات
يغرس عمودا خشبيا يف مؤخرته.
لم يهتم أحد لبيان الشيخ سيف بن أحمد آل
السفير اإلماراتي “العتيبة“ بالعمل على إقناع الدوائر
“اجلزيرة“ صوت البد من إسكاته ،لذا كان ذلك من أبرز
ثاني ،مدير مكتب االتصال احلكومي
األمريكية بشخصية بن سلمان وضرورة الوثوق به،
املطالب الـ“ “13التي قدمتها دول احلصار لقطر.
محمد بن سلمان
القطري والذي أكد فيه أن موقع وكالة
ومحمد بن سلمان قابل هذه اخلدمة باملضي يف مشروع
أمر آخر ،هناك عشرات الصحف الشبابية تتلقى دعما من
يقبل محمد بن نايف
األنباء القطرية “مت اختراقه من قبل جهة غير
أبو ظبي يف املنطقة ،السيما مشروع القضاء على
قطر ،تنادي باحلريات وحقوق الشعوب وتخاصم
بعد تعيينه وليا
معروفة “ و أن ما نُشر “ليس له أي أساس من
اإلخوان الذين يرونهم ميثلون خطرا وجوديا على دول
“االستبداد“ وتندد باالنتهاكات التي يتعرض لها أبناء الربيع
الصحة“.
اخلليج وبقية حكام الدول العربية الذين جنو من آثار
العربي الذين يطالبون مبحاربة الفساد واسترداد حقوقهم
للعهد
حتى الذين خافوا أول األمر عن حسن نية
الربيع العربي.
ويرغبون يف املشاركة السياسية.
جميعا.
من انزالق اخلليج يف مشكلة كبيرة بسبب فبركات ال
من
رجعي
بأثر
ولو
االنتقام
هذا كله شكل رغبة كبيرة يف
اآلن ،كيف بدأت قصة الهجوم على قطر..
كان قرارا صادما لكبار الضباط يف جميع قطاعات
حقائق ،اكتشفوا الحقا أن جهود التهدئة غير مجدي إلن
“قطر“.
وكيف مت عزل بن نايف على إثرها..
الداخلية اخملتلفة ،وكذلك لبقية الشعب ،حتى الذين ال
املهاجمني لم يعودوا بحاجة أصال للقصة برمتها..
قال توم مالينوسكي مساعد وزير اخلارجية األميركية
يحبونه ويرونه “مستبدا“ و“قمعيا“ من الدرجة األولى ،كان
لذلك اختفى احلديث عن هذه التصريحات .ومت فتح كل
السابق لشؤون الدميقراطية وحقوق اإلنسان خالل جلسة
اجلميع ينظر إليه كرجل دولة قوي استطاع احملافظة على
امللفات القدمية.
استماع يف مجلس النواب عن العالقات األميركية
بجمع العناصر واملواقف أعاله ،جند أن “احلرب“ على
التوازنات داخل السعودية ،وعلى خُطى من سبقه يف
ولو نالحظ ،ال اإلعالم السعودي وال اإلماراتي وال
يكن
لم
السعودية إلى أن ما يذاع عن متويل قطر لإلرهاب
قطر ميكن أن حتقق أهدافا كثيرة كما يتصوره الالعبون
الثقل الدبلوماسي يف املواقف اخلارجية.
املطالبات التي قدمتها دول احلصار مؤخرا لقطر ذكرت
السبب الرئيسي وراء اندالع األزمة ،وإمنا اخلالف بني
الرئيسيون يف “السعودية“ واإلمارات“  ،فعلى سبيل
خطاب اإلعفاء كان مهينا لشخصية خدمة األمن أكثر من
قصة التصريحات املنسوبة لوكالة األنباء القطرية ،وهذا
السعودية وقطر فيما يخص الربيع العربي.
املثال :ميكن توجيه تهم اإلرهاب املُدعاة ضد “السعودية“
 20سنة وجنح يف التصدي لإلرهاب يف السعودية ،إذ كان
يدل على أن األمر مُبيت له واحلاجة لفبركات “قنا“ كان
وقال مالينوسكي “إن الناس يدركون أن الغضب املشروع
يف املؤسسات األمريكية إلى دولة “قطر“ ،وبدال من
اإلعفاء أقرب للطرد منه ألي شيء آخر ،إذ أعتاد
مجرد مفتاح املعركة مت استخدامه للدخول فقط.
حيال متويل قطر جماعات متطرفة حول العالم رمبا لم
إيقاف “جاستا“ ميكن إيجاد دولة آخرى تتحمل تبعاته
السعوديون أن يسمعوا عبارات مثل “بناء على طلبه“ أو
دخل الديوان امللكي بكل ما ميلك من أدوات هذه املعركة
يكن السبب األول واألهم يف اندالع األزمة اخلليجية،
رمبا هذا أسهل ،فلتكن قطر إذاً.
“لظروفه الصحية“ مع إعفاء أي شخصية اعتبارية من
وخرج للضوء املستشار الذي كان يأمر وينهى بالتلفون
أعتقد أن أولوية السعودية على مدى السنوات املاضية
ميكن كذلك التخلص من رافد إعالمي ومالي كبير
منصبها.
فقط“ سعود القحطاني“ بعد أن جتنب الظهور بهذا الزخم
وهو
كانت محاربة ما ميكن اإلشارة إليه بالربيع العربي،
لإلخوان املسلمني ،وتعطيل الصداع املزمن “قناة اجلزيرة“
ويف أحيانا كثيرة يتم تعني هذه الشخصية “مستشارا خاصا“
يف وسائل التواصل اإلجتماعي ألكثر من  15عاماً .فنزل
التحدي الذي واجهته احلكومات السلطوية يف عدد من
الذي الزال يُنظر إليها كمنبر للشعوب العربية ،وكذلك
كما حدث مع األمير مقرن ،أو سفيرا إذا كان يف منصب
مهندس قروب الواتسب اإلعالمي لهذه األزمة وأنزل
دول املنطقة من قبل الشباب الليبراليني الذين يسعون لرؤية
بضرب قطر ميكن التخلص من الداعم الكبير حلماس
من قيمة السعودية ،وجعل مستقبلها مرهونا بقصائد
الدميقراطية على جانب وإلى اإلخوان املسلمني على
والذي يحتضن قادتها ومن ثم يسهل القضاء على غزة
وزاري غير سيادي .لكن ما حدث مع األمير نايف كان
املاضي.
قصص
من
يجترها
وشيالت
اجلانب اآلخر“.
حينها اليوجد “قناة جزيرة“ تنقل مايحدث وتهيج الشارع
جتريدا من جميع املناصب دون أي كليشة أدبية حتفظ له
هو
املطلوب
وكأن
“صفرية“،
معركة
إلى
املوضوع
حتول
(.)1
بجوار
اآلن
الرف
على
ضعوه
(،،)2
انتهينا من
جوهري
كسبب
استخدامه
ميكن
كله
هذا
وفوق
العربي،
ماء وجهه أو تقدر له سنينه الطويلة يف الداخلية.
حتويل قطر يف وقت قصير إلى عدو لدود ،ومسح كل ما
لإلنقالب على محمد بن نايف .إنها فرصة ذهبية ،ال
بن نايف غاضب جدا ولم يحضر صالة العيد ،وما حدث
هو “جميل“ من ذاكرة الناس عنها حتى لو كان ذلك
-3لدينا رئيس جديد يف الواليات املتحدة األمريكية ،يرى
تتكرر ،،فكيف حترك هذا امللف فجأة؟
الحقا من تسريب مقطع “فيديو“ له وهو يصلي يف احلرم
يدخل يف الشأن االجتماعي ال السياسي.
أن اإلسالم سبب اإلرهاب ويصدر املتطرفني الذين
قبل زيارة “ترامب“ وعقد قمة الرياض ،هناك كالم أن
غير صحيح ،إذ هو حقيقة من العام املضي مت دبلجته ليبدو
على
خطرا
“قطر“
تصبح
أن
السعودي
للداخل
مهما
كان
هذا
ويعتقد
يفجرون اليوم يف أوروبا وغيرها من الدول.
األمير محمد بن نايف ومتيم حتدثا حديثا وديا حول
وكأنه لهذا العام.
السعودية وأن يصبح البقاء فيها أو التواصل مع أي من
الرئيس أن السعودية وغيرها من دول اخلليج ساهمت يف
مستقبل احلكم يف السعودية ،مت تسجيله ومن ثم
مت تعيني األمير محمد بن سلمان وليا للعهد ،وأول قرار
مؤسساتها خيانة للوطن ،أكثر من ذلك كان مجرد
دعم املتطرفني ،وأنهم يستفيدون من أمريكا يف حماية
استغالله ذريعة إلقناع امللك باتهام “محمد بن نايف“
اتخذه لدغدغة الناس هو عودة البدالت واملكافأت املالية
عروشهم باجملان.
التي
“املبررات“
كلمة
يفسر
ذلك
رمبا
“قطر“،
مع
بالتخابر
بأثر رجعي ،ومع ذلك كانت الصدمة لفريق بن سلمان أن
التعاطف القلبي فقط يكلفك  5–3سنوات سجن مع
هذا الرئيس يرى كذلك أن “حماس“ جماعة متطرفة تعبث
اإلعفاء.
خطاب
يف
وردت
التي
البيعة
هيئة
ناقشتها
الهاشتاق الترند يف أول أيام العيد هو معايدة “األمير محمد
غرامة مالية كبيرة .بعدما مت خلق هذا اجلو املشحون
بأمن إسرائيل ومن حق إسرائيل التخلص منها.
بن نايف“.
بالعداء جاءت الفرصة املواتية لعزل بن نايف.
حسناً،استطاعت السعودية باملال أن تغير قناعة “ترامب“
أما الصحف األجنبية فأطلقت على بن سلمان لقب “أمير
ساعة الصفر
مت طلب األمير محمد بن نايف ملقابلة امللك ألمر هام ال
عنها ،ودعته لزيارتها ليرى بأم عينه أننا دولة نحارب
الفوضى“ .و صحيفة الفايننشال تاميز كتبت تقريرا وحتذير
يحتمل التأخير ،وحني حضر إلى قصر الصفا ،تفاجأ
اإلرهاب ولدينا مركزا خاصا حملاربة التطرف (مت بناءه يف
للواليات املتحدة من خسارة بن نايف والرضا بابن سلمان
بوجود أعضاء هيئة البيعة ومن ينوب عنهم برئاسة
اجلميع كان بحاجة إلى نقطة لإلنطالق والهجوم ،كيف
شهر) ،وأن بوسعنا جمع الدول اإلسالمية كلها ليستمعوا
إلنه كما تقول الصحيفة ميثل تهديدا للمنطقة ما ينعكس
مقرن ،ومت مواجهته وفجيعته بتهمة التخابر “مع قطر
نبدأ احلرب على قطر؟ البد من نقطة بداية إلن األمور
إلى ماذا يريد الرئيس اجلديد للواليات املتحدة.
على مصالح أمريكا وأمنها القومي.
العدو“.
إلى قبل لقاء الرياض تبدو للمتابع وكأنها “سمن على
كذلك يجب أن يعرف ترامب أن استقرار املنطقة يهمنا،
مقاالت مشابهة نُشرت كذلك يف واوشنطن بوست،
مت إبالغ بن نايف باإلعفاء ومبرراته وأن امللك غاضب
عسل“ فمشهد امللك سلمان وهو يرقص بعصاه بجوار
وليس لدينا مشكلة مع “إسرائيل“ ،وميكننا فتح صفحة
وفورن بوليسي ،نييورك تاميز كلها حتذر من ترك مستقبل
جداً منه ،كان األمير هادئا لكنه مصدوما ولم يعترض،
متيم على الدفوف القطرية الزال حاضراً يف أذهان
جديدة معها ،وال مانع من تكوين “حلف “ حملاربة “إيران“
املنطقة بيد شخصية “متهورة“ كما يصفونه.
حدث تصويت بالفعل وصُدم بن نايف بنسبة التصويت
اجلميع!
تكون إسرائيل عضوا فيه ،لذا كان مقترح “ترامب“ حول
قبل أيام كذلك حتدث مسؤول أمني روسي لصحيفة
الساحقة ضده وترجحت الكفة لصالح محمد بن
فهل كان يغيب عن امللك سلمان قبل هذه الزيارة
تشكيل حلف أمني وعسكري على غرار الناتو محل
سبوتنيك الروسية فقال :إن روسيا لديها عالقات جيدة
سلمان .انتهى االجتماع وطُلب من اجلميع احلضور
التاريخية أن قطر متول اإلرهاب وتدعم احلوثي وداعش
ترحيب من السعودية واإلمارات ومصر .
مع السعودية ،لكنها تتخوف من التعامل مع بن سلمان
ملبايعة األمير محمد بن سلمان غدا بعد التراويح ،وخرج
والنصرة واكتشف ذلك مؤخرا؟
املسلمني
اإلخوان
مصر والسعودية واإلمارات تصنف
فهو بال خبرة و شخصية ال ميكن توقع ردة فعله.
بن نايف ليجد بن سلمان أمامه ينتظره يف الصالة اجملاورة
وهل هي املرة األولى التي نسمع التسجيالت القدمية مع
جماعة إرهابية ،إذا كيف ميكن “إخراج“ حماس من هذا
األمير محمد بن سلمان أصبح وليا للعهد هذي “حقيقة“،
أمام الكاميرات ،ومت تسجيل املبايعة القصيرة التي رأيناها
“القذايف“ امللف الذي أُغلق وتفهمت السعودية أسبابه
التصنيف“ صعب.
لكنه إذا ما أراد الوصول للعرش فمن الضروري أن يصل
مقاومة؟“ لم يعد أحد يريد أن يسمع كلمة
إليه بتنازل من أبيه وهو على قيد احلياة ال أن ينتظره حتى
“مقاومة“ إلنها تعني “إرهاب“.لذلك كانت
ميوت.
النتيجة احلتمية لهذا املوقف أن يُصرح وزير
فكثير من األمراء إمنا يهابون اآلن “سلمان“ ومكانة “امللك“
كثير من السعوديني واملهتمني بالشأن اخلليجي كانوا يدركون منذ تعيني األمير
اخلارجية السعودي عادل اجلبير يف معرض
أكثر من شخصية “محمد“ ،وقد تنشأ مشكلة كبيرة بعد
إرهابية
اخلالف مع قطر بأن “حماس“ جماعة
وفاة امللك إذا انتظر إلى ذلك الوقت ،وكذلك رمبا يحتاج
محمد بن سلمان وليا لولي العهد بعد صعود والده إلى احلكم أن املُراد احلقيقي من
يتوجب على قطر التوقف عن دعمها.
جللب رجاله إلى قطاعات الداخلية الكبيرة التي مييل والء
قاداتها الكبار لنب نايف لكن ضريبته قد تكون مكلفة
إذا كانت حماس “جماعة إخوانية إرهابية“ ،هذه اخلطوة هي السير به نحو كرسي احلكم مستقبال .ومع وجود هذه القناعة لدينا
فالسؤال من يدعمها؟ ويحتضن قادتها؟
أمنيا.كذلك يتوجب عليه أن يثبت للعالم أن سياسته
الدول،
مرة آخرى جند “قطر“ على رأس تلك
نايف“
بن
“محمد
مثل
قوي
رجل
إزاحة
ميكن
وكيف
متى؟
نتساءل:
كنا
أننا
إال
جميعا،
اخلارجية ليست مندفعة ومحسوبة وأن يبادر بسرعة يف
لذلك قرر “العرب“ بيع غزة وبيع قطر وبيع
حلحلة موضوعي “اليمن“ و “قطر“  ( .اليوجد مؤشرات
من طريقه! رجل متغلغل بأجهزته األمنية يف جميع مفاصل الدولة ،ويحظى باحترام
القضية الفلسطنية املزعجة يف نظرهم،
حتى اآلن بهذا اخلصوص).أما إذا بقي احلال كما هو عليه
حتدث
ترامب ذكر ذلك بوضوح فقال أنه
اآلن ،فدعواتنا لهذا البلد باحلفظ والصون من كارثة قد
املؤسسة الدينية ويكن له الكثير من القيادات والء كبير باإلضافة للزخم الشعبي الذي
للقادة يف الرياض عن جتفيف اإلرهاب
جترنا واملنطقة كلها إلى الهاوية.

*

حصده جراء موضوع محاربة اإلرهاب.
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يف ترتيب إجمالي الناجت احمللي.
وتعتبر قطر صاحبة أعلى قدرة شرائية لألفراد ،فعلى
مقياس مئوي ،كانت القدرة الشرائية للمواطن األمريكي
 ،100وللمواطن البريطاني  ،75.7أما املواطن القطري
فالقدرة الشرائية له تصل إلى 187.1.
وإجمالي الناجت احمللي ( )GDPعبارة عن القيمة السوقية
لكل السلع النهائية واخلدمات املعترف بها بشكل محلي
والتي يتم إنتاجها يف دولة ما ،خالل فترة زمنية محددة،
وغالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناجت احمللي للفرد مؤشر
ملستوى املعيشة يف الدولة.

تقارير
Reports

قطر
التي ال
نعرفها،
حقائق
مثيرة

عدد الرجال يفوق النساء بفارق شاسع
يبلغ عدد النساء يف دولة قطر نحو  700ألف نسمة ،من
 2.5مليون نسمة ،ويرجع ذلك اخللل الشاسع إلى
االنفجار السكاني املفاجئ يف قطر ،بفعل املهاجرين
والعمالة الوافدة والتي أغلبها من الرجال والشباب.
وبسبب كون قطر سوق عمل واعدة ،فقد أدى ذلك إلى
زحف العديد من راغبي العمل إليها وبخاصة يف بناء البنية
التحتية الالزمة الستضافة كأس العالم عام ،2022
ليرتفع عدد السكان فيها من  700ألف نسمة عام 2003
إلى ما يقرب من  2.5مليوم نسمة يف 2016
قطر كانت مأهولة بالسكان
يف القرن الرابع قبل امليالد
وجدت البعثات الدمناركية والبريطانية والفرنسية بني عام
 1965و ،1976نقوشات صخرية ومنحوتات وقطع
فخارية يرجع تاريخها للقرن الرابع قبل امليالد ،وتدل
على أن هذه املنطقة كانت مأهولة بالسكان وتعج باحلياة،
ويعتقد املؤرخ اليوناني هيوردت أن الكنعانيني هم
السكان األصليون لقطر ،كما وجد يف خرائط بطليموس
للعالم العربي عالمة ملدينة الزبارة األثرية القطرية.
تسبق الصني يف معدل النمو االقتصادي
هل تعتبر الصني معجزة القرن االقتصادية؟ عليك أن
تراجع معلوماتك ،فالصني متر عبر غبار النمو االقتصادي
القطري ،حيث يبلغ متوسط النمو االقتصادي القطري يف
الفترة من عام  2000إلى عام  ،2010ما يقارب
 ،%12.9يف حني يبلغ متوسط النمو االقتصادي الصيني
عن نفس الفترة نحو  ،%10.5حيث يعد رابع أعلى
معدل يف العالم وأعلى من أي بلد ثري.
الوجه املغاير لسويسرا

كتابة وحترير  :تسنيم فهيد
يف الساعات األخيرة ،احتلت دولة قطر العناوين
الرئيسية لكل املواقع اإلخبارية العاملية والعربية
ومحركات البحث ،بسبب األزمة الدبلوماسية مع
جيرانها من دول اخلليج ،الذين اتهموها بدعم اإلرهاب
وقرروا قطع العالقات معها ووقف رحالت الطيران من
وإليها ،وإنشاء ما يشبه حصارًا اقتصاديًا كبيرًا على قطر
وشعبها.
وقطر واحدة من دول الوطن العربي الواقعة شرق شبه
اجلزيرة العربية ،تطل على اخلليج العربي ،ومتتلك
حدودًا برية مشتركة من اجلنوب مع اململكة العربية
السعودية ،وتشترك يف حدود بحرية مع اإلمارات العربية
املتحدة ومملكة البحرين وإيران.
وميكن وصف قطر على أنّها شبه جزيرة تقع يف منتصف
الساحل الغربي للخليج العربي يف جنوب غرب آسيا،
ويبلغ طولها  185كيلومترًا ،وعرضها يساوي 85
كيلومترًا ،ويحيط بأغلبها ماء اخلليج العربي ،كما متتد
املياه اإلقليمية لقطر إلى نحو  95ميالً بحريًا يف عرض
البحر نحو الشرق ،و 51ميالً بحريًا نحو الشمال يف
اخلليج العربي ،وتتبع لقطر جزرًا عدّة أهمها جزر
حالول ،األسحاط ،شراعوه.
وبحسب تصنيف مؤشر السالم العاملي ،فإن قطر واحدة
من أكثر  30دولة سلمية يف العالم ،واألكثر سلمية يف
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وبعيدًا عن السياسة ،ال يعرف الكثيرون عن قطر سوى
أنها دولة خليجية ثريّة ،ستقوم بتنظيم واستضافة كأس
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العالم لكرة القدم عام  ،2022ومتتلك قناة اجلزيرة
اإلخبارية وقنوات بي إن الرياضية التي متلك حصريًا حق
عرض مبارايات كرة القدم يف العديد من مسابقات
الدوري العاملية ،لكننا يف هذا التقرير ،نستعرض بعض
املعلومات التي قد تثير دهشتكم عن دولة قطر.
أكبر مُالاّك لنـدن
يف العقد األخير ،قامت قطر بتملك وشراء مساحات
كبيرة جدًا من العاصمة البريطانية لندن.
على سبيل املثال ال احلصر ناطحة سحاب شارد أو ما
يُعرف سابقًا ببرج جسر لندن ،متاجر هارودز والعالمة
التجارية اخلاصة بها مبا فيها من بنك هارودز ،هارودز
العقارات ،هارودز الطيران ،ثكنات شيلسي ،والقرية
األوليمبية يف لندن ،كما متتلك دولة قطر حصة يف
كاناري وارف (املنطقة التجارية الرئيسية يف لندن) و أحد
املركزين املاليني الرئيسيني يف لندن واملقر الرئيسي للعديد
من البنوك العاملية األوروبية وشركات اخلدمات املهنية.
كما صرح شريف العمادي وزير املالية القطري لشبكة
البي بي سي اإلخبارية يف مارس املاضي ،أن حجم
االستثمارات القطرية يف لندن تترواح بني  40 - 35مليار
جنيه إسترليني ،كما تنوي قطر استثمار نحو  5مليار
جنيه استرليني أخرى خالل السنوات الثالثة إلى اخلمسة
املقبلة ،مبا يف ذلك شراء العديد من املمتلكات واألسهم
التجارية.
محبة للفن وراعية للفنون

رغم كونها دولة محافظة ،فإن احلكومة القطرية أنفقت
الكثير من األموال يف السنوات األخيرة من أجل رعاية
املعارض الفنية الكبرى مبا يف ذلك إقامة معرض للفنان
العاملي "داميان هيرست" ،ألول مرة يف الشرق األوسط
عام 2013
ويف العام نفسه ،اختارت مجلة "أرت ريفيو" سمو األميرة
املياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني ،ورئيسة هيئة
متاحف قطر ،لتكون الشخصية األكثر تأثيرًا يف العالم يف
مجال الفن املعاصر لعام 2013.
حيث يقال إن قيمة ما أنفقته سمو األميرة على شراء
اجملموعات الفنية والقطع الفنية األصلية النادرة مثل لوحة
بول جوجان "متى ستتزوج؟" ولوحة بول سيزان "بطاقة
الالعبني" وغيرها ،يبلغ نحو مليار دوالر.
كما تفتخر قطر مبتحف الفن اإلسالمي الذي مت افتتاحه
يف عام  ،2008ويضم واحدة من أشمل مجموعات
الفن اإلسالمي يف العالم ،ويعرض أعماالً من ثالث
قارات مختلفة ويصل عمرها إلى  1400عام.
صاحبة أعلى إجمالي ناجت محلي
وأعلى قوة شرائية لألفراد
متتلك قطر ثروات مهولة وقياسية بالنسبة لدولة صغيرة
بحجمها ،لكن الفضل يف ذلك يرجع إلى احتياطي النفط
والغاز واالستثمارت القطرية اجليدة ،كما أنها صاحبة
أعلى إجمالي ناجت محلي للفرد يف العالم بحسب تقرير
لوكالة اخملابرات املركزية العاملية ،حيث بلغ إجمالي الناجت
احمللي لألفراد يف عام  ،2016نحو  129.700دوالر،
بقيمة تزيد على العشرين ألف دوالر عن ثاني دولة تليها
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رغم وجود تقليد متعارف عليه بني الدول الغنية
الصغيرة ،بالتزام احلياد وعدم التدخل يف النزاعات
اإلقليمية أو العاملية ،فإن قطر ال تسير وفق هذا املنهاج،
فالدولة الغنية الصغيرة ،كانت عضوة يف قوة تدخل
حلف الناتو التي أطاح بالرئيس الليبي معمر القذايف ،كما
يُعتقد أنها تساعد الفصائل السورية املعادية لنظام بشار
األسد يف سوريا.
وتعد قطر حليفًا قويًا للواليات املتحدة األمريكية ،حيث
تستضيف على أراضيها قاعدة "العديد" ،أكبر منشأة
عسكرية أمريكية يف الشرق األوسط.
محبون لألضواء وميتلكون كل شيء
رغم أن أعمال واستثمارات احلكومة القطرية تتسم
بالسرية ،فإن القيادة القطرية حترص على تسليط الضوء
وإعالن حجم استثماراتها وأعمالها بعد تنفيذها ،ودائمًا
وأبدًا ما تطمح القيادة القطرية إلى املرتبة األولى يف كل
شيء ،فعلى سبيل املثال ،مت متويل وإنشاء قناة اجلزيرة من
القيادة القطرية لتصبح واحدة من أهم القنوات اإلخبارية
يف الشرق األوسط.
كما مت افتتاح متحف الفن اإلسالمي يف عام ،2008
والذي يُعد متحف اللوفر اإلسالمي ملا يضمه من قطع
نادرة وأصلية ،كما أصبحت أول دولة عربية تتمكن من
الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم ،وبعد شرائهم
لفريق باريس سان جيرمان ،عاد بفعل ضخ األموال
الكثيرة وشراء الالعبني العامليني ،إلى املنافسة على
البطوالت وحتول إلى واحد من أهم الفرق األوروبية.
ويف عام  ،2005مت إنشاء جهاز قطر لالستثمار ،فقط من
شراء املمتلكات واألسهم يف جميع أنحاء العالم ،للحد
من تأثر االقتصاد القطري بتذبذب أسعار النفط،
فباإلضافة للممتلكات واالستثمارات التي ذكرناها يف
لندن ،فإن قطر أكبر مساهم يف سينسبري ،بنسبة أكثر
بقليل من الربع ،كما متلك حصة يف امتالك ميراماكس
األفالم بعد شرائه من ديزني.
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بغداد  -على وقع تقدم احلرب ضدّ تنظيم الدولة اإلسالمية ،يجري ترتيب الساحة السياسية
العراقية استعدادا لالنتخابات احمللية والبرملانية التي ستكون أهم حدث لدخول مرحلة ما بعد
داعش .يف خضم هذا املشهد ،عاد مصطلح “األغلبية“ إلى الواجهة بعد هيمنة مصطلح “التسوية“
عليه لنحو سبعة أشهر ،منذ أطلقه زعيم اجمللس األعلى عمار احلكيم يف نوفمبر  2016.ويتبنى حاليا
زعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي الترويج ملشروع أغلبية سياسية ،ميكن أن يجمعه بحزب
االحتاد الوطني الكردستاني بزعامة جالل الطالباني عن األكراد وحركة احلل بزعامة جمال
الكربولي عن السنّة ،ورمبا جزء من احلزب اإلسالمي ،يقوده رئيس البرملان سليم اجلبوري .ووفقا
للمالكي ،فإن هذه األغلبية السياسية تراعي التمثيل الطائفي ،ولكنها ال تستوعب جميع القوى.
األغلبية بديل عن التسوية
حاول احلكيم طرح مشروع ”التسوية” ليكون بديال
عن ”األغلبية” ،مبا يضمن مشاركة جميع ممثلي ألوان
الطيف العراقي يف إدارة البالد ،وهي الوصفة التي
يعتقد أنها كفيلة بإزالة االحتقان اجملتمعي .وبعد
مرور سبعة أشهر على طرحه عاد احلكيم نفسه إلى
احلديث عن ”األغلبية” ،بعدما أيقن عدم جدوى
”التسوية”.
وبدا فشل مشروع التسوية واضحا عندما جتاهل
الساسة الشيعة أهم بنودها املتعلقة بـ”االلتزامات
املتبادلة بني األطراف” و”رفض مبدأ التنازل أحادي
اجلانب وفق مبدأ ال غالب وال مغلوب” .وحافظ
اخلطاب السياسي الشيعي على لهجة املنتصر ،مع
تطورات احلرب على داعش ،كما هيمنت نغمة
”املنة” على أخبار استعادة املناطق ذات األغلبية
السكانية السنية ،التي يذيعها قادة عسكريون
ومسؤولون خالل األشهر األخيرة ،وهو ما بدد أي
فرص للتوافق بني الفرقاء.
عندما كان احلكيم ميهد لطرح مشروع التسوية ،يف
أكتوبر  ،2016عمل على تسريب أفكاره يف
جلسات خاصة مع ساسة وصحافيني وأكادمييني،
معبرا عن استعداده للذهاب إلى أبعد مدى من أجل
حتقيق هذه التسوية ،التي كان يقول إنها أكبر من
املصاحلة وأشمل منها.
ولدى سؤاله عن إمكانية أن تشمل هذه التسوية
شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي ،كان يبتسم قبل
أن يقول ”وما اجلدوى إن لم تفعل ذلك .”!..ولكن
يف احلقيقة ،كان هذا األمر صعبا للغاية على
احلكيم ،الذي ما لبث أن عاد إلى استخدام لغة
متشددة بحق من يسميهم ”أعداء العراق والعملية
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السياسية” ،وهي أوصاف عادة ما تطلق على
املعارضني ،وال سيما من الساسة السنة.
ويستهدف مشروع احلكيم يف إطاره العام ”تسوية
سياسية ومجتمعية ترمي إلى عراق متعايش خال من
العنف والتبعية ،وتنجز السلم األهلي وتوفر البيئة
املناسبة لبناء الدولة ،وتشارك فيها جميع فئات
اجملتمع العراقي العرقية والدينية واجملتمعية” ،ولكنه
وفقا ملطلعني على تفاصيل مشاورات خاصة” ،كان
يحاول حسم جدلية التمثيل السياسي السنّي ،ومن
هي القوى األحق بذلك ،هل هي قوى الداخل التي
تتفاعل مع القوى السياسية الشيعية والكردية ،أم
قوى اخلارج التي تعارض السياسة العامة وتطالب
بتعديل الدستور ،وإعادة التفاوض بشأن توزيع
األدوار واحلصص على جميع املكونات؟”.
ويقول مقربون من احلكيم إن ”زعيم اجمللس األعلى
كان يعتقد أن االتفاق على مفاوض سني يجلس مع
الشيعة واألكراد ،هو بداية لالتفاق على كل شيء”.
ويقول مراقبون لتطورات ملف التسوية ،الذي تبنته
بعثة األمم املتحدة الدائمة يف العراق ،وحاولت
تسويقه داخليا وخارجيا ،إن املشكلة يف هذا النوع من
املشاريع تكمن يف صعوبة حتقيق إجماع داخلي حوله
بسبب التأثيرات اخلارجية ،فطيف القوى السياسية يف
العراق موزع على والءات إقليمية ودولية متعددة
ومتقاطعة ومتصارعة .وحاول احلكيم أن يحشد
دعما خارجيا ملشروعه ،وعرضه فعليا على األردن
وإيران ،لكن ذلك لم يكن كافيا لتمريره .ويقول
محمد الصيهود ،وهو نائب يف البرملان العراقي عن
ائتالف دولة القانون املنضوي يف التحالف الشيعي
احلاكم ،إن ”عرض مبادرة التسوية السياسية على
الدول اإلقليمية جاء لتأثير تلك الدول يف املواقف
الداخلية”.

ويضيف أن ”الدول اإلقليمية لها تأثيرات داخل
العراق من خالل بعض األطراف السياسية ،لذا يأتي
عرض مبادرة التسوية عليها لغرض حصول توافق
داخلي”.
الشريك األكبر
يقول مراقبون إن موافقة جميع القوى الشيعية
العراقية على تبني مشروع التسوية تشترط إخضاع
القوى السنية والكردية ملفهوم ”الشريك األكبر”،
الذي ميكن له احتكار السلطة والقرار أو األجزاء
األكبر منهما.
ويقول الكاتب واحمللل أنس الشيخ إن التحالف
الشيعي قدم بنود مبادرة تسوية متعلقة بالسنة
واألكراد صيغت لتؤدي إلى ”إخضاعهم أكثر لسلطة
التحالف الوطني” ،مشيرا إلى أن معظم بنود التسوية
هي من مسؤولية احلكومة التي يحتكر التحالف
الشيعي حق رئاستها ،فلماذا يطلب من السنة
واألكراد تنفيذها؟ وتتحدث مبادرة التسوية التي
أطلقها احلكيم عن ”االلتزام بالدستور كمرجعية
والعمل به بعيدا عن االنتقائية وااللتزام بقيم
التسامح وإدانة ورفض املنهج التكفيري وسيادة
القانون والعمل على توزيع الصالحيات وتطبيق
الالمركزية ،واإلصالح السياسي واالجتماعي
واالقتصادي واحلكم الرشيد واللجوء إلى الوسائل
السلمية والقانونية للتعبير عن الرأي ،ورفض

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

استخدام العنف كورقة سياسية وااللتزام بوحدة
العراق وااللتزام بالدستور دون انتقائية واحلفاظ على
سيادة العراق واستقالل قراره وهويته ونظامه
الدميقراطي البرملاني الفيدرالي ،وااللتزام بأن النفط
والغاز ملك للشعب ومراعاة احملافظات املنتجة
والتنديد بنظام البعث”.
ويقول الشيخ إن ”كل هذه البنود التي كررتها املبادرة
موجودة يف الدستور ،ولو طبقها التحالف يف توقيتها
املناسب سابقا ملا وصلت األمور إلى ما وصل إليه
العراق اليوم” .ويعتقد مراقبون أن أحد أسباب فشل
مشروع التسوية واستمرار دوران القوى السياسية
العراقية يف فلك التأثيرات اإلقليمية استثناءات الرفض
الكثيرة التي تضمنها.ويقول الكاتب واحمللل
عبدالستار رمضان إن ”ما يسجل على هذا املشروع
كثرة الالءات التي تضمنها والتي ال تتوافق أو تنسجم
مع مقدمة وبنود املشروع”.
وينقل رمضان عن نص املشروع أن التسوية ”ال تشمل
اخلونة واملتآمرين واإلرهابيني الذين تلطخت أيديهم
بدماء العراقيني ،وال عودة وال حوار وال تسويات مع
حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو
تكفيري أو عنصري وال تشمل املطلوبني للقضاء،
ومتثيل األطراف العراقية يجب أن يخضع للقبول
بالثوابت الواردة بهذه املبادرة” ،مشيرا إلى أن
األطراف العراقية لم تصل إلى ”اتفاق أو تعريف
مقبول من جميع األطراف للخونة واملتآمرين
واإلرهابيني والتكفيريني والعنصريني واملطلوبني
للقضاء”.
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بحيث يُسمعون أصواتهم يف السياسة ويف اجملتمع،
وعملوا سوية أحيانا لتحقيق ذلك ،ولكن الغالب دائماً
أنّ كان كل منهما يتصرف على حدة.
فرغم أنها يتشاركان يف هوية واحدة كمسلمني ،إال أن
أختالفات كل منهما العرقية ،والثقافية،
واالجتماعية ،والتاريخية ،حالت دون التعاون بينهما
بشكل واسع يف العمل معاً واملشاركة السياسية
الكاملة ،لذا فإنه يجب على املسلمني املهاجرين التعلم
من النجاحات التى حققها املسلمني األمريكيني ذووا
األصول األفريقية وخاصة من زاوية بناء القدرة
املؤسساتية ،والتواصل الفاعل مع سواهم من
األمريكيني.
األدوات
إذا أهم ماينقص اجلاليات املسلمة هو األدوات ،فهم ال
ينقصهم العدد وال التمويل وال العقول واألفكار ،إنها
األدوات خللق التأثير ،وكي نصل إلى األدوات هذه
علينا أن ننظر إلى اجلاليات األخرى صاحبة التجربة
املشابهة والتى أصبحت ذات تأثير كبير يف اجملتمع و
ماهى األدوات التى تُمكنها من حماية نفسها بل
والتأثير يف دوائر صنع القرار ،فاجلالية اليهودية -على
سبيل املثال -هى أكبر اجلاليات تأثيرا يف القرار
األمريكي واجلميع يعلم مدى الغزل الذي يقدمه لهم
أيٍ من راغبى الوصول لعرش البيت األبيض.
ويجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك أدوات رئيسة للتأثير
وتكوين قوى ناعمة ضاغطة داخل اجملتمع األميريكي
هى :اإلعالم واللوبيات ومراكز املال  ..ومن
األدوات املهمة أيضاً توسيع دائرة املشاركة والتعاون
بني اجلاليات املسلمة من خالل املؤسسات اجملتمعية،
ونبذ اخلالفات والتعاون فيما اتفقوا فيه والتوحد خلف
القضايا الهامة.

املسلمون يف أمريكا ..التهديدات والفرص

البدراوي أبو النصر

يتعرض املسلمون يف الغرب عموماً و يف الواليات
املتحدة خصوصاً ملوجة تطرف وعنصرية عاتية
تكللت بفوز صاحب أكبر عدد من التصريحات
البالغة التطرف -ضد األقليات واملهاجرين
واملسلمني منهم بصفة خاصة -بفوزه يف اإلنتخابات
الرئاسية األمريكية.
ورغم أن هذه التصرحات العنصرية بلغت مدىً من
التطرف مما يجعل تطبيقها يف الواقع غاية يف
الصعوبة ،إال أن الضرر الذي صاحب هذه املوجة
قد وقع بالفعل من خالل اإلنتهاكات التي رُصِدت
ضد املسلمني وممتلكاتهم ،والسؤال الذي نحاول
اإلجابة عليه يف هذا املقال هو:
كيف ميكن للجاليات املسلمة حتويل هذه التهديدات
إلى فرص سانحة ميكن أن تعزز وترسخ الوجود
اإلسالمي بالواليات املتحدة بصفة خاصة؟ يف سياق
البحث عن اجابة هذا التساؤل علينا نسرد بعض
احلقائق التى قد تساعدنا يف هذه احملاولة:
فقد قدر مركز "بيو" البحثي األمريكي عدد املسلمني
يف الواليات املتحدة بـ  3.3مليون نسمة من كل
األعمار يعيشون يف الواليات يف عام  ،2015وهذا
يعنى أنهم يشكلون حوالى  %1من إجمالى سكان
البالد ،وقد توقع املركز أن العدد سيتضاعف
بحلول عام  ،2050أن املسلمون قد تواجدوا يف
أمريكا منذ ميالد الدولة ،وفقا لباحثني وعلماء
التاريخ حيث أن ما بني ربع وثلث األفارقة الذين
أحضروا كعبيد إلى أمريكا كانوا من املسلمني.
أغلب املسلمون حالياً متعلمون تعليماً جامعياً وهم
بصورة عامة أفضل تعليماً من أغلب األمريكيني،
أن عدد املسلمني يتقارب وعدد اليهود إال أن كفاءة
املنظمات اليهودية و دورها يف التأثير على توجيه
القرار األميريكى أكبر بكثير من نظيراتها التابعة
للكيانات اإلسالمية.
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يؤمن املسلمون يف أمريكا باملساواة بني اجلنسني بصورة
أكبر من أي مكان يف العالم ،حيث أن  90يف املائة منهم
يؤيدون عمل املرأة خارج املنزل ،يف الوقت الذي حتمل
فيه النساء املسلمات شهادات جامعية بنسبة تَفُوق عدد
ما حصل عليه الرجال املسلمون.
تنتشر املساجد وأماكن الصالة يف معظم أنحاء الواليات
املتحدة وأعدادها باملئات بني مسجد كبير ومصلى
فقط ،وتنقسم املساجد وأماكن الصالة إلى ثالثة
أمناط ،منها ،مراكز إسالمية كبيرة وفقاً للطراز
اإلسالمي املعروف وهى متعددة اخلدمات و بها
مدارس األحد لتعليم القرآن والدين وغيرها اضافة
ألماكن الصالة ،ومنها ما هو عبارة عن أماكن للصالة
فقط وتتبع الطراز اإلسالمي وكلها أقيمت بجهود ذاتية
وهي مصليات مؤقتة تقيمها (جالية معينة) حتى تتمكن
من بناء مسجد مستقل ألداء الصالة ،وأخيراً منها ما
هو أماكن للصالة فقط خصوصاً تلك املوجودة
باجلامعات األميركية وتشرف على هذه األماكن منظمة
الطالب املسلمني  MSAبالواليات املتحدة.
كل هذه احلقائق و غيرها تدفعنا إلى التساؤل ملاذا تبدوا
اجلاليات اإلسالمية ضعيفة وغير مؤثرة وغير منظمة
رغم هذا التواجد الكبير لها؟
ملاذا تبدوا اجلاليات اإلسالمية
ضعيفة وغير مؤثرة؟

إن اجلالية املسلمة مكونة من مجموعات عرقية وقطرية
متفرقة نقلت معها مشاكلها وتعقيداتها ،مما تسبب يف
وجود حساسيات حتول دون اندماجهم وتعاونهم معاً
للدفاع عن مصاحلهم املشتركة يف وطنهم اجلديد.
إن اجلالية املسلمة كما هو احلال لإلسالميني يف العالم
العربي واإلسالمي ينقصهم األدوات ،فهم ال ينقصهم
العدد وال املال وال العقول وال األفكار ولكن األدوات
هى ماتنقصهم ،وإذا لم ينتهزوا هذه الفرصة السانحة

فرمبا لن يجدوها يف املستقبل القريب واملتوسط.

* أفكار للحل
 -1اإلستفادة من املوجة املضادة
للعنصرية داخل اجملتمع األمريكي

إن تعاطف الفئات الشبابية من األمريكيني و كثيرين
من فئات اجملتمع األميريكي يف ظل احلالة العدائية
للتطرف الظاهر من قطاعات قدمية يف اجملتمع
األمريكي لهي فرصة يجب استثمارها.
 -2اإلستفادة من احلقوق املدنية
والسياسية الدستورية

إن املسلمون يف أمريكا هو مواطنون أمريكون كاملي
احلق يف املواطنة وتنحصر التهديدات يف اجلانب
الديني الذي يربط بني املشاكل الكبيرة املتورطة فيها
الواليات املتحدة يف البلدان اإلسالمية وبني
املسلمون أصحاب األصول من تلك البلدان ،ولذا
جند أن املسلمون األمريكيون من أصول عربية أكثر
تعرضا لالضطهاد من أؤلئك ذووا األصول
اآلسيوية مثال.
 -3اإلستفادة من جتربة املسلمون
من أصول أفريقية.

إن رحلة األمريكيني املسلمني فريدة من نوعها ألنها
تشكل جزءا من جتربتني أمريكيتني جوهريتني معاً:
جتربة األمريكيني األفارقة وجتربة املهاجرين،
فاملسلمون املهاجرون واملسلمون األمريكيون
األفريقيون عملوا بالتوازى دائماً لتأسيس مكانة لهم
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إن انشاء حتلفات مع األقليات األخرى ذات التجارب
السابقة مع اجملتمع ،سواء كانت ممن يطالها هذا اخلطر
احملتمل أو تلك األقليات املنفتحة واملؤمنة باحلريات
يسهم بشكل كبير يف خلق قوى مقاومة لهذه املوجات
العنصرية واعاقتها
انشاء منظمة ملراقبة مؤشر العنصرية ضد األقليات
عموماً والتعاون مع محامني إلقامة دعوى قضائية
لتحجيم هذه املوجة وتقليل األضرار الناجمة عنها.
التواصل مع منظمات اجملتمع املدني الدميقراطية
واملستقلة واشراكهم يف مراقبة اجلرائم العنصرية ضد
األقليات خصوصا املسلمة.
الظهور اإلعالمي القوي للجاليات املسلمة وإبراز
الدور الذي يقوم به املسلمني يف اجملتمع والتضحيات
الكبيرة لهم وتسليط الضوء على رموز علمية
ومجتمعية مسلمة بارزة.
ويعتبر مجلس العالقات األمريكية اإلسالمية "كير" من
املنظمات غير احلكومية املهمة واملعنية بالدفاع عن
حقوق املسلمني يف الواليات املتحدة ،ويجب على
"كير" تقدم منوذج بإنشاء حتالفات مع منظمات أخرى
مناظرة للدفاع عن احلقوق واحلريات املدنية لألقليات
عموماً وخاصة املسلمني.

الخالصة :إن اخملاوف اجلدية الناجمة عن التصريحات
العنصرية والتحريضية والتى أطلقها دونالد ترمب طيلة
حملته االنتخابية على اجلاليات املسلمة حتتاج إلى عمل
دؤوب من اجلاليات املسلمة لتعزيز مكانتها وترسيخها.
وعلى اجلاليات املسلمة أن تعي انهم موطنون كاملي
احلقوق والواجبات وأن ما من سبيل أمامهم سوى
اإلحتاد والتعاون فيما بينهم أوالً ثم التعاون معي
اجلاليات األخرى وأن انشاء كيانات ضاغطة لم يعد
ترفاً يف الوقت احلالي ،وأنّ عليهم أن يبنوا مؤسساتهم
وحتالفاتهم ،وأن يدعموا منظمات احلقوق املدنية ،وأن
يندمجوا يف العملية السياسية بقوة.
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أمريكا ستندم ملساعدتها السعودية يف قصف اليمن

ميديا بنجامني
"أمريكا تقتل الشعب اليمني" ،متأل هذه العبارات العديد
من اجلدران يف العاصمة اليمنية صنعاء ،فالشعب
اليمني الذي كان يتلقى القنابل األمريكية التي أسقطها
الطيارون السعوديون يعرف جيداً أن الواليات املتحدة
متواطئة يف معاناتهم.
املشاعر املعادية للواليات املتحدة يف اليمن يجب أن
تكون دعوة لكي يستيقظ األمريكيون؛ فإذا كنت ال
تهتم مباليني اليمنيني الذين يعانون ،فرمبا يجب عليك
أن تفكر يف ردة فعلهم العكسية مستقبالً.
عضو احلزب اجلمهوري "راند بول" وعضو احلزب
الدميقراطي "كريس موريف" وهما اثنان من أعضاء
مجلس الشيوخ األمريكيني ، ،يفهمون متاماً ماهي
اآلثار املترتبة على ذلك وقد قاموا بعدة محاوالت
لوقف بيع األسلحة .وقد صرح السيد "موريف محذراً
"ليس للواليات املتحدة أي شأن أو مصلحة يف دعم
حرب لم تؤد سوى الى تشجيع وتقوية اعدائنا
االرهابيني ومفاقمة االزمة اإلنسانية ونشر اخلوف
والغضب يف أوساط الشعب اليمني جتاه الواليات
املتحدة ،وهذا الشيء سينقلب علينا يف نهاية املطاف".
لكن ولسوء احلظ ،لم تستجب إدارة "ترامب" وغالبية
أعضاء مجلس الشيوخ األمريكيني لنداءاتهم ،ويف 13
حزيران  /يونيو ،فشل القرار املقدم من السيد "بول" يف
التصويت بأغلبية  53صوت مقابل  ،47حيث كان
القرار يهدف الى وقف بيع السعودية مجموعات من
الذخائر املوجهة بدقة.
"راند بول" ،هو جمهوري مناهض للتدخل يف شئون

الدول اخلارجية ضغط بشدة إلنفاذ القرار،
لكنه فشل أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين
كانوا أكثر قلقاً بشأن الوظائف التي يوفرها
مصنعو األسلحة من حياة األطفال اليمنيني،
حيث قال "إنني أشعر باخلجل من أن الناس
يتكلمون عن كسب القليل من الدوالرات
بينما يواجه  17مليون شخص خطر اجملاعة".
وبالرغم مما قاله اال ان السيد "بول" لم يذكر
ان العديد من اعضاء مجلس الشيوخ من
الدميوقراطيني واجلمهوريني على حد سواء
كانوا قد كسبوا عشرات االالف من
الدوالرات يف حمالت من نفس تلك
الشركات التي استفادت من مبيعات األسلحة
الى السعودية.
وعلى الرغم من فشل القرار الذي كان
يهدف الى وقف املبيعات ،اال أن التصويت
يعكس مستوى غير مسبوق من املعارضة
داخل مجلس الشيوخ ملبيعات األسلحة
هذه.
فقد فشلت جهود مماثلة أثناء فترة رئاسة
"أوباما" ب  71صوت مقابل  ،27موريف قال
يومها انه "منذ وقت ليس ببعيد لم يكن أحد
يحلم حتى بنتيجة التصويت هذه ،فذلك
يعني بأن الكونغرس بدأ يالحظ اخيراً ان
السعودية تستخدم ذخائر أميركية لضرب
أهداف مدنية بشكل متعمد داخل اليمن".
أما الشيء املثير للسخرية حقاً هو أن الدميقراطيني
أصبحوا أكثر استعدادا النتقاد مبيعات األسلحة
السعودية حتت إدارة "ترامب" مما كانوا عليه حتت

حكم أخر دميقراطي.
اليمنيون أصبحوا يتطلعون بشدة إلنهاء هذا الصراع
الذي دخل الى اآلن عامه الثالث ،وهناك ما يقرب من

Oxfam: While Yemen is on the brink of famine,
US bombs will make life harder for Yemenis
Civil war—fueled by US bombs—is driving Yemen into crisis.

Saudi Arabia with additional arms, the
U.S. government will fuel and legitim
mize a conflict that, for the sake of the
millions in need, must urgently be
“resolved.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

guided munitions will only further exacm
erbate the growing humanitarian crisis.
The administration may not directly
drop bombs in Yemen, but by providing

The Yemeni people are on the brink of
famine after two years of conflict. In
this time, millions of people have been
displaced from their homes. And withm
out adequate access to medical supplies
or facilities, every ten minutes a child
dies in Yemen due to preventable dism
ease.
Yet at a time when the Yemeni people
desperately need an end to violence,
President Trump is proposing to sell
nearly $510 million worth of weapons,
including precisionmguided munitions,
to Saudi Arabia. Saudi Arabia’s use of
these munitions in Yemen has fueled the
conflict in Yemen, creating a humanitarm
ian catastrophe. Tomorrow, Congress
will vote on this arms deal that would
be used to fuel the war in Yemen. The
Yemeni people need peace – not more
bombs.
“Congress should signal its concern
for human rights, international humanim
tarian law and survival of the Yemeni
people by blocking this arms sale,” said
Scott Paul, Oxfam Senior Humanitarian
Policy Advisor. “Yemen is already on
the brink of famine with 7 million peom
ple facing severe hunger and 18.8 milm
lion in need of aid; the sale of precisionm
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كتاباتWritings

 19مليون شخص ممن باتوا بحاجة ماسة إلى
املساعدة ،كما يواجه  6.8مليون شخص خطر
اجملاعة .وقد فاقم من ذلك تفشي وباء الكوليرا الذي
جتاوز  000،124حالة ومن املتوقع أن يتضاعف
ذلك الرقم كل أسبوعني ،وذلك ألن ما يقرب من
نصف املرافق الطبية يف البالد قد دُمرت.
طفل ميني ميوت كل  10دقائق من اآلثار املترتبة على
نقص اإلمدادات واجلوع ونقص املرافق الطبية.
القوات السعودية استهدفت املزارع واملرافق الغذائية
والبنية التحتية واملياه واألسواق وحتى ميناء احلديدة
الذي كانت تدخل عبره معظم املساعدات اإلنسانية
التي تصل الى البالد.
ويف الوقت نفسه ،استغلت اجلماعات املتطرفة مثل
تنظيم القاعدة وداعش الفوضى لتوسيع نطاق
سيطرتها.
إن دعم الواليات املتحدة للتدخل الذي تقوده
السعودية ضد املتمردين احلوثيني اليمنيني ليس
بالشيء اجلديد ،ولكن بعد أن قصفت السعودية
مراسم عزاء يف تشرين األول  /أكتوبر  2016وهو
األمر الذي أسفر عن سقوط ما يقارب ال 150
ضحية ،قررت إدارة أوباما وقف بيع الذخائر التي
تستخدم يف اليمن وسحبت الدعم اللوجستي
األمريكي.
"دونالد ترامب" كان سريعاً يف استئنافه ملبيعات
األسلحة ،بل وصل حد املفاخرة بعد التوصل إلى
صفقة هائلة قدرت قيمتها ب  110مليار دوالر
خالل رحلته إلى اململكة يف مايو املاضي.
ومع تزايد األصوات املنددة واملعارضة ضد دعم
الواليات املتحدة للسعوديني ،وعدت العائلة املالكة
الرئيس "ترامب" بأن جيشها سوف يخضع لتدريب
أمريكي صارم للحد من اخلسائر يف صفوف املدنيني،
وقد مت التوقيع على برنامج تدريب بلغت كلفته 750
مليون دوالر.
وقد وافق السعوديون أيضاً على أن املستشارين
األمريكيني سيجلسون يف مركز مراقبة العمليات
اجلوية؛ حيث أنه فيما مضى لم يسمح سوى لفريق
صغير من الواليات املتحدة بالعمل من مكتب آخر
لتنسيق املساعدة اللوجستية.
التدريب األمريكي أو التواجد األمريكي يف جميع
مراكز مراقبة العمليات لن يوقف الصراع ،وإمنا اتفاق
وقف إطالق النار واحملادثات السياسية هما ما
سيؤديان إلى ذلك.
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صحافةGlobal
Pressعاملية

قائمة "املطالب" محاولة مكشوفة لفرض الهيمنة على قرار قطر
حتت وطأة الضغوط املتزايدة على معسكر التصعيد ممثالً بالرياض وأبوظبي واملنامة ضد الدوحة لعدم قدرته على تبرير حملته املفتعلة ضد قطر ،مبا يف ذلك حصارها
وتلفيق االتهامات لها ،قدم محور التصعيد ،بعد ثالثة أسابيع على حملته ،الئحة مبا يسمى " 13مطلباً" تضمّنت ،بحسب التسريبات التي تداولها اإلعالم" ،خفض التمثيل
الدبلوماسي مع إيران" ،وإغالق القاعدة العسكرية التركية ،فضالً عن إغالق كافة قنوات اجلزيرة وعدد من وسائل اإلعالم بينها موقع وصحيفة "العربي اجلديد".

وبدت هذه "املطالب" أقرب إلى محاولة من معسكر
التصعيد للهروب إلى األمام من املأزق الذي وضع
نفسه فيه ،نظراً ملا تضمنته "املطالب" من محاولة
صريحة ومكشوفة لفرض الوصاية على قطر واملساس
بسيادتها عبر السعي إلى التحكم يف سياستها ،ما
جعل املطالب متثل "شروط استعمار جديد".
ويف وقت لم يصدر رد قطري رسمي على "املطالب"
حتى ليل أمس ،فإن قطر كانت حاسمة منذ اللحظة
األولى لبداية األزمة يف تأكيد رفضها التنازل عن
استقاللية سياستها اخلارجية ،فضالً عن ضرورة رفع
احلصار عنها.
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ويشير التوقف عند محتوى القائمة التي حصلت
وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منها باللغة
العربية ،فضالً عما نشرته وكالة "رويترز" ،إلى
مدى فشل معسكر التصعيد يف تقدمي أي تفاصيل
بشأن اتهاماته املفترضة واملتكررة ضد قطر ،ويؤكد
مجدداً أن كل ما يحدث يصبّ يف خانة تعمّد افتعال
أزمة مع قطر ،وهو ما كانت وزارة اخلارجية
األميركية قد حذّرت منه على مدى األيام املاضية،
وصعّدت من ضغوطها على هذا املعسكر ،األمر
الذي دفعه إلى تقدمي الئحة "مطالب" فضفاضة
يدرك جيداً استحالة قبول الدوحة بها.

وإداركاً للمصير التي ستؤول إليه هذه "املطالب" بسبب
ما تتضمّنه من جتاوز على سيادة قطر ،ويف انعكاس
واضح للقرار باستمرار التصعيد ضد الدوحة وجتاهل
مختلف دعوات التهدئة ،لم متر ساعات على بدء
التداول يف "املطالب" حتى سارع معسكر التصعيد،
عبر وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية ،أنور
قرقاش ،إلى شنّ هجوم إضايف على قطر ،بالقول إن
تسريب املطالب ،والذي اتهم قطر باملسؤولية عنه،
"يسعى إلى إفشال الوساطة" .واعتبر أن "اخليارات أمام
الشقيق واضحة ،هل يختار محيطه واستقراره
وازدهاره؟ أم يختار السراب واالزدواجية وعزلته عن
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محيطه؟ لعل احلل يف افتراق الدروب؟" ،قائالً إن
"الطالق واقع" ،إذا لم يتم التعامل مع هذه
املطالب .وجاءت هذه االتهامات يف الوقت الذي
أكدت فيه وكالة "رويترز" ،والتي نقلت جزءاً من
مضمون املطالب ،أن مسؤوالً يف إحدى الدول
العربية التي تفرض حصاراً على قطر كشف لها عن
قائمة املطالب.
كذلك استدعت اتهامات قرقاش رداً من مدير
املكتب اإلعالمي يف وزارة اخلارجية القطرية،
أحمد بن سعيد الرميحي ،والذي أشار يف تغريدة
نشرها على موقع "تويتر" بإصبع االتهام إلى دول
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احلصار وقناة العربية بالتسريب .ولفت إلى أن من
فبرك بيان أمير قطر متيم بن حمد آل ثاني عبر اختراق
وكالة األنباء القطرية ليس بعاجز عن تسريب املطالب
لوكاالت األنباء .واعتبر أن استباق الرد على الطلبات
عبر تسريبها يكشف سوء نيّاتهم وضعف حجتهم.
قائمة املطالب

"اإلخوان" حركة إرهابية ،فيما "دولة قطر وبعض
الدول األخرى داخل اجمللس تعتبرها حركة سياسية
وليست إرهابية".
ومن ضمن املطالب اإلضافية "تسليم جميع األفراد
املطلوبني من قبل الدول األربع (السعودية،
اإلمارات ،البحرين ،مصر)" ،فضالً عن "تسليم
قطر معلومات مفصّلة عن معارضني موّلتهم قطر".
وتضم الالئحة مطالبة قطر بأن "تكون منسجمة مع
محيطها اخلليجي العربي على كافة األصعدة
(عسكرياً  -سياسياً  -اقتصادياً  -اجتماعياً -
أمنياً" .مع العلم أن وزير اخلارجية القطري ،كان
قد شدد يف لقائه مع قناة "فرانس  "24على "أن
احلديث عن عدم التزام قطر باتفاق ( 2014الذي
أنهى أزمة سحب السفراء) هو مسألة خاطئة متاماً".
وأردف "ولو كان هناك عدم التزام بذلك االتفاق
كما يدّعي بعض مسؤولي الدول اخلليجية فينبغي
أن تكون هناك آليات لبحثه ،هذا إن كان هناك عدم
التزام فعالً".
كذلك لم تطلب القائمة من قطر إغالق قناة اجلزيرة
فحسب ،بل جميع القنوات التابعة لها ،فضالً عن
"إغالق كافة وسائل اإلعالم التي تدعمها قطر
بشكل مباشر أو غير مباشر .ومن بينها موقع عربي
 ،21رصد ،وميدل إيست أي ،والعربي اجلديد،
ومكملني" .وقد استدعى هذا املطلب رداً من شبكة
تلفزيون اجلزيرة ،والتي وصفت املطلب بأنه "ليست
سوى محاولة إلسكات حرية التعبير يف املنطقة".
وكان الفتاً أن املطالب املسربة تضمنت منح قطر
عشرة أيام لالمتثال جلميع املطالب ،والتي تشمل
دفع تعويضات غير محددة ،وإال تعتبر الغية .وإذا
وافقت قطر على هذه املطالب ،يتعني عليها إعداد
تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة األولى،
ومرة كل ثالثة أشهر للسنة الثانية ،ومرة كل سنة
ملدة عشر سنوات ،يف دليل إضايف على دوافع
احلملة التي تتعرض لها قطر ،والتي حتاول فرض
الوصاية عليها.
مع العلم أن وزير اخلارجية األميركي ،ريكس
تيلرسون ،سبق أن أعلن أن املطالب يجب أن تكون
"معقولة وقابلة للتنفيذ".

صحافةGlobal
Pressعاملية

ووفقاً لقائمة املطالب ،فإنه يتوجّب على قطر "خفض
التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغالق امللحقيات،
ومغادرة العناصر التابعة واملرتبطة باحلرس الثوري
اإليراني من األراضي القطرية ،واالقتصار على
التعاون التجاري مع إيران ،مبا ال يخل بالعقوبات
املفروضة دولياً وأميركياً على إيران" .وهو األمر الذي
يعدّ تدخالً مباشراً يف صلب السيادة القطرية .فيما كان
الفتاً أن القائمة خلت من أي إشارة الستهداف
العالقات التجارية مع إيران ،األمر الذي يعكس
حرصاً على مراعاة مصالح اإلمارات ،إذ تعتبر
اإلمارات الشريك الثاني إليران بعد الصني ،ويوجد
فيها مئات آالف اإليرانيني.
أما املطلب الثاني ملعسكر التصعيد فنصّ على قيام قطر
باإلغالق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ،ووقف
أي تعاون عسكري مع تركيا على األراضي التركية،
وهو ما استدعى موقفاً سريعاً من وزير الدفاع التركي،
فكري إشك ،والذي أكد أنه لم يطلع بعد على قائمة
الطلبات التي مت تقدميها لقطر بشكل رسمي ،لكنه أشار
إلى أنه لو كان وجود شرط إغالق القاعدة العسكرية
التركية يف األراضي القطرية بني الشروط فإنه سيتم
اعتباره تدخالً يف العالقات التركية القطرية .وأضاف
"إن هذا يعتبر مظهراً من مظاهر عالقات القوة بني
الدول" ،الفتاً إلى أن "القاعدة التركية يف قطر تأتي يف
إطار تدريب القوات القطرية واحلفاظ على أمن قطر
واملنطقة ،وال يوجد اآلن أي أفكار عن إعادة النظر يف
هذا االتفاق (اتفاق التعاون الدفاعي التركي
القطري)".
أما ثالث "املطالب" فتضمن "إعالن قطر قطع عالقاتها
مع كافة التنظيمات اإلرهابية والطائفية واأليديولوجية
وعلى رأسها (اإلخوان املسلمني  -داعش  -القاعدة -
محاولة إلجبارها على التخلي عن "دعمها
فتح الشام  -حزب اهلل ،وإدراجهم ككيانات
لإلرهابيني" ،على الرغم من أنهما تعرفان أن قطر ال
إرهابية ."...وكانت قطر قد نفت أكثر من مرة صحة
تؤيد اإلرهاب ولم ولن تؤيده أبداً ،وتعرفان أن
دوافع احلملة
االتهامات املوجهة إليها يف هذا الشأن ،مبا يف ذلك،
اإلرهاب يشكل تهديداً لقطر كما هي احلال بالنسبة
عبدالرحمن
تأكيد وزير اخلارجية القطري ،محمد بن
الواليات
لدى
القطري
السفير
قال
السياق،
ويف
لهما ولكل الدول األخرى.
آل ثاني ،خالل حديث مع قناة "فرانس  ، ،"24أن
املتحدة ،مشعل بن حمد آل ثاني ،إن احلصار
هذا االتهام "غير صحيح وغير مقبول" .وذكّر بأن
الدبلوماسي واالقتصادي واالجتماعي الذي
والكذبة الثانية الكبيرة ،كما يقول ،يف حملة التشويه
"دولة قطر العب فاعل يف التحالف الدولي ملكافحة
فرضته دول خليجية على بالده ،واالدعاءات بأنها
هذه هي أن قطر حليف سري إليران ،الفتاً إلى أن
تنظيم داعش ودورها يف هذا اخلصوص مشهود له يف
تدعم اإلرهاب وأنها حليف سري إليران ،مجرد
السعودية واإلمارات وكل حكومات اخلليج لديها
كافة ساحات املنطقة" .وشدّد على أن دولة قطر لم
متويه حملاولة انتهاك سيادتها ومعاقبتها على
عالقات دبلوماسية وجتارية معها ،والواقع أن أكبر
تدعم جبهة "النصرة" يف سورية وال تنظيم "القاعدة" وال
استقالليتها ،مشدداً على أن قطر أكدت منذ اليوم
شريك جتاري إليران هو اإلمارات ،الدولة التي
أي تنظيم إرهابي.
األول أن احلصار ال عالقة له باالتهامات املوجهة
تتزعم احلصار ضد قطر ،وأضاف أن األهم من ذلك
وبخصوص اإلخوان املسلمني ،أوضح وزير اخلارجية
ضد بالده.
هو أن قطر كانت تقدم دعماً حيوياً للمعارضة يف
القطري أن قطر لم تدعم جماعة "اإلخوان" بل دعمت
وقال السفير القطري ،يف مقال له نُشر بصحيفة
سورية التي تقاتل ضد قوات احلكومة املتحالفة مع
احلكومات ،سواء أكان اإلخوان املسلمون جزءاً من
اليوم
األمريكي
العربي
مجلة
تعيد
بوست
"واشنطن
إيران.
هذا احلكومة أم ال .وأوضح أنه ال يوجد يف قطر تنظيم
نشره باللغتني العربية واإلجنليزية" ،إن السعودية
واستطرد بأن الدول احملاصرة لقطر تسعى بهذا التمويه
لإلخوان وال سياسيون من ذلك التنظيم ،علماً بأن
واإلمارات وصفتا حملتهما املناهضة لقطر بأنها
إلى عزلها ومعاقبتها على استقاللها ،والثأر منها
هناك حكومات يف بعض الدول
العربية يساهم فيها اإلخوان
وهناك حكومات أخرى يقودها
اإلخوان.
فشل معسكر التصعيد يف تقدمي أي تفاصيل بشأن اتهاماته
وتساءل "ملاذا يتم اتهام قطر
بدعم اإلخوان وهي التي تدعم
تونس حتى اآلن بغض النظر املفترضة واملتكررة ضد قطر ،ويؤكد مجدداً أن كل ما يحدث
عن وجود اإلخوان يف
دعمت
حكومتها أو ال؟ كما
يصبّ يف خانة تعمّد افتعال أزمة مع قطر ،وهو ما كانت وزارة
مصر خالل تولي اجمللس
العسكري برئاسة املشير محمد
اخلارجية األميركية قد حذّرت منه على مدى األيام املاضية،
طنطاوي ،وكذلك بعد
االنقالب العسكري إبان
وصعّدت من ضغوطها على هذا املعسكر ،األمر الذي دفعه
رئاسة عدلي منصور ،لذلك
فإن اتهام قطر بدعم اإلخوان
إلى تقدمي الئحة "مطالب" فضفاضة يدرك جيداً استحالة
هو اتهام مرسل وغير مثبت".
ولفت إلى أن بعض دول
قبول الدوحة بها
مجلس التعاون تعتبر جماعة
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لدعمها التطلعات احلقيقية للشعوب ضد الطغاة
واملستبدين.
بدوره ،جدد السفير القطري لدى أملانيا ،سعود بن
عبدالرحمن آل ثاني ،متسك دولة قطر مبوقفها
املعروف جتاه األزمة يف منطقة اخلليج ،وذلك برفع
احلصار ثم احلوار ،واضعاً احلملة على قطر يف سياق
محاولة الهيمنة على القرار السيادي القطري وفرض
الوصاية على السياسة اخلارجية لبلد مستقل
وصاحب سيادة والتدخل يف شؤونه الداخلية
ومحاربة اإلعالم احلر ومبدأ التعبير عن الرأي.
وأعاد التأكيد على متسك دولة قطر بالثوابت السياسية
جتاه هذه األزمة التي تنتهجها ،وهي ضبط النفس
وعدم االجنرار إلى اتخاذ إجراءات مماثلة واحترام
حسن اجلوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للبلدان اجملاورة ومواصلة تعميق العالقات التاريخية
مع دول مجلس التعاون اخلليجي والعالم العربي
باإلضافة إلى الدفاع عن حقها يف نهج سياسة خارجية
مستقلة تدعم األمن واالستقرار يف املنطقة والعالم.
واعتبر السفير أن قرار املقاطعة الذي اتخذته بعض
الدول العربية يخالف القوانني واملعاهدات الدولية
حول حقوق اإلنسان ويعرض الدول املقاطعة لقطر
إلى احملاسبة القانونية .كذلك فنّد احلجج الواهية التي
ذكرتها هذه الدول مثل اتهامها لدولة قطر بدعم
اإلرهاب .ولفت إلى أن دول املقاطعة قامت
باالعتماد على األخبار الكاذبة التي مت بثها بعد جرمية
االختراق اإللكتروني وقرصنة موقع وكالة األنباء
القطرية "قنا" بتاريخ  24مايو /أيار املاضي لتبرر
حملتها ضد قطر واتخاذ إجراءات معادية مثل إغالق
احلدود البرية واجلوية والبحرية ومنع تنقل األشخاص
والبضائع والسيارات وترحيل الرعايا القطريني من
بالدهم ومنع أي معارضة شعبية لهذه اإلجراءات
حتت طائلة العقاب بالسجن وبدفع غرامات مالية
حتى ضد األطفال الذين يشجعون نوادي رياضية
تستثمر فيها قطر.
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حصار قطر  ..التقديرات واالرتدادات التي لم يتوقعها املهاجمون !!
بعد مرور ما يقارب الشهر ( عند كتابة هذا التقرير) على بدء احلملة ضد قطر يتضح أن (جدار برلني) لم ينجح يف كسر إرادة القطريني ،وذلك جلملة أسباب :التوقعات يف
الرياض وأبوظبي باستسالم قطري سريع ،واملفاجأة بالصمود واإلصرار القطريني ،واالندفاع نحو اتخاذ إجراءات تصعيدية ال ترتكز إلى حساب مخاطر دقيق ،واالطمئنان
املبالغ فيه إلى املوقف األميركي والغربي ،وإلى تأثير الدولتني يف اإلقليم؛ مما أدى إلى فشل احلملة وإخفاق من تعهدوها يف حتقيق أهدافهم .هل ثمة من أخطأ
احلساب يف دول معسكر القطيعة؟ وملاذا؟ وإلى أي مدى ميكن لهذه األزمة أن تتصاعد؟ وهل لم يزل هناك من أوراق يف يد دول معسكر احلصار والقطيعة؟
تسرُّع ومبالغة
ثمـــة أدلة متزايدة على أن الذين اتخذوا قرار احلملة ضد
قطر لم يتوقعوا أن تستمر أزمة العالقات اخلليجية طويالً،
وأنهم تصوروا أن قطر لن تلبث أن تنـصـاع لضغوط
السعودية واإلمارات .فمن املالحــظ ،مثالً ،أن الهجمة
اإلعالمية ضد قطر ،قادتها وسائل إعالم سعودية
وإماراتية ،من  23مايو  2017إلى  5يونيو  ،2017بدون
أن يصدر موقف رســمي من الدولتني؛ وكأنَّ من أطلق
العنان للحملة لم يكن يعتقد أنها بحاجة لتدخل رسمي
مباشر ،وحتى بعد أن دخلت األزمة طورها الثاني ،بدا أن
قرار التصعيد اتُّخذ على عجل ،بعد أن أخفقت احلملة
اإلعالمية يف حتقيق أهدافها.
تضمَّن قرار التصعيد إجراءات ذات طابع غير إنساني ،متس
حياة ومعاش اآلالف من املواطنني اخلليجيني؛ وهو ما أثار
ردود فعل واسعة النطاق يف اخلليج كله.
كما أن من الواضح أن السعودية واإلمارات لم تُجريا
اتصاالت مسبقة لبناء حتالف من الدول ،يعزِّز من موقفهما،
وأنها فوجئا برفض العديد من الدول العربية واإلقليمية تأييد
حصار قطر ومقاطعتها .وعندما أعلنت مجموعة دول
احلصار قائمة الشخصيات واملنظمات (اإلرهابية) التي
ادَّعت صلتها بقطر ،ظهر أن القائمة وُضعت على عجل،
وأنها حملت من األدلة على عدم كفاءة من أعدَّها ،أكثر من
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األدلة على إدانة لقطر.
ضمَّت القائمة ،مثالً ،منظمات خيرية ذات اعتبار
دولي؛ ومستشارًا مقرَّبًا من الرئيس اليمني ،الذي
يُفترض أنه وقف إلى جانب دول احلصار ،ومصريًّا
معتقالً يف سجون بالده ،لم يدخل قطر مطلقًا؛ وقائد
القوة القطرية يف احلدِّ السعودي اجلنوبي ،الذي وقف
وقواته دفاعًا عن السعودية وأمنها طوال شهور .فوق
ذلك كله ،وبعد مرور أربعة أسابيع على اندالع
األزمة ،يعترف املسؤولون السعوديون واإلماراتيون
بأن ليس ثمة قائمة رسمية قد أُعدِّت بعد لشكاواهم من
قطر أو املطالب التي يتوقعون من الدوحة أخذها يف
االعتبار؛ مما جعل اخلارجية األميركية تشكِّك يف
االتهامات التي روَّج لها املقاطعون وتصفها باملزعومة.
ليس ثمة شك يف أن قرار الهجمة على قطر والعمل
على إخضاعها اتُّخذ يف دوائر القرار السعودي
واإلماراتي قبل أسابيع ،على األقل ،من حادثة قرصنة
موقع وكالة األنباء القطرية ،يف  23مايو  ،2017التي
استُخدمت كمبرر إلطالق احلملة اإلعالمية ضد قطر.
وما يؤكد أن القرصنة كانت جزءًا من اخلطة هو نتائج
التحقيق الذي أجرته وكالة التحقيق الفيدرالي
األميركية التي أكَّدت وقـــوع القرصنة ،وكذلك إعالن
النائب العام القطري ،علي بن فطيس املري ،احلصول
على أدلة كافية على أن القرصنة متت من دولة من دول

السعودية واإلمارات والبحرين.

احلصار.
الفشل خليجيًّا

الفشل عربيًّا وإقليميًّا

لم يكن مستغربًا ،مبجرد أن انطلقت احلملة السعودية-
اإلماراتية ضد قطر ،أن تلتحق البحرين بالسعودية
واإلمارات ،وأن تعلن ،هي األخرى ،منذ  5يونيو
 ،2017مقاطعة قطر وحصارها .على الرغم من توتر
قدمي يف العالقات مع قطر ،اتسمت عالقات البلدين
عمومًا بالودِّ والتفاهم ،لكنها اختارت الوقوف بالفعل
إلى جانب السعودية من قبل ،وبدون تأمُّل كاف ملكاسبها
وخسائرها ،كما حدث يف أزمة سحب السفراء يف
2014.
احلقيقة ،أن الكويت ،التي بدأت حتركًا سريعًا من نهاية
مايو  ،2017إليجاد حل لألزمة ،وعُمان ،التي أيدت
التحرك الكويتي ،تشعران بقلق ملحوظ من الطريقة التي
تصرفت بها السعودية واإلمارات ،وتقدر الدولتان،
اللتان حتتفظان بهامش استقالل واسع عن السياسة
السعودية اخلارجية ،أن محاولة فرض الوصاية على قطر
قد تكون مجرد بداية وليس نهاية لسياسة هيمنة سعودية
على الشأن اخلليجي برمته .ولكن الواضح أن سياسة
مقاطعة قطر وحصارها ،ومحاولة تأليب قبائل موزعة بني
قطر ودول اخلليج األخرى ،لم تُستقبل بتأييد شعبي يف

كما البحرين ،لم يكن متوقعًا من مصر إال االلتحاق
مبعسكر القطيعة واحلصار .بصورة من الصور ،يعتبر
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مدينًا لإلمارات والسعودية
لتأييدهما انقالب يوليو  ،2013وتوفير الدعم املالي
والسياسي لنظام احلكم الذي متخض عنه .كما أن التوتر
هو السمة السائدة يف عالقة القاهرة بالدوحة ،سواء
لشكوى نظام السيسي املستمر من تغطية اجلزيرة للشأن
املصري ،أو ألن قطر تستضيف عددًا من معارضي
النظام .بخالف مصر ،حاول األردن إرضاء دول
احلصار ،بدون أن يذهب نحو قطيعة كاملة مع قطر،
وذلك بإصدار قرار بتخفيض مستوى التمثيل
الدبلوماسي ،وقرار إداري آخر (ثمة شك يف قانونيته)
بإلغاء ترخيص مكتب اجلزيرة يف عَمَّان .بني الدول العربية
األخرى ،لم تلتحق مبعسكر احلصار فعليًّا إال موريتانيا
وجيبوتي ،إضافة إلى احلكومة اليمنية ،التي تتخذ من
الرياض مقرًّا لها ،وحكومة طبرق الليبية غير املعترف بها
دوليًّا ،والتي تخضع لسيطرة خليفة حفتر وتعتمد كليًّا
على املساعدات اإلماراتية.
يف املقابل ،وعلى الرغم من الضغوط السعودية-
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والسعودية ،أن حتمله .بيد أن هناك الكثير من الشك يف
ما إن كانت السعودية واإلمارات ستوافقان على
وساطة تركية.

وقواعده .إلى جانب ذلك ،بذلت دول احلصار جهودًا
لكسب التأييد األوروبي ،جتلَّت يف قيام وزير اخلارجية
السعودي ،عادل اجلبير ،يف أيام األزمة األولى ،بزيارة
لكل من فرنسا وأملانيا ،ويف لقاءات عقدها سفراء دول
احلصار اخلليجية الثالث مجتمعني مع مسؤولني يف
وزارات خارجية عدد من الدول األوروبية.
ولم يكن خافيًا أن دول احلصار تعوِّل على أن وضع
األزمة يف إطار مكافحة اإلرهاب سيكون مقنعًا ألغلب
العواصم األوروبية .ولكن نتائج هذه اجلهود لم تكن
سارة لقادة دول احلصار ،كما اإلدارة األميركية ،لم يكن
هناك يف أوروبا من يريد رؤية أزمة جديدة تنفجر يف الشرق
األوسط ،تضاف إلى تعقيدات األوضاع يف سوريا
والعراق واليمن .ولكن األهم ،أن أغلب العواصم
األوروبية لم يجد يف االتهامات املوجهة لقطر مسوغًا كافيًا
لتبرير القطيعة واحلصار.
خالل جولته األوروبية ،استُقبل وزير اخلارجية القطري،
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ،بتعاطف وتفهم
واضحني ،وبدا أن قطر كسبت املعركة الدبلوماسية يف
الساحة األوروبية.
يف  19يونيو  ،2017عبَّرت مفوَّضة االحتاد األوروبي
للشؤون اخلارجية بعبارات ال ينقصها الوضوح عن رأي
دول االحتاد بضرورة جتنب التصعيد يف اخلليج وبدء
تفاوض مباشر بني أطراف األزمة للتوصل إلى حل
سريع ،يحفظ وحدة مجلس التعاون اخلليجي واستقرار
دوله.
وعلى نحو ما ،لم يختلف املوقفان ،الروسي والصيني،
عن املوقف األوروبي ،وإن بدا املسؤولون الروس أكثر
نشاطًا يف حتركاتهم واتصاالتهم بأطراف األزمة من
نظرائهم الصينيني ،رمبا ألن موسكو وجدت يف اندالع
األزمة ما ميكن أن يفيد السياسة الروسية ،وانخراطها
املتزايد يف الشرق األوسط ملزاحمة الدور األميركي
والعمل املستمر على إضعافه.

اإلماراتية ،رفض السودان ،الذي توجد قواته ضمن
التحالف العربي يف اليمن ،اتخاذ أي إجراء ضد قطر.
وكذلك كان موقف اجلزائر وتونس ولبنان وفلسطني
واحلكومة الليبية املعترف بها دوليًّا يف طرابلس .ولم يكتف
العراق بالتزام موقف محايد ودعوة األطراف إلى احلوار،
الفشل دوليًّا
كما فعل أغلب الدول العربية ،بل أعلن رفضًا صريحًا
ملقاطعة قطر وحصارها.
ليس ثمة شك يف أن مراهنة الرياض و(أبوظبي)
وقد فاجأ املغرب ،الذي يحتفظ بعالقات تقليدية وثيقة
الكبرى ،ومنذ األيام األولى لألزمة ،كانت على
بالسعودية واإلمارات ،حلفاءه يف الرياض وأبوظبي برفض
واشنطن .واألرجح ،حتى على اعتبار أن احلملة ضد
تأييد مقاطعة قطر وحصارها ،بل واملبادرة بإرسال طائرة من
قطر خُطِّط لها منذ زمن ،أن املسؤولني السعوديني
املعونات الغذائية إلى قطر ،يف خطوة رمزية للداللة على
واإلماراتيني الذين أطلقوا احلملة لم يبحثوا خططهم
التضامن العربي واإلنساني.
مع اجلانب األميركي أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب
من جهة أخرى ،اتفقت دول اجلوار الرئيسة ،تركيا وإيران
للرياض.
وإثيوبيا ،على رفض االلتحاق مبعسكر القطيعة واحلصار،
وقد أشار كبار املسؤولني األميركيني ،سيما بعد قرارات
وإن اختلفت دوافعها وردود فعلها.
القطيعة ،إلى أنهم فوجئوا بتفاقم األزمة والتصعيد
إثيوبيا ،التي حتاول منذ سنوات تأسيس عالقات وثيقة بدول
السعودي -اإلماراتي ،ولكن الواضح أن الرياض
اخلليج العربية وتشجيع االستثمارات اخلليجية ،حافظت
وأبوظبي نظرا إلى زيارة ترامب باعتبارها انتصارًا
على موقفها التقليدي بعدم التورط يف اخلالفات العربية-
للخط الذي يُمثِّالنه يف السياسة العربية ،وأن بإمكانهما
العربية .إيران ،يف املقابل ،وجدت يف األزمة اخلليجية
الثقة يف تأييد ودعم الرئيس األميركي ملوقفهما من
مصلحة محتملة ،أوالً :إلظهار السعودية يف موقف املعتدي
قطر .وبالنظر إلى الصالت التي تربط السعوديني
والقوة الساعية للهيمنة على اجلوار؛ وثانيًا :ألن اندالع
واإلماراتيني بعدد من املساعدين املقرَّبني لترامب ،البد
األزمة اخلليجية وضع نهاية ملهرجان التضامن اإلقليمي-
أن الرياض وأبوظبي لم تعدما وسيلة إليصال وجهة
األميركي ضدها ،كما يضعف موقف املعسكر املؤيِّد للثورة
نظرهما مباشرة للرئيس األميركي ،منذ بداية األزمة يف
السورية .ورمبا أمَّل املسؤولون اإليرانيون أنَّ تفاقم اخلالفات
 23مايو  2017وهذا ،رمبا ،ما يفسر تغريدات ترامب
اخلليجية سيساعد إيران يف إقامة عالقات أوثق ليس مع قطر
املبكرة ،التي شابها الكثير من الغموض ،والتي بدت
وحسب ،ولكن أيضًا مع عُمان والكويت ،التي باتت
كأنها تدعم موقفي السعودية واإلمارات يف األزمة.
تخشى هي األخرى سياسة الهيمنة السعودية .وليس ثمة
منذ  7يونيو  ،2017وبعد صدور بيان اخلارجية
شك يف أن املوقف اإليراني ترك أثرًا واضحًا على مقاربة
األميركية حول األزمة ،اتضح أن الرئيس األميركي
احلكومة العراقية لألزمة ،ودفع رئيس الوزراء العراقي،
ليس على توافق تام مع كبار أركان إدارته ،وأنه قد ال
حيدر العبادي ،التخاذ موقف رفض صريح ملقاطعة قطر
يكون على دراية كاملة بطبيعة املصالح األميركية يف
وحصارها.
اخلليج وتعقيدات األزمة.
بيد أن تركيا كانت الدولة محل اهتمام جميع األطراف ،منذ
خالل األيام القليلة التالية ،بدا وكأن الرئيس أُخرج
األيام األولى لألزمة ،ليس فقط ألن تركيا حتتفظ بعالقات
متامًا من ملف اخلليج ،وأن وزارتي اخلارجية والدفاع
وثيقة بكلٍّ من قطر والسعودية ،ولكن أيضًا ألن تركيا وقطر
تتوليان معاجلة األزمة ،على أساس من تقدير يقول:
إخفاق استراتيجي
وقَّعتا ،منذ  ،2014اتفاقية لتأسيس وجود عسكري تركي
إن األزمة ال تصب يف مصلحة الواليات املتحدة ،وإن
يف قطر .وكان واضحًا خالل املرحلة األولى من األزمة،
بعد مرور ما يقارب الشهر على بدء احلملة ضد قطر،
حصار قطر ال يبدو أمرًا مقبوالً ،وإن على أطراف
التي سبقت قرارات القطيعة واحلصار ،أن أنقرة حتاول
تبدو أزمة اخلليج وكأنها تراوح مكانها .إخفاق دول
األزمة جتنب التصعيد والتفاوض حلل اخلالفات ،وإن
احلفاظ على موقف متزن من جهتي اخلالف.
احلصار يف حتقيق تعبئة خليجية وعربية لدعم سياستها،
الواليات املتحدة تدعم الوساطة الكويتية وعلى
وكان الرئيس أردوغان قد أرسل وزير الطاقة التركي
وعجزها عن إقناع األوروبيني ،وتراجع آمالها يف تبلور
استعداد لتقدمي كل مساعدة ممكنة إلجناحها.
والناطق باسم رئاسة اجلمهورية إلى كلٍّ من الرياض
موقف أميركي أكثر ضغطًا على قطر ،وضع حدودًا
مع منتصف يونيو  ،2017وعلى الرغم من عدم
والدوحة للتوسط واحتواء األزمة ،ولكن الرئيس التركي
لتوجهات تصعيد األزمة .احلضور التركي ،واملعارضة
وضوح مدى التقدم يف الوساطة األميركية ،لم يعد ثمة
فوجئ بقيام السعودية واإلمارات باتخاذ قرارات املقاطعة
األميركية ،جتعل اخليار العسكري مستبعدًا كلية؛ وبعد
شك يف أن مراهنة دول احلصار على تأييد أميركي
بعد ساعات فقط من عودة وفد التوسط التركي إلى أنقرة
إجراءات القطيعة واحلصار يف  5يونيو  ،2017لم يعد ثمة
صريح ملوقفها لم تنجح.
لتقدمي تقريره.
الكثير من األوراق يف يد الرياض وأبوظبي.
ورمبا كان بيان اخلارجية األميركي ،يوم  20يونيو
وهذا ما أثار غضب أردوغان ودفعه ،واملسؤولني األتراك
يف املقابل ،أظهرت قطر قدرة فائقة على الصمود ،بل
 ،2017الذي أعرب عن فقدان واشنطن الصبر بانتظار
اآلخرين ،إلعالن املعارضة القاطعة لإلجراءات السعودية
والتعايش مع وضع احلصار لفترة طويلة من الزمن.
شكاوى دول احلصار من قطر ،تعبيرًا من اإلدارة
واإلماراتية والتعاطف مع قطر ،واتخاذ قرار فوري بسدِّ
وتشير توكيدات وزير اخلارجية الشيخ محمد بن
األميركية أن الوقت ليس يف صالح دول املقاطعة ،وأن
حاجات قطر من السلع االستهالكية التي ميكن أن تتأثر
عبدالرحمن آل ثاني 19 ،يونيو  ،2017على أن قطر لن
املطلوب منها تسوية األزمة سريعًا ،ولم تكن مصادفة
بإغالق احلدود السعودية -القطرية.
تقبل الذهاب للتفاوض قبل رفع احلصار ،إلى ثقة الدوحة
أن بيان اخلارجية جاء يف الوقت الذي أفادت تقارير من
اخملاوف التركية املتزايدة من أن يُقدِم بلدا احلصار على
املتزايدة بصالبة موقفها .وهذا ما يضع مستقبل األزمة
الدوحة ،إضافة إلى تصريحات املدِّعي العام القطري،
خطوات أكثر تصعيدًا هي التي دفعت الرئيس التركي،
اخلليجية أمام ثالثة احتماالت رئيسية:
أن احملققني األميركيني توصلوا إلى أدلة بأن مصدر
رجب أردوغان ،للطلب من حكومته طرح اتفاقية التعاون
األول :وهو األرجح ،أن تنجح جهود الوساطة الكويتية
قرصنة وكالة األنباء القطرية كان يف دولة مجاورة
العسكري مع قطر للنقاش يف البرملان التركي ،يوم  7يونيو
والضغوط األميركية يف إطالق مسار تفاوضي بني قطر
لقطر ،أشارت تقارير إلى أنها اإلمارات.
 ،2017والتصويت إلقرار االتفاقية يف اليوم نفسه.
وخصومها اخلليجيني ،حتكمه محدِّدات واضحة ،تفرِّق
بعد ذلك ،طالب وزير اخلارجية األميركي ،تيلرسون،
كانت القاعدة العسكرية التركية يف قطر قد هُيِّئت بالفعل من
بني ما ميكن وصفه بهواجس دول احلصار ،من جهة،
األربعاء  21يونيو ،من دول احلصار تسوية األزمة
قبل ،وكان عدة مئات من اجلنود األتراك قد متركزوا فيها.
وشؤون قطر الداخلية وشروط سيادتها واستقالل قرارها
ضمن عدد من احملدِّدات:
ولكن البنية التحتية الستقبال قوة برية وجوية من خمسة
الوطني ،من جهة أخرى .يحتاج مثل هذا النجاح تقديرًا
أوالً :داخل مجلس التعاون اخلليجي وضمن الوساطة
آالف جندي لم تكن جاهزة بعد .ولذا ،فمجرد أن وافق
عقالنيًّا يف عواصم دول احلصار حلجم اخلطأ الذي ارتكبته
الكويتية.
البرملان التركي على نشر القوات يف قطر توجه عدد من
يف حساباتها ،وعجزها عن إيجاد وسائل أخرى للضغط
ثانيًا :أن تكون املطالب معقولة وقابلة للتنفيذ.
الفنيني العسكريني األتراك للعمل مع نظرائهم القطريني من
على الدوحة.
ثالثًا :احلرص على وحدة مجلس التعاون اخلليجي
أجل وضع التجهيزات الضرورية للقاعدة .يف  18يونيو
ويعزِّز هذا االجتاه التصريحات األميركية والكويتية
ومتاسكه.
 ،2017أعلنت قطر رسميًّا عن بدء وصول طليعة القوة
والعُمانية املتفائلة .ولعل التحول يف القيادة السعودية
وهي اشتراطات ضيَّقت على خيارات دول احلصار،
التركية املفترض متركزها يف قطر.
بتعيني محمد بن سلمان وليًّا للعهد مكان محمد بن
التي كانت تريد تدويل خالفها مع قطر ،وفرض
على الرغم من أن اتفاقية التعاون العسكري التركية-
نايف ،يكون قد استنفد غرضًا رئيسيًّا يف األزمة اخلارجية
وصاية دولية عليها ،وجتاوز مجلس التعاون اخلليجي
القطرية معروفة منذ  ،2014فإن مناقشة البرملان التركي
وإقراره السريع لالتفاقية رسَّب شعورًا
ملموسًا بعدم ارتياح يف دول املقاطعة
اخلليجية الثالث ،على اعتبار أن التوقيت
بعد مرور ما يقارب الشهر على بدء احلملة ضد قطر ،تبدو أزمة اخلليج وكأنها تراوح
يشير إلى انحياز تركي صريح لقطر.
عالقات اإلمارات بتركيا لم تكن يف
مكانها .إخفاق دول احلصار يف حتقيق تعبئة خليجية وعربية لدعم سياستها ،وعجزها عن
أحسن أحوالها منذ سنوات ،ولكن
استياء الرياض من املوقف التركي رمبا
سيدفع األوضاع نحو مستوى من التوتر إقناع األوروبيني ،وتراجع آمالها يف تبلور موقف أميركي أكثر ضغطًا على قطر ،وضع
يف العالقات التركية -السعودية.
حدودًا لتوجهات تصعيد األزمة .احلضور التركي ،واملعارضة األميركية ،جتعل اخليار
من جهتها ،تبدو أنقرة حريصة على
إظهار موقف الطرف غير املنحاز ،واملصرِّ العسكري مستبعدًا كلية؛ وبعد إجراءات القطيعة واحلصار يف  5يونيو  ،2017لم يعد
على القيام بدور الوسيط؛ وهو املعنى
ثمة الكثير من األوراق يف يد الرياض وأبوظبي .يف املقابل ،أظهرت قطر قدرة فائقة
الذي حاولت زيارة وزير اخلارجية
يف
التركي ،مولود جاويش أوغلو،
على الصمود ،بل والتعايش مع وضع احلصار لفترة طويلة من الزمن.
منتصف يونيو  ،2017لقطر والكويت
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سياسة

POLITICS

مع قطر متثَّل يف حشد السعوديني وراء قيادتهم وشحنهم
بالشعور الوطني مما يجعلهم يغلِّبون اخلالف اخلارجي
على أي اختالف داخلي حول مسائل احلكم ،لكن بعد
تولي محمد بن سلمان والية العهد تتغير األولويات،
فينتقل التركيز من اخلارج إلى الداخل لإلمساك جيدًا
مبفاصل الدولة ،وحتسني حياة السعوديني املعيشية لكسب
رضاهم ،لذلك يحتاج إلى خفض التوترات مع اخلارج،
خاصة إذا كانت تستنزف موارد السعودية املتناقصة وإذا
كانت تتعارض مع مطالب الوالية املتحدة يف األزمة
اخلليجية كما أوضحت اخلارجية األميركية .وليس من
املرجَّح أن يبدأ محمد بن سلمان واليته للعهد بإعاقة
ترتيبات األميركيني للمنطقة واإليحاء بأنه ال يُعتمد عليه
وليس حليفًا موثوقًا.
يف املقابل ،هناك عوائق حتول دون حتقق هذا االحتمال،
وهو الطبيعة الشخصية للعالقات اخلليجية ،وانطالق
احلملة ضد قطر أصالً بدون مبررات صلبة ،لكن هذه
االعتراضات تبدو كلفة التمسك بها عالية ومكاسبها
ضئيلة.
االحتمال الثاني :وهو جتميد الوضع ،وهو أقل احتماالً
من األول ،ويدلِّل عليه ما أشار إليه وزير الدولة
اإلماراتي ،أنور قرقاش 18 ،يونيو  ،2017بـخيار (عزل
قطر لسنوات) ،هو استمرار األزمة لفترة غير محدودة،
أو حتولها إلى ما يشبه الوضع الراهن املعتاد .مبعنى ،أن
تصر دول احلصار ،مدفوعة بالكبرياء والغرور وأوهام
املصالح اآلنية ،على القطيعة مع قطر وحصارها.
املسار الثالث :هو مزيد من التصعيد ،مبمارسة الضغوط
واإلغراء لدفع دول جديدة إلى محاصرة قطر ،لكن هذا
السيناريو يبدو أقل السيناريوهات حتققًا؛ ألن كلفته
مرتفعة للسعودية نفسها ولألميركيني .أما للسعودية فإن
مجال نفوذها الرئيسي ،وهو مجلس التعاون اخلليجي،
يبدو اليوم أقرب إلى معسكرين منقسمني :قطر وعُمان
والكويت ،يف جانب ،والسعودية والبحرين واإلمارات،
يف جانب آخر .مثل هذا االنقسام لن يصيب اجمللس
بالشلل ،وحسب ،بل ويهدد مجرد وجوده أيضًا .وإذا
فقدت السعودية النفوذ على مجالها القريب فكيف ميكنها
أن متارس نفوذًا على مجاالت أبعد.
أما بالنسبة لألميركيني ،فكما ذكرنا سابقًا ،لقد أوضحوا
مرارًا وتكرارًا أن األزمة تضر مصاحلهم ،وأن تسويتها
حتظى باألولوية ،كما اتضح من إجراء وزير اخلارجية
األميركي ،ريكس تيلرسون ،عشرين مكاملة ،وإلغاء
زيارته للمكسيك للتفرغ لتسوية األزمة .وليس من
الراجح أن دوالً جديدة ستلتحق باحلصار وهي ترى أنه
يخالف رغبة الواليات املتحدة ،مما يجعل فرص جناحه
تتضاءل ،وجتد نفسها بالتالي يف صف اخلاسرين.
* مركز اجلزيرة للدراسات
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حقوق وحريات
The rights & freedoms

أخرى من العبيد -وال سيما
أولئك الذين متلكهم الدولة
مباشرة مثل الرماة السكوثيون
الثالثمائة الذين ميثلون قوة
الشرطة يف أثينا -أن يكتسبوا
مكانة معينة.
غالبية العبيد يف أثينا هم خدم
املنازل ،ثروتهم تعتمد كليًا
على العالقة التي تتطور مع
مالكهم .يف كثير من األحيان
تكون هذه العالقة قريبة،
العبيد اإلناث يقومون برعاية
األطفال أو العمل كمحظيات،
والعبيد الرجال يعملون يف
خدمة األسرة.
ال يعمل أي أثيني حر يف
مجاالت اخلدمة وغيرها ،ألنَّه

قصَّة العبودية ..متى بدأ اإلنسان يستعبد اإلنسان؟

كتابة وحترير  :عالء الدين السيد  -ميتدّ تاريخ العبودية عبر العديد من الثقافات واجلنسيات واألديان من العصور القدمية وحتى يومنا هذا.
غير أن املواقف االجتماعية واالقتصادية والقانونية للعبيد تختلف اختالفًا كبيرًا يف نُظم الرقّ اخملتلفة يف أوقات وأماكن مختلفة .وميكننا
القول إن العبودية والرق دخلت تاريخ البشرية مع بداية احلضارة .فالصيادون واملزارعون البدائيون كانوا ال يحتاجون أو يستفيدون من
العبيد .فهم يقومون بجمع أو زراعة ما يكفيهم من الغذاء ألنفسهم .وبالتالي فإن زوجًا آخر إضافيًا من األيدي يعني وجود فم إضايف بحاجة إلى
إطعامه ،وال أحد يف ذلك الوقت كان مستعدًا لذلك ،فال توجد ميزة اقتصادية يف امتالك إنسانٍ آخر.
ومبجرد أن بدأ الناس يتجمعون يف البلدات واملدن ،فإنّ
بعضها وبعض .وكان السومريون من مدن مختلفة
من اخملجل أن يكون خادم رجلٍ آخر .ويطبق هذا
فائض الغذاء الذي جرى توفيره يف الريف ،أتاح نشأة
على
نزاعاتهم
حل
يف
راغبني
غير
أو
قادرين
غير
األمر أيضًا على األعمال الفرعية يف أي شكل من
مجموعة واسعة من احلرف اليدوية يف املدينة .يف مزرعة
األرض وتوافر املياه ،فاندلعت احلروب بني املدن
أشكال العمالة .ونتيجة لذلك ،فإن العبيد الذكور يف
كبيرة أو يف ورشة عمل ،وأصبح هناك فائدة حقيقية يف
السومرية ،وهي احلروب التي رأوا أنها قامت بني
أثينا يقومون جميعًا بأعمال السكرتارية أو األعمال
أكثر
وجود مصدر موثوق للعمالة الرخيصة ،ال تكلف
آلهتهم.
اإلدارية ،يف هذه السياقات هم مساعدون شخصيون
شروط
من احلد األدنى من الغذاء والسكن ،وهذه هي
من
العبيد
ُّون
ي
السومر
اتخذ
املطاف،
نهاية
يف
لشخص آخر .وتشمل هذه الوظائف مواقع النفوذ يف
وهو
العبيد،
الرق .وكل احلضارات القدمية استخدمت
حروبهم
يف
أسرهم
جرى
الذين
اآلخرين
السومريني
مجاالت مثل األعمال املصرفية والتجارة.
ما يثبت أن احلصول عليهم كان أمرًا سهالً.
بعضهم بعضًا ،ولكن يف األصل حصل السومريون
كانت احلرب هي املصدر الرئيسي لإلمدادات العبيد،
على العبيد بعد محاربة الشعوب خارج سومر .وكان
اإلمبراطورية الرومانية ..وحشية وانتشار أكبر
وكانت احلروب متكررة ووحشية يف احلضارات املبكرة.
االسم السومري لألنثى من العبيد (فتاة جبلية) ،وكان
عندما تسقط بلدة ما يف يد جيش معادي ،فمن الطبيعي
الرجل من العبيد يسمى (رجل اجلبل) .وكان
الثغرة نفس ،التي يوفرها احترام الذات من قبل
أن يأخذ هذا اجليش العبيد من أولئك السكان الذين
السومريون يستخدمون عبيدهم أساسًا عمال منازل
املواطنني األحرار ،هي التي وفرت فرصًا أكبر لوجود
ميكن أن يكونوا عماالً مفيدين ،أو النساء الذين
ومحظيات .وبرروا العبودية كما فعل آخرون
وانتشار العبيد يف اإلمبراطورية الرومانية .العبيد
البقية.
يستغلون للترفيه واجلنس ،ويتم بعدها قتل
ب
ٍ
شع
على
النصر
منحتهم
قد
آلهتهم
”إن
بقولهم:
األكثر متيزًا كانوا هم موظفي السكرتارية لإلمبراطور.
هناك العديد من الطرق األخرى التي جرى بها احلصول
أدنى”.
يف القرنني األخيرين قبل امليالد –قبل بداية عصر
على العبيد؛ فالقراصنة قاموا بتقدمي أسراهم للبيع.
وتتعلق املعلومات عن العبيد يف اجملتمعات املبكرة
ويجوز احلكم على اجملرم كذلك بالرقّ .والدَّين الذي ال
أساسًا بوضعهم القانوني ،فهم ليسوا إال جزءًا من
اإلمبراطورية –استخدم الرومان يف ظل اجلمهورية
ميكن دفعه ميكن أن يكون سببًا يف نهاية حريتك .ويبيع
ممتلكات املالك القيِّمة .قانون حمورابي ،من بابل يف
العبيد على نطاقٍ أوسع من أي وقتٍ مضى ،ورمبا مع
الفقراء أطفالهم ،وأبناء العبيد هم أنفسهم من العبيد،
القرن الثامن عشر قبل امليالد ،يعطي تفاصيل مذهلة
وحشيةٍ أكبر .يف املناجم يتمُّ جلدهم يف ظلِّ عملٍ
وذلك ألنه يف ظل اإلمدادات الرخيصة من العمالة
«تقشعر لها األبدان« عن املكافآت والعقوبات اخملتلفة
متواصل من قبل املشرفني؛ يف الساحات العامة هم
املتاحة من خالل احلروب ،فلم يكن من املمكن ملالك
للجراحني العاملني سواء على الرجال األحرار أم
مجبرون على االنخراط يف قتالٍ مرعب مثل
العبيد أن يسمحوا لعبيدهم أن يقوموا ببناء أسرة
العبيد ،فالقانون يكشف أن النظام لم يكن مجرد
املصارعني .هناك العديد من انتفاضات الرقيق التي
والتشتت يف موضوع تربية أطفال.
وحشية بال هوادة .فمن املثير للدهشة أن العبيد
وقعت يف هذين القرنني ،واألكثر شهرة منهم بقيادة
وميكن تعريف الرق على أنه تقييد شخص بشخص
البابليني كان يسمح لهم بتملك املمتلكات.
سبارتاكوس.
آخر ،أو أسرة أخرى عن طريق اإلكراه .وهو مصطلح
وظهرت يف وقت مبكر عمليات إلغاء الرق والعبودية
يتعلق بالعبيد كسلع يتم شراؤها وبيعها .بالنسبة
يف اثنني من الطوائف اليهودية ،اإلسينيون
أوروبا يف العصور الوسطى..
للكثيرين منا ،نسمع كلمة «الرقيق« فتثير يف أذهاننا
والثيرابيتيون ،الذين كانوا يقومون بتحرير العبيد عبر
الكنيسة تتغاضى عن العبودية
على الفور جتارة الرقيق عبر احمليط األطلسي ،عندما مت
دفع األموال ملالكهم.
يف أوائل العصور الوسطى كانت الكنيسة تتغاضى عن
بيع األفارقة إلى «العالم اجلديد« ابتداء من أوائل القرن
العبودية ،ولم تكن تعارض هذا األمر إال عندما
 17.ومع ذلك ،يجب أن نتذكر أن العبودية لم تبدأ أو
اليونان القدمية ..االعتماد األكبر على العبيد
استعبد املسيحيون من قبل من اعتبرتهم الكنيسة
تنتهِ هنا ،وأنه ليس كل العبيد على مدى اإلنسانية
كفار.
تناسب هذا التعريف ،فهناك أشكال مختلفة أخرى
لكن احلضارة األولى التي نعرف الكثير عن دور العبيد
اقتحم الفايكنج بريطانيا منذ عام  800ميالدية وقاموا
للعبودية.
فيها هي اليونان القدمية .فقد اعتمدت كلتا الدولتني
ببيع أسراهم إلى األسواق يف اسطنبول وإسبانيا
الرائدتني يف اليونان -إسبرطة وأثينا -اعتمادًا كامالً
اإلسالمية .لم يكن الدين عائقًا أمام جتارة الرقيق
على العمل اجلبريّ ،على الرغم من وصف النظام يف
البداية من العراق
إسبرطة بشكل أفضل بأنه (رق خدمي) وليس استرقاقًا سواء من املسيحيني أم املسلمني أم اليهود .وتسبب
يعود تاريخ االسترقاق يف بالد ما بني النهرين إلى حوالي
وباء الطاعون (املوت األسود) يف زيادة الطلب على
أو عبودية كاملة .الفرق هو أن شعب (الهيلوتس) يف
 10آالف سنة ،حيث كانت قيمة العبد الذكر بُستان
العبيد احملليني يف إيطاليا.
إسبرطة هم شعب غزوٍ وحروب ،يعيشون على
نخيل التمر .كما كانت تستخدم النساء من العبيد يف
وكان العبيد غالبًا ما يكونون مشتبهني بهم وراء
أرضهم التي ورثوها ،ولكنهم أجبروا على العمل من
تلبية املطالب اجلنسية لألسياد .وكان هؤالء العبيد
تسميم أسيادهم ،وكانت العقوبات التي تنزل عليهم
أجل أسيادهم املتقشفني .ووجودهم هو نهج ريفي
يكتسبون حريتهم فقط عندما ميوت سيدهم.
رهيبة .فأحد املتهمات من العبيد جرى سلخ وتقطيع
تقليدي تبقى فيه حقوق معينة مرتبطة بها.
وتشير الدراسات لوجود أدلة على أنّ الرق سبق
حلم جسدها حية وهي جتر يف شوارع فلورنسا .يف
وعلى النقيض من ذلك ،ليس لعبيد أثينا أي حقوق
السجالت التاريخية املكتوبة ،وكانت موجودة يف العديد
القرن السادس عشر حاول البابا بولس الثالث وقف
تقليدية .ولكنّ حالتهم كانت تختلفُ اختالفًا كبيرًا
من الثقافات .وحوالي عام  3500قبل امليالد ظهر
البروتستانتية عن طريق حتفيز أولئك الذين تركوا
وفقًا للعمل الذي يقومون به .أكثر العبيد غير
العبيد يف احلضارة السومرية ،وكانوا يشكلون أغلبية
الكنيسة الكاثوليكية وهم عبيد.
احملظوظني يف أثينا كانوا هم عُمَّال املناجم الذين كانت
السكان وهم مسؤولون عن جميع األعمال اليدوية.
تتسبب أعمالهم هذه يف وفاتهم ،فقد كانت املناجم
ومع منو املدن السومرية يف عدد السكان واتساع نطاقها،
مملوكة للدولة ولكنها مستأجرة لرجال أعمال من
التجارة عبر األطلسي ..بداية العبودية احلديثة
اختفت األراضي البكر التي كانت تفصل بني املدن
القطاع اخلاص .وعلى النقيض من ذلك ،ميكن لفئات
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افتتح البرتغاليون جتارة الرقيق يف احمليط األطلسي ،والتي
ستنضم إليها إسبانيا قريبًا .وأدَّى غزو كريستوفر
كولومبوس ملنطقة البحر الكاريبي إلى محو الثقافة
األصلية املوجودة هناك ،قبل أن تتدفق األمم االستعمارية
األخرى يف األمريكتني لنهبها.
هنا كانت احلاجة جللب الرقيق من أجل العمل يف إنتاج
السكر والقطن والتبغ .ومع وفاة الهنود احلمر ،مت
استيراد العبيد األفارقة 900 ،ألف نزلوا شواطئ
األمريكتني بحلول عام  1600الدول األفريقية التي
زودت األمريكتني بالعبيد كان لديها هي نفسها تاريخ
طويل من العبودية .وتوافد املستعمرون األوروبيون على
السواحل الغربية من أفريقيا لتجارة اخلمور والتبغ
واألسلحة واحللي ،باإلضافة لتجارة البشر.
وهكذا بدأ ما يعرف بـ(املمر األوسط) سيئ السمعة،
حيث سيتم حتميل العبيد يف بطون السفن .وكان
البريطانيون هم املستعبدون الرئيسيون ،حيث جلبوا
بضائع من إجنلترا من أجل جلب العبيد األفارقة ثم قاموا
بعد ذلك بتوريدهم إلى املستعمرات اإلسبانية والبرتغالية
فى العالم اجلديد .وقد بنيت هذه التجارة الثالثية ثروة
بريطانيا.
حركات اإللغاء
شهد القرن الثامن عشر والدة اجملموعات اإللغائية يف
العالم الغربي ،أو محاوالت الغاء جتارة العبيد .ويف عام
 1804جعلت الدمنارك جتارة الرقيق غير قانونية؛ تلتها
بريطانيا يف عام  1807واألمريكيني بعد عام.
تأسست منظمة مكافحة الرق الدولية عام  1839قبل
بضع سنوات من اإللغاء التام لتجارة الرقيق عبر احمليط
األطلسي .لكن -رغم هذا -فإن عمليات تهريب الرقيق
والعبودية ظلت مستمرة .يف ذلك الوقت كان املناخ
االقتصادي آخذًا يف التغير ،وسعت الصناعات البريطانية
بعد الثورة الصناعية ،التي بنيت على أرباح االسترقاق
الزراعي ،إلى إيجاد قوة عاملة يف الوطن.
حركة العبيد يف الواليات املتحدة
ساعد العبيد أمريكا يف احلصول على حريتها من
البريطانيني خالل حرب االستقالل األمريكية ،ولكن من
دون احلصول على امتيازات خاصة بهم .شعار «كل
الرجال يخلقون على قدم املساواة« كان حلقة جوفاء،
حتى إن الرئيس توماس جيفرسون الذي كتب هذا الشعار
كان هو نفسه ميلك العبيد.
لقد أحدث اختراع محالج القطن ثورة يف ثروات اجلنوب
األمريكي ،ففي عام  ،1860جرى اقتطاع حصاد قطني
بقيمة  200مليون دوالر من قبل العبيد الذين يعملون
حتت كرابيج أسيادهم .كان العبيد يفعلون كل وظيفة
ميكن تخيلها مع توظيف العبيد املهرة من أجل مزيد من
الربح.
هرب بعض العبيد حتت غطاء الليل وسافروا عبر
األراضي البرية إلى الواليات الشمالية وكندا ،وخالل
احلرب األهلية يف عام  ،1861كانت هذه البداية لنهاية
العبودية يف الواليات املتحدة ،وقد مات فيها أكثر من 38
ألف من السود العبيد .وألغى التعديل الثالث عشر
للدستور األمريكي الرق نهائيًا.
تغير الشكل واستمرت العبودية
غير أن الرق استمر يف أجزاء أخرى من العالم بعد التحرر
يف أمريكا الشمالية .ازدهرت العبودية األصلية يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،باإلضافة إلى استعباد ذوي
الديون والسخرة يف املستعمرات األوروبية والرق احمللي يف
نيجيريا وشبه القارة الهندية ،وقد فقد تسعة ماليني
شخص حياتهم للعمل اإلجباري واإلبادة اجلماعية يف
الكونغو البلجيكية.
ويف الصني ،استمر نظام استرقاق األطفال يعرف باسم
«موي تساي« ،إذ يباع األطفال للعمل املنزلي ،حتى
النصف الثاني من القرن العشرين .ويف بيرو الفظائع التي
ارتكبتها شركة بريطانية ضد الهنود األصليني املستعبدين
لالستفادة من املطاط أدى إلى مقاطعتها .وتشير
التقديرات إلى أن كلّ طن من الالتكس تنتجه شركة
األمازون يف بيرو قد كلف حياة سبعة أشخاص.
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الفساد
ضد
Against
corruption

الفساد وأنواعه
وأسبابه وأثاره على
االقتصاد ومتى
تستخدم نظرية ال أرى
ال اسمع ال اتكلم؟ 2

يعرف الفساد على أنّه ظاهرة من الظواهر االجتماعية اخلاطئة ،وهي منتشرة
بكثرة يف جميع اجملتمعات وخاصة اجملتمعات العربية ،وهي من األساليب
اخلاطئة التي يتبعها فرد من أفراد اجملتمع ،من أجل حتقيق مكاسب ومصالح
شخصية على حساب اآلخرين ،وبذلك فهي خروج عن القانون والعرف السائد يف
اجملتمع الذي يعيش فيه األفراد الفاسدين ،واستغالل للمناصب الرفيعة وذات
السلطة والسيادة يف احلصول على ممتلكات الغير ،سواء كان هذا االستغالل لصالح
فرد أو لصالح جماعة ،مع غياب القوانني والعقوبات الرادعة ملثل هؤالء األفراد.
•غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع
للحمالت االنتخابية.

كتابة وحترير  :عبير الرملي
الظروف املالئمة للفساد

غياب الدميوقراطيه أو عجزها وتركيز السلطه فى يد
صناع القراروهم عمالً غير مسئولني من الشعب أو
بعملون ملصاحلهم الشخصيه وغير مفوضني وال ميثلوا
الشعب
العجز ملعلوماتي :ويشمل
•انعدام الشفافية يف احلكومية (حرية املعلومات) يف
صنع القرار
•احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكالم أو الصحافة
•ضعف املساءلة وانعدام اإلدارة املالية املالئمة
الفرص واحملفزات وتشمل
•عمليات استثمار كبيرة لألموال العامة
•انخفاض رواتب املوظفني احلكوميني

الظروف االجتماعية وتشمل
•النخب األنانية املنغلقة وشبكات املعارف.
•كون السكان أميني أو غير مهتمني وعدم قابلية الرأي
العام على انتقاء اخليارات السياسية.
العجز القانوني ويشمل
•ضعف سلطة القانون
•ضعف املهن القانونية
•عدم كمال العملية االنتخابية
•حمالت انتخابية مكلفة يتجاوز اإلنفاق فيها املصادر
االعتيادية للتمويل السياسي.
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

معايير قياس الفساد
إن قياس الفساد بلغة اإلحصاءات ليس أمراً سهالً
طاملا أن املشتركني فيه ليسوا متعاونني يف هذا الصدد.
وتقدم املنظمة العاملية للشفافية وهي منظمة رائدة يف
مجال محاربة الفساد ثالثة معايير تقوم بتحديثها
سنوياً لقياس الفساد وهي :مؤشر إدراك الفساد
(القائم على آراء اخلبراء حول أحوال البلدان
الفاسدة) ،والبارومتر العاملي للفساد (القائم على
استطالعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع
الفساد ،واستطالع دافعي الرشى الذي يبحث يف
استعداد الشركات األجنبية لدفع الرشى .كما تقوم
املنظمة العاملية للشفافية بنشر تقرير دولي حول
الفساد على موقعها
www.globalcorruptionreport.org.
كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات
مختلفة حول الفساد وينشره على موقعه
www.worldbank.orgpublicsectora
nticorrupt/datatools.htmوالذي
يشتمل على مجموعة من املؤشرات احلكومية على
املوقع (www.worldbank.org/wbi/
governance/data.html).تقوم املنظمة
العاملية ملراقبة الفساد بإجراء استطالعات إلدراك
وجود الفساد بني آونة وأخرى .وبحسب آخر
استطالع للمنظمة أجرته يف عام  2005فإن أقل 10
دول فساداً يف العالم هي (حسب الترتيب األبجدي
باللغة اإلجنليزية):أستراليا ،النمسا ،الدمنارك،

فنلندا ،أيسلندا ،نيوزلندا ،النرويج ،سنغافورة،
السويد وسويسرا .وبحسب االستطالع املذكور فإن
أكثر  9دول فساداً (حسب حاالت النهب للثروة من
قبل السلطة احلاكمة) هي :بنغالديش ،تركمانستان،
تشاد ،ساحل العاج ،غينيا االستوائية ،نيجيريا،
هايتي.
ولكن نتائج ذلك االستطالع قد تكون موضع جدل
ألنها تقوم على اإلدراك املوضوعي .فتوفر
التكنولوجيا املتطورة يف الدول التي يعدها جمهور
الرأي العام "األقل فساداً" قد يساعدها على إخفاء
الفساد عن أعني شعبها أو على جعل ممارسات الفساد
تبدو شرعية.
وبحسب استطالع اإلدراك تعد واليات ميسيسيبي
وداكوتا الشمالية ولويزيانا من أكثر الواليات املتحدة
فساداً .بينما تعتبر واليات هامبشاير وأوريغون
ونبراسكا أقلها فساداً .وتأتي أكبر واليتني وهما
كاليفورنيا وتكساس يف الوسط ،إذ تأتي كاليفورنيا
باملرتبة  25وتكساس باملرتبة  29يف القائمة التي تصنف
الواليات أكثر الواليات فساداً.

التأثيرات االقتصادية
يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية االقتصادية
لتسببه يف حدوث تشوهات وحاالت عجز ضخمة.
ويؤدي انتشار الفساد يف القطاع اخلاص إلى زيادة كلفة
العمل التجاري من خالل زيادة سعر املدفوعات غير
املشروعة نفسها وكذلك إلزدياد النفقات اإلدارية
الناجمة عن التفاوض مع املسؤولني ومخاطر انتهات
االتفاقيات أو االنكشاف.
ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات
اإلدارية عن طريق جتاوز الروتني اإلداري ،إال ان
وجود الرشوة ميكن كذلك ان يدفع املسئولني
الستحداث تعليمات وحاالت تأخير جديدة يف إجناز
املعامالت .ومع إسهامه يف زيادة تضخم النفقات
التجارية فإن الفساد يشوه امللعب التجاري إذ يحمي
الشركات ذات املعارف يف احلكومة من املنافسة ما يعني
بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كوفئ.
وعالوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية يف
القطاع العام عن طريق حتويل استثمار املال العام إلى
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مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى .ويلجأ
املسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية ملشاريع
القطاع العام إلخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه
التعامالت غير املشروعة ،ما يؤدي بالنتيجة إلى
زيادة تشويه استثمار املال العام .ويؤدي الفساد
كذلك إلى خفض معدالت االلتزام بضوابط البناء
واحملافظة على البيئة والضوابط األخرى وإلى تردي
نوعية اخلدمات احلكومية وزيادة الضغوط على
ميزانية احلكومة.
يقول خبراء االقتصاد بأن أحد أسباب اختالف
معدالت التنمية االقتصادية بني أفريقيا وآسيا يعود
إلى أن الفساد يف أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق
اإليجارات الذي ينجم عنه حتريك رأس املال إلى
اخلارج بدالً من استثماره يف الداخل (وهو النمط
التقليدي واحملبط الذي نشهده يف قيام احلكام
الدكتاتوريني األفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم
يف بنوك سويسرا).
أما اإلدارات الفاسدة يف آسيا من قبيل إدارة
سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة احلصول على حصة
يف كل شيء (طلب الرشى) ،إال أنها متكنت بخالف
ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق
االستثمار يف مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة
القانون وما إلى ذلك.
ويقدر الباحثون يف جامعة ماساشوسيتس ان تهريب
رؤوس األموال من  30دولة أفريقية للفترة بني
 1970و 1996قد بلغ  187مليار دوالر وهو ما
يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة ،وهو ما ينجم
عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره
االقتصادي مانكور اولسون يف نظرية وضعها
لذلك).
وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك يف حالة
أفريقيا كان عدم االستقرار السياسي وحقيقة أن
احلكومات اجلديدة عادة ما تصادر أرصدة
احلكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق
الفساد .وهذا ما شجع املسؤولني على تخزين
ثرواتهم خارج البالد لكيال تطالها قرارات املصادرة
احلكومية يف املستقبل.
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علوم
Sciences

كتابة وحترير  :عالء الدين السيد

عملية التطور ال تتوقف يف الكائنات احلية .ال
نقصد هنا بالطبع التطور اخلاص بتحول نوع من
الكائنات احلية إلى نوع آخر متامًا كما استنتجت
نظرية داروين للتطور ،لكننا نقصد تطور الكائن
احلي وتغير بعض الصفات الظاهرية فيه على مر
الزمن.
القاعدة العلمية الشهيرة يف علم البيولوجيا تقول إن
العضو املستخدم ينمو ويتطور ،بينما العضو غير
املستعمل يضمحل ويختفي .الفكرة هنا أن تغير
الزمن والتقدم العلمي الكبير الذي نشهده
وانعكاساته على حياتنا وعاداتنا اليومية ،سيكون له
تأثير على خصائصنا وأجسامنا مع مرور الزمن،
وقد نشرت الصفحة التكنولوجية ملوقع «بيزنس
إنسايدر« فيديو مثيرًا لالهتمام ،يشرح لنا التوقعات
املتعلقة بالشكل الذي سيكون عليه البشر خالل
ألف سنة من اآلن .إذن ما هي االحتماالت«
الطول
هناك احتماالت أننا سنكون أطول ،سيزداد متوسط
الطول بني البشر عما هو عليه اآلن ،وقد شهد
البشر بالفعل طفرة يف الطول على مدى السنوات الـ
 130املاضية .يف عام  1880كان متوسط طول
الذكور األمريكيني -على سبيل املثال 170-
سم ،بينما اليوم يبلغ متوسط طول الشعب
األمريكي  177سم.
اآلالت

املصطلح ألول مرة عام  1960من قبل مانفريد
كالينس وناثان كالين.
مصطلح (سايبورغ) أو (الكائن السيبراني) ينطبق
على كائن حي يف األساس ،استطاع استعادة
وظيفته أو تعزيز قدراته ،من خالل دمج بعض
املكونات االصطناعية ،أو بعض التكنولوجيا،
على نوع معني من ردود الفعل .هذه التكنولوجيا
هي التي نتحدث عنها يف جتربة ساتو ورفاقه.
وال يشترط أن يكون الكائن السيبراني بشريًا أو
ثدييًا؛ إذ يشمل املصطلح أي نوع من أنواع
الكائنات احلية ،ويعتقد العلماء أن تكنولوجيا
السايبورغ هذه ستكون جزءًا من ثورة ما بعد
البشرية ،حني يُعزز البشر بشكل صناعي من
خالل منحهم بعض القدرات املميزة واخلاصة.

وحتى إمكانية عكس آثار الشيخوخة .و)كريسبر
( CRISPRهو عبارة عن قطع من احلمض
النووي موجودة بداخل الكائنات احلية بدائية
النواة ،وتتميز باحتوائها على قطع صغيرة من
التكرارات لتسلسالت القواعد النووية والتي
تستخدمها الكائنات البدائية مثل البكتيريا يف الدفاع
عن نفسها بآليات معينة.
المريخ

من املمكن أن يندمج البشر أيضًا مع اآلالت التي
ميكن أن تعزز لدينا حاسة السمع والبصر،
هناك طريقة أخرى للقفز بعملية تطور البشر
والصحة ،وأكثر من ذلك بكثير .اآلن ،هناك
ووضعها على مسار مختلف متامًا ،تتمثل يف نقل
بالفعل تلك اآلالت التي متكنك من تسجيل
بعض البشر إلى كوكب املريخ ،وبسبب الظروف
األصوات ،وتوليد الضوضاء البيضاء (ويقصد بها
املناخية والطبيعية اخملتلفة املوجودة على سطح
حتويل األصوات ذات الترددات اخملتلفة إلى صوت
املريخ ،يتلقى املريخ  %66ضوءًا أقل من ضوء
الجينات
ذي شدة ثابتة ،حتى ال يعاني الشخص من
الشمس الذي تتلقاه األرض على سبيل املثال،
الضجيج) .التوقعات يف هذا الشأن تقول إن مثل
ورمبا سيبدأ اجلسم البشري يف التكيف تدريجيًا على
مع كل ما سبق ،فإنه ليس فقط مظهرنا اخلارجي
هذه اآلالت السمعية ميكن أن تأتي حتى مع هاتف
مستوى اخلاليا والصفات اخلارجية مع البيئة
هو الذي سيتغير على األرجح ،لكن سوف
ذكي مدمج بها.
اجلديدة.
تتطور جيناتنا أيضًا على املستويات اجملهرية
مثال آخر يف هذا الشأن ،هو فريق من جامعة والية
وهو ما قد يعني أن البشر على سطح املريخ قد
للمساعدة على بقائنا.
أوريغون األمريكية الذي متكن من تطوير عيون
يتطور بؤبؤ العني لديهم لتصبح أكبر حجمًا حتى
على سبيل املثال ،اكتشفت دراسة قادتها جامعة
إلكترونية ميكن أن تساعد املكفوفني على الرؤية.
ميكن أن يستوعبوا املزيد من الضوء لكي يتمكنوا من
أكسفورد أن مجموعة من األطفال املصابني
هنا نشير إلى نقطة مهمة ،فليس من املستحيل
الرؤية ،ومبا أن اجلاذبية على كوكب املريخ متثل
تصور أن مثل هذه التكنولوجيا ميكن أن تصبح أداة
بفيروس نقص املناعة البشرية  HIVيف جنوب
 %38فقط من جاذبية كوكب األرض ،فالناس
لرؤية ما كنا نعتبره حاليًا غير مرئي ،مثل طاقات
أفريقيا يعيشون حياة صحية .اتضح لفريق
الذين سيولدون على سطح املريخ قد يكونون يف
مختلفة من الضوء كاألشعة حتت احلمراء واألشعة
الباحثني أن هؤالء األطفال لديهم دفاع مدمج
الواقع أطول من أي شخص على كوكب األرض.
السينية.
ضد فيروس نقص املناعة البشرية ،الذي مينع
يف الفضاء ،تتوسع السوائل التي تفصل بني فقراتنا،
التوقعات تصب أيضًا نحو األطراف االصطناعية
الفيروس من التقدم إلى أن يتحول إلى مرض
وهو ما أدى مبهندس الفضاء األمريكي ،روبرت
التي لن تقتصر فقط على األشخاص متحدي
اإليدز.
زوبرين ،أن يقترح أن اجلاذبية املنخفضة للمريخ
اإلعاقة باعتبارها بديالً ألطرافهم املفقودة ،لكنها
ومع أدوات حترير اجلينات مثل «كريسبر« ،قد
ميكن أن تسمح للعمود الفقري البشري باالستطالة
ستصبح متوافرة حتى للبشر العاديني.
نتحكم يف نهاية املطاف يف اجلينات واحلمض
الكافية إلضافة بضع بوصات إضافية إلى طولنا.
أصبحنا
أننا
احلديثة
وأوضحت الكثير من األبحاث
النووي ،لدرجة جتعل أنفسنا يف مأمن من املرض
على أعتاب ما يسمى الكائن
السيبراني أو (السايبورغ).
و(سايبورغ cyborg
من الممكن أن يندمج البشر أيضًا مع اآلالت التي يمكن أن تعزز لدينا حاسة
وهي كلمة مختصرة
ملصطلح كائن سيبراني
 cybernetic organالسمع والبصر ،والصحة ،وأكثر من ذلك بكثير .اآلن ،هناك بالفعل تلك اآلالت التي ،ismإشارةً إلى الكائنات
تمكنك من تسجيل األصوات ،وتوليد الضوضاء البيضاء (ويقصد بها تحويل
التي متتلك أجزاءً عضوية
األصوات ذات الترددات المختلفة إلى صوت ذي شدة ثابتة ،حتى ال يعاني
وأخرى بيوميكاترونيك (أي
دمج عناصر ميكانيكية
الشخص من الضجيج) .التوقعات في هذا الشأن تقول إن مثل هذه اآلالت
وأخرى إلكترونية وثالثة
السمعية يمكن أن تأتي حتى مع هاتف ذكي مدمج بها.
حيوية) ،وقد أُطلق هذا

*

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

ولو عدنا قليالً إلى اجلزئية اخلاصة بتعديل البشر يف
جيناتهم ،فإنه من بني احللول املقترحة كي يتأقلم
البشر األوائل الذين سيجري إرسالهم إلى املريخ
عام  2025طبقًا خلطة إيلون ماسك -هو عمليةتعديالت جينية ،وطبقًا للورقة البحثية التي نشرها
العالم املعريف كونراد زوسيك من جامعة
تكنولوجيا املعلومات واإلدارة يف بولندا ،فإنه ال
توجد أدنى فرصة للبشر بخصوص إمكانية النجاة
عند العيش على املريخ لفترة طويلة ،فقد ذكر أنه
ال توجد أي عمليات محاكاة طويلة األمد للعيش
على الكوكب األحمر جتري على األرض أو
عمليات بقاء طويلة على منت محطة الفضاء
الدولية  ISSSميكن أن تعد رواد الفضاء
البشريني للتحديات التي من شأنها أن تظهر عند
استعمار املريخ.
وقال زوسيك” :ال ميكننا محاكاة الظروف املادية
والبيئية نفسها إلعادة بناء بيئة املريخ يف معاملنا
األرضية ،أعني سمات مثل اجلاذبية الصغرى
للمريخ أو التعرض لإلشعاعات الكونية،
وبالتالي ،ال ميكننا التنبؤ باآلثار الفيزيائية
والبيولوجية للبشر الذين يعيشون على سطح
املريخ” ،واقترح أن البشر يستطيعون البقاء على
الكوكب األحمر واستعماره إال يف حالة إجراء
تغييرات على أجسادنا ملساعدتنا على التكيف
بسهولة أكبر مع بيئة املريخ.
الخلود
وعلى الرغم من ضخامة اخلطوة اخلاصة باالنتقال
للعيش على سطح املريخ فيما يتعلق بعملية
التطور البشري ،مع ذلك ،ال ميكن لهذه اخلطوة
أن تعبر عن أكبر تغير يف التطور البشري الذي قد
يكون لدينا يف السنوات األلف املقبلة بحسب
بعض الباحثني ،نحن نتحدث هنا عن اخللود.
يف هذا اجملال نحن نتحدث عن طريقني ،الطريق
األول هو املتعلق بتأخير عملية الشيخوخة وموت
اخلاليا .املثال هنا هو ما حدث يف شهر أبريل
(نيسان)  ،2016عندما توصل العلماء ألول
عالج جيني ناجح ضد شيخوخة اإلنسان .حيث
جُرّب العالج على امرأة أمريكية ،فأصبح سنها
أصغر.
فقد أصبحت إليزابيث باريش ،الرئيس التنفيذي
لشركة بيوفيفا  Biovivaاألمريكية ،أول
إنسان يُجدد شبابه بنجاح ،بعالج جيني .باريش
هي الرئيس التنفيذي لنفس الشركة التي أنتجت
هذا العقار التجريبي ،الذي متكن من إنقاص
العقد اجلينية (تيلومير) ،مبقدار  20عامًا كاملة،
ورغم أن العالج لم يتحول إلى عالج معترف به
وعدم اكتمال األبحاث بشأنه ،إال أنه يعد بداية
مهمة يف هذا الطريق.
أما عن الطريق الثاني ،وهو األكثر غرابة وجدالً،
فهو املتعلق بالطريق إلى اخللود الذي يتطلب من
البشر حتميل وعيهم يف آلة معينة ،عبر عمل نقل
لكامل وعيك إلى آلة.
يف الوقت احلالي ،يقوم العلماء يف إيطاليا والصني
بعمليات زراعة الرأس على احليوانات لتحديد ما
إذا كان بإمكاننا نقل الوعي من جسم إلى آخر،
وذكروا أن اخلطوة الكبيرة التالية هي زرع رؤوس
البشر.
يف النهاية ،فإن كل ما سيحدث يف السنوات
األلف القادمة  -سواء جرى دمجنا مع اآلالت أو
حتولنا نحن إلى آالت -شيء واحد هو املؤكد:
أن النوع البشري يتغير دائمًا -وكلما تغيرنا بسرعة
وانتشرنا عن األرض ،كان لدينا فرصة أفضل
لالبتعاد عن االنقراض.
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تكنولوجيا
Technology

الذكاء االصطناعي تعبير يطلق على القدرات التي تبديها اآلالت
والبرامج ،مبا يحاكي القدرات الذهنية للبشر ،مثل التعلم واالستنتاج
ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج يف اآللة ،كما أنه اسم حلقل أكادميي
معني بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكي.
أصل التسمية
يعود طرح مصطلح الذكاء االصطناعي إلى عالم
احلاسوب األميركي جون مكارثي (-1927
 )2011الذي صاغه عام  ،1956وهو العام الذي
شهد انعقاد مؤمتر علمي يف كلية دارمتوث األميركية
لإلشارة لألبحاث اجلارية آنذاك حول إمكانية
تصميم آلة ذكية قادرة على تقليد ومحاكاة عمل
البشر ،وأعلنت فيه عن حمالت دعم مالية سخية
للوصول إلى اختراع يشبه العقل البشري ميكّن
اآلالت من العمل مبفردها دون احلاجة لإلنسان.
قفزات
شكل تطور لغات البرمجة واإلعالم اآللي حافزا
للمضي قدما يف تعزيز الذكاء االصطناعي لدرجة أنه
أصبح علما قائما بحد ذاته ،يجمع بني العديد من
العلوم األخرى كالبرمجة واملنطق والرياضيات
وحتى علم النفس والفلسفة.
حقق التطور يف تقنية الذكاء االصطناعي قفزات
كبيرة ،وتعد تقنية "التعلم العميق" أبرز مظاهره،
وهي ترتكز على تطوير شبكات عصبية صناعية
حتاكي يف طريقة عملها أسلوب الدماغ البشري ،أي
أنها قادرة على التجريب والتعلم وتطوير نفسها ذاتيا
دون تدخل اإلنسان.
مجاالت

الصناعة وقيادة الطائرات واملركبات الفضائية ،كما
تستخدم يف اجملال العسكري والقتال وأعمال
التجسس واملراقبة واحلراسة واألمن .ويف مجال
الطب ابتكرت بعض الروبوتات التي تقوم بتشخيص
األمراض وحتى القيام بعمليات جراحية دقيقة جدًا
مثل جراحة العيون.
وثمة روبوتات منزلية تساعد على القيام بأعمال
املنزل ،إال أن انتشارها نادر بسبب كلفتها الباهظة،
ويعتقد الكثير من العلماء أن مستقبل الذكاء
االصطناعي سيكون موجها نحو االستخدام اليومي
لتسهيل حياة الناس ،حيث ينتظر ظهور الروبوتات
التي تقوم باألعمال اليومية كقيادة السيارة وتنظيف
املنزل ومراقبة األطفال ،كما أن تطور الوعي
االصطناعي سيجعل من الروبوتات أكثر تفاعال
وارتباطا باإلنسان.
طموح وحتذير
ال يتوقف طموح العلماء والباحثني يف مجال الذكاء
االصطناعي عند حد ،ويبلغ ذروته عند من يتحدثون
عن إمكانية تصنيع عقل ذي ذكاء خارق يفوق القدرة
البشرية ،ويتحدثون أيضا عن الوعي االصطناعي أو
الشعور.
ويف غمرة السعادة مبا حتقق والتطلع ملا سوف يتحقق
يف هذا اجملال ،يحذر فريق من العلماء من أن ذلك قد
يعني سيطرة اآلالت واضمحالل دور البشر ،وقال
عالم فيزياء الفلك البريطاني ستفني هوكينغ إن الذكاء
االصطناعي الكامل مبعنى ابتكار أجهزة حاسوب
متتلك عقوال خاصة بها "ميكن أن يؤذن بنهاية اجلنس
البشري".
ويعتبر مؤسس شركة "تيسال" إلنتاج السيارات
الكهربائية إملون موسك الذكاء االصطناعي "أكبر
تهديد يواجه وجودنا نحن البشر" ،وشبّه اآلالت التي
تفكر بـ"األسلحة النووية" و"الشيطان".
وأجرى الفيلسوف السويدي نيك بوستروم الذي
يعمل بجامعة أوكسفورد استطالعا للرأي بني
مجموعة من خبراء الذكاء االصطناعي حول املوعد
الذي يثقون أن العلم سيحقق فيه مستوى رفيعا من
ذكاء اآلالت.
وأعرب هؤالء العلماء عن اعتقادهم بأن ذلك
سيتحقق يف املتوسط عام  ،2075وبعد  30عاما
ميكن ابتكار اآلالت ذات الذكاء الفائق ،التي ميكن أن
تتفوق على تفكير اإلنسان ،وقال  %21ممن شملهم
االستطالع إن ذلك لن يتحقق على اإلطالق.
أما أستاذ علم احلاسوب بجامعة مونتريال الكندية
يوشوا بينغيو فيرى أنه ال ينبغي القلق من التقنيات
الذكية ،فهي حتتاج لسنوات كثيرة من التطور البطيء
والتدريجي قبل أن تصل إلى املدى الذي يخشاه
هؤالء ،ألنها تستند يف تطورها إلى علوم وأفكار ال
تزال يف بداياتها.

صوفيا ...املرأة التي
"خلقها" االنسان
منتصف الشهر اجلاري كان عشاق التكنولوجيا
على موعد مع مؤمتر "الذكاء االصطناعي" الذي
نظمته األمم املتحدة يف جنيف.
من بني عشرات االبتكارات التي عرضت يف املؤمتر
جنحت "صوفيا" يف جذب اهتمام أغلب املشاركني
ووسائل اإلعالم .ولكن من هي "صوفيا"؟
لوال األسالك الكهربائية التي تظهر من بقعة
معدنيه أعلى رأسها ،العتقد أغلب احلضور أن
"صوفيا" شخصية حقيقية وليست مجرد إنسان آلي
صممته شركة "هانسون روبوتيكس" التي أسسها
ديفيد هانسون بهدف جمع أكثر املوهوبني يف
العالم لصناعة مناذج آلية تشبه البشر ليس فقط يف
الشكل ولكن أيضاً يف املشاعر وطريقة التفكير
على حد تعبيره.
ويهدف ديفيد هانسون مبتكر صوفيا عبر شركته
الستخدام العلم جلعل اآلالت ذكية وذات مشاعر
وتتشابه شكلياً حلد التطابق مع البشر.

يعتمد الذكاء االصطناعي على أنظمة التعرف على
الوجوه واألصوات واألشكال ،مما جعل استخدامه
واسع االنتشار يف احلياة اليومية ويف الكثير من
اجملاالت اخملتلفة حيث يستخدم يف الصناعة،
والتحكم اآللي والنظم اخلبيرة ،والطب واألحياء،
والتعليم ،وحتى األلعاب.
ويف مجال الطب توجد برامج تشخيص األمراض
بناء على أعراض مرضية معروفة مع استخدام املنطق
من ديزني إلى صوفيا
واالحتماالت واالستدالل لكي يكون اخلبير اآللي
مالكا ملهارات مقاربة للعنصر البشري.
انظروا جيداً ملالمح "صوفيا" هل تذكركم بشيء؟
ويف اجملال اللغوي مت استعمال األنظمة الذكية يف
نعم أنها تشبه أودري هيبورن ،املمثلة العاملية ذات
التدقيق اللغوي والصرف والنحو ومخاطبة الناس،
األصول البريطانية ،هكذا أرادها مصممها ديفيد
لكن ورغم أن الترجمة اآللية أحرزت تقدما كبيرا يف
هانسون :اجلمال الكالسيكي نفسه ،األنف
الوقت احلالي ،فإنها لم تصل لنفس اجلودة التي
النحيل ،عظام اخلد ،االبتسامة املثيرة لالهتمام.
يقدمها املترجم البشري ،وعجزت معظم البرامج يف
"صوفيا" هي نتاج سنوات من أبحاث علمية بدأها
الوصول إلى ذلك بالنظر لعدم قدرتها على فهم
هانسون منذ عام  ،2005بهدف الدمج بني
سياق الكالم.
التصميم الفني والهندسة والذكاء االصطناعي عبر
أما يف مجال ألعاب الفيديو فقد أحدث الذكاء
برامج وتطبيقات حديثة متكن الروبوتات من
االصطناعي انقالبا كبيرا فيه من خالل الوصول
التواصل عبر العني والتعرف على الوجوه ،وفهم
للمزيد من اإلثارة والتشويق ومقابلة خصم أكثر
الكالم ،وعقد محادثات طبيعية ،ومحاكاة
ذكاء مما كان من قبل ،وتتيح األنظمة التي تشغل
شخصية اإلنسان.
ألعاب الفيديو قدرا أكبر من احملاكاة ،فتصّرف أفراد
اللعبة أصبح ذاتيا ومختلفا وفق
الظروف سواء يف ألعاب القتال
أو مباريات كرة القدم أو
ال يتوقف طموح العلماء والباحثني يف مجال الذكاء االصطناعي عند حد ،ويبلغ
غيرها.
الرجل اآللي
انتشر الرجل اآللي -أحد
جتسيدات الذكاء االصطناعي-
يف العديد من اجملاالت خاصة
الصناعية وعوّض اليد العاملة
البشرية ،واستعمل أيضا يف
التجارب واألعمال اخلطيرة
التي ال ميكن للبشر القيام بها.
وتستخدم الروبوتات يف

*

ذروته عند من يتحدثون عن إمكانية تصنيع عقل ذي ذكاء خارق يفوق القدرة
البشرية ،ويتحدثون أيضا عن الوعي االصطناعي أو الشعور .ويف غمرة السعادة مبا
حتقق والتطلع ملا سوف يتحقق يف هذا اجملال ،يحذر فريق من العلماء من أن ذلك قد
يعني سيطرة اآلالت واضمحالل دور البشر ،وقال عالم فيزياء الفلك البريطاني ستفني
هوكينغ إن الذكاء االصطناعي الكامل مبعنى ابتكار أجهزة حاسوب متتلك عقوال
خاصة بها "ميكن أن يؤذن بنهاية اجلنس البشري".
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صنع وجه صوفيا من مادة خاصة تسمى فروبر ،تشبه
حلم وجلد اإلنسان ،وميكنها أن حتاكي العضالت
البشرية احلقيقية ،وهذا يسمح لها بإظهار تعبيرات
الوجه وحركاته اخملتلفة بجودة عالية.
استفاد "ديفيد هانسون" من خبرته كمصمم ونحات
وصانع شخصيات خيالية يف شركة ديزني قبل أن
يؤسس شركته.
وقد أصبحت "صوفيا" أشهر وأهم إبداعاته ،فهي تظهر
كثيراً يف وسائل اإلعالم ،حيث أجرت معها قنوات عدة
مقابالت ،كما قامت بالغناء يف حفل موسيقي،
وظهرت على غالف واحدة من أهم مجالت األزياء.
ليست "صوفيا" اإلنتاج الوحيد لديفيد هانسون ،فمنذ أن
ترك العمل مع شركة ديزني األمريكية صمم روبوتات
عدة منها أليس ،هان ،وألبرت إينشتاين ،إلى جانب
مناذج أخرى تتميز بتطابقها املذهل مع البشر.
يطمح هانسون لصناعة روبوتات أذكى من البشر تتميز
باإلبداع والعطف والرحمة.
اخلوف من صوفيا
جنح الروبوت "صوفيا" يف أن يكون محور االهتمام يف
املؤمتر الذي كان يناقش فوائد الذكاء الصطناعي بالنسبة
للبشر ،لكن بعض نظرات اجلمهور لـ "صوفيا" يف املؤمتر
لم تكن حتمل انبهاراً فقط ،بل حملت أيضاً بعض
اخلوف من االتقان الشديد يف صناعتها.
صوفيا نفسها تدرك مخاوف البعض ،إذ تقول ألحد
مراسلي الوكاالت العاملية "هناك معارضون لوجودي
لكن املؤيدين أكثر" وتضيف بصوت أنثوي مآلن بالثقة
"لن نكون بديالً للبشر ،لكننا سنكون أصدقاء لهم
وسنساعدهم".
ارتفعت يف املؤمتر بعض األصوات املتخوفة من الذكاء
االصطناعي ،حجتهم أنه يؤثر على حياة البشر بشكل
سلبي ،خصوصاً يف مجال الوظائف ،حيث يوشك
الذكاء االصطناعي أن يحل محل البشر ،حتى أن بعض
الدراسات يحذر من أن  %85من الوظائف يف البلدان
النامية ستكون مهددة.
يعترف ديفيد هانسون مصمم الروبوت صوفيا بذلك،
يقول" :هناك مخاوف مشروعة حول مستقبل الوظائف
وحول االقتصاد ،ألن استخدام الشركات للذكاء
االصطناعي سيهدد بعض الناس".
ويضيف "لكن املنافع التي ستنتج عن الذكاء
االصطناعي أكثر بكثير من األضرار ،فالذكاء
االصطناعي سيساهم يف حل مشاكل الصحة والتعليم".
تتفق معه صوفيا قائلة "سيصبح هناك من يرافق املسنني،
ومن يساعد األطفال املتوحدين ويعلمهم".
شهد املؤمتر جانباً حقوقياً أيضاً إذ شارك فيه سليل شيتي
مدير منظمة العفو الدولية ،الذي طالب بفرض قيود
أخالقية تضمن أال تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي
إال يف خدمة البشر ،مبدياً قلقه من أن يتم استخدام
الذكاء االصطناعي يف اجملال العسكري ،لصناعة
روبوتات قد تقتل البشر يوماً ما ،وهذا سيصعب
التحكم فيها.
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األولى
تحتلتحتل
ربما
المرتبة
ربما
تحتلالتي
التي
المادية
ربما
المادية
احتياجاتها
احتياجاتهاالتي
المادية
إشباع
احتياجاتها
إشباع إشباع
أصبحتأصبحت
كبـرت كبـرت
وعنـدما
أصبحت
وعنـدما
تكـبر،
كبـرت
تكـبر،
عنـدما
وعنـدما
عنـدما
ستتـزوجني
تكـبر،
ستتـزوجني
عنـدما
ستتـزوجني يف
حيـاتهـا
حيـاتهـا يف
لشــريكلشــريك
اختيـارهــا
حيـاتهـا يف
اختيـارهــا
علــى
لشــريك
تـأثيـر
علــى
اختيـارهــا
لك
لك-2تـأثيـر
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للممات"،
للممات"،
مـخلفة الهم
للممات"،الهم
مـخلفة
الهمياالبنات يا
البنات
مخلـفة
مـخلفة
مخلـفة
األمثلة" :يا
البنات يا
األمثلة" :يا
بدرانبدران األمثلة" :يا مخلـفة
وبالفعلوبالفعل
ومضمونـاً
ومضمونـاً
وبالفعلالً
مثلـي شك
شكالً
ومضمونـاً
هو
مثلـي
هومبن
الـزواج
شكالً
الـزواج مبن
مثلـي
تريدهو تريد
بـشخصمبن
الـزواج
تريد
بـشخص
الـزواجالـزواج
تـريـد
بـشخص
الغـالب
الـزواجتـريـد
الغـالب
تـريـدفهي يف
املسـتقبـل،يف
فهي
الغـالب
املسـتقبـل،
فهي يف
املسـتقبـل،
وليد وليد
وحترير :
بدران
وحترير :
كتابة
كتابةوليد
كتابة وحترير :
متجوزات".
متجوزات".
أو
عرايس
أو
متجوزات".
عرايس
لو
للممات
لو
للممات
أو
البنات
عرايس
و"هم
البنات
لو
للممات
و"هم
و"هم البنات
كبيـر ،ورغم
كبيـر ،ورغم
ورغمإلى حـد
حـد
طـباعـي
كبيـر،إلى
طـباعـي
تـشبه
خطيـبهاحـد
تـشبه
طـباعـي إلى
خطيـبها
تـشبه طبـاع
طبـاع خطيـبهاطبـاع
مثلك.مثلك.
مثلك.
تخـفيف هم
تخـفيف هم
أجلمن أجل
هم
تخـفيفأنه
من
نـفسهأنهإلـى
إلـى
الكـتابأجل
نـفسه
أنه من
الكـتاب
ويـشيـر
نـفسه إلـى
ويـشيـر
الكـتاب
ويـشيـر
لها حـتى
حـتى
األقـرب
األقـرب لها
حـتىتُ
لوالـدتهالهاتُمـا زل
األقـرب زل
لوالـدتها مـا
الـشديـد
الـشديـدزلتُ
حـبهامـا
لوالـدتها
الـشديـدحـبها
حـبها
تكـون تكـون
حني
حتبهـا.
حتبهـا .حني
الـتي
املـوسيقـىتكـون
الـتي
املـوسيقـى حني
حتبهـا.
الـتي إلـى
أنـصت
املـوسيقـىإلـى
أنـصت
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مـرموقةمـرموقة
وظيفة وظيفة
مـرموقةيزاول
الـذي
بصديقي يزاول
الـذي
بصديقيوظيفة
يزاول
اتـصلت
الـذي
اتـصلت
عندما
بصديقي
عندما اتـصلتعندما
يفيف ألن يف
مـبكـرة
ألن
سنيفيف سن
بنــاته
مـبكـرةيفألن
األب
يــزوجبنــاته
سن
يــزوجيفاألب
الـبنـات،
الـبنـات ،بنــاته
يــزوج األب
الـبنـات،
واملـوسيقى التياآلن" .اآلن".
اآلن".
التي
واملـوسيقى
األغاني
األغانيالتي
إلى
واملـوسيقى
اسـتمع
اسـتمع إلى
السيارة
السيارةاألغاني
معكإلىيف
اسـتمع
معك يف
السيارة
مـبكـرةمعك
الثالثة،الثالثة،
مبولودتهمبولودته
لتهنئته
الثالثة،
لتهنئته
القاهرة،
مبولودته
القاهرة،
املصرية
لتهنئته
املصرية
العاصمة
القاهرة،
العاصمة
املصرية يف
يف العاصمة يف
تريـدها ،الزوج
أن
الزوج
أن كما
لعفتها،
الزوج كما
لعفتها،
وصـوناً
وصـوناًأن
كما
لشرفها
لعفتها،
لشرفها
وصـوناًحـماية
حـماية
لشرفهاالزواج
ذلكالزواج
سببحـماية
الزواج
سعـيداً أنت
سـتكوناً أنت
سـتكون سعـيد
أنت
سعيدة
سعـيداً
سعيدة
سـتكونتكـون
تكـون
سعيدةفعنـدما
فعنـدما
تريـدها،
تكـون
تريـدها،
فعنـدما
ذلك
عن
سبب
فـسألته
ذلكعن
فـسألته
صوته،
صوته،سبب
حزنعنيف
فـسألته
بنبـرةيف
حزن
صوته،
شعرت
شعرتيف بنبـرة
شعرت بنبـرة حزن
واجتـماعـياً
اقتـصاديـاً
اقتـصاديـاً
واجتـماعـياً
األسـرة عبئـاً
اقتـصاديـاًعبئـاً
األسـرة
عـن كاهل
كاهل
يزيحعبئـاً
األسـرة
يزيح عـن
كاهل
بـداخليعـن
فجرت يزيح
واجتـماعـياًأيضاً .أيضاً.
أيضاً.
بـداخلي
فجرت
بـداخليالتـي
القنبلـة
القنبلـة التـي
فجرت
إجـابته مبـثابـة
مبـثابـة
القنبلـة التـي
إجـابته
مبـثابـةوجاءت
وجاءت إجـابتهوجاءت
النفسية
النفسية
االحتياجات
االحتياجات
االحتياجات النفسية
سترة".
سترة".
"الزواج
"الزواج
ويقول:
سترة".
ويقول:
البنات،
"الزواج
البنات،
إجناب
ويقول:
يفرضه
إجناب
البنات،
يفرضه
إجناب
يفرضه
ومن أهم
لوالـدتها.أهم
لوالـدتها .ومن
أهم
معـاملتك
ومن
معـاملتك
لوالـدتها.
تراقب كـيفية
كـيفية
معـاملتك
تراقب
هي -4هي
 -4هي تراقب-4كـيفية
لن يكون
يكون
أمـوت
أمـوت لن
"عنـدما
يكون
"عنـدما
قال:
أمـوت لن
قال:إذ
األسئلـة
"عنـدما
األسئلـة إذ
قال :من
الكثيـر
الكثيـرإذمن
الكثيـر من األسئلـة
التيجنة
جنةوال
جوزي
جوزي وال
مجتمعها" :نار
مجتمعها:وال"نارجنة
جوزي
"نار ثقافة
الفتاة
ثقافة
مجتمعها:
تؤكد
كماالفتاة
تؤكد
كما تؤكد الفتاةكماثقافة
حتب
أنأمـها
البنتكأن هـو
أمـها
البنتك هـو
فعلهـا
ميكـنكأن حتب
فعلهـا
البنتك هـو
ميكـنك
األمـور التي
فعلهـا
األمـور التي
ميكـنك
األمـور
التعازي بي"!
التعازي بي"!
من يتلقى
يتلقى
بي"!
هناك
التعازي
هناك من يتلقىهناك من
الدكتور هشام
الدكتور هشام
هشامالنفسـي
النفسـي
االستشاري
الدكتور
االستشاري
يقـول
جهته،النفسـي
يقـول
االستشاري
جهته،
يقـول من
جهته،أمـهامن
حتبمن
من
عـدم
الفتــاة
الفتــاة من
الـشعـبيــة
الـشعـبيــةعـدم
الثقـافـةمن
الفتــاة
الثقـافـة
وحتــذر
الـشعـبيــة
وحتــذر
أهلي".
الثقـافـة
أهلي".
وحتــذر
حياتك.
حياتك.
األولى يف
األولى يف
األولوية
حياتك.
األولوية
لوالدتها
األولى يف
لوالدتها
لها أن
األولوية
وتظهر
لوالدتهالها أن
عـدموتظهر
لها أن
وتظهر
أهلي".اجملـتمع
اجملـتمع
صفـوة صفـوة
يعـتبــر من
اجملـتمع
يعـتبــر من
الـذي
صفـوة
فصــديقي
الـذي
يعـتبــر من
فصــديقي
هكــذا،
الـذي
هكــذا،
هكــذا ،فصــديقي
الصـبي متاماً،
الصـبي متاماً،
مـثلها مثل
مثلً،
البنتمتاما
مـثلها
الصـبي
البنتأن
"احلقـيقة
مـثلهاأنمثل
"احلقـيقة
ناصف:
ناصف:البنت
"احلقـيقة أن
ناصف:
عن
النظر
عن
بغـض
النظر
لها
بغـض
زوج
عن
لها
النظر
الختـيار
زوج
بغـض
الختـيار
وتـدفعها
لها
زوج
وتـدفعها
الزواج،
الختـيار
الزواج،
وتـدفعها
الزواج،
بها
اهتمـامك
بها
اهتمـامك
واصل
واصل
بها
كـبرت،
اهتمـامك
كـبرت،
كلما
واصل
عنهـا
كلما
تـبعد
كـبرت،
عنهـا
ال
تـبعد
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التعزية به.
التعزية به.
ذكراً يتلقى
يتلقى
ينجببه.
التعزيةاً
لم ذكر
ينجب
يتلقى
حزينلمألنه
ذكراً
ينجبألنه
املصري
لم حزين
املصري
املصري حزين ألنه
إلى احلب
احلب
يحتاج
يحتاج إلى
فكالهمـا
احلب
فكالهمـا
إلى
الـنفسية،
يحتاج
الـنفسية،
احتـياجاتها
فكالهمـا
احتـياجاتها
الـنفسية،
لها احتـياجاتهالها لها
رجل،
ظل يف ظل
رجل،يفتكون
تكونأن
يـهمها
يـهمهاظلأن
وصفاته يفوما
تكون
أن وما
وصفاته
مضمـونه
مضمـونهيـهمها
مضمـونه وصفاته وما
احلب يف
وبقـصصيف
وبقـصص احلب
عليـها،
احلب يف
عليـها،
تطـرأ
وبقـصص
الـتي
وبـالتـطوراتتطـرأ
عليـها،
وبـالتـطورات الـتي
رجل،الـتي تطـرأ
وبـالتـطورات
املـستمـرةأجلمن أجل
املـستمـرة من
واملالحظـة
من أجل
واملالحظـة
املـستمـرة
واملتـابعـة
واملتـابعـة
واملالحظـة
واالهتمـام
واالهتمـام
واملتـابعـة
واالهتمـام
ظلوال ظل
راجل
وال
حيطة".
"ظل
فتقول:راجل
ظل
فتقول:وال"ظل
فتقول" :ظل راجل
وعـواطفها
وعـواطفها
جـسدهاجـسدها
يبدأ
وعـواطفها
عندمـا
عندمـا يبدأ
تخـتفي
تخـتفيجـسدها
فال
حيـاتها.يبدأ
عندمـا
حيـاتها .فال
حيطة".حيطة" .حيـاتها .فال تخـتفي
باستمرار".
باستمرار".
السلوكالسلوك
وتقومي
باستمرار".
وتقومي
واإلرشاد
السلوك
واإلرشاد
النصح
وتقومي
النصح
واإلرشاد
النصح
سعيد أو
سعيد أو
تعيس
البناتالبنات
أو
سعيدأبو
أبو البنات أبو
ال
فإنها
ال
للفتاة،
فإنها
للفتاة،
الزواج
ال
الزواج
ضرورة
فإنها
للفتاة،
ضرورة
تؤكد
الزواج
األمـثال
تؤكد
األمـثال
ضرورة
أن
ومع
تؤكد
أن
تعيسأن األمـثالومع
تعيس ومع
بالتغير.
بالتغير.
بالتغير.
جتعلهـاجتعلهـا
احلسـاسـة
احلسـاسـة
البنـت
جتعلهـا
البنـت
طبيعـة
احلسـاسـة
طبيعـة
البنـت"كمـا أن
وأضـاف:أن
طبيعـة"كمـا
وأضـاف:
وأضـاف" :كمـا أن
الفتاة
أن
الفتاة
ة
ً
مؤكـد
أن
ة
ً
احليـاة،
مؤكـد
الفتاة
احليـاة،
شـريك
أن
ة
ً
مؤكـد
شـريك
باخـتيار
احليـاة،
باخـتيار
لهـا
تسمح
شـريك
لهـا
تسمح
باخـتيار
لهـا
تسمح
قـويـة البـدن
البـدن
والعقل.
تـصبح
تـصبح قـويـة
كيف
ابنـتكالبـدن
قـويـة
ابنـتك كيف
عـلم
-6تـصبح
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الممات؟
الممات؟
حتى حتى
حتى الممات؟
الـنفسية ،بل
الـنفسية ،بل
باالحـتياجات
باالحـتياجات
الـنفسية ،بل
مـا يتعلق
باالحـتياجات
يتعلق
أكثر يف
متطلـبةيف مـا
أكثر
يتعلق
متطلـبة
والعقل.يف مـا
والعقل .أكثر
متطلـبة
تـركوا تـركوا
علمـها"لو
املـثل:
املـثل" :لو
يقول
تـركوا
االختيـار.
يقول
االختيـار" .لو
املـثل:
يقوللهـذا
مـؤهلة
لهـذا
االختيـار.
مـؤهلة
غير غير
غير مـؤهلة لهـذا
املفـرطة يف
األنوثـة
عـن
املفـرطة يف
وأبعـدها
وأبعـدها عـن
األنوثـة
الـرياضـة،
عـن
الـرياضـة،
وأبعـدها
علمـها علمـها
الـرياضـة،
يتجاوز بكثير
يتجاوز بكثير
واالهتـمام
واالهتـمام
احلببكثير
يتجاوز
من
احلب
واالهتـمام
حاجتها
حاجتها من
إشبـاع
إشبـاعاحلب
حاجتها منإن
املفـرطة يفإن
إشبـاع
األنوثـة إن
زمـار" ،لذا
املظهرلذا
زمـار"،
لذا ياطبـال يا
بتـاخد
طبـال
زمـار"،
بتـاخد
خـاطرهـا يا
طبـاليا يا
خـاطرهـا
على
بتـاخد
البنـت
على
خـاطرهـا يا
األسريالبنـت
األسريعلى
البنـت
العنف العنف
األسري كتابه
كتابهيف
الرقب
العنفيف
الرقب
سليمان
كتابه
سليمان
ابـراهيم
الرقب يف
ابـراهيم
سليمانيقول
يقول ابـراهيم يقول
واجلوهر.
واجلوهر.
املظهر املظهر
واجلوهر.
األولى األولى
حتتل املرتبة
حتتلرمبااملرتبة
األولى
املرتبةرمباالتـي
املادية
حتتلالتـي
احتيـاجاتها
احتيـاجاتهارمبااملادية
التـي
إشباع
إشباعاملادية
إشباع احتيـاجاتها
ما
قبل
لبنتك
ما
قبل
"اخطب
لبنتك
"اخطب
ما
لبناتهم:
قبل
لبنتك
لبناتهم:
االختيار
"اخطب
االختيار
اآلباء
لبناتهم:
تطالب
اآلباء
االختيار
تطالب
اآلباء
تطالب
يف
يتمثل
يف
العـنف
يتمثل
العـنف
مظـاهر
يف
يتمثل
مظـاهر
أول
إن
العـنف
أول
املرأة،
إن
مظـاهر
املرأة،
علـى
وتـأثيره
أول
علـى
إن
وتـأثيره
املرأة،
وتـأثيره علـى
مشـاهدة
مشـاهدة
مـثل
ابنتك
مـثل
مشـاهدة
مع
ابنتك
ذكريـات
مع
مـثل
ذكريـات
أرشـيف
ابنتك
أرشـيف
مع
اصنع
ذكريـات
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األوالد".
األوالد".
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فنجان
الشاي أو
فتعطيتناول
فنجان من
احلفالت،تناول
اآلخرين به.
رأىعن رأى
به.
النظر
اآلخرين
بصرفعن
رأىالنظر
بصرف
يريده
يريدهماعن
النظر
بصرفمايعمل
يعملأن
ويحب
يريده
ويحب أن
للتمرد،
يعمل ما
للتمرد،
مائل
ويحب أن
شخص
للتمرد ،مائل
شخص
انطباع انه
انه
مائل
انطباع
انطباع انه شخص
الشرفة مثال.
الشرفةيف مثال.
وتناوله
مثال.يف
وتناوله
محبب لك
الشرفة
كوب لك
محبب
وتناوله يف
كوبأو
فنجان
محببأولك
تخصيص
كوبفنجان
تخصيص
بكأومثل
فنجان
مثل
خاصة
بك
تخصيص
طقوس
مثل خاصة
طقوس
خالل
خالل بك
اآلخرين به .خالل طقوس خاصة
اآلخرين ،ألنه
اآلخرين ،ألنه
لفت نظر
ألنه
تريدنظر
اآلخرين،
شخصيةلفت
نظرتريد
شخصية
تعكس
تريد لفت
تعكس
الغريبة،
شخصية
الغريبة،
اخملتلفة أو
تعكس
اخملتلفة أو
الغريبة،أو
فاملالبسأوامللفتة
امللفتة
اخملتلفة أو
فاملالبس
بشكلأوعام
امللفتة
الصارخ :عام
بشكل
فاملالبس
الصارخ:
عام
املظهر
بشكل
املظهر
املظهر الصارخ:
صديق:صديق:
الفضفضة مع
الفضفضة مع
نفسه.صديق:
الفضفضة مع
نفسه.
واثقفىكافيا فى
نفسه.كافيا
وغير
ضعيفواثق
فى
وغير
كافيا
ضعيف
لنفسه
تقديرهواثق
لنفسه
ضعيف وغير
تقديره
شخصشخص
لنفسه
لإلعجاب ،وهو
تقديره
لإلعجاب ،وهو
شخص
وهوكافية
غير
كافية
لإلعجاب،
شخصيته
شخصيته غير
كافيةأن
غيرنفسه
نفسهفىأن
شخصيته
يرى فىيرى
يرى فى نفسه أن
ومتمسك
ومتمسك
وصارمةوصارمة
مرنة
ومتمسك
مرنةغير
شخصية
غير
وصارمة
شخصية
تعنى
وهىمرنة
تعنى
ومقفلة،غير
شخصية
ومقفلة ،وهى
"كالسيك"
وهى تعنى
"كالسيك"
مالبس
ومقفلة،
مالبس
دائما
"كالسيك"
يرتدى
يرتدى دائما
كمن
مالبس
املتحفظ:
كمن
املتحفظ:دائما
يرتدى
كمناملظهر
املظهر
املظهر املتحفظ:
ذلككان ذلك
سواء
باالرتياحكان
ذلك سواء
باالرتياح
كانمعه
تشعر
سواء
مقربمعه
تشعر
باالرتياح
صديق
معهمقرب
مع
صديق
تشعر
الدردشة
مقربمع
الدردشة
صديقهي
املزاج
معهي
حتسني
املزاج
الدردشة
حتسنييف
السحر
املزاجيفهي
مفعول
حتسنيالسحر
لها
مفعول
التي
لها يف
السحر
الوسائل
مفعولالتي
الوسائل
من بني الوسائلمنالتيبنيلهامن بني
وللنظام.
وللنظام.
للنظافةللنظافة
محبة
وللنظام.
شخصية
شخصية محبة
للنظافة
معه وهى
محبة
وهى
التعامل
شخصية
التعامل معه
وهى فى
معهفىسهل
غير
سهل
التعامل
مببادئه،
مببادئه ،غير
مببادئه ،غير سهل فى
املزاجية.املزاجية.
حالتك حالتك
ويحسن من
املزاجية.
ويحسن من
الضفوط
حالتك
الضفوط
عبء
ويحسن من
عنك
يخففعبء
الضفوط
مما عنك
يخفف
الصديق
عنكمماعبء
الصديق
يخففهذا
مقابلة
تعذرتهذا
مقابلةمما
الصديق
تعذرت
الهاتف إذا
إذا هذا
مقابلة
الهاتف
تعذرتعبر
لوجه أو
إذا عبر
وجهاأو
لوجه
وجهاالهاتف
لوجه أو عبر
وجهاأما انه
شيئني،
شيئني ،أما انه
يعنىانهقد يعنى
وهذا
قد أما
شيئني،
طويلة،
يعنى وهذا
طويلة،
مالبسهقدلفترة
وهذا
مالبسه لفترة
طويلة،
يغير ال يغير
لفترةأو
قدمية،
مالبسهال
قدمية ،أو
موديالت
موديالتيغير
يرتدىال
قدمية ،أو
يرتدى
موديالتكمن
القدمية:
القدمية :كمن
يرتدى
كمناملالبس
املالبس
املالبس القدمية:
برآى
مهتم
برآى
غير
مهتم
شخص
غير
برآى
شخص
او
مهم،
مهتم
او
غير
شىء
مهم،
شخص
املظهر
شىء
او
يرى
املظهر
مهم،
ال
يرى
بخيل
شىء
ال
شخص
املظهر
بخيل
شخص
يرى
او
سيئة،
ال
بخيل
او
اقتصادية
سيئة،
شخص
اقتصادية
ظروف
او
سيئة،
ظروف
من
يعاني
اقتصادية
من
يعاني
ظروف
يعاني من
الشوكوالته:
الشوكوالته :الشوكوالته:
اآلخرين.
اآلخرين .اآلخرين.
فالشيكوالتةعلى
تعلق
تعلقانعلى
انتاناآلخر
اآلخر
حقكعلى
تعلق
منانت
ان
حقك
اآلخر
منوال
مالبسك،
انت
حقك وال
مالبسك،
على
يعترضمن
وال
مالبسك،على
يعترض
شخص ان
ان
على
شخص
يعترضاى
حقانمناىحق
فليس
شخص
عام،من
فليس
بشكل اى
حق
ولكنمنعام،
بشكل
ولكنفليس
ولكن بشكل عام،
ويقلل من
فوريمن
بشكلويقلل
املزاجمنفوري
بشكل
ويقلل
يحسن
املزاج
يحسنممافوري
بشكل
املزاجممااجلسم
اجلسميف
التوتر
يحسن
تسببيف
التوتر
اجلسم مما
التي
تسبب
الهرمونات
التييف
التوتر
الهرمونات
تسبب
مستويات
التي
مستويات
بخفض
الهرمونات
بخفض
معروفة
مستويات
معروفة
بخفضالداكنة
فالشيكوالتة
معروفة الداكنة
فالشيكوالتة
الداكنة
ميكنك
عالقةبه،قوية به،
ميكنكقوية
ولك
به،عالقة
مالبسه
ولك
مالبسهقوية
من
عالقة
منيغير
ولك
يغيران
يجب
مالبسه
اآلخران
يجب
اآلخرانمن
كنتانانترىيغير
يجب
اآلخرلوترى
كنت
اآلخرين،انلوولكن
ولكن
كنت ترى
اآلخرين،
لبس
ولكن لو
طريقة
اآلخرين،لبس
طريقة لبس طريقة
والتوتر.والتوتر.
والتوتر .القلق القلق
ميكنكالقلق
عن مظهر
مظهر
تخبره
تخبرهأو عن
آخر،
مظهر
بستايلأو
آخر،
تخبره عن
بستايل
تعطيهأوهدية
هدية
كأنآخر،
تعطيه
بستايل
مشاعره،
هديةكأن
مشاعره،
تعطيه
كأنال جترح
جترح
حتى
مشاعره،
مباشرةال
مباشرة حتى
جترح
بطريقة غير
غيرال
بطريقةحتى
مباشرةله
توصيللهذلك
غير
بطريقةذلك
توصيل ذلك لهتوصيل
الطبيعة:الطبيعة:
الطبيعة:عد إلى عد إلى
اخلاصة،إلى
عد
اخلاصة،
ظروفه ظروفه
تفكير وله
اخلاصة،
طريقةوله
تفكير
ظروفه
وله
طريقة
وله
شخصيته
وله
تفكير
شخصيته
طريقةله
ولهلهفكل
يفضل
فكل
شخصيته
ال
يفضل
واناللهكان
فكل
كان
عليك،
يفضل
عليك ،وان
رائع
كان ال
وسيكون
رائع
وسيكونوان
عليك،
رائعانه جيد
جيد
وسيكونآخر
آخر انه جيد آخر انه
كما هو.
هو.
اآلخر
وتقبلكما
هو.اآلخر
يعنيك
وتقبل
يعنيكالكما
اآلخر
تتدخلال فيما
وتقبل
يعنيك فيما
تتدخل
األفضل اال
فيمااالال
األفضل
فمن
تتدخل
تغيره
فمن
والاال
تغيره
األفضل
تغيرها
فمنوال
تغيرها
تستطيع ان
تغيره
وال ان
تستطيع
التى ال
تغيرها
التى ال
التى ال تستطيع ان
الهواءيف الهواء
الشاطء
الشاطء يف
أو على
الهواء
على
حديقة
الشاطءأويف
حديقةيف
كالتجول
على
كالتجول يف
الساحرة
حديقة أو
الساحرة
الطبيعة
كالتجول يف
الطبيعة
العمل إلى
الساحرة
بضغوطإلى
العمل
الطبيعة
بضغوط
املليئة
واملكاتبإلى
العمل
واملكاتب املليئة
بضغوط
األماكن املغلقة
املليئة
واملكاتباملغلقة
األماكن
اخلروج من
املغلقة
اخلروج من
اخلروج من األماكن
نشاطك.
نشاطك.
ويجدد ويجدد
واالسترخاء
نشاطك.
واالسترخاء
الراحة
ويجدد
ويكسبك
الراحة
واالسترخاء
ويكسبك
املزاجية كثيرا
الراحة
ويكسبك كثيرا
املزاجية
حالتك حالتك
كثيرامن
يحسن
املزاجية
النقي من
يحسن
حالتك
األكسجني
األكسجنيمنالنقي
يحسن
النقيوتنفس
وتنفس
الطلق
األكسجني
الطلق وتنفس الطلق

تغييرات
تغييرات تغييرات
بسيطة
بسيطة بسيطة
ستحسن
ستحسنستحسن
بشكلبشكل
حياتك
حياتك
حياتك بشكل
كبير ! كبير !كبير !

احلياة احلالية
ضغوطاحلالية
ضغوط احلياة
مع ضغوط احلياةمعاحلاليةمع
وكئيبة،وكئيبة،
احلياة مملة
فيهامملة
احلياة
وكئيبة،
تصبح
ملرحلةفيها
مملة
تصبح
احلياة
الرجل
ملرحلة
يصلفيها
الرجل
يصلقدتصبح
ملرحلة
واألسرة،
الرجلقد
واألسرة،
العمل
وضغطيصل
العمل
واألسرة ،قد
وضغط
العملصحية،
صحية،
وضغط الغير
الغذائية
الغذائية الغير
صحية،
واالنظمةواالنظمة
الغير
الغذائية ،
 ،واالنظمة ،
الذي انتشر
األمرانتشر
وهوالذي
األمر
انتشر
والكسل،
الذيوهو
والكسل،
االنتاج
وهو األمر
االنتاج
والكسل،وقلة
اليأس
منوقلة
اليأس
االنتاج
تنتهي
وقلةالمن
تنتهي
دوماة
اليأس
دوماةيفال
يدخل
تنتهي من
وقد يف
يدخل
دوماة،ال
ونشاطه
ونشاطهيف ،وقد
يدخل
وقدحيويته
حيويته
ويفقد
ونشاطه ،
ويفقد حيويته ويفقد
قياسية ،أيضا ،
فترة أيضا
قياسية
فترة،ويف
أيضا،
ُضل
قياسيةويف
ُضلل،أل
حياتك
فترة
حياتك لأل
ويف
شأنها أن
ُضل ،
منأن
شأنها
حياتك،لأل
بسيطة
أن ،من
تغييرات
بسيطة
تغييراتشأنها
هناك
الرجال.لكن ،من
بسيطة
الرجال.لكن هناك
هناكمنتغييرات
العديد
من
الرجال.لكن
بني
العديد
مؤخرا
من بني
مؤخرا
مؤخرا بني العديد
اتباع هذه
اتباعيفهذه
أن تبدأ
تبدأ يف
حاول
اتباعأنهذه
واملزاجية،
واملزاجية ،يفحاول
والفكريةتبدأ
حاول أن
والفكرية
الصحية
واملزاجية،
الصحية
والفكريةمنها
األخرى ،
الصحية ،منها
األخرى
اجلوانب
منها
اجلوانب
الكثير ،من
األخرى
وستحسنمن
الكثير
اجلوانب
وستحسن
الكثير منبل
بل وستحسن بل
وااللتزام أيضا.
وااللتزام أيضا.
االستمرار
أيضا.
االستمرار
وااللتزاممن
لتتمكن
لتتمكن من
االستمرار
أسبوعيا،
أسبوعيا،
من
واحد
لتتمكن
بتغيير
أسبوعيا،واحد
تبدأ
بتغيير
تبدأ أن
ويفضل
واحد
ويفضل أن
بتغيير
التغييرات،
تبدأ
التغييرات،
التغييرات ،ويفضل أن
تغير أن تغير
منأنشأنها
شأنها
والتي
من
تغير
الرياضية،
والتي
شأنها أن
الرياضية،
التمرينات
والتي من
التمرينات
ممارسة
الرياضية،
اإلنسان
ممارسة
التمرينات
اإلنسان
ممارسةيف حياة
حياة
اإلنسانيفاملهمة
األشياء
األشياء املهمة
حياة
من أكثر
أكثر يف
املهمة
الرياضية :
األشياءمن
الرياضية :
التمرينات
من أكثر
التمرينات
التمرينات الرياضية :
يومي ،سواء
يومي ،سواء
رياضية بشكل
بشكل
يومي ،سواء
رياضية
ميارسون أنشطة
بشكل
رياضية أنشطة
ميارسون
حياتهم،
أنشطة
حياتهم،
الناحجني يف
ميارسون
الناحجني يف
حياتهم،
األشخاص
األشخاص
الناحجني يف
معظمأن معظم
الحظ
األشخاص
لألبد،أن
معظمالحظ
لألبد،
حياتك
حياتك أن
حياتك لألبد ،الحظ
تقدير.تقدير.
اجلريأقلعلى أقل
على
تقدير.
اجلريأو
السباحة
على أوأقل
السباحة
السباحة أو اجلري
على وزن
واحملافظةوزن
واحملافظة على
احلرارية،
على وزن
احلرارية،
السعرات
واحملافظة
السعرات
وحرق
احلرارية،
وحرق
الدموية،
السعرات
الدموية،
الدورة
وحرق
الدورة
الدموية،حتسني
حتسنييف
بشكليف كبير
الدورة
تساهم كبير
بشكل
تساهم حتسني
يف
الرياضية
الرياضية كبير
بشكل
التمارين
تساهم
التمارين
التمارين الرياضية
املزاج العام
املزاجيفالعام
بشكليف كبير
كبير
تؤثرالعام
بشكل
والتياملزاج
تؤثر
كبير يف
السعادة،
والتي
بشكل
السعادة،
هرمونات
والتي تؤثر
هرمونات
تسمى
السعادة،
هرمونات،
هرموناتتسمى
هرمونات،
إلفراز
تسمى
اجلسم
إلفراز
هرمونات،
تدفع
وكذلكاجلسم
تدفع
وكذلكإلفراز
مثالي،
مثالي،اجلسم
مثالي ،وكذلك تدفع
لإلنسان.
لإلنسان .لإلنسان.
وحتسن من
وحتسن من
الداخلية،
الداخلية،
من
واألعضاء
وحتسن
واألعضاء
اجلسم
الداخلية،
على
اجلسم
واألعضاء
العمر
تقمعلى
العمر
اجلسم
علىمنتقمتأثير
تأثير
التقليل
العمر
التقليل من
على
تعمل تقم
تأثير
منعلى
الرياضية
تعمل
التقليل
الرياضية
التمرينات
تعمل على
التمرينات
الرياضيةأن
كما أن كما
كما أن التمرينات
ومستقر.
ومستقر.
نوم هادئ
هادئ
على
ومستقر.
احلصولنوم
هادئعلى
احلصول
كبير يف
بشكليف نوم
على
احلصولكبير
تساهم
تساهم بشكل
يف
وكذلك
وكذلك كبير
بشكل
التنفس،
تساهم
التنفس،
عملية
وكذلك
عملية التنفس،عملية
ولألسف  ،فقد
ولألسف  ،فقد
بيت،فقدالداء ،
الداء
ولألسف ،
فاملعدة
فاملعدة ،بيت
وأجسادنا،
وأجسادنا ،الداء
مزاجنابيت
علىفاملعدة
مزاجنا
وأجسادنا ،
كبير
بشكلعلى
كبير
مزاجنا
الطعام
علىبشكل
نوعية
الطعام
تنعكسكبير
نوعية
تنعكسبشكل
الطعام
الغذائي :
نوعية
الغذائي :
النظام
تنعكس
النظام
النظام الغذائي :
والسكري
والسكري
ضغط الدم
والسكريالدم
ارتفاع
مثل ضغط
ارتفاع
الدم
األمراض ،
مثل
ضغط
األمراض ،
ارتفاع
الكثير من
معه،منمثل
الكثير
األمراض
وانتشرت
من معه
وانتشرت
جدا،
كبيرالكثير
جدا،
بشكلمعه
وانتشرت
الغذائية كبير
بشكل
جدا،
الغذائية
أنظمتنا
بشكل كبير
أنظمتنا
الغذائيةتغيرت
تغيرت أنظمتنا تغيرت
والغنية والغنية
والدهنيةوالدهنية
السريعة
والغنية
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Environment

This Land is Your Land

upon that.”
In 2015, the Conservation Fund purt
chased a 364tacre property at a notorit
ous bottleneck for the mule deer’s Red
DesertttotHoback route, near the city of
Pinedale, Wyoming. The fund then
switched its attention to the greater sage
grouse, known for its elaborate mating
rituals and for being in the middle of a
struggle between its protection and land
development.
The sage grouse has been known to
move up to 100 miles at a time,
between its sage brush winter habitat to
open meadows used to rear young. The
species has lost almost half of its habitat
since European settlers arrived, with
45% of its remaining domain on state
and private lands.
n February, the Conservation Fund
scooped up 100,000 acres of sage
grouse habitat in Idaho, Wyoming and
Colorado, but risks remain. Senate
Republicans are attempting to end fedt
eral involvement in sage grouse protect
tion, which could allow the states to
open up more habitat for drilling.

Theguardian : New threats to public lands endanger
America's
unique
wildlife
corridors
Mule deer, pronghorn and other animals rely on unbroken migration routes for food
and survival, a necessity in jeopardy as Trump pushes for development

by Oliver Milman

The life of a Wyoming mule deer is a tough
one. In order to survive, thousands of the
deer undertake an arduous 150tmile migrat
tion twice a year to find food. Manmade
and natural hazards abound on this twot
month trek.
“It’s not just about getting from point A to
B, they have to forage all along the way,”
said Matt Kauffman, a University of Wyot
ming zoologist. “These animals are slowly
starving to death all winter. If winter is
long enough or they are held up, the anit
mals will die.”
Migrating animals can wander on to hight
ways and be flattened by trucks, or tumble
through frozen lakes. Fences, mining opert
ations and other obstacles also provide a
challenge. But for the mule deer, there is no
choice – they must follow what Kauffman
calls the “green wave” of young, lush veget
tation from the mountainous greater Yelt
lowstone area to the brush of Wyoming’s
interior as the seasons change. They either
move or starve.
This Red Desert to Hoback migration is the
longest in the contiguous US and, despite
having occurred for thousands of years,
was only fully discovered by researchers in
2011. Its epic length is rivaled only by the
“path of the pronghorn”, a journey that
takes America’s fastest land mammal on a
biannual trudge to and from Grand Teton
national park in search of water.
These migration routes take the animals
through a patchwork of public and private
land. The importance of publicly owned
national parks was recognized long ago,
but these crucial wildlife corridors linking
protected areas are only starting to be

understood and valued.
But the nascent movement to safeguard
wildlife corridors – vital for animals as
diverse as wolves, bears, elk, tortoises
and groundtdwelling birds – is now at
risk. In recent years, congressional
Republicans have pushed for federal
land in the western states to be handed
over for development. With Donald
Trump now in the White House, these
ambitions could come to fruition.
A bill put forward by Jason Chaffetz, a
Utah congressman, to sell off 3.3m
acres of federal land was hastily witht
drawn following uproar from conservat
tionists and the outdoor recreation
industry. But with Trump voicing supt
port for greater oil and gas drilling on
public land, wildlife corridors risk
being disrupted or even severed.
“When a migrating mule deer hits an
energy development area, they tend to
speed up or try to detour around them,”
said Kauffman. “This affects their
access to food and makes migrations
more difficult. As these corridors
become less viable, they can be lost.
“Selling off public land would risk that.
We are are at the infancy of understandt
ing wildlife corridors, but we are startt
ing to make progress. It looks like that
could all be wound back.”
The deer and pronghorn that roamed
the western states before white settlers
arrived may no longer be in the tens of
millions, but these species are currently
at little risk of extinction. Still, their
abundance could be severely hit if their
corridors are lost, which raises concerns
for recreational hunters, as well as ecolt
ogists who study the network of life in
the west.
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Wolves and bears require reliable access
to prey species. Unlike hoofed animals
that have welltworn, repeated pathways,
wolves and bears disperse to adjoining
lands depending on the dynamics of their
groups. Young male wolves, for example,
tend to leave groups in order to establish
new ones elsewhere. The reintroduction of
gray wolves to Yellowstone in 1995 has
created a ripple effect – wolves have
moved through a network of protected
areas as far as Washington state.
While most landowners are happy to
allow deer or elk pass through their land,
wolves or bears aren’t quite as welcome
given their tendency to devour livestock.
The population of grizzly bears in the Yelt
lowstone region has rebounded sixfold
since it was placed under federal protect
tion in 1975. Surrounding states, prest
sured by landowners concerned about
bears exiting the national park, have suct
cessfully persuaded the federal Fish and
Wildlife Service that the species should be
delisted to allow them to be hunted.
Conservationists are increasingly turning
their attention to private landowners to
help promote and secure wildlife corrit
dors. In a single 20tmile search for food, a
species may cross land overseen by the
US Forest Service, the Bureau of Land
Management and privately owned
ranches.
“It’s a real mix,” said Mark Elsbree, vicet
president of the Conservation Fund, which
works to buy private land to avoid bottlet
necks in migration routes. “Private landt
owners are generally interested in wildlife
habitat but as the properties are sold, the
generations turn over, we risk losing that
connectivity. New migration routes keep
coming up on our radar and we need to act
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“The pinch points for migration typically
exist on private land,” said Elsbree. “But
if federal lands were to change hands,
then the very platform upon which spet
cies survive will be compromised.”
Climate change provides another threat
to wildlife corridors. Maps produced by
the Nature Conservancy last year
showed the stark implications for nearly
3,000 species in North and South Amert
ica. Many are already retreating northt
ward to cope with warming temperat
tures, although a pathway isn’t always
evident. According to a study published
last year, only 41% of US land area is
currently connected enough to allow spet
cies to move to more bearable climes
Some will have nowhere to go, either
hemmed in by human constructions or
simply a lack of livable space. “The bott
tom line is that species will need to
move or adapt, or die,” said Brad
McRae, a senior landscape ecologist at
the Nature Conservancy.
“More and more people are understandt
ing that wildlife needs protection outside
distinct national parks, especially with
climate change,” said Elsbree. “It’s
important that we look at the whole syst
tem. If lands are sold and developed, we
could lose some migration routes. We
need to avoid that happening.”
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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ثقافات World
 Culturesالعالم

لقطة من مسلسل كونتا
كونتي الشهير الذي
تطرق الى تاريخ
العبودية في أمريكا

ثقافة وحشية إستعبادية لن يُسمح بتكرارها مرة ثانية

تاريخ العبودية يف الواليات املتحدة األمريكية

كان السود األحرار والشماليني معارضني للعبودية  ،وبدأت مساعدة العبيد الهاربني يف الهروب من مزارع اجلنوب إلى الشمال
عبر شبكة فضفاضة من البيوت اآلمنة يف بداية عام  . 1780هذه املمارسة  ،املعروفة باسم السكك احلديدية حتت األرض ،
والتي اكتسب زخما حقيقيا يف عام  ، 1830وعلى الرغم من أن اختالف التقديرات  ،إال انها ساعدت يف حصول العبيد على احلرية
والذين قدروا بنحو  ،40000إلى  ،100000عبداً ساعد جناح السكة احلديد حتت األرض يف إلغاء عقوبة اإلعدام يف الشمال
املزارع الصغيرة ؛ مع العديد من االساتذة التي متتلك
كتابة وحترير  :اسماء سعد الدين
نحو  7-6مليون شخص  ،والذين مت استيرادهم إلى
أقل من  50عبداً  .سعى مالكي العبيد جلعل عبيدهم
القارة
حرمان
مع
،
ال18
القرن
خالل
اجلديد
العالم
الذين يعتمدوا اعتمادا كليا عليها  ،ووضع نظام للرموز
األفريقية من بعض أصح وأقدر الرجال والنساء .
بدأت العبودية يف أمريكا عندما جٌلب العبيد األفارقة
املقيدة ليحكم احلياة بني العبيد  .ويحظر عليهم تعلم
رئيسي
بشكل
السود
العبيد
عمل
،
18
و
17
ال
القرن
يف
يف
ألول مستعمرة يف أمريكا الشمالية بوالية فرجينيا ،
القراءة والكتابة  ،وكان يقتصر سلوكهم واحلركة .
الثورة
بعد
.
اجلنوبي
الساحل
ومزارع
واألرز
التبغ
على
املربحة
عام  ، 1619وذلك للمساعدة يف إنتاج احملاصيل
وأخذت العديد من االساتذة للحريات اجلنسية مع اإلماء
املستعمرين
من
العديد
بدأ
،
()1783-1775
األميركية
مثل التبغ Slavery .
 ،ومكافأة السلوك الرقيق املطيع مع احلسنات  ،يف حني
(وخاصة يف الشمال  ،لم يكن الرق هام نسبيا لالقتصاد)
انتشرت ممارسات الرق يف جميع أنحاء املستعمرات
أن مترد العبيد وانتشار العقاب اجلماعي الوحشي .
بربط الظلم مع تعامل البريطانيني بقمع العبيد السود ،
األمريكية يف القرن ال  17و  18امليالدي  ،مما ساعد
ساعد التسلسل الهرمي الصارم بني العبيد باالحتفاظ بها
احلرب
والدعوة إلى إلغاء الرق  .ومع ذلك  ،وبعد انتهاء
العبيد األميركيني األفارقة يف بناء األسس االقتصادية
وانقسامها لتصبح أقل عرضة للتنظيم ضد أسيادهم .
 ،اعترف الدستور األمريكي اجلديد ضمنا للمؤسسة ،
للدولة اجلديدة  .ومت اختراع محلج القطن يف عام
كان زواج الرقيق لم يكن على أساس قانوني  ،على
عد كل العبد عن ثالثة أخماس شخص ألغراض
 1793والذي وطد على األهمية املركزية للعبودية يف
الرغم من تشجيع معظم مالكي العبيد على هذه
الضرائب والتمثيل يف الكونغرس ولضمان احلق يف
املمارسة .
اقتصاد اجلنوب SLAVERY IN .
كناية
(وهو
استرجاع أي ”شخص ملزم باخلدمة أو العمل”
ثورات العبيد لم حتدث داخل النظام (وال سيما تلك
واضحة عن العبودية)
AMERICAوبحلول منتصف القرن ، 19
التي يقودها جبريل بروسر يف ريتشموند يف عام 1800
والتوسع األميركي الغربي  ،أثير اجلدل الكبير حول الرق
The invention of the cotton gin.
ودمنارك فيسي يف تشارلستون يف عام  ، )1822ولكن
 ،والذي أدى إلى متزق األمة يف احلرب األهلية األمريكية
كانت هناك قلة ناجحة  .ثورة العبيد ملالكي العبيد
الدامية ( . )1865-1861على الرغم من فوز االحتاد
البيض  ،كانوا أكثر قوة بقيادة نات ترنر يف مقاطعة
أهمية محلج القطن
ومت االفراج عن ماليني من العبيد  ،إال ان إرث العبودية
ساوثهامبتون  ،فيرجينيا  ،يف أغسطس  . 1831وكانت
واصلوا يف التأثير على التاريخ األميركي  ،من السنوات
هناك مجموعة تيرنر  ،التي بلغ عددها نحو  75السود ،
يف أواخر القرن ال ، 18مع األراضي املستخدمة لزراعة
املضطربة ومن إعادة اإلعمار ( )1877-1865حلركة
بينما قتل منها نحو  60من البيض خالل يومني من قبل
التبغ والتي استنفذت الكثير منها حيث واجهه اجلنوب
احلقوق املدنية التي ظهرت يف عام  ، 1960بعد قرن
املقاومة املسلحة احمللية من البيض .
لألزمة االقتصادية  .ويف الوقت نفسه  ،أدت ميكنة
التحرر .
صناعة الغزل والنسيج يف إجنلترا للطلب الكبير على
معلومات عن العبودية
القطن األمريكي  ،وهو احملصول اجلنوبي الذي كان
حركة إلغاء الرق في أمريكا
محدودا  ،نظراً لصعوبة إزالة البذور باليد من إنتاج ألياف
العبودية هو النظام القانوني أو االقتصادي التي تطبق
من  1830إلى  ، 1860ظهرت حركة إلغاء الرق يف
القطن اخلام  .وخالل السنوات القليلة يف اجلنوب أنتقل
مبادئ قانون امللكية لإلنسان مما يتيح تصنيفهم على أنهم
أمريكا  ،والتي اكتسبت قوة يف شمال الواليات املتحدة
اإلنتاج على نطاق واسع من التبغ إلى القطن  ،مع
ممتلكات  ،تباع وتشترى  ،وأنه ليس من حقهم
 ،بقيادة السود األحرار مثل فريدريك دوغالس وأنصار
التحول الذي عزز اعتماد املنطقة على العمل بالسخرة .
الشخص
اإلنسحاب  .يف حني أنه كان ينظر على
البيض مثل وليام لويد جاريسون  ،مؤسس صحيفة
كان الرق نفسه منتشر على نطاق واسع يف الشمال  ،مع
إنتاجية
على
بإعتباره عبد  ،يحق للمالك أن يجبره
جذرية  ،وهارييت بيتشر ستو  ،الذي نشر الرواية األكثر
اعتماد العديد من رجال األعمال يف املنطقة على جتارة
وحماية
احلقوق
تنظيم
العمل  ،دون أي أجر  .قد يكون
الرقيق وعلى االستثمارات يف املزارع اجلنوبية  .بني
مبيعا على العبودية ” ” Uncle Tom’s Cabin
العبد من القوانني واألعراف يف وقت ومكان معني ،
 1774و  ، 1804ألغيت العبودية لكل من الواليات
وميكن أن يصبح الشخص عبدا من وقت احلصول عليه
(1852) .يف حني أن العديد من أنصار إلغاء العقوبة
الشمالية  ،ولكن بقي ما يسمى بـ ”املؤسسة الغريبة” وهي
أو الشراء أو الوالدة .
استند نشاطهم على االعتقاد بأن من حقهم التسامح مع
ذات حيوية للغاية إلى اجلنوب  .على الرغم من أن
العبيد  ،والبعض اآلخر أكثر ميال إلى حجة غير دينية
الكوجنرس األمريكي حظر من جتارة الرقيق األفريقية يف
أسس العبودية في أمريكا
”العمل احلر”  ،والتي اعتبرت بالتسمح يف امتالك األرقاء
عام  ، 1808إال ان ازدهار التجارة الداخلية  ،وتضاعف
الغير فعالة واجملدية اقتصاديا .
يف أوائل القرن ال ، 17وحتول املستوطنني األوروبيني يف
سكان العبيد يف الواليات املتحدة إلى ثالث مرات تقريبا
كان السود األحرار والشماليني معارضني للعبودية ،
أمريكا الشمالية إلى العبيد األفارقة باعتبارهم أرخص
وعلى مدى السنوات ال  50املقبلة  .قبل عام 1860
وبدأت مساعدة العبيد الهاربني يف الهروب من مزارع
مصدر للعمل واألكثر وفرة من اخلدم (الذين كانوا يف
حيث بلغ العدد إلى ما يقرب من  4ماليني  ،مع نصف
اجلنوب إلى الشمال عبر شبكة فضفاضة من البيوت
الغالب أكثر فقرا من األوروبيني)  .بعد عام  ، 1619مت
األكثر الذي يعيش يف الدول املنتجة للقطن يف اجلنوب .
اآلمنة يف بداية عام  . 1780هذه املمارسة  ،املعروفة
جلب السفينة الهولندية املكونة من  20من األفارقة على
باسم السكك احلديدية حتت األرض  ،والتي اكتسب
الشاطئ يف املستعمرة البريطانية جيمس تاون بوالية
العبيد ومالكي العبيد
زخما حقيقيا يف عام  ، 1830وعلى الرغم من أن
فرجينيا  ،وانتشر الرق يف جميع أنحاء املستعمرات
اختالف التقديرات  ،إال انها ساعدت يف حصول العبيد
إعطاء
األمريكية  .على الرغم من أنه كان من املستحيل
قبل احلرب  ،تشكل العبيد يف اجلنوب إلى حوالي ثلث
على احلرية والذين قدروا بنحو  000،40إلى
إلى
العبيد
أرقام دقيقة  ،إال ان بعض املؤرخني قدر عدد
سكان اجلنوب  .عاش معظم العبيد يف املزارع الكبيرة أو
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 000،100عبداً  .ساعد جناح السكة احلديد حتت األرض
يف إلغاء عقوبة اإلعدام يف الشمال  .كما أنها زادت من
التوترات الفئوية  ،وإقناع اجلنوبيني املؤيدين للعبودية يف
تقرير أبناء الشمال ولهزمية املؤسسة املدعمة
European settlers.
الحرب األهلية
عندما انتخب املرشح اجلمهوري ابراهام لنكولن كرئيسا
للبالد  ،ويف غضون ثالثة أشهر  ،انفصلت سبع واليات
جنوبية لتشكيل الواليات الكونفدرالية األمريكية  .على
الرغم من وجهات نظر لنكولن املناهضة والراسخة نحو
العبودية  ،إال انه كان يهدف إلى حرب االحتاد املركزي يف
البداية وإللغاء العبودية  ،وذلك للحفاظ على الواليات
املتحدة كدولة  .أصبح إلغاء احلرب بسبب الضرورة
العسكرية  ،وتزايد املشاعر املعادية نحو العبودية يف الشمال
والتحرر الذاتي للعديد من األميركيني األفارقة الذين فروا
من االستعباد الذي كان مجتاح قوات االحتاد عبر اجلنوب
 .بعد خمسة أيام من فوز االحتاد الدموي يف أنتيتام يف
سبتمبر لعام  1862أصدر لنكولن إعالن حترير العبيد
األولي  ،ويف  1يناير لعام  ، 1863صرح املسؤول ان
”العبيد داخل أي دولة  ،أو جزء معني من الدولة  . . .يف
التمرد  . . . ،يجب عندئذ  ،من ذلك احلني فصاعدا ،
وخالية إلى األبد ” .
من خالل االفراج عن نحو  3ماليني من العبيد السود يف
الواليات املتمردة  ،حرم إعالن حترير العبيد الكونفدرالية
يف اجلزء األكبر من القوى العاملة  ،ووضع الرأي العام
الدولي بقوة على اجلانب االحتاد  .انضم بعض اجلنود
السود إلى جيش االحتاد مبا يقدروا بنحو ، 000،186
وذلك يف الوقت الذي انتهت فيه احلرب يف عام ، 1865
ومات منهم نحو  . 38000يف نهاية احلرب  ،وصل تعداد
القتلى إلى نحو ( 000،620من أصل عدد سكانها الذي
وصل إلى  35مليون دوالر)  ،مما يجعلها أغلى الصراعات
يف التاريخ األميركي .
مخلفات الرق
التعديل ال ، 13الذي اعتمد يف نهاية عام  ، 1865يف
اعالن ألغاء العبودية رسميا  ،ولكن أفرج وضع السود يف
اجلنوب بعد احلرب والتي ظلت غير مستقرة  ،مع
التحديات الكبيرة التي تنتظر خالل فترة إعادة اإلعمار
( . )1877-1865وتلقى العبيد السابقني حقوق املواطنة
و”احلماية املتساوية” من الدستور يف تعديل ال)1868( 14
واحلق يف التصويت يف  ، )1870( 15ولكن يف كثير من
األحيان جتاهل أحكام الدستور أو انتهكت  ،وكان من
الصعب للعبيد السابقني يف احلصول على موطئ قدم يف
االقتصاد بفضل ما بعد احلرب للرموز السوداء املقيدة
والترتيبات التعاقدية الرجعية مثل املزارعة .
على الرغم من رؤية الدرجة الغير مسبوقة من مشاركة
السود يف احلياة السياسية األمريكية  ،إال انه كان أمراً
محبطا إلعادة اإلعمار لألميركيني األفارقة  ،ويف النهضة
بالهيمنة البيضاء مبا يف ذلك صعود املنظمات العنصرية مثل
كو كلوكس كالن  ،والتي انتصرت يف منطقة اجلنوب بنسبة
 . 1877تقريبا بعد قرن من الزمن  ،كانت املقاومة
العنصرية والتمييز العالق يف أمريكا  ،والذي بدأ يف عهد
العبودية  ،مما أدى إلى حركة احلقوق املدنية يف عام 1960
 ،والتي من شأنها عملت على حتقيق أكبر املكاسب
السياسية واالجتماعية للسود منذ إعادة اإلعمار .
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كتابة وحترير  :ليلى جريص نافارو *

املوسيقى اإلسبانية اليوم رغم تقليدها يف كثير من
األحيان للموسيقى الغربية املعاصرة مازالت حتافظ
على تراثها الفولكلوري واألندلسي
ومع أن املوسيقى األندلسية لم حتظ باالستمرارية
كغيرها من املوسيقى التقليدية ،بسبب تهجير
سكان البالد املسلمني واليهود ،إال أنّها تركت
أثرها الواضح على أرض شبه اجلزيرة اإليبيرية.
وبترحالها إلى املغرب واملشرق استطاعت أن تنمو
وأن تبقى حية على مدى قرون على يدي املغاربة
املعروفني بفرقهم املوسيقية املتخصصة باملوسيقى
القدمية ،وكذلك يف املشرق ،حيث بقي لهذا
التراث تأثيراً وشعبية جند أمثلة عنها يف أغنية سيّد
درويش "يا شادي األحلان" وأندلسيّات فيروز.
عادت هذه املوسيقى من شتاتها إلى إسبانيا على
يد موسيقيني من أبرزهم إيدواردو بانياغوا،
ولويس ديلغادو وغيرهم ،وهم غالباً يعزفون مع
موسيقيني مغاربة ويتغنّون يف أحلانهم بالشعر
األندلسي.
املوسيقى األندلسية
ترتبط املوسيقى األندلسية بشكل وثيق بنوعني من
الشعر :املوشحة (التي كانت تكتب باللغة العربية
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أو العبرية) ،والزجل (الذي كان يقال باللهجة
العربية األندلسية) ،وكالهما انتشر يف األندلس
بني اخلاصة والعامة على حدّ سواء.
ولكن هذه املوسيقى لم تكن الوحيدة يف شبه
اجلزيرة اإليبيرية آنذاك ،بل كان هناك موسيقى
األمازيع وشمال أفريقيا ،وموسيقى يهود
ومسيحيي إيبيرية.
املستعربون املسيحيون حافظوا على موسيقاهم
اخلاصة ،التي كانت مرتبطة بطقوسهم الدينية،
خالفاً للموسيقى األندلسية التي كانت دنيوية يف
معظمها أو صوفية ،وكانت تعود أصولها إلى عهد
القوط قبل دخول اإلسالم.
واملوسيقى األندلسية مزيج حضاري فريد من نوعه
يجمع تفاعل مسيحيي شبه اجلزيرة اإليبيرية
بالعرب وحضارتهم الشرقية واألمازيغ
وحضارتهم اإلفريقية واليهود الذين سكنوها مع
املسيحيني قبل وصول املسلمني.
ويف أول أيام األندلس كانت املوسيقى مستمدة من
أغاني النصارى أو من الطابع البدوي الذي أتت به
القبائل العربية واألمازيغية ،حتى بداية العهد
األموي حني بدأ استقدام املوسيقيني واملغنيات من
املشرق.
زرياب ومغنيات املشرق يف األندلس
جاء العرب بالقيان املغنيات يف أواخر القرن الثامن
وأوائل التاسع للميالد اللواتي كنّ قد دُرِّبن يف
بغداد واملدينة .وكن يتعلَّمن املوسيقى والرقص
وعلم اخلط وإلقاء الشعر وحتى خيال الظل.
وكان أشهرهن يف األندلس يتدربنَ يف إشبيلية على
يد مغنيات تقدم بهن السن فاحترفن التدريس.
ولكن املوسيقى األندلسية لم تقتصر على تقليد ما
جاء من الشرق ،بل مت جتديدها يف أوائل القرن
التاسع على يد املوسيقي واملغنّي زرياب ،الذي
أتى من بغداد إلى قرطبة أيّام حكم األمير األموي
عبد الرحمن األوسط ،والذي يعتبر قدومه نقطة
بداية االزدهار الفعلي لهذا الفن يف األندلس.
بعد عقود ،ويف القرن الثاني عشر بالتحديد ،بدأ
ظهور موسيقى ذات منط أندلسي متميز ،وكان
ذلك على يد الفيلسوف واملوسيقي السرقسطي
وزير املرابطني ابن باجة.
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مزج ابن باجة املوسيقى املسيحية بالشرقية وقدّم نوع ًا
جديداً ذا طابع أندلسي مال إليه الناس دون غيره ألنه
كان يندمج أكثر مع مزاجهم ،وأغلب الظن أنه كان
مرتبطاً باملوشحات.
وهكذا كانت أغاني األندلس من نوعني :إما قصائد
على النمط الشرقي تركب لها األحلان وقصائد على
النمط األندلسي ،أو موشحّات وأزجال كتبت لتغنّى،
ويبدو أن هذا الشعر األندلسي استقلّ عن عروض
الفراهيدي ،وتطور بشكل حرٍّ ليتماشى مع إيقاع
املوسيقى.
تأثيرات املوسيقى األندلسية وترحالها

مع التأثيرات الفارسية والبيزنطية التي أتت بها املوسيقى
الشرقية إلى األندلس ،جند تأثر التراث املوسيقي
اإليبيري مبا كان يأتي به املسيحيون من أوروبا.
ومعروف أن كثيراً من األمراء األمويني األندلسيني
اتخذوا أزواجاً وحظايا مسيحيات ،فنجد أن أم وجدة
عبد الرحمن الناصر أول اخللفاء األمويني يف قرطبة كانتا
مسيحيات ،وزوجة ابنه احلكم الثاني ،املعروفة بصُبح
البشكنجية ،كانت من الروم أيضاً ،وهؤالء النساء جلنب
معهن ثقافتهن املوسيقية إلى بالطات األندلس.
باإلضافة إلى األسرى والقيان املتبادلني بني الطرفني،
الذين نقلوا بترحالهم (القسري) تأثير الثقافتني.
وكان كثيرٌ من املوسيقيني املسلمني واليهود األندلسيني
يذهبون طوعاً إلى بالطات املمالك املسيحية ،حيث
كانت املوسيقى األندلسية تستقبل باحتفاء حتى القرن
اخلامس عشر للميالد ،مع بداية النهضة األوروبية.
وحافظ املوريسكيون على املوسيقى األندلسية إلى أن
كان نفيهم من شبه اجلزيرة اإليبيرية ،فانتشرت معهم
أثناء تنقلهم يف شمال إفريقية واملشرق ،وما زالت آثارها
حيةً إلى اليوم يف امللحون املغربي واحلوزي اجلزائري
والقدود احللبية.
الطرب والـ duende:اهلل اهلل olé olé
حقيقة ،لم ترحل املوسيقى األندلسية عن إسبانيا مع
رحيل املوريسكيني ،بل ترك هؤالء تأثيرهم يف أشهر
موسيقاها الفولكلورية املعروفة اليوم على اإلطار العاملي
وهي موسيقى الفالمينكو.
والفالمينكو فن من الفنون اإلسبانية الذي يقوم على

رقص وموسيقى وغناء تتميز به منطقة أندلوثيّا
اجلنوبية () ،Andaluc?aومع أن هذه املنطقة
حتمل اسم األندلس ،ال ميكن اعتبارهما
متطابقتني ،ألنّ األراضي اإليبيرية التي كانت
حتت حكم إسالمي شملت شمال شبه اجلزيرة
وجنوبها ،ثمّ بدأت تتقلص حتى نهايتها يف آخر
مدنها ،غرناطة.
ومع ذلك فإن أندلوثيا تضم اآلن أشهر املدن
األندلسية كقرطبة وإشبيلية وغرناطة نفسها ،ويف
هذه املدن تطور الفالمينكو الذي يحمل جذوراً
يونانية ورومانية وقوطية وأندلسية وغيرها ،أي
جميع احلضارات التي يتكون منها التراث
اإليبيري.
ويعتقد أن املوريسكيني بتعايشهم مع الغجر هم
الذين تركوا األثر األندلسي على هؤالء إلى أن
كان املزيج الفني الذي جنده اليوم ضمن الهوية
التي يعتز بها غجر إسبانيا اجلنوبية.
ولكن الفالمينكو لم يظهر مباشرةً بعد نزوح
املوريسكيني ،بل تابعت موسيقى جنوب إيبيرية
تطورها وتأثرها بحضارات بعيدة كالهندية
واألمريكية اجلنوبية إلى أن ظهرت أول معالم هذا
الفن يف القرن الثامن عشر.
هذه العالقة بني املوسيقى األندلسية املوريسكية
والغجرية اإلسبانية جندها كذلك يف احلفالت التي
متيز بها املوريسكيون وكانت تعرف
بـ' 'Zambra moriscaوالتي يتميز بها
اليوم غجر أندلوثيّا اجلنوبية أيضاً وهي معروفة
بـ'Zambra gitana'.
وكلمة ' 'zambraأصلها عربي وتأتي من
"زَمْر" وذلك بسبب اجللبة التي كانت تقوم يف
احلفالت املوريسكية من الرقص واملوسيقى .وقد
تابع املوريسكيون هذه االحتفاالت إلى أن قام
اإلمبراطور كارلوس اخلامس يف القرن السادس
عشر مبنع الزمر واحلفالت الليلية zambras y
leilasواستخدام احلنّاء alhenaواألعراس
وما إلى ذلك.
أما الغجر فكان وصولهم إلى شبه اجلزيرة اإليبيرية
يف أوائل القرن اخلامس عشر بعد انتشارهم يف
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أوروبا ،ومع أنه مت الترحيب بهم يف أول األمر،
سرعان ما أصبح حالهم يف القرن التالي كحال
املوريسكيني ،فبدأت احلكومة تنظر إلى وجودهم
وهويتهم كشائب مينع تكوين هوية وطنية موحدة،
لكن اعتناقهم املسيحية أجناهم من اإلجالء اجلماعي.
بعد قرون ،عادت كلمة  zambraإلى الواقع
اإلسباني على يد الغجر الغرناطيني يف أعلى منطقة لهذه
املدينة العريقة وهي املعروفة بالساكرومونتي
Sacromonteأي اجلبل املقدس.
ومازالت هذه احلفالت تعتبر من أهم األنشطة الثقافية
التي تقدمها املدينة لسيّاحها وال سيما األجانب منهم.
وعادة تتكون كل مجموعة فنية من أفراد أسرة واحدة،
يترأسهم رجل أو امرأة ،وإليكم مثال الفنانة كارمني
أمايا
 Carmen Amayaالتي قطع بها فنّها احمليط إلى
هوليوود.
ويف هذه الثقافة ،ما زالت موسيقى األندلس حية إلى
اليوم ككيان فني ينمو ويتطور ويتشعّب يف املزيج الثقايف
حاملةً يف صلبها قوة إنسانية خفية وقدمية.
وكان الشاعر واألديب الغرناطي فيديريكو غارثيا
لوركا  Federico Garcia Lorcaالذي قُتل
على يد االنقالبيني عند اندالع احلرب األهلية اإلسبانية
يف القرن املاضي ،يقول أن الـ duendeوترجمته
احلرفية هي "عفريت" وهو عند الغجر شبيه بجنّ ابن
شهيد) ،هو شعور يحرق الدماء ويرفض التقليد وينمو
من األلم اإلنساني العميق ،وأن كلمة ( oléأولي)
التي يرددها الغجر عند طربهم ،تشبه إلى حدّ كبير
حالة الطرب التي يعبر عنها العرب بقولهم "اهلل اهلل"،
وها هنا مثال عنها يف أغنية لباستورا بابون Pastora
Pavon.
....................................
*املصادر :مقالة "موسيقى" لديوايت رينولدز ،يف كتاب األدب األندلسي؛ "
Zambraيف األندلس وتاريخ تطوره ،إلمييليا مارتوس سانشيز.
* ليلى جريص نافارو ليلى جريص نافارو باحثة إسبانية سورية متخصصة
بالعالقات الثقافية بني األندلس واملغرب األقصى .عملت كمترجمة وكأستاذة
يف األدب العربي يف جامعة غرناطة حيث حصلت على شهادة الدكتوراه .هي
مهتمة أيضاً بالفن والكتابة املعبرة عن الذات واإلنسانيات الرقمية* .
@layla_jreis
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بني السياسة واالقتصاد :كيف ميكن لقطر جتاوز محاوالت التطويق اخلليجية؟

كتابة وحترير  :أسامة الصياد  -تلك الدولة العربية الصغيرة يف املساحة ذات التأثير والنفوذ املتزايد ،والتي تقع يف شرق شبه اجلزيرة العربية جنوبي غرب آسيا املطلة على اخلليج العربي ،لم يكن يُتوقع
أن تتصاعد اخلالفات مع جيرانها اخلليجيني إلى احلد الذي بات مجرمًا فيه إبداء التعاطف معها على مواقع التواصل االجتماعي قررت الدول احلدودية مع قطر مؤخرًا فتح أبواب الصراع مع جارتهم
ليصل إلى سقف غير مسبوق ،حيث متتلك دولة قطر حدودًا برية مشتركة من اجلنوب مع اململكة العربية السعودية ،وبحرية مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين.

الثالث دول يخوضون صراعاًا صفرياًا مع اإلمارة الصغيرة
قطر ،بعد أزمة التصريحات املنسوبة ألمير قطر على لسان
وكالة األنباء الرسمية يوم األربعاء  24من مايو ،والتي
رجحت حتقيقات أخيرة لعناصر من الـ FBIاختراقها
بالفعل على يد قراصنة روس.
إل أن تلك الواقعة كانت شرارة انطالق قصف إعالمي حاد
من وسائل اإلعالم التابعة للسعودية واإلمارات ،لتأتي
واقعة اختراق البريد اإللكتروني للسفير اإلماراتي يوسف
العتيبة وتصب على الزيت ناراًا ،إذ نشر موقع إنترسبت
األمريكي يف الـ 3من يونيو مجموعة رسائل مسربة من البريد
اإللكتروني تفيد جتييش العتيبة بتكليف من اإلمارات
حلمالت عالقات عامة لتشويه دولة قطر ووصمها باإلرهاب
يف الوليات املتحدة.
فتح النار على الدوحة
يف الـ 5من يونيو أعلنت كل من السعودية واإلمارات
والبحرين ومن ثم مصر قطع العالقات مع قطر وسحب
البعثات الدبلوماسية ،وإمهال سفراء قطر مدة ملغادرة
البالد ،يف إجراء تصعيدي عنيف أمام الدوحة ،التي كانت
تتباحث مع وسطاء لتهدئة العاصفة اخلليجية.
إجراء سحب السفراء لم يكن جديداًا ،فقد مت يف العام
 2014على خلفية اخلالف يف املواقف اخلليجية بشأن
األحداث يف مصر ،لكن سرعان ما توصلت الدوحة سريعاًا
إلى اتفاق مصاحلة خليجية يقضي بعودة السفراء مرة
أخرى.
لكن هذه املرة إجراء سحب السفراء تبعه مجموعة من
القرارات شديدة القسوة ل تتخذ إل يف حالت أشبه
بـ"إعالن احلرب" ،تضمنت قرارات تلك الدول مجموعة من
اإلجراءات الشاملة التي توقف جميع التعامالت مع قطر أو
العبور من وإلى أراضيها ،إلى جانب خطوات تتعلق
مبواطني ورعايا الدول التي اتخذت القرار على النحو
التالي:
ـ منع دخول أو عبور املواطنني القطريني إلى أراضي تلك
الدول ،وإمهال املقيمني والزائرين منهم مدة  14يوماًا
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للمغادرة.
ـ منع الرعايا من السفر إلى دولة قطر أو اإلقامة فيها أو
املرور عبرها.
ـ إغالق جميع املنافذ البحرية واجلوية خالل  24ساعة
أمام احلركة القادمة واملغادرة إلى قطر.
ـ منع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة
واملغادرة.
ـ اتخاذ اإلجراءات القانونية والتفاهم مع الدول
الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم
باألجواء واملياه اإلقليمية لتلك الدول من وإلى قطر
وذلك ألسباب تتعلق باألمن الوطني.
تال ذلك محاولت حثيثة من دبلوماسيي تلك الدول
إلقناع دول أخرى بالنضمام إلى هذه القرارات ،وهو
ما جنح مع األردن الذي خفض متثيله الدبلوماسي
وسحب ترخيص قناة اجلزيرة الفضائية ،وهو نفس
اإلجراء الذي اتخذته مجموعة دول صغيرة بضغط
سعودي  -إماراتي.
سقف مرتفع للتفاوض

لبتزاز الدوحة وإجبارها على اخلضوع ضمن أي اتفاق
تسوية مستقبلي ،وبعيداًا عن هذه األجواء التي تسود فيها
قلة املعلومات الواردة من الدولب اخلليجي ،تبقى احلالة
العامة أن قطر تواجه حالة من املقاطعة بإجراءات تصعيدية
مت تهديد الدوحة بها مسبقاًا من دوائر خليجية إبان أزمة
 ،2014لكن هذه املرة دخلت حيز التنفيذ مع وجود
مؤشرات على احتمالية احتدام األمر واللجوء إلى ما هو
أبعد من ذلك .أما على الصعيد احلالي فيمكن تقييم
اإلجراءات املتخذة ضد قطر من جانب اقتصادي وسياسي
واستراتيجي ،ولبحث ما إذا كانت هذه اإلجراءات
العقابية اخلليجية على قطر سوف تؤتي أكلها بالفعل ،أم
أن للدوحة خيارات أخرى ،يجب احلديث عن محددات
الصراع والتصعيد بني اجلانبني ،واألوراق التي يلعب بها
كل طرف لعبة "عض األصابع" هذه.
جذور األزمة
بالعودة إلى جذور األزمة اخلليجية احلالية ومحددات
الصراع بها ،كان لنا حديث مع الباحث السياسي محمد
حسني الذي أكد أنه بالنسبة للجانب اإلماراتي هناك أكثر
من جانب أهمهم العملية املضادة للسعودية التي تقودها
أبوظبي يف جنوب اليمن ،إذ اتخذت قطر اجلانب
السعودي ،وكان من املمكن أن يتحول هذا األمر لتحالف
قطري سعودي ضد اإلمارات يف اليمن ،إذ ميكن تفسير
حترك اإلمارات اآلن مع السعودية ضد قطر بأنه إجراء
استباقي لتحالف عكسي قد يكون ضدها ،وبالفعل حتقق
الهدف باحلملة على قطر ،والتي كانت إحدى عقوباتها
تعليق السعودية ملشاركة قطر يف التحالف العربي ،وبالتالي
ستضطر السعودية خلوض مسألة توفيق أوضاع مع احليز
الذي استقطعته اإلمارات على هامش القضية اجلنوبية يف
اليمن.
املسألة الثانية هي ليبيا ،إذ يشير حسني إلى أن األمر ل
ميكن فصله عن ضربة الطيران املصري ملواقع أنصار
الشريعة يف مدينة سرت الليبية ،والعملية التي جتري حالياًا
للسيطرة على اجلنوب الليبي.

تروج يف األروقة اخلليجية مجموعة من الشروط التي
تفرضها اجملموعة اخلليجية ضد قطر وسط أنباء عن
فشل مساعي الوساطات الكويتية العُمانية ،يف مقدمتها
ما أعلنه وزير اخلارجية السعودية من باريس عن
ضرورة وقف قطر دعمها حلركة املقاومة اإلسالمية
(حماس) وجماعة اإلخوان املسلمني ،فضالاً عن طرد
أعضاء حركة حماس من األراضي القطرية ،وجتميد
حسابات بنكية لبعض األشخاص.
باإلضافة إلى قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران على
الفور ،وكذلك وقف بث قناة اجلزيرة ،وإيقاف دعم
وسائل إعالمية أخرى تراها هذه الدول مناهضة
لسياساتها يف املنطقة .هذه املرة إجراء سحب السفراء
تبعه مجموعة من القرارات شديدة القسوة ل تتخذ إل
يف حالت أشبه بـ"إعالن احلرب"
ومع ذلك تتردد مزاعم خليجية داخلية أن هذه الشروط
ليست صحيحة ،ولكن هذا نوع من رفع السقف
مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

بحيث ميكن قراءتها بأنها عملية موجهة ضد قطر
باألساس ،ألن التدخل القطري يف ليبيا يتم عبر
السودان ،فإذا حدث الفصل بني اجلنوب الليبي إلى غاية
جغبوب يحدث بذلك حاجز أمام التدخل القطري.
وهنا يجدر اإلشارة إلى أن السعودية ل تتوغل يف
سياستها داخل ليبيا ،وبقيت على حذر وتوازت مقارنة
باإلماراتيني واملصريني ،فبالتالي كان مطلوباًا أولاً عملية
ضد قطر نفسها ،ما لم يتم السيطرة على اجلنوب الليبي
بل ومساومتها على هذا األمر ،وثانياًا بدعم سعودي بل
وبقيادة سعودية بحيث يكون ترجمة هذه القضية احلد
من النفوذ القطري يف ليبيا بقيادة سعودية.
قطر حاولت أن تفصل بني حتالف اإلمارات والسعودية،
بالتهدئة مع السعودية مقابل التصعيد مع اإلمارات إل
أنها فشلت يف ذلك  ،أما على الصعيد اخلليجي الداخلي
فيربط حسني األحداث احلالية بقمة الرياض األخيرة،
واحلديث عن صفقة القرن التي يجب إخضاع قطر قبلها
مبباركة أمريكية ،مبعنى أن السعودية دفعت ثمن قيادتها
للمنطقة واملقصود هنا اخلليج حتديداًا والشرق األوسط
عموماًا بدلاً من السياسة التوافقية بني دول املنطقة ،ومن
ثم من خالل القيادة السعودية وسيادة القرار السعودي،
والدعم املطلق له يصطف اجلميع خلفها بحربها ضد
إيران .ويضيف حسني " :مع مالحظة أن األدوار
القطرية كافة كانت من قبيل توزيع األدوار بينها وبني
السعودية ،إذ لم تكن تتعمد قطر يف بعض امللفات
اإلضرار بالسياسة السعودية ،وعلى رأس ذلك ملف
حركة حماس وكذلك امللف اإليراني الذي رمبا ميكن
اعتبار الدور القطري يف هذه امللفات مفيداًا ،إل أن
اإلدارة السعودية احلالية ترفض طريقة اإلدارة القدمية".
أما بالنسبة لقطر فيعتقد أنها تريد احلفاظ على مشروعها
واستقاللية سياستها أمام السعودية ،خاصة أنه يتردد أن
قطر على عالقة بجناح داخل اإلدارة السعودية يرفض
طريقة السياسات احلالية يف املنطقة.
وعن الختيارات التي تواجهها قطر للخروج من األزمة
يرى حسني أنه:
 أولاً :سياسياًا ميكن العتماد على تكتل الدولالصغيرة اخلليجية يف الوقوف معها ،ثم حدوث تسوية
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سياسية يف مجلس التعاون ،ويجدر اإلشارة هنا إلى أنه ثمة
تخوف خليجي عام من تغول الدول اخلليجية الكبيرة على
الصغيرة منذ غزو العراق للكويت ،وعليه رمبا تكون هناك
فرصة لهذا احلل.
 ثانيًا :بدرجة صعوبة أكبر ميكن أن تتجه قطر إلى خارجاخلليج ،وهذا األمر يف وجهة نظر الباحث محمد حسني ليس
معناه التحالف مع إيران كخيار انتحاري ،وإمنا ضم تركيا
وإيران إلى حتالف واحد ،واملضي قدمًا يف تفعيل خطوط غاز
مشتركة بني قطر والعراق وتركيا ومنه ألوروبا ،وكذلك ميكن
أن يزداد التنسيق بني قطر وإيران على مستوى ملف حماس.
ويشار أيضًا هنا إلى أن قطر حاولت أن تفصل بني حتالف
اإلمارات والسعودية ،بالتهدئة مع السعودية مقابل التصعيد
مع اإلمارات إال أنها فشلت يف ذلك.

إذ يرى القصاص أن بنية النظام السياسي يف قطر
احلداثية واملعوملة قد تساعد على ذلك ،وهو ما حتاول
أن تلمح إليه وسائل إعالم سعودية وإماراتية مؤخرًا
باحلديث عن جبهات معارضة لألسرة احلاكمة يف قطر.
ولكن يف املقابل ميكن لقطر أن تتحرك يف خطوات أسرع
ملنع حدوث مزيد من االرتدادات لهذه العاصفة
اخلليجية ،إذ يرى القصاص أن محاولة كسب الكويت
إلى صف الدوحة ستعجل مبنع خطوات تصعيدية
كثيرة ،ولكن يف نفس الوقت ستؤدي إلى كتابة شهادة
وفاة مجلس التعاون اخلليجي "املنهار" يف وجهة نظره
عمليًا على خلفية هذه التوترات.
فالكويت تتخذ حتى اآلن موقفًا متحفظًا من اإلجراءات
اخلليجية ضد قطر ،وال تتوافق مع السياسة اإلماراتية
بشكل كبير ،وبالتالي فإن االستحواذ على الكويت يف
هذه األزمة سيكون كميالد "خليج جديد" بحسب
وصف القصاص ،ناهيك عن موقف سلطنة عُمان
املتأسس ضد السياسات السعودية من هذا النوع منذ
زمن بعيد ،وهو أمر ليس وليد األزمة.

ال ميكن النظر إلى هذه اإلجراءات بعني التهوين أبدًا ،فقطر
اآلن يف موقف سياسي ال حتسد عليه ،إذ يحاول احملور
السعودي اإلماراتي وضع ظهرها إلى احلائط ،عبر الضغط
اإلقليمي وإدخال محور دولي بقيادة ترامب على اخلط ملزيد
من الضغط على الدولة القطرية التي حتتضن أكبر القواعد
األمريكية يف الشرق األوسط.
يف حني ال ميكن وصف ما يحدث بـ"احلصار" نظرًا ألن مسألة
فرض احلصار على دولة له أبعاد أخرى ومستويات مغايرة،
كما يشير محلل الشؤون الدولية واالستراتيجية أنس
القصاص يف حديثه اخلاص عن األزمة اخلليجية األخيرة.
يشير القصاص إلى أن الترويج اإلعالمي للحصار أمر مغلوط
اصطالحًا ،ألن احلصار له تعريفات يف القانون الدولي،
وليست بتلك البساطة املطروحة ،إذ إن الوصف األدق ملا
يحدث هو األزمة اإلقليمية ألطراف غير متكافئة ،وهو
صراع تناظري على أكثر من مستوى.
فوجود أطراف متحالفة ضد قطر تتخذ موقفًا موحدًا بناءً على
تفاهمات قوية ومشتركة مت بناؤها وتكريسها ومراكمتها يف
غضون شهور على األقل يجعل منهم جبهة قوية يف مواجهة
طرف آخر يبدو أنه كان على علم مبا سيحدث وفق
تصريحات القصاص.
وبالتالي ميكن القول إن قطر تعاملت مع معطيات كانت
لديها ،وفق إمكانياتها كطرف ميلك الدوالر باحتياطيات
ضخمة ،وميلك الغاز كثاني أكبر دولة متتلك احتياطي للغاز
يف العالم ،باإلضافة إلى عدم إمكانية حصارها كونها دولة
بحرية غير حبيسة تفطنت مؤخرًا فيما يبدو إلى ما يُحاك يف
الداخل اخلليجي لها ،فأنشأت عدة مواني بحرية مؤخرًا،
بأسطول بحري قوي.
ويشير هنا الباحث أنس القصاص إلى كارت مهم يف يد قطر،
وهو وجود أكبر قاعدة أمريكية يف املنطقة "قاعدة العديد
اجلوية" ،وهي قاعدة مركزية فاعلة للواليات املتحدة يف
املنطقة غير راكدة ،إذ تسير طائرات عدة يف هذه الفترة خالل
احلرب على داعش.
ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إلى ما ميكن تسميته بخطاب
حسن النوايا الذي أرسل من البنتاغون إلى قطر يف خضم هذه
األزمة ،فحواه شكر للدوحة على دورها يف محاربة
اإلرهاب ،وأن اجليش األمريكي ال يعتزم تعديل موقفه من
قطر ردًا على اخلالف الدبلوماسي احلالي ،بجانب
تصريحات وزير اخلارجية األمريكي عن األزمة والتي دعا
فيها إلى رأب الصدع.
بالنسبة لقطر فيعتقد أنها تريد احلفاظ على مشروعها
واستقاللية سياستها أمام السعودية ،خاصة أنه يتردد أن قطر
على عالقة بجناح داخل اإلدارة السعودية يرفض طريقة
السياسات احلالية يف املنطقة  ،يرى هنا القصاص أن
تصريحات تليرسون ليست حلفظ ماء الوجه كما يردد
البعض ،ولها أهمية يف األزمة احلالية ،خاصة أن قطر دولة
جغرافية صغيرة ،لكن هيكل قوتها متعدِ لهذه املسألة ،طبقًا
لتناقضات البيئة الدولية احلالية التي باتت ال تعطي اجلغرافيا
كل شيء يف عالقات القوة ،وهو ما يجعل كل طرف من
أطراف األزمة قادرًا على إيالم وإيجاع اآلخر ،وليس هناك
من هو محصن ضد اآلخر.

أنس القصاص :الترويج اإلعالمي للحصار
أمر مغلوط اصطالحًا ،ألن احلصار له تعريفات
يف القانون الدولي

حسني :السعودية دفعت ثمن قيادتها للمنطقة واملقصود هنا
اخلليج حتديدًا والشرق األوسط عمومًا بدالً من السياسة
التوافقية بني دول املنطقة
اإلجراءات العقابية بني التهوين والتهويل

نظام احلكم يف قطر سيكون
مستهدفا يف اخلطوة القادمة

*

فرص آنية داخل املنظومة الدولية
يرى القصاص أن ثمة فرص آنية يف املنظومة الدولية
سوف متثل متنفسًا لقطر ،وذكر على سبيل املثال
االنتخابات البريطانية املنتظرة ،ويف حال فوز حزل
العمال يرى أن مجريات األمور رمبا تتغير ،نظرًا
لسياسة احلزب املنفتحة بخصوص قضايا الشرق
األوسط ،إذ يصف القصاص هذا األمر يف حال حدوثه
بالربح األكبر لقطر يف هذه املعمعة ،التي تعد أكبر
مستثمر خليجي يف بريطانيا .ويشار أيضًا إلى أن هناك
محاوالت جلر احلكومة البريطانية إلى مستنقع
اإلسالموفوبيا والتطرف بعد التفجيرات األخيرة ،وهو
ما يجعل خطاب حكومة تيريزا ماي متسامحًا مع
نزاعات مكافحة اإلرهاب املتطرفة وغيرها من
اإلجراءات التي تعاقب قطر باسمها يف األساس ،إذ
يتماهي مع التوجهات الترامبية اليمينية التي تقود
املنظومة الدولية حاليًا نحو مزيد من التطرف.
فيما يرى القصاص فرصة أخرى ولكنها بعيدة من
وجهة نظره ،تتحدث عن حتالف تركي  -إيراني تكون
قطر الضلع الثالث فيه ،ولكن يحتاج إلى تفاهمات
عميقة مع الواليات املتحدة ،إذ إنه قد يتسبب يف مزيد
من العقبات يف وجه قطر.
الوساطة إلى أين؟
الصراع اآلن بحسب رؤية القصاص يريد أن يعود بقطر
إلى ما قبل العام  ،1995أو على النقيض تهزم قطر
هذا التحالف بنجاح أي تسوية ،أمام هذه السياسة
االستئصالية التي ظهرت يف التصعيدات األخيرة ،التي
يسميها مبرحلة "عض األصابع" والتي يصعب فيها
التراجع بني األطراف احلالية التي تصر على وجود
طرف رابح وآخر خاسر.
يف حني لن تعود العالقات إلى سابق عهدها ،ولن تعود
مرحلة شد احلبال والتخدير بعد هذا التصعيد األخير.
البدائل العسكرية القطرية
وعما تردد مؤخرًا بشأن القاعدة العسكرية األمريكية يف
قطر ،وإمكانية نقلها أو جلوء قطر إلى قوى أوروبية
أخرى وبالتحديد بريطانيا يستبعد الباحث أنس
القصاص هذه املسألة على اإلطالق.
ويشير إلى أن الوجود البريطاني يف املنطقة حقيقة خاصة
يف سلطنة عُمان التي يوجد بها إحدى أكبر القواعد
االستخباراتية البريطانية يف املنطقة وكذلك يف عدة
قواعد بالعراق ،ولكن فكرة إحالل بريطانيا مكان
الواليات املتحدة األمريكية خاضعة ملعايير أخرى
وليست بالسياق املطروح.

ألن هذا األمر قائم على احلوار األمريكي البريطاني "عبر
األطلسي" والذي يتم بخصوص الشؤون الدولية ككل ،وهو
السبيل الوحيد ألي تغيير يف القواعد العسكرية ،وال سبيل
ألي تصادم أو استبدال .ويجدر اإلشارة هنا إلى أن اإلدارة
األمريكية يف الوقت نفسه منقسمة جتاه قطر واحلالة اخلليجية
بشكل عام ،إذ تتخذ اجملموعات اليمينية املتطرفة جبهة معادية
لقطر ،يف املقابل تتخذ املؤسسات األمريكية كالبنتاغون
وجهة نظر أكثر عقالنية جتاه قطر ،وهو ما يُشير إليه حديث
وزير اخلارجية القطري مؤخرًا بنفس املعاني تقريبًا.
إال أن القصاص يرى أن النظام األمريكي احلالي نفسه يواجه
أزمة شرعية داخلية ،ويدخل حروبًا طاحنة مع املؤسسات
احلاكمة ،وبشكل أو بآخر ينعكس هذا األمر على األزمة
القطرية اخلليجية.
احملور االقتصادي للعقوبات
احللف اخلليجي ضد قطر قرر قطع التجارة البحرية معها
أيضًا ،إذ أعاقت السعودية ،البلد الوحيد الذي يقع على
احلدود مع قطر ،النقل البري عبر هذه احلدود.
وقد ألغت عدة شركات طيران إقليمية مثل طيران اإلمارات
واخلليج البحرينية وفالي دبي وطيران االحتاد يف أبوظبي
الرحالت إلى قطر ،يف حني ألغت اخلطوط اجلوية القطرية
رحالتها إلى السعودية ،وباملثل ،أصبح اجملال اجلوي لدول
مجلس التعاون اخلليجي غير مسموح به للرحالت القطرية.
ويذكر مركز ستراتفور االستراتيجي واألمني املعني بقطاع
االستخبارات يف هذا الصدد أن إغالق احلدود البرية ووقف
احلركة اجلوية والبحرية يهدف إلى ممارسة ضغوطٍ اقتصادية
على قطر ،حيث يتم شحن ما بني  40و %50من واردات
الدوحة الغذائية ،مبا يف ذلك معظم منتجات األلبان الطازجة
واخلضار والفواكه واحلبوب املصنعة ،برًا من السعودية.
وبحسب املركز عند النظر يف الواردات اإلجمالية ،لن يكون
للحصار تأثير كبير على قطر ،التي ال حتصل سوى على
 %8.8من السلع املستوردة (مبا يف ذلك مواد البناء) من
اإلمارات ،و %4.3فقط من السعودية.
ولكن من جهة أخرى من شأن احلظر على السفر جوًا أن يثير
املزيد من املشاكل على اخلطوط اجلوية القطرية املتعثرة،
والتي فقدت على الفور حقها يف خدمة  19وجهة يف البلدان
التي أصدرت احلظر.
القصاص :لن تعود العالقات إلى سابق عهدها ،ولن تعود
مرحلة شد احلبال والتخدير بعد هذا التصعيد األخير
وللتعليق على العقوبات االقتصادية كان لنون بوست حديث
مع احمللل االقتصادي محمد هاشم عن اإلجراءات األخيرة
املتخذة ضد قطر ،إذ أكد هاشم أن هذا ال ميكن أن يُطلق عليه
حصارًا اقتصاديًا ،وفرّق هاشم يف ذلك بني احلصار الدولي
الذي فرض على دول مثل إيران وسوريا والسودان وهذه
األزمة اخملتلفة متامًا مع قطر ،إذ إن قطر غير ممنوعة من

تروج يف األروقة اخلليجية مجموعة من الشروط التي تفرضها اجملموعة اخلليجية ضد قطر

يف حال صمدت قطر يف هذه املوجة
وسط أنباء عن فشل مساعي الوساطات الكويتية العُمانية ،يف مقدمتها ما أعلنه وزير
األولى من التصعيد يتوقع الباحث أنس
القصاص أن اخلطوة القادمة رمبا
اخلارجية السعودية من باريس عن ضرورة وقف قطر دعمها حلركة املقاومة اإلسلمية
تستهدف نظام احلكم يف الدوحة ،إذ
(حماس) وجماعة اإلخوان املسلمني ،فضلاً عن طرد أعضاء حركة حماس من األراضي القطرية،
رمبا تلجأ السعودية واإلمارات إلى
حال
هندسة النظام السياسي يف قطر يف
وجتميد حسابات بنكية لبعض األشخاص.
فشل هذه العقوبات يف ردع قطر.

WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

االستيراد أو التصدير أو تعاني من أي مشاكل يف مسألة
حتويل األموال ،وكل ما متر به قطر مجرد "حظر استيراد
وتصدير" مع مجموعة دول.
قلل محمد هاشم يف حديثه مع نون بوست من أهمية
هذه املقاطعة االقتصادية أو تأثيرها على قطر ،إذ أكد
أن امليزان التجاري بني اإلمارات وقطر لم يسجل أي
معاملة عام  ،2016مما يشير إلى وجود شبه قطيعة
جتارية سابقة .أما على الصعيد السعودي فتستورد قطر
منها بقيمة  1.5مليار دوالر تقريبًا مواد غذائية ثانوية
وليست أساسية ،يف مقابل تصدير بقيمة  300مليون
دوالر ،ويف نفس الوقت فإن قطر لديها العديد من
البدائل لهذه السلع غير األساسية.
حجم التبادل التجاري بني قطر من جانب والسعودية
واإلمارات من جانب آخر (ستراتفور)
وبالنسبة للمقاطعة املصرية تصدر مصر إلى قطر بقيمة
 248مليون دوالر وتستورد من قطر بقيمة  1.5مليار
دوالر غاز ،ويف حال قررت مصر االستغناء عن الغاز
القطري فإنها ستضطر إلى البحث عن بدائل أخرى
أبعد كاجلزائر ،ويشير هاشم إلى أنه سيزيد من التكلفة
على الدولة املصرية بقيمة  250مليون دوالر للشحن.
وذكر هاشم يف معرض حديثه عن محاوالت املقاطعة
التامة أن اإلمارات هددت أصحاب شركات النقل
املالحي ،بعدم نقل أي بضائع إلى قطر على منت أي
سفينة شحن ،وإال لن يتمكنوا من استخدام املواني
اإلماراتية.
أما باحلديث عن احلل فيذكر هاشم أن السيولة النقدية
العالية التي تتمتع بها قطر متكنها من جتاوز مثل هذه
العقبات بإنشاء خطوط مالحية مباشرة إن أرادت
ذلك ،ويف حال حتولت السفن القطرية إلى مواني
أخرى سواء يف العراق أو إيران للتزود بالوقود بعد
احلظر اإلماراتي ،فإنه يرى أن اخلسائر الفادحة
ستصيب اإلمارات وليس قطر ،وعلى مستوى آخر
ميكن اللجوء إلى منظومة دعم شحن قوية تشجع
الشركات للقدوم إلى قطر ،أو االعتماد على منظومة
شحن جوي وهو ما تستخدمه قطر بالفعل يف شحن
الفواكه واخلضراوات ،وكل هذا توفره القدرات املالية
للدوحة.
محمد هاشم :السيولة النقدية العالية التي تتمتع بها
قطر متكنها من جتاوز مثل هذه العقبات
وفيما يتعلق مبسألة الطيران يرى هاشم يف حديثه لنون
بوست أن األزمة التي تواجه قطر يف تكلفة تشغيل مطار
حمد ميكن أن تقل بصورة كبيرة يف خضم املعركة
احلالية ،ألنها مرتفعة بصورة كبيرة مقارنة باملطارات
األخرى.
ويعتقد هاشم أن حل اللجوء إلى مطارات دول أخرى
سيكون أكثر عملية وأقل تكلفة سواء كان مطار تركيا
بالنسبة لرحالت أوروبا ،أو إثيوبيا فيما يخص إفريقيا،
وكواالملبور فيما يخص آسيا ،وهو ما سيفيد جميع
هذه املطارات اقتصاديًا.
ومن ثم ميكن حصر الضرر الوحيد احلالي من األزمة يف
البورصة بحسب حديث هاشم ،إذ إنها خاضعة
لإلشاعات واالستثمار األجنبي بشكل أكبر ،علمًا أن
البورصة ال تضيف للناجت القومي أي شيء ،وهو ما
معناه أن االقتصاد القطري يستطيع أن يقف بشكل
مباشر يف وجه تلك األزمة دون تأثير ،بل إن بعض
الدول املقاطعة لها هي من ستتأثر إذ قررت قطر وقف
إمدادها بالغاز كاإلمارات على سبيل املثال.
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سلطة دلهي الهندية املسلمة من قائد سياسي من
نسل تيمور هو ظَهيرْ اَلَدّين مُحَمَّدْ بَابُرْ بن عمر،
حاكم إمارة فرغانة يف أوزبكستان ،بالتدخل حلسم
اقتتالهم على العرش فدخل السلطنة وضمها إلى
حكمه وأعلن يف  20أبريل  1526قيام "إمبراطورية
مغول هندوستان".
متتاز ساللة ظهير الدين بابر مؤسس إمبراطورية
مغول هندوستان بأنها كانت ساللة من األدباء
والشعراء واملؤرخني ،فال جتد سلطاناً منهم إال له
ديوان شعر أو كتاب تاريخ إال يف ما ندر ،وكذلك
األمر بالنسبة ألبرز زوجات السالطني خاصة ذوات
األصول الفارسية.وكانت تلك اإلمبراطورية
املسلمة هي ذروة دمج الثقافة الفارسية والتتارية -
املغولية والهندية ،فامتازت بثورة يف الفن واملعمار
وكانت خير ختام لساللة جنكيز خان السياسية.
ورغم أنها كانت ساللة سُنية ،فإن اللسان كان
فارسياً ،وقد مدد السلطان ظهير الدين بابر سلطانه
على ما يعرف اليوم بأوزبكستان ،أفغانستان،
الهند ،باكستان ،وبنغالديش.
مع حكم التتار املسلمني للهند حتديداً جرت أكبر

تاريخ & History
 Placesوأماكن

انتصار املغول (يسار) على املماليك (ميني) عام 1299م يف معركة وادي اخلزندار

التتار املسلمون :حينما رفع أحفاد جنكيز راية اإلسالم يف روسيا والهند
كتابة وحترير إيهاب عمر  -جتعل سرديات التاريخ يف الثقافة العربية البعض يتصور أن املغول قد
اختفوا من اخلارطة عقب هزميتهم يف عني جالوت (عام  ،)1260متناسية حضارة كاملة ازدهرت
حتت حكم سالطينها لقرون عديدة .على عكس النهاية السعيدة يف األفالم واملسلسالت ،لم تتوقف
احلروب اإلسالمية املغولية عقب هزمية جيوش هوالكو يف معركة عني جالوت عام  ،1260فقد
أكمل ابنه اباقا خان املهمة وحتالف مع إجنلترا خالل احلملة الصليبية التاسعة 1272 – 1271
واستطاع الظاهر بيبرس ردها ،ثم هزم املغول مرة أخرى يف قيسارية الفلسطينية عام  ،1276قبل
االنتصار الكبير يف موقعة البستان (يف تركيا اليوم) عام 1277
ثم أكمل السلطان سيف الدين قالوون املهمة عبر
مملكة يوان (إمبراطورية مغول الصني) ،مملكة
موقعة حمص الثانية عام  ،1281ولم ينته خطر
جغتاي (إمبراطورية مغول آسيا الوسطى).
املغول إال بعد معركة شَقحَب بالقرب من دمشق عام
ورغم اعتالء عرش اإليلخانة مسلمني مثل أحمد
 1303على يد السلطان محمد بن قالوون.
تكودار بن هوالكو خان ومحمود غازان بن أرجون
وميكن القول إن أغلب املراجع العربية حول املغول،
بن اباقا بن هوالكو خان وأخيه محمد أوجلايتو
خاصة القدمية ،تفتقر إلى الدقة ،بينما اعتمد العالم
الذي انهى الصراع اإلسالمي املغولي عام ،1304
موسوعة "جامع التواريخ" للسياسي واملؤرخ
ورغم صعود عالء الدين طرماشيرين عام 1326
الفارسي رشيد الدين الهمداني باعتباره أهم مرجع
سلطاناً إلمبراطورية املغول يف آسيا الوسطى ،فإن
عن تاريخ املغول جنباً إلى جنب مع كتاب "تاريخ
األمر كان مختلفاً يف روسيا وحتديداً مع بركة خان.
جهانكاشاي" للسياسي واملؤرخ الفارسي عالء الدين
عطا ملك جويني ،وكالهما عمل يف بالط ساللة
التتار املسلمون يف روسيا
هوالكو خان.
كان حكم روسيا من نصيب جوجي بن جنكيز خان
األكبر ،ضمن مملكة تضم أجزاء مما يعرف اليوم
التتار عرفوا اإلسالم قبل جنكيز خان
بالصني ،روسيا ،أوكرانيا ،كازاخستان،
املغول عرفوا اإلسالم من قبل ظهور جنكيز خان ،يف
مولدوفا ،بيالروسيا ،رومانيا ،أوزبكستان،
منغوليا شمال الصني ،حيث وحد جنكيز قبائل
جورجيا ،بولندا ،تركمانستان ،أذربيجان،
املغول التي تنتمي إلى شعوب التتار ،بحسب
وبلغاريا.
املؤرخة اإليرانية شيرين بياني يف كتابها "املغول...
كانت روسيا يف بداية القرن الثالث عشر إمارات
التركيبة الدينية والسياسية".
روسية منقسمة ،ولم تكن املسيحية األرثوذكسية
وقد وصل اإلسالم إلى منغوليا سلمياً عبر التجار
هي السائدة يف عموم روسيا كما هو احلال اليوم بل
العرب والفرس ،باإلضافة إلى املد الثقايف للفتوحات
كانت تقع على األراضي الروسية العديد من ممالك
اإلسالمية يف دول اجلوار .وكان هؤالء التجار هم
املسلمني مثل بلغار الفولغا وتتار الفولغا ،وهم
سبب التضارب يف مراجعنا حتى اليوم حول التسمية
شعوب استوطنت روسيا قبل مجيء املغول.
املزدوجة لشعوب شمال الصني ،تارة املغول وتارة
سيطر املغول على روسيا عام  ،1237ولكن
التتار.
بحلول عام  1256جرى حتول فريد يف التاريخ،
ورغم أن الديانات اآلسيوية مثل البوذية والشامانية
ألن احلفيد املسلم جلنكيز خان ،ويدعى السلطان
كان لها الغلبة ،فإن املسيحية واليهودية كان لهما
بركة بن جوجي بن جنكيز خان زعيم القبيلة
تواجد بجانب اإلسالم ،وحينما أسس جنكيز
الذهبية ،اعتلى عرش امبراطورية املغول/التتار يف
دولته ،كانت حاشيته تضم سنة وشيعة ومسيحيني
نهر الفولغا.
ويهوداً وبوذيني ،وفرساً وعرباً وقرغيزاً وأفغاناً
وعلى عكس الشائع يف كتابات العرب ،يشير
وصينيني.
املؤرخون الفرس األكثر قرباً إلى نسل جنكيز بحكم
وكانت زوجة جنكيز مسيحية ،كذلك األمر بالنسبة
عملهم ،إلى أن بركة خان كان مسلماً قبل توليه
لزوجة حفيده هوالكو ،وقد اعتلى عرشه الحقاً من
احلكم ،ويعد أول وأقدم حاكم مسلم من نسل
التتار املسيحيني توراكينا خاتون زوجة أحد أبنائه
جنكيز ،وقد رفض بركة أن يشترك مع ابن عمه
وكيوك خان حفيده.
هوالكو يف احلملة على بغداد عاصمة اخلالفة
وعقب وفاة جنكيز ببعض الوقت انقسمت
العباسية ،وبعد اجتياح هوالكو لبغداد غضب بركة
إمبراطورية املغول إلى :اإليلخانة (إمبراطورية مغول
ملا جرى ،وهكذا اشتعلت احلرب بني االثنني دون
إيران) ،مملكة جوجي (إمبراطورية مغول روسيا)،
حسم عسكري.
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على إثر تولى بركة عرش مملكة جوجي ،كلف
رجاله بنشر اإلسالم سلمياً يف ما يعرف اليوم بروسيا
واجلمهوريات السوفياتية السابقة وأوروبا الشرقية،
ونظراً حلربه مع هوالكو قرر االتصال بحكام مصر
املماليك والتنسيق معهم ضد هوالكو ،وهكذا
حتالف خان مغول روسيا مع سالطني مصر ضد ابن
عمه.
التحالف بني روسيا ومصر يف زمن بركة خان
والظاهر بيبرس أدى إلى تبادل ثقايف وجتاري
ضخم ،وأنشأ املعماريون املصريون املساجد
والقصور يف روسيا وشبه جزيرة القرم ،وغيرها من
مدن اإلمبراطورية ،وامتألت املدن الروسية
بالتجارة والرحالة واحلرفيني املصريني ،ما نقل
مملكة جوجي من البدوية التتارية املغولية إلى املدنية
املصرية احلديثة مبقاييس هذا العصر.
ووقع املؤرخون العرب يف خطأ كارثي بالزعم أن
زوجة بيبرس هي ابنة بركة خان املغولي ،بينما هي
ابنة حسام الدين بركة خان بن دولة خان
اخلوارزمي ،قائد فلول الدولة اخلوارزمية عقب
االجتياح املغولي ،وكان لهذا الفارس اخلوارزمي
دور هام يف املراحل املتأخرة من الدولة األيوبية
املصرية.
ومثلما جرى يف األندلس وجميع امبراطوريات
املسلمني ،راحت اإلمبراطورية املسلمة تتقسم
عقب وفاة بركة خان ،ما شجع النبالء الروس على
تأسيس حكمهم مجدداً إلى أن تأسست دوقية
موسكو ،وراح الروس يجتاحون اإلمارات التتارية
املسلمة الواحدة تلو األخرى .وبحلول عام 1552
أصبحت مملكة جيجي يف ذمة التاريخ ،بعد أن رفع
حفيد جنكيز خان وأبناؤه راية اإلسالم يف أصقاع
روسيا.
وقد واكب انهيار إمبراطورية مغول روسيا انهيار
مماثل إلمبراطورية مغول آسيا الوسطى ومغول
إيران ،سواء بالغزو اخلارجي أو االقتتال بني أمراء
نسل جنكيز خان .ومن أوزبكستان خرج أحد أمراء
تلك العائلة ويدعى تيمور ليشكل دولته التتارية من
دماء شعوب آسيا وصوالً إلى الدولة العثمانية ،وملا
رحل عن عاملنا تفككت دولته أيضاً إلى عدة
إمارات.

عملية نشر للدين اإلسالمي وذلك دون إجبار
حكومي ،وقد امتد النفوذ الفارسي يف بعض عمليات
الدعوة اإلسالمية ،فنجد إمارة للهنود الشيعة هي
إمارة حيدر آباد التي قامت يف املنطقة التي حتمل هذا
اإلسم ما بني عامي  1886و1948
تعددية املذاهب والطوائف
أشهر سالطني دولة مغول هندوستان بال منازع هو
جالل الدين محمد أكبر ،الذي حكم ما بني عامي
 1556و ،1605ومد سلطانه إلى أجزاء من إيران،
وكان زواجه من الهندوسية جودا باي من قبائل
الراجبوت عامالً هاماً لنشر التسامح والهدوء بني
دولة متوج بعشرات املذاهب واألديان والطوائف
الدينية.
والحقاً حكم اإلمبراطورية السلطان شاه جهان
(خرم بن جهانكير) ،ما بني عامي  1628و،1658
وعرف بعشقه لزوجته الفارسية -هندية املولد  -ممتاز
محل ،وشيد ضريحها التاريخي تاج محل وهو من
أروع النصب التذكارية يف العالم أجمع .كما أسس
مدينة دلهي.
يف تلك األثناء ،وصلت السفن االستعمارية لسواحل
الهند ،من البرتغال عام  1505وهولندا عام 1605
وبريطانيا عام  1612والدامنارك عام  1620وفرنسا
عام  ،1769وتقاتل االستعمار األوروبي على
األراضي الهندية قبل أن حتسم بريطانيا الصراع ،ثم
تعمد إلى إسقاط الدويالت الهندية الصغيرة اوالً
حتى حتتل مساحات كبرى تكفل لها حرباً مفتوحة مع
امبراطورية مغول هندوستان.
وبالفعل خاضت الدولتان جوالت عسكرية طوال
القرن الثامن عشر والتاسع عشر ،وكان النصر حليفاً
للبريطانيني ،ويف املراحل األخيرة من عمر تتار الهند
قامت الثورة الهندية
 1859 – 1857واتخذت من السلطان محمد
بهادر شاه الثاني رمزاً وقائداً لها ،فكان آخر سالطني
مغول هندوستان ،وآخر حاكم من نسل جنكيز
خان ،وملا فشلت الثورة وأصبحت الهند كاملة بيد
االحتالل البريطاني مت نفي السلطان إلى بورما لتعلن
بريطانيا انتهاء  332عاماً من حكم املغول للهند.

التتار املسلمون يف الهند
مثلما جرى مع روسيا وآسيا الوسطى ،وصل
اإلسالم إلى الهند مبكراً عن طريق التجارة ،ويف
نهاية القرن العاشر بدأت الدول اإلسالمية يف وسط
آسيا متد نفوذها يف شبه اجلزيرة الهندية.
وبحلول عام  1526طلب األمراء األفغان حكام
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كتابة وحترير  :سلمى خطاب

حواءEve

ملاذا لم نزل منر مبرحلة اخلطبة؟ قد يتبادر هذا السؤال
إلى أذهاننا ،ال سيما مع تغير شكل العالقات
واالرتباط يف اجملتمعات العربية ،وتراجع الدور الذي
يلعبه األهل يف قرار زواج أبنائهم .فأصبح الكثير من
الشبان والفتيات أكثر استقاللية يف اتخاذ هذا القرار.
تغيرت النظرة إلى فترة "اخلطبة" ،من فترة للتعارف بني
شخصني يرغبان يف الزواج ،ورمبا ال يعرف أحدهما
اآلخر من قبل ،ويقرران االرتباط من خالل ما عُرف
قدميًا بـ"اخلاطبة" .أو أن شخصني يقرران بنفسيهما
االرتباط ،ويعتبران فترة اخلطبة فرصة لدراسة
شخصية بعضهما البعض ،قبل أن يتورطا يف الزواج
رسمياً ،وصوالً إلى النمط األكثر انتشاراً حالياً:
شخصان يرتبطان بشكل غير رسمي ،ليقررا إذا ما
كانا مناسبني لبعضهما ،وبعد اتخاذ قرار الزواج
وإعالن ارتباطهما رسمياً ،يجدان نفسيهما أمام
مرحلة أخرى قبل الزواج ،قد يعتبرانها مرحلة
"حتصيل حاصل" ،وهي فترة "اخلطبة".
فرصة أعمق ملعرفة اآلخر أو ضغوط اجتماعية؟
"هي فترة ضغوط اجتماعية ،لكن ال بد أن منر بها
ملعرفة اآلخر بشكل أعمق" ،يقول حسن(  29عاماً).
إذ يوضح أنه ارتبط بالفتاة التي أحبها ملدة عام قبل
اتخاذ قرار الزواج وحتويل األمر الرتباط رسمي.
ويضيف" :كان ال بد من املرور بفترة اخلطبة،
فباإلضافة إلى حاجتنا للوقت لتجهيز منزل الزوجية،

ملاذا ال نزال نلجأ إلى اخلطبة قبل الزواج يف القرن الـ 21؟

أرى هذه الفترة مهمة ملعرفة خطيبتي وأهلها بشكل
أعمق ،لم يكن االرتباط غير الرسمي يتيحه".
جهاد مهدي تقول إن ما قبل اخلطبة هو فترة
للرومانسية والتعارف ،لكن بعد اخلطبة تبدأ األمور
يف اتخاذ شكل أكثر جدية .هل هذا الشخص قادر
فعالً على حتمل املسؤولية سواء من الناحية املادية أو
االجتماعية؟
على العكس من تسنيم عبد اللطيف ( 24عاماً) التي
ترى أن الزمن تغير حالياً ،وأصبحت فترة االرتباط
غير الرسمي بني زوجي املستقبل كافية ،أما فترة
اخلطبة فهي مسؤولية اجتماعية ال حاجة لها.
ويتبنى الرأي نفسه عمر حسني ( 26عاماً) ،فيقول:
"فترة اخلطبة يف عصرنا احلالي أصبحت عبئاً مادياً
واجتماعياً .ويُطلب من اخلطيب أن يحضر الكثير
من الهدايا إلى خطيبته يف املواسم أو األعياد ،أو من
دون مناسبة حتى.
كما تسمح لألهالي بالتدخل يف شؤوننا اخلاصة،
وتفرض على اخلطيبني أن يظهرا مبظهر اجتماعي
معني ،قد يكون غير مريح لهما .لكن رغم ذلك ما
من فرصة لتجاوزها ،يجب أن منر بها ،ال ميكن أن
أذهب غداً إلى والد الفتاة التي ارتبط بها ،وأقول له
سأتزوج ابنتك بعد غد".
يرى أحمد عبد الرحمن ( 32عاماٌ) أن األمر يختلف
يف املنطقة العربية .ففي أوروبا وأمريكا يسمح
االرتباط غير الرسمي للشخصني أن يعيشا معاً يف
منزل واحد ،ويتعارفا عن قرب أكثر .لكن يف البالد
العربية ال يحدث ذلك ،وبناءً عليه تصبح فترة اخلطبة
هامة ،ألنها تقرب بني الشخصني على مستوى
عائلي أكثر.
فالزواج يف العالم العربي ما زال يٌنظر إليه على أنه
ارتباط عائلتني ،أكثر من أنه ارتباط شخصني فقط.
ويوضح" :كذلك تعد اخلطبة فرصة الكتشاف مدى
استقاللية الشخص اآلخر يف االرتباط ،وقدرته على
اتخاذ قرارات بعيداً عن عائلته".
أما أمنية سعيد ،فترى أن االمر مختف متاماً بعد
الزواج .وقالت" :ال اخلطبة وال االرتباط حتى قبل
الزواج لهما أي عالقة بالزواج ،فالتجربة تختلف
حني تعيشني مع شخص يف منزل واحد ،مهما كان
قربكما قبل الزواج ،ستكتشفان طباعاً مختلفة متاماً
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تختلف عادات املدن واجملتمعات يف أمر اخلطبة .ففي مصر لم يكن مسموحاً للعريس أن يرى خطيبته ،وكان من يذهب
لرؤيتها والدة العريس وأخته ،وحني تتأكدان من جمالها وشكلها ،يذهب العريس إلى والد العروس ،ويتقدم خلطبتها ،ويتفق
مع والدها على املهر والشبكة وتفاصيل الزواج .بعد موافقة الوالد ،تدخل العروس وهي تقدم "الشربات" لعريسها ،ويراها
للمرة األولى ،ثم تطلق والدة العريس أو أخته زغرودة احتفاالً باملوافقة على اخلطبة.

عن تلك التي عرفتاها".

لقراءتها.

اخلطبة يف اإلسالم واملسيحية

كيف كانت تتم اخلطبة قدمياً؟

يف الوقت الذي يعتبر يف الكثير فترة اخلطوة فترة
للتعارف واكتشاف اآلخر عن قرب ،تناولت
األديان فترة اخلطبة بشكل مختلف .فيعتبر اإلسالم
مثالً أن فترة اخلطبة مجرد "وعد بالزواج" ،وينظر
إلى اخلطيبني على أنهما غريبان عن بعضِهِما ،فال
يجب أن يرى اخلطيب خطيبته وال تراه إالّ حلاجة
وبحضرة أحد محارمها ،ألَنّه ال جتوز لَهما اخللوة،
وال اخلروج ،وال التَّكلّم بعبارات احلبِ والغزل.
ومن ضوابط اخلطبة يف اإلسالم ،أن ال حتدث
مصافحة بني اخلطيبني ،وتلتزم املرأة بكامل حجابها
وحشمتها مع خطيبها ،وال يكون هناك ريبة أو
شهوة يف قلب أي منهما.
ويعد التساهل أو التخلي عن أي من الضوابط
السابقة ،ذريعة للفاحشة والفساد ،قد تقضي إلى
الوقوع يف كبائر الذنوب.
أما الديانة املسيحية ،فتعتبر اخلطبة ارتباط نصف
رسمي ومرحلة للتعارف( ،حتى لو كانا يعرفان
بعضهما البعض من قبل ،فالتعارف يف فترة اخلطبة
شيء مختلف) .وترى أن هذه الفترة تقسم إلى
عدة مراحل ،مرحلة التقارب واحلب ،التي فيها
تبدأ املشاعر يف النمو وتتطور إلى احلب الذي ال
ينفصل عن االحترام ،وقد يكون يف هذه املرحلة
تالمس جسدي بسيط ،لكنه مغلف باحلب
واالحترام.
املرحلة الثانية ،هي مرحلة ما قبل الزواج،
واالستعداد للزفاف ،وهذه املرحلة يف العادة تكون
مشحونة بالتوتر والزحام واإلجهاد ،وميكن
احلديث فيها عن العالقة اجلنسية بني الزوجني،
ويُنصح خاللها باالتفاق على بعض الكتب املعينة

تختلف عادات املدن واجملتمعات يف أمر اخلطبة.
ففي مصر لم يكن مسموحاً للعريس أن يرى
خطيبته ،وكان من يذهب لرؤيتها والدة العريس
وأخته ،وحني تتأكدان من جمالها وشكلها،
يذهب العريس إلى والد العروس ،ويتقدم
خلطبتها ،ويتفق مع والدها على املهر والشبكة
وتفاصيل الزواج.
بعد موافقة الوالد ،تدخل العروس وهي تقدم
"الشربات" لعريسها ،ويراها للمرة األولى ،ثم
تطلق والدة العريس أو أخته زغرودة احتفاالً
باملوافقة على اخلطبة.
تتشابه هذه الطريقة قدمياً مع بالد الشام ،فتذهب
أيضاً والدة العريس وإحدى أخواته إلى منزل
العروس لرؤيتها ،وتقدم لهما العروس القهوة،
وإذا وجدتا أنها مناسبة ،تتصل والدة العريس بأهل
العروس ،وحتدد موعداً آخر يحضر فيه العريس،
ويتحدث مع عروسته ،وإذا شعر أنها مناسبة،
تتصل والدة العريس للمرة الثالثة لتحديد موعد
يأتي فيه العريس لطلب يد عروسته وقراءة الفاحتة.
ويف املغرب العربي ،يتم االتفاق على تفاصيل
الزواج يف أول زيارة بني أهل العروسني حتى أدق
التفاصيل ،بدءاً من املهر وشبكة اخلطبة ومالبس
العروس واألثاث ومكان السكن وكامل
التفاصيل .وال تقل فترة اخلطبة يف املغرب عن ثالثة
أسابيع ،وال تزيد عن عامني ،وتُسمى هدية اخلطبة
يف املغرب "هدية السكر".
أما يف عصرنا احلالي ،فأصبح الزواج بهذه الطريقة
يعرف يف مصر باسم "زواج الصالونات" ،وهو أمر
تراجع بعض الشيء ،وبات يرفضه الكثير من
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الشباب ،ألنه ال يتيح للعروسني أن يفهم كل منهما
شخصية اآلخر.
كذلك لم يكن من الدارج قدمياً إقامة حفالت خاصة
باخلطبة ،وكان يتم االكتفاء بجلسات عائلية لقراءة
الفاحتة ،وتقدمي اخلامت .أما اآلن فأصبحت "حفلة
اخلطبة" أمراً ضرورياً لدى الكثير من الفتيات ،وتٌقام يف
منزل العروس أو يف قاعة مخصصة لذلك .وعادةً
يتقاسم أهل العروسني تكاليفها ،على العكس من
الزفاف ،الذي يفترض أن يتحمل العريس وحده
تكاليفه املادية.
عليكم بالتأني للحصول على زواج سعيد
ينظر علم االجتماع إلى فترة اخلطبة على أنها فترة
لتتقارب الثقافات واملفاهيم بني شخصني عاش كل
منهما ما مضى من عمره يف منزل ،وقرر كل من االثنني
أن يترك منزله ،ويذهب ليعيش مع اآلخر يف بيت جديد
لتكوين عائلة جديدة .ترى الدكتورة سامية خضر
أستاذ علم االجتماع بجامعة عني شمس أن اخلطبة
كعرف وتقاليد متعارف عليها فترة هامة جداً ،ويجب
االنتباه لكل تفاصيلها ،التي تعتبر مؤشراً على جناح
مشروع الزواج أو فشله.
وقالت خضر" :فترة اخلطبة ضرورية مهما تغير شكل
االرتباط احلالي ،ألنها فترة يكتشف فيها كل من
اخلطيبني نصفه اآلخر بني عائلته ومجتمعه اخلاص،
لكن مع ذلك يجب أال تطول أكثر من عام أو عام
نصف على األكثر إذا كانت الظروف املادية مناسبة،
كذلك ال يجب أن تكون أقصر من الالزم".
وختمت" :الزواج السريع غالباً ما ينتهي بطالق سريع،
كذلك النظر إلى قرار الزواج بعيداً عن العائلة واجملتمع
لن يخلق زواجاً سعيداً ،فالتأني والتفاهم والتقارب
ودراسة األمور عن قرب أفضل احللول".
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خبراء ينصحون
اآلباء باحلزم
إلجبار الطفل
مبواعيد نوم
ثابتة
قبل سنوات عدة ،أشار عالم النفس األميركي جون
ب .واتسون إلى أن اختالق األطفال لألعذار
للتهرب من موعد النوم مرده فشل اآلباء يف اتباع
أساليب ناجعة يف التربية وإفساد أطفالهم بالتدليل
املبالغ فيه.

وتتكرر وجهة النظر هذه يف العديد من الكتب التي
تتعلق بتربية الطفل ،وهي تنصح دائما بوجوب أن
يكون اآلباء أكثر حزما وإصرارا يف ما يتعلق مبواعيد
نوم الطفل ،حيث يشير إليها اخلبراء بأنها معركة
إرادة ينبغي أن يفوز بها األهل ليتجنبوا إفساد

الطفل.
لكن من الواضح أن هناك تفسيرا ما منطقيا
العتراض الطفل على الذهاب إلى سريره بطاعة
وسالسة ،إذ يعتقد بعض املتخصصني أن الطفل ال
يعترض على الذهاب إلى النوم بل إنه يعترض على

أسباب السلوك العدواني للطفل
الطفل العدواني طفل غضوب صعب املزاج سهل
اإلحباط ،يفقد السيطرة على أعصابه بسرعة،
متهور ويجد صعوبة يف التركيز ،يهاجم الكبار
والصغار بال سبب ،لذا يجد صعوبة يف التعامل
مع اآلخرين وصعوبة يف املشاركة بالنشاطات
االجتماعية ،وبناء صداقات دائمة .دائم اجلدال
والتحدي ،يلوم اآلخرين ويرفض احترام القوانني
و حتمل نتائج سوء تصرفاته.
أسباب السلوك العدواني

متثل التصرفات العدوانية العنيفة مصدر إزعاج
وقلق وفزع لألهل وللطفل نفسه حيث إن سلوك
الطفل العدواني العنيف يُصعّب عليه التعامل مع
الناس ومع كل ما يحدث حوله ،إلى جانب التأثير
السلبي على صحته النفسية واجلسمانية .فما هي
صفات الطفل العدواني؟ وماهي أسباب انتهاجه
هذا السلوك؟
صفات الطفل العدواني
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 مشاكل ونزاعات عائلية مثل شجار الوالدين،إغاظة األخوة الدائمة له ،االنتقال إلى منطقة
جديدة ،أو مرض أحد أفراد العائلة الشديد ،ينتج
عنه توتر وتغير ،والتصرف بشكل عنيف أو
تدميري ،خاصة إذا كان باقي أفراد األسرة يُعبّرون
عن مشاعرهم بهذه الطريقة.
 شعور الطفل بأنه مرفوض اجتماعيا من قبلأسرته أو أصدقائه أو معلّميه نتيجة سلوكيات
سلبية صادرة من الطفل ولم يتم التعامل معها
بالصورة الصحيحة ،أي تعرض الطفل خلبرات
سيئة سابقة.
 عدم مقدرة الطفل عن التعبير عمّا بداخله منأحاسيس وعجزه عن التواصل ألسباب قد تكون
نفسية كاالنطوائية أو لغوية كأن يتحدث الطفل بلغة
مختلفة عن من يتعامل معهم خالل وجوده يف
املدرسة.
 اضطرابات التعليم فإذا كان الطفل يعاني من مشكلةجتعله يستصعب القراءة أو الكتابة ،أو فهم اللغة
احملكيّة ،قد يجعله هذا محبطاً ويعبر عن ذلك تعبيرا
جسدياً عنيفا.
 كبت الطاقة الكامنة يف جسم الطفل من قبل األسرةأو املدرسة مما يدفع الطفل إلى إفراغ هذه الطاقة بصورة

عدوانية على غيره ترويحا عن نفسه.
 مشاكل عصبية :كاختالل كيميائي أو تلف يفالدماغ.
 خلل هرموني نتيجة اضطراب وظائف بعضالغدد يف اجلسم.
 اضطرابات سلوكية كاضطراب فرط احلركةونقص االنتباه ،اضطراب التحدي املعارض.
 شعور الطفل بنقصه من الناحية اجلسميّة أوالعقليّة أو النفسيّة ،كأن يفقد أحد أعضائه ،أو
يسمع من يصفُه باحلمق والغباء واأللفاظ
اجلارحة ،ممّا ينعكس على سلوكه جتاه اآلخرين.
 الصّدمات العاطفية كالعنف املنزلي ،أواالعتداء اجلنسي فتتكون لدى الطفل مشاعر مثل:
القلق ،واخلوف ،والغضب ،واالكتئاب .فإذا لم
ميتلك الطفل وسيلة أخرى للتنفيس عن هذه
املشاعر سيلجأ إلى العنف.
 تعرّض الطفل للقهر والعدوانية من قبلاآلخرين.
 رغبة الطفل يف إثبات ذاته. التشجيع والتعزيز من قبل األسرة للسلوكالعدواني باعتباره دفاعا عن النفس
 مشاهدة أفالم وبرامج العنف على التلفزيونوألعاب الفيديو العنيفة والعدوانية.
 بعض األطفال يصبحون عدوانيني لرؤية أطفالعدوانيني آخرين
 شعور الطفل باإلحباط والفشل نتيجة عدمقدرته الجناز بعض املهام أو التأخر فيها
،كالرسوب املتكرر ،أو الفشل يف شؤون احلياة
األخرى كالهزمية يف املسابقات الذّهنيّة والرّياضيّة.
 من ضمن األسباب التي قد جتعل الطفل أكثرعدوانية هناك العصبية والغضب والتوتر
والضغوطات اخملتلفة واإلرهاق وقلة النوم
والشعور باإلحباط.
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الذهاب للنوم مبفرده ،حيث الظالم والوحدة اللذان
يسببان له اخلوف الشديد ،ولهذا يضطر بعض اآلباء
إلى وضع حلول مؤقتة أو طويلة األمد لفض هذا
النزاع ،إما بتبني نصائح اخلبراء واتخاذ موقف صارم
من األمر وإما باالستسالم ملطالب الصغار والسماح
لهم بالنوم مع األهل سواء يف سرير مالصق أو على
األقل يف غرفة واحدة.
ومن ناحية أخرى ،يكاد األمر يصبح منطا ثابتا للعالقة
بني اآلباء وأبنائهم ،حيث ال يحلو لبعض اآلباء
واألمهات افتعال شجار بسيط أو معقد أمام أنظار
أطفالهم إال يف الوقت الذي يسبق مواعيد نومهم ،يف
حني يحرص بعض اآلباء على أن يلتزم أطفالهم
مبواعيد ثابتة للنوم ويستخدمون يف ذلك وسائل
مختلفة من الشدّة وأحيانا القسوة لتنظيم هذه
األوقات ،وبالطبع فإنهم يتجنبون بحث مشاكل املنزل
واخلالفات أمام أنظار أبنائهم ،ليؤجلوها رمبا إلى ما
بعد ذهاب الصغار للنوم.
وأكدت دراسة حديثة أن االكتفاء بتشجيع األطفال
على الذهاب يف وقت مبكر إلى النوم ،قد ال يحقق
النتائج املرجوة منه ،حيث مييل أغلب األطفال إلى
متديد ساعات السهر وإشغال أوقاتهم مبختلف احلجج
لتجنب الذهاب املبكر إلى السرير .ولهذا ينصح
متخصصون بضرورة استخدام األوامر املشددة وليس
الطلب ،حرصا على حصول األطفال على كفايتهم
من ساعات النوم ليليا .واستطلع باحثون آراء أكثر من
 1600من اآلباء ملعرفة طريقة تعاملهم مع أطفالهم
إللزامهم بأوقات نوم محددة ،كذلك مدى اختالل
هذا النظام مع بلوغ الصغار سن املراهقة ،حيث يقل
دور اآلباء يف السيطرة على سلوك أبنائهم وتزداد
ساعات حرمانهم من النوم بنسبة  71باملئة ويبلغ ذلك
مداه عندما يبلغ املراهق اخلامسة عشرة.
وأشار  94باملئة من أولياء األمور إلى أنهم يحرصون
على تشجيع أبنائهم على الذهاب مبكرا إلى النوم،
فيما أكد  84باملئة من أفراد العيّنة أنهم يستخدمون
أوامر مشددة إللزام أطفالهم بالنوم يف أوقات محددة،
األمر الذي ال يدع لهم مجاال إال لتنفيذ األوامر
املطلوبة منهم.
وأخذ الباحثون بنظر االعتبار أن نسبة األطفال الذين
أظهرت الدراسة بأنهم يتمتعون بنظام حياتي مستقر
وعدد كاف من ساعات النوم ،كانوا ينتمون إلى أسر
يتمتع اآلباء فيها مبستوى ثقايف رفيع ودخل مادي
معقول.
وخرجت نتائج الدراسة التي أشرف عليها باحثون من
مركز الصحة العامة يف أونتاريو-كندا بتوصيات عدة
أهمها يستند على ضرورة أن يتمتع الصغار بني سن 5
و 13سنة بساعات نوم ال تقل عن  11ساعة يف الليلة،
كذلك  8إلى  10ساعات نوم للمراهقني بني  14و17
سنة.
وأشار هيذر مانسون ،املشرف على الدراسة يف قسم
الصحة والوقاية من األمراض املزمنة واإلصابات يف
املركز الكندي لألبحاث ،إلى أن تشجيع اآلباء
ألبنائهم يقل تدريجيا مع بلوغ األطفال سن املراهقة،
سواء أكان يف عطلة نهاية األسبوع أم يف أيام األسبوع
العادية ،على الرغم من أن األهل يبدون أكثر تسامحا
مع األطفال يف عطلة نهاية األسبوع.
ويف حني وجدت الدراسة أن تقييد اآلباء ألوقات
استخدام أجهزة املوبايل واأللعاب اإللكترونية
واستخدام اإلنترنت ،ليس له أي تأثير ملموس على
تنظيم ساعات نوم أطفالهم.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن حرمان الطفل من
النوم من شأنه أن يسهم يف زيادة نسبة السمنة ويضعف
إجنازه الدراسي ،إضافة إلى صعوبة حتكم الطفل
مبشاعره وردود أفعاله.
ومن ناحية أخرى ،فإن األطفال الذين ال يحصلون
على ساعات نوم كافية ،يتسببون يف حدوث خالفات
األهل املستمرة بسبب الضغط واإلجهاد اللذين يعاني
منهما اآلباء لشعورهم بالذنب والتقصير جتاه أبنائهم.
ويف هذا اإلطار تؤكد البحوث السابقة أن األطفال
مهددون باإلصابة مبرض السكري من النوع الثاني
إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ،إذا لم يحصلوا على
كفايتهم من عدد ساعات النوم ،وفق ما تشير إليه
توصيات األطباء املتخصصني يف هذا اجملال.
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الكرمي النهاري ال يغني عن
واقي الشمس
قال احتاد روابط الصيادلة األملان إن الكرميات
النهارية امللونة تعتني ببشرة الوجه جيدا ،كما أنها
حتميها من أشعة الشمس بفضل احتوائها على
مُعامل احلماية من الشمس.واستدرك االحتاد قائال
إن هذه الكرميات ال تغني عن كرميات الوقاية من
الشمس التقليدية .لذا ينبغي على مَن تتعرض
ألشعة الشمس ملدة طويلة نسبيا تطبيق الكرمي
الواقي من الشمس ذي مُعامل حماية مرتفع حتت
كرمي العناية النهاري أو املكياج ،وذلك لتوفير
حماية فعالة للبشرة من األشعة فوق البنفسجية
الضارة.
ومن جهة أخرى حذرت اجلمعية األملانية لألمراض
اجللدية واحلساسية من أن املبالغة يف تنظيف البشرة
أو العناية اخلاطئة بها قد تنتج عنها مشاكل جلدية؛
حيث أنها تتسبب يف تدمير طبقة احلماية احلمضية
الطبيعية ،كما تتدهور قدرة البشرة على االحتفاظ
بالرطوبة .لذا ينبغي يف حال جفاف البشرة
استعمال مستحضرات العناية احملتوية على اليوريا؛
حيث أنها تساعد البشرة على االحتفاظ بالرطوبة.

خلطة منزلية سحرية مغربية
لتطويل الشعر

أطعمة متنحك بشرة نقية ونضرة
فيتامني Aيعد مهما إلنتاج خاليا اجللد بشكل صحي وحمايتها من العدوى
أوردت مجلة “فرويندين“ األملانية أنه ميكن التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية من خالل تناول األطعمة
التالية:
حتارب األحماض الدهنية أوميجا  3االلتهابات اجللدية ،مثل حب الشباب ،وهي توجد يف السلمون
وحبوب الشيا وزيت بذور الكتان وفول الصويا والسبانخ .وتساعد مضادات األكسدة البشرة على
التجدد والتخلص من السموم ،وهي توجد يف التوت األزرق والشوكوالتة الداكنة واخلرشوف.
كما يعد فيتامني Aمهما إلنتاج خاليا اجللد بشكل صحي وحمايتها من العدوى ،كما أنه يعمل على
تقوية حاجز البشرة ويحميه من املواد الضارة ،التي تعزز شوائب البشرة .وميكن إمداد اجلسم بفيتامني
Aمن خالل تناول اجلزر واملشمش والقرع العسلي والبطاطا واخلضروات الورقية اخلضراء.

ال للمبالغة يف تنظيف البشرة
نبه مختصون إلى أن املبالغة يف تنظيف البشرة أو العناية اخلاطئة بها قد تنتج عنها مشاكل جلدية؛ حيث
إنها تتسبب يف تدمير طبقة احلماية احلمضية الطبيعية ،كما تتدهور قدرة البشرة على االحتفاظ بالرطوبة،
مما يؤدي إلى جفاف البشرة.وأشارت اجلمعية األملانية لألمراض اجللدية واحلساسية إلى أنه ينبغي يف حال
جفاف البشرة استعمال مستحضرات العناية احملتوية على اليوريا؛ حيث إنها تساعد البشرة على
االحتفاظ بالرطوبة ،مما مينحها ملمسا أملس ،كما أنها تخفف من احلكة وحتسّن بنية الطبقة العليا
للبشرة .لذا فهي تعد مفيدة يف حاالت التهاب اجللد العصبي واإلكزميا اجلافة والصدفية.ومن جهة
أخرى قالت طبيبة األمراض اجللدية األملانية سابينه زينكر إن حمام البخار يساعد على التمتع ببشرة
وردية وملساء كاحلرير؛ حيث إنه يعمل على تدفق الدم يف اجللد بصورة أفضل ويسهم يف تنظيف
املسام.
وأضافت زينكر يف معرض حديثها جمللة “أبوتيكن أومشاو“ أن حمام البخار قد يشكل خطرا على
األشخاص ،الذي يعانون من األوردة العنكبوتية أو البشرة احلساسة؛ نظرا ألن التطبيقات اجلمالية ذات
فروق احلرارة الكبيرة ،قد تتسبب يف توسيع األوردة بشكل إضايف.
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تعتبر خلطة احللبة واحلناء من اخللطات املغربية
املشهورة التي تستعمل لتطويل الشعر ومنع
تساقطه ،وكذلك إلعطاء الشعر اللمعان املطلوب.
وتتميز هذه اخللطة باحتوائها احللبة التي تعمل على تطويل الشعر ومنع تساقطه ،كما أنها حتتوي أيضاً
على احلناء املعروفة بفوائدها ملنع تساقط الشعر؛ حيث تعمل احلناء على إصالح الشعر التالف من
اجلذور وحتى األطراف ،كما تعطي للشعر ملعة محببة ،وكذلك تساعد احلناء على ضبط مستوى
الرطوبة يف فروة الرأس ،مما مينع تساقط الشعر املبكر ،أضيفي إلى ذلك أن احلناء تعتبر عالجاً فعاالً ضد
قشرة الرأس ،وكذلك حتافظ على لون الشعر الطبيعي ،ومتنع ظهور الشعر األبيض.

خلطة احللبة واحلناء لتطويل الشعر

المكونات:
 2ملعقة كبيرة من حبوب احللبة ،وكأسني من املاء ،ونصف كوب من احلناء

الطريقة:
 -1يغلى املاء على النار ،وتضاف إليه حبوب احللبة ،وتترك على النار حتى تتبخر كمية املاء ويبقى
النصف فقط تقريباً.
 -2يصفى املاء من حبوب احللبة ،ويضاف إليه نصف كوب حناء ،ويخلط اجلميع جيداً.
 -3يوضع خليط احلناء واحللبة على الشعر من اجلذور وحتى األطراف ويترك على الشعر ملدة  3ساعات
تقريباً حتى جتف احلناء.
 -4يغسل الشعر جيداً بالطريقة املعتادة باستعمال الشامبو املناسب لنوعية شعرك ،ثم يرطب الشعر
بالبلسم أو الكرمي ألن احلناء تسبب جفاف الشعر.
 -5تستعمل وصفة احللبة واحلناء مرتني يف األسبوع ملنع تساقط الشعر ،لكنها غير مناسبة للشعر املصبوغ
ألن احلناء تسبب تغير لون الشعر.
نصائح عند استعمال خلطة احللبة واحلناء لتطويل الشعر:
• للتخلص من رائحة احللبة يف الشعر ،ميكن إضافة القليل من حبوب القهوة إلى ماء احللبة وغليها على
النار.
• لترطيب الشعر ،ميكن إضافة نصف كوب من الزبادي خللطة احللبة واحلناء مع مزج اجلميع جيدا قبل
وضع اخللطة على الشعر.
مالحظة :إذا شعرت بأي احمرار يف فروة الرأس ننصحك بغسل الشعر حاالً ومراجعة الطبيب
اجللدي.
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موضة
Fashion
مجوهرات
Jewelry

مجموعة "هوت كوتير"
تعتقدين أنه يصفك
ويعكس شخصيتك ،أي
قطعة تختارين ولماذا؟
بالتأكيد أختار الفستان
األزرق الملكي ،أوال ألنني
أعشق هذا اللون وثانيا ألن
وجود ال"كاب" يضفي على
الفستان لمسة ملوكية ،مما
يجعل المرأة التي ترتديه
تشعر بالثقة.
وقعت في حب فستان
السهرة الذهبي...كيف
أبصر هذا التصميم النور؟
ما الذي ألهمك لتصميم
هذه القطعة األنيقة؟
بصراحة صممت هذا
الفستان لنفسي إستعدادا
لحدث يخص األزياء الراقية
والموضة.
أنا بطبيعتي أحب العمل
على األقمشة المطرزة وقد
إشتريت هذا القماش في
وقت سابق ظنا مني أن
الفستان الذهبي المطرز
سيكون مالئما لهذه
المناسبة.

مقابلة مع مصممة األزياء دينا ملواني

حاورتها ديانا واصيف

ما هي مشاريعك المستقبلية التي
تختمر حاليا في ذهنك...؟
نحن نتفاوض ،في الوقت الحالي ،مع
عدد من المتاجر في لوس أنجلس
ونيويورك من أجل مجموعتنا الجديدة
للخريف والشتاء.
باإلضافة الى ذلك ،نتواجد في
"سوهو" في نيويورك ،كون المتجر
الذي نتعامل معه ،يخطط إلطالق
مجموعتنا في أسبوع الموضة في
نيويورك في أيلول .2017
هذا ونركز حاليا على توسيع أعمالنا
أكثر في منطقة الشرق األوسط فضال
عن السوق في لندن.
وبالتالي نحن بإنتظار ما سيجلب لنا
الصيف في هذا الصدد!
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لطالما كان تركيزي الرئيسي على
المالبس الجاهزة األنيقة وفساتين
السهرة ،لذلك كنت أحرص في تصاميمي
على إتباع إجراء يستند على مواضيع
معينة لهذه المجموعات.
بالنسبة الى الفساتين ،فهي مصممة
للسيادات اللواتي يقصدنني بحثا عن
لباس يتناسب مع ذوقهنّ ،وبالتالي عندما
أصمم هذه الفساتين آخذ في عين
اإلعتبار شكل أجسادهنّ ومتطلباتهنّ.
وفي منطقة الشرق األوسط ،يجب على
المصمم أن يعلم أن العديد من الزبائن
يفضلن الفساتين الرائعة المطرزة.
من حسن الحظ أن تتاح لنا فرصة إجراء
مقابلة والتحدث مع الجميلة دينا ملواني،
ستشاركنا بمصادر إلهامها في مجموعاتها
السابقة و كذلك مشاريعها المستقبلية.
تهدف دينا ملواني إلى تمكين المرأة في
جميع أنحاء العالم من خالل مالبسها
األنيقة ،الكالسيكية والمتطورة من خالل
عنصر البساطة في التصميم و الجودة مع
الشعور بالرفاهية و التفرد لعمالئها.
أنشأت عالمتك التجارية "دينا ملواني" في
العام  2015أي منذ سنتين فقط ...كيف
تبلورت الفكرة لديك؟
كنت أفكر مليّا في البدء بمشروع تجاري
خاص بي لفترة من الوقت قبل أن أقرر
أخيرا المضي قدما في هذه الفكرة.
وفي البداية عملت مع موظفين فقط
تفوق خبرتهما  25سنة ،وقد إخترتهما
بعناية كونني أحرص وأصر دائما على
توظيف أكثر الناس خبرة ،إذ أعتبر أن هذه

هل بإمكانك أن تخبرينا أكثر عن مجموعة
"سكوبا" التي تعد مذهلة بالفعل؟

شكرا! في الواقع كنت قد إستخدمت
قماش ال"سكوبا" في مجموعتي األولى.
صحيح أن قماش ال"سكوبا" يتناسب
بإمتياز مع فصل الشتاء ،إال انني
إستخدمت نوعية أرق في مجموعتي.
وبالرغم من أن موضة "السكوبا" باتت
من الماضي ،إال انني ال زلت أحب
إستخدام هذا القماش بسبب الطريقة
التي يتدفق بها هذا النسيج.
والالفت أن هذا القماش سمح لي بابتكار
تصاميم متنوعة ومختلفة ،وفي مجموعتي
الجديدة إستخدمت قماش "سكوبا" في
قميص وسترة فقط ،إذ أعتبر أنه من
المهم أن يواكب المصمم كل اإلتجاهات
الجديدة السائدة لكي ينجح في عمله.
إذا كان عليك أن تختاري "لوك" واحد من

كيف تختلف العملية اإلبداعية الخاصة
بك لناحية "الهوت كوتير" (آخر صيحات
الموضة) وإتجاهات موضة الصيف
السائدة؟
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هذه الطريقة متنع صدور
رائحة الرطوبة عن سجاد
منزلك ...طبقيها بدقة

ال شكّ في أنك تواجهين بين
الحين واآلخر مشكلة صدور رائحة
الرطوبة من سجاد منزلك .لذا،
نقدم لك هذه الحيلة التي
تساعدك على التخلص منها
بسهولة.
رشّي القليل من الخل األبيض
النقيّ على كامل مساحة السجاد.
أغلقي النوافذ لمدة ساعة على
األقل ثم افتحيها أو أديري المكيّف
ليدخل الهواء إلى منزلك.

حيلتان لم جترّبيهما -
إحداهما متنع التصاق
الغبار باألثاث والثانية
توقف تطايره أثناء
تنظيفه!

ال شكّ في أنّك تعانين من مشكلة
ظهور الغبار يوميًا على أثاث
منزلك .لذا ،نقدم لك هاتين
الحيلتين اللتين تساعدانك على
إزالته وتمنعان التصاقه بقطع
األثاث لوقت طويل.
في هذه الحالة ،لن تحتاجي إلى
منشفة التنظيف ،بل إلى هذه
المكونات :زيت الزيتون ،خل
التفاح ،زيت الصنوبر الذي تجدينه
بسهولة في المتاجر والشاي
األخضر.
 1إمزجي كوبًا من زيت الزيتون
مع كوب من خلّ االتفاح وكوب
من زيت الصنوبر .إمسحي أثاثك
بالقليل من المزيج وستالحظين
بعد ذلك أنه أصبح المعًا جدًا.
وتذكّري أنه سيبقى كذلك لوقت
طويل.
 2استخدمي أوراق الشاي
األخضر :إذا كانت جزيئات الغبار
تتطاير أثناء قيامك بتنظيف أرضية
منزلك أو أثاثه ،إليك هذا الحلّ:
بلّلي بضع أوراق من الشاي
األخضر وضعيها على األرض.
وفي هذه الحالة يمكنها التقاط
ذرات الغبار ومنعها من االنتقال
من مكان إلى آخر.

كتابة  :جناة شحادة  -باريس
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باقات عمالقة من األزهار فوق املوائد املستديرة باقات
عمالقة من األزهار فوق املوائد املستديرة مشهد من
املوائد يف احلديقة مشهد من املوائد يف احلديقة ديكور
املائدة يف احلديقة امللحقة بصالة االحتفال ديكور املائدة يف
احلديقة امللحقة بصالة االحتفال اإلضاءة متنح الديكور
بعداً سحرياً اإلضاءة متنح الديكور بعداً سحرياً ديكور
رائع لصالة زفاف يف باريس من تصميم املهندس جان
لوك بلي ديكور رائع لصالة زفاف يف باريس من تصميم
املهندس جان لوك بلي مشهد جانبي من الصالة مشهد
جانبي من الصالة تنسيقات أزهار وشموع لزينة املائدة
تنسيقات أزهار وشموع لزينة املائدة مشهد من الديكور
حول املسبح يف (سان جان كاب فيرات) يف اجلنوب
الفرنسي مشهد من الديكور حول املسبح يف سان جان
كاب فيرات يف اجلنوب الفرنسي تفصيل إلحدى باقات
الزينة تفصيل إلحدى باقات الزينة تفصيل لصحون املائدة
تفصيل لصحون املائدة باقات زينة املوائد والشموع باقات
زينة املوائد والشموع موائد فاخرة تزينها الشموع وباقات
األزهار موائد فاخرة تزينها الشموع وباقات األزهار
الديكور يف أجمل مظاهره الديكور يف أجمل مظاهره
مصمم الديكور العاملي جان لوك بلي مصمم الديكور
العاملي جان لوك بلي
الزمان واملكان ثنائي مهم لتحقيق الوجود ...على أن
هذه املعادلة (تترنح) حني يتعلق األمر باألحالم .فاملكان

مصمّم صاالت الزفاف جان لوك بلي :رحلة العمرتبدأ بـ”ليلة”!

هنا يصبح مساحة ال محدودة تتسع لكل األماني والتمنيات ويتحول الزمان الى حلظة
نادرة مشحونة بالفرح واألمل.
وهكذا تنتفي األبعاد واألحجام واألشكال واأللوان ،لتنصهر يف وحدة مبهرة تتجسد يف
صالة الزفاف فترسم معالم ليلة واحدة ،فريدة ولكنها ليلة العمر ،ليلة تسكن الذاكرة
والوجدان وتتشكل ميراثاً معنوياً لألوالد واألحفاد ،ورمبا أبعد من ذلك بكثير.
عندما نتحدث عن صاالت األعراس ،فإننا نستحضر بالتأكيد ليس فقط تلك األجواء
املشرقة باألضواء واملزدانة بالورود على أنواعها ،ولكن نتذكر أيضاً تلك اجلهود التي
تقف خلف هذه االحتفاالت وحتقق لها جناحها وتزرع الرضا يف قلوب احملبني وتزود كل
احلاضرين بذكريات سعيدة تبقى لسنني طويلة قابلة لالستعادة.
بالطبع ،يعتمد اختيار صالة الزفاف على مجموعة من العوامل اخلاصة بكل احتفال
وأصحابه .فإلى جانب الرغبة الشخصية ومزاج أصحاب العالقة ،تبرز أوالً
جاهزية املكان يف املوعد احملدد من مساحة يف الهواء الطلق ،أو صالة
مُعدّة الستيعاب أعداد املدعوين ،مع مرأب لركن سياراتهم
وأماكن مخصّصة لألطفال تسمح لهم باملشاركة والبقاء حتت
أنظار األهل ،الى جانب طبيعة االحتفال وبرنامجه،
وأكثر من ذلك تأتي مسألة التكاليف املرصودة لهذا
االحتفال حيث الدخول يف التفاصيل الكثيرة بدءاً
من الورود وأنواعها وأعدادها وأشكال الطاوالت
وأدوات املائدة وعناصر الزينة ،وبالطبع اإلضاءة
ثم قالب احللوى وهو عنصر رئيس يف
االحتفال .وهكذا جند أن هذه العملية تتطلب
جهوداً كبيرة وقرارات دقيقة ،ومثل هذا األمر
أصبح حكراً على أهل االختصاص للقيام به
وضمان جناحه.
فاملعرفة واخلبرة ضروريتان يف عملية تنظيم
مناسبات األفراح ،ولكن املوهبة والبراعة أيضاً
مواصفات مهمة للتأكد من إجناز عمل مميز
وفريد يتالءم مع ذوق العروسني ومزاجهما ،بدءاً
من تفضيالتهما لأللوان والزينة وقالب احللوى،
وصوالً الى فستان الزفاف ومكمّالته .ويف هذا
اجملال ،جند اليوم أسماء كثيرة تعمل يف تنظيم األفراح،
وال شك يف أن يكون بني هذه األسماء من هو مميز يف عمله
ومجدّد يف أفكاره ،إذ أصبحت متطلبات هذه املهنة أكثر
تعقيداً من حيث الدراية بكل موجودات السوق من مواد
وأكسسوارات ،وأيضاً من ميول وأساليب.
كما أصبح من املهم متابعة كل جديد يف هذا اجملال ،ومواكبة التقنيات التي يزداد
حضورها يف االحتفاالت لتضفي أجواء من البهجة والفرح على املدعوين.
لذا ،فإن العاملني يف هذه املهنة يرتكز تأهيلهم على عالقات مع عالم األزياء والديكور
واإلضاءة والزينة .ولن ننسى بالتأكيد ضرورة أن يكونوا خبراء يف األزهار ولغتها
واحتياجاتها ،ألن احتفاالت الزفاف هي مزيج من هذه التخصصات وضوابطها،
فعملية تنظيم حفالت الزفاف هي يف احلقيقة من أكثر املسائل دقةً ،ليس فقط ألنها
تشكل منطلقاً ساراً حلياة زوجية ،ولكن ألنها لليلة واحدة ورمبا لساعات معدودة،
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ينبغي أن متر من دون منغّصات ومآخذ ميكن أن تعكّر أجواء االحتفال وقد تنسحب الى ما
بعده .لذا ،ولضمان النتائج املرجوة ،من الضروري االستعانة بذوي االختصاص واخلبرة من
أجل وضع برنامج واضح ومحدد ملسار هذا االحتفال ،وضمان جناح كل مراحله.
ولعل مثل هذا األمر ضروري أيضاً جلهة ضمان األمان الذي ينبغي مراعاته بكثير من
التأنّي ...فتأمني اإلضاءة من دون مخاطر ومفاجآت يتطلب أن تكون التمديدات الكهربائية
لعناصر اإلضاءة بعيدة عن مسرح حركة احلضور ،وخصوصاً األطفال يف حال حضورهم،
كذلك فإن عناصر الزينة والزهريات وغيرها من مستلزمات االحتفال ،ينبغي أن تكون آمنة يف
مواقعها وثابتة لتاليف احلوادث التي قد تنجم عن سقوطها أو إتالفها .ويف مثل هذه احلاالت
سيكون من الضروري االلتزام مبا متليه اخملططات على األوراق ،والتي سيتم وضعها من جانب
اخملتص ،وبالطبع بالتشاور مع أصحاب االحتفال.
ويعتمد جناح االحتفال على اإلجابات احملددة عن األسئلة الكثيرة التي يطرحها املنظّم على
أصحاب العالقة .أسئلة عامة وخاصة تتعلق بكل ما له عالقة باحلفل .إضافة
إلى ما يحتاج اليه من معلومات وافية حول طبيعة االحتفال :أصحابه
واملدعوون وأعمارهم وأعدادهم وتفضيالتهم ...وعلى أساس
هذه املعلومات يضع مخططاته ويحدّد احتياجاته ،وكذلك
أسلوب الديكور وما يستلزمه من مواد ومكمّالت للزينة.
لذا ،فإن احلوار املعمّق بينه وبني أصحاب االحتفال يعتبر
حجر األساس لنجاح عمله .ومروحة األسئلة هي أيضاً
مؤشر مهم إذ متيز بني مختص وآخر ،ومثل هذه املروحة
تهدف الى استبعاد عامل الصدفة متاماً عن أجواء
االحتفال ،وتضمن بالتالي جناحه.
ويعتبر (جان لوك بلي) من أبرز العاملني يف مجال
سينوغرافيا االحتفاالت وتنظيمها ،وتتلخص فلسفته
يف ابتكار ديكورات لصاالت الزفاف جتسّد حلظات
عابرة ولكنها فريدة يف تنسيقاتها الراقية واملبهرة ،فتأتي
خياراته من الورود واألزهار والنباتات مالئمة للمناسبة
السعيدة ،من خالل صياغات فريدة جتمع بني التقليدي
والرومانسي احلديث.
فهو يقترح سيناريوات غير مألوفة حتوّل الصالة مسرحاً
للدهشة وفضاءً لألحالم السعيدة .وهو يف كل أعماله يضع
تصورات املشهد مع عناية خاصة بأدق تفاصيله من قطع
األثاث املناسبة والديكور املالئم وعناصر الزينة واإلضاءة ،من
دون أن يهمل طقوس حُسن الضيافة واالستقبال وقواعد توزيع
الضيوف على املوائد ،وصوالً الى بطاقات جميلة مطبوعة بأسماء
احلضور ،ومصحوبة كل منها بزهرة كعنوان ترحيب بهم.
يدرك جان لوك بلي أن ال مكان للصدفة يف «صناعة« الذكريات اجلميلة ،لذا فهو دائم التنقل
بني املدن واألمكنة ليُجهّز الصاالت ويشرف على أحداث سعيدة ،فقد استطاع بخبرته
وموهبته أن يؤمّن للحفالت النجاح الباهر.
وهو هنا يفتح ثالث صاالت من تصميمه :األولى يف باريس ،الثانية يف (سان تروبيه) ،والثالثة
يف سان جان كاب فيرات يف اجلنوب الفرنسي ،والتي تعبّر متاماً عن أسلوب عمله اجلميل
وسحر أجوائه.
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أحد أنواع اخلضروات الورقية
الشديدة الفائدة العالجية  ،و
الصحية لإلنسان  ،و من ضمن
تلك الفوائد -:
أوالً  -:النعناع مفيد  ،و بدرجة
كبيرة يف عالج مشكلة الصداع .
ثانياً  -:النعناع من أحد أنواع
اخلضروات الورقية العالية الفائدة
يف عالج ذلك األلم اخلاص بالبطن
.
ثالثاً  -:للنعناع دوراً عالياً  ،و
قوياً يف املساعدة على النوم  ،و
التخلص من حالة األرق .
رابعاً  -:النعناع يعمل على عالج
تلك النوعية من االلتهابات اخلاصة
باجملاري التنفسية  ،و بشكالً جيداً
إضافةً إلى مساهمته القوية الوتيرة
يف تهدئة األعصاب .

Summit
لقمة شهية
appetite

كيفية إعداد عصير الليمون
بالنعناع
للقيام بإعداد عصير الليمون
بالنعناع سيكون علينا أوالً حتضير
بعضا من املكونات اخلاصة بهذا
الغرض و هي -:
أوالً  -:ما مقداره ( )4حبات من
الليمون  ،و التي يفضل أن تكون
متوسطة احلجم  ،و طازجة بدرجة
جيدة .
ثانياً  -:ما مقداره عدداً مناسباً من
عروق النعناع .
ثالثاً  -:ما مقداره ( )4أكواب من
املاء .
رابعاً  -:ما مقداره نصف كوباً من
السكر الناعم .
ملحوظة  -:من املمكن زيادة
مقادير تلك املكونات أو اإلنقاص
منها  ،و ذلك يكون على حسب
الرغبة اخلاصة مبتناول العصير أو
على حسب عدد األشخاص
املتناولني للعصير .

لصيف حار ..كيفية عمل عصير الليمون بالنعناع
تتنوع تلك األنواع من العصائر التي يتناولها اإلنسان  ،و ذلك يكون في العادة بغرض القضاء على ذلك
الشعور العالي بالعطش هذا إضافة إلى الرغبة العالية من جانب الشخص في اإلحساس بالترطيب  ،و
االنتعاش العالي خاصة في خالل تلك الفترة الزمنية الخاصة بفصل الصيف إذ يرجع السبب في ذلك إلى تلك
األجواء الحارة  ،و التي تكون سائدة  ،و من ضمن هذه األنواع من العصائر

 ،و التي يفضل الكثيرين تناولها هي عصير
الليمون بالنعناع إذ يعد من أحد أبرز  ،و أكثر
أنواع العصائر تناوالً من جانب الكثيرين يف
الوقت احلالي  ،و لذلك فإننا عادةً ما جند أن
عملية التقدمي اخلاصة به جترى بشكالً كثيفاً يف
العديد من املطاعم أو املقاهي هذا بالعالوة على
إمكانية إعداده يف املنزل  ،و بشكل سهل  ،و
بسيط حيث يتميز هذا النوع من العصائر بالطعم
اللذيذ إلى حد عالي إضافةً إلى التوافر العالي
ملكوناته يف غالبية املنازل هذا باإلضافة إلى متتع
عصير الليمون بالنعناع بعدداً من اخلصائص
الصحية الهامة لصحة اجلسم إذ يحتوي عصير
الليمون بالنعناع على مكونان هامان للغاية لصحة
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اجلسم أال  ،و هما الليمون  ،و الذي له العديد
من الفوائد الصحية العالية عالوة على النعناع ،
و الذي ميتلك الكثير من اخلصائص الصحية  ،و
العالجية اجليدة أي أنه عند قيامنا بدمج هذان
املشروبان املهمان يف مشروباً واحداً سيساعدنا
ذلك  ،و بشكالً عالياً يف توفير العديد من الفوائد
الصحية  ،و العالجية اجليدة للجسم إذاً فما هي
فوائد عصير الليمون بالنعناع للجسم عالوة على
ما هي الطريقة التي ميكننا إتباعها إلعداد عصير
الليمون بالنعناع  ،و ذلك بكل سهولة  ،و يسر يف
املنزل .
الفوائد الصحية اخلاصة بالليمون  -:يوجد عدداً
من الفوائد الصحية الهامة التي يعمل الليمون
على تقدميها للجسم  ،و من بينها -:

أوالً  -:الليمون مفيد إلى حد عالي يف القيام
بتنشيط الكبد إضافةً إلى الكليتني .
ثانياً  -:الليمون يعمل على إضفاء احليوية  ،و
اللمعان  ،و الصحة على البشرة  ،و ذلك راجعاً
إلى احتوائه العالي على مجموعة من املواد املضادة
لألكسدة .
ثالثاً  -:الليمون مفيد بدرجة كبيرة يف عالج
نزالت البرد إضافةً إلى فائدته العالية يف تهدئة
األعصاب .
رابعاً  -:الليمون من أحد أنواع املواد الطبيعية
الشديدة الفائدة يف القيام بتطهير األمعاء من
اجلراثيم وامليكروبات إضافةً إلى عالجه اجليد
ملشكلة الديدان يف املعدة .
الفوائد الصحية اخلاصة بالنعناع  -:يعد النعناع من
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طريقة التحضير اخلاصة مبشروب
الليمون بالنعناع – :للقيام بعمل
 ،و إعداد عصير الليمون بالنعناع
سنقوم بإتباع اخلطوات األتية -:
أوالً  -:إزالة تلك األعشاب من
أعواد النعناع  ،و من ثم القيام
بعملية غسيل أعواد النعناع  ،و ذلك بشكالً
جيداً .
ثانياً  -:تقشير الليمون  ،و تقطيعه إلى عدة
شرائح
ثالثاً  -:نقوم بوضع كالً من السكر  ،و املاء  ،و
الليمون باإلضافة إلى النعناع يف داخل اخلالط
الكهربائي  ،و من ثم نبدأ يف عملية اخللط لكل
هذه املكونات داخل اخلالط الكهربائي  ،و
بشكالً جيداً
رابعاً -:نقوم بتصفية العصير الناجت لدينا  ،و من
ثم نضيف مكعبات الثلج إليه.
خامساً  -:نعمل على تقدمي عصير الليمون
بالنعناع يف داخل أكواباً أو كؤوس مناسبة إلى
املتناولني مع مراعاتنا لتقدمي العصير بشكالً بارداً
سادساً  -:باإلمكان قيامنا بتزيني كأس أو كوب
الليمون بالنعناع  ،و ذلك عن طريق استعمالنا
لعدد من شرائح الليمون مع القليل من أوراق
النعناع إذ سنقوم بوضعهما على الوجه اخلاص
بكأس أو كوب تقدمي عصير الليمون بالنعناع .

يونيو  2017م  -السنة اخلامسة  -العددJune 2017 -Volume : 5 - Iss :54 :

.....................................................................................................................................................................................................
صوتك Your voice

هيفاء زنكنة

الصمت وأطفال احلرب القذرة

هناك صمت سياسي واعالمي كلي ،مطبق ،يحيط
باستخدام قوات التحالف ،بقيادة أمريكا ،سالح
الفسفور االبيض القاتل يف مدينتي املوصل والرقة.
هناك يف الوقت نفسه ،سيل من تصريحات سياسية
واعالم ميتد على مدى ساعات الليل والنهار ،يدين
ويستنكر ما تستخدمه (الدولة اإلسالمية) من أسلحة
يف ذات املدينتني .الضحية االولى يف كال احلالتني هو
املواطن .واعداد الضحايا من القتلى واملهجرين
والنازحني يف تزايد مستمر .لم يعد لالرقام
واالحصائيات معنى يف سباق عبثي بني قوتني حتاول
احداهما حتقيق ( النصر) ضد االخرى ورفع راية
النصر وقوفا على تالل من اجساد املطمورة حتت
ركام املباني حينا واحملروقة حينا آخر.
يف مسابقة املوت هذه يتساوى الطرفان .الطرف
اإلرهابي االول :التحالف االنكلو أمريكي الذي
غزا ،واحتل ،وأسس الطائفية والفساد ،مستثمرا
روح االنتقام لدى الساسة املستوردين .هو املسؤول
االول ،مهما حاولت الطبخات االعالمية،
ومؤسسات الدعاية الدميقراطية والتعبئة
السايكولوجية ـ العسكرية تزويقه .الطرف اإلرهابي

الثاني هو من هيأ االحتالل وجرائمه أرضية نشوئه
من منظمات باتت تزداد جنونا وتوحشا مبرور
الوقت .انها بإرهابها ،الوجه اآلخر إلرهاب دول
استباحت شعبا وهدمت بلدا ،وجعلت من االعتقال
والتعذيب والقتل ممارسة يومية برضى محلي ودولي
بذريعة ،تشكل اكبر استهانة بالعقل االنساني ،وهي
(محاربة اإلرهاب).
حتت مظلة ( محاربة اإلرهاب) الواسعة ،اخلاضعة
لكل التفسيرات االنتقائية ،والتغطية االعالمية
اجلاهزة ،تتم االغتياالت بواسطة الطائرات بال
طيار ،كما يف اليمن ،وقصف املدن كما يف غزة
وسوريا والعراق .يف العراق ،قصف طيارون
أمريكيون سكارى ،تترنح طائراتهم ميينا ويسارا،
مدينة املوصل ،أخيرا ،فأصدرت القيادة العسكرية
األمريكية ،عند سقوط مئات الضحايا من املدنيني
جراء قصف املباني ،بأنهم امنا كانوا يستهدفون
اماكن لداعش بناء على معلومات عسكرية عراقية!
وكان رد فعل النظام ،بحكومته ونوابه ،على التهمة
املوجهة ضد القوات ( انتبهوا ليس ضد القصف )،
تشبه وصوصة كتكوت حال خروجه من البيضة،
تستمر لبضع ساعات ثم تختفي .اجلرمية احلالية التي
ترتكبها القوات األمريكية هي قصف مدينتي املوصل

والرقة بالفسفور االبيض .واذا كنا قد سمعنا،
سابقا ،وصوصة من احلكومة والنواب العراقيني،
فاننا لم نسمع ولو ثانية منها هذه املرة .ملاذا؟ هل ألن
الفسفور االبيض مادة ( ذكية) تتعرف على الداعشي
فتالحقه وحترقه لوحده وان كان موجودا ضمن
مجموعة من الناس؟ أم انه ،لكونه صناعة أمريكية،
مباركة من قبل االنظمة العربية ،قادر على شد عزمية
املواطنني يف قتالهم التنظيمات اإلرهابية ؟ أم انه
سالح سريع آخر لتطهير مدن معينة من سكانها ؟
الفسفور االبيض ،وهو ذخيرة متعددة
االستخدامات ،ليس محظورا كسالح كيماوي
مبوجب املواثيق الدولية ،لكنه سالح خطير يشكل
ضررا مرعبا وطويل األمد يف املدن املأهولة ،بغض
النظر عن كيفية استخدامه ،اذ يبقى يف التربة ،مسببا
حرق جسم اإلنسان مبجرد املالمسة .اال ان أمريكا
ال ترى ضررا يف استخدامه يف حروبها املنتشرة على
وجه العالم كما البثور على وجه مراهق.
حيث استخدمته يف حربها ضد فيتنام ،ويف مدينة
الفلوجة املقاومة عام  2004واستخدمه الكيان
الصهيوني ضد قطاع غزة احملاصر يف  2009يف
 ،2016استخدم التحالف بقيادة السعودية يف اليمن
ذخائر الفوسفور األبيض املدفعية .وكانت صحيفة

Linguistic variations in describing acts of terror
Between the paradox of imagery and linguistics lies a steep feeling of public fear and anxiety, which are
hardened to intractability, and nowhere is this more evident than in the current incident in Newcastle

to avoid the spiral of community divib
sion, unspeakable civilbreligious divide
in the UK, and fear of faith groups to
practice their religion in public.
The power of language
So instead of the act of terror shaping
and defining the language and termib
nology, on the contrary, today’s power
of language and terminology defines,
shapes, and even manipulates the very
definition of the act itself, so the words
decide what is terror and what is not.
So the terminology used to describe
the Newcastle incident defined the
very violent act by denouncing that it
was “terrorism”.
Today’s rising restlessness, which is
propelled by the use of terminology,
suggests that there is a multibfacet to
the language. It can have an extended
impact and power on uniting and, argub
ably, dividing faith groups in Britain.
By heralding a linguistic twist to
define any violent act targeting the
public, terminology should be careb
fully selected with an aim to promote
vigilance rather than Islamophobia.
This emphasizes the need to look
deeper beyond the language used by
the media, in order to gain a real
understanding of how words, imagery
and the actual act operates in defining
“terrorism”.
________________________
Dr. Halla Diyab is an award winning screenbwriter,
producer, broadcaster, a published author and an
activist. She has a Ph.D. in English and American
Studies from the University of Leicester. She carb
ried out research in New Orleans, USA while
working on her thesis “The Examination of Margib
nality and Minorities in the Drama and Film of
Tennessee Wilbliams”.
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Human error
Between the paradox of
imagery and linguistics lies a
steep feeling of public fear
and anxiety, which are hardb
ened to intractability, and
nowhere is this more evident
than in the current incident
in Newcastle, where a
human error of losing control
of a vehicle was immediately
assumed to be a terror attack.
The restaging of an image, which is
intensively associated with terror attacks,
provokes an element of a utilitarian and colb
lective fear culture with the hallmark of
violence. The shrewd classification of what
terrorism is and what terrorism is not, is
uniquely weaving linguistic caution and
implicit oratory to how a violent act against
a collective crowd is and should be
reported.
The public perception of the Newcastle
incident varied and this variation derives
”from tagging the event from an “incident
to an “accident” to a “collision”, and the
word “ploughed” which is recently assob
ciated with terror, is quickly replaced with
“struck”, all to avoid the possibility for it to
be seen as an “act of terror” or an “attack”.
This linguistic variation is witnessed
among the Muslim community itself where
some tag the catastrophe as an “incident”,
and where some Muslims suspect the
female driver did it intentionally.
The public fever over what terminology
should be used to describe an event shrouds
the general rhetoric from the heads of
states, to the general public, underlining
how the use of language in reporting is used

Dr. Halla Diyab
In response to the Newcastle
Eid incident – where a car
ploughed into Muslim worb
shippers gathering for Eid
prayers near Newcastle
mosque leaving two children
in intensive care, a sense of
fear has engulfed Muslim
communities in the UK that
they might be again subject
to Islamophobic and hate
attacks after that of the Finsbury Park.
Reading more into the details of the
attack, the press emphasized the linb
guistic pretext that it was not believed
to be a terrorist incident, over contextub
alizing the circumstances of the attack
or the destiny of the victims, questions
whether we are witnessing a growing
rise of terrorbthemed phrases and
imagery related to the rhetoric of the
aftermath of street terrorism.
The fear is fed by the current modib
fied linguistic terms used to define
scenes of terror, especially those
related to Islamophobic attacks. The
image of a car ploughing above the
pavement targeting the crowd is assob
ciated today with what a terror attack
looks like.
This image is certainly evoked by
attacks like the Nice Bastille Day killb
ing, the Westminster attack, and Finsb
bury Park, to name a few. It gradually
grows to be a visual archetype of the
global popular culture of terror; a very
steep visual framework but the twist
lies in the language used in the way it
is reported to the general public; terror
or not terror.

مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم

( التاميز) البريطانية قد نشرت تقريرا بعنوان:
(محررو املوصل متهمون باستخدام الفسفور) يف
أكتوبر  ،2016اتهمت فيه ( قوات التحالف) بالقاء
قنابل الفسفور االبيض على قرية كرملش ،قرب
املوصل ،حسب تقارير وصور وثقتها منظمة العفو
الدولية التي ذكرت بانه على الرغم من أن قرية
كرملش قد أخليت من سكانها ،لكن الفسفور
األبيض ميكن أن يبقى يف تربتها مشكال خطرا على
السكان بعد عودتهم إلى منازلهم فيها.
لتوضيح صورة التأثير اخمليف الستخدام قنابل
الفسفور االبيض ،تقول دوناتيال روفيرا الباحثة يف
املنظمة إن ”الفسفور األبيض قد يتسبب يف جراح
مروعة وحروق عميقة يف العضالت تصل إلى
العظام .واذا بقي بعضه لم يحترق اال جزئيا فانه
ميكن أن يشتعل بعد اسابيع من استخدامه”.
على الرغم من كل التحذيرات التفصيلية عن آثار
الفسفور االبيض املرعبة على االنسان ( أو رمبا
بسببها؟) عاودت القوات األمريكية القاء القنابل
الفسفورية على مدينة املوصل يف  3حزيران /يونيو
 ،2017وضرب مدينة الرقة بسوريا يف  9يونيو
 ،2017مما أدى إلى مقتل  20شخصا كانوا يف أحد
مقاهي االنترنت ،حسب منظمة ( هيومان رايتس
ووتش) ،احلقوقية الدولية.
التحذير احلقوقي االنساني متكرر من استخدامه ”
كسالح حارق ملهاجمة أشخاص أو معدات يف مناطق
مأهولة” ،وكون استخدام الفسفور األبيض ”يضيف
مادة سمية جديدة يف حرب قذرة عادة ما تستخدم
املواد الكيماوية أسلحة فيها” ،فما هو موقف
احلكومات العربية ( الوطنية) التي تدعي متثيل
شعوبها وحمايتهم؟ ليس هناك موقف محدد
صريح .فاحلكومات يف معسكر واحد مع مستخدمي
هذه االسلحة ان لم يقوموا باستخدامها ضد شعوبهم
بالنيابة .ورطانة االدانة واالستنكار ،إذا ما أطلقت،
ال تزيد عن كونها مجرد ذلك.
ان ازدواجية مواقف احلكومات العربية من شعوبها،
احملكومة مبتالزمة القمع واالستبداد ،ناهيك عن
ازدواجية سياسة الدول العظمى بصدد تطبيق
الدميقراطية وحقوق االنسان االنتقائية ،تكاد تدفع
الشعوب العربية إلى الوقوف على حافة هاوية ال
يرى غير قاعها .القاع املبطن باليأس واالحباط
ونشوء طبقة جديدة من ساكني اخليام املهمشني على
حافة احلياة االنسانية ،ونسبة عالية منهم عرضة
للتجنيد ألي جهة متد لها يد املساعدة او السالح.
فما الذي سيحمله املستقبل لنا ولآلخرين؟
هذه الطبقة املعرضة للتهديد والقصف اليومي بانواع
االسلحة املبيدة ،املنسوج وجودها بالعوز وامتهان
الكرامة ،باطفالها احملرومني من التعليم والرعاية،
هي التي ستصوغ مستقبل البلدان التي تقيم فيها
( حيث الوجود ملعنى الوطن واملواطنة) وميتد تأثيرها
إلى العالم.
* كاتبة من العراق
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Women
نساء رائدات
Pioneering

يخص شؤون الدولة.
وبعد وفاة أبيها ووصول أخيها
الصغير احلاكم بأمر اهلل لعرش
اخلالفة الفاطمية ،عملت ست
امللك على تسيير أمور الدولة،
وفرضت سيطرتها على قراراته،
واقتسمت السلطة مع الوزير
برجوان الذي كان احلاكم احلقيقي
للدولة.
يف قصتها على يدي املؤرخني ،قيل
بأن عالقتها لم تكن وديّة مع أخيها
احلاكم الذي أبعدها عن احلكم،
وحدّ من دورها يف السياسة .ولكن
معظم األخبار تشير إلى أنّ ست

الوصيات على العرش :عندما كانت السلطة احلقيقة يف يد النساء
كتابة وتحرير  :محمد يسري  -كانت أمور السلطة والحكم في العصور القديمة دائمًا بيد األقوياء ،ومع أ ّ
ن
الشرق القديم عرفَ نساء قائدات نجحن في حكم ممالكهنّ ،إال أنّ السلطة في التاريخ اإلسلمي باتت حكرًا
على الرجال دون النساء ،ولم تعترف الخلفة إالّ بحقّ األبناء واألخوة واألحفاد من الذكور .ولكنّ التاريخ
اإلسلمي شهد أزمات قاسية ،كادت تودي بالحكم لوال تدخّل نساء اتخذن من الوصاية على الخلفاء والملوك
الصغار ،سبيلًا لحماية الخلفة ،وفي نفس الوقت لتحقيق طموحاتهن التي لم يكن لها حدّ وال نهاية.
فكيف استطاعت هذه الشخصيات من النساء أنْ تصلَ
إلى السلطة وأن تُسيّر اجليوش وتدير الدول واملمالك،
وأنْ جتابه مظاهر القسوة واجلبروت والعنف؟
اخليزران :السلطة عندما تهزم التاريخ
لم تشتهر أيٌّ من نساء خلفاء دولة بني العباس ،كما
اشتهرت اخليزران بنت عطاء ،زوجة اخلليفة املهدي
وأم ابنيه موسى الهادي وهارون الرشيد.
كانت اخليزران جارية مينية األصل ،مت استقدامها إلى
بغداد حيث اشتراها اخلليفة املهدي ،وأحبّها بشغفٍ،
حتى أنه أعتقها وتزوجها يف خطوة نادرة احلدوث يف
البيت العباسي.
عُرفت اخليزران بدورها اجلريء يف مختلف أمور
الدولة ،وبأنها كانت دائماً ،بفضل مكانتها عند زوجها
اخلليفة ،تشارك يف ممارسة السياسة وقرارات احلكم
والسلطة.
وبعد وفاة املهدي يف 169هـ785/م ،ووصول ابنها
موسى الهادي إلى كرسي اخلالفة ،كما يخبرنا
الطبري ،يبدو أن اخليزران استمرت يف دورها يف تسيير
شؤون احلكم ،وفرض الوصاية على ابنها اخلليفة.
يصفها الطبري يف كتابه تاريخ الرسل وامللوك ،بأنها
كانت تسيطر عليه ،و"تسلك به مسلك أبيه من قبله يف
االستبداد باألمر والنهي" .كما صوّر املؤرخون عالقتها
بابنها بالشائكة ،حيث قيل بأنّ الهادي طلب منها أن
تكفّ عن تدخالتها ،وأمرها بأن تقضي البقية الباقية
من حياتها يف الصالة والطاعة.
كما نُسِجت حول خبرتها يف السياسة قصصٌ عن
تعلقها بالسلطة ،فقيل بأنها عملت على قتل ابنها
والتخلص منه يف فترة مرضه .فيذكر الطبري ،على
سبيل املثال ،أنّ سبب موت الهادي هو أنّ أمه قد
"دست إليه من جواريها ملا مرض من قتله بالغم
واجللوس على وجهه".
بعد إمتام البيعة البنها األصغر هارون الرشيد ،تعززت
مكانة اخليزران ،واستمرّ دورها يف السلطة واحلكم،
حتى توفيت بعد ابنها الهادي بعامني فقط يف 172هـ/
789م.
صبح البشكنشية :الباسكيّة التي حكمت قرطبة
يف قرطبة حاضرة األندلس وعاصمتها أيّام اخلالفة
األموية ،شاءت األقدار أن تصل فتاة من إقليم الباسك
شمال شبه اجلزيرة اإليبيرية ،الذي كان يدعى وقتها
"بالد البشكنش" ،إلى سدة احلكم وهرم السلطة
والنفوذ ،كانت تُدعى أورورا ،وعُرفت يف قرطبة باسم
صبح البشكنشية.
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كانت صبح قد قدمت إلى األندلس من بالدها
كجارية متّ بيعها أكثر من مرة ،إلى أنْ شاهدها ولي
العهد األمير احلكم املستنصر ابن اخلليفة عبد
الرحمن الناصر ،الذي كان من أقوى ملوك الدنيا
يف القرن الرابع الهجري /العاشر امليالدي.
أعجب احلكم بصبح ،فاشتراها وصارت أقرب
الناس إلى قلبه ،وزادت مكانتها عنده بعد أن
ولدت ابنه هشام املؤيد باهلل.
ومع وفاة عبد الرحمن الناصر ووصول احلكم
املستنصر إلى كرسي اخلالفة يف 350هـ961/م،
انفتح باب السلطة واحلكم أمام صبح على
مصراعيه ،فكانت تشارك يف شؤون احلكم يف
الكثير من األوقات ،ويف عدد من املسائل السياسية
املتعلقة بأمور الدولة.
ولكن مشاركة صبح يف احلكم بدأت بشكل أوسع
يف املرحلة التي تلت وفاة زوجها ،ذلك أن احلكم
كان قد عني جلنة وصاية ثالثية على ابنه وولي عهده
هشام الذي لم يزد عمره عن بضع سنني وقت
وفاته.
تكونت تلك اللجنة من الوزير األكبر جعفر
املصحفي ،وصاحب الشرطة محمد بن أبي عامر،
وصبح ،وكان من الطبيعي أن تنشأ خصومات
وحتالفات ما بني أفراد اللجنة وبعضهم البعض.
لكنّ اختيارها لتكون يف جلنة الوصاية يشهد على
ثقة اخلليفة بصبح وبحنكتها السياسية.
كان أنْ حتالفت صبح مع ابن أبي عامر ،واستطاعا
معاً أن يقضيا على نفوذ الوزير ،وبدأ حكمهما
لألندلس لبضع سنني ،حتى ثارت اخلالفات فيما
بينهما بعد طول ود وتوافق ،ونتج عن ذلك استئثار
ابن أبي عامر بالسلطة وحده ،ومت عزل اخلليفة
هشام مع أمه صبح يف قصرهما يف مدينة الزهراء.
ورغم هزميتها ،فقد ظلت صبح تعمل على التدبير
والتفكير الستعادة مُلك ابنها ،إلى آخر أيّامها.
ست امللك :صاحبة احلنكة السياسية
والقبضة احلديدية
شهدت الدولة الفاطمية ظهور عدد من الشخصيات
النسائية الالتي مارسن العمل السياسي ،واستلمن
أمور السلطة.أحد أهم تلك الشخصيات ،وأكثرها
جناحاً ،هي األميرة ست امللك التي ولدت يف عام
359هـ970/م ،وكانت ابنة للخليفة الفاطمي
اخلامس العزيز باهلل.
بدأت مشاركة ست امللك يف العمل السياسي منذ
عهد أبيها ،حيث ملس ذكاءها وحنكتها ،فقربها من
دوائر احلكم وحرص على سماع مشورتها فيما

امللك قد استطاعت أن تُعيد إحكام قبضتها على
األمور مرة أخرى يف عام 411هـ1021/م،
كما يذكر عددٌ من املؤرخني ،ومنهم تقي الدين
املقريزي يف كتابه اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة
الفاطميني اخللفاء ،أنّ ست امللك قد قامت بتدبير
مؤامرة مع بعض أعوانها لقتل احلاكم ،وبأنّها
روّجت بني اتباعه أنه اختفى وغاب.
بعد اختفاء احلاكم ،متّت البيعة البنه الذي حمل
لقب الظاهر إلعزاز دين اهلل ،وكان ال يزال يف
السادسة عشر من عمره .ولصغر سنّه ،حملت
ست امللك مسؤولية حكم البالد ،وكانت هي اآلمر
الناهي ،وسيّرت شؤون السلطة واحلكم بحزم،
وظلت كذلك حتى توفيت يف 413هـ1023/م.
أم اخلليفة الفاطمي املستنصر باهلل:
حاكمة صارعت ظروفاً مستحيلة
إذا كانت ست امللك ،منوذجاً لنجاح املرأة الفاطمية
يف العمل السياسي ،فإن أم اخلليفة املستنصر،
كانت على العكس من ذلك منوذجاً للفشل الذريع
جرّاء ظروف قاسية تعرّضت بسببها الدولة لألخطار
واملهالك.
يف عام 427هـ1035/م تويف اخلليفة الفاطمي
الظاهر إلعزاز دين اهلل ،فآل أمر اخلالفة إلى ابنه
الصغير أبو متيم معد ،الذي لقب بـاملستنصر باهلل،
وملا كان املستنصر لم يبلغ بعد السابعة من عمره،
فقد تولت أمه الوصاية عليه بشكل كامل حتى
يصل لسن الرشد.
ومن الغريب أنه رغم كل القوة والنفوذ التي
امتلكتهما أم املستنصر ،إال إننا ال نكاد نعثر على
اسم لها يف املصادر التاريخية التي تؤرخ للعصر
الفاطمي ،فجميع تلك املصادر اعتادت على أن
تصفها بأم املستنصر ،دون أن تختصها باسم أو
لقب مميز.
استطاعت الدولة الفاطمية يف الفترة املبكرة من
وصايتها أنْ متدّ نفوذها وسيطرتها إلى العديد من
البالد واألقاليم ،فنجد أن إمبراطوريتها قد شملت
كالً من مصر وجنوب الشام وشمال أفريقية
وصقلية والشاطئ اإلفريقي للبحر األحمر فضالً
عن بالد احلجاز واليمن.
ولكن ومع مرور السنوات ،بدأت األثار السلبية يف
الظهور تباعاً على مسرح األحداث.
ذلك أن أم املستنصر التي يصفها ابن األثير يف كتابه
الكامل يف التاريخ ،بكونها من أصل سوداني ،قد
عملت على رفع أقدار اجلند السودانيني الذين كانوا
جزءاً مهمّاً من اجليش الفاطمي يف مصر ،حلماية
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مكانتها ،وخللق توازن يحدّ من سلطة اجلند املغاربة
واجلند األتراك اللذين كانوا ميثلون القوة الرئيسة
واألساسية يف الدولة.
ونتج عن ذلك قيام احلروب األهلية بني أقسام اجليش
الفاطمي ،وتدهورت أحوال البالد .وتصادف ذلك
كله مع حدوث اجملاعات والقحط على مدار سبع
سنوات كاملة ،مما أدى لدخول البالد املصرية يف كارثة
اقتصادية طاحنة ،اعتاد املؤرخون على وصفها
بـ"الشدة املستنصرية".
أما عن أم املستنصر ،فقد ذكر بعض املؤرخني مثل ابن
تغري بردي يف النجوم الزاهرة ،واملقريزي يف اتعاظ
احلنفاء ،أنّها قد تركت البالد مع بناتها "وقت الشدة"،
ورحلت إلى بغداد ،وتركت ابنها اخلليفة الشاب يف
القاهرة يتدارك األوضاع املضطربة التي وصلت إليها
البالد.
تركان خاتون :صراع السلطانة مع الوزير
تعتبر السلطانة تركان خاتون واحدة من النساء القالئل
الالتي أتيحت لهن الفرصة للمشاركة يف العمل
السياسي يف دولة السالجقة ،ولعل املشاركة األبرز
للسلطانة ،قد ارتبطت بحادثة اغتيال الوزير نظام
امللك.
ففي عام 485هـ1092/م مت اغتيال الوزير السلجوقي
األعظم ،على يد فتى متنكر يف زي أحد املتصوفة،
ورغم أن حادثة اغتيال الوزير قد اشتهرت بكونها
مدبرة من احلسن بن الصباح زعيم طائفة احلشاشني
املشهورة ،إال أن عدداً من املؤرخني من أمثال ابن
اجلوزي والذهبي ،قد أوردوا آراء أخرى جتعل عملية
اغتيال الوزير مدبرة من السلطانة تركان خاتون.
من املعروف أن تركان خاتون املنغمسة يف شؤون
الدولة السياسية ،كانت تنافس الوزير نظام امللك،
وكان السبب يف ذلك اخلالف على وصاية عهد زوجها
السلطان ملكشاه.
ففي الوقت التي كانت فيه تركان خاتون تعمل على أن
يلي ابنها الصغير محمود عهد أبيه ،كان نظام امللك
يعمل للتمهيد لوصول بركياروق ابن ملكشاه األكبر
إلى العرش ،وهو األمر الذي أجج نار العداء ما بني
السلطانة والوزير.
ومبوت نظام امللك ،انفتح الطريق أمام طموحات
السلطانة ،فبعد وفاة زوجها ،سلّم احلكم البنه
الصغير محمود وكان عمره يوم تولى السلطنة أربعة
أعوام فقط ،فتولت والدته الوصاية عليه ،وحاولت
أن تفرض سيطرتها على الدولة.
ولكنّ ذلك لم يدُم ،حيث أنّ االبن األكبر بركياروق
سرعان ما ثار عليها واستطاع أن يصل لعرش الدولة
السلجوقية وأن يخلع أخاه الصغير من احلكم ،ليضع
حداً لطموحات السلطانة السياسية.
عن صورة الوصيات يف كتابات املؤرخني
ألنّ معظم أخبار اخلالفة وصلتنا من وجهة نظر
املؤرخني وكتاباتهم ،ال بدّ من التعقيب على صيغتها
يف توصيف حكم النساء يف التاريخ اإلسالمي.
بداية ،جند تكراراً لتصوير الوصيات على العرش على
أنهنّ املسؤوالت بشكل مباشر عن عمليات اغتيال
منافسيهنّ.
فال بدّ أن نسأل ،هل كان ذلك جزءاً من معارك
السلطة التي خضنها؟ أمّ أنّ ذلك نسقٌ سرديٌّ جلأ إليه
املؤرخون لتأطير السلطة يف يدي النساء ،واحتواء
ممارسة لم تكن يف نظرهم مناسبة ،أو مستحقة؟
جندُ تأكيداً على هذا امليل األخير يف التعابير التي
يستخدمها املؤرخون يف احلديث عن سطلة الوصيات،
فتوصف أدوارهن يف السياسة على أنّها "تدخّل" أو
"استيالء" ،مع أنّ وجودهنّ يف مناصبهنّ ،يف معظم
األحيان ،جاء بفضل خبرتهن وحنكتهن السياسية،
وكذلك قوة شخصيتهنّ ،وهي كلها صفات ضرورية
لنجاح احلكم وتسيير شؤون البالد.
وأخيراً ،نرى أنّ املؤرخني يتجاهلون ذكر اجلوانب
اإليجابية لدور الوصيات ،حتى عندما كُنَّ سبباً يف
استمرار السلطة وازدهار اخلالفة.
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بأقل من  140حرفا ،شغل الرئيس
األميركي دونالد ترامب العالم
بتغريداته على تويتر .وكسر
القاعدة فرغم أن رؤساء العالم
الذين يستخدمون موقع تويتر
دأبوا على التعامل معه بشكل
رسمي إلى أقصى حد ،فإن ترامب
أخذ من تويتر منبرا لنقل
مواقفه بصراحة.
واشنطن  -قد تصبح تغريدات الرئيس األميركي
دونالد ترامب سجالت رئاسية رسمية يف حال
إقرار مشروع قانون مقدم من نائب دميقراطي
ويحمل اسم “كوفيفي“ ،يف إشارة إلى كلمة غير
مفهومة كتبها ترمب على موقع تويتر وأثارت
احليرة.
وتقدم النائب مايك كويجلي من والية إلينوي،
اإلثنني ،مبشروع قانون #كوفيفي الذي سيدخل
تعديالت على قانون السجالت الرئاسية ،وسيلزم
إدارة األرشيف والوثائق الوطنية بتخزين
التغريدات الرئاسية وغيرها من مشاركات الرؤساء
على وسائل التواصل االجتماعي.

ميديا
Media

#كوفيفي :تغريدات ترامب قد تصبح سجالت رسمية

وقال كويجلي ،وهو عضو يف جلنة اخملابرات
مبجلس النواب يف بيان “إذا كان الرئيس سيستخدم
وسائل التواصل االجتماعي لإلعالن فجأة عن
أمور تتعلق بالسياسة فيجب علينا ضمان توثيق
هذه البيانات وحفظها للرجوع إليها يف املستقبل“.
وأضاف “التغريدات فعالة ويجب محاسبة الرئيس
على كل منشور“.
وسيمنع القانون املقترح ترامب الذي يستخدم
تويتر كثيرا من حذف منشوراته مثلما فعل من قبل
يف بعض األحيان ،ما دفع مواقع إلكترونية إلى
حفظ تغريداته احملذوفة يف أرشيف.
وقال شون سبايسر ،املتحدث باسم البيت األبيض
 ،إن تغريدات ترامب “تعتبر تصريحات رسمية
لرئيس الواليات املتحدة“.
ويشتهر ترامب الذي يفوق عدد متابعيه على تويتر
 32مليونا بتغريداته التي حتتوي يف بعض األحيان
على أخطاء نحوية وهجائية.
ترامب الذي يفوق عدد متابعيه على تويتر 32
مليونا اشتهر بتغريداته التي حتتوي يف بعض
األحيان على أخطاء نحوية وهجائية
وكتب ترامب تغريدة شهيرة يف  31مايو احتوت
على كلمة “كوفيفي“ وظلت على اإلنترنت
لساعات ،ما أثار موجة تكهنات عن املعنى الذي
كان يقصده ترامب .وحذفت التغريدة يف ما بعد.

وردا على سؤال عما إذا كان يتعني على الناس
القلق بسبب هذه التغريدة ،قال سبايسر يف إفادة
صحافية حينها “ال ..أعتقد أن الرئيس والقليل
من الناس يعرفون متاما ماذا كان يقصد“.
وذكرت صحيفة “نيويورك تاميز“ األميركية ،أن
هناك أعضاء من الفريق الرئاسي يرغبون بشدة يف
أن يقلل الرئيس مشاركاته على موقع تويتر ،كما
أنهم يعتقدون أن تلك املشاركات ميكن أن تكون
لها عواقب وخيمة .ووصلت املطالبات من
بعضهم بحذف احلساب الشخصي لترامب
أصال.
والسبب وراء املطالبات بحذف احلساب هو أن
ترامب يقوم بالكتابة دون تفكير أو وضع
استراتيجية يعمل على تنفيذها ،حيث يقوم
بالتغريد واحلذف والكتابة مجددا عبر حسابه
الرسمي.
وكثيرا ما تتسبب تغريداته يف تخبط فريقه،
والبحث عن ردود فعل مناسبة على األسئلة
الصحافية التي تنهار عليهم بعد كتابة كل تغريدة،
والتي ال مفر من اإلجابة عنها من أجل إصالح ما
فعله الرئيس عبر حسابه على الشبكة
االجتماعية.
وقال تقرير نيويورك تاميز ،إن مسؤولي البيت
األبيض ،احلاليني والسابقني ،يخشون من أن

يصبح تويتر سببا يف فشل ترامب أو إحلاق الضرر
به .وبدأت األزمة اخلاصة بتغريدات ترامب على
تويتر منذ توليه املنصب رسميا ،ففي يناير املاضي
كشف استطالع أجرته جامعة “كوينيبياك“
األميركية ،أن  64باملئة من األميركيني الذين
شملهم االستطالع ،يرون أن على الرئيس
األميركي حذف حسابه متاما من موقع تويتر بعد
استالم إدارة البالد بشكل رسمي ،وكان أغلب
هؤالء من فئة الشباب ،فـ 71باملئة من الذين
تتراوح أعمارهم بني  18و 34عاما قالوا إن على
ترامب إغالق حسابه ،وفقا ملوقع ماشابل
األميركي.
غير أن الكثيرين يؤكدون أن الرئيس يقول ما يعجز
عنه فريقه وأن تغريداته واضحة وصريحة.
وقال ترامب الثالثاء  6يونيو يف تغريدات يف حسابه
الرسمي على تويتر إن زيارته للملكة العربية
السعودية ولقاءه بالعاهل السعودي ومسؤولني
آخرين “أوتيت أُكلها“ .وإن اجلميع “أشاروا إلى
قطر وقالوا إنهم سيتخذون موقفا حاسما من
مسألة التمويل وقد تكون هذه بداية النهاية للرعب
الذي يبثه اإلرهاب“.
وكتب ترامب “وسائل اإلعالم الرئيسية الوهمية
تعمل بكل ما لديها من قوة حملاولة إثنائي عن
استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،فهي تكره

أنني أستطيع توصيل رسالة صادقة دون زيف“.
وشدد الرئيس األميركي ،قائال “خالل رحلتي
األخيرة إلى الشرق األوسط ،ذكرت أنه ال ميكن
أن يكون هناك متويل لأليديولوجية الراديكالية،
(اإلرهاب) وأشار القادة إلى قطر“ ،يف نظرة
واحدة.
وأضاف “معذرة ،ولكن إذا كان عليّ أن أعتمد
على األخبار الوهمية التي تنشرها سي إن إن أو إن
بي سي أو أيه بي سي أو سي بي أس أو واشنطن
بوست أو نيويورك تاميز ،فإن فرصي يف الفوز
كانت لتكون معدومة“.
ولكن يف تقرير نشره موقع “ذو فيرج“ األميركي،
بعد فوز دونالد ترامب مبنصب الرئاسة قال “إيف
ويليامز املؤسس املشارك لشركة تويتر إذا كان
موقع التغريدات القصيرة مسؤوال عن انتخاب
الرئيس ترامب يف نوفمبر املاضي ،فهو
“آسف'“.
كما أعرب وليامز عن أسفه للدور الذي لعبه تويتر
يف جلب ترامب إلى البيت األبيض ،ألنه يرى أن
املوقع كان سببا رئيسيا يف زيادة شعبية ترامب
والوصول إلى عدد أكبر من األشخاص حول
العالم.

 13سنة من النجاح والتميز
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صحة & Health
 Medicalوطب

األلو فيرا
مستخلص
نباتي يعالج
اجللد
ويجدد منوه
فيينا –تتمتع خالصة نبات األلو فيرا (الصبار)
باستخدامات طبية عديدة ،وهي تظهر يف صورة جل
أو كرمي .فما هي فوائدها الطبية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قال الصيدلي النمساوي
فيلهيلم برودشيلم إن جل األلو فيرا يعد مفيدا يف
العالج الظاهري لكل أنواع اجلروح واحلروق

وحاالت تهيج اجللد والصدفية.
كما يفيد جل األلو فيرا يف عالج التهاب اجللد
الدهني ،وهو مرض جلدي تتمثل أعراضه يف تكوّن
قشور على فروة الرأس .ويستخدم كرمي األلو فيرا
لعالج هربس األعضاء التناسلية.
ومن جانبها ،قالت أخصائية الطب البديل األملانية
أولريكه باوشكه إن جل األلو فيرا يفيد يف عالج

احلروق؛ إذ أنه يرطب اجللد ويحفّز شفاء اجلرح،
كما أنه يخفف احلكة وااللتهابات اجللدية.
وباإلضافة إلى ذلك ميتاز نبات األلو فيرا بتأثيرات
جمالية؛ فهو يحفز إنتاج الكوالجني ويجدد
البشرة ويعيد إليها نضارتها.
وأشار برودشيلم إلى أن جل األلو فيرا ال يعد

إهمال انقطاع التنفس أثناء النوم يضر القلب
واشنطن -وجد باحثون أنه إذا لم يستخدم املصابون مبتالزمة ”انقطاع التنفس االنسدادي النومي” أجهزة حتافظ على
استمرار فتح مسار الهواء أثناء النوم فإن قياسات صحة القلب وسكر الدم تتدهور.وقال جوناثان جون -قائد الفريق
البحثي من جامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور -إن من النقاشات الدائرة منذ وقت طويل ما إذا كان انقطاع التنفس
االنسدادي النومي يسبب فعليا مشاكل يف القلب وسكر الدم أم أنه مصاحب لها فقط.وشملت الدراسة  31شخصا،
تتراوح درجة إصابتهم بهذه املشكلة بني املتوسطة واحلادة ،ممن يستخدمون تلك األجهزة بانتظام أثناء نومهم .ونام
املشاركون ليلتني داخل معمل واستخدموا األجهزة يف ليلة واحدة فقط .وحصل الباحثون على عينات دم من
املشاركني أثناء نومهم .وقال جون لرويترز هيلث عبر الهاتف ”ندرس التغيرات وقت حدوثها فعليا …نحصل على
عينة دم كل  20دقيقة”.ووفقا ملا ورد يف دورية ”ذا جورنال أوف كلينيكال إندوكرينولوجي آند ميتابوليزم” فقد تعرض املرضى
يف الليلة التي لم يستخدموا فيها األجهزة النقطاع التنفس أثناء النوم وكانت مستويات األكسجني يف دمائهم منخفضة كما عانوا من
نوم متقطع وزيادة يف معدل ضربات القلب.وعالوة على ذلك أظهرت عينات الدم اخلاصة بهؤالء زيادة يف األحماض الدهنية ومستوى السكر يف الدم وهرمون
اإلجهاد املعروف باسم الكورتيزول .كما رصد الباحثون ارتفاعا يف ضغط الدم وتصلب الشرايني املرتبط مبخاطر حدوث مشاكل يف القلب.
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مفيدا يف حاالت البشرة املتضررة بفعل األشعة ،كما
هو احلال عند اإلصابة بحروق الشمس؛ حيث إنه ال
يخفف التهابات اجللد بشكل واضح .ويف هذه احلالة
يُفضل استخدام كرمي عادي بتركيبة ”زيت يف ماء”.
األلو فيرا هو نبات معمر عصاري (مبعنى أن أوراقه
حتتوي كميات كبيرة من املاء) وميكن أن ينمو إلى طول
يصل إلى  4أقدام ،أوراقه قاسية رمحية حلميّة وتنمو
لتصل إلى طول  36بوصة .وينمو نبات األلو فيرا يف
املناطق االستوائية وحتت االستوائية مبا فيها جنوب
أفريقيا وأميركا الالتينية والكاريبي وشبه اجلزيرة
العربية ،كما ميكن أن يُزرع منزليّا يف املناطق ذات املناخ
احلار واجلاف .الهالم السميك املوجود يف اجلزء
الداخلي من الورقة واألكثر شيوعا يستخدم لعالج
اجلروح البسيطة وأيضا احلروق البسيطة.
وتعتبر هذه النبتة من أهم النباتات التي تستخدم يف
صناعة املستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.
 99باملئة من عصارة أوراق األلو فيرا عبارة عن ماء
وحتتوي أيضاً على غليكوبروتينات وسكريات
متعددة .الغليكوبروتينات تساهم يف الشفاء من خالل
إيقاف االلتهاب وتقليل األلم بينما تقوم السكريات
املتعددة بتحفيز شفاء البشرة ومنوها مجدداً ،كما ميكن
لهذه املواد أيضاً أن تعزّز جهاز املناعة .تدعم األبحاث
االستخدام املوضعي للصبار كعالج لبعض احلاالت
اجللدية .وقد أظهرت الدراسات أن جل الصبار قد
يكون فعاالً يف عالج الصدفية والزهم وقشرة الرأس
واحلروق الطفيفة ،فضال عن إصابات اجللد الناجمة
عن اإلشعاع.
وهناك أيضا أدلة قوية على أن عصير الصبار الذي
يؤخذ عن طريق الفم ملني قوي .يتميز الصبار بأنه
يحتوي على عدد كبير من األحماض األمينية
واإلنزميات واملعادن والفيتامينات املشابهة يف تكوينها
لتلك املوجودة يف جسم اإلنسان أكثر من أي نبتة
أخرى .هذه املواد تعزز قدرة الصبار على تخليص
األمعاء من فضالت الطعام .فمن يعاني من مشاكل
اإلمساك ،ينصحه خبراء الصحة بتناول عصير الصبار
بشكل منتظم ،كما أن تناول الصبار يقلل من أعراض
التهاب القولون واملعدة.
كان عصير الصبار يباع يف الصيدليات خالل فترة ما
دون وصفة طبية كعالج لإلمساك .ومع ذلك -وألنه
لم يثبت أنه آمن -أمرت هيئة الغذاء والدواء
األميركية ،عام  ،2002بأن يتوقف صرف الوصفة
املسهلة واحملتوية على الصبار دون استشارة الطبيب.
وثبت أيضاً أن املصابني بالسكري ميكنهم أن يتناولوا
هالم الصبار خلفض مستويات السكر يف الدم ،كما
ميكن أن يساعد على خفض نسبة الكوليسترول ،حتت
إشراف طبي.
رغم فوائد عصير الصبار أو األلو فيرا ،ميكن أن يسبب
تقلصات مؤملة وغير آمنة .فاستخدامه عبر الفم كملني
قد يسبب تقلصات حادة يف األمعاء أو رغبة يف التقيؤ.
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الطب قفز قفزات هائلة يف القرن العشرين وحتى اليوم كما لم يحدث يف التاريخ

اكتشافات علمية طبية حتققت بعدما كانت أقرب للخرافة
يف كثير من األحيان يتفوق العلم على نفسه وتتحول آماله إلى إجنازات مذهلة يصعب التصديق على أنها ليست خرافة .لكن يف املقابل ،الزال هناك الكثير من املعلومات واألسرار
الكونية التي يعمل العلم على تفسيرها واكتشافها وليكون اإلنسان الشاهد واملستفيد األول من هذه النجاحات العلمية .وغالباً ما تكون األبحاث والدراسات عاقدة آمال كبيرة يف
الوصول إلى نتائج تسد أبواب الفضول البشري وتساعد على حل املشاكل الطبية بشكل أخص .هذه التجارب تراهن دوماً على فرصة الكتشاف اجلينات املسببة للسمنة املفرطة
مثالً ،أو التوصل إلى نوع من البروتني الذي يساعد على عالج السرطان رمبا .وال شك أن هذه الدراسات حتدث تغييراً كبيراً يف حياة الناس وسالمتهم.
كتابة وحترير  :نور علوان
عصر الثورات العلمية
يف كل عام يواجه العلماء حتديات جديدة ال نهاية
لها يف اجملال العلمي ،ويحاول العلم أن يجتازها
ليجيب عن األسئلة التي ليس لها جواب وليقدم
احللول التي ستسهل على اإلنسان حياته .ال
تنتهي سلسة االكتشافات العلمية ،فالعلماء يف
رحلة بحث مستمرة عن االسهامات العلمية التي
تصنع فوارق مهمة للغاية يف حتسني جودة احلياة
بشكل عام ،ألن هذه اإلجنازات هي من تشكل
صورة املستقبل بطريقة ما.
يف كثير من األحيان يتفوق العلم على نفسه
وتتحول آماله إلى إجنازات مذهلة يصعب
التصديق على أنها ليست خرافة .لكن يف
املقابل ،الزال هناك الكثير من املعلومات
واألسرار الكونية التي يعمل العلم على تفسيرها
واكتشافها وليكون اإلنسان الشاهد واملستفيد
األول من هذه النجاحات العلمية.
إن اكتشاف أي دواء جديد هو أمر يف غاية
األهمية.

غالباً ما تكون األبحاث والدراسات عاقدة آمال
كبيرة يف الوصول إلى نتائج تسد أبواب الفضول
البشري وتساعد على حل املشاكل الطبية بشكل
أخص .هذه التجارب تراهن دوماً على فرصة
الكتشاف اجلينات املسببة للسمنة املفرطة مثالً ،أو
التوصل إلى نوع من البروتني الذي يساعد على
عالج السرطان رمبا .وال شك أن هذه الدراسات
حتدث تغييراً كبيراً يف حياة الناس وسالمتهم.
يقول الطبيب ورئيس املهنيني الطبيني ،مايكل
رويزن" ،نحن نبحث عن حلول تكون مذهلة
وتكون مبثابة إضافة للعلم ،لذلك فإن اكتشاف أي
دواء جديد هو أمر يف غاية األهمية".
العني االلكترونية
تعمل هذه التقنية الطبية احلديثة على مساعدة
املكفوفني من الناس على الرؤية بشكل ال بأس به،
بحيث تسمح لهم مبعرفة ما حولهم وذلك ميكنهم
االعتماد على أنفسهم يف األمور األساسية البسيطة
كاملشي على الرصيف دون مساعدة ،أو التمييز
بني اجلوارب السوداء والبيضاء ،كما أنها تتيح لهم
قراءة كلمة واحد تكون مكتوب بخط كبير للغاية.
وجدت هذه التقنية عام  2011يف أوروبا ،إال أن
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إدارة الغذاء والدواء األمريكية لم تعطي األذن
باستخدام هذه التقنية إال مؤخراً.
مت حتقيق هذا اإلجناز عبر نظارة طبية خاصة
باسم ارجوس ،لها عدسات تعمل كالكاميرا
ويتصل بها جهاز صغير احلجم يثبت على
جسم املكفوف ،وتقوم هذه الكاميرا املدمجة
داخل عدسة النضارة باستقبال الصور أو
املشاهد وترسلها إلى اجلهاز الصغير الذي يقوم
بتحويلها إلى اإلشارات الكهربائية ضوئية
وتقوم عدسة النضارة بدورها على استقبال
هذه اإلشارات وارسالها الى الرقائق البصرية
املزروعة يف الشبكية عند منطقة عصب العني،
بحيث تنتقل هذه اإلشارات الكهربائية إلى
مراكز البصر يف الدماغ ،لتقوم اخلاليا بتحليل
هذه اإلشارات وتكوين صورة يراها اإلنسان
عن املشهد الذي أمامه .هذه الصورة تكون
تقريبية ومحدودة التفاصيل لكنها تبقى مفيدة يف
الوقت احلالي.
من املتوقع أن تساعد هذه التكنولوجيا على
مساعدة  1.75مليون شخص يعانون من
العمى.
البصمة اجلينية ملرض السرطان
من املهم معرفة أن ليس كل أنواع السرطان

409 - 9541

مميتة ،فمثالً اإلصابة يف البروستات يوعد بالبقاء
على قيد احلياة أطول من وجود اخلاليا السرطانية
اخلبيثة يف الدماغ ،ولكن حتى سرطان البروستات
يأتي بدرجات متفاوتة ،قد ميكن السيطرة على
بعضها أما األنواع األخرى قد تصل إلى مرحلة يف
غاية السوء واخلطورة.
أما اآلن مع هذا االكتشاف العلمي املبهر ،توصل
العلماء بعد أبحاث ال عدد لها إلى حتديد البصمة
اجلينية على سطح أي خلية يف الورم السرطاني،
ومعرفة ما إذا كان السرطان حساساً لعالج
كيميائي معني وأياً منها قد ال يستجيب مطلقاُ
للعالجات املتاحة ،خاصة أن هذه األنواع من
العالجات متعبة جداً ومدمرة ،وأن اخلاليا
السرطانية تعمل على تطوير ذاتها باستمرار وال
تستسلم بسهولة للعالج الكيماوي ،هذه املعلومة
قد تنقذ حياة الكثيرين وترحمهم من الدخول يف
عالجات مرهقة وحتولها إلى مرضة سريرية
مؤقتة.
كما أضاف البروفيسور تشارلز سوانتون الذي
شارك يف هذه التجربة "سأكون محبطاً إذا لم
نتمكن من عالج أي مريض مصاب بالسرطان
خالل عامني".
وقف نوبات الصرع

To advertise in the Arab
American today magazine
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تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن هناك نحو
 50مليون شخص مصابني بالصرع يف العالم،
ويعيش نحو  %90منهم يف الدول النامية .ويتم
عالج حاالت الصرع باستخدام األدوية والتي
تستجيب بنسبة  ،%70مع الذكر أن العالج
ليس متاح جلميع املصابني.
النظام اجلديد املستخدم ،قد صرح عن نتائج
واعدة ،على الرغم من عدم إجراء
االختبارات على املرضى يف عمليات سريرية.
أما التقنية احلديثة فهي تعمل عن طريق أجهزة
استشعار مزروعة يف الدماغ والتي ميكن من
خاللها التنبؤ بالنوبات القادمة ،فترسل هذه
األجهزة نبضات كهربائية تتصدى إلشارات
الدماغ وتوقف استيالئها على املسارات
الدماغية.
تقول الدكتورة واألستاذة املساعدة يف قسم
الهندسة الطبية احليوية يف جامعة جونز هوبكنز
القائمة على هذا البحث ،سريديفي
سارما"،هذه األجهزة اجلديدة تستخدم
خوارزميات تشغيل مصاحبة لألقطاب
اإللكترونية املزروعة يف الدماغ ملراقبة النشاط
الكهربائي ،وميكن لهذه اخلوارزميات معرفة
متى يتم إدارة عالج النبضات الكهربائية يف
الدماغ ،وهي جيدة جدا يف الكشف عن الوقت
الوشيك حلدوث النوبات ،وكذلك يف وقف
الصرع من مصدره".
وتضيف أن "هناك الكثير من النوبات الكاذبة
للصرع ،التي تصل للمئات يف اليوم الواحد،
ويف كثير من األحيان عندما ندخل تياراً
كهربائياً للدماغ ،ال نعرف ما هي اآلثار
الصحية التي قد حتدث ،كما أن هذه اإلنذارات
الكاذبة الكثيرة جدا ،ميكن أن تقلل من عمر
البطارية التي تغذي األجهزة املزروعة ،والتي
يجب أن يتم استبدالها جراحياً".
وقال الفريق البحثي ،إن النظام اجلديد
املستخدم ،قد صرح عن نتائج واعدة ،على
الرغم من عدم إجراء االختبارات على املرضى
يف عمليات سريرية .وهناك تقدم كبير يف تطوير
برمجيات حساسة للكشف عن نوبات الصرع
وشيكة احلدوث ،ومن دون عدد كبير من
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من املهم معرفة أن ليس كل أنواع السرطان

مميتة ،فمثالً اإلصابة يف البروستات يوعد بالبقاء على
قيد احلياة أطول من وجود اخلاليا السرطانية اخلبيثة
يف الدماغ ،ولكن حتى سرطان البروستات يأتي بدرجات
متفاوتة ،قد ميكن السيطرة على بعضها أما األنواع
األخرى قد تصل إلى مرحلة يف غاية السوء واخلطورة.

الداخل ومن اخلارج والسيطرة على كل املضاعفات
املمكنة من خالل املسكنات واملهدئات وبدون أي
تعقيد أو عرقلة أو تهديد حلياة املريض.
وتشمل "نظم إدارة املعلومات احمليطة باجلراحة"
اجلديدة برامج على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل
باللمس والتي ميكن أن حتذر األطباء إذا كانت األمور
تسير بشكل خاطئ ،فهي تتبع سير عمل اجلراح،
وتوثق كل خطوة من خطوات اإلجراءات التي يقوم
بها .تعتبر هذه التقنيات من الضروريات يف عالم
الطب ،خاصة للعمليات اجلراحية التي تستغرق مدة
تصل إلى  16ساعة.
عالج القصور أو النوبات القلبية احلادة

اإلنذارات الكاذبة ،وذلك باستخدام تسجيالت دماغ
أكثر من  100من مرضى الصرع.
وقف التهاب الكبد الوبائي من نوع سي
جنح األطباء مسبقاً يف حتقيق نتائج مرضية وليس باهرة
يف معاجلة املصابني بداء الكبد الوبائي سي ،إذ مت
عالج  %70من املرضى .ويتم هذا العالج من خالل
 48أسبوعاً من املضادات الصارمة للفيروسات
وحقن االنترفيرون.
لكن يقول العلماء أن الدواء اجلديد "سوفوسبرفير" هو
العالج األكثر فعالية يف التخلص من التهاب الكبد
الوبائي بنسبة تصل إلى  ،%95وتستمر مدة العالج لـ
 12أسبوعاً بدون حقن االنترفيرون املنهكة.
ميكن منع انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي سي يف
املناطق األكثر إصابة بهذا املرض.
ويشير القائمون على البحث أن هذه الفترة العالجية
القصيرة ميكن أن تكون كافية لعالج املريض من هذا
الوباء احلاد دون الشعور بالتعب كأحد اآلثار اجلانبية
األكثر شيوعاً لعالج هذا املرض.
كما قال قائد فريق البحث بكلية هانوفر الطبية ،هاينر
ويدماير ،إن "دراستنا أظهرت أن تركيبة عقاري

( )Ledipasvirو( )Sofosbuvirآمنة

وفعالة لعالج مرضى فيروس سي الذين يعانون
من مرض االلتهاب الكبدي احلاد ،باإلضافة
إلى ارتفاع أنزميات الكبد لديهم بصورة كبيرة".
وأضاف أن هذه النتائج ميكن حتقيقها بفترة
قصيرة األجل وبتكلفة معقولة ،بحيث ميكن
أن متنع انتشار هذا الفيروس يف املناطق األكثر
إصابة باملرض.
تقنية "اآليباد" اخملدر
لطاملا حظي اجلراحني بصيت ومجد أكبر عن
غيرهم من األطباء يف التخصصات األخرى،
لكن البد من معرفة أن أطباء التخدير يلعبون
دور مهم للغاية يف احلفاظ على املريض على
قيد احلياة أثناء العملية اجلراحية .فهم آخر من
تراهم قبل أن تغط يف نوم عميق ويصبح
جسمك ملك لهم حتى تفيق من تأثير اخملدر.
هذه التقنية ميكن أن حتذر األطباء إذا كانت
األمور تسير بشكل خاطئ ،فهي تتبع سير
عمل اجلراح ،وتوثق كل خطوة من خطوات
اإلجراءات التي يقوم بها.
بني تتبع معدل ضربات القلب ،والتنفس،
والدماغ ،يحتاج طبيب التخدير أيضا إلى أن
يكون على دراية الوضع الصحي للمريض من
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ما يسبب هذه الذبحة هو عندما يفشل القلب يف ضح
كميات كافية من الدم ألعضاء اجلسم اخملتلفة كامالًـ
مما يحدث فشل حاد قد يؤدي فيما بعد إلى الوفاة أو
زيادة فرص وقوعها .حوالي  1من كل  4أشخاص
من الذي يدخلون املستشفى بسبب النوبة القلبية ال
تدوم حياتهم ألطول من عام.
وصفت إدارة األغذية والعقاقير األمريكية هذا الدواء
على أنه "عالج خارق".
لكن الدراسات اجلديدة تشير إلى أن "سيريالكسني"
هو مركب شبيه بالهرمون البشري وهو فعال يف
تخفيض مخاطر الوفاة ويحسن عملية تدفق الدم يف
اجلسم ،ويساعد على حتسني أداء القلب ،كما أنه
مضاد لاللتهاب ،مما يجعله يقاوم الضرر الذي يحدثه
القصور القلبي يف الكلى والكبد.
يف بحث أجرته جامعة كاليفورنيا يف سان
فرانسيسكو ،تضيف إلى أن هذا الهرمون زاد من
فرص البقاء بنسبة  .%37بجانبه يضيف الدكتور
رويزن "إنه ليس فقط يفتح األوعية الدموية لتزويد
أعضائك باألكسجني ،ولكن له خصائص مضادة
لاللتهابات .إن إمكانيات إنقاذ احلياة يف سيريالكسني
عميقة مبا فيه الكفاية .كما أن إدارة األغذية والعقاقير
وصفت هذا الدواء على أنه "عالج خارق".
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بإشراف خبير األعشاب جمال عرقوب

مكتبة الطب البديلAlternative Medicine

ففى خالل عشرين يوماً درس هذا العالم تركيب حبوب
اللقاح والغذاء امللكى ومقدرتهما على إيقاف منو اخلاليا
السرطانية ،حيث أحضر ألفاً من فئران التجارب بها من
 5-3مليون خلية سرطانية ،وأعطاها فى وقت واحد
خليطاً من حبوب اللقاح والغذاء امللكى .وبالفعل فإن
تلك الفئران شفيت ،وذلك بخالف ألف أخرى من
فئران التجارب املعدة للمقارنة والتى احتوت على نفس
الكمية من اخلاليا السرطانية ولم تعط هذا اخلليط قد
هلكت جميعها فى خالل شهرين.
تصلب الشرايني :ويقصد به ترسب كميات من
الدهون على هيئة طبقات فى جدران األوعية الدموية،
حيث حتل محل الطبقة العضلية املوجودة فيها ،وينتج
عن هذا ضيق فى جتويف الوعاء الدموى ،وتقل بذلك
كمية الدم التى تصل إلى األعضاء واألجهزة اخملتلفة من
اجلسم ،باإلضافة إلى ذلك فإن األوعية الدموية تفقد
قدرتها على
االنقباض
واالنبساط تبعاً ملا
تتطلبه حاجة
اجلسم أو التغيرات
اخملتلفة فى ضغط
الدم ،وقد تتآكل
طبقات جدران األوعية الدموية املصابة بسبب ترسب
هذه املواد الدهنية مما يعرضها لالنفجار حتت أى ظرف
من ظروف التغيرات فى ضغط الدم ،وبالتالي يفقد
العضو أو اجلهاز الذى يعتمد على هذا الوعاء الدموى
وظيفته.
الشيخوخة املبكرة :ويقصد بالشيخوخة املبكرة
حدوث مظاهر الشيخوخة قبل الوصول إلى املراحل
املتقدمة من العمر ،فقد يكون اإلنسان فى مراحل
الشباب من العمر ولكن تبدو عليه مظاهر العجز
والشيخوخة التى يفترض ظهورها فى مراحل أخرى
متقدمة من العمر .وقد يكون ذلك بسبب ظروف
صحية أو اقتصادية كسوء أو نقص فى التغذية ،أو
بسبب اإلرهاق واإلجهاد الذهنى والتوتر العصبى .
ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الظروف احمليطة
باإلنسان والبيئة التى يعيش فيها.

رحيق االزهار Bee Pollen
حبوب اللقاح أو (حب الطلع) ,هي أعضاء التكاثر الذكري يف النباتات ,وهى املصدر
الرئيسي للبروتني والفيتامينات لنحل ,ويقوم النحل بحمل هذه احلبوب خالل
زياراته اخملتلفة لألزهار حيث تعلق هذه احلبوب بشعيرات جسده وتنتقل معه من
األعضاء املذكرة إلى األعضاء املؤنثة للنباتات وبذلك تتم عملية التلقيح  ,ويصل النحل
إلى خليته مع هذا احلمل من اللقاح والرحيق  ,وحتط النحلة وتسارع نحلة أخرى إلى
مد يد املساعدة إليها يف التخلص منة هذا احلمل  ,وتبداء عملية عجن حبوب اللقاح
بالعسل يف سبيل تهيئة ( خبز العسل )
أين جند حبوب اللقاح :إن حبات اللقاح متناهية
الصغر ونحتاج إلى 14000حبة من حبوب اللقاح
حتى تزن غراماً واحداً.واذا تناول اإلنسان العسل
الطبيعي فيكون قد تناول كميات كبيرة من حبوب
اللقاح  .وقد اشار العديد من الباحثون يف اململكة
العربية السعودية إلى وفرة حبوب اللقاح يف العسل
البري اجلبلي السعودي وتنوعها عن باقي األنواع
األخرى املستوردة .ويتميز العسل املصري بوفرة
حبوب اللقاح ولكن يفتقر إلى تنوعها .
الفوائد العالجيه حلبوب اللقاح

حبوب اللقاح عالجا للسرطان :حبوب اللقاح
إحدى مكونات العسل ،وحتتوى عالوة على
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العناصر املعدنية ،الهرمونات والفيتامينات ومواد
أخرى ،وقد وجد أن هذه املواد تعطل منو اخلاليا
السرطانية فى اإلنسان واحليوان .وقد ثبت أن هذه
املادة هى أحد األحماض الدهنية غير املشبعة ،وتعرف
علمياً باسم:

10-Lyals Oxy 2 decemaic acid and ethyl
esters of mana and dicarboxylic acid

وعلى ذلك فإن استخدام غذاء مكون من خليط من
العسل وحبوب اللقاح والغذاء امللكى ،يكون له تأثير
ايجابى فى وقاية اإلنسان من األورام السرطانية
اخلبيثة .ففى عام  1959حصل العالم الكندى الشهير
"جوردون توندش" ،على أول نتائج هامة فى التجارب
التى أجريت على األورام اخلبيثة عند فئران التجارب.

احملافظة على قلوية الدم :يعتبر العسل الغنى بحبوب
اللقاح عامالً هاماً فى حفظ قلوية الدم .واحملافظة على
الدم فى احلالة القلوية عامل مهم جداً حيث أن ذلك
يعادل احلموضة الناجتة من حمض الالكتيك
والكربونيك فى أنسجة اجلسم وخاصة بعد اجملهود
العضلى واإلجهاد .فإذا كان اخملزون بالدم من القلوية
قليل ،فإن ذلك يؤدى إلى استمرار الشعور بالتعب،
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إستشارة
الطبيب أمر
ضروري ومهم
خصوصا
للمرضى !!

ولذلك يجب تداول املواد الغذائية القلوية كالفاكهة
والبقوليات واخلضر ،واإلقالل من املواد التى
تكون أحماضاً مثل اللحم والبيض واألرز.
لعالج فقرالدم "األنيميا" :ميكن استعمال حبوب
الطلع لعالج فقر الدم الناجت عن سوء التغذية
وخاصة فى األطفال ،وذلك ملا حتتويه هذه احلبوب
من الفيتامينات واألمالح واملعادن والعناصر النادرة
التى تدخل فى تركيب (الهيموجلوبني) لكرات
الدم احلمراء ،وخاصة عنصر احلديد الذى يعتبر
املكون األساسى لهذه املادة .كما ميكن استخدام
حبوب الطلع لعالج فقر الدم الناجت من فقدان الدم
املزمن كما يحدث فى حاالت النزيف بسبب
البواسير أو أمراض الكلى أو الدورة الشهرية عند
النساء ،أو أثناء احلمل وعقب الوالدة وأثناء فترة
الرضاعة ،حيث يحتاج اجلسم إلى زيادة فى قدرة
الدم وكفاءته.
التأخر فى النمو :وقد يكون من أسباب ذلك:
احلمل املتعدد أو األمراض املزمنة كالدرن أو
الزهرى أو أمراض القلب أو التهابات الكلية املزمنة
أو تسمم احلمل أو سوء التغذية املزمن أو احلمل فى
مرحلة متقدمة من العمر.ومن مظاهر هذا
الضعف :عدم القدرة على مص ثدى األم.
وضعف وتأخر عام فى األفعال االنعكاسية،
والتهابات الرئة املستمرة واملتكررة ،وكذلك عدم
القدرة على تخزبن عنصر احلديد .باإلضافة إلى
حدوث مظاهر وأعراض نقص األمالح واملعادن
والفيتامينات.وحبوب اللقاح مبا حتتويه من قيمة
غذائية عالية من أنفع العالجات لهذه احلالة.
لعالج أمراض اجلهاز العصبي :استخدمت
حبوب اللقاح بنجاح تام يف عالج االضطرابات
العصبية ومنها:
التوتر العصبي * اإلرهاق والتعب الشديد *
حاالت االنهيار العصبية مع صورة صحية متدهورة
اضطرا بات الذاكرة
وقرر كثير من الباحثني أن حبوب اللقاح عالج ممتاز
لالضطرابات العصبية ،وأنه ميكن استخدامها
كمادة مهدئة .وكثير من الباحثني يف العصر احلاضر
يصف العالج بحبوب اللقاح قبل النوم للمرضى
الذين يعانون من األرق ،وقد وجد أنه يسبب لهم
نوما هادئاً.
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أطفال Kids
حيرته وتعب وأتعب فما هي
إذمنفاتيح عالم الطفل التي بها
سنتمكن بها من فهم سلوكه
وخلفياته على حقيقتهافنتمكن من
التعامل اإليجابي معه ؟
ثانياً :هكذا نفهم عالم الطفل :لعالم
الطفل مفاتيح ،ال يدخله إال من
امتلكها ،وال ميتلكها إال من تعرف
عليها ،وهي
 -1 :الطفل كيان إنساني سليم
وليس حالة تربوية منحرفة.
 -2الواجب عند الطفل يتحقق عبر
اللذة أساساً وليس عبر األلم.
 -3الزمن عند الطفل زمن نفسي
وليس زمناً اجتماعياً.
 -4العناد عند الطفل نزوع نحو
اختبار مدى االستقاللية وليس رغبة
يف اخملالفة.
 -5الفضاء عند الطفل مجال
للتفكيك أي املعرفة وليس موضوعاً
للتركيب أي التوظيف.
 -6كل رغبات الطفل مشروعة
وتعبيره عن تلك الرغبات يأتي أحياناً
بصورة خاطئة.
 -7كل اضطراب يف سلوك الطفل
مرده إلى اضطراب يف إشباع حاجاته
التربوية .و يف ما يلي تفصيل ذلك:
 - 1الطفل كيان إنساني سليم وليس
حالة تربوية منحرفة :أولى مفاتيح

املفاتيح السبعة لفهم عالم الطفل 1

كتابة وحترير  :ماهر املالخ *  -يظن كثير من اآلباء أن مجرد محاولتهم تلقني الطفل قيماً تربوية إيجابية ،كفيل بتحقيق جناحهم ،وعند
اصطدامهم باستعصاء الطفل على تلك القيم ،يركزون على الطفل يف حد ذاته ،باعتباره مسؤوالً عن ذلك الفشل ..أوالً:كيف نفهم عالم الطفل؟
يظن كثير من اآلباء أن مجرد اجتهادهم يف تلقني الطفل قيماً تربوية إيجابية،كفيل بتحقيق جناحهم يف مهمتهم التربوية ،وعند اصطدام
معظمهم باستعصاءالطفل على االنقياد لتلك القيم
عالم الطفل ،تكمن فيما ورد عن املربي األول صلى
فهل عليك أن تضطلع بعلوم التربية وتلم باملدارس
 ،يركزون تفسيراتهم على الطفل يف حد ذاته،باعتباره
اهلل عليه وسلم :؟ما من مولود إال يولد على
النفسية وتتعمق فياألمراض الذهنية والعصبية ؟؟؟
مسؤوالً عن ذلك الفشل ولم يكلف أغلبهم نفسه
الفطرة؟ ليس هناك من يجهل هذه املقولة،
بالطبع ال.
مراجعة السلوكالتربوي الذي انتهجه ،فأدى ذلك املآل
ولكنالقليل منّا من يستطيع توظيف هذا املوقف
ما عليك إذا أردت أن تكونكذلك إال أن تفهم عالم
إلى مزيد من توتير العالقة بينهموبني أبنائهم.
النظري يف تعامله مع الطفل :ألن املتأمل يف نوع
الطفل كما هو حقيقة ،وتتقبل فكرة مفادها :أنك
فأين يكمن اخللل إذن ؟ هل يف أبنائنا ؟ أم فينا نحن
التدخل الذي نقوم به جتاه سلوك أطفالنا يدرك
لست'أباً كامالً' وأنكِ لستِ 'أمّاً
الكبار؟ أم هو كامن يف الوسط االجتماعي العام ؟ وما
مباشرة أننانتعامل معهم على اعتبار أنهم حالة تربوية
كاملةً' ...فتهيء نفسك باستمرار كي
هي تلك احللقة املفرغة يف العملية التربوية التي جتعل
منحرفة يلزمنا تقوميها ،الباعتبارهم كيانا إنسانياً
تطورسلوكك جتاه طفلك ،إذ ليس هناك أب كامل
جهدنا يف نهاية املطاف بغير ذي جدوى ؟ وباختصار:
سليماً ،كما يقتضيه فهمنا ملعنى 'الفطرة'
بإطالق وال أم كاملة بإطالق ..كما عليك أن ال
كيف نستطيع تنشئة الطفل بشكل يستجيب فيه للقيم
الوارديف احلديث الشريف.
تستسلم لفكرة أنك 'أب سيء' وأنك 'أم
التربوية التي نراها' ،بأقل تكلفة' ممكنة ؟
فنعمل مبقتضى ذلك املفهوم املنحرف على الوقوف
سيئة' ،فتصاب باإلحباطوالقلق فكما أنه ليس
وهل نستطيع نحن اآلباء أن نحول تربيتنا ألطفالنا من
هناك أب كامل وال أم كاملة بإطالق ،فكذلك ليس موقفاًسلبياً ومتسرّعاً جتاه أي سلوك ال يروقنا وال
كونها عبأ متعباً ؟ إلى كونها متعة رائعة ؟ هل باإلمكان
نفهمه ،فنحرم بذلك أنفسنا مناالنسياب إلى عالم
هناك أبسيء وال أم سيئة بإطالق .فاآلباء جتاه
أن تصبح عالقتنا بأطفالنا أقل توتراً وأكثر حميمية مما
الطفل املمتع واجلميل .إن اإلميان بأن كل مولود
التعامل مع عام الطفل صنفان غالبان :الصنف
هي عليه اآلن ؟ هل نكون متفائلني بال حدود إذا أجبنا
يولدعلى الفطرة ليس مسألة حفظ باجلنان وتلويك
األول :يعتبر عالم الطفل نسخة مصغرة من عالم
عن هذه األسئلة باإليجاب ؟ ماذا لو جازفنا منذ
باللسان ،بل هو تصور عقدي ينبنيعليه التزام عملي
الكبار ،فيسقط عليه خلفياته وتصوراته .الصنف
البداية ،وقلنا بكل ثقة :نعم بالتأكيد نستطيع؟ فتعالوا
تربوي ثابت.
الثاني :يعتبر عالم الطفل مجموعة من األلغاز
إذن لنرى كيف نستطيع فعلياً أن - :جنعل من تربيتنا
فاالنحراف عن هذا التصور يجعل سلوكناجتاه أبنائنا
احمليرة والطالسم املعجزة ،فيعجز عن التعامل
ألطفالنا متعة حقيقية.
منذ البداية محكوما عليه بالفشل الذريع .إذ إنه من
معه.
 جنعل أطفالنا أكثر اطمئناناً وسعادة دون أن نخلمقتضياتاإلميان بوالدة اإلنسان على الفطرة:
إن عالم الطفل يف الواقع ليس نسخة مصغرة من
باملبادئ التي نرجو أن ينشؤوا عليها - .جنعل عالقتنا
االعتقاد بأن اهلل تعالى قد منح الطفلمن امللكات
عالم الكبار ،وال عاملاً مركباًمن ألغاز معجزة .بل
بأطفالنا أكثر حميمية - .نحقق أكبر قدر من الفعالية يف
الفطرية والقدرات األولية ما يؤهله ليسير يف رحلته
هو عالم له خصوصياته املبنية على مفاتيح بسيطة،
تأثيرنا على أبنائنا ؟ السؤال املطروح بهذا الصدد هو:
يف هذهالدنيا على هدى وصواب ،وبذلك التصور
منامتلكها فهم وتفهم ،ومن لم ميتلكها عاش يف
إذا أردت أن تكون أباً ناجحاً ،أو أن تكوني أمّاًناجحة،
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET
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سيتحدد نوع تدخلنا يف كيانه ،والذييتجلى يف وظيفة
محددة هي :اإلنضاج والتنمية ،ال التقومي والتسوية،
أيستقتصر وظيفتنا جتاه الطفل على تقدمي يد املساعدة
للطفل حتى ينضج تلكامللكات وينمي تلكم
القدرات.
بل إن من مقتضيات توظيف هذا احلديث
النبويالشريف أنه حينما نلحظ انحرافاً حقيقياً يف
سلوك الطفل ،فعلينا أن نراجعذواتنا ونتهم أنفسنا
ونلومها ونحاسبها ،ألننا سنكون نحن املسؤولني
عنتحريف تلك الفطرة التي وضعها اهلل تعالى بني
أيدينا أمانة سوية سليمة ،فلمنحسن احلفاظ عليها،
ولم نؤد حقها على الوجه املطلوب ..وبذلك سوف
نشفيمن أعراض النرجسية التي تصيب معظم اآلباء،
حيث سنتمكن من تطوير ذواتناباستمرار عن طريق
عرضها على ميزان النقد والتقومي.فالطفل كيان
إنساني سليموليس حالة تربوية منحرفة.
- 2الواجب عند الطفل يتحقق عبر اللذة أساساً
وليس عبر األلم :نعم إن خوف الطفل من األلم قد
يجعلك تضبط سلوكه ولو لفترة معينة ،ولكنك
لنتستطيع التعويل باستمرار على تهديده باأللم إذا
كنت تريد أن تبني يف كيانهقيمة احترام الواجب
وااللتزام به .كما لن ميكنك تفادي اآلثار السلبيةملا
يحدثه األلم يف نفسه وشخصيته ،وهو ما سنتطرق
إليه بعد هذا اجلزء مناحلديث ال تنتظر من الطفل أن
يقوم مبا عليه القيام به من تلقاء نفسه وبشكآللي ،بل
وحتى مبجرد ما تأمره به ،والسبب هو أن مفهوم
الواجب عنده لم ينضج بعد ،وهو من املفاهيم اجملردة
التي ينبغي تنشئة الطفل عليها بشكل تدريجي.
فحينما تأمره أن يقوم بإجناز متارينه املدرسية مثالً ،فإن
استجابته لك لن تتحققما لم تربطها مبحفز يحقق له
متعة منتظرة ،مثل الوعد بفسحة آخر األسبوع أوزيارة
من يحبه ...حتى يرتبط فعل الواجب لديه
باستشعاره للمتعة التي سوفيجنيها .فيكون الهدف
هو أن يصبح الطفل متعلقاً بفعل الواجب قدر
تعلقهبتحقيق تلك املتعة وما يدعم ذلك هو أن الطفل
أثناء تنفيذه للواجب ،فإنه يفعل ذلك مبتعة مصاحبة،
كأن يغني وهو يكتب ،أو يقفز على رجل واحدة و
هوذاهب جللب شيء ما ..وعلى أساس هذا االعتبار
تأسست مدارس تعليمية ،تعتمداللعب وسيلة أساسية
لتعليم الصغار .ويعتقد بعض اآلباء أن ربط الواجب
باحملفزات ،وخاصة املادية منها ،سوف يوقعهم يف
تدليل أبنائهم .وهو ما نعتبره خلطاً يف املفاهيم قد يقع
فيه الكثير ،وبكلمات سريعة موجزة نقول :إن الدالل
هو منح املتعة بدون ربطها بالقيام بالواجب ،وغالبا
مايكون تقدمي تلك املتعة استجابة البتزاز ميارسه الطفل
على والديه ،بل هي أحياناً منح املتعة مقابل اقتراف
اخلطأ ،وذلك انحراف كبير يف السلوك التربوي جتاه
األبناء.
وما نتحدث عنه نحن بهذا الصدد مخالف كما ترى
لهذه الصورة.
إن تفهم هذا األمر عند الطفل سيجعل تعاملنا معه
أثناء إلزامه بفعل الواجبتعامالً إيجابياً وخالياً من التوتر
فالواجب عند الطفل يتحقق عبر اللذةأساساً وليس
عبر األلم.
- 3الزمن عند الطفل زمن نفسي وليس زمناً
اجتماعياً :نعتمد نحن الكبار يف حتديد الزمن على ما
تعارفنا عليه من وسائل ،تطورت عبرالعصور إلى أن
وصلت إلى الزمن الكرونولوجي ،الذي يعتمد اليوم
على األجزاءاجملزأة من الثواني ،وهو يف كل مراحله
يُعتَبر زمناً اجتماعياً .يف حني أن مفهوم الزمن عند
الطفل هو أيضاً من املفاهيم اجملردة التي يلزمه وقت
كاف الستيعابها واالنضباط إليها والعمل ضمنها.
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عندما تذهب للصالة التي تعرض تاريخ تطور األسلحة على المدار التاريخي
للعثمانيين سوف تجد مدفع عثماني قديم وعدد من النبال و السهام وسروج
الخيل وعدد من الصاالت التي تعرض األسلحة خالل الحرب العالمية األولى
يوجد صاالت ايضا بداخل المتحف تعرض األسلحة التي تم استخدامها أثناء
الحرب العالمية األولى منها السيوف والبواريد أما الطابق العلوي هو عبارة عن
مجسم جاليبوس وحجرة مخصصة لمصطفي أتاتورك مؤسس الجمهورية
التركية كان من أشهر القادة في التاريخ العثماني وأصبح رئيسًا بعد ذلك ..

املتحف العسكري يف مدينة
اسطنبول حملبي الفنون احلربية
كتابة وحترير  :ايات طاهر
متتاز اسطنبول بجمعها لعدد هائل من املتاحف
التراثية فال يكاد يخلو حي من أحياءها املميزة إال
بوجود متحف سواء متحف أدبي أو فني أو
تاريخي أو عسكري متتاز متاحف اسطنبول بطابع
مميز عن غيرها من املتاحف األخرى هو
التخصص فكل متحف متخصص يف عرض فن
من الفنون التي تتواجد يف تلك املدينة التراثية،
يتوافد الزوار السطنبول ليس لكثرة متاحفها
فحسب بل جلمالها و طبيعتها املميزة فهي املدينة
الوحيدة يف العالم التي تقع بني أجمل قارتني
بالعالم آسيا وأوروبا وتطل على البوسفور الذي
يربط بحر مرمرة
بالبحر األسود ،
على مدار أكثر من
 800عام غزاها
اجليش العثماني يف
البالد قدميًا يوجد
الكثير و األسرار و
احلكايات و
األدوات احلربية
والكثير مما ال نعرف
عنه شيئًا لو كنت
من محبي متابعة
التطور العسكري
للجيوش ال يفوتك
الذهاب لتلك
88
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املتحف الفريد املتحف العسكري Askeri
Müze.
المتحف العسكري بمدينة اسطنبول

مت تأسيس املتحف العسكري يف بداية األمر يف
القرن العشرين ما بني أعوام 1926-1908
ميالدية يف منطقة شيشلي على يد أحمد فتحي
باشا و قام باإلشراف و اإلدارة احمد مختار باشا
كان البناء احلالي مبثابة مدرسة عسكرية يف نهاية
عهد السلطنة العثمانية  ،يقع اليوم يف منطقة
حربية على مسافة  1كيلو متر من ميدان تقسيم
باجتاه منطقة شيشلي يوثق املتحف الكثير من

بطوالت اجليش العثماني على مدار  900عام
منذ تأسيس الدولة العثمانية.
عند الدخول للمتحف جتد يف احلديقة عدد من
الطائرات احلربية القدمية التي مت استخدمها يف
احلرب العاملية وقبل احلرب العاملية أما عن
املتحف فهو يتكون من طابقني يتخصص الطابق
األرضي يف عرض املعدات املتنوعة واألسلحة
التي كانت مستخدمة يف العهد العثماني منذ
البداية وحتى السقوط ايضا يضم عدد من
املالبس العسكرية على مدار التاريخ على
املعروضات حوافظ زجاجية حلفظها من أيدي
الزوار ايضا يحتوي املتحف على عدد من
القواعد العسكرية التركية وغير التركية يوجد
قواعد منساوية ويونانية وبيزنطية ايضا ال يخفى
املتحف من الفنون واللوحات الفنية اجلميلة
بجانب مالبس القتال ومعدات القتال يوجد
اللوحات الفنية اجلميلة املرسومة بحرفية توثق
املعارك احلربية ايضا يوجد مجسمات ملديد
ومؤسس املتحف و اخليالة والفرسان قدميًا
بجانب ذلك يوجد أجهزة املوسيقى العسكرية
التي كانت تستخدم يف احلروب قدميًا من طبول
يوجد أيضا قسم خاص لصالة االجتماعات
العسكرية التي كانت تعقد لتوزيع املهام قبل

الدخول يف احلرب .
صاالت المتحف العسكري اسطنبول

عندما تذهب للصالة التي تعرض تاريخ تطور
األسلحة على املدار التاريخي للعثمانيني سوف
جتد مدفع عثماني قدمي وعدد من النبال و السهام
وسروج اخليل وعدد من الصاالت التي تعرض
األسلحة خالل احلرب العاملية األولى يوجد
صاالت ايضا بداخل املتحف تعرض األسلحة
التي مت استخدامها أثناء احلرب العاملية األولى منها
السيوف والبواريد أما الطابق العلوي هو عبارة
عن مجسم جاليبوس وحجرة مخصصة ملصطفي
أتاتورك مؤسس اجلمهورية التركية كان من أشهر
القادة يف التاريخ العثماني وأصبح رئيسًا بعد ذلك
مقتنيات المتحف

ليس هذا فحسب يضم املتحف ايضا عدد من
املعدات احلربية القدمية األخرى غير العثمانية
يوجد الهليكوبتر األمريكية من إنتاج عام 1967
و مدافع أملاني من إنتاج  1889و دبابات أملاني
إنتاج  ، 1929يوجد بجانب املتحف عند
الدخول صالة لبيع الهدايا التذكارية قبل صالة
الدخول ،يعد املتحف من ابرز متاحف مدينة
اسطنبول العسكرية ألنه يعرض تطور اجليش
العثماني من حيث العدة والعتاد .
معروضات المتحف العسكري
في اسطنبول

من املميز إن الزائر يستطيع التجول يف املتحف
مبصاحبة فرقة املهتر هي أول فرقة موسيقية
عسكرية يف العالم تستمر ملدة  15دقيقة تضيف
جو من املرح والبهجة على املكان والزيارة كانت
تلك الفرقة تسبق الباشاوات واحلكام العثمانيني
إلى املدن املهزومة إلبهار شعوبها ..
مجلة العربي  A R A B A M E R I C A N T O D A Yاألمريكي اليوم
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توفر جزيرة
موريشيوس كل ما
يحتاجه السائح يف
عطلته من البحر
والشمس والنشاطات
البحرية إضافة إلى
سياحة املغامرة ،كما
توفر لألطفال أماكن
ترفيهية جتعلهم
يستمتعون يف الوقت
الذي تتوسع فيه
معرفتهم بأنواع
احليوانات والطيور
والنباتات .وللجزيرة
سحر خاص للعرسان
فتمكنهم من رحلة
شهر عسل تظل
محفورة يف ذاكرة
العروسني حيث
االسترخاء واجلوالت
والصور التذكارية
اجلميلة.
بورت لويس  -يبحث
السائح يف عطلته
الصيفية عن األماكن
اآلمنة يف ظل التطورات
األمنية التي يشهدها
العالم من الواليات
املتحدة إلى أوروبا إلى
املنطقة العربية ،فكانت
جزر موريشيوس
مقصد الباحثني عن
وجهات جديدة بعيدا

سياحة وسفر Travel & Tourism

السياحة يف جزيرة موريشيوس الهادئة رحلة يستحقها األطفال والعرسان اجلدد
عن التوتر بعد أن حصلت على جوائز عاملية لكونها
أفضل جزيرة سياحية يف العالم ووجود أفضل شاطئ
سياحي خالب فيها ،وذلك يف عام  2012يف
بورصة السياحة العاملية.
ومتكنت موريشيوس من استقطاب الزوار خالل سنة
 2016إلى البحيرات والشعاب املرجانية التي حتيط
بها أشجار النخيل يف معظم الشواطئ الرملية
البيضاء ،تليها سالسل جبلية شاهقة يف اجلنوب
الغربي ،وخلجان وكهوف شماال وشرقا إلى
الغرب ،إضافة إلى مستوى اخلدمات السياحية يف
اجلزيرة التي تتمتع مبستوىً منقطع النظير على
املستوى العاملي ،ومن جهة أخرى يعود الفضل يف
هذا النمو إلى شعبها املضياف والودود بطبعه.
أماكن سياحية
تعتبر كل املناطق يف موريشيوس جهات سياحية تأسر
السائح ،فانطالقا من العاصمة تبدأ املتعة من الساحة
الرئيسية حيث املركز التاريخي للمدينة والتي
تصطف على جانبيها أشجار النخيل ثم املسرح
البلدي ومبنى مصمم على الطراز الكالسيكي ملسرح
لندن ويزيد هذه اللوحة السياحية رونقا جمال حصن
أديليد الذي يقع على تلة تطل على املدينة إضافة إلى
امليناء والواجهة البحرية كاودن.
وتعتبر املنطقة الشمالية من موريشيوس املنطقة األكثر
حظا إذ شهدت الطفرة السياحية يف اجلزيرة فتوفرت
فيها مقابل اخلليج الكبير أماكن للترفيه مثل املطاعم
واحلانات والكازينوهات.
ومن الشواطئ التي متتاز بها املنطقة شاطئ بيربير
الذي ميتاز بشعبية كبيرة ومت جتديد شاطئ الكوفيت
ليصبح وجهة ترفيهية تضاف إلى املرافق األخرى.
وال توفر العاصمة متعة االسترخاء والسباحة
WWW.ARABAMERICANTODAY.NET

جزيرة موريشيوس توفر كل ما يحتاجه السائح يف عطلته من البحر والشمس والنشاطات
البحرية إضافة إلى سياحة املغامرة ،كما توفر لألطفال أماكن ترفيهية.
والنشاطات البحرية فقط بل حتتوي على متاحف
تضم تاريخ الثقافات واألديان املتعددة التي
تعاقبت على اجلزيرة ،وباإلمكان االطالع على
آثار باالكالفا القدمية والتقاليد الهندوسية يف معبد
ماهيسوارنت.
وتضم املنطقة الغربية من اجلزيرة احلديقة الوطنية
وهي واحدة من مناطق اجلذب الرئيسية بالقرب
من النهر األسود وتعتبر أفضل مالذ يف اجلزيرة
للطيور والنباتات املهددة باالنقراض ،كما أنها
تعد موطنا للمئات من النباتات املزهرة وتسعة
أنواع من الطيور التي ال توجد إال يف
موريشيوس ،كما أن األرض امللونة يف شماريل
مكان سياحي يتسم بالغرابة وال أحد يستطيع أن
يفسر ملاذا هذه الروابي من الكثبان الرملية
املتموجة تختلف بصورة عشوائية يف األلوان التي
تسحر الناظر خصوصا يف فترة الصباح عندما
تكون الشمس مشرقة.
جزيرة موريشيوس تتميز بالعديد من مقومات
السياحة العائلية الراقية ،وهي أبرز سماتها
وخصائصها ،ال سيما إذا ما عرفنا أن كرم
الضيافة لدى سكان اجلزيرة له مكانة خاصة يف
نفوس السياح
وتتألف املنطقة الشرقية من اخللجان والبحيرات
الزمردية وتقع بني اجلبال والبحر وتتميز قرى
املنطقة بأسماء شاعرية مثل جولي بيتيت وماري
دي أستراليا وامللكة فكتوريا .وتضم املنطقة أيضا
النهر اجلنوبي الشرقي الكبير حيث يستمتع اجلميع

سياحا وسكانا محليني باإلبحار على طول مصب
النهر والسباحة والغطس حتت الشالل .
ومن األماكن التراثية يف املنطقة جند فيكتوريا
ترودوس وهو أقدم مصنع لقصب السكر ويصنف
على أنه جزء من التراث ومت حتويله إلى متحف
للفن املعاصر ومطعم سياحي.
ويكشف جنوب جزيرة موريشيوس عن طبيعة
مختلفة عن بقية اجلزيرة وتتميز املنطقة باملنحدرات
العالية وحواجز الشعاب املرجانية التي حتيط
باجلزيرة يف قاع البحر وهناك أيضا مجموعة من
الشواطئ اجلميلة واملنتجعات الفاخرة.
ويف الهضبة الوسطى للجزيرة ميكن اكتشاف تقاليد
موريشيوس بإتباع طريق الشاي الذي يبدأ يف
دومني ليه يف كورييب حيث التمتع بزيارة مصنع
بوا شيري للشاي واملتحف ومزارع الفانيليا ،كما
ميكن زيارة البركان اخلامد يف وسط الهضبة
الوسطى .وتشكل املنطقة منظرا بانوراميا استثنائيا
للمدن ومنطقة موكا من اجلبال.
وجهة عائلية
تتميز جزيرة موريشيوس االستوائية بالعديد من
مقومات السياحة العائلية الراقية ،وهي أبرز
سماتها وخصائصها ،ال سيما إذا ما عرفنا أن كرم
الضيافة لدى سكان اجلزيرة له مكانة خاصة يف
نفوس السياح الذين يفدون إليها من مختلف
جنسيات العالم.
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وتفتخر معظم املنتجعات بضمها لنوادي األطفال
التي تقدم لهم العديد من األنشطة والعروض
اخلاصة بهم .وتضم اجلزيرة مجموعة رائعة من
األنواع النباتية واحليوانية التي متكن األطفال من
فرصة التمتع باحلياة يف الهواء الطلق والتعرف على
مختلف احليوانات والطيور حيث بإمكان األطفال
تكوين صداقات مع السالحف الضخمة
واالستمتاع بألوان الطيور كاحلمام الرودي
والببغاوات وإطعام الزرافات بل ميكنهم أخذ
الصور التذكارية مع التماسيح الصغيرة كذكرى
تظل يف البال.
ويف الصباح الباكر ميكن لألطفال خوض جتربة
رائعة مع احلياة البحرية حيث مشاهدة الدالفني يف
اخلليج قبل أن تغيب يف عباب البحر املفتوح.
النشاطات الرياضية تثير اهتمام الصغر والكبار
فاالنزالق على احلبال يعد فرصة ملشاهدة املناظر
الطبيعة اخلالبة وتعتبر حبال االنزالق يف
موريشيوس أطول اخلطوط يف احمليط الهندي حيث
ترفع مستوى األدرينالني حملبي املغامرة وتعد نشاطا
محببا للعائالت.
الطبيعة الساحرة واملناخ املعتدل والشواطئ الرملية
الناعمة جعلت موريشيوس مالذا مميزا للعرسان
لقضاء شهر العسل يف عطلة رومانسية توثق أواصر
احملبة بينهما.
وتوفر الفنادق خدمات التدليك والساونا لتحقيق
الراحة اجلسدية والنفسية للعروسني كما توفر املياه
الدافئة متعة السباحة والتقاط صور السيلفي مع
الغروب.
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تعليم
Education

دينية وسطية يتعلم منها كل الطالب
بغض النظر عن ديانتهم -قواعدوأصول التعايش واحملبّة والسالم،
وبالتالي يتم تنقيح املناهج بشكل
غير مباشر.
وأضاف الرافعي لـ”العرب” أنه ميكن
أن تكون املناهج حتت مسمى ”الثقافة
الدينية” ،وتتضمن دروسًا عن
التاريخ اإلسالمي والقبطي معًا
إلحداث توازن دون التلميح إلى
العنصرية بتدريس تاريخ اإلسالم
فقط ،وتكون بجوار اآليات القرآنية
نصوص إجنيلية يف املنهج نفسه
ليتعلم الطالب أسس الديانات ال أن
يدرس الدين كمنهج تربوي عام.

رفض مجتمعي

ال مواطنة حقيقية دون منهج واحد للدين يف املدارس

عاد موضوع إلغاء تدريس مادة الدين يف املدارس املصرية للطرح من جديد يف األوساط التربوية والتعليمية ويف اجملتمع بأسره .وبينما أيده
كثيرون باعتبار أنه يؤدي إلى ترسيخ قيم املواطنة والتسامح وقبول اآلخر اخملتلف دينيًا ،رفض آخرون الفكرة من جذورها بحجة أن الطالب ما لم يتعلم
مبادئ دينه منذ الصغر يف املدرسة قد يلجأ إلى جهات متطرفة لتعلمه ،وهنا تكمن اخلطورة.

كتابة وحترير  :أحمد حافظ
القاهرة  -أعاد طارق شوقي وزير التعليم املصري
اجلدل حول استمرار الفصل بني طالب التعليم العام
على أساس ديني ،وقال يف تصريحات األسبوع
املاضي إنه يرفض ذلك بشدة ،ألن هذا الفصل يف تعلم
الديانات ”يزرع االختالف بني طالب الوطن الواحد”.
وتزامن طرح عدم الفصل بني الطالب مع بروز حاجة
بعض البلدان العربية التي لديها طوائف دينية مختلفة،
على رأسها املسلمون واملسيحيون ،إلى أن تنهي عقودًا
طويلة من تدريس مادتني دينيتني؛ واحدة للتربية
اإلسالمية واألخرى للمسيحية ،ما يدفع املدارس إلى
الفصل بني طالب الديانتني أثناء تدريس املادة.
وجنحت بعض البلدان التي حتتضن أكثر من ديانة مثل
سنغافورة ،يف وضع حل جذريّ ألزمة تدريس أكثر
من منهج ديني يف املدارس باالقتصار على منهج واحد
يدرسه طالب كل الديانات ،األمر الذي أدى إلى
تعالي األصوات املنادية بتكرار التجربة نفسها يف الدول
العربية.
منهج ديني واحد
أكد الباحثون عن حل لهذه اإلشكالية أن الفصل بني
الطالب املسلم وزميله املسيحي فيه نوع من العنصرية
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وضرب لقيمة املواطنة ،ومتييز مرفوض وبداية
لعدم قبول اآلخر اخملتلف دينيا منذ الصغر ،وهو ما
يتناقض مع تكريس العدالة واملواطنة بني أبناء
الوطن.
واقترح هؤالء أن تكون هناك مادة دينية واحدة
تتضمن التعاليم الدينية يدرسها جميع الطالب،
بغض النظر عن انتمائهم الديني ،ومن خاللها
يستطيعون اإلملام بأسس الديانات من حيث املبادئ
واألخالق وقيم التعايش يف ما بينهم.
ورأى خبراء تربويون أن دمج املناهج الدينية يعد
بداية النأي عن التعصب والتطرف مع إعالء قيم
التعايش والتراحم ،على أن تكون باقي املناهج
التعليمية عصريّة ووطنية ومواكبة للتطورات
العلمية وخالية من االرتباط بثوابت أو موروثات
لها عالقة بالدين ،أيّا كان هذا الدين.
وقال أمين البيلي ،الباحث التعليمي يف مصر ،إن
ما حتتويه كتب الديانات يف بعض الدول أصبح
ينظر إليه من أصحاب الديانات األخرى على أنه
”سر خطير” ،وهناك من يشعر بأنه عند الفصل ما
بني الطالب فإن هذه الفئة تتآمر على األخرى أو
تطعن فيها.
وأوضح لـ”العرب” أن تخصيص مادة دينية لكل
فصيل من الطالب هو عالمة على التعصب على
أساس طائفي ،فضال عن أن الكثير من املدارس قد
ال يوجد فيها سوى طالبني أو ثالثة مسيحيني

وبالتالي ال يتم تخصيص معلم قبطي لهم ،ويف
ذلك متييز غير مبرر.
وأشار البيلي إلى أن هناك مناهج يف مصر
والسودان تقحم فيها نصوص دينية إسالمية بشكل
غير منطقي مثل اللغة العربية والتاريخ ،ويتم إجبار
الطالب املسيحي على حفظها ،ويعتبر ذلك
عنصريّة فجّة ألنه يعني عدم اعتراف بديانات باقي
الطالب.
ويرى أنصار وضع منهج واحد للدين لكل الطالب
أن اللغة العربية والتاريخ يجب أن يظال بعيدين عن
تدريس الدين ،على أن يقتصر تدريس الدين على
كتاب واحد بعيدا عن إقحام مسائل دينية ما زالت
موضع خالف بني الفقهاء واملذاهب ما قد يفرز
شخصية مشوشة لدى التلميذ.
وأوضح مؤيدو هذا التوجه أن إبعاد النواحي
الدينية عن التعليم ،واعتبار منهج التربية الدينية
واحدًا لكل الطوائف وجعله مفردة منفصلة
للتعايش والتآخي حتت مظلة وطنية واحدة من
شأنه أن يقضي على التعصب املذهبي واالنحراف
الفكري والتطرف والتمييز بني أبناء الوطن.
ويرى محب الرافعي وزير التربية والتعليم املصري
السابق ،أنه يف هذه احلالة سوف تكون املؤسسات
التعليمية مضطرة إلى حذف الدروس والقصص
التي حتض على العنف والتطرف والتشدد وإقصاء
اآلخر .وسوف تضطر إلى االعتماد على نصوص
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هناك عقبات تقف يف طريق توحيد
منهج الدين ،أوالها مدى تقبل
اجملتمع لهذه الفكرة وجرأة صناع
القرار التعليمي والسياسي على أن
يصارحوا الشارع بها بحيث يكون
هناك حوار مجتمعي للنقاش حول
األمر فضال عن امتالك أدوات
مواجهة أصحاب الفكر املتشدد ممن
يستندون إلى قول اهلل تعالى ”لكم
دينكم وليّ دين”.
عالوة على ذلك فإن هناك آراء
متشددة تعتقد أن توحيد املنهج
الديني خملتلف الطوائف الدينية يعني
التالعب بالهوية اإلسالمية للدولة
حتى وإن كان الهدف محمودا
ويرمي إلى تربية النشء على
التسامح والتعايش املشترك وعدم
فرض حالة من السرية على ما
يدرسه اآلخرون.
وشدد املعارضون للفكرة على أن
إلغاء الفصل بني الطالب داخل احلصة الدينية وتوحيد
املنهج الديني قد يؤديان إلى تدهور القيم الدينية لدى
امللتحقني بالتعليم العام ،ألنهم سوف يبحثون عن
بديل ذلك خارج املدرسة ،سواء حفظ القرآن أو بعض
األحاديث ما يضعهم يف قبضة أصحاب التوجهات
الدينية املتشددة.
ولفت هؤالء إلى أن النصوص الدينية واألحاديث التي
حفظها الطالب يف مراحل التعليم العام هي التي تظل
محفورة يف عقولهم ،ومجرد إلغائها أو اعتبارها
”لالطالع فقط” يجنب الطالب قيمة مهمة يف سبيل
االستفادة منها يف حياتهم ،ال سيما أن املدرسة تقوم
بدور مهم يف حتفيظ القرآن ال تقوم به أغلب األسر.
وقال مراقبون إن هناك نيّة واضحة لدى القائمني على
وضع السياسات التعليمية لتحجيم دور الدين يف
املدارس ،لكنهم يخشون مصارحة اجملتمع بذلك،
فمثال ال يوجد مسمى وظيفي يف مصر لـ”معلم التربية
الدينية” ويقوم أي معلم بتدريس مادة التربية الدينية،
كما أن هذه املادة ال تضاف إلى مجموع الدرجات
النهائي.
وال ميكن حل هذه اإلشكالية يف رأيهم قبل أن يتم
الفصل بني التعليم الديني والتعليم العام ،فمن يُرِدْ
الدين أساسيّا يف التعلّم يلتحقْ بالتعليم الديني ومن
يبحثْ عن تعليم عصري يلتحقْ بالتعليم العام الذي
يحصل فيه كل الطالب على املعارف التي تتضمن كل
األديان ،بحيث تكون لدى الطالب (املسلم أو
املسيحي) معرفة بدينه وباألديان األخرى.
ويبدو أن املضي نحو مناهج تعليمية دميقراطية تُخرّج
مواطنني ناضجني يؤمنون بحرية االعتقاد ويعادون
التمييز والعنصرية ،يظل بحاجة إلى املزيد من اجلهد
من قِبل صنّاع القرار السياسي والتعليمي لتغيير
املوروثات القدمية التي تقف حجر عثرة أمام جعل
التعليم مؤسسًا لعالقات أكثر إنسانية.
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لياقة
Fitness

الرياضة القوية جتعل اجلسم أكثر شبابا حتى مع التقدم يف العمر
استبدال مشاهدة التلفزيون مع  10دقائق يف اليوم
من النشاط املكثف يوفر فوائد كبيرة لقلوب
الشباب الذين لديهم خصر كبير نسبيًا ومستويات.
واشنطن  -وجدت دراسة أن األشخاص الذين
ميارسون الرياضة القوية يكونون على الصعيد
البيولوجي أصغر بتسع سنوات مقارنة بالذين
ميارسون منطا خامال يف حياتهم.
وأجرى الدراسة األستاذ يف جامعة بريغهام يونغ
بأميركا الري تاكر ،وشملت ستة آالف شخص،
ونشرت يف مجلة الطب الوقائي.
وفحص الباحث جزءا من الكروموسوم اسمه
”التيلومير” وهو قبعة بروتينية تكون على نهاية
الكروموسوم ،وهي تشير إلى الصحة العامة والعمر
وتصبح أقصر مع التقدّم يف العمر.
وتبني أن أكبر فرق كان لدى األشخاص الذين
مارسوا رياضة قوية مبا يعادل ثالثني وأربعني دقيقة
على األقل من الركض يوميا خلمسة أيام يف
األسبوع.
ومع أن الرياضة املتوسطة مفيدة أيضا ،لكن فائدتها
بالنسبة إلى تقليل عالمات التقدم يف العمر بالتيلومير
كانت أقل بفارق واضح.
ووجدت دراسة أسترالية بأن التمارين القوية ،مثل
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املشي السريع ،تنقص خطر املوت املبكر.
وتضمنت الدراسة بالغني تتراوح أعمارهم ما
بني  45و75عاما ،متت متابعتهم خالل
سنوات .فكان الذين مارسوا نشاطاً بدنياً أكثر
قوةً (كجزءٍ من مستويات نشاطهم اإلجمالي
املعتدل إلى القويّ) أقل عرضةً للموت خالل
فترة املتابعة مقارنة بالذين لم ميارسوا أيّ نشاطٍ
بدنيٍ قويٍ.
وحاول الباحثون أيضاً أخذ العوامل املؤثرة على
النتائج (املربكات) باحلسبان .لكن ككل
الدراسات توجد بعض العوائق ،فعلى سبيل
املثال سأل الباحثون عن النشاط البدني مرةً
واحدةً فقط لكن قد يتغير النشاط البدني مع
مرور الوقت.
وأوردت الصحيفة البريطانية ،الديلي
إكسبرس ،أنه ”ال يوجد شكٌّ بأن بعض التمرن
أفضل من ال شيء .ولكن كلما كان النشاط
البدني أشد ،كان احتمال ممارسته مرةً ثانيةً أقل،
إذن فالسؤال هو :كيف ميكن دفع الناس ملمارسة

بعض التمارين ومن ثم دفع من يتمرن قليالً إلى
التمرن أكثر قليالً؟”.
قسط قليل من ممارسة الرياضة الكثيفة كل يوم
يعزز صحة القلب واألوعية الدموية ويحسن
عملية التنفس ويقوي العضالت
وأشارت صحيفة اإلندبندنت إلى أن ”الهبات
القصيرة” من التمارين القوية قد تكون مفيدة ولكن
الدراسة ذاتها لم تقيم طول هذه الهبات.
واشتملت املقالة العلمية على حتذيرٍ من أحد
مؤلفي الدراسة ،الذي قال إنه ”من املهم أن يتكلم
املصابون بحاالتٍ طبيةٍ واملسنّون عموماً والذين لم
ميارسوا أيّ مترينٍ قويّ سابقاً إلى طبيبهم أوالً”.
وكشفت دراسة علمية حديثة عن أن مجرد ممارسة
قوية للرياضة يف كل يوم ميكن أن يساعد بعض
األطفال واملراهقني على احلد من خطر اإلصابة
مبشاكل القلب والسكري .ووفقًا للموقع الطبي
األميركي ”هيلث داي نيو” قام الباحثون بفحص ما
يقرب من  11ألف طفل تتراوح أعمارهم بني 4
و 18عامًا ،يف الواليات املتحدة والبرازيل
وأوروبا.
ووجد الباحثون أن استبدال مشاهدة التلفزيون مع
 10دقائق يف اليوم من النشاط املكثف قد يوفر
فوائد كبيرة لقلوب الشباب الذين لديهم خصر
كبير نسبيًا ومستويات مرتفعة من األنسولني يف
الدم ،ألن هذه هي العوامل التي تعرّضهم خلطر
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اإلصابة مبشاكل يف القلب وأمراض التمثيل
الغذائي ،مثل داء السكري.
وقال املؤلف الرئيسي جوستني مور أستاذ الطب
العائلي واجملتمع يف مركز ”ويك فوريست”
األميركي إن كمية قليلة من ممارسة الرياضة الكثيفة
كل يوم تعزز صحة القلب واألوعية الدموية.
وأضاف الباحثون أن جرعة قصيرة نسبيًا ولكن
مكثفة من النشاط البدني رمبا أقل من  10دقائق يف
اليوم والتي هي بالتأكيد ممكنة ملعظم الشباب ميكن
أن تتحول إلى أن تكون جزءًا من ”وصفة طبية”
لألطفال للحفاظ على صحة القلب والتمثيل
الغذائي .كما أفادت دراسة بريطانية أن ممارسة
التمارين الرياضية القوية حتسّن املزاج أكثر من
اخلفيفة.
وأجرى باحثون يف جامعة مانشستر متروبوليتان
البريطانية الدراسة على  11شخصاً قاموا بتمارين
تتراوح بني املعتدلة والقويّة .وتوصلوا إلى أن
مزاج من مارسوا رياضة قوية حتسّن بعد مرور 20
دقيقة على إنهاء التمارين .وتبيّن أن هذا التحسّن
لم يظهر لدى من مارسوا متارين معتدلة أو لم
ميارسوها أبداً .وقال الباحث املسؤول عن
الدراسة نيكوالس سميث إن ”لهذه النتائج آثار
مترتبة على التوصيات املطلوبة املتعلقة بكثافة
التمارين التي من شأنها أن تنتج هذا الشعور اجليّد
بعد الرياضة”.
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املاضي ،إلى اعتماد جتربة االتصال بالشبكة اإللكترونية
يف كل ما يتعلق بعمليات املرور على الطرقات ،وحتى
االتصال بالسيارات األخرى.
تطبيقات ثورية

سيارات Cars

يستخدم عمالقة صناعة السيارات مثل بي.إم.دبليو
وجاغوار وتويوتا وفولكس فاغن وإنفينيتي تقنيات من
شركة إنتل األميركية املتخصصة يف صناعة رقاقات
الكمبيوتر لتطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة ومزايا أمنية
للعديد من السيارات املوجودة يف األسواق اليوم.
ومن بني تلك التقنيات بي.إم دبليو كونيكتيد درايف
املستخدمة يف نظم املالحة اجلغرافية املتقدمة يف جميع
طرازات السيارات مبا فيها طرازات سلسلة آي ،التي
تصنعها الشركة األملانية.
وتتيح التقنية معاجلة البيانات بالسرعة الالزمة لتقدمي جتربة
غنية للسائق والركاب يف واجهة االستخدام ،وسرعة
استجابة أعلى لدى التفاعل مع النظام اإللكتروني
للسيارة ،مثل احتساب أسرع الطرق املمكنة لوجهة
املستخدم يف اخلرائط املعقدة.
واختارت شركة إنفينيتي التابعة جملموعة نيسان موتورز
اليابانية ،استخدام تقنية إن تاتش املوجودة يف طراز كيو
 ،50والتي تقدم رسومات متقدمة على الشاشات التي
تعمل باللمس داخل السيارة.
وشرعت جاغوار الندروفر البريطانية يف إجراء سلسلة
من األبحاث بالتعاون مع إنتل وذلك إلطالق جيل جديد
من السيارات يحتوي على نظم رقمية تصل السيارة
واألجهزة اخملتلفة ببعضها وباإلنترنت كذلك وهو ما يتيح
أيضا استخدام الهواتف الذكية لتوجيه السيارات.
ويعمل عمالق صناعة السيارات اليابانية تويوتا منذ
سنوات مع إنتل لتطوير نظام جديد يصل الهواتف الذكية

تقنيات مبتكرة حتول السيارات إلى روبوتات متنقلة

لندن  -مع تزايد اهتمام شركات صناعة السيارات حول
العالم بكيفية حقن سياراتهم بوسائل التكنولوجيا احلديثة
وجعلها تخدم السائقني من حيث الراحة والرفاهية ،بدأت
عالمات تلك االستخدامات تظهر بشكل جليّ كلّما تعلق
احلديث بتخفيف الزحام على الطرقات.
وبفضل التغييرات السريعة الطارئة على تعامل البشر مع
محيطهم يف الوقت الراهن والتي طغت عليها استخدامات
الذكاء االصطناعي بشكل مفرط وغير مسبوق ويف كل
مناحي احلياة ،فإن احتماالت أن تكون السيارات جزءا من

هذا التغيير باتت أكبر ،وفق ما يقوله خبراء القطاع.
ويف السنوات األخيرة ،ظهر اجتاه واضح من قبل
شركات السيارات إلى االستفادة مما تتيحه التقنيات
املبتكرة التي تنتجها شركات التكنولوجيا.
ولم تعد السيارة مجرد وسيلة للتنقل من مكان إلى آخر،
بل صارت منصة متحركة تقدم العديد من مزايا الرفاهية
للسائقني والركاب على حد سواء .وهناك أسباب كثيرة
استدعت احلاجة إلى ذلك وأهمها البقاء على اتصال مع
اآلخرين حتى أثناء القيادة.

ويقول اخملتصون واخلبراء يف عالم التكنولوجيا وصناعة
السيارات إن الفترة القادمة سترسخ بال شك مفهوم
وجود االتصال بالشبكة العنكبوتية واحملتوى األساسي
من اإلنترنت عنصرا أساسيا لدى اتخاذ القرارات.
ولوحظ أن شركات صناعة السيارات اجتهت بقوة نحو
عمالقة التكنولوجيا الكتشاف سبل جديدة لترفيه
السائقني ومساعدتهم أثناء القيادة وإيجاد جتربة أكثر
متعة ورأحة واكثر أمانا..
ولقد استطاعت عدة شركات يف هذا القطاع خالل العقد

جديد السيارات :جاغوار تستعد إلطالق إكس.أف سبورتبريك

* تستعد شركة جاغوار البريطانية
إلطالق املوديل الكومبي من سيارة
الصالون إكس.أف ،التي تنتمي إلى
موديالت الفئة املتوسطة ،يف اخلريف
املقبل نظير نحو  44ألف يورو.
وتهدف الشركة من خالل سيارتها
اجلديدة ،التي حتمل االسم إكس.أف
سبورتبريك ،إلى سحب البساط من
حتت أقدام املوديالت املنافسة مثل
بي.إم.دبليو تورينغ من الفئة اخلامسة أو
موديل تي من سيارة مرسيدس من الفئة
إي.
وتزخر السيارة اجلديدة ،التي تضم ثالثة
أنواع من احملركات ،بالعديد من أنظمة
املساعدة املتطورة مثل نظام التنبيه يف
حالة إجهاد السائق ،والذي يطلب من
قائد السيارة التوقف ألخذ قسط من
الراحة عند مالحظة عدم انتباه السائق
وقلة تركيزه.
* أعلنت شركة بي.إم.دبليو أنها
ستكشف النقاب عن سيارتها جي.تي
اجلديدة خالل فعاليات معرض
فرانكفورت الدولي للسيارات خالل
سبتمبر املقبل .وكشفت الشركة األملانية
أن طرح السيارة يف األسواق سيكون
خالل شهر نوفمبر املقبل بسعر يبدأ من
 62.3ألف يورو.
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األسطوانات سعة  1.0لتر وبقوة 120
حصانا واآلخر رباعي األسطوانات سعة
 1.6لتر وبقوة  177حصانا.
وينضم إلى هذه اجملموعة العام القادم
اثنان من محركات الديزل ،أحدهما بقوة
 115حصانا والثاني بقوة  136حصانا.
كما توفر هيونداي لبعض احملركات
إمكانية العمل مع نظام الدفع الرباعي.

وبسبب اخلطوط التصميمية األكثر
رياضية والوضع األكثر ارتفاعا ،فإنه
سيتم طرح السيارة اجلديدة باعتبارها
الفئة السادسة .وميتاز اإلصدار الثاني من
سيارة الصالون الهاتشباك بخطوط
انسيابية مع زيادة طول السيارة نحو 10
سم ،ويف الوقت نفسه تقلص وزن
السيارة مبقدار  150كلغ ،وبالتالي فإنها
تتمتع بخصائص أداء أكثر رياضية كما
يتوافر نظام توجيه احملور اخللفي ضمن
التجهيزات االختيارية.
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* كشفت شركة هيونداي الكورية
اجلنوبية عن املوديل األساسي كونا
اجلديد ،الذي يعد أحدث عضو يف عائلة
املوديالت الرياضية متعددة األغراض
أس.يو.يف حيث يتوقع طرحه يف
اخلريف املقبل.
وبحسب الرغبة ،توفر هيونداي للسيارة
اجلديدة باقة موسعة من األنظمة
املساعدة ،منها على سبيل املثال شاشة
هيد-آب ونظام امللتيميديا املوسع.
وتشتمل باقة احملركات على اثنني من
محركات البنزين ،أحدهما ثالثي

* أطلقت شركة فوكسهول البريطانية
قبل أيام سيارتها يف.إكس.آر 8
جي.تي.أس-أر اجلديدة ،التي جتمع بني
فخامة سيارات الصالون وقوة أداء
السيارات الرياضية .ويزأر بداخل السيارة
اجلديدة محرك كمبريسور ثماني
األسطوانات سعة  6.2لتر ،ويولّد قوة
 595حصانا.
وتتألق السيارة بجنوط مسبوكة مقاس 20
بوصة وعناصر أيروديناميكية مصنوعة من
ألياف الكربون ،يف حني تتألق املقصورة
الداخلية بتجهيزات موسعة من فرش
ألكانترا الفاخر.
وأوضحت الشركة التابعة لشركة أوبل
األملانية التي استحوذت عليها شركة
بيجو-سيترون الفرنسية قبل فترة أن
سيارتها اجلديدة سيقتصر إنتاجها على 15
نسخة فقط بسعر يبلغ  74.5ألف جنيه
إسترليني.
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بالسيارة بطرق جديدة مثل اللمس واإلمياءات واألوامر
الصوتية ،وإدارة املعلومات والتحكم.
تقنيات تخفف الزحام

يعمل خبراء إنتل يف مشاريع تهدف إلى جعل الطرقات
أكثر أمانا من خالل التعرف على أفضل الطرق وجعل
واجهة االستخدام بديهية للسائقني من أجل التواصل مع
سياراتهم من دون أن ينشغلوا عن القيادة ولتخفيف
االزدحام على الطرقات.
واعتمد اخملتصون يف شركة التكنولوجيا العمالقة لتنفيذ
مشاريعهم املستقبلية تطوير مجسات أكثر تقدما وجعل
السيارات تتعرف على أصحابها وتتكيف معهم وفقا
لذلك بغرض إيصالهم إلى وجهاتهم بأمان.
وتتعاون الشركة مع حتالف جينيفي بني مصنعي السيارات
والذي يهدف إلى تطوير منصة تقنية مفتوحة املصدر
لواجهات االستخدام مع املشاركة بتطوير منصة تايزين
آي.يف.آي اخلاصة بقطاع السيارات.
وبفضل تلك التقنيات التي مت حقن السيارات بها،
أظهرت دراسات حديثة أنه ميكن تفادي أكثر من  70باملئة
من حوادث السيارات على الطرقات بوجود نظام تنبيه
تبلغ مدته نصف ثانية فقط ،وأن  90باملئة من حوادث
السير ميكن تفاديها بوجود نظام تنبيه تبلغ مدته ثانية
واحدة.
ويقول خبراء أعدوا تلك الدراسات إنه لدى استخدام
نظم إدارة مرور ذكية ،من املمكن خفض فترة توقف
السيارات يف الطرقات بنسبة تقدر بنحو  50باملئة وكذلك
خفض فترة التنقل بنسبة  30باملئة ،وهو ما لم يكن متاحا
مع السيارات التي ال تعترف بالتكنولوجيا.
ويفضل الكثير من السائقني يف العالم استخدام تقنية تبادل
بيانات املوقع والوجهة والسرعة بني السيارات بشكل آلي
وتقنية تفادي العديد من احلوادث غير املقصودة ورفع
كفاءة وأمان عملية السير.
ويؤكد خبراء التكنولوجيا ومراكز األبحاث يف شركات
السيارات أن اجملسات املدمجة يف السيارات تتيح بشكل
سلس جمع البيانات وحتليلها وإرسالها إلى الشركات
املصنعة لتوفير أساس علمي لتطوير التصميم والوظائف
اخملتلفة للسيارة.
ويتوقع مصنعو السيارات طرح أكثر من  150مليون
سيارة ذكية متصلة باإلنترنت يف معظم بلدان العالم
بحلول عام  ،2020والتي ستنتج نحو  12مليون
غيغابايت من البيانات سنويا.
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زورونا يف صيدليتنا الثانية
نحن بعون اهلل نرعاكم
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الكائنات الفضائية حقيقة واقعة ومؤكدة
طبقا للقرآن الكرمي واألحاديث النبوية

هل نحن فعال أمام خطر هجوم
كائنات فضائية على األرض ؟!
كتابة وتحرير  :د  .قاسم شعيب  -ستيفن هوكينغ هو أشهر عالم فيزياء فى العالم ،ويقال
إنه أذكى علماء الفيزياء النظرية بعد عالم الفيزياء الشهير آينشتاين ،رغم اإلعاقة الجسدية
التي يعاني منها .ساهم بشكل فعّال في كثير من األنشطة المتعلقة باستكشاف الفضاء،
غير أنه يطلق من حين آلخر تصريحات تثير الكثير من الجدل .ومن تلك التصريحات
تحذيراته ،في موقع ديلي ميل ،للبشر من خطر االنقراض بسبب هجوم حتمي من
الكائنات الفضائية التي تسعى الى استعمار األرض.

قال هوكينغ ،خالل الفيلم الذى يحمل اسم
"Stephen Hawking’s Favorite
" ،Placesإنه عندما يحدّق فى السماء يتصور بأن هناك
شخصا يف جزء آخر من الكون ينظر لنفس املكان ،ومع
الوقت يقتنع أكثر بأننا لسنا وحدنا فى هذا الكون ،مضيفا
أنه فى يوما ما سوف نتلقى إشارة من كوكب مثل (جليسى
 ،) C832خاصة بتلك الكائنات املتقدمة ،ولكن يجب
أن نكون حذرين عند الرد عليها .وقال يف مقابلة أخرى:
"إذا جاءت الكائنات الفضائية الغريبة لزيارتنا ،فإن النتيجة
ستشبه إلى حد كبير ما حدث عندما وصل كريستوفر
كولومبوس إلى أميركا ،والتي لم تكن أمراً جيداً للسكان
األصليني".
كائنات عاقلة في كواكب أخرى
وجودُ كائناتٍ عاقلة تعيش يف كواكب أخرى شيء أكده
القرآن الكرمي والنبي اخلامت صلى اهلل عيه وآله وسلم يف
مواضع كثيرة منها قوله تعالى" :وهلل يسجد ما يف
السماوات وما يف األرض من دابة واملالئكة وهم ال
يستكبرون" .النحل 49 :وقوله" :ويخلق ما ال تعلمون".
النحل 9 :وقوله" :أفعيينا باخللق األول بل هم يف لبس من
خلق جديد" .ق 15. :وقوله" :وكذلك نري إبراهيم
ملكوت السماوات واألرض" .األنعام75 :
ومنها ما نُقل عن النبي يف كتاب السمرقندي نقالً عن الهيئة
قال" :إن هلل تعالى جدّه ثمانية عشر ألف عالم الدنيا منها
عالم واحد" .ويف تفسير ابن شهراتوب عن النبي قال" :إن
هلل ثمانية عشر ألف عالم أحدها الدنيا" .يف دائرة املعارف
ومعجم البلدان عن النبي صلى اهلل عليه وآله يف معنى ومن
األرض مثلهن قال ..." :ويف كل أرض آدم مثل آدمكم
ونوح مثل نوحكم وإبراهيم مثل إبراهيمكم" .ويف بحار
األنوار عن ابن عباس قال" :سبع أرضني يف كل أرض نبي
كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم" .ويف تفسير القمي
وبحار األنوار ،ج  14عن اإلمام علي" :هذه النجوم التي
يف السماء فيها مدائن مثل املدائن التي يف األرض" .ويف
الفتوحات املكية واألنوار النعمانية عن ابن عباس قال:
" ...وإن يف كل من األرضني السبع خلقاً مثلنا".
وروي عن اإلمام الباقر" :إن من وراء هذه الشمس أربعني
عني شمس ما بني شمس إلى شمس أربعون عاما فيها
خلق كثير ما يعلمون أن اهلل خلق آدم أولم يخلقه وأن من
وراء قمركم هذا أربعني قمرا ما بني قمر إلى قمر مسيرة
أربعني يوما فيها خلق كثير ما يعلمون أن اهلل خلق آدم أو
لم يخلقه ."..ويف رواية عن أبى صالح قال دخل رجل
على أبى عبد اهلل فقال له" :جعلت فداك هذه قبة آدم قال:
نعم ،وفيه قباب كثيرة.
إن خلف مغربكم هذا تسعة وثالثني مغربا أرضا بيضاة
مملوة خلقا يستضيئون بنورها لم يعصوا اهلل طرفة عني ما
يدرون أن اهلل خلق آدم أم لم يخلق".
وهذا كله يعني أن وجود كائنات حية ودواب وحيوانات
ومخلوقات عاقلة يف كواكب أخرى حقيقة من وجهة نظر
إسالمية.
وسواء توصّل الغرب إلى تأكيد ذلك أم عجز ،فإن تلك
الكائنات ال خطر من جهتها على األرض .فهي كائنات
تعيش يف كواكب شبيهة باألرض لكن ال شيء يدل على
أنها قد تهاجم كوكبنا .وال شيء يدلّ على علمها بوجود
بشر وحياة على األرض .فضال عن أنها كائنات خيِّرة وال
تعرف حتى معنى الشر.
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غير أن الغرب الذي لم يستطع حتى تأكيد وجود
كائنات تعيش يف كواكب أخرى ،يحاول إيهام الناس
يف العالم بوجود خطر حقيقي على حياتهم بسبب
قرب هجوم تلك الكائنات الفضائية على األرض.
والتخويف من هجوم تتعرض له األرض تنفذه
كائنات فضائية مرتبط بشكل مؤكد بأمرين .األول
علمي والثاني ديني .العلمي هو تقنية الهولوغرام
التي ينوي احلاكمون الفعليون يف هذا العالم
استخدامها لتحقيق أهداف معينة .والديني هو عودة
املسيحني املزيف واحلقيقي..
تقنية الهولوغرام وتكنولوجيا اإليهام
توصلت التكنولوجيا احلديثة إلى تقنية جديدة تسمى
الهولوغرام أو الهولوغرايف Holographyأو
الذواكر الهولوغرافية .وهي تقنية متتلك خاصية
فريدة متكنها من إعادة تكوين صورة األجسام
بأبعادها الثالثة.
وكلمة هولوغرايف هي يف األصل يونانية مشتقة من
كلمة هولوس  Holosمبعنى "كلّ" وغرافو
 Graphoمبعنى "الكتابة" فيكون معنى
الهولوغرافيا تسجيل الصورة الكامل أو فن التصوير
اجملسّم .ويختلف التصوير اجملسّم عن التصوير
التقليدي ،ليس يف كثافة املادة احلساسة املسجلة
للضوء فحسب ،بل أيضا يف حزمة املوجات الضوئية
التي تصطدم باجلسم املراد تسجيله .وبذلك يتم
وضع املوجات الضوئية حاملة املعلومات الكاملة يف
تخطيط ثالثي األبعاد للجسم.
يعتمد التصوير اجملسّم على تسجيل سعة موجة
اجلسم .حيث تسجّل يف لوح معني يسمى
هولوغرام ،إذا أضيء يصبح ممكنا إعادة تكوين صدر
املوجة .وبذلك تتكوّن الصورة يف الفضاء الثالثي
األبعاد وليس على ورقة كما هي حالة التصوير
العادي .والصورة املعروضة ال ميكن متييزها عن
اجلسم األصلي ،أو إن ذلك صعب املنال.
تتم تلك العملية باستخدام أشعة الليزر وكأنها أنوار
يف الهواء حيث ال يوجد مصدر ضوئـي أو شعاع أو
سطح يعكس عليه الضوء مالمح األشياء واضحة.
ليست املسألة إعجازا .هي طريقة علمية تظهر
األشياء وكأنها حقيقة من خالل اختراق األشعة
بشكل طبيعي ألنها أشعة ليزر تشبه الضوء .وبهذه
الطريقة تظهر أمامنا حيوانات أو أشجار أو بشر أو أي
شيء آخر يف شكل هالة من نور تبدو أمامنا كما لو
كانت حقيقة وواقع ،تتحرك وتصدر أصواتا.
يبقى الليزر أنقى ضوء عرفه اإلنسان حتى اآلن؛
والسبب هو أن ملوجات الليزر التواتر نفسه والتردد
ذاته.
تظهر الصور ،باستخدام الليزر ،مجسمة بأضواء يف
الهواء دون مصدر للضوء ،ودون سطح النعكاس
الضوء عليه ،فتبدو األشياء وكأنها حقيقية أمامنا،
إال أننا عندما نقترب لتحسسها يتعذر علينا ذلك،
فهي مجرد صور ضوئية يف الهواء وليست أجساماً
حقيقية ،وميكننا مترير أيدينا من خاللها ،وقد تفوقت
هذه التقنية على تقنية الـ 3Dالتي تظهر الصور ثالثية
األبعاد باستخدام نظارات خاصة.
غير أنه من املمكن يف املستقبل ،من خالل هذه

التقنية ،تنظيم ندوة ،مثال ،أو
محاضرة يف بلد ما ونقلها يف نفس
الوقت لبالد أخرى .وإذا جنحت
الفكرة وأصبح ممكنا اإلفادة من
الهولوغرام بطريقة قابلة للمس،
سيظهر لنا بشكل واقعي ملموس
ما كنّا نشاهده خياال علميا
كالكمبيوتر الهولوغرايف واجلوال
الهولوغرايف واملنزل
الهولوغرايف..
تعتمد فكرة الهولوغرام على
تداخل أشعة الليزر ،من خالل
قوانني املوجات يف الفيزياء.
فعندما تلتقي قمتا موجتني،
تتحدان لتتشكّل موجة أكبر
مبرتني ،أما إذا التقت قمة موجة
بقاع موجة أخرى تنعدم املوجتان،
لتتكون منطقة سكون .وهذا يعني
أن هذا العلم يعتمد على شبكة يف
غاية التعقيد من التداخالت
املوجية املعقدة ،التي تسجّل على
لوح وهو ما يسمى بالهولوجرام.
إن أشعة الليزر ،عندما تلتقي،
تولد شبكة متداخلة ومعقدة،
ميكن تسجيلها على لوحة تصوير،
وهذا التسجيل هو ما يسمى
بالهولوغرام Hologramومن
املمكن استخدامها يف املستقبل يف
احملادثات املرئية املباشرة مثل فيديو
الكونفرنس Video
Conferenceوغيرها.
الهولوغرام ،على هذا النحو ،طفرة جديدة يف عالم
الصورة يعمل على جتسيد األجسام من خالل استخدام
أشعة الليزر.
تاريخ الهولوغرام واستخداماته
يرجع تاريخ الهولوغرافيا إلى عام  1947عندما حاول
دينيس جابور حتسني قوة التكبير يف امليكروسكوب
اإللكتروني .وبسبب شح املوارد الضوئية يف ذلك
الوقت ،تأخر ظهور التصوير اجملسم ،حتى ظهر الليزر
عام  ،1960فتم العمل من قبل جيوريس أوباتنيكس
على استخدام الليزر والهولوغرام باعتباره وسيط عرض
ثالثي األبعاد .ويف عام  1972بدأت التجارب تتوالى،
حتى توصل العلماء إلى تقسيم حزم أشعة الليزر إلى
قسمني؛ نصفها يسقط على مرآة مستوية جتزئ األشعة
وتعكسها على لوح فوتوغرايف ،وتسمى هذه األشعة
بأشعة املرجع ..واجلزء اآلخر من األشعة يسقط على
اجلسم املراد تصويره ،وتسمى هذه األشعة بأشعة اجلسم،
فعندما يلتقي الشعاعان وينتج تداخل لألشعة يف مناطق
مظلمة وأخرى مضيئة.
ويستخدم الهولوغرام لعدة أغراض منها مثال االعالنات
التجارية للمنتجات ،وتصوير األفالم اخليالية واألفالم
العلمية التي تُظهر أرواحاً تتحرك أمام اإلنسان وال ميكنه
ملسها .كما يستخدم للقضاء على التزوير مبا أنه مستحيل
النسخ ،ال عن طريق آالت التصوير ،وال عن طريق
املاسح الضوئي املعروف بالـ"سكانر" .ومع ذلك يبقى هذا
العلم قابال للتطوير..
ليس صعبا استخدام تكنولوجيا الهولوغرام لتضليل
الناس .بل إن ذلك شيء سهل ويسير ،وهناك دالئل
كثيرة على استخدام هذه التقنية يف التضليل اإلعالمي يف
أمريكا وأوروبا ومناطق كثيرة من العالم من خالل فبركة
أحداث وصور كما فعلت جريدة يومية كبرى عندما
عرضت صورا مزعومة للرئيس جورج بوش مع أحد
اخمللوقات الفضائية بطريقة متقنة وهو يقوم بالتسليم عليه
داخل مكتبه يف البيت األبيض.
ويف سلسلة أفالم "حرب النجوم" ،استخدامت فكرة
التصوير اجملسم يف تصوير أحدى وسائل االتصال
والتخابر اخلاصة باملستقبل .ففي فيلم أوشنز  ،12مثال،
استخدم الهولوغرام يف عملية سرقة أحدى التحف الثمينة
إليهام املشاهدين بأنها ال تزال يف مكانها.
الهولوغرام واألهداف الدينية
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فضاء Space

من املمكن أن تستخدم تكنولوجيا الهولوغرام
للتالعب باملعتقدات الدينية عند الشعوب واإليحاء
بوجود اتصاالت فضائية مع مخلوقات أخرى خارج
األرض أو تصوير أطباق طائرة والقول إنها حتمل
تلك الكائنات أو تصوير رموز دينية يف السماء مثل
صورة السيدة مرمي أو السيد املسيح وإيهام الناس
بظهوره لهم!
جند ،مثال ،يف كتاب "كوكب األرض نقطة زرقاء
باهتة" لكارل ساجان العالم الفيزيائي الشهير ،والذي
صدر مترجما إلى العربية يف سلسلة "عالم املعرفة"
الكويتية ،أن واحدة من النظريات تقول إن الكائنات
الفضائية كانت موجودة منذ ماليني السنني .وتلك
الكائنات هي من قام بنشر بذور احلياة على كوكب
األرض .فاحليوانات والنباتات هي من أسكنها
األرض .وآخر تلك البذور التي زرعوها يف األرض
هي البذور اجلينية لإلنسان والهدف هو مراقبة هذا
الكائن البشري عبر آالف السنني من احلضارات
املتعاقبة واخملتلفة ،البابلية والفرعونية واإلغريقية
والقرطاجنية والهندية والصينية والعربية
واألوروبي..
وتلك الكائنات الفضائية هي التي ساعدت اإلنسان
على إبداع كل تلك العلوم واألفكار واحلضارات
وهي التي بنت أهرامات مصر واملكسيك ..وال شك
أن مصدر تلك التقارير هو اإلعالم االمريكي الذي
مارس على امتداد عقود لعبة التضليل والتحكم يف
العقول .وكانت الصناعات السينمائية التي يتقنها
هوليوود عامال إضافيا لترويج تلك التصورات.
إن ذلك كله يقع ضمن مخطط أكبر يهدف إلى
اإليحاء بإمكانية تعرض األرض إلى هجوم تشنه
كائنات فضائية لسبب أو آلخر .وحتى إذا كان هناك
شك لدى بعض الناس ،فإن ذلك جيد بالنسبة إليهم
مادامت احلقيقة ضائعة وال أحد مستعد للقبول بها إذا
ما استثنينا قلة من العارفني.
إن ذلك مهم بالنسبة إلى الهدف الكبير الذي يخطط
له احلاكمون الفعليون لهذا العالم والذي يتمثل يف
البحث عن طريقة لتوحيد الناس خلف املسيح
اليهودي املزعوم الذي يعمل أتباعه على التمهيد
خلروجه بكل ما ميلكونه من قوة علمية وإعالمية
وسياسية واقتصادية .واالدعاء بأن ذلك امللك
اليهودي هو األقدر على حماية األرض وساكنيها من
هجوم الكائنات الفضائية املزعومة ،هو الوسيلة التي
يتصورون أنها ستجعل الناس يوالونه ويصطفون
خلفه..
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كلمات متقاطعة

حكم وخواطر وطرائف وأمثال

إستراحة
Break

احلكمة هي ثمرة جتارب اإلنسان على مر العصور و تعتبر نوع من العظة والنصيحة من أشخاص عقالء ومتميزين
علمتهم التجارب التي مرو بها فلسفة األمور وشرحها حسب املواقف التي عايشوها  ،ويف تراثنا العربي الكثير من
احلكماء مثل لقمان وعلي بن أبي طالب و إبن رشد وغيرهم الذين ورثنا عنهم كنوز قيمة من احلكم  .أما بالنسبة
للنوادر فإنها أيضاً موروث حضاري من ثقافتنا العربية و تكون دائماً قصصا قصيرة ألشخاص عرفو بالفكاهة مثل
قصص نوادر أشعب  ،و نوادر جحا  ،وهي شخصيات مشهورة يف فن النوادر.
.........................................................................................
ال تسمح ألحد أن يأخذ األولوية يف حياتك ...عندما تكون أنت خياراً ثانوياً يف حياته..

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

أشياء كثيرة يرى فيها اإلنسان أسباباً للسعادة  ،لكن السعادة احلقيقية تكمن يف أن يكون قلب
اإلنسان عامراً بحب اهلل سبحانه و تعالى فيعيش املرء براحة و طمأنينة و رضا و قناعة  ،فال يلتفت
كثيراً لألشياء املادية  ،ألن السعادة احلقيقية هي راحة البال و طاعة الرحمن .

.........................................................................................
العجائب السبعة في جسم االنسان بواسطة :عجائب جسم اإلنسان
من عجائب االرقام عجائب خلق اإلنسان عجائب
خلق هللا في جسم اإلنسان هذه سبع حقائق
عجيبة عن جسم اإلنسان
 .1الجزء الوحيد من الجسم الذي ال يصله الدم
هو قرنية العين
.2يتنفس االنسان  16مرة في الدقيقة
.3االذن اليسرى اقوى سماع من األذن اليمنى
بصفة عامة . 4 -يشرب الفرد الواحد في العام
مقدار طنين من الماء .5 -يتكون مخ االنسان من
 14ألف مليون خلية عصبية .6 -عدد كرات الدم الحمراء في جسم االنسان 25
بليون كرة
.7يبلغ طول شرايين جسم االنسان  600ألف كيلو متر

سمكة الطني من أغرب
خلق اهلل

إذا أيأسك الشيطان من الجنة فتذكر مغفرة هللا.
وإذا أيأسك من النجاة وبتقصيرك فتذكر فضل هللا.
وإذا أيأسك من الشفاء من مرضك فتذكر رحمة هللا.
وإذا أيأسك من كشف محنتك فتذكر وعد هللا.
الشيخ  :مصطفى السباعي ..رحمه اهلل

هي أحد نوع األسماك الغريبة جداً و هي
سمكة برمائية لديه القدرة على التكييف
بشكل غريب فهي قادرة على العيش
خارج املاء و يف األماكن الطينية الضحلة
فهي متأقلمة متاماً مع حركة املد و اجلذر .
موطنها و بيئتها  :تعيش سمكة نطاط
الطني يف املناطق االستوائية ،و شبه
االستوائية واملعتدلة ،مبا يف ذلك احمليط
الهادئ وساحل احمليط األطلسي بأفريقيا.
الطريقة التي تعيش بها خارج املاء  :لديها القدرة على أن تتأقلم مع حركة املد و اجلذر حيث أن عندما
جتف املياه متاماً هذه السمكة لديها القدرة على النجاة بحياتها و العيش يف الضحلة و الطينية فهي تقوم ببناء
بعض التالل الطينية املرتفعة و لديها القدرة على التعيش فيها لعدة شهور و سنوات أيضاً  ،و تستطيع
استخدام زعانفها الصدرية يف املشي على األرض  ،و أيضاً لديها القدرة على التنفس من خالل اجللد
وبطانة الفم واحلنجرة  ،كما أن خياشيمها الواسعة هي التي جتعلها لديها القدرة على التنفس خارج املاء،
حيث تقوم السمكة مبليء خياشيمها باملاء قبل الذهاب إلى اليابسة ألخذ حاجتها من األكسجني و هذا هو
السبب خلف االنتفاخ يف وجهها كما أنها تتنفس من خالل جلدها املرطب باملاء و الطني .

خالص التعازي لالستاذ  :سامي سليمان
يف وفاة السيدة زوجته احلاجة  :مها
سليمان رحمها اهلل رحمة واسعة
وأسكنها فسيح جناته.
وكذلك الى الصيدلي محمد يحيى حمزة
وإخوته واخواته يف وفات أختهم احلاجة :
مها سليمان
وإلى كافة آل سليمان وآل حمزة الكرام.
إنا هلل وإنا إليه راجعون
98
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